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  إهداء
  

 خي "أمحد ناظم"أ.... وروح الشهيد "سامل العصار" روح والدي إىل. 

 رمحهم اهللا رمحة واسعة... .أرواح شهداء فلسطني إىل. 

 ومدها مبوفور الصحة والعافية. طال اهللا يف عمرهاأ… إىل والديت  

  وأبنائي األعزاء.د.إميان حممد أبو زايد زوجيت الفاضلة إىل  

  حفظهم اهللا… إىل أصدقائي وزمالئي.  

  اً أهدي هذا اجلهد املتواضعإليهم مجيع

  الباحث
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  شكر وتقدير
اهللا المرسلين سيدنا محمد بن عبد شرفأالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على 

  وصحبه وسلم. آلهوعلى 
صلي اهللا نطالقاً من قوله إو ،إلتمام هذه الدراسة وفقنيالقدير الذي  يأشكر اهللا العل بدايةً

  (رواه الترمذي). "من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا" عليه وسلم
من الدراسة إال  انتهيتأن بعد  يف فيه بالفضل لذويه، لذا ال يسعنعتري وهذا خير مكانٍ

أن أتقدم بالشكر الوفير واالمتنان العظيم لكل من ساهم في إخراج هذا العمل بالصورة التي هو 
 شمالة  الرحمن أبونبيل عبد وأستاذي الفاضل الدكتور/ يخص بالشكر والتقدير مشرفأعليها، و

  بفيض علمه، وكثير نصحه، وجميل صبره. يالذي غمرن
 إلى السادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة: يامتنانشكري وعظيم  صلكما أتقدم بخا

لتفضلهما  ،المدهونإبراهيم محمد  الدكتور/األستاذ و، محمد إبراهيم مقدادالدكتور/ األستاذ 
  نحو الدقة والشمول.ها ئوإثرابقبول مناقشة هذه الرسالة وتوجيهها 

أكاديمية  يف يالنائب األكاديم يةأحمد الواد /والشكر موصول إلى األخ الفاضل الدكتور
  على دعمه المتواصل. اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، والطاقم اإلداري

 من مختلف الجامعات والمؤسسات االكاديمية الفلسطينية، كما أشكر األساتذة األفاضل
  كل باسمه ولقبه. االستبانةالذين قاموا بتحكيم 

لبلديات والعاملين فيها، وسلطة البيئة، ومصلحة بلديات كما أشكر األساتذة األفاضل رؤساء ا
  المجموعة البؤرية كل باسمه ولقبه. يالذين قاموا بالمشاركة فجمهور المواطنين الساحل، 

ورؤساء ، والوكيل المساعد، ياألفاضل وكيل وزارة الحكم المحل كما أشكر األساتذة
  ا بتعبئة االستبانة كل باسمه ولقبه.والمدراء العامون، والمدراء الذين قاموالبلديات، 

ما قدموه من نصح  ىإبراهيم أبو شمالة عل /م كما أشكر الدكتور/ فرج أبو شمالة، و
  .والتحليل اإلحصائيالدراسة في منهجية  ةومشور

قيامه بالتدقيق اإلمالئي للرسالة، كما وأشكر  ى/ زياد البابلي علكما أشكر الدكتور
  .اإلنجليزيةامه بترجمة ملخص الرسالة للغة قي ىاألستاذ/ علي حمد عل

خ/ منذر الغماري، ألاألوقاف، وأخص بالذكر اوزارة  يف يوزمالئ يخوتإال أنسى  كما
يد  يم ومؤازرة ومساعدة، وكل من قدم لمن دع يما قدموه ل ىمدير عام األمالك والهندسة عل

  العون ليخرج هذا العمل بصورته النهائية.
   ظروف ومصاعب الدراسة وإتمام الرسالة. يتحملها مع ىعل يشكر لعائلتوأخيراً أتقدم بال
  لما فيه الخير اأسأل اهللا أن يسدد خطان    

  الباحث
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  ملخص الدراسة

  الواقع والمعيقات، في قطاع غزة التنمية المحلية المستدامةوالبلديات 
تقويم العالقة ، وللبلديات تطوير الواقع اإلداريتقييم والمساعدة في  ىلإ هدفت الدراسة

 ىضافة إلإ، يات في فلسطين وخاصة في قطاع غزةالرابطة بين وزارة الحكم المحلي والبلد
ة وبرامجها في تحقيق التنميالبلديات  تعزيز دوروآليات سبل تطوير البيئة القانونية  اقتراح

مفهوم االستدامة في  واقتراح آليات لتفعيل دورها، وإدخالالمستدامة بمجاالتها المختلفة، حلية مال
  بمؤشرات دولية. المحلي خالل ربط أدائها منالتنموية  برامجها

 لجمع البيانات والمعطياتالوصفي التحليلي، وتبعت الدراسة المنهج ا للوصول للنتائج
جميع العاملين في تكون مجتمع الدراسة من وستبانة والمجموعات البؤرية، الا استخدمت

وزارة الحكم كذلك في و )،أ( تحت الفئة لديات الخمس الكبرى المصنفةفي الباإلدارات العليا 
 مجتمع الدراسة، وعددهم اإلجمالي وتم استخدام أسلوب المسح الشامل لجميع أفراد المحلي،

  .فرداً 123)(
  همها:أوتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج 

المحلية متطلبات التنمية المحلي مع  ىالمستو ىالرغم من انسجام برامج البلديات عل ىعل
الواقع التنظيمي ضعف : قات لتنفيذ هذه البرامج أهمهايتوجد كثير من المعنه أال إالمستدامة، 

، المستدامة في فلسطينالمحلية عائقاً رئيسياً في تحقيق التنمية  الذي يشكل واإلداري للبلديات
المستدامة في المحلية تحقيق التنمية ق تُعيالتي طبيعة العالقة بين وزارة الحكم المحلي والبلديات 

تحقيق التنمية التي تُعرقل المادية والبشرية) الموارد المتاحة للبلديات (محدودية و ،فلسطين
  .المستدامة في فلسطينالمحلية 

  برزها:أالدراسة لعدد من التوصيات خَلُصت كما 
 ،يات الصغرىدمج البلديات الصغرى وخلق هيئات محلية جديدة تضم عدد من البلد

، وذلك من المستدامةالمحلية العاملين بمفاهيم التنمية  ىدراك لدإلزيادة الوعي وا ىالعمل علو
تعزيز و ،تطوير قانون حكم محلي مالئم للواقع الفلسطينيو خالل تعزيز نهج الالمركزية

البدء باالعتماد للمشاريع التنموية والتطويرية، ولزوم  تنويع مصادر التمويلو استقاللية البلديات،
  .واالستثمارالجباية  ىالتمويل الذاتي القائم عل ىعل
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Study abstract 
The Municipalities and Local Sustainable Development in 

 Gaza Strip, Reality and Impediments 

  The aim of the study is to assist with the evaluation and development of 
the municipalities, administrative state of affairs, and evaluate the relationship 
between the ministry of local government with municipalities in Gaza strip, as 
a proposal related to ways of developing the juridical environment and the 
mechanisms of boosting the role of municipalities and their programs towards 
the achievement of local sustainable development, with multi-lateral fields of 
work, and suggesting certain mechanisms with aim of activating their role, 
and adopting the concept of " sustainability" in their development programs 
by connecting their performance with universal indexes.  

 To achieve its objectives the study employed the descriptive 
analytical approach, for facts and data collection, the study used the 
questionnaire and focus groups. The sample of study consists of all 
employees of the higher administration of the five 5 major municipalities 
subsumed under grade A (Category A) and also in the ministry of local 
government. The whole of 123-member study population was subjected to 
comprehensive survey sample method.  

The study has revealed the following important findings: 

 In spite of the fact that the municipalities, local level programs are 
harmonious with local sustainable development requirements, there are still 
a lot of impediments that prevent the execution of these programs, most 
important which are: The municipal organizational and administrative 
situation, which poses a significant obstruction in the face of local 
sustainable development in Gaza strip, as well as limitedness of the 
resources (material and human) available to the municipalities, a fact that 
hampers attaining the local sustainable development.  

The study has a number of recommendations, most important of which are: 

 The study recommends that, the minor municipalities should be 
incorporated, new local bodies containing a number of small municipalities 
should be crated, seeking the increase awareness among workers of the 
concept of local sustainable development, through enhancing the approach 
of decentralization and developing a statute of local government that suite 
the Palestinian fait accompli, the independence of municipalities should be 
reinforced, sources of development projects should be diversified, and the 
need for self-reliance in funding which is based on levies and investments.  
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  مصطلحات الدراسة: 1.1
  جرائية التالية: إلتبنت الدراسة التعريفات ا

 البلدية Municipality)(.هي وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين : 
 المركزية )(Centralizationالسلطة ي يد : هي تركيز سلطات الحكم المحلي ف

من وتقليص  وزارة الداخلية، مثل)، أو جهة االختصاص وزارة الحكم المحلي( المركزية
 في القرارات المحلية. / الهيئة المحلية (البلديات)السلطة صالحيات

 الالمركزية )(Non-Centralizationالحكم المحلي  ات: هي نقل وتوزيع سلط
أو  ،)وزارة الحكم المحلي( السلطة المركزيةين اإلدارية والمالية والفنية والتنظيمية ب
في القرارات  )البلديات(الهيئة المحلية السلطة/و ،جهة االختصاص مثل وزارة الداخلية

لبعض السلطات وتوزيع للصالحيات  )Delegation( تفويضال، وهذا يشمل المحلية
 للقيام باألدوار والوظائف والمهام المناطة بالهيئات المحلية.

 مية المحليةالتن )Local Development( هي عملية مخططة قائمة على منهج :
ع المحلي والتي تشمل الجوانب أفراد المجتم نوعية حياةتحسين  ىلإعلمي تهدف 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية والحضرية، من خالل المشاركة الفاعلة بين الجهود 
 .وجميع أصحاب الشأن الشعبية والرسمية

 المستدامة التنمية )Sustainable Development( باحتياجات: هي العملية التي تفي 
األجيال الحاضرة من األراضي والموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، دون اإلضرار 

توليف وتناغم وذلك من خالل ، ستخدام تلك الموارداو ىلإبالوصول األجيال الالحقة  قبح
 .صادية والعدالة االجتماعية مع الحفاظ على البيئة واألرضبين الكفاءة والفاعلية االقت

حلي في ممفهوم االستدامة في الحكم الوخصوصية شارة لشمولية إلوهنا البد من ا
 ،رض التي هي محور الصراع، وتعزيز الصمود والثبات عليهاألا ىالحفاظ عل في فلسطين،

  وتحقيق األمن القومي الفلسطيني.
  

  :مقدمة الدراسة 2.1
على مختلف المستويات  مهمة،هد العالم مع نهاية القرن الماضي تطورات وأحداث ش
لمناخية ا إلى التغيرات ، إضافةًوالمجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والعلمية ،واألصعدة

 واستنزافللبيئة  شديد من تدهورٍ لتغيراتوما صاحب تلك التطورات وا ،والطبيعية والتكنولوجية
 في ملموسالتي كان لها األثر السلبي وال ،العديد من األزمات البيئية بروزو ،الطبيعية هااردمول

   سطح األرض. ىعلالحياة 
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تنموية محلية كانت الموارد في أي عملية  ىوالحفاظ عل االستدامةمن هنا ظهرت أهمية 
لتنمية المحلية" أو ما بات عالمية، وتُعد منظمة األمم المتحدة أول من درس مفهوم "اأو إقليمية أو 

، أواسط القرن الماضيمنذ  )Community Development( ""بتنمية المجتمعيعرف 
   .دول العالم المستقلةأعداد بعد تزايد  خصوصاً

مشاركة  ىفي نظام التنمية الشاملة، التي تقوم عل فرعياً والتنمية المحلية تعتبر نظاماً
، بهدف في عملية التنمية المحلية والحكومية والقطاع الخاص أفراد المجتمع المحلي مع السلطات

  .المستوي المحلي ىتحسين مختلف نواحي الحياة عل
أهمية متزايدة على نحو مطرد في المستدامة المحلية كتسب موضوع التنمية انتيجة لذلك 

ماء للجدل والنقاش والتنظير بين العل موضوعاًوأصبح  ،جميع األوساط العلمية والفكرية
للبيئة  وصوالً لمؤتمر األمم المتحدة ،لم يشهده العالم من قبل والباحثين والمفكرين على نحوٍ

 نحي ،1992عام  يةالبرازيلدي جانيرو مدينة ريو " في بقمة األرضوالتنمية أو ما بات يعرف "
حفاظ ، ولللتحقيق المستقبل المتواصل خطة تفصيليةشاركة في ذلك المؤتمر م دولة )182( تتبن

  .)1(التنمية بشكل متكامل وشامل ، وتعزيزكوكب األرض وحماية البيئة واستدامتها ىالمستمر عل
أللفية ل اإلنمائيةهداف األوالمدونة ب ،0200عام في سبتمبر مع صدور الوثيقة العالمية 

عد الببأبعادها المختلفة،  واالستدامةتمحورت تلك األهداف حول الفهم الجديد للتنمية و ،الثالثة
االقتصادي والبعد االجتماعي والببصفتها  - عد المتعلق بالسياسات البلدية عد البيئي، فضالً عن الب

صانعة القرار في مناطق نفوذها، في ترابط وتداخل وتفاعل وتكامل بين األبعاد الثالثة يتسم 
جميع متحدة مم الألادعت الحين  ومنذ ذلك - بالضبط والترشيد للموارد المحلية المتاحة

من خالل خطط وبرامج  ،هدافألتلك ا والشعبية والمدنية لتحقيق الحكومات والهيئات الحكومية
   .مشتركة

قد صاحب تلك التغيرات الجوهرية في فهم التنمية بطابعها الجديد القائم على االستدامة و
من خالل  ،)Think Globally, Work Locally( التفكير بعالمية والعمل بمحليةو ،والتجدد

إعادة النظر في آليات وفلسفة الحكم صاحبه   ،عد التنموي المستدامربط اإلطار المحلي بالب
ولزوم تبني مداخل جديدة لتنفيذ السياسات والتوجيهات العامة لتحقيق التنمية  ،واإلدارة المحلية

وهيئاته  المحلى من اإلدراك لدور الحكم اًكذلك مزيد ،المستدامة أبعادهابفي اإلطار المحلي 
وصوالً لما بدأ يظهر  ،المستدامةالمحلية لدورها في تحقيق التنمية  البلدياتالمحلية المتمثلة في 

  . (Sustainable Societies)"بالمجتمعات المستدامة" المعاصرةفي األدبيات 
  

                                         
 . 10. صقراءات حول التطور التاريخبي لفلسفة التنمية المستدامة). 2011بوشنقير، إيمان.( )1(
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ممارسات  لقد واجهت عملية التنمية في فلسطين شتي أنواع السلب والتعطيل، بفعل
جوانبها المتعددة، وهناك من الباحثين من أوجب مواكبة  ىأثرت عل يل المختلفة، التاالحتال

التنمية في فلسطين مع جهود قيام الدولة واستحالة تحقيق التنمية في ظل االحتالل، واآلخرين 
القتصادية وفي رأوا بوجوبها في ظله، بهدف الحفاظ علي الثوابت والمقدرات السياسية وا

  .)1(هي محور الصراع ووعاء التنمية يض التطليعتها األر
وتنظم العالقة  ،يأي نسيج مجتمعلبناء "البلدية" أو "الهيئة المحلية" اللبنة األساسية  تعتبر

 يومن ناحية أخرى فإن البلدية ه ،من منظور تنموي يبين الفاعلين الرئيسيين في المجتمع المحل
نطاق نفوذها وحدود  ياالقتصادية المختلفة فوالقطاعات تحدد أنواع وأشكال األنشطة  يالت

 يوالتفصيل يالمكاني والمخطط الهيكل سلطتها المحلية، ذلك من خالل برامج التخطيط
  .)2(ياألراض ى، وتوزيع مختلف األنشطة والقطاعات علياألراض الستعماالت

ير أن النجاح أو اإلخفاق في الس، أظهرت العديد من الدراسات واألبحاثفي فلسطين 
على مدى صالح  -وبدرجة عالية -إنما يتوقف  ،قدماً ودفع عجلة التنمية بأبعادها المختلفة

بعد تزايد الضغوط من  خاصةً ،(الحكم الرشيد في البلديات) ح ورشاد الحكم واإلدارة المحليةوفال
بإحداث إياها مطالبة  ،الدول المتلقية لتلك المنح ىقبل الجهات المانحة والممولة للمشاريع عل

وتقويم العالقة بين البلديات والحكومة المركزية  ،في هياكلها وتقسيماتها اإلدارية تغييرات
  .والتفويض في القرار المحلي وإعطاءها مزيد من الصالحيات

قد بحثت في  ،الدراسات السابقة والتي تم االطالع عليها بعضاً من الباحث أن ىوير
 ومتجزئةمحددة  طرُألفة في تحقيق جوانب ومجاالت ودوار البلديات المختأبرامج وواقع و
 ،واحد آنٍ يالمستدامة فبأبعادها تتناول مساهمتها في تحقيق التنمية المحلية  لم أنها إال ،للتنمية

ومن  ،قطاع غزة يوخصوصاً ففلسطين  يفكما أنها لم تربط مفهوم التنمية المحلية باالستدامة 
  الدراسة. مشكلةو الفجوة البحثية هنا تبرز

  
  : مشكلة الدراسة 3.1

كما وتلعب دور  ،تشكل البلديات حلقة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية المركزية
مما  ،والتهميش لفترات طويلة لالحتالل وبسبب خضوع تلك البلديات في فلسطين الوسيط بينهما،

األوضاع  وتدهور في ،مستدامعد الشمولي والإلى غياب البرامج التنموية الحقيقية ذات الب أدى
  .الفلسطيني االقتصادية واالجتماعية والبيئية في المجتمع المحلي

                                         
 .12. صالمؤشرات االحصائيةمتطلبات التنمية المستدامة والمتكاملة من ). 2005) بارود، نعيم.(1(

. ورقة عمل مقدمة دور البلديات والهيئات المحلية في تنمية المجتمع المحلي ).2006(، سفيان.سمرة أبو) 2(
  .1206ص  . الجامعة اإلسالمية: غزة، فلسطين.لمؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي
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نشأت وزارة  ،1993عام  بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية إثر توقيع اتفاقية أوسلو
 صدرو ،تبع لها جميع البلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة والضفة الغربيةالحكم المحلي وُأ

والذي نظم عمل البلديات  ،بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية )1(1997) لسنة 1انون رقم (ق
ووزارة الحكم المحلي في مناطق السلطة الوطنية وحدد هياكلها وأدوارها وبرامجها ومهامها 

  وصالحياتها.
في وزارة الحكم المحلي هنا بين السلطة المركزية والمتمثلة  وطبيعتها تبرز العالقة

لم ينته دائم  أحد أهم المواضيع التي يدور حولها جدٌلك ،السلطة المحلية والمتمثلة في البلدياتو
عدم وجود دولة فلسطينية وسيادة وطنية حقيقية، العالقة تأتي في ظل  أن تلك خاصةً ،بعد
ومحدودية  ،محدودية المواردل إضافة ،األراضي الستعماالت االستراتيجيةغياب الرؤية و

  المستدامة. المحلية كة وعدم تمكين المجتمع من التخطيط لتحقيق أهدافه في التنمية المشار
حاضر ومستقبل  ىوأثرها عل ،برامجهاوونظراً ألهمية البلديات  ،ما سبق ىوتأسيساً عل

برة الباحث خ ىعل واعتماداً ،الموضوع ندرة الدراسات المحلية التي تناولت ىلإ إضافةً ،المجتمع
وتلمسه لواقع  ،س مدني واحتكاكه الدائم مع البلديات في إطار مهامه الوظيفيةوعمله كمهند

وإيماناً بدورها الفاعل  ،واستشعاراً للمسؤولية تجاهها ،البلديات وما تعانيه من صعاب ومعيقات
طار األهمية إفقد جاءت هذه الدراسة في  ،في تنمية المجتمع بكافة فئاته وشرائحه ودعم صموده

المستدامة المحلية التنمية  آفاق علىما دفع الباحث للتعرف  ،المستدامةالمحلية للتنمية  المتزايدة
 مكاناتهاإمواردها وو في تحقيقها من خالل دراسة واقع البلديات وبرامجها ومساهمة البلديات

 توجيه مشكلة الدراسة من خالليمكن صياغة و قات التي تجابهها وآليات تفعيل دورها.يوالمع
  : وهوال الرئيس السؤ

في تحقيق التنمية المحلية  والمالي البلديات اإلداري والقانوني هل يساعد واقع
في قطاع  تحقيق التنمية المحلية المستدامة في دورهاتفعيل المقترحة لليات اآلما و؟ المستدامة

 ؟غزة
  : لتاليةاالفرعية األسئلة  يمكن صياغة الرئيسالسؤال  ومن خالل

 ؟يات اإلداري والقانوني والمالي في قطاع غزةما واقع البلد - 1
 ؟ما طبيعة العالقة بين وزارة الحكم المحلي والبلديات في قطاع غزة - 2
 ؟قطاع غزةالمستدامة في المحلية ما دور البلديات في تحقيق التنمية  - 3
 ؟قطاع غزةفي المستدامة  المحليةما المعيقات أمام البلديات في سبيل تحقيق التنمية  - 4
 ؟قطاع غزةفي  المستدامةالمحلية ت تفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية ما آليا - 5

                                         
  .12/10/1997بتاريخ غزة  –) صدر بمجلة الوقائع الفلسطينية 1(
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 ) في متوسطاتα ≥0.05( ائية عند مستوي الداللةهل توجد فروق ذات داللة إحص - 6
 قطاع غزةالمستدامة في المحلية تقديرات عينة الدراسة لدور البلديات في تحقيق التنمية 

عدد الدورات  ،المؤهل العلمي ،مدة الخدمة ،ظيفيالموقع الو( الشخصية اتمتغيرلل ىتُعز
 ؟المستدامة)المحلية ة في مجال التنمية يالتدريبية التخصص

  
  : فرضيات الدراسة 4.1

  :  النحو التالي ىيمكن صياغة فرضيات الدراسة عل ،السابقة في ضوء األسئلة
المستدامة في محلية التحقيق التنمية  أمام ، عائقاً رئيساًالواقع اإلداري للبلدياتيشكل  - 1

  قطاع غزة.
المستدامة المحلية تحقيق التنمية تٌعيق  ،العالقة بين وزارة الحكم المحلي والبلديات طبيعة - 2

 .قطاع غزةفي 
المحلية تحقيق التنمية  ، تُعرقلالمادية والبشرية)( للبلديات المتاحةموارد ال محدودية - 3

 .قطاع غزةالمستدامة في 
التنمية  ومجاالت المستوي المحلي مع متطلبات ىلديات علدوار البأتنسجم برامج و - 4

 .قطاع غزةفي  المستدامةالمحلية 
) بين متوسطات α ≥0.05( ةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل - 5

المستدامة المحلية تقديرات عينة الدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية 
المؤهل  ،مدة الخدمة ،الموقع الوظيفي( لمتغيرات الشخصيةل ىتُعز ،قطاع غزةفي 

 المستدامة).المحلية ة في مجال التنمية يعدد الدورات التدريبية التخصص ،العلمي
   

  : أهداف الدراسة 5.1
  :  ىإلتهدف هذه الدراسة 

واقع البلديات اإلداري وبرامجها المتعددة ودورها في تحقيق التنمية وتقييم دراسة  - 1
التي تربط البلديات مع وزارة  واإلدارية المستدامة، في ضوء العالقة القانونيةة المحلي

 الحكم المحلي، وصالحيات كل منها، وذلك في حدود إمكاناتها ومواردها المتاحة.
دراسة العالقة واالرتباط بين االستدامة والتنمية المحلية، وإدخال مفاهيم جديدة لالستدامة  - 2

م المحلي في فلسطين، من خالل العمل المحلي من منظور في عمل البلديات والحك
  عالمي، وهذا هو محور العالقة بين التنمية المحلية واالستدامة بأبعادها المختلفة.
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، تحديد وتقييم دور البلديات التنموي، ومجاالت التنمية المحلية المستدامة التي تساهم فيها - 3
 واقتراحقيق التنمية المحلية المستدامة، والمعيقات التي تواجهها البلديات في سبيل تح

 تلك المعيقات. ىآليات لتفعيل دورها والتغلب عل
قياس دور البلديات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة من خالل مؤشرات القياس التي  - 4

، تم تطويرها من واقع برامج البلديات ومجاالت التنمية المحلية المستدامة في قطاع غزة
العاملين في البلديات ووزارة الحكم المحلي وجمهور المواطنين متلقي  من وجهة نظر

  .الخدمة
  

 : الدراسةأهمية  6.1
 ،الموضوع نفسه الذي تتناوله الدراسة وهو التنمية بشكل عام الدراسة في أهميةتكمن 

ب بسب ،والذي أضحى يكتسب أهمية عالمية في األوساط العلمية والسياسية واالقتصادية والفكرية
 اًجزء فلسطين تمثلالسيما في دول العالم الثالث الذي  ،مالمسته للمطالب اإلنسانية األساسية

، وصعوبة نظراً لمحدودية الموارد المتاحة في التنميةاالستدامة ل خاص أهمية كوبش ،منه
أمام  ليهاإ، وبالتالي ستصبح أكثر صعوبة في الوصول الجيل الحاضرقبل  نم ليهاإالوصول 

   :للدراسة في األهمية النظريةتكمن وعليه  ،ال الالحقةاألجي
 المستدامة في خطط وبرامج البلديات من خالل منهجالمحلية إدخال مفهوم التنمية  - 1

 .)Think Globally, Work Locally( التفكير بعالمية والعمل بمحلية
 دعم مجاالت التنمية المحلية المستدامة التي تساهم البلديات في تحقيقها. - 2
مساهمتها في تحقيق التنمية المحلية  ىتطوير إدارات البلديات والحكم المحلي وقياس مد - 3

، من خالل ربط أدائها بمؤشرات تم تطويرها من وحي قطاع غزةالمستدامة في 
  المؤشرات الدولية في أجندة القرن الواحد والعشرين لألمم المتحدة.

(وزارة الحكم المحلي) والهيئات  يةعالقة التي تربط السلطة المركزتقويم وتعزيز ال - 4
في فلسطين، وتوزيع الصالحيات، وسبل تطوير البيئة القانونية وسن  (البلديات)المحلية 

التشريعات الالزمة لتعزيز دور البلديات وبرامجها وصالحياتها في تحقيق التنمية 
  المحلية المستدامة.

ري للبلديات، ومستويات وتصنيف المساعدة في تطوير الواقع التنظيمي والتقسيم اإلدا - 5
 البلديات والحكم المحلي في فلسطين، بهدف تحقيق التنمية المحلية المستدامة.

المحلية تفتح الدراسة آفاقاً للباحثين والمختصين في مجال الحكم المحلي والتنمية  - 6
 .في قطاع غزة وفلسطين عموماً المستدامة
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  : أنها دراسة فيلل األهمية العملية التطبيقيةكما وتكمن 
قد تثير الدراسة اهتمام اإلدارة العليا وصناع القرار في وزارة الحكم المحلي والحكومة  - 1

وضرورة تطوير هياكلها  ،البلديات في فلسطينبه الفلسطينية ألهمية الدور الذي تقوم 
من مما يعزز  ،التنظيمية واإلدارية والتشريعات الناظمة لعملها والعالقة الرابطة بينهما

 المستدامة.المحلية صالحياتها وقدرتها وإمكانياتها وبرامجها وأدوارها في تحقيق التنمية 
من خالل قياس مدى  ،كما وقد تستفيد تلك اإلدارة العليا وصناع القرار من هذه الدراسة - 2

 ،مالئمة الواقع التنظيمي واإلداري والتقسيمات المناطقية القائمة للبلديات في قطاع غزة
دمج  ودراسة أثروما ينبغي عليها القيام به  ،المستدامةالمحلية في تحقيق التنمية  لدورها

 البلديات الصغرى في ضوء التوجه الحكومي نحو دمج البلديات في فلسطين.
كل  ،اسةها هذه الدريلإ تصلوويتوقع الباحث أن يستفيد من النتائج والتوصيات التي ت  - 3

 ة المحلية المستدامة. من له عالقة بالحكم المحلي والتنمي
    

  :حدود الدراسة 7.1
لبلديات وبرامجها المتعددة ودورها في تحقيق اإلداري لواقع لادراسة  :الحد الموضوع - 1

وزارة ب هافي حدود العالقة القانونية التي تربط ،بمجاالتها المختلفة المستدامةالمحلية التنمية 
من العاملين  ٍلمن وجهة نظر ك ،المتاحةالحكم المحلي وكذلك في ضوء إمكاناتها ومواردها 

في البلديات ووزارة الحكم المحلي، وكذلك من وجهة نظر جمهور المواطنين متلقي 
  .دورها وآليات تفعيلالتي تقف أمامها المعيقات كذلك الخدمات البلدية، 

 .م 2014خالل العام  -اهللا  ذنإب - الدراسة تمت :الحد الزمني - 2
 )أ(الكبرى من الفئة الخمس  الدراسة جميع بلديات قطاع غزة تتناول :الحد المؤسساتي - 3

 .ووزارة الحكم المحلي )بلديات 5( وعددها
  

  خالصة الفصل: 8.1
تناول الفصل األول اإلطار العام للدراسة، ودرس في مقدمته التطورات البيئية التي 

ة االستدامة في أي تسببت في تدهور شديد للبيئة، واستنزاف الموارد الطبيعية، وبروز أهمي
عملية تنموية، وما صاحب ذلك من تغييرات جوهرية في فهم آليات وفلسفة الحكم واإلدارة 
المحلية وبروز البلديات كحلقة وصل بين المواطن والسلطة المركزية التنفيذية، مما أوصلنا 

امة في قطاع لمشكلة الدراسة حول واقع البلديات ومساهمتها في تحقيق التنمية المحلية المستد
  غزة، وأسئلتها وفروضها، وصوالً لتحديد أهداف الدراسة النظرية والعملية وحدودها.
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 7.2 .خالصة الفصل  
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  : تمهيد 1.2
العربية و عرض مجموعة متنوعة من الدراسات الفلسطينية ىيهدف هذا الفصل إل

المحلية دور البلديات في تحقيق التنمية واقع ووالمتمثل في  ،بحثواألجنبية حول موضوع ال
ر والمتغيرات التي القضايا والعناص ىأجل الوقوف عل من وذلك ،قطاع غزةالمستدامة في 

دوات ألاووالمناهج العلمية  ،أهدافها وحدود أجرائها ىوالتعرف عل ،تناولتها تلك الدراسات
وعمل  ،تلك الدراسات ىعلوالتعقيب  ،والنتائج التي توصلت إليها ،واإلجراءات التي اتبعتها
علية الدراسات  من خالل ما لم تركز ،بهدف تحديد الفجوة البحثية ،المقارنات الالزمة بينها

 ألحدثامن  للتدرج التاريخي الدراسات وفقاً وتم ترتيب ،عليه دراستنا تالسابقة وما ركز
  .ألقدمل

  
  : الدراسات الفلسطينية 2.2

التطويرية في بلديات قطاع  المشاريع ىالعوامل المؤثرة في اإلنفاق عل :)2013 ،(أبو فريا
  حالة خاصة بلدية بيت الهيا).غزة (

والتعرف  ،التنمية المحلية ودور المشاركة المجتمعية علىلدراسة إلى التعرف هدفت ا 
ومعرفة األسباب الرئيسة التي تعيق تنفيذ المشاريع  ،دور البلديات في تنفيذ برامج التنمية ىلإ

بلدية بيت الهيا كنموذج، وذلك من خالل  ، ثم دراسةالتنموية التطويرية في بلديات قطاع غزة
  تنفيذ المشاريع التطويرية.  ىمصادر التمويل المختلفة عل تحليل تأثير

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم المقابالت مع كبار موظفي البلديات 
وغطت  ،والتقارير المنشورة من البلديات ،ووزارة الحكم المحلي كأداة لجمع البيانات األولية

استخدم الباحث التحليل القياسي للسالسل الزمنية  ،2012حتى  2000الدراسة الفترة الزمنية من 
باستخدام  ،المشاريع التطويرية ىتأثيرها في اإلنفاق عل ىمددراسة و ،لمصادر التمويل المختلفة

تحدد مدى تأثير  يوذلك للوصول للنتائج اإلحصائية الت ،طريقة المربعات الصغرى الديناميكية
وصنفت الدراسة مصادر  ،ع التطويرية في بلدية بيت الهيامصادر التمويل المختلفة على المشاري

التمويل المحلي ومؤسسات تمويل التنمية العربية واإلسالمية،  :مصادر وهي ةخمس ىالتمويل إل
  ، وبنوك التنمية ذات الطابع اإلقليمي، ووكاالت التنمية العالمية.ت األمميةوالمنظما
يعتمد  يالتمويل المحلي من البلدية الذضعف  :نتائج من أهمها ىتوصلت الدراسة إل 

كذلك ضعف التمويل من  ،وعدم تأثيره في تنفيذ المشاريع التطويرية ،الجباية المحلية ىعل
د عالقة ذات داللة إحصائية بين التمويل ووجبعدم الحكومة الفلسطينية حيث أكدت الدراسة 
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المشاريع التطويرية من إجمالي  ىالمحلي سواء من البلدية أو من الحكومة ونسبة ما ينفق عل
  النفقات الكلية لبلدية بيت الهيا.

ال وتأخرها تنفيذ المشروعات التطويرية  ءكما بينت الدراسة أن السبب الرئيس في بط
عدم المقدرة علي توفير التمويل المادي الكافي لتنفيذ المشاريع التطويرية، ولكن  ىيعود إل

د دولة فلسطينية، ووجود االحتالل اإلسرائيلي الذي يتحكم المشكلة الرئيسية تكمن في عدم وجو
 ىعل كبيراً وتعتمد البلديات في قطاع غزة اعتماداً ،بكيفية المساعدات وبالسماح بها أو منعها

  %.63التمويل األجنبي حيث يصل متوسط نسبة التمويل األجنبي إلي 
رادات المحلية والتخطيط اإلي ىأوصت الدراسة الهيئات المحلية بالبدء باالعتماد عل

كما أوصت الحكومة الفلسطينية بضرورة فرض  ،التنموي الشامل وتشجيع المشاركة الشعبية
 ،السيادة الوطنية والتخلص من االحتالل ووضع نظام جباية آلي وعمل خطة تنموية وطنية شاملة

المعنوية والمادية  المواطنين بدفع بدل الخدمات البلدية وزيادة المشاركة دراسةال تأوصكذلك و
  في مشاريع التنمية.

  
في بلديات قطاع غزة من وجهة نظر  االستراتيجيةمعوقات تطبيق الخطط : )2013 ،(صباح

  اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية.
في بلديات قطاع  االستراتيجيةمعوقات تطبيق الخطط  ىلإالتعرف  ىهدفت الدراسة إل 

تمع الدراسة من اإلدارة تكون مجوقد ا واإلدارات التنفيذية فيها، غزة من وجهة نظر اإلدارة العلي
، ونالمدراء العام()، واإلدارات التنفيذية العليارئيس البلدية، وأعضاء المجلس البلدي(العليا

(جباليا النزلة،  الكبرى اتعب) في البلديلمدراء، رؤساء األقسام، ورؤساء الشُالمدراء، نواب ا
  .) فردا580ًن يونس، رفح) في قطاع غزة والذي يبلغ (غزة، دير البلح، خا
نتائج الدراسة، وكانت أداة  ىالمنهج الوصفي التحليلي للوصول إلدراسة استخدمت ال

من مجتمع  اً) فرد270( ىعينة الدراسة، ووزعت عل ىطبقت عل ةالدراسة عبارة عن استبان
  .%92.2الستجابة وكانت نسبة ا من مجتمع الدراسة %46.5 ما نسبته الدراسة

 فيتؤثر مواقف اإلدارات العليا  :مجموعة من النتائج من أهمها ىصت الدراسة إلوقد خلُ
 ،ي معوقات تطبيقها في بلديات قطاع غزةفذا داللة إحصائية  تأثيراً االستراتيجيةأهمية الخطط 

ي معوقات فية تأثيرا ذا داللة إحصائ االستراتيجيةكما تؤثر مشاركة المنفذين في وضع الخطط 
  تطبيقها في بلديات قطاع غزة.

أهمية دعم اإلدارة العليا لعملية إعداد  :بها الدراسةأوصت ومن أهم التوصيات التي  
وضرورة مشاركة  ،إنجاز هذه المهمة ى، وتشجيع العاملين علاالستراتيجيةوتطبيق الخطط 

  .االستراتيجيةوضع الخطط و المستويات اإلدارية في عملية
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  ): أثر دمج الهيئات المحلية على التنمية السياسية.2013ود، (مسع
وتوضيح دمج الهيئات المحلية  ،هدفت الدراسة لتحليل التقسيمات اإلدارية في فلسطين

واالطالع على تجارب البلديات المدمجة من خالل تقييم سياسة الدمج  ،وأثر ذلك في التنمية
 ،بشكل رسمي عبر إيجاد نظام لدمج الهيئات المحلية 2008اإلداري التي تبنتها الوزارة في عام 

بدراسة هذه السياسة وتطبيقاتها على األرض من خالل فحص الفرضية التالية:  الدراسة توقام
  إن الدمج وفق صورته الحالية ال يسهم إيجابياً في التنمية بمجاالتها المختلفة. 

دراسة األدبيات والوثائق وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث تمت 
المقابالت الفردية  ىإضافة إل ،وتحليلها وتلخيصها، للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات

  التي تمت مع عدد من المسئولين في هذا المجال.
دراسة العالقة بين المسئولين في وزارة الحكم المحلي،  ىقامت جدلية البحث عل 

لمحلية والمجتمع المحلي من خالل سياسة الدمج، وعلى التناقض والمتلقين للخدمة من الهيئات ا
إيجاد كفاءة إدارية وتحقيق تنمية من  ىياسة التي تهدف إلهذه الس ،بين المصالح وتحقيق التنمية

ولم تنجح سياسة الدمج بتحقيق أهدافها المرجوة بسبب معارضة  ،خالل خلق هيئات محلية قوية
  قاطعة انتخابات الهيئات المحلية الجديدة. المجتمع المحلي والمتمثلة بم

ظم لهذه خرجت الدراسة بنتائج وتوصيات من أهمها: ضرورة توفير إطار قانوني نا
عدم تأسيس السلطة الوطنية لتقسيم إداري  ،قبل الشروع بتطبيقها ىالسياسة، وألي سياسة أخر

طرارها للتعامل مع الواقع بل واض ،جديد يقوم على االحتياجات الحقيقية للمجتمع الفلسطيني
 ىلإ ىالناتج عن االتفاقيات مع الجانب اإلسرائيلي أو وفق شروط الدول المانحة، مما أد

معارضة المجتمع المحلي لهذه السياسة، وكذلك لزوم تبني سياسة إدارية محددة مركزية أو ال 
إال أن القوانين  ،ليرغم إعالن وزارة الحكم المحلي تبنيها لالمركزية كنظام حكم مح ،مركزية

  والقرارات التي تنظم العالقة بين الوزارة والبلديات تتسم بالمركزية. 
في ضوء النتائج أوصت الدراسة: بضرورة وضع األطر القانونية الناظمة لجميع 

 ،بما يسمح بتنظيم العالقة ما بين الوزارة والهيئات المحلية ،سياسات الحكم المحلي الفلسطيني
كذلك البد من إعادة النظر في قانون الهيئات المحلية الحالي  ،وتصنيفها وترفيعهاوصالحياتها 

ويقترح الباحث إنشاء هيئة تضم خبراء لوضع ضوابط لعملية  ،بما يضمن مزيد من الالمركزية
  الدمج.
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 - دور المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة غزة :)2012 ،(سكيك
  تجربة لجان أحياء بلدية غزة. :اسيةحالة در

نه تفعيل دور المشاركة المجتمعية من خالل أالدراسة لوضع إطار نظري من ش هدفت
بدورها و بأهميتها والمؤسسات والبلديات والوزارات األفراد وعيةوت ،دراسة واقع تلك المشاركة

جان األحياء في التنمية وتوضيح دور ل ،الفاعل في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة غزة
  المشاركة. يووضع آليات وبرامج تعزز وترغب ف

لجمع المعلومات المتعلقة بالمشاركة المجتمعية  ةتطوير استبان علىالدراسة  تعتمداوقد 
من سكان حي الشيخ  اًص) شخ102( عينة عشوائية قدرها ىقها عليوتطب ،في التنمية المستدامة
  .خالل المقابالت مع أعضاء لجنة حي الشيخ رضوانوكذلك من  ،رضوان بمدينة غزة

% من عينة 68.63ن ما نسبته إ :مجموعة من النتائج أهمها ىإل ت الدراسةوخلص
 ىومجال المشاركة االجتماعية حصل عل ،الدراسة مارست العمل التطوعي كمشاركة مجتمعية

حق من حقوق الوطن % أن المشاركة المجتمعية 79.8واعتبر ما نسبته  ،%52.86نسبة  ىعلأ
% من عينة الدراسة أن المشاركة تزيد من كفاءة وفاعلية البلديات 69.22ويعتقد  ،أبنائه ىعل

  % من العينة أنهم لم يسمعوا عن لجنة الحي.44.12واعتبر  ،وبرامج المؤسسات
بضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية  كما أوصت الدراسة

والتي يمكن من خاللها  ،مدينة غزة ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية عند المواطنين المستدامة في
ل دور مشاركة لجان األحياء االرتقاء بالمناطق الحضرية، ووضع إطار نظري من شأنه أن يفع

بتعزيز الالمركزية في الهيئات  تكذلك أوص ،في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة غزة
  االنتخاب.بقوانين التي تضمن العمل بالمشاركة المجتمعية واختيار لجان األحياء المحلية وسن ال

  
دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة  :)2012 ،(الحلو

 في تحقيق التنمية المستدامة.
منظمة ) 100( طبيق مبادئ الحكم الرشيد في أكبردور ت ىإلالتعرف  ىهدفت الدراسة إل

غير حكومية في قطاع غزة وأثرها على مساهمة هذه المنظمات في تحقيق التنمية المستدامة في 
  .المجتمع

حيث قام بمراجعة األدبيات  ،لدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلياإلجراء 
 ،المستدامة النظرية والدراسات السابقة لتحديد مبادئ الحكم الرشيد وتحديد معايير تحقيق التنمية

لس الغرض البحث كأداة رئيسة وتم توزيعها على رؤساء مج ةاستبان ت الدراسةكما أعد
 ومية في قطاع غزة وقد تم استردادألكبر مائة منظمة غير حك ينوالمدراء التنفيذي اتاإلدار

 يتم :عدة نتائج من أهمها ىوقد توصلت الدراسة إل ،) تم توزيعها200( من أصل ة) استبان145(
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% حيث 77.77تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بنسبة 
األنظمة  ،اإلجماع ،المساواة ،العدل ،(المساءلة تقوم المنظمات غير الحكومية بتطبيق مبادئ

 الشفافية) بنسبووالالمركزية  ،االستراتيجيةوالرؤيا  ،الفاعلية والكفاءةوحكم القانون و الداخلية
  لدى هذه المنظمات نحو اآلثار اإليجابية للحكم الرشيد كأسلوب إداري. اًعام اًمقبولة تظهر وعي

بين تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في  ،كما وتوجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية
المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة حيث يساهم 

  تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية في المجتمع. فيمبادئ تطبيق تلك ال
ضرورة قيام المنظمات غير الحكومية  :عدة توصيات من أهمها ىصت الدراسة إلخلُ

بوضع آليات عملية ولوائح داخلية لتعزيز تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في مختلف المراحل 
جانب  ىإل ،راف على وتقييم هذا التطبيق في المنظمةاإلدارية واالستعانة بجهات متخصصة لإلش

ضرورة تطوير برامج تدريبية خاصة للعاملين في المنظمة وفق االحتياجات الالزمة لضمان 
والعمل على زيادة الوعي المجتمعي والوعي لدى العاملين في  ،نجاح تطبيق مبادئ الحكم الرشيد

  .ة المستدامة ومعايير تطبيقهاالمنظمة نحو أهمية المساهمة في تحقيق التنمي
  

تحقيق تخطيط عمراني مستدام في قطاع غزة باستخدام نظم  استراتيجية :)2010 ،(الفرا
  .)GIS( المعلومات الجغرافية

لدراسة لتناول واقع قطاع غزة وسبل تحقيق استراتيجيات تخطيط عمراني اصصت خُ
 ،نولوجيا نظم المعلومات الجغرافيةعبر قياس ذلك بمؤشرات قياسية وباالستعانة بتك ،مستدام

وقدرتها المتقدمة في التحليل المكاني، حيث تعتمد الدراسة الوصفية والتحليلية وجمع األدلة 
لسكان مدينة الشيخ زايد لقياس  ةخاصة موجه ةوالمعلومات ذات العالقة من خالل تصميم استبان

وعرضها بالتدرج من المدخل  ،رانيةالمستدام في المشاريع العم تحقيق التخطيط العمراني ىمد
الدراسات التحليلية  ىحت ،والتخطيط المستدام ،النظري للموضوع والمتعلق بواقع قطاع غزة

للواقع والحاالت الدراسية ومنها دراسة مشروع مدينة الشيخ زايد المنفذ في القطاع والتعرف 
  .(GIS)نظم المعلومات الجغرافية توافقه مع االستدامة من خالل االستعانة بتكنولوجيا  ىمد ىعل

الحاجة لتحديد األولويات في العملية  :الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها تصلُخ 
التخطيطية في القطاع وفق رؤية مستدامة، وكذلك الخروج بمجموعة من مؤشرات القياس التي 

 ىيم االستدامة ومدتطبيق المشاريع المنفذة حاليا وفي القطاع لمفاه ىيمكن أن يقاس عليها مد
استعماالت األراضي في البيئة الحضرية في قطاع غزة  أن ت الدراسةكذلك استنتج ،تحققها فيها

 ،استعمال األرض المختلط ىكما ال يشجع التخطيط التقليدي في القطاع عل ،في معظمه سكني
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في وضوضاء يسببه من تلوث  اذلك االستخدام المختلط لألرض لم تحفظ السكان على لُوحظكما 
  مجال التخطيط العمراني.
بضرورة اعتماد مبادئ التخطيط العمراني المستدام من خالل تحديد  أوصت الدراسة

وتحديد سلم أولويات للتنمية والتخطيط العمراني  ،تحقق االستدامة في المشاريع المستقبلية ىمد
  ذلك. يواالستفادة من التجارب العالمية ف ،المستدام حسب احتياجات القطاع

  
)Aude Signoles, 2010(:  

The Local Government System in Palestine 
  نظام الحكومة المحلية في فلسطين

(من فرنسا) لقطاع الحكم المحلي في فلسطين، من خالل  تناولت هذه الدراسة التاريخية 
يات في نظام تتبع المسار التاريخي وصيغة العالقات االجتماعية والسياسية بين المركز والمحل

  حكم معقد كما في فلسطين. 
(فلسطين) من كافة  قليمإلالعام في اتبنت الدراسة المنهج التاريخي، والذي تناول العمل 

األبعاد، من جهة تقاسم السلطة على أساس إقليمي وتقسم األراضي، والتنظيم السياسي المحلي، 
حيات والموارد والتي تنطوي على أبعاد والعالقة بين المجالين السياسي واإلداري، وتوزيع الصال

متقدمة وتقع على عاتق العديد من الجهات الفاعلة وغير المتجانسة، وتناولت الدراسة الموضوع 
بدءاً بالسياق السياسي والمؤسسي، وعملية إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الحكم 

بنظام الحكم المحلي في فلسطين، والنظام المحلي كسلطة مركزية تتبع لها جميع البلديات مروراً 
داري والحياة القانونية والموارد المالية للبلديات، والعالقة بين المراكز إلالقانوني والمالي وا

كما  ،قليمية لقطاع الحكم المحلي في فلسطينإلصالحية اإلع ايواالطراف السياسية وصوالً للمشار
تاريخية وعلم االجتماع والعلوم السياسية واالقتصادية أن الدراسة تتناول العديد من الجوانب ال

  .التي مر بها نظام الحكم المحلي في فلسطين
نشاء السـلطة الوطنيـة والحكومـة    إإن  دد من النتائج والتوصيات أبرزها:توصلت الدراسة لع

 ووزارة الحكم المحلي كان الهدف منه تحسين الخدمات البلدية والهياكل اإلدارية الفاعلة.
مثل سلطة المياه وسلطة البيئة وسـلطة الطاقـة) ال   ( كما وهناك وكاالت وطنية خدمية

ينظمها القانون العام الفلسطيني، إنما تم إنشاءها من خالل مراسيم رئاسية بموجـب توصـيات   
 البنك الدولي بحجة تحقيق الكفاءة االقتصادية.

حـديث اإلدارة واعتمـاد   كذلك لزوم خفض عدد البلديات لتحقيق وترشيد االقتصـاد، وت 
التنفيذ التدرجي للدمج، من خالل مجالس الخدمات المشتركة وتعزيـز المشـاركة البينيـة بـين     

  البلديات وإلضعاف المقاومة ضد الدمج.
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  .دور بلدية غزة في الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية :)2008 ،(الصوير
المعالم االجتماعية والسياسية إلبراز دور بلدية غزة في تحديد  الدراسةتهدف 

ودراسة العالقة  ،وتتبع دورها منذ االنتداب البريطاني على فلسطين ،واالقتصادية لمدينة غزة
  والخدمات والعائالت والمؤسسات. يبين البلدية والواقع الغز

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل جمع وتحليل المعلومات الخاصة 
من الوثائق غير المنشورة المتمثلة في السجالت األصلية والمحاضر  فادةبالدراسة المست

من مراسالت ومذكرات  كذلك الوثائق المنشورة األخرى ،والقرارات التي اتخذها المجلس البلدي
  .ومقابالت ومراجع

 ن هناك ارتباطاًأ :أهمهامجموعة من النتائج والتوصيات جاءت  لىتوصلت الدراسة إ
ريخ مدينة غزة وتاريخ بلديتها منذ تأسيس األخيرة، كما أن سجالت البلدية الرسمية بين تا وثيقاً

فهي تعرض جميع المواضيع والقضايا التي تولتها البلدية والقرارات التي  ،تؤرخ بدقة للبلدية
  .اتخذت بشأنها

واالنطالقة  ىولقد شهدت مدينة غزة خالل عهد االنتداب البريطاني المرحلة األول
في إطالق هذه  مركزياً ولعبت البلدية دوراً ،قية لبناء مرافقها األساسية وبنيتها التحتيةالحقي

في تحقيق هذه وأعضائها كما أسهم رؤساء المجالس البلدية  ،المرحلة وتحقيق هذه االنطالقة
سواء من خالل مكانتهم االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية أو من خالل جهودهم  ،االنطالقة

ونستنتج من ذلك أن بلدية غزة قامت بوضع حجر األساس وزرعت النواة الرئيسة  ،خبراتهمو
المهام  دور البلدية في الحياة االجتماعية وحجم ىومن خالل التعرف عل ،لمدينة غزة الحديثة

داب أنها كانت طيلة عهد االنت تستنتج الدراسة ،اعاتقها وقامت به ىعل تلقيأي تال ةالكبير
فهي التي  ،) المؤسسة المحلية المركزية األكبر واألهم في مدينة غزة1948-1918ي (البريطان

ورعاية الغرباء  ،ومساعدة الفقراء ،وتطوير البنية التحتية ،تولت تقديم الخدمات األساسية
وتنظيم األعمال والمهن  ،وتوفير الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية والتربوية ،واللقطاء

وفتح  ،وإنشاء األسواق والمسالخ ،وتحسين الوجه الجمالي والحضري للمدينة ،ناءوالحرف والب
  .هاوتوسيعالشوارع 
والتوقف  ،بإعادة البلدية لدورها المهم :جهات االختصاص لدراسةوصي ات نهايةالي ف

أن تهميش دور  ىويؤكد عل ،المرفق تلو األخروسلخها عن سحب المرافق الحيوية من البلدية 
  .حد سواء ىالمدينة والبلدية والمواطنين عل ىيلقي بظالله السلبية عل البلدية
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  : المحلي المجتمع وتطوير تنمية في المجتمعية المشاركة دور :2008) ،(قدومي
  .نابلس مدينة في السكنية األحياء للجان دراسية حالة

 ،المحلي تمعالمج وتطوير تنمية في المجتمعية المشاركة دور توضيح ىإل الدراسة هدفت
 في مدينة المحلي المجتمع تنميةو المجتمعية المشاركةى بين مستو العالقة في البحث وكذلك
األحياء  لجان وهي المجتمعية، المشاركة وسائل إحدى على الضوء الدراسة وتلقي ،نابلس

  .بها المتعلقة والمشاكل المعوقات، أهميتها، دورها، وجودها، حيث، من نابلس مدينة في السكنية
 وأخرى أولية مصادر على االعتمادو ،التحليلي المنهج الوصفي الدراسة استخدمت 

 إلى المحلي المجتمع أفراد من عينة على الدراسة بإجراء الباحث قام كذلك ،من المعلومات ثانوية
البرامج  مسئولي ومع نابلس محافظة في السكنية األحياء لجان أعضاء مع مقابالت جانب إجراء

  .نابلس مدينة في العاملة المؤسسات بعض في تمعيةالمج
تم اختيارهم بطريقة  ،فراد المجتمع المحليأمن  اًفرد )943( تكونت عينة الدراسة من

   ) من سكان الحي.(1/100) أحياء في مدينة نابلس بنسبة تمثيل 8الطبقية العشوائية من (
أفراد عينة الدراسة نحو  لدى ورغبة أشارت نتائج الدراسة إلى وجود توجه إيجابي 

، وهم على علم بدور وتطويره المشاركة المجتمعية وأهمية دورها في تنمية المجتمع المحلي
لجان األحياء السكنية كأداة من أدوات المشاركة المجتمعية في تنمية وتطوير المجتمع المحلي 

  نية ويشاركون فيها.وأن السكان يتفهمون طبيعة األنشطة التي تقوم بها لجان األحياء السك
الحي وذلك لتعزيز  إلدارةكذلك أوصت الدراسة بضرورة توسيع نطاق العمل التطوعي  

  .توعية السكان بأهمية العمل التطوعيو ،قدرات لجان األحياء على مواجهة المشكالت ومعالجتها
  

  .ةواقع واستراتيجيات تطوير اإلدارة المحلية في األراضي الفلسطيني :)2006 ،(حسيبا
تطور  مراحل مراجعة خالل من الفلسطينية المحلية اإلدارة دراسة ىإلالدراسة  هدفت

السلطة  مجيء بعد وتقييمه الحالي الواقع وتحليل السابقة، الفترات في فلسطين في المحلية إلدارةا
كذلك وضع بعض االستراتيجيات والمقترحات لتطوير واقع الهيئات المحلية  ،الفلسطينية الوطنية

  .وتعزيز الالمركزية في اإلدارة المحلية
على  باالعتماد الفلسطيني الواقع ولتقييم الوصفي، المنهج الدراسة على اعتمدت

الستطالع آراء الهيئات  ةوتم استخدام االستبان مختلفة، مصادر من المتوفرة والبيانات المعلومات
وتكون مجتمع الدراسة من جميع  ،المحلية والسلطة المركزية والمواطن حول واقع الحكم المحلي

) من رؤساء البلديات 78( وجمعت البيانات من عينة قوامها ،العاملين في الحكم المحلي
  .ومهندسيها والمستشارين القانونيين
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 وتعدد الفلسطينية، المحلية اإلدارة نظام في مركزية وجود إلى الدراسة نتائج أشارت
ل اإلداري وعدم االستغالل األمثل للموارد واإلمكانيات التره ىإضافة إل ،المستويات اإلدارية
وعجز البلديات عن تلبية احتياجات المواطنين بسبب قلة اإليرادات  ،المتاحة والتبرعات

وإهمال دور المشاركة الجماهيرية  ،وغياب التخطيط اإلقليمي الشامل للبنية التحتية ،والضرائب
 أخرى جهة ومن ،البلديات المحلية خاصة الهيئات من كبير عدد ووجود ،في التخطيط التنموي

 األراضي في الحالي للواقع الفلسطينية المحلية الهيئات قانون مالئمة الدراسة عدم أظهرت
  .المختلفة والتحديات التطورات لمواجهة الالزمة المرونة وعدم توفر الفلسطينية،
 الحكم وزارة دور في النظر إعادة :أهمها التوصيات من عدد إلى الدراسة صتخلُ 

للهيئات  اإلداري الوضع تحسين على العمل كذلك فقط، ورقابيا إشرافيا دوراً يكون المحلي بحيث
 جزئياً) (كلياً أو البلديات ودمج المحافظ دور وتفعيل اإلدارية المستويات عدد وتقليص المحلية
الضريبية  النظم وتطوير لماليا االستقالل المحلية الهيئات إعطاء إلى باإلضافة بعض،ب بعضها

  .المحلي الحكم وزارة مع عالقتها في اإلدارية الالمركزية وتعزيز والمحاسبية
  
 .دور البلديات والهيئات المحلية في تنمية المجتمع المحلي :)2006 ،(أبو سمرة

إلظهار دور البلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة بعد االنسحاب،  هدفت الدراسة
  وضع أسس البناء في المجتمع من الناحية الثقافية واالقتصادية والتنظيمية. في وأثرها

منذ نشأة هذه الفكرة في  وتحليلها قوانين البلديات التي تم سنها اعتمد البحث على دراسة 
ضافة باإل ،1934صدور قانون البلديات زمن االنتداب البريطاني عام  ىتالعهد العثماني وح

وكذلك  ،1997كذلك قانون الهيئات المحلية لعام  ،1936لعام  )(28البناء رقملقانون التنظيم و
القيام بزيارات ميدانية للبلديات وهيئات الحكم المحلي وإجراء المقابالت مع مسئولي وزارة 

   .الحكم المحلي في جميع االختصاصات وكذلك المقابالت الشخصية مع مسئولي المجالس المحلية
 فيومدى تأثيرها  ،الالمركزية على دور البلديات في قطاع غزة ثرأالدراسة  أبرزت

ومن ثم قدرة البلديات على دفع عجلة التنمية  ،واإلداريالمجال االجتماعي واالقتصادي 
الرتباط بين البلديات والحكومة ا ىإلكما أشارت الدراسة  ،يالمجتمع المحل يواالستثمار ف

 ،االقتصادية المحلية المرتبطة بالسياسات العامة للدولة تطبيق السياسات ىالمركزية وقدرتها عل
كما وضحت الدراسة عالقة البلديات مع مؤسسات المجتمع المدني لوضع تصور للسياسة 

  االقتصادية واالستثمارية حسب رؤية وطنية شاملة.
وجوب ترسيخ مفهوم إنشاء لجان األحياء  :صت الدراسة لمجموعة من التوصيات أبرزهاخلُ

يجاد عالقة ضرورة إبكذلك أوصت الدراسة  ،يخدم مصلحة المواطن وتحقيق أهداف البلدية بما
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نجاز المخططات الهيكلية والعامة إحكومية بما يحقق أهداف البلدية والمتكاملة مع المؤسسات غير 
  التطويرية السنوية الالزمة. والموازناتوضع خطط االستثمار لتحديد الحاجات و ،للمشاريع

  
استراتيجيات وسياسات التخطيط المستدام والمتكامل الستخدامات األراضي  :)2005 ،خ(إدري

  في نابلس. والمواصالت
هدفت الدراسة إلى إبراز المشاكل التي تعاني منها مدينة نابلس كحالة دراسة بشكل عام، 
 ومنطقة الدراسة على وجه الخصوص، في محاولة لوضع سياسة وإطار عام للتخطيط المستدام

المتوازن والعادل الستعماالت األراضي والمواصالت وتطبيق مفاهيمه في منطقة الدراسة، 
كما ترمي الدراسة إلى المحافظة على البيئة والموارد والحد من ، كونها الزالت في طور النمو

التلوث، إلى جانب دراسة التطور العمراني للمدينة وتطور استخدامات األراضي والمواصالت، 
علق بهما من مشاكل، إلى جانب محاولة وضع معايير خاصة بتصميم الفراغات الخارجية وما يت

، إضافة لرسم إطار عام لكل من استراتيجيات العمرانيةوحركة السكان وتحقيق استدامة البيئة 
وسياسات التخطيط المستدام لتوزيع استخدامات األراضي والمواصالت وإيجاد منظومة خاصة 

  .واصالت بشكل جيد وآمنبإدارة نظام الم
 :ثالث محاور رئيسة األول ىترتكز عل منهاجيتهالتحقيق األهداف من الدراسة فان 

المعلوماتي من ناحية الخلفية  :والثاني ،المحور النظري والمفاهيم العامة والتجارب المشابهة
دامات التاريخية والتخطيطية لمدينة نابلس ودراسة واقع تقسيم األراضي وتوزيع االستخ

والدراسة النقدية لواقع  ،فتناول الجانب التحليلي لمنطقة الدراسة :أما المحور الثالث ،وتصنيفها
  واستخداماتها وتحديد المشاكل التي يعاني منها ذلك الواقع. األراضيتقسيم 

ن عملية التخطيط المستدام إ :صت الدراسة في النهاية إلى مجموعة من النتائج أهمهاخلُ
هي عملية متكاملة ترفد جوانبها المختلفة بعضها  ،مواصالت واستعماالت األرضلكل من ال

ودون أن يوازيهما  ،فال يمكن التفكير في استدامة أي منهما بمنأى عن األخرى ،بعضاً ببعض
لذا البد من وجود نظرة شمولية ووضع  ،استدامة للتكاليف والتخطيط ومناحي الحياة األخرى

  .تخطيط المستدام في مختلف مناحي الحياةسياسات متناغمة من ال
ضرورة وضع مخطط عام وفعال يشمل تطبيق مفاهيم  :من أهم توصيات الدراسة

تباع سياسة فعالة مرنة موجهة واضحة معلنة ااالستدامة على كامل أجزاء المدينة، يتم فيه 
ية ومشاركة الجميع وجود التزامات سياسية إلحداث التغيير في التنمو ،مشروحة ومفهومة للجميع

  بذلك.
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  : الدراسات العربية 3.2
التوظيف األمثل لألراضي والتنمية المستدامة بالتطبيق على مدينة  :2013) ،يوسف(
 .أكتوبر بمصر  6

سبل تحقيقها في إطار تحقيق التنمية و ،الدراسة قضية التوظيف األمثل لألراضي تتناول
البداية لمفاهيم التنمية المستدامة والتوظيف األمثل من خالل التعرض في  ،المستدامة المنشودة

ثم  ،من عناصر اإلنتاج اًأساسي اًاعتباره عنصر ىوخصائص عنصر األرض عل ،لألراضي
تستعرض و ،إلى نظريات التوظيف األمثل لألراضي ومؤشرات قياس ذلك دراسةتطرق الت

 .مستدامة والبيئةالعالقة بين االستخدام والتوظيف األمثل لألراضي والتنمية ال
مهما للغاية  تعد األرض مورداً :إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها دراسةال تتوصل 

كما يعني التوظيف األمثل  ،من موارد اإلنتاج وهي الوعاء األمثل للتنمية المستدامة الشاملة
ويشمل تخطيط استخدام األرض بشكل صحيح  ،أقصى استخدام ممكن لألراضي :لألراضي

  هم مبادئه االستخدام األمثل وتعدد االستخدام.أمتوازن بين االستخدامات المتنافسة والمختلفة وو
ن التوظيف إهناك عالقة وثيقة بين التوظيف األمثل لألراضي والتنمية المستدامة حيث 

ويراعي البيئة من خالل دراسة الجدوى الشاملة التي  ،األمثل لألراضي يحقق الكفاءة االقتصادية
  .تضمن دراسة الجدوى البيئية والتنمية المستدامةت

توصي الدراسة بضرورة تحقيق التوظيف األمثل لألراضي في إطار التنمية المستدامة من و
 ،خالل المخطط العام والتشاور الفعلي مع المجتمع المحلي لمعرفة االحتياجات الحقيقية للمواطنين

قترح الدراسة ضرورة تشكيل إدارة رسمية خاصة كذلك ت ،ومن ثم إعداد مخطط يلبي احتياجاتهم
  .باستراتيجيات األراضي داخل كل محافظة لدراسة مدى المالئمة مع مبادئ التنمية المستدامة

  
  .قراءات حول التطور التاريخي لفلسفة التنمية المستدامة :)2013 ،يرق(بو شن

لتتبع التاريخي لفلسفة ل ،عنابة الجزائريةمدينة بباجي مختار جامعة  فيهدفت الدراسة 
  : وتناولته من خالل المحاور التالية ،التنمية المستدامة

، وتناول هذا المحور بعض اآلراء المختلفة حول مفهوم التنمية المستدامة :المحور األول
هم حول تحديد مفهوم دقيق وموحد ؤراء علماء االقتصاد واالجتماع والبيئة، وكيف اختلفت آراآ

  .امة، وذلك الختالف توجهات أصحابها ومدارسهم الفكرية والمعرفيةللتنمية المستد
، من حيث مكانة أهم المتغيرات األساسية المؤثرة في التنمية المستدامة :المحور الثاني

  .نسان وكذلك العدالة بين البشر في تعريف التنمية المستدامةإلالتكنولوجيا وا
بدايةً من جذور التفكير  ،المستدامة للتنميةقراءات في التطور التاريخي  :المحور الثالث

، وصوالً العتماد 1992، مروراً بقمة األرض عام 1950ئي عام يالعالمي بشأن التدهور الب
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) في جوهانسبرج 10(ريو+ ، والقمة العالمية للتنمية المستدامة1997بروتوكوالت كيوتو عام 
  .2010وقمة كوبنهاجن عام 

، من زاوية تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان، ية المستدامةأهداف التنم :المحور الرابع
  .واحترام البيئة الطبيعية، وتعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية، وتحقيق استغالل عقالني للموارد

، حيث التنمية المستدامة مبادئ وأبعاد ومؤشرات التنمية المستدامة :المحور الخامس
ن عملية التنمية في مفهومها الشامل لجوانب حياة البشرية ذات أسس ومبادئ تسهل م ةعقيدة بيئي

  .االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية
عبر العقود  كبيراً ن الفكر البيئي في العالم قد شهد تحوالًأصت الدراسة في الختام إلى خلُ

لعامة لألحداث والمفاهيم البيئية من منظور كان يرتكز على مبادئ الصحة ا مواكباً ،الماضية
متكاملة تطبيقاتها في مجال البيئة وحمايتها  ،تنمية مستدامة ىتسعي إل ةإلى رؤي ،واإلدارة البيئية
حيائي والزراعة ومكافحة ألوتشمل كافة الفعاليات والنشاطات البيئية كالتنوع ا ،متعددة وكثيرة

جهود ألجراء ويتطلب األمر تضافر ال ،التصحر وحماية المياه والهواء والتربة من التلوث
  .معالجات بيئية مستدامة لها

  
  ومفارقات التنمية المحلية في الجزائر.  اإلقليميةالجماعات : )2012 ،(نصر الدين ومصطفى
التنمية  حداثإإلى إبراز دور الجماعات المحلية وعلى رأسها البلدية في  هدفت الدراسة

ع لواقع هذه الجماعات المحلية يرى فالمتتب ،انطالقا من الوسائل المتاحة ،وتفعيلها المحلية
من تناقضات تطال كل  تناقضات كثيرة بين مهام التنمية الموكلة إليها وما يتجسد في الميدان

   .دارة وتشريع ومسؤولين ومواطنينإالفاعلين من 
كما  ،ضرورة قيام البلديات بأداء سليم في مجاالت التنمية المحلية ىلإصت الدراسة خلُ
 ،بها السلطة المركزية إعادة النظر في النصوص التي كبلتها ىالظروف تملي علأن  ىأشارت إل

من خالل تمكينها من  ،وإعادة صياغتها بالشكل الذي يضمن لها حرية التصرف في أموالها
  منظومة جباية محلية والتخفيف من الوصاية المركزية.

وهنا تبرز ضرورة  ،ومن ناحية أخرى على البلدية أن تعيد تثمين مواردها الذاتية
من خالل  ،التكوين وتحسين أداء الموظفين وإدخال الوسائل التكنولوجية المتاحة وترشيد اإلنفاق

هذا المنظور يمكن الحديث عن أداء البلديات في مجاالت التنمية عن توفير الوسائل المادية بشكل 
  .حياتالشيء الذي يتيح لها فرص خوض ميادين عديدة من الصال ،دائم ومستمر
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  دراسة حالة البلديات). ( عات المحلية في التنمية المحليةدور الجما :)2011 ،(بن عثمان
الدراسة دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية وباألخص حالة البلدية في  تناولت 
  .بإبراز حدود هذه المهمة وطبيعتها وتقاطعها مع األجهزة اإلدارية والتقنية ،الجزائر

ستخدم إلجراء الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي واإلحصائي، باختياره وقد اُ
مناهج علمية مالئمة لمثل هذه المواضيع لكونهم سيسمحون بإعطاء صورة شاملة عن هذه 

  الظواهر والجوانب المحيطة بها.
 ،عقد المواضيعأن هذا الموضوع من إ :للنتائج واالقتراحات التاليةدراسة ال توتوصل

وكون هذا المجال تتفاعل فيه عدة  ،من حيث التنظيم والتسيير والتحويل وأكثرها تشعبا وتداخالً
مما يفقدها في كثير من األحيان التجانس والتنسيق  ،قطاعات وأجهزة إدارية وهيئات منتخبة

سياسية وذلك يرجع إلخفاق في الجوانب القانونية وال ،رارقبل يسودها التنافس عند متخذ ال ،بينها
يتفاعل فيه التنظيم  متكامالً اًباعتبارها وسط ،واالقتصادية واالجتماعية والمالية والثقافية مجتمعةً

الدولة الجزائرية إلرساء نظام  يسع دراسةلمس التو ،اإلداري المحلى مع التنمية المحلية
  حقيقي للجماعات المحلية لتحقق أهدافها. يالمركز

أدى إلى شلل في  ،افتقار معظم المحليات للموارد المالية نأإلى  دراسةال تكذلك توصل
 ،وتحويل االختصاصات من الواقع النظري لواقع ملموس ،أجهزتها المحلية التي تميزت بالعجز

  .مما أفسح المجال للتدخل من قبل الحكومة المركزية
تقديم ضرورة ترقية البلدية لمستوى المؤسسة العصرية القادرة على  :وتقترح الدراسة

 ،وجعلها عملية مستمرة في التنمية المحلية ،ومشاركتهم ،وتسريع معامالت المواطنين ،الخدمات
وتمكين المواطنين من إبراز دور اإلعالم المحلي  ،وذلك من خالل خلق الوعي البلدي المحلي

  .دياتلبلا أداءوكذلك تفعيل دور لجان األحياء وحل قضية التمويل ورفع  ،والتنموي ونشر الوعي
  
): التنمية الريفية المستدامة في إطار سياسات استخدام الموارد 2011رحيم (رياض و

  ، المغرب).جددة. (دراسة مقارنة بين الجزائر، تونسالطبيعية المت
من طرف  المتبناةالدراسة لتشخيص مختلف مشاريع التنمية الريفية المستدامة  ىتسع
وتحليل واقع مخزون الموارد المائية بكل أشكالها في  ، المغرب)،(الجزائر، تونس الدول الثالث

كمتغير فعال في العالقة بين متغيرات الدراسة،  الحكومةالدول الثالث، وكذلك إظهار أهمية 
أفضل السياسات المطبقة الستخدام الموارد الطبيعية المتجددة لتحقيق التنمية  ىوالوقوف عل

  الريفية المستدامة وخاصة مورد المياه.
ظاهرة  ىالذي يتعرف عل واالستقصاءالمنهج الوصفي التحليلي  الدراسة عتمدتا

الدراسة، من خالل الكشف عن العالقة بين التنمية الريفية المستدامة وسياسات استخدام الموارد 
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مغرب كدراسة مقارنة، خصت الدراسة الجزائر وتونس والو (الموارد المائية). المتجددةالطبيعية 
تحقيق تنمية ريفية مستدامة، ترفع عنها التبعية الغذائية المالزمة لها منذ  إلىالتي سعت 

الهشة للمناسفة وتحقيق الميزة  باقتصاداتهااالستقالل في مجال الغذاء وتمكنها من النهوض 
  التنافسية.

صت الدراسة أنه رغم الجهود والمشاريع المطبقة من طرف كل دولة من خالل خلُ
نها لم تحقق أهدافها المسطرة من خالل السياسات إالريفية المستدامة، ف استراتيجيات التنمية
  (المياه). تخدام الموارد الطبيعية المتجددةالمطبقة في مجال اس

اسة يس أبرزها: إنتوصلت الدراسة بجانبها النظري والتطبيقي لمجموعة من النتائج 
مشاريع التنمية الريفية المستدامة،  استخدام الموارد الطبيعية المتجددة هو مفتاح نجاح أو فشل

وندرة ووفرة الموارد الطبيعية  ،جهةباختالف المناطق والكثافة السكانية من  تختلفوذلك ألنها 
 .ىخرأ جهةمن 

سياسات استخدام الموارد الطبيعية المتجددة والمستهلكة في المناطق الريفية التي  كما أن
نا الحضر، فهذه السياسات تقابلها ص بالذكر هلها خصائص تميزها عن باقي المناطق، ونخ

 .رض الواقعأ ىلدولية بتطبيقها علاو المنظمات أمشاريع تقوم الدولة 

الموارد المائية وتنميتها بطرق  كل دول المغرب العربي استغالل ىلع :أوصت الدراسة
 استنزافهادون ة، واستخراج المياه الجوفية فضل، ببناء السدود والحواجز لجمع المياه السطحيأ

مكانية المؤسسات العاملة في مجال المياه والتنسيق معها وتوفير إدعم  كذلك ،االستخداموترشيد 
تعزيز اإلدارة غير المركزية واللجوء آلليات السوق و التمويل الكافي لتنفيذ المشروعات الرائدة

 الحر.

  
  مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية. :)2011 ،(خشمون

لمعالجة موضوع مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية من الميدانية  هدفت الدراسة
سلوب أل، وا1990للقانون البلدي لعام  دارية وفقاًإلفي ظل الوصاية ا ،سسيولوجية وجهة نظر

وتسليط الضوء على الجوانب الغامضة المركزي الذي تدار به مختلف شؤون التنمية المحلية، 
  .وضوع، كذلك معرفة المدى الحقيقي لمشاركة المجالس البلدية في التنمية المحليةلهذا الم

بدراسة نظرية وميدانية حول موضوع مشاركة المجالس الشعبية البلدية  دراسةال تقام 
 فينجاح الدولة الجزائرية ميدانياً  ىوقياس مد ،مستوي البلديات ىفي إحداث التنمية المحلية عل

  .1989من دستور  (16)المادةتحقيق ما كرسته 
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والمقابلة  االستمارة واستخدمتالشامل،  االجتماعياتبعت الدراسة المنهج المسحي 
والمالحظة والسجالت كأدوات لجمع البيانات الميدانية، وتمت الدراسة الميدانية في والية 

  عضواً.  )148( لشعبية البلدية، وبلغ عدد العينةأعضاء المجالس ا ىعل قسنطينة
ن مشاركة المواطنين في تحقيق مشاريع إ :خلصت الدراسة لجملة من النتائج أبرزها 

التنمية في المنطقة التي يسكنون فيها ضعيف وذلك بسبب أن التنمية المحلية موغلة بالمركزية 
كذلك فإن البلدية تساهم في إنجاح مشروعات التنمية المحلية بالبلديات إذا اعتمدت على  ،الشديدة

ن عدم أخذ الحاجات الحقيقية للمواطنين بعين أل، كما توصلت الدراسة ظيم الالمركزيالتن
  .االعتبار يؤدي إلهمال مشاركتهم في التنمية المحلية

اعتبرت الدراسة أن من أهم العقبات في طريق البلديات ألحداث التنمية المحلية هي شدة 
تبع الذي يتميز بالمركزية، وعيوب داري المإلسلوب األدارية وتخلف اإلوصرامة الوصاية ا

المجالس البلدية،  ىصبح يشكل أداة ضغط علأومساوئ التمويل المركزي الحكومي الذي 
  باإلضافة للخالفات والصراعات الداخلية.

  
يم المالئمة المكانية ياستخدام منهجية التحليل المكاني في تق: )2010 والجابري ،(الكناني 

  وت.للتوسع الحضري لمدينة الك
) ية(العراق لتقييم المالئمة المكانية للتوسع الحضري لمدينة الكوتت الدراسة هدف
منهجية تحليلية مكانية من خالل الحفاظ على الموارد  ستخداماب ،)2014-2010المستقبلية (

الطبيعية المتمثلة باألراضي الزراعية والثروات المعدنية وعدم التوسع على حسابها وكيفية تقييم 
  ئمة المكانية للتوسع الحضري.المال

تطبيق المحلل المكاني المتوفر بالتحليل الوصفي  :اعتمدت الدراسة على التحليل المكاني أهمها
  مة المكانية.ءوإجراء عملية التطابق الموزون في تقييم المال (GIS) في بيئة نظم المعلومات الجغرافية

ن بيئة نظم المعلومات إ :أهمها توصلت الدراسة لجملة من االستنتاجات والتوصيات 
 ،الجغرافية تستطيع أن توفر تصوراً كامالً وشامالً عن البيئة الحضرية ضمن المدينة وإقليمها

ستند إلى أساليب حديثة ع المقترحة للتوسع الحضري يجب أن يكذلك فإن التحليل المكاني للمواق
  الحضري للمدن.ودقيقة نتيجة التشابك وتعقد العوامل المؤثرة في التوسع 

اقترحت الدراسة ضرورة إيجاد قاعدة بيانات متكاملة لكل استعماالت األراضي في 
  مدينة الكوت والعمل على ربطها مكانياً من خالل ما توفره بيئة نظم المعلومات الجغرافية.
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  ): التسيير المستدام للنفايات المنزلية2009 مر،ن(ال
منزلية، وعرض بعض المخاطر واألثار التي تنجم النفايات ال ىهدف البحث للتعرف عل

الغطاء التشريعي والقانوني والذي يتناول  إلى أثناء عملية تسيرها أو معالجتها، كذلك التطرق
المبادئ  ىتجسيد التسيير والمعالجة المتكاملتين للنفايات المنزلية، وتسليط الضوء عل

ايات المنزلية المنبثقة عن المعايير واالطر الدولية واالستراتيجيات المرتبطة بالتسيير المستدام للنف
الرائدة، وتشخيص واقع وأسلوب تسيير النفايات المنزلية ببلدية قسنطينة وفق تطابق للمعايير 

  .)21( مة وتحديداً ما نصت علية األجندةالدولية ومبادئ التنمية المستدا
لمفاهيم النفايات المنزلية ي لدراسة الموضوع اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليل

في  الواقع والرجوع للميدان ىسقاط علجانب عملية اإل ىلإساليب المستدامة في تحليلها، واأل
  .بلدية قسنطينة

لتسيير النفايات المنزلية  سلوب المتكاملدراسة خلصت أنه يمكن القول أن األفي نهاية ال
الدراسة النظرية  لومن خال )،21( ومعايير دولية نصت عليها األجندةمبادئ  ىيرتكز عل

نتيجة تؤكد الفرضية التي تم طرحها في بداية  ىلإوالتطبيقية للموضوع توصلت الدراسة 
طر القانونية ألالدراسة: من أن أسلوب تسيير النفايات المنزلية في بلدية قسنطينة ال يتطابق مع ا

  والمعايير الدولية المعمول بها في العديد من الدول.
كمرجعية في مجال تسيير النفايات المنزلية  )21( الدراسة بضرورة تبني األجندةوصت أ

  منها. )21( حلي وذلك بتطبيق ما جاء في الفصلالمستوى الوطني والم ىعل
استراتيجية وطنية  ىكذلك ضرورة مراجعة وتعزيز النظام التشريعي والتنظيمي بناء عل

التنمية المستدامة، خاصة النصوص  مبادئمع في مجال تسيير النفايات المنزلية متناغمة 
  التطبيقية التي تعني بالتعليمات المطبقة في مراكز الردم أو رمي النفايات والتصنيف والفرز.

كما أوصت الدراسة بتفعيل دور الوكالة الوطنية للنفايات وربطها بالبحث العلمي 
علمية والميدانية بما يخدم ويحقق الجامعي في مجال تسيير النفايات، من خالل تشجيع البحوث ال

  .لة والمستدامة للنفايات المنزليةاإلدارة المتكام
  

نحو تفعيل دور اإلدارة المحلية (الحكم المحلي) الجزائرية لتحقيق التنمية  :)2007 ،(عبدالنور
  الشاملة.

هدفت الدراسة لتحديد اإلطار القانوني والسياسي للحكم المحلي في الجزائر وتطوره 
وكذلك تحليل السلوك اإلداري وطبيعة العالقات بين  ،أثيره بمعطيات البيئة الداخلية والدوليةوت

وبين المواطنين وتنظيمات  ،السلطة المركزية والالمركزية من حيث الرقابة اإلدارية والمالية
لتقديم توصيات واقتراحات لتفعيل دور الوحدات  وصوالً ،المجتمع المدني والقطاع الخاص
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اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي و ،مقرطتهدو تهوتنميالمجتمع حلية في عملية بناء الم
  التحليلي و(المقترح) القانوني المؤسسي.

توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج والمقترحات التي قد تساهم في حل مشاكل   
وخلق الوعي البلدي  ،تعبئة الجماعات المحلية في حقل التنمية المحلية :البلديات نذكر أبرزها

وذلك لحث المواطنين على المشاركة والتعريف بمشاكل البلدية وهنا يظهر دور اإلعالم  ،المحلي
كذلك تفعيل دور لجان األحياء وتشجيع المواطنين على البقاء  ،المحلي في التنمية ونشر الوعي

وتوسيعها الخضراء إنشاء المساحات و ،فية بهدف تعزيز التنمية الزراعيةفي المناطق الري
   .والسهر على حماية التربة والموارد المائية والمساهمة في استعمالها االستعمال األمثلوصيانتها 
  

أثر دمج البلديات في األردن على فاعليتها اإلدارية والمالية : )2006 ،والمعاني(أبو فارس 
  دراسة ميدانية تحليلية. :من جهة نظر رؤساء المجالس فيها

فاعليتها اإلدارية والمالية  فيثر دمج البلديات في األردن ألإلى التعرف  لدراسةا  هدفت
ون مجتمع الدراسة من رؤساء المجالس البلدية األردنية وقد تكَ ،من جهة نظر رؤساء مجالسها

ائي على التحليل اإلحصو تحليل البيانات على  دراسةال تواعتمد ،بلدية رئيس (99)وعددهم 
  بيرسون) وتحليل التباين األحادي.( الوصفي ومعامل

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين دمج  :أظهرت الدراسة نتائج هامة تمثلت في 
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لعملية دمج  ،البلديات والفاعلية اإلدارية والمالية فيها

  ة.لمتغير فئة البلدي ىالبلديات على فاعليتها اإلدارية والمالية تعز
ضرورة إتباع األسس العلمية  :صت الدراسة إلى العديد من التوصيات من أهمهاخلُ 

وعية سكان المنطقة المحلية ودعوتهم إلى المساهمة تالسليمة في توظيف العاملين في البلديات و
  والبلديات.والعمل على زيادة التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة  ،في أعمال التنمية المحلية

  
نظم اإلدارة المحلية في مصر ودورها في تفعيل المشاركة الشعبية  :)2001 ،وعصام يعل(

  لتنمية المناطق الحضرية.
ومحاولة  ،هدفت الدراسة إلى إبراز المشاكل التي تعانيها نظم اإلدارة المحلية في مصر
مية المحلية رصد أهم أسباب قصورها التي أدت إلى تقليل فاعليتها وهبوط أدائها في عمليات التن

إلى التأكيد على تعظيم المشاركة الشعبية في عملية التنمية من  كما هدفت أيضاً ،وشئون العمران
خالل دعمهما من قبل اإلدارة المحلية وذلك بتقديم يد العون والمساعدة لعمليات تنمية المناطق 

  تنموية للدولة.لألهداف ال الحضرية لتحقيق التفاعل بين أفراد المجتمع وبيئتهم تحقيقاً
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أن هناك تغييرات متتابعة وكثيرة طرأت خالل السنوات الماضية  :صت الدراسة إلىخلُ
من أهم تلك التطورات تقييد سلطات المجالس الشعبية في و ،على نظم اإلدارة المحلية في مصر

 ة كماًن توسيع مواردها الماليأووجود قيود مركزية على المحليات بش ،لة السلطة التنفيذيةءمسا
مما  ،ن تجربة اإلدارة المحلية في مصر لم تصل لدرجة النضج الكافيإوعلى ذلك ف ،ونوعاً

أن  دراسةال ىترو ،ايجعل الحكومة المركزية تتردد في إطالق حرية المحليات في إدارة شؤونه
ارتفاع القدرات المحلية في إدارة شؤونها سيكون أسرع في حالة تطوير تلك الجهات ومنحها 

كبر بالتوازي مع دعمها الفعال للمشاركة الشعبية بالجهود الذاتية وتوفير التوعية أطات محلية سل
  .والتدريب على استخدام المنهج العلمي في اإلدارة والتخطيط والتنمية المحلية

بضرورة العمل على رفع المستوى الفني واالجتماعي ألجهزة اإلدارة أيضاً  أوصت الدراسة
وذلك بتحمل أفراد  ،لعمل على تعظيم دور المشاركة الشعبية في عملية التنميةكذلك ا ،المحلية

  ير من خالل نظم اإلدارة المحلية.المجتمع بجميع فئاته وقطاعاته مسئولية المساهمة في البناء والتعم
  

  األجنبية:الدراسات  4.2
(Sakarya ,2010): 
The Role of Local Municipality in the Urban Re-generation Projects 
in Istanbul 

  :دور البلديات المحلية في تجديد المشاريع الحضرية في منطقة اسطنبول الكبرى
هدفت الدراسة من تركيا، للكشف عن دور البلديات المحلية في عملية التجديد  

(المادية)  الحضري على المحددات الفيزيائية الحضري، وخصوصاً في أثر سياسات التجديد
  تماعية لسبع بلديات محلية تتبع بلدية اسطنبول الكبرى. واالج

وقد تناولت الدراسة النظرية والتطبيقية البلديات المحلية السبع كمجتمع بحثي للدراسة، 
والتي تختلف مكوناتها المادية واالجتماعية والسياسية والنبوية، كذلك تختلف في حجم المشاريع 

ق وإمعان النظر في دور البلديات المحلية في عملية صنع المنفذة، كما حاولت الدراسة التدقي
  .وتوليد وتجديد المشاريع الحضرية القرار وإنشاء

  :برزهاتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أ
ورد الفعل المجتمع المحلـي وكـذلك    ،إن حجم المشاريع والجهات الفاعلة في المشروع

طنبول الكبرى) والبلديات المحلية، جميعهـا عوامـل   (بلدية اس لعالقة بين المنطقة المترو بوليةا
كما أن البلديات المحلية تقوم بإعطاء الشرعية لتجديد تلـك   ،تؤثر في تطبيق وتنفيذ تلك المشاريع

 المشاريع، من خالل الفهم والثقافة المحلية للبلدية.
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إن عملية تنفيذ المشاريع تحمل في طياتهـا التجربـة الخاصـة، وتعكـس السياسـات      
الفضاء البلدي، بينما تتجاهل النتائج السسـيولوجية والسياسـية    ياالقتصادية الليبرالية الجديدة ف
من جانب آخر بينت الدراسة أن المواطنين الساكنين في منـاطق  وواالقتصادية لتلك المشاريع، 

سبيل  نفوذ البلديات والذين يتأثرون بتلك المشاريع يتجاهلون ويتخلون عن إمكانيات موطنهم في
  تحقيق المنافع االقتصادية الناجمة عن المشروع.

كما توصلت الدراسة من خالل دراسة السبع بلديات المحلية، أن مدينة اسطنبول أضحت 
، والمستثمرون والمنظمات غيـر  البلدياتكجهاز نمو يعتمد على التحالفات المتشكلة من رؤساء 

  .المشاريع كزها كنتيجة من دور تلكالحكومية التي أقامت مرا
  

:)Hedayat Allah and Marof Bin Redzuan, 2010(  
The Role of NGO,s in Promoting Empowerment for Sustainable 
Community Development 

  تشجيع التنمية المجتمعية المستدامة يدور المنظمات غير الحكومية ف
التنميـة   يالحكومية فمساهمة المنظمات غير  ىتوضيح مد ىإل من الهند سعت الدراسة

إطار نظري لـربط وظـائف المنظمـات غيـر      ىواعتمدت الدراسة عل ،المجتمعية المستدامة
كمـا اعتمـدت علـي تحليـل      ،حكومية بالتنمية المستدامة في البلدان النامية في العالم الثالثال

  الدراسات السابقة في تكوين هذا اإلطار.  
ـ حكوالوأوضحت الدراسة أن المنظمات غير  ن البـرامج والوظـائف   مية لديها العديد م

  جل التنمية المستدامة.  أالتمكين من  ىتساعد المجتمع عل يواألدوار الت
تمكين المجتمـع   ىحكومية لديها القدرة علالأن المنظمات غير  ىوقد توصلت الدراسة إل

ريع المشـا من تحقيق التنمية المستدامة من خالل تطبيق البرامج والوظائف المتعلقـة بتمويـل   
الذات من خالل خلق فرص عمل وتوليد الـدخل   ى، واالعتماد علالصغيرة وأنشطة بناء القدرات

مـن خـالل   ، المجتمعية المستدامة في التنمية يسهم التمكين االقتصادي، وهذا الطويل ىفي المد
 قيـيم وت، وتخطـيط  المـوارد  لتعبئةالمعرفة والمهارة و القدرة مثل المجتمع قدراتوتطوير بناء 

 المجتمـع  يحفـز  أنـه  كما ،ة االفرادحيا السيادة على لكسب المشاكل وحل المجتمعية المبادرات
  .نوعية الحياة تحسينمساعدته على المشاريع و للمشاركة في

وعـالوة   ،المجتمعية المستدامة من أجل تحقيق التنميةالمنظمات غير الحكومية  عملتو 
 كـذلك  ساعدتو ،االعتماد على الذات قادرة عليتكون ل المجتمعات المحلية تعبئةعلي على ذلك 
  .مواردها الخاصةاالعتماد على و اإمكاناته كتشافال المجتمعات
يمكن  المنظمات غير الحكوميةظائف هذه البرامج و أن جميع دراسةالتوضح  باختصار 

  .المجتمعية المستدامة تحقيق التنمية تسهم في أن
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:)Satterthuaite, 2010(  
The Role of Cities in Sustainable Development 

  دور المدن في التنمية المستدامة
لمدن ال تتمتع باعتبار أن ا ،دور المدن في تحقيق التنمية المستدامة ىعلالدراسة ركزت 

ال يزيـد  من مدن العالم الثالث والـذي   يوجد عددحيث  ،بسمعة جيدة للتنمية أو البيئة المستدامة
وهي بحدود نصف ما هو عليه الحال فـي صـحية    ،سنة)  (40فيها عن متوسط عمر الشخص

وهي إمـدادات   ،مفتاح التنمية في الحكومات والمحلياتالدراسة  تتناولكما  ،مدن محكومة جيداً
  المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والوصول للسكن المستدام.  

 نأن نصف سكانها ال يسـتطيعو وكيف  ،حال معظم المدن في العالم الثالث تتناولكذلك 
وتفتقر لالعتمادات الكافية للمياه والصـرف الصـحي والرعايـة     ،العيش في مستوطنات رسمية

سـيا  آأن العديد من المدن الناجحة في كل مـن   ىحت ،وكذلك سيادة القانون ،الصحية والمدارس
كما أن معظـم   ،ئيات)عشواال( رسميةالثل هذه المستوطنات غير وإفريقيا لديها ثلث سكانها في م

  االستثمارات في السنوات الستين الماضية قد تمت في مدن وقد نمت بسرعة وتطورت.  
ص البحث ألهمية المدينة ذات الدخل العالي المرتفع ومساهمتها في تحقيـق التنميـة   يخلُ

الحرارية والغازيـة والتـي هـي     اتوذلك من خالل تخفيض في أسلوب الحياة وخفض االنبعاث
  التغيرات المناخية العالية.  مصدر 

الغازات وتحقيق الحد المطلوب من  انبعاثضرورة الحد من تها لفي نهايلدراسة وصي ات
حياة مـع  والجمع بين الجودة العالية لل ها،وإمكانياتالمدن رؤية  ىاالنبعاثات العالية وهذا يعتمد عل

  غازات وانبعاثات منخفضة.
:)Satterthuaite, Gabriela, 2008(  

The Role of Local Organization in Sustainable Development 
 دور المنظمات المحلية في التنمية المستدامة

تناول دور المنظمات المحلية في التنميـة المسـتدامة مـن خـالل      ىتهدف الدراسة إل
محاوالتها للحد من الفقر، وتحسين أوضاع السكان اللذين يعيشون في نطاق نفوذها مـن خـالل   

وفير المدارس وتحسين الرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي، ودعم سبل العـيش  ت
  وشبكات األمان االجتماعي وتقريبا في جميع جوانب البيئة الجيدة.  

المعرفة المحلية والعمل المحلـي، واإلدارة البيئيـة    ىبينت الدراسة أن اإلدارة تعتمد عل
حلية، ولتحقيق األهداف اإلغاثية لأللفية الثالثـة واألهـداف   الجيدة التي تعتمد على المنظمات الم

  األخرى المرتبطة بها فإن هذا يعتمد على المنظمات المحلية والوكاالت المانحة.  
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أن الوكاالت المانحة ممكن أن تجد ثالث طرق للمضي قدماً فـي   ىصت الدراسة إلوخلُ
  تحقيق أهدافها:

  عديد من المنظمات المحلية.األطر التنموية التي يمكن أن تدعم ال - 1
  إنشاء صناديق والتي تعنى بالفقراء في المناطق الحضرية والريفية. - 2
  المتابعة لألموال المحلية والمسائلة والشفافية في الحكم المحلي. - 3

  

: )Inalcekic , 2005(  
Spatial Impacts of New Housing Trends in the Periphery of the 
Istanbul Metropolitan Area 

 اآلثار المكانية لالتجاهات الحديثة في االسكان في محيط منطقة بلدية اسطنبول الكبرى 
تهدف الدراسة لفحص المفاضالت المكانية وعملية التخطيط لمشاريع اإلسكان عالي 

كما تهدف للكشف  ،الدخل، الناتجة عن التغيير في التخطيط الحضري في بلدية إسطنبول التركية
، والحكومة المركزية في تلك العملية التخطيطية، كما وتحاول (البلدية) مة المحليةن دور الحكوع

دب المفاهيمي النظري المتعلق في التحليل المكاني للتجمعات ألالدراسة المساعدة في اثراء ا
  .عتبار تأثيراتها المكانية على المحيطإلاألخذ بعين ا السكانية من خالل

كمدينة مترو بولية) فيما بعد  ( نبولطنمية في منطقة اسركزت الدراسة على عملية الت
، حيث تناوب على حكم تركيا العديد من الحكومات، والتي تبنت العديد من عمليات 1980عام 

التخطيط المتنوعة بحسب المرجعيات الفكرية والسياسية واالجتماعية لتلك الحكومات المتعاقبة، 
تأثير الليبرالية الجديدة وسياساتها في تركيا وخصوصا في وتم اختيار تلك الحقبة الزمنية لفحص 

  .مدينة اسطنبول في خضم عملية العولمة
 )20(نبول الكبرى، تم اختيار طمن أجل قياس وتقييم التنمية الجديدة في منطقة إس

مشروع سكني كحالة دراسية، بما تشمل عمليات التخطيط وتأثيراتها على المواصالت والتخطيط 
التحتية وتأثيراتها على العالقة بين  ةاستعماالت األراضي، وكذلك على البنيالحضري و

  .كومات المحلية والحكومة المركزيةالح
إن مشاريع اإلسكان عالية الدخل  في نهاية الدراسة توصلت لمجموعة من النتائج أهمها:

مخططاتها قد تطورت وازدادت في المناطق المفتوحة دون تطبيق محددات معينة سكانية في 
لقد و ،كما وأن معظم تلك المشاريع تمت بواسطة استثمارات في المناطق المفتوحة ،التفصيلية

صادية متنوعة وشبكة مواصالت وبنية تحتية جديدة، منشآت اقتنشأ عن تلك المشاريع النوعية 
 كما ارتفعت قيمة األراضي في تلك المناطق.
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ت تنسيقية مع البد من تحقيق دراسا :اسة لمجموعة من التوصيات أبرزهصت الدراخلُ
ضرورة و ،خرىعمال والقطاعات االقتصادية األألسكان كما في قطاع االقطاع الخاص في اإل

من المناطق نشاء المزيد إعادة تقييم المناطق التاريخية في اسطنبول والمراكز التجارية بهدف إ
  .السكانية عالية الدخل

:)Morikawa,2003(  
Contemporary Municipalities in Germany 

  :البلديات المعاصرة في ألمانيا
الوضع  استعراض ىلإ، وهدفت وساكسونيا راين الند بين واليتيمقارنة  هي دراسة

نظمة بلدية مختلفة باختالف أتطبق  فيدرالياالحالي للبلديات في ألمانيا، كون ألمانيا اتحاداً 
ة شرح األنظمة البلدية السائدة في المقاطعتين محل ، اختارت الدراسالواليات المتحدة االمريكية

  الدراسة.
بق نظام داري الذي طبق في السبعينيات، حين طُإلصالح اإلنه بسبب اأبينت الدراسة  

كبر ألتشكل بلديات  مجت بعض البلديات الصغيرة معاً، حيث دواليتينثنائي للبلديات في كال ال
تتمتع  ىخرأنسمة، بينما بقيت بلديات صغيرة  )(7500-5000يتراوح عدد سكانها بين  حجماً

و المندمجة أعضاء في اتحاد البلديات أجميع البلديات سواء المستقلة  وتعتبر ،باستقاللية دون دمج
طلب من البلديات  ىعل بناءدارية إلويقوم االتحاد بتقديم بعض الخدمات ا ،مستوى الوالية ىعل
دعم مالي تقدمه الوالية ودافعوا الضرائب من سكان تلك و من الوالية وذلك مقابل أعضاء ألا

  البلديات.
كبر أن البلديات المندمجة تحمل السكان في المناطق المحلية تكلفة أ ىلإصت الدراسة خلُ

، وتأخذ وقتاً أطول في بالبلديات غير المندمجة، وتسبب الصراعات بين المناطق المحلية مقارنةً
دد كبير من المناطق المحلية ذات المستويات المختلفة من حيث اتخاذ القرارات بسبب وجود ع

ن الب اآلتط ندمجتإعدد السكان واالوضاع المالية، كما بينت الدراسة أن عدداً من البلديات التي 
  بالتراجع واالنفصال.

  
 : الدراسات السابقة ىالتعقيب عل 5.2

  : من حيث الموضوع
اسات الفلسطينية السابقة موضوع البلديات لقد تناولت الدر :الدراسات الفلسطينية - 1

مثل  ،ن زوايا متعددة ومختلفةم ،والحكم المحلي والتنمية المحلية المستدامةوواقعها 
المشاركة الشعبية في و ،أدوار البلديات المتعددة وواقعها واستراتيجيات تطويرها

الستعماالت  استراتيجيات التخطيط المستدام والتوظيف األمثلو ،التخطيط والتنمية
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ثر أودمج البلديات و ،مة المكانية للتوسع الحضريءوالتحليل المكاني والمال ،األراضي
 تحقيق التنمية. فيذلك 

ولعل أبرز ما يميز الدراسات الفلسطينية تركيزها على دور المشاركة الشعبية من خالل 
في  هلبلديات وأثرني المستدام، ودمج الجان األحياء في تحقيق التنمية والتخطيط العمرا

تحقيق التنمية، ولكن لم يتم تناول دور البلديات في تحقيق التنمية ببعدها المستدام، وهذا ما 
يميز دراستنا من خالل تناولها دور البلديات وبرامجها في المساهمة في تحقيق التنمية 

داري إلقعها االمحلية المستدامة في المجاالت التنموية المالمسة للعمل البلدي، في ضوء وا
 والتنظيمي والقانوني والمالي، وقياس ذلك الدور واألثر عبر مؤشرات قياس محددة.

فقد ركزت في مجملها  ،تم االطالع عليها يأما الدراسات العربية الت :الدراسات العربية - 2
في تحقيق التنمية  ،قليمية والمجالس البلديةإلوا المحليةوالجماعات على دور الهيئات 

من خالل التحليل  لألراضيالتوظيف األمثل كذلك  ،والمستدامة وحماية البيئة المحلية
 المكاني وسياسات التخطيط العمراني المستدام.

عن الدراسات المحلية والعربية من حيث تركيزها  تختلف كثيراً يالت :الدراسات األجنبية - 3
 ىمما يدلل عل ،يطوتعزيز االستدامة في التخط ،في التنميةوالبلديات دور المدن  ىعل

نتقال إلفي المانيا أو مثل تركيا والهند وصلت لها الدول األجنبية المراحل المتقدمة التي
 لتعميم االستدامة في جميع مناحي الحياة.

ترتبط الدراسات السابقة بهذه الدراسة  :العالقة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة - 4
تمثل الحلقة  في التنمية التي البلديات)( هيئات المحليةال من خالل الدور الهام الذي تلعبه

 المستوى الوطني. ىاألولى في إحداث تنمية عل
  :من حيث الزمان  -

  .2013 حتى 2001ها في الفترة من سنة ؤوتم إجرا ،نسبياً جميع الدراسات السابقة حديثة
  : من حيث المكان  -

فمنها المحلية في الضفة الفلسـطينية   ،تنوعت الحدود المكانية إلجراء الدراسات السابقة
حرين ومنها األجنبية فـي  ومنها العربية في مصر والجزائر واألردن والعراق والب ،وقطاع غزة

  .وأفريقيا سترالياأأوروبا و
  : من حيث المناهج  -

 ،(الفـرا  باسـتثناء دراسـة   ،معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي عملتاست
نافذة التحليل المكـاني ضـمن نظـم المعلومـات      عمالنت دراسة تحليلية باست) والتي كا2010

 ، ودراسـة المـنهج التـاريخي   عملت) والتي اسـت 2008 ،(الصوير ودراسة ،)(GISالجغرافية 
  .المنهج المسحي الوصفي عملت) التي است2006(حسيبا، 
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  : من حيث العينات  -
في البلديات والهيئات المحلية والمجتمع تنوعت عينات الدراسات السابقة ما بين العاملين 

  .، والبلديات نفسهاالمحلي ومجالس األحياء والمسئولين في المحليات والبلديات
  : من حيث األدوات  -

 ،االسـتبانة  تعملوالبعض اسـت  ،العديد من الدراسات تحليل الوثائق والمقابلة عملتاست
  .)GIS( المكانية في نظام ، والبيئةالتحليل الوصفي والمكاني عملوهناك من است

  :  وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في
  بناء الفكرة وصياغة المشكلة والفروض. - 1
 .للدراسة يجمع المادة العلمية لإلطار النظري والمفاهيم - 2
 اختيار وتكوين أدوات الدراسة المناسبة. - 3
  الدراسة قيد البحث.حدود حصر حدود الدراسة الحالية ومعرفة حدود الدراسات السابقة لتطوير  - 4
  اعتمدت عليها الدراسات السابقة. التيلمراجع والكتب ا - 5
  كيفية تحليل البيانات.و ،اختيار منهج الدراسة واألساليب اإلحصائية المناسبة - 6
 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة وعمل مقارنات مع نتائج الدراسات السابقة. - 7

  : به الدراسة الحالية تما تميز
لما  وتأتي استكماالً ،من بناء تراكمي معرفي للدراسات السابقة اًالدراسة جزءتعتبر هذه  - 1

ما توصلوا إليه من  ىفتبني عل ،الباحثون والدارسون السابقون في موضوع الدراسة هبدأ
 نتائج وما قدموه من توصيات ومقترحات.

ي تحقيق وبرامجها المتنوعة ودورها فوواقعها البلديات  ىتركز الدراسة الحالية عل - 2
 .بمجاالتها المتعددة المستدامةالمحلية التنمية 

وهياكلها  ،تقييم واقعي عن حال البلديات في قطاع غزةإجراء  ىعلالدراسة  ركزت - 3
والعوائق التي  المتاحة وإمكانياتها ومواردها ،تحقيق أهدافها التنموية ىقدرتها عل ىومد

 ذلك ثرأالمحلي حول دمج البلديات وحكم توجه وزارة البالدراسة  توكما تناول ،أمامها
 .المستدامةالمحلية  مساهمتها في تحقيق التنمية في ودوره

  
  : الفجوة البحثية 6.2

واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة  هأوجه الشب لخيصنستطيع ت ،بعد التعقيب السابق
عليه  ركزتوالخروج بما  ،من خالل ما ركزت عليه وما لم تركز عليه الدراسات السابقة ،الحالية

  ).1( رقمفي الجدول  تهاصياغ التي يمكنو ،"بالفجوة البحثية"يعرف بما  ،الدراسة الحالية
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  )1جدول رقم (
  الفجوة البحثية للدراسة

  عليه الدراسة تما ركز
 الحالية

ما لم تركز عليه الدراسات 
 السابقة

ما ركزت عليه الدراسات 
 السابقة

ربط اإلطار  ىركزت دراستنا عل
المحلي للتنمية بأبعادها المستدامة عبر 
منهج التفكير بعالمية والعمل بمحلية. 

البلديات دوار أودرست واقع وكما بينت 
في تحقيق التنمية المتعددة ومساهمتها 

من  قطاع غزةالمستدامة في المحلية 
 : التاليةالبلدية خالل البرامج 

كان المحليين بالخدمات إمداد الس - 
  اإلنسانية.

تحديد االحتياجات وترتيب  - 
  األولويات التنموية.

حشد الموارد الالزمة للتنمية  - 
 .وإدارتها المحلية والمستدامة

لمشاركة لتحريك أصحاب الشأن  -
في التخطيط االستراتيجي 
والمتكامل للتنمية وإدارة الفضاء 

(القطاعين العام  .المفتوح
 ،المحلي المجتمع ،والخاص

  منظمات المجتمع المدني).
التحليل والتخطيط المكاني  - 

  الستعماالت األراضي.
 ،تحديد البرامج والمشاريع - 

والتنسيق بين النشاطات 
 ىاالقتصادية واالجتماعية عل

ومنح  ،األراضي ضمن النفوذ
التراخيص الالزمة بالتنسيق مع 

  الجهات ذات الشأن.

جميع الدراسات ن إيمكن القول 
دوار السابقة قد تناولت أ

 ،أالبلديات والتنمية بشكل مجتز
ولم يتم تناول تلك األدوار 

في تحقيق التنمية  والبرامج
المستدامة من خالل المحلية 
 .المتعددة ومجاالتهاأبعادها 

كما أنها لم تربط اإلطار المحلي 
  .لتنموي المستدامللتنمية بالبعد ا

ن جميع الدراسات إكذلك ف
الموضوع من وجهة  تناولت

نظر العاملين وال توجد أي 
وجهة نظر  ترصددراسة 

ات المواطنين متلقي الخدم
لتقييم دورها في تحقيق  البلدية

 .المستدامةالمحلية التنمية 

لقد ركزت الدراسة السابقة 
 : على المحاور التالية

 المحلية اإلدارةواقع  - 
  .واستراتيجيات تطويرها

البلديات في الحياة  دور - 
واالجتماعية السياسية 
 واالقتصادية.

استراتيجيات وسياسات  - 
التخطيط المستدام 

 الستخدامات األراضي.
التخطيط العمراني  - 

 المستدام.
 المشاركة الشعبية في - 

التنمية الحضرية 
 المستدامة.

دمج البلديات على  ثرأ - 
 التنمية السياسية.

قليمية إللجماعات ادور ا - 
والمحلية في التنمية 

 المحلية والمستدامة.
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  عليه الدراسة تما ركز
 الحالية

ما لم تركز عليه الدراسات 
 السابقة

ما ركزت عليه الدراسات 
 السابقة

ية التنم كذلك تتناول الدراسة مجاالت
التي تساهم  المستدامةالمحلية 

من خالل  البلديات في تحقيقه
 :برامجها سابقة الذكر

المساهمة في تحقيق التنمية  - 
  .االجتماعية

المساهمة في تحقيق اإلدارة  - 
  المستدامة للموارد الطبيعية

المساهمة في تحقيق التنمية  - 
 الحضرية والريفية
(من  البلديات كما سيتم قياس دور

في تحقيق التنمية  ا)خالل برامجه
، من بمجاالتها)( المستدامةية لالمح

محددة تم مؤشرات قياس خالل 
  العالمية. وح المؤشراترتطويرها من 

كذلك تتناول الدراسة وجهتي نظر 
كل من العاملين في البلديات ووزارة 

كذلك جمهور الحكم المحلي، 
من خالل مجموعات المواطنين، 

فظات بؤرية تم تصميمها لتمثل محا
 .قطاع غزة الخمس

  .عداد الباحثإالجدول من 
  

  خالصة الفصل: 7.2
الدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية، التي تناولت البلديات  الفصل الثاني استعرض

عملية التنموية، وذلك من في تحقيق االستدامة في ال ودورها ،ةالمترو بوليوالهيئات المحلية والمدن 
موضوعاتها ومجتمعاتها وأدواتها ومناهجها البحثية، وصوالً للنتائج والتوصيات  ىخالل التعرف عل

 ركزتالتي تبنتها، كما وقارن الفصل وبين ما ركزت عليه تلك الدراسات وما لم تركز عليه وما 
  .لبحثيةتم تحديد الفجوة ا ىمنها، حت استفادتعليه هذه الدراسة، وما 
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  الفصل الثالث  .3
  اإلطار النظري للدراسة

  املستدامةاحمللية احلكم احمللي والتنمية 
  

 1.3 الحكم المحلي واإلدارة المحلية. :المبحث األول  
 2.3 الحكم المحليظم نُ :المبحث الثاني.  
 3.3 المستدامة التنمية المحلية :لمبحث الثالثا. 
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  املبحث األول 1.3
  احمللي واإلدارة احمللية احلكم 

  : تمهيد 1.1.3
من ا وأطرافها وتحقيق التنمية فيها، إدارة الدولة والسيطرة على أرجائه ظلتتاريخياً 

وحدات إدارية يسهل  ىاألهداف األساسية لحكومات تلك الدولة، وذلك من خالل تقسيم الدولة إل
جس األكبر للساسة واإلداريين، سلوب إدارة تلك الوحدات يمثل الهاأالتواصل معها، وكان 

للوصول لألسلوب األمثل إلدارة الدولة، وكيفية تحقيق أعلى درجات الكفاءة والفاعلية في ضوء 
لوصول للتوازن في العالقة ما بين وسيلة او ،واألهداف الموضوعة اإلمكانات والموارد المتاحة

الوطنية، وتمكين تها وهيبتها وسياد الهيئات المحلية والسلطة المركزية في إطار من وحدة الدولة
  المجتمع وتحقيق أهدافه في الرقي والتنمية بما يحقق الحياة الكريمة لألجيال كافة.

  
  :مفهوم الحكم المحلي واإلدارة المحلية 2.1.3

حاولت الطرق واألساليب اإلدارية إيجاد صيغ إدارية وسياسية قادرة على السيطرة على 
دولة، فكانت صيغة الحكم المركزي مقابل الحكم الالمركزي، واإلدارة الوحدات اإلدارية في ال

المباشرة مقابل تفويض الصالحيات والسلطات، ومن هنا تبلورت فكرة ما بات يعرف في الفكر 
" كواقع إداري جديد، وأصبحت مصطلحات لها اإلدارة المحلية" أو "بالحكم المحليالنظري "

  .)1(عديد من دول العالم في سبيل إدارة هيئاتها المحليةأركانها ومميزاتها، وتتبناها ال
لقد ظهر مفهوم الحكم المحلي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، 
نتيجة للتوسع الكمي في وظائف الدولة الحديثة وواجباتها من ناحية، والتوسع الكيفي في حقوق 

لى ظهوره تباين الحاجات والمطالب ومطالب المواطنين من ناحية أخرى، كما ساعد ع
المركزية على التخطيط الدقيق  اتمقابل عدم قدرة الحكومفي ، وتنوعها والخدمات المحلية
  .)2(للمجتمعات المحلية

  

                                         
. دار الثقافة للنشر اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من مصر واألردن وبريطانيا). 2009الخاليلة، محمد.( )1(

 .23والتوزيع: عمان. ص 

. كلية االقتصاد الالمركزية والحكم المحلي: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة). 2010عبدالوهاب، سمير.( )2(
  .53ة، جامعة القاهرة: القاهرة. ص والعلوم السياس
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 :)Local Government( الحكم المحلي 3.1.3
توزيع وتقاسم السلطات  هو كيفيةوالحكم المحلي يمثل الالمركزية اإلقليمية، 

 ت بين الحكومة المركزية وبين الهيئات المحلية في المناطق الجغرافية المختلفةوالمسئوليا
 :ن تتوافر في كل منها مجموعة من العناصر والمقومات من أهمهاأ ى(وحدات محلية)، عل

موارد مالية خاصة بها، في  االعتراف بشخصيتها القانونية، ولديها المقدرة على تكوين وحشد
سه الحكومة المركزية على أعمال المجالس المحلية لتحقيق المصلحة إطار من الرقابة تمار

  .)1(العامة
يتم بموجبه ممارسة الحكم هو نظام الحكم الذي أن الحكم المحلي  )2(رونآخ ىوير 

مشاركة سكان تلك المنطقة في إدارة  ةبواسطالذاتي في منطقة جغرافية محصورة ضمن الدولة، 
  دستور وقوانين الدولة األساسية. شئونهم ضمن استقاللية يضمنها

وفي دراسة أعدتها وزارة الحكم المحلي في فلسطين، عرفت الحكم المحلي بأنه "صياغة 
عمل جماعي وتنفيذه على المستوى المحلي" وفي ذلك الفهم إشارة لألدوار المباشرة وغير 

غير الرسمية  المباشرة للمؤسسات الرسمية للحكومة المحلية، كذلك لدور كل من القواعد
  .)3(والمنظمات األهلية والمشاركة الشعبية في الصياغة والتنفيذ ومتابعة العمل الجماعي

    :الحظ أن الدراسات واألبحاث تكاد تُجمع على أربع وظائف رئيسة للحكم المحليوهنا نُ
وتشمل التمثيل الديمقراطي والمشاركة الشـعبية فـي    وظيفة سياسية)( :ىالوظيفة األول

هم مشاكل الحكم ألية االنتخابية المحلية وهي أساس التنمية السياسية للمجتمع، وغيابها يعتبر العم
  المحلي.

وتشمل تأمين وتقديم وتوفير الخـدمات والبـرامج    :وظيفية خدماتية)( الوظيفة الثانية:
البلدية لعموم المواطنين في مناطق سكناهم، ومشاركتهم في توزيع السـلطة مـا بيـنهم وبـين     

  .لحكومةا
وتشمل الدور التنموي المحلي فـي إطـار الرؤيـة     :(وظيفة تنموية): الوظيفة الثالثة

   التنموية العامة على الصعد المحلية واإلقليمية والوطنية.

                                         
  .53. ص مرجع سابق). 2010عبدالوهاب، سمير.( )1(
. عمان: اإلدارة المحلية في فلسطين والعالم العربي). 1998العكش، فوزي واألعرج، حسن وجبر، هشام.( )2(

  .18منشورات جامعة فلسطين المفتوحة. ص
 - عرض وتحليل ثالث نظم حكم محليعدتها بعنوان ). دراسة أ2010فلسطين.( - وزارة الحكم المحلي )3(

  .2الدولة. ص CHFبالتعاون مع مؤسسة 
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من خالل تطوير قدرات محلية، ليصـبح الحكـم    :(وظيفة تشريعية): الوظيفية الرابعة
بما يحقق ديمقراطية حقيقية، ويكون بذلك القـرار  على صياغة التشريعات الالزمة  اًالمحلي قادر

  من المواطن نفسه، ألن الهيئات المحلية هي األقدر على ترجمة رغبات المواطنين. اًنابع
 ىإعداد رؤية مشتركة عل :أنه ىوعليه يمكن تبني التعريف التالي للحكم المحلي عل

  بواسطة الهيئات المحلية والبلديات.  مختلفة، باستراتيجياتالوطني، يتم تنفيذها محلياً  ىالمستو
  

  :)Municipality( البلديات)( اإلدارة المحلية 4.1.3
كزيـة  تعتبر اإلدارة المحلية أسلوب في الالمركزية اإلدارية تقوم بموجبه الحكومـة المر 

  .)1(السلطات المحلية في المناطق واألقاليم المختلفة ىبتفويض جزء من صالحياتها إل
 ىأسلوب إداري، بمقتضاه يقسم إقليم الدولة إل :، فتعتبرها)2(الحكم المحلي)(موسوعة  أما

ة العامـة ألهلهـا،   رادوحدات ذات مفهوم محلي، يشرف على إدارة كل وحدة منها هيئة تمثل اإل
على أن تستقل هذه الهيئات بموارد مالية ذاتية، وترتبط بالحكومة المركزية بعالقـات يحـددها   

  القانون.
محلي في نطاق جغرافي وإداري وحدة الحكم ال" :بأنها )3(القانون الفلسطيني)( هاعرف كما

أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري،  :في حين أن هناك من يعتبر أن اإلدارة المحلية هي ،"معين
يراد به توزيع الوظيفة اإلدارية بين السلطة المركزية فـي الدولـة وبـين الهيئـات اإلداريـة      

  لى أساس إقليمي لقياس ما يعهد به إليها تحت رقابة السلطة.  المتخصصة، ع
ـ    وفي سياق التعريفات سابقة الذكر لإل مفهـوم   ىدارة المحلية، فقـد تـم التعـرض إل

المركزيـة،   من السلطةللبلديات  تفويضٍكالهما، عن الحديث طار إوالتي تعني في  ،الالمركزية
، على أنها عالقة تكاملية فـي إطـار   هماقائمة بينطبيعة تلك العالقة ال ىومن هنا يجب النظر إل

له، فقـد أجمعـت األمـم    وفي ضوء ذلك ك ،تحديد الصالحيات والمهام والمسئوليات لكل منهما
  :  )4(اإلدارة المحلية هيأن تحاد الدولي للسلطات المحلية على اعتبار المتحدة واال

 بمظلة سياسية لدولة موحدة بسيطة. (مناطقي) تقسيم جغرافي  
 المحلية. هيئةوجود هيئات منتخبة من أهل ال 
  الهيئات المحلية. تلكرقابة السلطة المركزية على 

                                         
 .21. صمرجع سابق). 1998العكش، فوزي واألعرج، حسن وجبر، هشام.( )1(

 .211. الجزء األول. ص موسوعة الحكم المحلي الصادرة عن المنظمة العربية للعلوم اإلدارية )2(

  ).1). انظر الملحق رقم(1. المادة رقم (م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية1997) لسنة 1قانون رقم ( )3(
. رام اهللا: مركز الميزان لحقوق الحكم المحلي والهيئات المحلية في فلسطين). 2005العاطي، صالح.(عبد )4(

  .8اإلنسان. ص
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أن هناك من الكتاب والباحثين فضالً عن الممارسين، قد وقعوا فـي سـوء فهـم     ىونر
"اإلدارة المحليـة"  "الحكـم المحلـي" و   استخدام مصطلحيبس مفاهيمي، من خالل الخلط في ولُ

    ).2رقم (هيئات والسلطات المحلية، ويمكن توضيح الفرق بينهما من خالل الجدول للتعبير عن ال
  )2جدول رقم (

  مقارنة بين "الحكم المحلي" و"اإلدارة المحلية"
وجه 

  اإلدارة المحلية  الحكم المحلي  االختالف

 ينشأ بموجب الدستور/النظام األساسي  النشأة
  للدولة.

  واللوائح. بموجب القانونتنشأ 

وتمثل في  ،تنفيذي ،تشريعي ،قضائي  االختصاص
  .الحكومات الفيدرالية واالتحادية

تختص بأقاليم ذات خصائص  ،تنفيذي فقط
  .سكانية واقتصادية محددة متجانسة

يرتبط بشكل الدولة ويعتبر أسلوب من   رتباطإلا
  .أساليب التنظيم السياسي

للدولة وتعتبر من ترتبط بالتنظيم اإلداري 
  .أساليب التنظيم اإلداري

ثبات  ىمد
  االختصاص

يتمتع اختصاصها بدرجة ثبات عالية 
   .نسبياً

ر زيادة أو ياختصاصاتها قابلة للتغي
  ان.نقص

نسبياً عن الحكم  أجهزة تنفيذية مستقلة  االستقاللية
  المركزي.

نسبياً عن  أجهزة إدارية تنفيذية مستقلة
  الحكم المركزي.

 ىعل تشمل اإلدارة المحلية والحكم المحلي  لشموليةا
  حد السواء.

  .صورة من صور الحكم المحلي

ممنوحة بموجب التشريع وال تُنزع إال   الصالحيات
  ة.التشريعي الهيئة بقرار

  القانوني. ممنوحة بموجب التشريع

تمارس عليه رقابة غير مباشرة من   الرقابة
  السلطة المركزية

  راف السلطة المركزية.تخضع لرقابة وإش

  .مع تصرف من الباحث )2()العاطيعبد(و )1()أبو فارسو المعاني( :الجدول مصدر

  :كما يلي ثالثة اتجاهات نظرية نستعرضها سوف نفرق بينوفي سياق التمييز بين المفهومين، 
ما دارية لتوزيع الوظائف اإلدارية إيعتبر اإلدارة المحلية هي المركزية  :االتجاه األول

بين الحكومة المركزية والهيئة المحلية، في حين أن الحكم المحلي هو المركزية سياسية لتوزيع 

                                         
تها في المملكة األردنية ). نظرية اإلدارة المحلية وتطبيقا1995المعاني، أيمن، وأبو فارس، محمود.( )1(

 .38. عمان: مركز ياسين. صالهاشمية

 .8. صمرجع سابق). 2005، صالح.(يالعاطعبد )2(



41 

تساع االوظائف السياسية بينهما، فضالَ عن حصر اإلدارة المحلية بالجوانب التنفيذية فقط، و
  نطاق الحكم المحلي ليشمل صالحيات سياسية وتوجيهية.

دارة المحلية ما هي إال خطوة باتجاه الحكم المحلي، بدءاً فيعتبر أن اإل :أما االتجاه الثاني
  من تفويض الصالحيات اإلدارية للمستوى المحلي وصوالً لالستقاللية التامة.

أنه ال يوجد فرقاً بين كال المصطلحين، وأن كل منهما  :ىير في حين أن االتجاه الثالث
  الظاهري بينهما. الختالفايعبر عن نفس المفهوم من خالل الممارسة الفعلية رغم 

ـ   ةوبرغم اختالف وجهات النظر الواردة في االتجاهات الثالث ن تلـك  إسابقة الـذكر، ف
نها تنطلق من رؤية ثالثية األبعاد لعناصر الهيئات المحلية والتي تقـوم  إاالتجاهات وإن اختلفت ف

  على ثالثة مبادئ أساسية وهي االستقاللية والتمثيلية والتمايزية.
تمتع الوحدة المحلية/ الهيئـة المحليـة، بقـدر مـن      :فهي تعني االستقاللية احيةفمن ن

، وتحدد عالقتها بالسـلطة  رف بها، ولها شخصيتها االعتباريةاالستقاللية ضمن حدود إقليمية معت
المركزية عبر نظام ال مركزي، يشمل النواحي اإلدارية والمالية ضمن ضوابط قانونية ورقابيـة  

  معينة.
أن مجالس تلك الوحدات والهيئات المحلية، إنما تأتي عبر  :فهي التمثيليةيما يخص أما ف

  .صناديق االنتخابات من خالل االختيار الحر للمواطنين لممثليهم تعبيراً عن مصالحهم وخياراتهم
تنطلق من كال المبدئين السابقين، كحصيلة مكملـة السـتقاللها    :هذه الوحدات ةوتمايزي

  .وم على أساس االعتراف بوجود مصالح محلية متمايزة عن غيرها من المجتمعاتوتمثيلها، وتق
وإجماالً لكل ما قيل فيما يتعلق بالفروق بين اإلدارة المحلية والحكم المحلـي، نجـد أن   

اإلدارة المحلية، وهنا  أسلوب"اإلدارة المحلية" هي االصطالح العلمي والعملي األكثر تعبيراً عن 
 ، قد سمي الوزارة التي تتبـع 9971رة بأن قانون الهيئات المحلية الفلسطيني لعام ال بد من اإلشا

 ."ووزيرها "وزير الحكم المحلي بتسمية "وزارة الحكم المحلي"الفلسطينية لها الهيئات المحلية 
  

  ية:مستويات الهيئات المحل 5.1.3
لة الواحدة من مرحلـة  تتباين أنظمة الحكم المحلي من دولة لدولة، وقد تتباين داخل الدو

 زمنية لمرحلة أخرى، ويعود ذلك لتأثر الحكم المحلي بالبيئة السياسية واالجتماعية واالقتصـادية 
ويراعي في عمليـة تقسـيم المسـتويات     ،، فضالً عن الحقبة التاريخية التي يوجد فيهاوالقانونية

محلية وتلك االعتبارات  والمعايير داخل كل وحدة إدارية االعتباراتضرورة توفر مجموعة من 
  :  )1(هي

                                         
  .54. ص مرجع سابق). 2010عبدالوهاب، سمير.( )1(
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 تجانس المجتمع المحلي من الناحية االجتماعية والثقافية.  
 الشخصية المعنوية المستقلة ضمن حدود اإلقليم في الدولة. 
 توافر الموارد واإلمكانيات المالية والمادية والبشرية والكفاءة اإلدارية. 

ية التي تأخذ بها، بحسب الظـروف  وكذلك تتباين الدول من حيث عدد المستويات اإلدار
محلي واحـد  ، فتجد دول ال يوجد بها سوى مستوى والقانونية السياسية واالقتصادية واالجتماعية

الـدول المركبـة)،   كما في الدول البسيطة)، أو حكومة الوالية (كما في ( يلي الحكومة المركزية
  :  )1(ونستعرض فيما يلي أنواع المستويات المحلية

  البلديات):المستوى الواحد (نظام   -1
النظام بعض الدول العربية مثل اإلمارات العربية المتحـدة، لبنـان، قطـر،     ذاوتأخذ به
  البلديات).لك من خالل نظام المستوى الواحد(وفلسطين، وذ الكويت، األردن،

  البلدية الحكومة المركزية 

طينية لوطنية الفلسفي فلسطين يكون لكل محافظة محافظ، وهو ممثل رئيس السلطة ا
تنفيذ السياسة العامة للسلطة،  ىسلطة في محافظته ويشرف عل ورئيس اإلدارة العامة وأعلى

، فالمحافظ يرأس المجلس 2003) لعام 22( ) من المرسوم الرئاسي رقم8( وبحسب المادة رقم
المحاكم  مديرو الدوائر الحكومية في المحافظة عدا :التنفيذي في المحافظة والذي يتكون من

والنيابة العامة، وعدد من رؤساء البلديات، كما يرأس لجنة التنظيم والتخطيط في نطاق 
  محافظته. 

  
  :نظام المستويين المحليين  -2

وتأخذ به الكثير من دول العالم، مثل إنجلترا، الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، 
المناطق) والتي تقسم بدورها ( المقاطعاتوتونس، حيث توجد هناك المملكة العربية السعودية، 

  .لبلديات

  البلدية المقاطعة  الحكومة المركزية 
   

                                         
الحكم المحلي في ضوء التطورات المعاصرة مع دراسة خاصة لمصر ودول ). 2009عبدالوهاب، سمير.( )1(

 .19جامعة القاهرة: مركز الدراسات واستشارات اإلدارة العامة. ص  .مجلس التعاون الخليجي
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  :محليةالنظام الثالث مستويات   -3
وهناك من الدول من تقسم أقاليمها لثالث مستويات محلية مثل، فرنسا، الهند، والمغرب، 

  قسم لبلديات.حيث تقسم األقاليم لمحافظات والتي بدورها تُ

  ةالبلدي  ةالمحافظ  اإلقليم  حكومة المركزيةال

ومن العرض السابق يتبين لنا أن عدد المستويات المحلية يتباين من دولة ألخرى حسب 
عملية دمج البلديات للتغلب على بعض المشاكل  ىالظروف، وقد تلجأ بعض الدول إل

  .عليتها اإلدارية والماليةوفا كفاءتها، بهدف رفع والصعوبات التي تواجهها البلديات الصغرى
  

  :مبحثخالصة ال 6.1.3
قد ظهر مفهوم الحكم المحلي في أواخر القرن التاسع عشر نتيجة للتوسع الكمي في ل

د رؤية اوحدد مفهومه في إعدوظائف الدولة والتوسع الكيفي في حقوق ومطالب المواطنين، 
سياسية  المحلي: وظيفةيسة للحكم تم تحديد أربع وظائف رئالوطني، كما  ىالمستو ىمشتركة عل

   .وظيفة تشريعيةووظيفية خدماتية وظيفة تنموية 
في حين أن هناك من يعتبر أن اإلدارة المحلية هي: أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري، 
يراد به توزيع الوظيفة اإلدارية بين السلطة المركزية في الدولة وبين الهيئات اإلدارية 

مفهوم الالمركزية التي تعني تفويض للبلديات من  ىاق ذلك تم التعرض إلالمتخصصة، وفي سي
النظرية للتمييز  واالتجاهاتوقارن بين كال المفهومين  لمبحثواستخلص ا، السلطة المركزية

ظامين المحلية من الدول البسيطة للدول ذات الن للهيئات، كما بين المستويات المتعددة بينهما
    حكم محلي. توياتفالدول ذات الثالث مس
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  املبحث الثاين 2.3
احلكم احمللي ظم ن  

  :تمهيد 1.2.3
منذ القرن العشرين وهناك اهتمام متزايد بمفهوم الالمركزية من جانب المستويات 

وذلك بسبب زيادة التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ،السياسية واألكاديمية والفكرية
كما وأن ذلك االهتمام بالالمركزية ليس على اعتبارها  ،شهدها العالم والعلمية والتكنولوجية التي

بل لكونها فلسفة وفكر إداري وأداة تمكن المواطنين وأصحاب الشأن من  ،هدف نسعى لتحقيقه
المشاركة في صياغة خططهم وصنع القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم المحلية بما يعود 

  والالحقة. بالفائدة على األجيال الحاضرة
  

  الحكم المحلي بين المركزية والالمركزية: 2.2.3
ى للحكم المحلي، واعتماد المناسب بناء عل ماطإنه من المفيد التمييز بدايةً بين ثالثة أن

  المحلي: ىالمستو ىالحكم الذاتي ودعم صنع القرار علالحكم الموجود وظروفه، بغرض تحقيق 
المحلي  ىالمستو ىالحكم اإلداري عل وطواقممكاتب لنقل القرار اإلداري  :النمط األول

، وفي هذا النمط من القرارات المحلية المستقلة التخاذ سلطة أوسع ىفي المحافظات بحيث تعط
الحكم المحلي الالمركزي، يتوجه الطاقم نحو المركزية لكسب الشرعية بدل التوجه للمجتمع 

  المحلي.
لخدمات، والمتعلقة بتوفير خدمات ووظائف تفويض السلطة في مجال ا :النمط الثاني

  محددة للسلطة المحلية، وتلك السلطة التمثيلية تكون تحت إشراف الحكم المركزي.
انتقال السلطة السياسية، حيث يتم نقل السلطة الحقيقية لكيانات وطنية فرعية،  :النمط الثالث

  ن الرجوع للسلطات المركزية.لديها القدرة والصالحيات لصنع القرار المحلي حول الخدمات دو
نماط الثالثة من البرامج، تشكل توجه نحو تأكيد متزايد حول المشاركة إن تلك األ

مع  للمجتمع المحلي في صنع القرار المحلي، وعند األخذ بأحد تلك األنماط، يجب أخذه متكامالً
   تحديد العالقة بين الهيئات المحلية والسلطة المركزية.

   
  ية في الحكم المحلي:المركز 3.2.3

على تجميع السلطة في يد هيئة رئاسية واحدة فـي   )Centralization( تقوم المركزية
أو  ،بمعنى ال يوجد في الدولة إال سلطة واحـدة تتـولى الوظـائف بنفسـها     ،جميع أنحاء الدولة
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وإنما يستمدون سلطتهم فـي العمـل مـن السـلطة      ،بواسطة موظفين ال تكون لهم سلطة ذاتية
  .)1(الرئيسية في المركز

تركيز ممارسة مظاهر السلطة وتجميعهـا فـي يـد    " :أنها )2((الشطناوي) يعتبرها ماك
  .  "الحكومة المركزية في العاصمة وممثليها في األقاليم دون مشاركة هيئات شعبية منتخبة

 ،(حكـام  أسلوب إداري يمنح ممثلي الحكومة المركزيـة " :بأنها )3((الزهيان) وقد عرفها
ويمنحون بدورهم ممثليهم في المدن والقرى  ،مدراء) في األقاليم صالحيات غير واسعة ،وزراء

  ."صالحيات محدودة جداً ويحتكرون بدرجة عالية صالحية اتخاذ القرارات
توحيـد   ىالمركزية إنما تهدف من جملة ما تهدف إل :يتضح لنا من التعريفات السابقة أن

من قبل سـلطة   ،لبعد عن التجزئة وكافة األنشطة المتعلقة بالدولةوا ،وتركيز عملية صنع القرار
  المركزية. السلطة واحدة أو من خالل موظفين آخرين يستمدون صالحياتهم من تلك

تركيز سلطات الحكم بأنها  :وعليه سنتبنى التعريف التالي للمركزية في الحكم المحلي
"، أو جهة االختصاص في وزارة ليوزارة الحكم المحالسلطة المركزية "المحلي في يد 

  في القرارات المحلية. "البلدياتالسلطة/ الهيئة المحلية "وتقليص لصالحيات  الداخلية،
 : )4(أنواع المركزية 1.3.2.3

وتتمثل في تجميع السلطات السياسية في يد جهة رئاسية تنفيذية  :المركزية السياسية - 1
  واحدة.

اس إشراف الدولة بأجهزتها على كافة النشاطات وتقوم على أس :المركزية االقتصادية - 2
 وضمن فترة زمنية معلومة. ،وتوجيهها تبعاً لخطة مركزية محددة ،االقتصادية

من تخطيط وتنظيم وإشراف  ،وتقوم على تجميع النشاطات اإلدارية :المركزية اإلدارية - 3
 وتوجيه ورقابة في يد الجهاز التنفيذي والرقابي للدولة. 

   

                                         
دراسة  –تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها من نظم اإلدارة المحلية ). 1993الزعبي، خالد.( )1(

 .19. عمان: مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع. ص 3ط - مقارنة

. عمان: المركز العربي للخدمات وتطبيقاتها في األردن وفرنسا اإلدارة المحلية). 1994شطناوي، علي.( )2(
  .4الطالبية. ص

. مجلة األمل. اإلدارة المحلية في المملكة بدأت حينما تتمنى دول العالم). 1999الرحمن.(، عبدالزهيان )3(
 .18 العدد

 .12. ص مرجع سابق). 1996العكش، فوزي، واألعرج، حسن، وجبر، هشام.( )4(
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  : منهانذكر  )1(عدة فوائد ن هناكإدارة الدولة، فإاالنتقادات الموجهة للمركزية في  وبالرغم من
 الثالث.وبخاصة في العالم ستقرار في دول العالم االالمحافظة على الوحدة السياسية و  
  لتحقيق آمال وأهداف الشعوب. شاملة مركزيةتركيز جهود الدولة في تنفيذ خطط تنموية 
 بهدف تحقيق تنمية متكاملة. ليمية ضمن الخطة التنموية الشاملةتطبيق خطط تنموية إق 
 التي تقدمها للسكان  ،واالستراتيجيةالسياسيات وتوحيدها في المجاالت الفنية و وضع القواعد

 وإدارتها بشكل موضوعي بما ال يتأثر بالنواحي اإلقليمية والقبلية. ،في كافة أرجاء الدولة
 مزايا المركزية: 2.3.2.3

  : أن المركزية اإلدارية تمتاز بعدد من الميزات أهمها ،)2(يف (شطناوي)ويض
 فـي   وخاصةً ،زيادة هيمنة الدولة من خالل فرض سيادتها واتخاذ القرارات الضرورية

  الدول الحديثة بغرض بسط نفوذها وسلطتها على جميع السكان.  
 من قبل جميع العـاملين   وسهولة في التطبيق ،تجانس النظم اإلدارية بما يعطي إلمام بها

 في جميع المناطق.
 .تحقيق الكفاءة اإلدارية والقدرة على تنفيذ األعمال بفاعلية عالية 
 الفات.دون خوتقديم إدارة عامة  ،تحقيق العدالة والمساواة وإنهاء دور الكيانات المتناثرة 
 لية على جميع وتوزيع أعبائها الحا ،هي الضامن الوحيد لتقديم الخدمات العامة والمرافق

 أبناء الوطن وتمويلها من الخزينة العامة للدولة.
  

  الالمركزية في الحكم المحلي: 4.2.3
تعـددت اآلراء   )De-Centralization( في إطار االهتمـام المتزايـد بالالمركزيـة   

في ضوء التباين الفكري وخلفيات البـاحثين والمهتمـين فـي دور الدولـة      خاصةً ،والتعريفات
  طريق تحقيق النمو االقتصادي والتنمية المحلية المستدامة. ىعل ،المحليةوالوحدات 
أن الالمركزية هي تمكين المجتمعات المحلية من صنع  :)Rani D.Myllen) ()3ليقوو

فيمـا يتعلـق   خاصـة  قراراتها الخاصة باالتفاق (في ظل محددات تصنعها الحكومة المركزية) 

                                         
، برنامج (4401). مقرر رقم اإلدارة المحلية في فلسطين والعالم العربي). 2005ر، فوزي وآخرون.(العك )1(

 .30-27اإلدارة والريادة، جامعة القدس المفتوحة. ص ص

 .33. ص مرجع سابق). 1994شطناوي علي.( )2(

)3( Rani D. Mullen, Does Local Governance Mattar? The relationship Between Village 
and Walfer in Indiana State,A Dissertation Presented to the Faculty of PRINCETON 
UNIVERSITY in Gondidacy for the Degree of DOCTOR of Philosophy, Jan 

2007,pp 53-58   
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نـه يعتبـر   إف )Chanchal kumar()1( أمـا  ،المحلـي  بالخدمات العامة األساسية ذات البعد
أي تفتيتها وتوزيعها بين األشـخاص والمسـتويات    ،درجة عدم تركيز السلطة :الالمركزية أنها

  اإلدارية المختلفة في المنظمة أو على مستوى الدولة.
أن الالمركزية تنطوي على توزيع السلطات  :يقول )2(الوهاب)(عبد في حين أن

بين الحكومة المركزية ( ت اإلدارية المختلفة في المنظمةوالمستويا ،ت بين األشخاصوالمسئوليا
من خالل  سواء ،وغيرها من الوحدات المحلية اإلدارية والفرعية والهيئات اإلقليمية والمحلية)

  التفويض أو النقل.
ـ    :)3(الزهيان)( ويعتبرها ات أنها أسلوب لتوزيع السلطة بين الحكومـة المركزيـة وهيئ

  كما وتعتبر شكالً من أشكال التنظيم اإلداري. ،مستقلة بشكل قانوني
نقل وتوزيع سلطة الحكم  :في الحكم المحلي هي الالمركزيةن إما سبق ف ىبناء علو

 "، أو الوزارة المختصةوزارة الحكم المحلي"المحلي اإلدارية والمالية والفنية والتنظيمية بين 
لسلطات وتوزيع للصالحيات للقيام باألدوار والوظائف ايض لبعض وهذا يشمل تفو ،"البلديات"و

  والمهام المناطة بالهيئات المحلية.
ارتباطها الوثيق مباشرةً بالمركزية من زاوية درجة نقل وتوزيع للصالحيات هنا ويلحظ 

ـ  ،وتفويض للسلطات بين وزارة الحكم المحلي والبلديات حجـم   ىوتعتمد درجة الالمركزية عل
  :  التاليةوالكمية  النوعية(المفوضة) من خالل المؤشرات  السلطة الممنوحة ونوع
  المحلي. ىالمستو ىعدد ونوعية القرارات المتخذة عل - 1
تأثيرهـا ومالمسـتها لقضـايا     ىمدو ،والقضايا التي تتناولها ،أهمية القرارات وتنوعها - 2

  .  المواطن
  القرار. ذاكددات صنع المحلي ومح ىتعدد المهام المنقولة ليقرر فيها المستو - 3
ـ  ىالرقابة المالية واإلدارية والفنية التي يمارسها المستو ىمد - 4  ىالمسـتو  ىالمركزي عل

  المحلي.  
  : هما لالمركزيةومن خالل التعريفات السابقة يمكن القول أن هناك بعدان 

   .والبيئة القانونية المنظمة لها والذي يشير لكيف يمكن أن تتم الالمركزية :الشكل  - أ 
 مركزياً. ىمن القضايا وما يبق ال مركزياً يكونما يجب أن  ىوالذي يشير إل :النطاق  - ب 

                                         
)1(Chanchal Knmar Sharma. DECENTRALIZATION dilemma: Measuring The Degree 

and Ealuating The Outcomes.Indian Journal of Political Science.No-1 Vol.LXVII 
2006,PP49-64   

 .12. ص مرجع سابق). 2010عبدالوهاب، سمير.( )2(

 .66. ص مرجع سابق). 1999الرحمن.(، عبدالزهيان )3(
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  :أشكال الالمركزية 1.4.2.3
  : هي )1(لالمركزية ثالث أشكال رئيسة

وفي هذا الشكل يتم نقل مكاتب للسلطة  ،ونقله لمستويات محلية :تخفيف تركيز صنع القرار - 1
  فرصة التخاذ القرار بشكل أقرب محلياً. يما يعطم ،مكاتب محلية وإقليمية ىاإلدارية إل

الهيئات المحلية مسئوليات عن خدمات ووظائف  ىوفي هذا الشكل تعط :التفويض - 2
  بحيث تكون تحت إشراف صارم نسبياً من السلطة المركزية. ،محدودة

ن السلطات والصالحيات الخاصة بالحكم تنتقل فعلياً إف ،وفي هذا الشكل :نقل الصالحيات - 3
وحدات سياسية فرعية محلية وإقليمية في المدن والبلديات  ىكلي إل كل جزئي/بش

 .والقرى
وجمع اإليرادات وتقديم الخـدمات دون   ،تلك الهيئات الفرعية سلطة اتخاذ القرار ىوتعط

وهذا ما يعطي هـامش واسـع    ،الرجوع للسلطة المركزية(باستثناء بعض الحاالت وفق القانون)
 وبالتالي زيادة في قدراتها وإمكانياتها ،االعتباريةاألدوار ونضج الشخصية  ويزيد من ،للمحليات

  .  وكفاءتها وفاعليتها
  أنواع الالمركزية: 2.4.2.3

إلـى   )2(يفرق الباحثون واألكاديميون بين أنواع متعددة من الالمركزية ويذهب بعضـهم 
ركزية السياسـية بـالحكم   ، وتختص الالمالمركزية إداريةوهناك  ال مركزية سياسيةهناك  :أن

الفيدرالي ما بين أقاليم الدول أو والياتها وتنال من سيادتها الوطنية، بحيث يكون هنـاك تمثيـل   
للسلطات الثالث داخل الواليات مع وجود هذه السـلطات علـى المسـتوى الفيـدرالي، بينمـا      

سلطة المركزية، بعض الالمركزية اإلدارية داخل الدولة وخاصة الدولة البسيطة، وتكون بمنح ال
  الوحدات اإلدارية األخرى مسئولية إدارة شئونها اإلدارية بنفسها.

  : )3(وعموماً يمكن تقسيم الالمركزية إلي قسمين هما
ويقوم على تنظيمه الجهاز  ،وهو النوع الذي ينتج عنه الحكم المحلي :المركزية إقليمية - 1

ويكون هؤالء  ،ى أساس إقليمياإلداري بطريقة تسمح بتعدد األشخاص اإلداريين عل
بالجمهور ويخضعون لإلشراف والرقابة  األشخاص منتخبين مما يجعلهم أكثر اتصاالً

  عن الرقابة الشعبية من القواعد االنتخابية. الحكومية فيما يعرف بالوصاية اإلدارية فضالً
                                         

سس ، أARDورقة نقاش حول تشكيل المركزية الحكم المحلي وإعداد شركاء في التنمية الريفية  )1(
  .14. ص2006. نيسان المركزية الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة في المرحلة األولى

. مصر: أقاليم الدولة اإلسالمية بين الالمركزية السياسية والالمركزية اإلدارية). 1990مصطفي، مسعود.( )2(
 .44-20الهيئة العامة لمكتبة اإلسكندرية. ص ص 

 .26. صمرجع سابق). 2009الخاليلة، محمد.( )3(
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ق العامة المعنوية ألحد المراف االعتراف بالشخصية يوتعن :(مصلحية) المركزية مرفقية - 2
بهدف ضمان حسن سير المرفق العام  ،مما يمنحها إدارة شؤونها بحرية ،الدولة يف

 وضمان فعاليته على الصعيدين اإلداري واالقتصادي.
 ،ونذهب إلي التوجه الذي يميل لفصل الالمركزية السياسية عن الالمركزيـة اإلداريـة  

لتوجه نحوها وتبنيها كنمط سـائد  مدى او ،فالالمركزية اإلدارية ليست نمطاً بمعزل عن السياسة
  إنما يكون وفق النظام السياسي من حيث كونه مركزياً وال مركزياً.  ،الدولة يف

بالمطلق  يال يعن ،كما وأن الالمركزية اإلدارية عندما تعتمدها الدول كنهج لإلدارة
وصاية اإلدارية عليها والتي يبقي للدولة ال ،االنفصال أو الخروج عن الهيئات المركزية السيادية

بد من اإلشارة إلي أن فقهاء القانون يفرقوا بين كال المفهومين وهنا ال ،مع نفي السلطة الرئاسية
بأن السلطة المركزية ال تستطيع تعديل وذلك  –" الوصاية اإلدارية" و"السلطة الرئاسية"  -

وإن رفضتها تكون هناك  ،ترفضهاأن ما إتقبلها وأن ما إتتخذها الهيئات المحلية ف يالقرارات الت
  .)1(ن أصر كل طرف على موقفهإآلية محددة للفصل في األمور 

  :يمزايا الالمركزية في الحكم المحل 3.4.2.3
  :  يتوجد مزايا ومحاسن عديدة لالمركزية يمكننا حصرها وتحديدها على النحو التال

  ذات النطاق العام.تخفيف العبء عن المركز وتركز اهتمامه في األمور السيادية  - 1
 لديمقراطية والشراكة الحقيقية وتوسيع قاعدة اتخاذ القرار.اتعزيز  - 2
 لخدمات.اتقديم أفضل  يااليجابي بين الهيئات المحلية ف التحفيز وإيجاد حالة من التنافس - 3
ولوياتهم التنمويـة  أوالسلطة المحلية هي األكثر إحساساً وتلمساً وإدراكاً لحاجات السكان  - 4

 األكثر حرصاً على تلبية تلك المتطلبات والحاجات.وبالتالي هي  ،هم وظروفهمومتطلبات
 نتماء داخل دوائرهم ومجتمعاتهم المحلية.إلإثارة حماس الجماهير وتحفيزها وزيادة روابط ا - 5
 اإلجراءات. رواختصاالقرارات  اتخاذنجاز المعامالت وتحمل المسئولية وسرعة إالقدرة على  - 6
  .ية القدرة على االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة والتكيف معهاتعطى اإلدارة المحل - 7
تزيد من قدرة اإلدارات على مواجهة األزمات والكوارث من خالل قدرتها على التنبـؤ   - 8

 حاطة بمشاكل المناطق والتعامل معها.إلوالفهم الشامل وا
   .في برامج التنميةما تكون المراكز أكثر نصيباً  تحقيق العدالة في التوزيع ألنه عادةً - 9

  مساوئ الالمركزية في الحكم المحلي: 4.4.2.3
  : هناك بعض المساوئ لالمركزية باإلمكان حصر أهمها العديدةوبالرغم من المزايا 

ستخدام المفرط لالمركزية قد يمس بالوحدة اإلداريـة للدولـة وتضـعف هيبتهـا     إن اإل - 1
 وصورتها.

                                         
 .42. منشورات األكاديمية العربية في الدنمارك. ص القانون اإلداري). 2008ليلو، مازن.( )1(
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نظم كل هيئة المركزية لبعض جوانبهـا اإلداريـة   أن ت الحتمالعدم تجانس النظم اإلدارية  - 2
 مما يسبب عدم وحدة النظم اإلدارية. ،والمختلفة عما قررته غيرها ،باللوائح الصادرة عنها

 عدم وضوح القوانين للعالقات الناظمة ما بين المركز والهيئات المحلية. - 3
 الموارد المتاحة. فالختالتزيد الالمركزية من الفوارق االجتماعية بين المناطق نتيجة  - 4
 المصالح العامة. ىالتأثير عل ىمما يؤدي إل ،قد تتنافس الهيئات الالمركزية تنافساً ضاراً - 5
 توفير كفاءات كبيرة في بعض الهيئات المحلية. ىزيادة التكاليف التشغيلية وعدم قدرتها عل - 6
 قرارات الهيئات المحلية. ىالتأثير السلبي للعادات والقبلية عل - 7
 تسبب الالمركزية ازدواجية في بعض الخدمات في مناطق النفوذ المتداخلة.كما وقد  - 8

نه باإلمكان وضع حلول تساهم إف ،وبالرغم من جميع العيوب ونقاط الضعف سابقة الذكر
من خالل تطوير العالقة والتنسيق المناسب بين الهيئـات   ،في وضع حد لتلك العيوب والمساوئ

حيث اعتمـاد الالمركزيـة ال يعنـي     ،ن وزارة الحكم المحليبعض وبينها وبيبالمحلية بعضها 
  ين الخدمات.سانقطاع الصلة بينهما بل استمرار التكامل الوظيفي وتح

  
 :مبحثخالصة ال 5.2.3

 وطواقمللحكم المحلي: نقل القرار اإلداري لمكاتب ونُظم التمييز بين ثالثة أنواع  تم
السلطة  انتقاليض السلطة في مجال الخدمات، أو المحلي، أو تفو ىالمستو ىالحكم اإلداري عل

السياسية. تقوم المركزية على تجميع السلطة في يد هيئة رئاسية واحدة في جميع أنحاء الدولة، 
توحيد وتركيز عملية صنع القرار، تم تحديد أنواع المركزية: المركزية السياسية  ىوتهدف إل

  . والمركزية االقتصادية والمركزية اإلدارية
المتزايد بالالمركزية فأنها تعني في الحكم المحلي نقل وتوزيع سلطة الحكم  االهتمامفي إطار 

المحلي اإلدارية والمالية والفنية والتنظيمية بين وزارة الحكم المحلي والبلديات، ويلحظ ارتباطها الوثيق 
وتعتمد درجة  ،بينهما مباشرةً بالمركزية من زاوية درجة نقل وتوزيع للصالحيات وتفويض للسلطات

هما:  لالمركزيةالالمركزية على حجم ونوع السلطة الممنوحة من خالل مؤشرات معينة، هناك بعدان 
: تخفيف تركيز صنع القرار، والتفويض ونقل لالمركزيةكذلك هناك أشكال ، الشكل والنطاق

زية سياسية وهناك المركزية بين أنواع متعددة من الالمركزية فهناك ال مرك الصالحيات، وتم التفريق
مزايا  ومن ،المركزية مرفقيةو المركزية إقليمية :قسمين هما ىيمكن تقسيم الالمركزية إلوإدارية، 

الالمركزية في الحكم المحلي: تخفيف العبء عن المركز وتعزيز الديمقراطية والشراكة الحقيقية، ومن 
فرط لالمركزية قد يمس بالوحدة اإلدارية للدولة الم المحلي: االستخداممساوئ الالمركزية في الحكم 

 وعدم تجانس النظم اإلدارية، مما يسبب عدم وحدة النظم اإلدارية.
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  املبحث الثالث 3.3
  املستدامةالتنمية احمللية 

  :تمهيد 1.3.3
األول لمفهوم "التنمية المحلية" أو ما بدا يعرف فـي األدبيـات "بتنميـة     االستخدامكان 
، عندما أدركت اللجنة االستشارية لتعليم الجمـاهير فـي   1944عام  ىلي" يعود إلالمجتمع المح

القارة اإلفريقية ضرورة األخذ بتنمية المجتمع المحلي واعتبارها نقطة االنطالق في السياسـات  
ن مواضـيع  وعقد مؤتمر كامبردج في إنجلترا حيث ناقش المـؤتمر  1954الحكومية، وفي عام 
  .)1(صى المؤتمر بضرورة تنمية المجتمع المحليوقضايا التنمية وأو

ات كانت توجهات التنمية أن تكون داخلية ذاتية وبمساهمة جميع فئات يالثمانين وفي
المجتمع، وأن تلبي حاجات السكان والتخلي عن األعمال المتفرقة وغير المنظمة، مع ضرورة 

ية استغالالً أمثل، ومنح األجهزة إحياء مراكز محلية تستغل الموارد المحلية الطبيعية والبشر
اإلدارية المحلية صالحيات أوسع، حيث ساهمت الهيئات المحلية منذ ما يزيد عن العقدين في 
ترسيخ أهمية التنمية المحلية، من خالل برامج التنمية الذاتية والتضامن، وتثبيت السكان في 

مع البرامج المركزية،  ةمحليمواقعهم األصلية، والمحافظة على البيئة وتكامل البرامج ال
مع الجميع، بهدف إرساء قواعد المجت واعتمادها على تصورات وطنية شاملة وتنفيذها بمشاركة

  .)2(المدني والتقاليد الديمقراطية
  

  والنمو:التنمية  2.3.3
من الضروري الوقوف واإللمام بمختلـف   ىمفهوم التنمية المحلية، نر ىقبل التطرق إل

 قة بمفهوم التنمية والمصطلحات المرادفة والمصاحبة له.الجوانب المتعل
االختالف القائم بين اصطالحي النمـو   ىن إلويشير رواد االقتصاد واالجتماع المعاصر

   ):3رقم (والتنمية، وللتوضيح يستعرض الباحث االختالفات بين كال االصطالحين في الجدول 
  
  
  

                                         
 .15. القاهرة: إتراك للطباعة والنشر والتوزيع. ص تمويل التنمية المحلية). 2009السبتي، وسيلة.( )1(

. مجلة جامعة سبها متها في التنمية المحلية). الالمركزية اإلدارية ومساه2006ولد حامدون، سليمان.( )2(
 .5للعلوم اإلنسانية، سبها، ليبيا. المجلد الخامس. ص
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  )3جدول رقم (
  قارنة بين النمو والتنميةم

  التنمية  النمو

عملية الزيادة الثابتة أو المستمرة ى يشير إل
، التي تحدث في جانب معين من جوانب الحياة

  .، والسكان، والدخلالجانب االقتصادي :مثل

تحقيق زيادة سريعة وتراكمية  ىتشير إل
في جانب معين من جوانب الحياة ومالئمة 

  .فترة من الزمنخالل بمعناها الشامل 
يحدث في الغالب عن طريق التطوير البطيء 

دون تخطيط  التدريجيوالتحول التاريخي 
  .مسبق

تحتاج لدفعة خارجية قوية ليخرج المجتمع من 
، حالة التقدم والنمو ىحالة الركود والتخلف إل

   من خالل الجهد المنظم والتخطيط.
عملية تلقائية تحدث من غير تدخل من جانب 

   .نساناإل
النمو المتعمد الذي يتم عن طريق  ىتشير إل

أجهزة المنظمة التي يقوم بها اإلنسان لتحقيق 
   .ةينأهداف مع

  الجدول من إعداد الباحث

  :  هناك أوجه تشابه بين كل من النمو والتنمية من حيثن إرغم االختالف، فو
  الكمية.ووفي الجوانب الكيفية وشاملة نهما يشيران لعملية تغيير واضحة إ - 1
  قد تكون في الكم والكيف ولكن ال تكون في جانب واحد وهو الكم فقط. - 2

عملية " :، ويمكن تعريف التنمية على أنهاىن كال المصطلحين ال يؤديان نفس المعنإلذا ف
تعبئة وتنظيم جهود أفراد المجتمع وجماعاته وتوجيهما للعمل المشترك مع الهيئـات الحكوميـة   

اجتماعيـاً واقتصـادياً    :لحل مشاكل المجتمع وتحسين مستوى معيشة أبنائهبأساليب ديمقراطية، 
 .)1("وصحياً وثقافياً، باالنتفاع الكامل بكافة الموارد الطبيعية والبشرية والفنية والمالية المتاحة

عملية مجتمعية متعددة األبعاد والجوانب تنطـوي علـى   " :كما يعرفها البعض على أنها
رية في الهياكل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية واإلدارية، على تغييرات هيكلية وجذ

أن يسير ذلك كله بشكل متوازن تماماً مع زيادة معدالت النمو االقتصادي، وتحقيق العدالة فـي  
  .)2("العدالة في توزيع الدخل :أي ،توزيع ثمار تلك التنمية

                                         
. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التنمية في الفكر اإلسالمي). 2006العسل، إبراهيم.( )1(

 .25والتوزيع. ص 

  .12. مصر: الدار الجامعية. ص ة المحليةالتمويل المحلي والتنمي). 2001الحميد.(عبدعبدالمطلب،  )2(
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لسياسات والخطط واألعمال علـى مختلـف   لكثير من ا اًلقد أصبح مفهوم التنمية عنوان
تاب والباحثين بالكثير من المعاني والتعميمات بحسب الكُ األصعدة، كما أصبح ذلك المفهوم مثقالً

  .والمفكرين والمنظرين
  خصائص التنمية: 1.2.3.3

 الخصائص التالية للتنميةتبويب يمكن  السابقة وغيرها، من خالل التعريفات المتعددة
  : أنها ىعل

يجب أن تساهم فيها كل القطاعات والفئات والطبقات  :عملية مجتمعية تشاركيه - 1
  المراجعة والتقييم. كما في والجماعات في المجتمع، سواء في التخطيط أو التنفيذ 

  . والقياس حددة الغايات واألهداف ومعايير التحققموليست عشوائية  :عملية واعية مخططة - 2
 .وتجددها متصاعدة تعبيراً عن احتياجات المجتمع وتزايدهامستمرة و :عملية وليست حالة  - 3
 .ويقيس بموجب اإلدارات والخطط وتلتزم بتحقيقها وهناك من يراقب ويقيم :عملية موجهة - 4
تتناول عموم النواحي والقضايا البشرية والمادية والسياسية واالقتصادية  :عملية عمومية - 5

 .، وجميع مناحي الحياةشرائح االجتماعيةواالجتماعية والثقافية وتمس كل الطبقات وال
لتحقيق تحوالت وإعادة هيكلية في اإلطار السياسي واالجتماعي  :التنمية ضرورة - 6

 واالقتصادي والمؤسسي، وفي المفاهيم السائدة والسلوكيات واألنماط الحياتية. 
أي أن  وتبني قاعدة إنتاجية وتمويلية، وال تعتمد على الخارج، :لموارد الذاتيةاتحشد  - 7

مرتكزات البناء وقواعده تكون محلية الصنع وغير مرتهنة للدول والجهات المانحة 
 وأجندتها.

 .التنمية تزيد في متوسط دخل الفرد الحقيقي زيادة منتظمة عبر الزمن وتزيد من رفاهيته - 8
 السياسية واالقتصادية واالجتماعية. :يقابل ذلك تزايد في قدرات المجتمع - 9

  
  ):Overall Development( نمية الشاملةالتمفهوم  3.3.3

مس تاألبعاد،  ةأنها: عملية تحول تاريخي متعدد ىيمكننا تحديد مفهوم التنمية الشاملة عل
 ىالثقافة الوطنية، وهي مدفوعة بقوواالجتماعية والسياسية، كما يتناول  االقتصاديةالهياكل 

إطار مؤسسات سياسية مقبولة من داخلية، وليست مجرد استجابة لرغبات خارجية، وتجري في 
أنها إحياء  ىالمجتمع وتسمح باستمرار التنمية، وينظر معظم أفراد المجتمع لتلك العملية عل

  .)1(وتجديد وتواصل مع القيم والثقافة الوطنية

                                         
  .5.ص نحو تفعيل دور اإلدارة المحلية الجزائرية لتحقيق التنمية الشاملة). 2006النور، ناجي.(عبد )1(
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لقد أصبح مصطلح التنمية بمفهومها الشامل محور مشترك لجميع العلوم اإلنسانية 
ثقافية، وصوالً  ىتنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية وتنمية سياسية وأخروتطبيقاتها العملية، فنجد 

في العملية والتكامل لما بدأ يطلق عليه بالتنمية البشرية في إشارة للتعبير عن الصبغة الشاملة 
  عميق في حياة البشر بكل نواحيها.يجابي إجراء تحول إإلصالحية للمجتمع الجديد، بهدف ا

  لتحقيق أهداف ونتائج في مختلف جوانب الحياة أهمها: ىملة تسعوهكذا فالتنمية الشا
المدخرات  ى: وتتناول زيادة اإلنتاجية، وتزايد االعتماد علاالقتصادية األهداف - 1

توليد التكنولوجيا  ىالمحلية كمصدر لالستثمار، وتنمية القدرة المحلية علوالتمويالت 
التفاوت بين طبقات  وتراجعالوطنية والعلوم، ومحاربة الفقر وعدالة توزيع الثروات 

  المجتمع.
: وتشمل تحسين التعليم والصحة والرفاهية لكل المواطنين، مع زيادة األهداف االجتماعية - 2

بالطبقات المتوسطة والمهمشة، وزيادة مشاركة جميع الفئات وخاصة المرأة  االهتمام
  والثقافة الوطنية. والعلمواإلنتاج والشباب، وتعميم القيم الوطنية من حب العمل 

ومجتمع ناجحة : التنمية السياسية الناجحة تلك المؤدية لظهور دولة ةياسياألهداف الس - 3
صنع وتنفيذ السياسات في  ىواستقالل نسبي قادر علحقيقية ، وسيادة وطنية ي متماسكقو

القبول من أغلبية المواطنين،  ى، في ظل نظام سياسي مستقر حائز علكل المجاالت
 المقبولة.الديمقراطية حريات في إطار من القواعد ضامن لل

  
  :)Local Development( مفهوم التنمية المحلية 4.3.3

وتتنـاول تنميـة   التنمية المحلية تبرز هنا كفرع من فروع التنمية الشـاملة للمجتمـع،   
ـ     ، كما تعد نظاماً فرعياًالمجتمع املة في نظام التنمية الشاملة، التي تعتبـر عمليـة مجتمعيـة ش

هذا الترابط العضوي بين التنمية الشـاملة   ىأبعاد ومستويات المجتمع، وقد أد ومتكاملة تمس كل
ضرورة أن يعكس مفهوم هذه األخيرة الخصـائص واألبعـاد األساسـية     ىوالتنمية المحلية، إل

 لفـظ المستوى المحلي، فالتنمية المحلية كما يتضح لنـا مـن    ىلمفهوم التنمية الشاملة ولكن عل
احتياجاتها الريفية أو الحضرية الجزئية، مما سهل حصر  الجغرافية" تهتم بتنمية الوحدات "محلية

  .)1(ولوياتها المحليةأوتحليل مشكالتها ضمن 
مجموعة العمليات التي يمكن من خاللها تضافر " :بأنها )2(المطلبويصفها عبدالحميد عبد

القتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة    اة الحيـاة  الجهود الذاتية والجهود الحكومية، لتحسين نوعي

                                         
  .87.صالحكم المحلي والتنمية المحلية). 1975الطريفي، صالح.( )1(
  .13ص  مرجع سابق.). 2001الحميد.(عبدعبداللطيف،  )2(
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والحضارية للمجتمعات المحلية، وإدماجها في منظومة التنمية الوطنية الشاملة، لتشارك مشاركة 
  ."فعالة في التقدم على المستوى الوطني

عملية التغيير التي تتم في إطار سياسة عامة محلية، تعبر عن " :بأنها )1(كما تُعرف كذلك
القيادات المحلية القادرة على استخدام واستغالل الموارد  قودهاتت الوحدة المحلية، احتياجا

دي والمعنوي المحلية، وإقناع المواطنين المحليين بالمشاركة الشعبية، واالستفادة من الدعم الما
رفع مستوى المعيشة لكل أفراد الوحدة المحلية ودمج جميع وحدات  ىالحكومي، وصوالً إل

  ."الدولة
العمليات التي توحد بها جهود األهالي وجهود السلطات " :على أنها )2(وهناك من يعرفها

الحكومية لتحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية، وتحقيق التكامل 
  ."لهذه المجتمعات في إطار حياة األمة ومساعدتها على المساهمة التامة في التقدم الوطني

من خالل التعريفات السابقة ورغم اختالفها الشكلي، فجميعها يتقاطع في ثالث عناصر و
  :  وهيللتنمية رئيسة 

  محلي معين. جغرافيتعلقها بمنطقة جغرافية ومجتمع : المكان - 1
بين مكونات المجتمع المختلفة، من خالل المشاركة في التخطيط وتنفيذ  :المشاركة - 2

  ديدة من العادات االقتصادية واإلنتاج واالستهالك.المشاريع وإثارة الوعي بأنماط ج
  .المتمثل في االرتقاء بمستوى حياة السكان المحليين على كافة المستويات :الهدف - 3

 :أنها ىلتالي للتنمية المحلية في الحكم المحلي علاف يوعليه سيتبنى الباحث التعر
أفراد المجتمع المحلي ة نوعية حياعملية مخططة قائمة على منهج علمي، تهدف لتحسين "

، من خالل المشاركة الفاعلة بين والبيئية االقتصادية والسياسية واالجتماعية والحضرية
هنا صفة للتنمية  "المحلية"لفظ أن  ىاإلشارة إلو وجدير بالذكر. "الجهود الشعبية والرسمية
مية لمناطقي للتنوطني أو إقليمي أو محلي، كما تشير للنطاق اأنه تشير للجغرافيا من حيث 

  .منطقة نفوذ البلدية)(
  :أهداف التنمية المحلية 1.4.3.3

وتعد برامجها على أساس التخطيط العلمي الواعي  تحددإن التنمية المحلية الناجحة هي التي 
إشباع االحتياجات األساسية للسكان، ولهذا يجب أن تكون التنمية المحليـة ذات أهـداف    ىالهادف إل

  :  )3(النحو التالي ىالحتياجات، ويمكن إجمال أهداف التنمية المحلية علمتنوعة بتنوع ا

                                         
 .14. ص مرجع سابق). 2001الحميد.(عبدف، عبداللطي )1(

 . 131. اإلسكندرية: دار نشأة المعارف. صاإلدارة المحلية واستراتيجيتها). 2001الجندي، مصطفي.( )2(

 .40 . مجلة العلوم اإلنشائية، السنة السادسة. العددتجربة التنمية في الجزائر). 2009شريف، محمد.( )3(
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 نوعية الخدمات. ةن خالل تطوير مراكز الحياة وترقيتحسين ظروف حياة المواطنين م - 1
محاربة الفقر واإلقصاء والفوارق االجتماعية، ودعم الفئات المهشمة ودمجها في  - 2

 المجتمع.
 األقاليم والمحافظات وداخل اإلقليم الواحد.التخفيف من الفوارق التنموية بين  - 3
حشد الموارد البشرية والطبيعية الالزمة إلتمام عملية التنمية، وترشيد استعمال تلك  - 4

 الموارد.
دعم األنشطة االقتصادية المنتجة للثروات(صناعية، زراعية، خدمات)، وتشجيع إنشاء  - 5

 نتاج.إلالمقاوالت الصغيرة والمتوسطة ل
 التكنولوجية الحديثة في مختلف الميادين اإلنتاجية والخدمة. إدخال الوسائل - 6
إشراك المواطنين في تحديد احتياجاتهم، وتنسيق المشاريع والبرامج واألعمال المراد القيام  - 7

 بها.
 ضمان العدالة في االستفادة من المرافق والخدمات األساسية. - 8

 :معوقات التنمية المحلية 2.4.3.3

  :  )1(نستطيع تبويبها وإيجازها على النحو التاليللتنمية المحلية متباينة هناك معوقات متنوعة و
 :وتنحصر في الجوانب التالية :المعوقات الديموغرافية - 1
 مهم لجهود التنمية المحليـة،   يالسكان تحد وتمثل الزيادة في حجم :حجم وعدد السكان

ـ  يرية والتنمويـة مما يتطلب الزيادة في اإلنتاج القومي والدخل والموازنات التطو  ىعل
  وطني ومحلي. ىمستو

 من حيث ارتفاع معدالت المواليد وما تترتب عليه من انخفـاض فـي    :تركيب السكان
معدالت دخل الفرد من الدخل القومي العام، وزيادة أعباء الدولة ومسئولياتها على توفير 

  .الخدمات اإلنسانية األساسية
  :ت التاليةوتتركز في المجاال :المعوقات االقتصادية - 2
 الماليـة والفنيـة   ، وقلة المواردالموارد الطبيعية ىصعوبة الوصول إلقلة ومحدودية و ،

  ة.ليالبشرية لكثير من الهيئات المح وضعف الموارد
  المساعدة على التنمية.المجتمعية عدم كفاية الهياكل واألطر والتنظيمات القاعدية  
 ثمار وعدم القدرة على االدخـار وتـراكم   وضعف االست ،ارتفاع معدالت الفقر والبطالة

 .واألصول الثابتة رأس المالوتدوير 
 

                                         
  .115. صكة المجالس البلدية في التنمية المحليةمشار). 2011خشمون،محمد.( )1(
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 : وهي متنوعة وأبرزها ما يلي :المعوقات االجتماعية والثقافية - 3
  تأخر البنية االجتماعية من خالل نقص التعليم والتكوين االجتماعي والثقافي ونقص

ب الذهنية الجماعية ببعدها المهارات التقنية واإلدارية في المستوى المحلي، وغيا
  .االستراتيجي

 .الشعور الجمعي بالعجز مقارنة مع المجتمعات األخرى والتي تعمل وتنتج بشكل أفضل  
  التواكل والسلبية في اتجاهات المواطنين نحو االهتمام بالشأن العام وشئون مجتمعاتهم

 وتنميته. 
 التركيز على  ىيؤدي إل ، وهذاخاصة في المجتمعات العربية احتقار العمل اليدوي

التأهيل والتعليم األكاديمي، والبعد عن التعليم المهني والذي يتفق مع متطلبات التنمية 
 االقتصادية.

 في  اًمميز اًالقيم االجتماعية السائدة في المجتمع، والعادات والتقاليد والتي تلعب دور
عي لسكان المجتمع، تكوين البناء االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقافي الجم

 واعتبار أنها اإلطار المرجعي للسلوك الفردي والقوة الدافعة للسلوك االجتماعي.
ويمكن تلخيصها في األسباب التنظيمية والتقنية المتمثلة  :المعوقات اإلدارية القانونية - 4

 : في
 ل عدم التجسيد الفعلي لالمركزية والديمقراطية في الحكم المحلي، مما يضعف من استقال

 الهيئات المحلية وعدم قدرتها على التمويل الذاتي للمشاريع التنموية.
  ،ضعف األطر القانونية المنظمة للعالقة بين الهيئات المحلية والحكومة المركزية

  ومحدودية التفويض ونقص الصالحيات في صنع القرار التنموي المحلي.
 هاز اإلداري المحلي لقيامه ضعف القدرات المؤسساتية، وعدم الكفاءة والفاعلية للج

 .وتحقيق األهداف بأعباء النشاط التنموي
 .تدني الوعي بالمسئولية الملقاة على عاتق المسئولين المحليين 
  سوء تسيير وتوزيع الموارد البشرية بين الهيئات المحلية، مما يتسبب في عدم الكفاءة في

 المحلية.االستغالل األمثل للموارد المخصصة للمشاريع التنموية 
  :المحلية مفهوم المكان في التنمية 3.4.3.3

رادة السياسية إلوالتقسيم بحكم ا لالنقسامالمكان هنا يشير لمساحة جغرافية ممتدة، قابلة 
لصانع القرار السياسي واإلداري، وهذا الفهم ظهر ليواجه الفكر االقتصادي الشمولي بحسب 

النظر للمكان كمجال متجانس قابل للتقطيع، وفي  معطيات الندرة والمنفعة، ثم ما لبث أن بدأ
ستينيات القرن الماضي بدأت تظهر مالمح خاصة ومميزة لكل مكان تميزه عن غيره من 
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، أما في السبعينيات فتبلور المفهوم الحديث للمكان األمكنة بفعل التنوع في اإلمكانيات والعالقات
  :)1(بالمالمح التالية

"فرنسوا من عند  وابتداءتتم في وسط معين هو الوسط المحلي، التنمية عملية تفاعلية و - 1
تبين أن التنمية ال تظهر في جميع األماكن ببساطة، كما أنها عملية تراكمية  بيرو"

  حساب غيرها. ىأ تستمر وتتغذي ذاتياً ولو علوانتقائية، وبمجرد أن تبد
2 - ظومة تتيح االستفادة من اقتصادي باعتبارها منعدان: األول إن المنطقة المحلية لها ب

الوفرات وتحقيق العوائد، والثاني مؤسسي تنظيمي، حيث تنمو المنطقة من خالل تغذية 
الروابط المغروسة في داخلها بين مختلف الفاعلين والمشاركين لتكوين رأس المال 

  االجتماعي.
 نة طبيعياًحشد الموارد الممك ىتقوم عل "التنمية المحلية"و أ "المنطقة"إن التنمية في  - 3

 لخلق خاصية التجمع وتكوين مجموعة عناقيد للتنمية والتنافس. واجتماعياً ومالياً وبشرياً

  : نظريات التنمية المحلية 4.4.3.3
المحلي والوطني، كمنظومة دائريـة مفتوحـة    :يمكن تمثيل عملية التنمية في المستويين

تراوحت نظريات النمو والتنمية بين  الخارجي وذات مركز ذاتي متين، لذلك متفاعلة مع محيطها
يرى أن قوة الدفع المحركة للعملية التنموية تتدفق من جوانب محيط دائرة النظام،  :األول فريقين

 أن التنمية تأخذ قوة دفعها من مركز دائرة النظام ومن الجهود الذاتيـة  :يرى الفريق الثاني بينما
  .للمكان وسكانه المحليين

  :)2(ت التنمية المحلية لمجموعتين، يتبع كل منهما فريق وتعبر عن فهمه لهاويمكن تقسيم نظريا
  : نظريات الدفع الخارجي للتنمية المحلية 1.4.4.3.3

  :نظرية أقطاب النمو -1
المفهـوم   متجاوزاً ياغة هذه النظرية بصورتها األولىبص 1956عام  "فرنسوا بيرو"قام 

 -(المتنـوع   لـه  الناشـئ المفهـوم   والمسطح)، ومبرزاً -المتجانس -المتماثل( للمكان التقليدي
تقوم هذه النظرية على أساس وجود نقاط أو أقطاب معينة للتنميـة  وغير المتجانس)،  -التفاعلي 

بكثافات متباينة، ولها آثار متفاوتة على االقتصاد ككل، وال تظهر التنمية في كل مكان في الوقت 
المحلـي،   ىالرائدة كمحفز للنمو علـى المسـتو   شأة الكبيرةنفسه، وتعتمد هذه النظرية على المن

وتعتبر كقطب جاذب من خالل التفاعالت والمداخالت والمخرجـات فـي المجـالين الـداخلي     

                                         
. مفهوم ومضمون التنمية المحلية ودورها العام في التنمية االجتماعية ).2008الشفيع عيسي،محمد.(عبد )1(

  .174 - 156. ص43،44مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان 
 .المرجع السابق).2008محمد.( الشفيع عيسي،عبد )2(
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والخارجي في إطار االستقطاب المحلي للعملية التنموية، من خالل تجاوز الحدود والقيود المحلية 
  .من خارج المحيطالمؤثرة على الحركة التنموية واستقطابها 

" في ما بعد ببلورة العالقة التفاعلية بين المجالين في إطـار االسـتقطاب   بودفيوقد قام "
المحلي للعملية التنموية، من خالل توضيح الحدود والقيود الجغرافيـة المـؤثرة فـي الحركـة     

ثـار  االقتصادية المحلية ألقطاب النمو، كما برزت في السبعينيات اجتهـادات مهمـة توضـح آ   
  برة الجنسيات في التنمية المحلية.االشركات الع

  :  لالبتكار ) (Spitalنظرية االنتشار الجغرافي -2
على وضع نموذج يقوم على أن  )(Hagerstand "هاغرشتاند"قام االقتصادي السويدي 

 لالنتقالاالبتكارات تنبع من خارج المناطق المحلية لتصب في داخلها، عبر مسالك أو قنوات 
نتشار بين المناطق، حيث تتفاوت المناطق في القدرات التنموية واالختالف على مستوى واال

 اتالمناطق ذات القدر ىإل عليااالبتكار، لذا تنتقل االبتكارات من المناطق ذات القدرات ال
  .متدنيةال

مرة أخرى يتم تجاوز المفهوم النيوكالسيكي لالبتكار بوصفه "هبة من السماء"، وانتقاله 
بصفة أساسية. داخلياً بين المناطق، ما لبث أن أخذ طابعاً وتلقائياً راًوانتشاره ح  

  :نظرية دورة حياة المنتج ودورة حياة األقاليم -3
لالبتكار هو عملية مستمرة في المكان، كما رأينا في النظريـة   مكانيكما أن االنتشار ال

عنـد   ما أبرزته نظرية دورة حياة األقـاليم  ، وهذانها عملية مستمرة في الزمان أيضاًإالسابقة ف
ن االختالف بين األقاليم والمناطق ينبع من اختالف المرحلة التـي  إ، ف)(Ress "نورتن وريس"

إطـالق منـتج    :يمر بها كل إقليم على مسار التطور للمخرجات، الذي يتكون من ثالث مراحل
وينتقل االبتكار من المناطق  ،ج النمطيجديد، ونضوج المنتج، ثم الدخول أخيراً في مرحلة اإلنتا

  .المناطق الضعيفة ىالقوية إل
  دور البنية األساسية: -4

األساسـية فـي تمهيـد     تتفق نظريات النمو والتنمية على الدور المهم الذي تلبيه البنية
الطريق للتنمية المحلية، لذلك هناك دور لهياكل البنية األساسية في سياق التنميـة المحليـة مـن    
زاوية االستقطاب والدفع الخارجي، واألمر المهم هنا أن قدرة عملية الجذب المحلي لمنطقة دون 

  أخرى إنما يتوقف على مدى توفر وكفاءة شبكة البنية األساسية في األقاليم المختلفة.
  تكنولوجيا االتصاالت الجديدة: -5

ع الخـارجي لتنميـة   الـدف  ىحيث تمثل االتجاه األخير في الفكر النظري، المتعلق بقـو 
المناطق المحلية في الدور المنوط بالتكنولوجيا والمعلوماتية واالتصـاالت وشـبكة االنترنـت،    

  للتواصل على كافة المستويات من أجل تصميم المخرجات وتقسيم العمل.
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  :(Endogenous) نظريات الدفع الداخلي للتنمية المحلية 2.4.4.3.3
المحلية)، تصنع هويتها االقتصـادية الخاصـة علـى كـل     (اإلقليم أو الهيئة  هنا المكان

ما عوامل إالمستويات بفعل آليات النمو الذاتي، وبفعل تراكم عوامل القوة والضعف، والتي تكون 
غير ملموسة تخص المعرفة والتعليم والخبرة الجماعية والقـدرات التنظيميـة المؤسسـاتية، أو    

خصوصية  - أيضاً –التي تشمل وي توفرها ميزة الموقع التالموارد الطبيعية  :مثل عوامل ماديةً
  :  ، ويمكن توضيح نظريات الدفع الداخلي على النحو التاليالمكان والموقع

  نظرية الكفاءة السكونية للمكان: -1
محلية، يكون من شأنها زيادة اإليـرادات  خارجية إن المنطقة المحلية قد تحدث وفرات 

قبيل الكفاءة اإلستاتيكية الساكنة، وتحدث الوفرات بفعل تجمـع   وخفض النفقات، في ما يعتبر من
ـ  ، فاعتمـاداً نشاط صناعي عنقودي القطـاع الصـناعي    :)Alfred Marshal(ي مبـدأ  ىعل

(Industrial District) التجمع الصناعي وIndustrial Cluster)(خصوصية  عمل، حيث ت
التجمعات العنقودية الصناعية التـي   :لخلق قيمة إضافية لنشاط اقتصادي معين، مث ىالمكان عل
  .تنمية المنطقة ىوبيئة جاذبة لالستثمار تساعد عل ،خلق نسيج اقتصادي اجتماعي ىتساعد عل

  معينة منطقة صناعية: جغرافيةوفي ما يلي الشروط التي تجعل من منطقة 
  .المنطقة المحليةفي  المنشآتالتقارب الجغرافي بين   -أ 
  التقارب االجتماعي.  -ب 
  الصغيرة. المنشآتز تركي  -ج 
  التسويق الدولي. ىللسلسلة الصناعية من التصميم حت التخصص في المراحل المختلفة  - د 

  للمكان: الديناميكيةنظرية الكفاءة  -2
بتكاريـة  المكان من خالل تنامي القدرة اال كية في األثر الذي يولدهيوتتمثل الكفاءة الدينام

 ىعل ، اعتماداًعبر الزمناعية التابعة لنفوذ الهيئة المحلية االقتصادية أو االجتمواإلبداعية للمنشأة 
يجابي أو الكفاءة األثر اإل ىتعتمد عل التي، Innovation Theory( ""Schumpeter(نظرية 

مـن   واالبداعية للمنشأة )(Innovation Capacityالدينامية من خالل تطور القدرة االبتكارية 
  هي:ة منطقة ذات كفاءة ديناميكية وتجعل من منطقة محليخالل عدة شروط 

 والتطوير.العلمي البحث  ىيجابي المعتمد علإلالشكل الخارجي ا  -أ 

 وجود خدمات متقدمة.  -ب 

  العمال المهرة والخبرة المتبادلة. ىوجود رأس مال اجتماعي معتمداً عل  -ج 
  :اآلثار االنتشارية للمعرفة ودور المناطق الحضرية والمدن -3

ثبت من الدراسات التجريبية، وهو أن النشاط المعرفي االبتكاري  يؤكد هذا االتجاه ما قد
التركيز في المكان، سواء تم قياس هذا النشاط بمؤشرات المـدخالت كاإلنفـاق علـى     ىيميل إل
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البحث والتطوير أو بمؤشرات المخرجات كعدد براءات االختراع، ويركز هذا االتجاه على مـا  
نمط توطن المنشآت عالية التكنولوجيا، حيث تأكـد ميـل    أسفرت عنه الدراسات الميدانية حول

ل العمل في المواقـع المحوريـة ذات القـدرات علـى التخصـص      يتفض ىالشركات المعنية إل
  القطاعي، وخاصة في المناطق المدنية األكثر تطوراً.

  تعلم الجماعي:نظرية ال -4
  :  تيارين ىوبدورها تنقسم هذه النظرية إل

ويتعلق هذا التيار بالمنشآت الصغيرة، حيث ترتفـع قـدرتها    تكاري،الوسيط االب :األول
معنية، مما يزيـد مـن    االبتكارية من واقع تركزها في منطقة محلية معينة، وتجمعها في أماكن

  إمكانيات العمل الجماعي عبر كثافة التفاعل االجتماعي والتالحم الشخصي.
كارية المحلية على تعلم تقاليد الممارسة حيث تقوم القدرة االبت القرب المؤسسي، :الثاني

ة، وخاصة عبر إتقان شفرة السلوك المحلية، من حيث قواعد العمل االقتصادية يالمؤسس
  واالجتماعية والثقافية.

  النظرية الحضرية للتنمية المحلية: -5
فـي   ،نيـة يويركز هذا االتجاه النظري على األهمية المحدودية للمناطق الحضرية والمد

  القدرات االبتكارية في تراكم رأس المال المعرفي ودراسة المال االجتماعي. تركز
وتكمن أهمية المدينة، وفق هذا االتجاه، في كونها "المكان" المفضل لشركات التكنولوجيا 

ـ    ىأن المدينة قادرة عل ىعل والوظائف االبتكارية، فضالً  ىتكوين منظومة مدينيـة قـادرة عل
  ومتوازنة مترابطة ومتناغمة للمراكز الحضرية.التطور بطريقة منسجمة 

المحلية، وفق هذا المنظور، تجـد منتهـى كمالهـا فـي التنميـة       التنمية، إن باختصار
ـ    ،الحضرية  ىوأن المنطقة المحلية الحقيقية من وجهة نظر النمو الداخلي والتنميـة القائمـة عل

    ."المنطقة المدينية"المعرفة واالبتكار، هي 
  :دئ التنمية المحليةمبا 5.4.3.3

ـ  سواء ،إن تنمية المجتمع عملية شمول وتوازن وتنسيق وتكامل ومشاركة من الجميع  ىعل
   :)1(في نجاحها وهي وهناك مبادئ للتنمية تستند إليها وتكون سبباً ،التخطيط أو التنفيذ ىمستو
سياسـية  يعني تناول قضايا التنمية من جميع الجوانـب االجتماعيـة وال   :مبدأ الشمولية - 1

 وتكـافئ للعدالة  كذلك يعني شمول المجتمع بجميع قطاعاته تحقيقاً ،واالقتصادية والثقافية
  بحيث تغطي المشاريع والبرامج الجميع لتشمل كل األحياء والمناطق.   ،الفرص

                                         
نحو ترشيد الجهد التخطيطي للتنمية وزيادة فعاليته في األراضي الفلسطينية  ).2012(.، نبيلقسيس )1(

 .12-10ص  .معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية (ماس) .المحتلة
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وكذلك المراجعة  ،جميع المستويات ىطط علويتطلب ذلك الموائمة بين الخُ :مبدأ التكامل - 2
طط في نفس االتجـاه  ن قبل الحكومة المركزية، حيث تصب جميع الخُطط المحلية مللخُ

 وتستجيب لألهداف والسياسات الوطنية دون تعارض أو تكرار.
حسـب حاجـات المجتمـع     ،ويعني هذا المبدأ االهتمام بجوانب التنميـة  :مبدأ التوازن - 3

ي المجتمعات ف فمثالً ،لكل جانب منهانسبياً  فلكل مجتمع حاجات تفرض وزناً ،وأولوياته
كبر مما يجعل تنمية الموارد اإلنتاجية هي األساس أ الفقيرة تحتل التنمية االقتصادية وزناً

 التنمية.عملية المستهدف من 
مشاركة جميع أصحاب الشأن وتحريكهم في جميع المراحل التحضيرية  :مبدأ المشاركة - 4

طاع الحكومي والخـاص  شراكة حقيقية من الق ىعل ينطويوهذا  ،التخطيطية والتنفيذيةو
وترتيـب  في نقاش ووضـع   ،والهيئات المحلية والمجتمع المحلي وممثلي القطاع األهلي

 للتنمية المحلية.  والفرعية واألهداف الرئيسة والغايات األولويات 
وخاصة تلك التي تعيق  ،والتقبل يعني تقبل ثقافة ومعايير المجتمع :مبدأ التقبل والتوجيه - 5

التـي تقـف   والسلوكيات تغيير تلك االتجاهات والعادات  ىوجيه فيهدف إلأما الت ،لتنميةا
 التنمية.تحقيق عائق أمام 

 ،يهدف هذا المبدأ لكسب ثقة أبناء المجتمع المستهدف :مبدأ اإلسراع في الوصول للنتائج - 6
وهذا من خالل برامج تضـمن   ،مقاومة التغيير في المجتمع لألفكار الجديدة ىوتنحية قو

يعة النتائج كالخدمات الطبية واإلسكانية واإلنتاجية السريعة وقليلـة التكلفـة   خدمات سر
 ولسد حاجات اجتماعية قائمة.

الموارد المحليـة للمجتمـع الماديـة     ىاالعتماد عل :الموارد المحلية ىمبدأ االعتماد عل - 7
 لمشاريع.السياسية لتكلفة الن ذلك يعود بالنفع االقتصادي ويقلل من ألوالبشرية 

من خالل االستعانة بالخبرات والمساعدات الفنية من خـارج   :بدأ االستعانة باآلخرينم - 8
 .من خالل التشبيك والتنسيق واالتحادات الهيئة المحلية

 :)1(نماذج التنمية المحلية والقيادة المحلية 6.4.3.3

لغاء لتحقيق األهداف وإ ،تقوم التنمية المحلية على نماذج وبرامج واستراتيجيات متعددة
 .وللقيادة المجتمعية دور بارز في تنفذ تلك البرامج والمشروعات واالستراتيجيات ،المرجعية

  : النموذج التكاملي 1.6.4.3.3
والتـي   ،القومي ىويتكون هذا النموذج من مجموعة من البرامج التي تنطلق من المستو

وهـذا   ،حضرية أو الصحراويةسواء الريفية أو ال ،كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعيةشمل ت

                                         
  .152-15. ص مرجع سابق). 2009السبتي، وسيلة.( )1(
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درجات  ىعلأويحقق  ،المستويين القطاعي والجغرافي ىالنموذج الذي يحقق التوازن اإلنمائي عل
 الجهود الحكومية والمحلية والشعبية. نالتنسيق والتعاون بي

  : النموذج التكيفي 2.6.4.3.3
المركزي  ىمستونه ينبثق من الإ من حيث ،حيث يتفق هذا النموذج مع النموذج السابق

ويتناسب مع  عمليات تنمية المجتمع المحلي ىالقومي)، إال أنه يختلف معه في كونه يركز عل(
ويتطلب هذا النموذج استحداث  ،التنظيمات الشعبية ىعتمد علي هأن خصوصية كل مجتمع، كما

  غيير في التنظيم اإلداري القائم.ت
  :نموذج المشروع 3.6.4.3.3

يمكن أن يكون بمثابة نموذجاً تجريبياً أو استطالعياً يطبق  النموذجأن هذا  اعتباريمكن 
يطبق هذا النموذج المستوى الوطني إذا ما ثبت نجاحه وفاعليته في المناطق التجريبية، و ىعل

وهذا وجه االختالف مع النماذج  ،في منطقة جغرافية معينة لها سمات وظروف خاصة بها
ولكنه يطبق في منطقة  ،غراضج التكاملي في كونه متعدد األنموذفي حين يتفق مع ال ،السابقة

  المجتمع ككل. ىمستو ىفي حين أن النموذج التكاملي يطبق عل ،جغرافية معينة
 - من البرامج سابقة الذكر غير مطبق بشكله النظري  اًأن أي ىويود الباحث اإلشارة هنا إل

وحتى في منظمات  ،بلديات قطاع غزةاألكثر ميالً لالعتماد في  - ن كان نموذج المشروع إو
 نموذج يصلح أن يكون تجريبياً - برأي المهتمين بقضايا التنمية  - نه أرغم  ،المجتمع المدني التنموية

  المركزي إذا ما ثبت نجاحه وفعاليته التجريبية. ىالمستو ىأن يطبق عل ىعل ،اًيأو استطالع
  :ج ومشروعات التنمية المحليةبرام 7.4.3.3

لعديد من البرامج والمشروعات التي يمكن اعتمادها كأسـاس للتنميـة المحليـة    هناك ا
  :  بمشاركة أصحاب الشأن ويمكن تحديد تلك البرامج والمشروعات فيما يلي

وتشجيع  ،هذه البرامج تشمل توفير المساكن المناسبة لألهالي :)1(برامج عمرانية - 1
الطرق والحدائق والمنتزهات د وتعبيوإنشاء  ،العامة المشاركة في مشاريع الخدمات

ونوادي  العامة من مدارس ومشافي المنشآتشاء إن، ووالتشجير وحمالت النظافة العامة
  .رياضية واجتماعية

تعتبر هذه البرامج من أهم البرامج والتي تمس حياة وصحة  :)2(برامج صحية - 2
 ،والصحة العامةوالنظافة  ،وتشمل برامج مكافحة األوبئة واألمراض المعدية ،المواطنين

                                         
  . 50. ص مرجع سابق). 2009السبتي، وسيلة.( )1(
. مدخل لتنمية المجتمع المحلي -طريقة الخدمة االجتماعية في تنظيم المجتمع). 2002خاطر، أحمد.( )2(

  .70-34االسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. ص



64 

 ،وخدمات اإلسعاف واإلنقاذ ،ونشر مؤسسات الرعاية الصحية والعالجية والدوائية
 وخدمات الحريق واإلغاثة.

وتعني هذه البرامج بتقديم المساعدات االجتماعية والمادية  :)1(برامج اجتماعية - 3
يع وتشج ،ورعاية الشباب والمرأة ،شة والفقيرةمورعاية الفئات المه ،والمعنوية

 وتشجيع المبادرة والبناء االجتماعي. ،النشاطات االجتماعية والرياضية
ومكافحة  ،وتشمل األنشطة التعليمية المنهجية والالمنهجية :)2(برامج تعليمية ثقافية - 4

والتواصل  االتصالوتوفير وسائل  ،وبناء ونشر المكتبات العامة ،وتشجيع التفوق ،األمية
 المتنوعة.

لزيادة اإلنتاج الزراعي والحيواني بأساليب عصرية ومقاومة  :)3(البرامج الزراعية - 5
 .اآلفات الزراعية وزيادة وعي وثقافة المزارعين وتطوير قدراتهم في اإلنتاج والتسويق

وتشمل البرامج الخدماتية جميع الخدمات اإلنسانية األساسية كالماء  :)4(برامج خدماتية - 6
مة وتأهيل المرافق العامة كاألسواق والصرف الصحي والكهرباء والنظافة العا

 والمنتزهات ودور الشباب والشيخوخة.
وتتناول برامج دعم الصناعة والمشروعات التشغيلية الصغيرة  :)5(برامج صناعية - 7

  والمتوسطة وإنشاء المناطق الصناعية الستيعاب األيدي العاملة المحلية.
القيام بالعديد مـن   ،في قطاع غزةويضيف الباحث أن بإمكان البلديات والهيئات المحلية 

  :  المبادرات التنموية المحلية من خالل البرامج التالية
إنشاء مشاريع صناعية وزراعية وتجارية صغيرة  ىتشجيع الشباب الخريجين عل  -أ 

 من قبل البلديات في مناطقها الصناعية وأسواقها ةئة تشاركيبمبادرات ذاتية وبتهي
  .التجارية

اإلسكان للشباب واألسر الفقيرة من خالل الجمعيات التعاونية  المساهمة في مشاريع  -ب 
  .وتحت نفوذها أراضي مخصصة من البلديات ىاإلسكانية عل

برامج إنتاجية تطوعية تعطي منافعها المتنوعة للصالح العام وتسهم في استنهاض   -ج 
 ة مشتركة لتنمية المجتمع المحلي.يالمجتمع وخلق ذهنية جمع

                                         
 .52. ص مرجع سابق). 2002) خاطر، أحمد (1(

 53. ص المرجع السابق نفسه). 2002) خاطر، أحمد.(2(

 .53ص المرجع السابق نفسه.). 2002) خاطر، أحمد.(3(

  .55. صمرجع سابق). 2009السبتي، وسيلة.( )4(
  .56. صالمرجع السابق نفسه). 2009) السبتي، وسيلة.(5(



65 

  حلية:التنمية المة في االستدام 5.3.3
األخيرة على الصعيد  ةعالمي خالل العقود الخمس اهتمامستدامة على االموضوع  حظي

ة العالمية، وقد أضحت االستدامة مدرسة فكرية عالمية تنتشر فـي  ئاالقتصادي واالجتماعي والبي
ـ    معظم دول العالم النامي والصناعي على حد مية سواء، وتتبناها الهيئـات والمؤسسـات الرس

  عملية. نظرياً وممارسةً والشعبية والمجتمع المدني وتطالب بتبنيها نهجاً
ويتعامل مع مختلف األنشطة االقتصادية  ،خط تنموي يمتاز بالعقالنية والرشد واالستدامة

الهادفة لتحقيق النمو االقتصادي من جهة ومع إجراءات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعيـة  
نه السبيل الوحيد لضـمان  أوينظر لذلك على  ،وشاملة لى أنها عمليات تكامليةمن جهة أخرى، ع

  .)1(تحقيق نوعية حياة جيدة للسكان في الحاضر كما في المستقبل
  : )2(االستدامةالظروف الدولية والتاريخية التي أدت إلى ظهور فكرة  1.5.3.3

ول العالم خالل القرن الماضي لقد أدت مشاريع التنمية التي قام بها اإلنسان في مختلف د
إلى ظهور تطورات على جميع  ،في مختلف النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية

حـداث الكثيـر مـن    إو واجتماعيـة  األصعدة، ونتج عن ذلك تدهور للبيئة ونشوء أزمات بيئية
الطريق لبروز مفهـوم  وباستعراض أهم المحطات التاريخية التي مهدت  ،نجازاتالتغيرات واإل
  نجد أن:   حليةالتنمية الماالستدامة في 

 1950)3(: ن التدهور البيئي، حيث نشر االتحاد العالمي للحفاظ أبداية التفكير العالمي بش
دراسة حالة ووضعية  ىتهدف إل ،على الطبيعة، أول تقرير حول حالة البيئة العالمية

 البيئة حول العالم.
 1968)4(: لكنهم يحتلون  ،من األفراد وما بمشاركة عدد قليل نسبياًإنشاء نادي ر

مناصب مرموقة في بلدانهم، بهدف معالجة النمو االقتصادي المفرط وتأثيراته 
 المستقبلية. 

                                         
. التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها). 2010غنيم، عثمان، وأبو زنط، ماجدة.( )1(

  .15عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع. ص 
. دراسة في قسم العلوم اءات حول التطور التاريخي لفلسفة التنمية المستدامةقر). 2013بوشنقير، إيمان.( )2(

  .22االقتصادية، جامعة باجي مختار: عنابة، الجزائر. ص 
لى إالسياق التاريخي لتطور مفهوم التنمية من النمو ). 2011نصر اهللا، ساري وعبيدات، ياسين.( )3(

  .3لية والتنمية المستدامة في الجزائر. ص . يوم دراسي حول واقع التنمية المحاالستدامة
. المحروقات والتنمية المستدامة ومدى أهمية المراهنة على الطاقات البديلة). 2010أبو الطير، نبيل.( )4(

  .92رسالة ماجستير. كلية العلوم االقتصادية، علوم التسيير. جامعة باجي مختار: الجزائر. ص 
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 1972)1(:  انعقاد مؤتمر ستوكهولم وكان ذلك بحضور)ىدولة وتم التطرق إل )112 
 هددها. البيئة والمشكالت التي باتت تُ

 1979)2(: سوف والمفكر األلماني هانس جوناسفيلال )Hanse Jonas يعبر عن قلقه (
 على األوضاع البيئية في كتابه "مبدأ المسئولية".

 1980)3(: التحاد الدولي للحفاظ على البيئةا(IUCN)  ًتحت عنوان  يصدر تقريرا
 .وظهر فيه ألول مرة مفهوم التنمية "الدولية للبقاء االستراتيجية"
 1987)4(: ويتم "مستقبلنا المشتركر اللجنة العالمية للبيئة والتنمية تقريراً بعنوان تصد "

طرح التنمية المستدامة كنموذج بديل يراعي شروط تحقيق التنمية االقتصادية بمراعاة 
نه ال يمكن مواصلة التنمية ما لم تكن قابلة لالستمرار من دون أي أالجانب البيئي، و

كمصطلح يهتم  "التنمية المستدامة"ماع ظهرت فكرة أضرار بيئية، وفي هذا االجت
 بالتوازن البيئي.

 1989)5(:  اتفاقية بازل الخاصة بضبط وخفض حركة النفايات الخطرة العابرة
 دولة.  )150(عليها ضرورة التخلص منها، وصادقت و

 1992:  انعقاد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية أو ما يسمى "قمة األرض" في ريو
 دي جانيرو بالبرازيل ومن أهم النتائج المنبثقة عن القمة جدول أعمال (أجندة) القرن

)21()6(. 
 1997:  اعتماد بروتوكول كيوتو والذي يهدف بالدرجة األولى إلى الحد من انبعاثات

 الغازات الدفيئة والعمل على تحسين كفاءة استهالك الطاقة في القطاعات االقتصادية.

                                         
  .6. ص سابقمرجع ). 2013بوشنقير، إيمان.( )1(
  .99. ص مرجع سابق). 2010أبو الطير، نبيل.( )2(
  .98 ص .نفسه المرجع السابق). 2010بو الطير، نبيل.( )3(
)4(Paul Claval, le development durable: strategie descendants et, strategies 

sccendants, university de Paris Sorbonne (2006) pp.(5).   
  .6. ص مرجع سابق). 2013إيمان.(بوشنقير،  )5(
) دولة والخطة التفصيلية لتحقيق المستقبل 182)، برنامج عمل شامل تبنته (21( أجندة القرنتعتبر  )6(

)، وهي أول وثيقة من نوعها تحظى باتفاق 21وخالل القرن ( 1994المتواصل لكوكب األرض منذ عام 
لى مستوى واألجندة تجمع سلسلة من الموضوعات واسع يعكس إجماعا عالميا والتزاما سياسيا من أع

من أبعاد استراتيجية لفترة انتقالية شاملة لألعمال التي يلزم القيام بها  هاماً والمجاالت يمثل كل منها بعداً
  للحماية الفنية والتنمية البشرية بشكل متكامل.
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 2002)1(: ريو+مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة  انعقاد)في  في جوهانسبرغ )10
 جنوب أفريقيا، والذي سلط الضوء على ضرورة تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك.

 2005)2(:  بروتوكول كيوتو يدخل حيز التنفيذ لتخفيض االنبعاث المسببة لالحتباس
 الحراري.

 2007)3(: هة التغيرات المناخية بمدينة بالي بإندونيسيا، انعقاد المؤتمر الدولي لمواج
وتمت مناقشة العديد من المشاكل البيئية الخطيرة أهمها ارتفاع درجة الحرارة واالحتباس 

 الحراري.
 2010:  انعقاد قمة المناخ في كوبنهاجن بسبب تأكد جميع األطراف السياسية أن حالة

 ،رغم من عقد العديد من المؤتمراتبال ،البيئة في العالم ما زالت في تدهور مستمر
بل تحقيق تنمية مستدامة تراعي الجوانب وس ،وكيفية مواجهة ظاهرة االحتباس الحراري

 البيئية.
لم يكن وليد الصدفة،  ،إن التنمية بمفهومها الجديد القائم على االستدامة :وخالصة القول

قيات والمؤتمرات بين متخذي وإنما ظهر نتيجة مجموعة من االجتهادات واللقاءات واالتفا
كانت نقطة التحول الرئيسة في  1987القرار، ويمكن اعتبار أن تقرير مستقبلنا المشترك عام 

  .االستدامة في التنميةمفهوم 
  )Sustainable in Development(: االستدامة في التنميةمفهوم  2.5.3.3

واخـر الثمانينيـات مـن القـرن     منذ أ كبيراً عالمياً لقد اكتسب مصطلح التنمية اهتماماً
أول  وضـع حيـث   ،مستقبلنا المشترك"تقرير  )(Brudtlandبعد ظهور تقرير لجنة  ،الماضي
التنمية التي تلبي االحتياجـات الحاليـة    :على أنها ،لتنمية في ذلك التقريرلالستدامة في اتعريف 

 ياجاتها.الراهنة دون المساومة على قدرة وحق األجيال المقبلة في تلبية احت
المستدام من زاوية ببعدها ن هذا التعريف قد حدد فقط اإلطار العام للتنمية إوبشكل عام ف

ـ    البـاحثين   االمطالبة بالتساوي بين األجيال وحقها في تحقيق الحاجات الرئيسة، وهـذا مـا دع
ت تسـهم  وخلفياتهم الفكرية إلى محاولة تقديم تعريفات وتفسيرا ئهمواألكاديميين على اختالف آرا

  .في التنمية ستدامةاالتحديد مفهوم في 
                                         

ي للطاقة الحفرية ودور التنمية اآلثار البيئية والصحية لالستهالك الصناع). 2010سنوسي، سعيدة.( )1(
. مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، دراسة حالة الجزائر –المستدامة 

  .7جامعة باجي مختار، عناية: الجزائر. ص 
ورة، . مذكرة ماجستير غير منشالمياه والتنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر). 2010بوراس، عصام.( )2(

  .50صالجزائر : عناية جامعة باجي مختار، االقتصادية وعلوم التسيير، العلوم كلية
  .3. ص مرجع سابق). 2011نصر اهللا، ساري وعبيدات، ياسين.( )3(
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للنظر للتنمية المستدامة من زاوية تعظيم المكاسب الصـافية   ونففي حين يميل االقتصادي
من  اًن علماء البيئة يرون أن المحيط الحيوي يجب أن يكون مستدامأمن التنمية االقتصادية، نجد 

ـ يركز علماء االجتماع واإلنسان  خالل تقليص استخدام الموارد للحد األدنى، كما العدالـة   ىعل
  االجتماعية وتمكين الفئات المهمشة.

تحـت تـأثير    ،في الظهور في األدبيات التنموية الدوليـة  ستدامةبدأ مفهوم اال ،وفي العموم
االهتمامات الجديدة بالحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية القابلة للنضوب، وعلى البيئة والتوازنات 

وينظـرون   ،وتوزيع للثروة بين األجيال ،)Ecosystems(األيكولوجيةجوهرية في األنظمة البيئية ال
  .الطبيعية بين األجيال لالستدامة من خالل استدامة التوزيع العادل للثروة والموارد

التعريـف المناسـب    يلتبن وصوالً ،ونستعرض اآلن بعضاً من تلك التعريفات المختلفة
قـرب  أوهـي   هناك تعريفات مختصـرة وأحاديـة   ،المستدامة في الحكم المحلي المحلية للتنمية

  : )1(منها ،وتفتقد للعمق العلمي والعملي والتحليلي ،للشعارات منها للتعريف العلمي
 هي التنمية التي ال تتعارض مع البيئة. :التنمية المستدامة  
 هي التنمية المتجددة والقابلة لالستمرار :التنمية المستدامة. 
 :ال نهاية الموارد الطبيعية. ،االستهالك هي التنمية التي تضع النهاية لعقلية التنمية المستدامة 

التنمية التي ال تؤدي مع مرور الزمن إلى تناقص الرأسـمال  " :أنها )2((سنوسي) وتعرفها
 ."البشري والطبيعي والبيئي سواء على الصعيد المحلي أو العالمي

وتوجيه التغيـر   ،إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية" :بأنها )3(فاو)(منظمة ال كما وتعتبرها
  ."لكافة األجيالالتقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية 

إدارة الموارد " :أنها 1992في البرازيل  )4((مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية) وعرفها
  ."بكرامةن العيش متحسينها لكي تمكن األجيال و ،ظ على الموارد والبيئةاالقتصادية بطريقة تحاف

تنمية لخدمة األجيال الحالية بشكل " :فاعتبر التنمية المستدامة بأنها )5((غنايم) أما الباحث
ال يضر أو يمس بمصالح األجيال القادمة، بمعنى ترك المصادر المتوفرة اآلن لألجيال القادمـة  

  ."ي هي عليه أو أفضلبالوضع نفسه الت

                                         
  .4. ص مرجع سابق). 2013بوشنقير، إيمان.( )1(
  .97-96. ص صمرجع سابق). 2010سنوسي، سعيدة.( )2(
القتصاد البيئي والتنمية المستدامة. دمشق: المركز الوطني للسياسات ا). 2003دوناتو، رومانو.( )3(

  .56. ص الزراعية
  .60. ص دراسة حول التنمية المستدامة). 2009المجلس االعلى للتعليم في قطر.( )4(
. القدس: منشورات معهد األبحاث التطبيقية دمج البعد البيئي في التخطيط اإلنمائي). 2001غنايم، محمد.( )5(

  (أريج).
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بين التنمية المستدامة والتنمية المستديمة، فالتنمية المستدامة  )1((غنيم، وأبو زنط) ويميز
 :في حين أن التنمية المستديمة هي ،"تلك التنمية التي يديم استمراريتها الناس أو السكان" :هي

الدراسات العربية من  هناكو ،"التنمية المستمرة أو المتواصلة بشكل تلقائي غير متكلف"
  مترادف.نحو  ىعلن يالمصطلحكال ستخدام امن المتخصصة 

 ،وخلفياتهم الفكرية أو العلميـة  ،وعلى اختالف واضعيها ،ومن خالل التعريفات السابقة
  :  ننا نستطيع الخروج بالخالصة التاليةإف

  واستنزاف يئة لبشديد لأن األصل في مفهوم االستدامة في التنمية هي القلق بسبب تدهور
  .وبروز العديد من األزمات البيئية الطبيعيةللموارد 

 والترشيد والعقالنية في  ،أنها تسعى إلحداث حالة من التوازن بين األجيال المتالحقة
 تلك الموارد.والوصول لاستخدام وتوزيع 

 االستدامة باعتبارها فكرة تنظيمية، تسعى لمصلحة اإلنسانية والطبيعة بهدف التجديد. 
 ن ذلك يتطلب إجراءات محدودة وسياسات ملموسة من إأنه لجعل االستدامة ملموسة، ف

 جميع األطراف ذات العالقة والشأن، لتقييم التطورات والتغييرات والمصالح المشتركة.
  تشمل االستدامة ما يزيد عن النمو، فهي تتطلب تغيير في جوهر النمو بحيث يصبح أقل

وأكثر عدالة، بحيث تتحقق تلك التغيرات في جميع الدول، وتبني للطاقة  مادية واستخداماً
 ).  (Think Global, Work Localمنهج التفكير بعالمية والعمل بمحلية

  وفي ضوء ذلك يمكن تبني التعريف التالي لالستدامة في الهيئات المحلية والبلديات في
ة من األراضي والموارد العملية التي تفي باحتياجات األجيال الحاضر" :وهي ،فلسطين

 ىلإالالحقة بالوصول  األجيالق دون اإلضرار بح ،الطبيعية المتجددة وغير المتجددة
واستخدام تلك الموارد، وذلك من خالل توليف وتناغم بين الكفاءة والفاعلية 

 ".االقتصادية والعدالة االجتماعية مع الحفاظ على البيئة واألرض
حلي في ملية وخصوصية مفهوم االستدامة في الحكم الشارة لشموإلوهنا البد من ا 

رض التي هي محور الصراع، وتعزيز الصمود والثبات عليها ألا ىفلسطين، على الحفاظ عل
  وتحقيق األمن القومي الفلسطيني.

   :المستدامةنمية المحلية أبعاد الت 3.5.3.3
الثيـة األبعـاد مترابطـة    المستدام، منظومة هيكلية ثببعدها أن التنمية  وناعتبر الكثير

ومتداخلة ومتفاعلة ومتناغمة وتتسم بالضبط والترشيد والتوازن في استهالك المـوارد واألبعـاد   

                                         
  . 23ص  مرجع سابق.). 2010غنيم، عثمان وأبو زنط، ماجدة.( )1(
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عن البعـد الرابـع وهـو البعـد      فضالً البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي، :هي
 .)1(القرارالمؤسسي المتعلق بالسياسات البلدية والمحلية كونها هي الجهة صانعة 

1- االقتصادي:عد الب(Economic Dimension)   
أي  نوأ ،للتنميةوحاضنة وينبع من أن البيئة هي كيان اقتصادي متكامل باعتبارها قاعدة 

ممـا   ،تلوث لها واستنزاف لمواردها ىي إلنشاط فيها يجب أن يكون مجدي اقتصادياً وغير مؤد
خذ المنظـور  أومن ثم يجب  ،المستدامة لهالمحلية ايؤدي في النهاية إلى أضعاف فرص التنمية 

 جل توفير الجهد والمال والموارد.أاالقتصادي بعيد المدى لحل المشكالت من 
2- عد االجتماعيالب: (Social Dimension)  

ويمارس مـن خاللهـا جميـع     ،هو حق اإلنسان الطبيعي في العيش في بيئة نظيفة وسليمة
صيب عادل من الثروات الطبيعية والخـدمات البيئيـة واالجتماعيـة،    مع كفالة حقه في ن ،األنشطة

عن االحتياجات  يستثمرها بما يخدم احتياجاته األساسية (مأوى، طعام، ملبس، هواء، شراب)، فضالً
 معيشته (عمل، ترفيه، وقود)، دون التقليل من فرص ونصيب األجيال القادمة. ىالكاملة لرفع مستو

3- عد البيئيالب: (Environment Dimension)  
ن التحـرك بصـورة   إلتنمية حيث اوهي محور  ،هو االهتمام بإدارة المصادر الطبيعية

رئيسة يرتكز على كمية ونوعية المصادر الطبيعية على الكرة األرضية، وعامل االستنزاف هو 
لك المـوارد  حد العوامل التي تتعارض مع التنمية المستدامة، لذا من الواجب العمل على حماية تأ

 .جيال الالحقةلحفظ حق األ وإدارتها بشكل يضمن استمرارها لفترة أطول
  : المستدامةالمحلية خصائص التنمية  4.5.3.3

  :  )2(كما يليالمستدامة، باإلمكان تنظيم خصائصها المحلية بعد تحديد مفهوم التنمية 
  الكمي والنوعي.إذ يعتبر البعد الزمني هو األساس إضافة للبعدين  :طويلة المدى - 1
 .في الموارد الطبيعية - كما لألجيال الحالية -تراعي حق األجيال القادمة عادلة:  - 2
 تضع تلبية االحتياجات األساسية للفرد في المقام األول.ملبية للحاجات:  - 3
 تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية بكل محتوياته.متوازنة:  - 4
 .والمهمشين شري فيها وتنميته من أول أهدافها وخاصة الفقراءيعد الجانب البتوزيعية:  - 5
 .وحضارياً ودينياً المحافظة على تنوع المجتمعات وخصوصيتها ثقافياً يتراعمحافظة:  - 6
 .الدوليةتقوم على التنسيق والتكامل الدولي في استخدام الموارد وتنظيم العالقات عالمية:  - 7

                                         
. مجلة جامعة دمشق للعلوم جل التنمية المستدامةأالتخطيط من ). 2009ريدة، ديب وسليمان، مهنا.( )1(

  .487-519العدد األول، ص ص  –الهندسية، المجلد الخامس والعشرون 
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 :ومبادئها )1(ة ومقوماتهاالمستدامالمحلية أسس التنمية  5.5.3.3

  : هما ،قاعدتين أساسيتينيرتكز مفهوم التنمية المستدامة على 
  حق اإلنسان في تحقيق التنمية. - 1
 واجب اإلنسانية في حماية البيئة والموارد الطبيعية. - 2

 : المستدامة هيالمحلية ومقومات التنمية  أهم أسسن إوعليه ف
  انة من الخالق سبحانه وتعالى.وهو المسئول األول وحامل األم :اإلنسان - 1
 وما تشمله من موارد سخرها اهللا لخدمة اإلنسان. :الطبيعة - 2

وما تعنيه من استخدام المعرفة العلمية في استثمار موارد البيئة وحل  :التكنولوجيا - 3
 مشكالتها والتصدي لألخطار التي تواجهها.

 إلرسائهاخالقية تماعية واألمقومات السياسية واالجالرئيسة التي تكون ال )2(المبادئأما 
  وتأمين فعاليتها فهي:

حصة عادلة من ثروات المجتمع  ىحصول أفراد المجتمع الحلي عل تعني نصاف:اإل - 1
  وطاقاته.

مكانية المشاركة في صنع/التأثير في المحلي إ المجتمععطاء أفراد إتعني  التمكين: - 2
   .القرار

3 - والرقابة والمسائلة. الشفافية لمبادئخضوع أهل الحكم تعني  سن اإلدارة والمسائلة:ح  
 . األخرىجيال وبين فئات المجتمع الواحد وبين المجتمعات بين األ التضامن: - 4

 : )3(المستدامةالمحلية أهداف التنمية  6.5.3.3

  : تسعى التنمية المستدامة من خالل أجهزتها وآلياتها إلى تحقيق عدة أهداف منها
 تحسين قدرة الدول على إدارة مواشد والتوازن ردها الطبيعية، إدارة تتسم بالوعي والر

  لتحقيق مصالح كافة فئات المجتمع.
 طة البشرية وعناصر تعزيز احترام البيئة الطبيعية من خالل تنظيم العالقة بين األنش

ضرار بها، باإلضافة إلى زيادة الوعي البيئي للسكان ورفع درجة إلالبيئة وعدم ا
 البيئة وقضاياها.إحساسه بمسؤوليته تجاه 

  جل تحقيق أدراج التخطيط البيئي في كافة مراحل التخطيط التنموي من إضمان
 االستغالل األمثل والرشيد والواعي للموارد الطبيعية للحد من استنزافها.
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 .ربط التطور التكنولوجي بما يخدم أهداف المجتمع في التنمية وتحقيق الرفاهية 
 ر من خالل المكاشفة بما يواجه من تحديات في شتى الشفافية واالنفتاح مع الجمهو

 ويتبنى برامج التنمية والحفاظ على البيئة. ،المجاالت لضمان المشاركة الشعبية الفاعلة
 األراضي الزراعية المعرضة  :التركيز على األنظمة الطبيعية المعرضة لألخطار مثل

مو الحضري والعمراني للتصحر أو مصادر الماء المعرضة للنضوب أو التلوث أو الن
 العشوائي.

 : )1(المستدامةالمحلية مؤشرات التنمية  7.5.3.3

نادي تي تالمستدامة وتنوع األطراف الالمحلية بالرغم من االنتشار الواسع لمفهوم التنمية 
ي الحاجة الضـرورية لتحديـد   تتمحور ف ،وممارسة، إال أن المعضلة الرئيسة فيه بتبنيها منهجاً

يمكن من خاللها قياس مدى تقدم الدول والمؤسسات من تحقيق أهداف  (Indicators)مؤشرات
وتتمحور هذه المؤشرات حول توصـيات أجنـدة القـرن     ،المستدام بصورة فعليةببعدها التنمية 

التي حددتها األمم المتحدة في دورة لجنة التنميـة المسـتدامة التابعـة لقسـم      ،الواحد والعشرين
 27إلـى   6التي انعقدت في نيويورك من  ،الجتماعية في دورتها التاسعةالشؤون االقتصادية وا

  :  وهيفي التنمية ستدامة لتحديد معايير قياس اال ،2001بريل إ
  :المؤشرات االجتماعية  -1

 : وتعني توفير الظروف للدول والبشر حتى يتمكنوا من تحقيق
 الفقر، وتم اختيار مؤشـرين  وتحقيق عدالة توزيع الثروة ومكافحة  :المساواة االجتماعية

(نسبة عدد السكان تحت خـط الفقـر،   :لقياس مدى تحقيق الدول العدالة االجتماعية هما
  ومقدار التفاوت بين الفئة األغنى في المجتمع واألفقر فيه).

 مع  ،المناسبة لجميع أفراد المجتمع، وخاصة المناطق النائية واألرياف :الرعاية الصحية
ـ اض المتوطنة والوبائية الناجمة عن تلوث البيئة، السيطرة على األمر  ىوتم التركيز عل

(العمر المتوقع عند الوالدة، معدالت وفيات األمهات واألطفال والرعاية تاليةالمؤشرات ال
 الصحية األولية).

 المستدامة المحلية الذي يعد أهم حقوق اإلنسان، ألنه السبيل األهم لتحقيق التنمية  :التعليم
مع عصري، وذلك من خالل إعادة توجيه التعليم نحو سبل التنمية ومجاالتهـا،  ألي مجت

وزيادة فرص التدريب وتوعية الطبقات الفقيرة بأهمية التعليم، ومن مؤشرات قياس مدى 
(نسبة األمية، ومدى استمرار الطلبة في مسيرة التعلـيم، ونسـبة   :تقدم التعليم في الدول

 ث العلمي).إنفاق الدول على التعليم والبح
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 عرقلحيث  :السكن والسكانالنمو السكاني السريع، وهجرة سكان الريف للمدن في  ي
إفشال خطط التخطيط االقتصادي والعمراني للدول،  ىتحقيق تنمية مستدامة وتؤدي إل

 (معدل النمو السكاني، ونصيب الفرد من األبنية العمرانية).:وتم اعتماد مؤشرين
 ة الناس من الجرائم بتحقيق العدالة والديمقراطية والسالم وحماي :األمن االجتماعي

 االجتماعي، ويتم قياس ذلك بمؤشر معدل نسبة مرتكبي الجرائم في المجتمع.
 : المؤشرات االقتصادية  -2

 : وتشمل قضايا البنية االقتصادية وأنماط اإلنتاج واالستهالك في الدول، منها
 معدل نصيب الفرد من  :لدول االقتصادي من خاللحيث تقييم أداء ا :البنية االقتصادية

الميزان التجاري للدول، ونسبة المديونية الخارجية والمحلية في قوة الناتج المحلي، و
  الدخل القومي للدول الفقيرة، ومدى المساعدات التي تقدمها الدول الغنية.

 تهالكية وأنماط األنماط االس ىلإحيث تحولت معظم الدول  :أنماط االنتهاج واالستهالك
اإلنتاج غير المستدامة، التي تستنزف الموارد بشكل غير مدروس وخاصة من جانب 

(مدى كثافة  :الدول الصناعية الكبرى، وتقاس مؤشرات اإلنتاج واالستهالك بمؤشرات
 استخدام الموارد في اإلنتاج، ومعدل استهالك الفرد للطاقة، وكميات النفايات وتدويرها).

 :البيئية المؤشرات  -3
 : ومنها ،تتمثل في القضايا البيئية المعاصرة

 ومواجهته من خالل العمل  ،واالحتباس الحراري :التغيرات في الغالف الغازي لألرض
على معالجة التلوث الهوائي المتخطي الحدود وتحسين نوعية الهواء من خالل 

  .الومونتريبروتوكوالت كيوتو 
 تها من التدهور البيئي، ومكافحة التصحر ووقف من خالل حماي :استخدامات األراضي

والزحف العمراني على األرض الزراعية، مع العمل على  ،إزالة الغابات الطبيعية
 تحقيق تنمية مستدامة لإلنتاج الزراعي والغابي والرعوي.

 وحمايتها بالحد من تلوث البحار، ووقف طرائق الصيد البحري  :المسطحات البحرية
الثروة السمكية وحماية األنواع المعرضة لالنقراض، إضافة إلى حل  الجائر، وتنمية

مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر في السنوات القادمة مما يهدد بإغراق مساحات 
 شاسعة من الجزر واليابسة.

 ت% من سكان العالم من شح مائي خطير، وتنبه35حيث يعاني  :مصادر المياه العذبة 
حروب القرن الحادي والعشرين ستكون بسبب مصادر المياه  أن ىالمنظمات العالمية إل

المستدامة عن طريق مؤشر مدى المحلية والنزاع الدولي عليها، ويتم قياس التنمية 
 نوعية المياه وكمياتها المتوفرة ونصيب الفرد من المياه العذبة النظيفة.
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 : المؤشرات المؤسسية  -4
 المستدامة المحلية ة مناسبة لتطبيق التنمية طر مؤسسيأويشمل إنشاء  :اإلطار المؤسسي

التوقيع على االتفاقيات العالمية  ىاتيجية وطنية لكل دولة، إضافة إلسترامن خالل وضع 
 في مجال التنمية المستدامة.

 المستدام من خالل اإلمكانيات البشرية ببعدها  قدرة مؤسسات الدول على تحقيق التنمية
 سية.والعلمية واالقتصادية والسيا

  : المستدامةالمحلية األطراف المشاركة في التنمية  8.5.3.3
ة هو المشاركة بين أصحاب المستدامالمحلية إن من أسباب النجاح في تحقيق التنمية 

دفع متوحدة  ىوحشد وتفعيل دور المجتمع، إلعطائها قو ، (Stakeholders)المصالح
م دور كل ينظمكن توي ،لعملية التنمويةويستعرض الباحث األطراف المشاركة في ا ،ومتدافعة
  : النحو التالي ىمنها عل

 ،وتتمثل في المستوى المركزي التنفيذي من النظام السياسي :الحكومة المركزية - 1
ويقع على عاتقها إعداد  ركزية ذات االختصاص،ووزارات الحكم المحلي والهيئات الم

 ،وحشدهاالالزمة فير الموارد وتو ،طر العمل والبنية القانونية المنظمة والالزمةأ
، فضالً عن ممارستها للدور الرقابي وتوجيهها لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة

  .واإلشرافي بحكم القانون
وهي تمثل المستوى المحلي من المستوى التنفيذي من النظام  :الهيئات المحلية "البلديات" - 2

العالقة بينها وبين الحكومة يعة طبوتعتمد صالحياتها وأنظمة عملها على  ،السياسي
 قطاع غزةفي وتقوم البلديات  ،وعلى األطر القانونية المنظمة لتلك العالقة ،المركزية

 : المستدامةالمحلية باألدوار التالية في سبيل مساهمتها في تحقيق التنمية نحو ما،  ىعل
 القانون إمداد السكان المحليين بالخدمات اإلنسانية األساسية والتي ينظمها. 
 .تحديد االحتياجات وترتيب األولويات التنموية 
 .حشد وإدارة الموارد الالزمة للتنمية المحلية المستدامة 
  تحريك أصحاب الشأن والمشاركة في التخطيط االستراتيجي والمتكامل للتنمية

منظمات  ،المجتمع المحلي ،(القطاعين العام والخاص وإدارة الفضاء المفتوح
 دني).المجتمع الم

 .التحليل والتخطيط المكاني الستعماالت األراضي  
 ىتحديد البرامج والمشاريع والتنسيق بين النشاطات االقتصادية واالجتماعية عل 

 ومنح التراخيص الالزمة بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن. ،األراضي ضمن النفوذ
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رها في التنمية، فبعد أن تخلت الدولة عن جزء كبير من دو :منظمات المجتمع المدني - 3
وهو ما تسبب في خفض اإلنفاق العام على برامج  ،بفعل الضغوط واألزمات االقتصادية

وهذا ما أفسح المجال أمام شريك آخر يتحمل جزء من المسؤولية  ،التنمية والرفاهية
االجتماعية وهو المجتمع المدني، الذي يشمل الهيئات واالتحادات والمؤسسات 

  .، والتي تنشط في المجال التنمويتتبع األجهزة الحكوميةوالجمعيات التي ال 
يمثل القطاع الخاص مختلف النشاطات والقطاعات االقتصادية في  :القطاع الخاص - 4

المستدامة من خالل المحلية القطاع االقتصادي الوطني، ويشارك ويساهم في التنمية 
 ،المجتمع وبرامجهوتفاعلها مع  ،واقتناع الشركات بذلك ،المسئولية االجتماعية

ويشارك القطاع الخاص من خالل المبادرات التي تتماشى  ،والتحديات التي تواجهه
المستدامة، فالقطاع الخاص يعتبر المحرك األساسي المحلية أهدافها مع أهداف التنمية 

وخلق فرص  ،ويساهم في برامج التشغيل والحد من نسب البطالة ،للنمو االقتصادي
 سلع والمنتجات والمحافظة على البيئة.العمل وتقديم ال

المجتمع المحلي وتتباين  ووممثل ،خب السياسيةوهم النُ :القيادات الشعبية واألهلية - 5
للتنشئة والثقافة الشخصية والخبرة في  تبعاً ،أدوارهم وتأثيراتهم على المواطنين بالمنطقة

 .العمل
كانت جهات  سواء ،مج التنمويةوهي الجهات الممولة للمشاريع والبرا :الجهات المانحة - 6

وعادة ما يكون لتلك الجهات شروط وضوابط ومحددات  ،محلية أو إقليمية أو دولية
ك األمر من خالل فرض برامج وقد يتعدى دورها ذل ،لتمويل تلك المشاريع والبرامج

 معينة.
  :)1(مصادر تمويل التنمية المحلية المستدامة 9.5.3.3

ساسي في التنمية وإن كان مفهوم التنمية أوسع بكثير من مجرد يعتبر التمويل العنصر األ
التنمية من تطوير للقوى البشرية ووضع النُظم، فضالً عن  تطلبهتوفير وسائل التمويل، بما 

 انتهاج السياسات االقتصادية المالئمة، فإن التمويل ما زال يلعب دوراً رئيسياً في عملية التنمية
  .ومحركها

للتنمية أشكاال متعددة فهو قد يكون إقراضاً عادياً كما في حاالت اإلقراض  ويأخذ التمويل
البلديات، أو إقراضاً بشروط ميسراً كما اإلقراض من البنوك، أو  وإقراضمن صندوق تطوير 

  .قد يكون إسهاماً أو منح دون مقابل كما في حال المؤسسات والجهات المانحة

                                         
المشاريع التطويرية في بلديات قطاع غزة  ىالعوامل المؤثرة في اإلنفاق عل ).2013زياد.( أبو فريا، )1(

  .43ص.(حالة ملية بلدية بيت الهيا)



76 

البنوك  وتقوم به عادةً ،التمويل انتشاراً إن التمويل باإلقراض هو أكثر مصادر
فهناك تمويل البنية  :وفي هذا الصدد يختلف الغرض من التمويل ،ومؤسسات التمويل المختلفة
عالياً دون أن توفر بالضرورة عائداً مالياً مباشراً  عائداً اقتصادياً األساسية والتي توفر عادةً

اك أيضاً تمويل المشروعات اإلنتاجية التي يتوافر وهن ،للمشروع كاف أو مغر لالستثمار الخاص
وتختلف متطلبات  ،لها العائد المالي والذي يمكن للمشروع الخاصة والتمويل الخاص القيام به

  .وآليات تمويل هذه المشروعات وفقاً لحجم وطبيعة نشاط المشروع
لى تقديم هذه ال تقتصر مؤسسات التمويل وخاصة مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية ع

األشكال المختلفة من التمويل، بل أنها أصبحت مراكز للخبرات في مجال التنمية واإلصالح 
جانب التمويل  ىاالقتصادي، فإن معظم مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية تقدم مساعداتها الفنية إل

ية شكل المنحة أو القروض المباشر وغير المباشر، وغالباً ما يأخذ هذا الشكل من الخدمات غير المال
الميسرة، كذلك بدأت المؤسسات الدولية واإلقليمية العمل مع التوسع في ظهور مفهوم المعايير الدولية 
في المجال االقتصادي والمالي على تطوير هذه المعايير ومساعدة الدول على األخذ بها ومتابعة 

  .تطبيقها
  لمستدامة:االمحلية التمويل المحلي للتنمية  1.9.5.3.3

يرتبط مفهوم التنمية المحلية على مستوى المحليات بضرورة وجود هيكل تمويلي محلي 
الجتماعية والسياسية، تعظيم معدالت التنمية المحلية في جميع المجاالت االقتصادية وا ىيؤدي إل

هذه مشكلة التمويل من أهم المشاكل التي تعاني منها الدول النامية ومن أولويات حيث تعتبر 
  .)1(الدول دفع عجلة التنمية والنهوض بالمجتمع في شتى المجاالت

ويعرف التمويل المحلي بأنه كل الموارد المالية المتاحة التي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة 
داخل الوحدات المحلية، وذلك لتمويل التنمية المحلية بالصورة التي تحقق أكبر معدالت لتلك التنمية 

  .)2(ركزية في تحقيق التنمية المنشودةتعظم استقاللية المحليات عن الحكومة المعبر الزمن و
  شروط التمويل المحلي للتنمية المستدامة:

  :)3(وهي كالتالي، البد من توفر بعض الشروط تمويالً محلياًالتمويل ليصبح 
دة يعني ذلك أن يكون وعاء الموارد المحلية بالكامل في نطاق الوح محلية الموارد: - 1

  المحلية.

                                         
  .44. صمرجع سابق). 2013أبو فريا، زياد.( )1(
  .22. ص مرجع سابق). 2001المطلب.(عبدالحميد، عبد )2(
خلة بعنوان التمويل المحلي للتنمية المحلية في مدا). 2006) بن أسماعيل، حياة والسبتي، وسيلة.(3(

  .2 . صاقتصاديات الدول النامية



77 

تقدير سعر الموارد في حدود  ات المحلية بسلطةيعني أن تستقل الهيئ ذاتية الموارد: - 2
  معينة حتى تتمكن من التوافق بين احتياجاتها المالية وحصيلة الموارد المتاحة.

أي  ،ويقصد به تيسير تقدير وعاء الموارد ورخص تكلفة تحصيله سهولة إدارة الموارد: - 3
عند أقل درجة ممكنة وفي نفس الوقت ضرورة وفرة حصيلة الموارد  أن تكلفة التحصيل

  نسبياً.
  :)1((البلديات) مصادر التمويل المحلي للتنمية المستدامة في الهيئات المحلية 2.9.5.3.3

  :الموارد المالية الذاتية للبلديات -1
الضرائب المحلية ترتبط بصورة نسبية من قيم الضرائب المركزية وهي ضرائب 

مثل ضريبة المالهي باشرة مثل ضريبة المباني واألراضي والدخل وضرائب غير مباشرة م
  .والمبيعات إلخ

ية لزيادة نسبة الموارد المحلية ألداء لتفرض رسوم مح ، حيثوكذلك الرسوم المحلية
 الخدمات الالزمة مثل رسوم مقابل المياه والنظافة والتنظيم ورخص البناء والحرف.

أرباح المشروعات التجارية مثل: متنوعة الذاتية الالمالية المحلية  وكذلك الموارد
والصناعية المملوكة للمحليات وإيرادات أمالك الهيئات المحلية والمشاركة الشعبية وغيرها من 

 للمحليات.الموارد الذاتية 

    :للبلدياتة الموارد المالية الخارجي -2
فة خدمة بذاتها واإلعانات اهمة في تكلاإلعانات والمخصصات الحكومية المخصصة للمس

  (غير المخصصة) يتم تحديدها من قبل الحكومة المركزية سنوياً. العامة
 .والقروض من المؤسسات المالية لتمويل المشروعات االستثمارية أو تغطية النفقات الطارئة

  رج حدود البلدية.وكذلك الهبات التي تتلقاها البلدية من المواطنين أو المؤسسات الوطنية من خا
  :البلديات)( في الهيئات المحلية ةالمحلية المستداممصادر التمويل الدولي للتنمية  3.9.5.3.3

  في ثالثة مصادر رئيسية: يتمثل التمويل الدولي
اعتبار األمم  ىوهي منظمات األمم المتحدة ووكاالتها المتنوعة عل المنظمات األممية: - 1

  مثل معظم دول العالم.المتحدة تمثل منظومة دولية وت
األطراف ذات طابع إقليمي ويعبر  متعددةوهي بنوك  القارية:أو  اإلقليميةبنوك التنمية  - 2

  المنضمين تحته. اإلقليميينعن األعضاء 
وهي وكاالت تنموية تعبير عن السياسة التنموية الوطنية  السياسات التنموية الوطنية: - 3

  للدولة تجاه الدول النامية والفقيرة. 

                                         
  .4. ص مرجع سابق). 2006) بن أسماعيل، حياة والسبتي، وسيلة.(1(
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  :)1(التمويل وتطور أساليبه ىإلالمستدامة حاجة التنمية المحلية  4.9.5.3.3
 تقديم الخدماتو تقوم الهيئات المحلية بتوفر الموارد التي تساهم في تحقيق التنمية 

ن ، فهذا يرتبط باالعتماد على الموارد المالية المحلية لمواجهة الحاجات المتزايدة مالبلدية
االعتماد على التمويل الذاتي في تمويل التنمية المحلية يقلل من  ىالتجاه إلالخدمات، ومع زيادة ا

رقابة الحكومة المركزية، ويعطي الهيئة المحلية االستقالل المالي واإلداري، مما يعطيها ميزة 
  .التمويلية في تلبية وترتيب األولويات في احتياجاتها

المحلي للهيئات المحلية بأجهزتها تقوم التنمية المحلية على مبدأ مشاركة المجتمع 
الشعبي والتنفيذي، وهذا ينطوي ه اً يسمى "اإلدارة المحلية" بشقينظام االثنانالتنفيذية، ويكونان 

الجهود والموارد المحلية  بتعبئةعلى جهود شعبية تساهم في تمويل التنمية المحلية، ويقوم 
التي تعكس تدفقات  ،مع جهود الهيئة المحليةجنب  ىمكن ليكون تدفقاً يتدفق جنباً إلبأقصى جهد م

وتمثل هيكل التمويل المحلي الرسمي  ،الموارد المالية المحلية المخصصة في الموازنة المحلية
  .المستدامةالذي يعظم عائد التنمية المحلية 

الموارد المالية المحلية تكون بشكل مستمر ومتزايد ومتجدد، ويجب  ىة إلإن حاجة التنمي
األمثل، الذي المستدام هيكل التمويل المحلي  ىالسبل لتعبئة الموارد للوصول إل عن أفضلالبحث 

يحقق أهداف التنمية المحلية بكفاءة وتفاعلية، وإن نجاح الوحدات المحلية يتوقف على مدى 
قدرتها في تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المحلية الذاتية وبدون أي شك هناك عالقة 

وصوالً لالستدامة المالية  واستدامتها واستمراريتهاية بين التمويل المحلي والتنمية المحلية طرد
  .للتنمية

على مستوى وحداتها المستدامة تواجه الوحدات المحلية في تحقيق برامج التنمية المحلية 
على مشكلة التمويل وضعف الموارد المالية المحلية المخصصة ألغراض التنمية، وبذلك يصعب 

هذه الوحدات تنفيذ كافة أو بعض البرامج التنموية الضرورية لسكان الوحدات المحلية، إن هذه 
المشكلة تخص االستقالل الفعلي والحقيقي للوحدات المحلية في الحصول على الموارد المالية، 

لى حيث تقيد حريتها برقابة السلطة المركزية في فرض الضرائب والرسوم المحلية، كما تقيد ع
آلية أوجه الصرف الخاص بإيراداتها المختلفة، وإن عدم كفاية الموارد المالية المحلية ال يعود 

صغر حجم الوحدات المحلية  ىلطة المركزية وإنما يعود كذلك إلالقيود التي تمارسها الس ىفقط إل
قوية بين مساحة أحياناً التي ال يمكنها توفير وحشد الموارد الذاتية الكافية، وذلك لوجود عالقة 

  .التنموية أهدافهاتحقيق  ىوقدرتها عل البلدية ومواردها المالية
  

                                         
  .46. صمرجع سابق). 2013) أبو فريا، زياد.(1(
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:)1(ولتنمية الموارد المالية المحلية للبلديات يجب مراعاة ما يلي  

 تحقيق الالمركزية في اإلنفاق وترشيد اإلنفاق العام والتشغيلي للبلدية. - 1
  للتنمية. صياغة وتهيئة البيئة القانونية والتشريعية الحاضنة - 2
تطوير القدرات اإلدارية والفنية واالقتصادية للمشروعات وإعداد الدراسات الفنية  - 3

 الالزمة.
التخلص من المخزونات الراكدة أو إفادة وحدات محلية أخرى بها، وهذا تنقلنا لضرورة  - 4

 .منها الصغرىالتنسيق والتشبيك في الهيئات المحلية، وصوالً لدمج 
 لالستثمار وجذب رؤوس األموال المحلية والخارجية.تهيئة المناخ المناسب  - 5
 ىتشجيع وتنظيم الجهود الذاتية الخاصة باألفراد ورجال األعمال وإسناد الخدمات إل - 6

 شركات خاصة والتنسيق بين المؤسسات والبنوك المتخصصة.
 .االهتمام بالسياحة كمصدر للتمويل الذاتي - 7
 والوحدات المحلية. تفعيل آليات المشاركة الشعبية في المشروعات - 8
من خالل إتباع بعض الطرق التي من شأنها أن تساهم  تطوير أساليب التمويل المحلي - 9

مساهمة كبيرة في تطوير أساليب التمويل المحلي مثل: تدعيم االستقاللية المالية 
  للمحليات 

  شركات خاصة. ىية، وإسناد تقديم بعض الخدمات إلوتشجيع الجهود الذات
  :مبحثة الخالص 10.5.3.3
الوقوف واإللمام بمفهوم التنمية والمصطلحات والتطرق إلى مفهوم التنمية المحلية،  تم

التنمية عملية و ،كذلك إلى االختالف القائم بين اصطالحي النمو والتنمية المرادفة والمصاحبة له،
 ،الحكوميةتعبئة وتنظيم جهود أفراد المجتمع وجماعاته وتوجيهما للعمل المشترك مع الهيئات 

 عملية واعية مخططةة ولتنمية على أنها: عملية مجتمعية تشاركياتحديد خصائص  أمكننا كما
 فهيالشاملة  أما التنمية وضرورية، وتحشد الموارد. عملية موجهةو ملية وليست حالةوهي ع

يتناول  واالجتماعية والسياسية، كما االقتصاديةعملية تحول تاريخي متعدد األبعاد، يمس الهياكل 
األهداف  لتحقيق أهداف ونتائج في مختلف جوانب الحياة أهمها: ىتسعو الثقافة الوطنية

التنمية المحلية تبرز هنا كفرع من فروع و .ةياسياألهداف السو األهداف االجتماعيةو االقتصادية
ر هي: جميعها يتقاطع في ثالث عناصمتعددة فالتنمية الشاملة للمجتمع، ومن خالل التعريفات ال

الهدف المتمثل و المشاركة بين مكونات المجتمع المختلفةو ةمعين ةمحليوتعلقها بمنطقة جغرافية 
وللتنمية المحلية أهداف متنوعة  ،رتقاء بمستوى حياة السكان المحليين على كافة المستوياتفي اإل

                                         
  .3. ص مرجع سابق). 2006) بن أسماعيل، حياة والسبتي، وسيلة.(1(
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 عوقات االقتصاديةالم :منهاهناك معوقات متنوعة ومتباينة للتنمية المحلية بتنوع االحتياجات، و
ظريات ن: في نظريات التنمية المحلية مبحث. حدد الالقانونيةواإلدارية و االجتماعية والثقافيةو

مبادئ التنمية وتم تحديد  ،نظريات الدفع الداخلي للتنمية المحليةو ،الدفع الخارجي للتنمية المحلية
نماذج  كما تم تحديد .مبدأ المشاركة، نمبدأ التواز، مبدأ التكامل، مبدأ الشمولية :أبرزها المحلية

برامج ، ونموذج المشروعوالنموذج التكيفي والنموذج التكاملي ب التنمية المحلية والقيادة المحلية
 زراعيةوتعليمية ثقافية و اجتماعيةو صحيةو برامج عمرانيةب ومشروعات التنمية المحلية

ه شروطوالتمويل المحلي فهي  المستدامة مصادر تمويل التنمية المحلية. أما صناعيةو خدماتية
  .اإلقليميةبنوك التنمية و المنظمات األمميةمن الخارجية والذاتية للبلديات  همصادرو

أضحت االستدامة مدرسة وكيف حظي موضوع االستدامة على اهتمام عالمي بينا كيف 
تي أدت إلى ظهور الظروف الدولية والتاريخية ال، عالمية تنتشر في معظم دول العالمفكرية 

كانت نقطة التحول  1987ويمكن اعتبار أن تقرير مستقبلنا المشترك عام  فكرة االستدامة
البعد وأبعاد التنمية المحلية المستدامة: البعد االقتصادي ، الرئيسة في مفهوم االستدامة في التنمية

 ىطويلة المدبأنها مة: خصائص التنمية المحلية المستداكذلك حددنا . البعد البيئيواالجتماعي 
أسس التنمية المحلية ، أما عالميةو محافظةو توزيعيةو متوازنةو ملبية للحاجاتو ادلةوع

واجب ، وحق اإلنسان في تحقيق التنميةهما:  يرتكز على قاعدتين أساسيتينف المستدامة ومقوماتها
 في سعيها المحلية المستدامةأهداف التنمية  وبينا. اإلنسانية في حماية البيئة والموارد الطبيعية

تم تطوير  .تعزيز احترام البيئة الطبيعيةو حسين قدرة الدول على إدارة مواردها الطبيعيةلت
المؤشرات االقتصادية و المؤشرات االجتماعية وهي:، مؤشرات التنمية المحلية المستدامة

في التنمية المحلية األطراف المشاركة كما بينا  .المؤشرات المؤسسيةو المؤشرات البيئيةو
القطاع و منظمات المجتمع المدني" والهيئات المحلية "البلدياتو المستدامة: الحكومة المركزية

 .القيادات الشعبية واألهليةو الخاص
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  الفصل الرابع. 4
  التجربة الفلسطينية

  املستدامةاحمللية احلكم احمللي والتنمية 
  قطاع غزةيف  

  
 1.4 تاريخ الحكم المحلي في فلسطين ألول:المبحث ا.  
 2.4  :في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.الحكم المحلي المبحث الثاني  
 3.4  :المستدامة المحلية أدوار البلديات والتنمية المبحث الثالث 

  .قطاع غزةفي                        
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  األولاملبحث  1.4
 كم احمللي يف فلسطنيتاريخ احلُ

  :تمهيد 1.1.4
لقد مر الحكم المحلي في فلسطين بمراحل تاريخية متالحقة شأنه في ذلك شأن فلسطين  

ية متتابعة تبادلت وتناوبت على احتالل بوخضع الشعب الفلسطيني لقوى أجن ،بحدودها التاريخية
ا من خضوع فلسطين للدولة المصرية زمن حكم ءبد ،فلسطين والسيطرة على شعبها ومقدراته

واألردني  ،يك مروراً بالدولة العثمانية واالنتداب البريطاني والحكم المصري لقطاع غزةالممال
  .1967امل لكل فلسطين في حزيران من عاموصوالً لالحتالل الك ،للضفة الفلسطينية

 ،لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق أهدافه ومصالحه لم تسع ىإال أن جميع تلك القو
وجعل الهيئات المحلية ما هي إال امتداد لسلطة  ،المشاركة في الحكم سواء من خالل حرمانه من

  ووسيلة وأداة من أدوات التحكم والسيطرة. ،االحتالل المركزية لتمرير السياسيات االستعمارية
قيام السلطة الوطنية  ،1993سبتمبر عام  13كان من نتائج التوقيع على اتفاق أوسلو في 

وتم استالم بعض من المسئوليات المدنية في كل من الضفة الغربية  ،1994الفلسطينية في مايو 
ونستعرض هنا أهم المراحل التي مر ، وقطاع غزة ومن ضمن تلك المسئوليات الحكم المحلي

  :بها الحكم المحلى في فلسطين
  

2.1.4 1921كم المحلي في عهد الدولة العثمانية حتى عام الح:  
وكان الحكم المحلي فيها حديث  ،1517نية منذ عام خضعت فلسطين لحكم الدولة العثما

وصدر أول قانون ينظم قطاع الحكـم   ،1863فتم تأسيس أول بلدية في مدينة القدس عام  ،النشأة
رية" ومن ضمنه قانون البلديات، والذي عرف باسم " قانون التقسيمات اإلدا ،1877المحلي عام 

  .)1(الُلد والرملة ،غزة ،عكا ،تأسست على أثره بلديات في كل من مدن يافاو
ورغم ما شمله قانون التقسيمات اإلدارية المشار إليه من آليات اختيـار المجـالس البلديـة     

أن ذلك القانون عبر عن فلسفة الحكم القائمة  :ن المالحظإف ،والعملية االنتخابية ودور المجلس البلدي
لمحلية ما هي إلى أداة من أدوات سيطرة الحكـم  باإلضافة العتبار الهيئات ا ،على المركزية الشديدة

 بلدية اثنتان فقط في غزة هما 22)( على المجتمع المحلي. وفي نهاية العهد العثماني كان في فلسطين
  .)2(خانيونس) واألخرى موزعة على كافة أنحاء فلسطينبلدية و ،غزةبلدية (

                                         
  .10. صمرجع سابق .2005) ح.(العاطي، صالعبد )1(
اهللا: طاقم  . رامالمرأة الفلسطينية ومجالس الحكم المحلي والتنمية واالنتخابات). 1996سعيد، نادر.( )2(

 .14شؤون المرأة. ص 



83 

3.1.4 1948 – 1921( كم المحلي في عهد االنتداب البريطانيالح(:  
في محاولة  ،للحكم المحلي في فلسطين اًكبير اًلقد أولت إدارة االنتداب البريطاني اهتمام
لذا تم تعزيز الالمركزية في هيئات الحكم  ،منها لصبغ النظام اإلداري بالصبغة البريطانية

بعد صدور مرسوم  ،1927وقد أجريت أول انتخابات بلدية عام ،وتوسيع صالحياتها ،المحلي
ينة مد (20)االنتخابات البلدية في تم إجراء 1934 وفي عام ،1926النتخابات للبلديات عام ا

  .)1(وقرية
ا نجد أن البلديات لم تلعب دوراً إيجابياً ذ ،ومن خالل تتبع أدوار البلديات في تلك الحقبة

فضالً  ،أثر في الحياة السياسية مثل حماية األرض ودعم السكان المحليين ومقاومة االستيطان
والتي هي  ،رغم الصراع المحتدم آنذاك على األرض ،عن النواحي االقتصادية واالجتماعية

قتصر األثر السياسي للبلديات في إدارة عملية او ،الصهيوني -محور الصراع العربي 
صص كل منها وإدارة التنافس العائلي وح ،وتعيين المجالس البلدية ،االنتخابات بحد ذاتها فقط

  بعيدة في ذلك عن المصالح العامة للسكان والمواطنين. ،تمثيلها ونفوذها وضمان
من معالم  بدأت ترتسم بعض ،ورغم محدودية الدور الذي لعبته البلديات في ذلك الزمن 

وأخذت تتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين في ظل قانون البلديات الذي أصدرته  ،العمل البلدي
والذي شمل الجوانب والخدمات الذي تشرف عليها  ،1936عام  سلطة االنتداب البريطاني

ساري المفعول ويحكم عمل البلديات في مناطق الضفة  يعلماً بأن ذلك القانون بق ،البلديات
ية الفلسطينية الفلسطينية وقطاع غزة حتى قدوم السلطة الوطنية وإصدارها قانون الهيئات المحل

  .)2(1997) لعام 1( رقم
  

4.1.4 1967 – 1948( كم المحلي في عهد اإلدارة المصرية واألردنيةالح:(  
امتدت هذه المرحلة من النكبة حين خضع قطاع غـزة لـإلدارة المصـرية والضـفة     

واختلفت المرجعيـات القانونيـة للهيئـات     ،1967الفلسطينية للمملكة األردنية حتى النكسة عام 
 1936اع غزة فضالً عن قانون االنتداب لعام المحلية المتمثلة بالبلديات حيث خضعت بلديات قط

في حين خضعت البلديات  ،الصادر عن الحاكم العام لقطاع غزة 1957 ) لعام507لألمر رقم (
  .)3(1962 ،1955 ،1954في الضفة الفلسطينية لعدة قوانين أردنية صدرت في األعوام 

                                         
. مقدمة لندوة معهد "البلديات في فلسطين تجارب سياسية"). ورقة عمل بعنوان 2003سمارة، خليل.( )1(

  كنعان.
  .11. صمرجع سابق2005) .، صالح.(العاطيعبد )2(
 . مقدمة لندوة معهد كنعان."دور البلديات"). ورقة عمل بعنوان 2003.(ةالفرا، أسام )3(
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علـى تقـديم    ،لضفةلقد تركز عمل البلديات خالل تلك الفترة في كل من قطاع غزة وا
في حين  ،الخدمات البلدية األساسية من مياه الشرب وشبكات الكهرباء والطرق(رغم محدوديتها)

ورغم إجراء االنتخابات البلديـة   ،والتنموي الحقيقي لها -رغم محدوديته -تراجع الدور السياسي
بـل   ،ع الحكم المحليأثناء اإلدارة األردنية إال أن ذلك لم ينعكس في تطور نوعي حقيقي في قطا

على العكس تم تكريس وتعزيز المركزية كعالقة رابطة بـين السـلطات المحليـة والحكوميـة     
  .)1(المركزية في عمان

فكان الوضع على درجة عالية من السوء من ناحية دور الحكم  ،أما في قطاع غزة
وكانت تدار  ،اباتحيث شهد تراجعاً كبيراً ولم تشهد أي من بلدياته أي عملية انتخ ،المحلي

وبذلك فقد الحكم  ،مجالس معينة من قبل الحاكم اإلداري العام لقطاع غزة البلديات من خالل
رغم الحالة  ،المحلي في القطاع محتواه التنموي بأبعاده االجتماعية واالقتصادية والسياسية

  .)2(الثورية التي شهدها قطاع غزة في تلك الفترة
  

5.1.4 1967 – 1944( عهد االحتالل اإلسرائيليكم المحلي في الح:( 
لقد اعتبرت اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية البلديات أداة سياسية لمواجهـة تيـار منظمـة    

والذي بدأ في حقبة السبعينيات من القرن الماضي بمرحلة مد ثوري جارف  ،التحرير الفلسطينية
عند فوز الشخصيات الوطنية برئاسة  وكانت المفاجأة الكبرى ،في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة

 –الخليـل  ( كما حدث في بلديات كل مـن  1976 البلديات المركزية في الضفة الفلسطينية عام
وردت اإلدارة العسكرية بإصدار قرار نفي وإبعاد الشخصيات الوطنية الفائزة  ،)رام اهللا –نابلس 

ـ   رى التابعـة لـإلدارة المدنيـة    في االنتخابات لخارج الوطن وبداية فرض سياسة روابـط القُ
  .)3(اإلسرائيلية
عطاء المرأة حق الترشح واالنتخاب فـي انتخابـات الحكـم    إشهدت فترة االحتالل  اكم

  حكام السيطرة علي الهيئات المحلية.  إدخال نظام االدارة المدنية والذى ساهم في إكما تم  ،المحلي
في  )26( منها ،فيها بلدية القدس بلدية بما )30( كان في فلسطين 1991ة عام يومع نها

عن العديد من المجالس القروية والبلدية المعينة وتتبع ضـابط   في قطاع غزة فضالً )4الضفة و(
وخالل تلك الفترة استندت سياسة االحتالل على تبهيـت دور البلـديات    ،الركن للشؤون المدنية

                                         
. مجلة شؤون فلسطينية، العدد 1967البلديات في فلسطين من النشأة حتى عام ). 1991الجرباوي، علي.( )1(

  .23)، ص221-222(
  11. صسابقمرجع 2005) .العاطي، صالح.(عبد )2(
  12. صالمرجع السابق نفسه 2005) .( العاطي، صالح.عبد )3(



85 

سـرائيلية تحويـل البلـديات مـن     بل حاولت اإلدارة المدنية اإل ،وتفريغها من أي دور تنموي
وتشرف فقط على تقديم بعض  ،مؤسسات تنموية إلي مؤسسات جباية وأداة من أدواتها االحتاللية

  .)1(من الخدمات األساسية للمواطنين
  

  :مبحثخالصة ال 6.1.4
كم المحلي في فلسطين بمراحل تاريخية متالحقة شأنه في ذلـك شـأن فلسـطين    مر الح

، وتم تأسيس 1517: خضعت فلسطين لحكم الدولة العثمانية منذ عام ى، األولبحدودها التاريخية
 1877، وصدر أول قانون ينظم قطاع الحكم المحلي عام 1863أول بلدية في مدينة القدس عام 

بلديـة   22)( ة العهد العثماني كان في فلسطينالذي عبر عن فلسفة المركزية الشديدة، وفي نهاي
الثانية: الحكم المحلي في عهد االنتداب البريطـاني   ،(غزة، وخانيونس) ااثنتان فقط في غزة هم

أولت إدارة االنتداب البريطاني اهتماماً كبيـراً للحكـم المحلـي فـي      حين )1948 – 1921(
فلسطين، لذا تم تعزيز الالمركزية في هيئات الحكم المحلي، وتوسيع صالحياتها، وأجريـت أول  

من خالل تتبع أدوار البلديات في تلك الحقبة، نجد أن البلـديات لـم   ، و1927انتخابات بلدية عام
تلعب دوراً إيجابياً ذا أثر في الحياة السياسية مثل حماية األرض ودعم السكان المحليين ومقاومة 
االستيطان ورغم محدودية الدور الذي لعبته البلديات في ذلك الزمن، بدأت ترتسم بعـض مـن   

أخذت تتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين في ظل قانون البلـديات الـذي   معالم العمل البلدي، و
ي عهد اإلدارة المصـرية  المحلي ف الثالثة: الحكم، 1936أصدرته سلطة االنتداب البريطاني عام 

قد تركز عمل البلديات خالل تلك الفترة في كل من قطاع غـزة  ف )1967 – 1948( واألردنية
البلدية األساسية من مياه الشرب وشبكات الكهرباء والطرق (رغـم  والضفة، على تقديم الخدمات 

الرابعـة:  والتنموي الحقيقي لها،  -رغم محدوديته -محدوديتها)، في حين تراجع الدور السياسي
اعتبرت اإلدارة العسـكرية   حين )1967 – 1944( محلي في عهد االحتالل اإلسرائيليالحكم ال

ية لمواجهة تيار منظمة التحريـر الفلسـطينية، وكانـت المفاجـأة     اإلسرائيلية البلديات أداة سياس
 1976الكبرى عند فوز الشخصيات الوطنية برئاسة البلديات المركزية في الضفة الفلسطينية عام

  رام اهللا)،   –نابلس  –كما حدث في بلديات كل من (الخليل  
) في 26( القدس، منهالدية بما فيها بلدية ) ب30( ينكان في فلسط 1991ومع نهاية عام 

في قطاع غزة فضالً عن العديد من المجالس القروية والبلدية المعينة وتتبع ضـابط   )4(الضفة و
الركن للشؤون المدنية، وخالل تلك الفترة استندت سياسة االحتالل على تبهيـت دور البلـديات   

  حقيقي. وتفريغها من أي دور تنموي

                                         
 .12. صمرجع سابق). 2005، صالح. (يالعاطعبد )1(
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  املبحث الثاين 2.4
   ظل السلطة الوطنية الفلسطينيةكم احمللي يفاحلُ

  :تمهيد 1.2.4
حـال لهـا بفعـل القـرارات      أية اإلسرائيلية البلديات إلى أسولقد أوصلت اإلدارة المدن

وهـو ضـابط   ( ضابط الركن فـي اإلدارة المدنيـة   التي كانت تصدر عن ،واألوامر العسكرية
فقـدت الهيئـات المحليـة    وبـذلك   ،والمشرف على الشئون البلديـة  ،عسكري) للشئون المدنية

مما زاد من صـعوبة   ،الفلسطينية االستقاللية والصالحيات في إدارة الخدمات البلدية للمواطنين
وتسبب  ،األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتي سادت الضفة الفلسطينية وقطاع غزة

ات مباشرة من خـالل  وأعقب ذلك مفاوض ،1987في اندالع االنتفاضة األولى في ديسمبر عام 
وُأنشـأت بموجبهـا السـلطة     1993تفاقية أوسلو في سبتمبر عام إو ،1991مؤتمر مدريد عام 

  .1994الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو عام 
  

2.2.4 كم المحلي:نشأة وزارة الح  
والتي  ،بموجب اتفاقية أوسلو 1994من عام  ُأنشأت وزارة الحكم المحلي في مايو

الوالية والصالحيات إلنشاء الوزارات  ،موجبه دولة االحتالل للسلطة الوطنية الفلسطينيةأعطت ب
ولقد قامت وزارة الحكم المحلي  ،المختلفة لتسيير األمور المدنية والحياتية والخدمية للمواطنين

م يهاوتشمل مهماتها في صياغة مف ،باعتبارها وزارة مستقلة بعد سنوات من اإلهمال والتبعية
 الحكم المحلي اإلدارية بما يتناسب والطموحات والظروف الفلسطينية.

لقد وجدت السلطة الوطنية نفسها أمام تركة ثقيلة مـن األنظمـة والقـوانين واألوامـر     
ولعل هذا ما يفسـر القـرار    ،بما فيها ما يتعلق بالسلطات والهيئات المحلية ،العسكرية المتنوعة

 1994) لسـنة  1( سر عرفات وهو العمل بالقانون رقـم سيد/ يااألول لرئيس السلطة الوطنية ال
 5/6/1967القاضي بالعودة للعمل بالقوانين واألوامر التي كانت سارية المفعول قبـل تـاريخ   

  بهدف توحيدها في مناطق السلطة.
  

 :اإلطار القانوني للهيئات المحلية الفلسطينية 3.2.4
وبيئة قانونية  إطاراً ،يئات المحلية الفلسطينيةن الهأبش 1997) لعام 1( وفر القانون رقمي

وقد صدر القانون المشار إليه عـن المجلـس    ،للحكم المحلي في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة
وصادق عليه رئيس السلطة الوطنية  ،في مدينة غزة 12/12/1997التشريعي الفلسطيني بتاريخ 

ون دور المجالس المنتخبـة للحكـم المحلـي    ويحدد ذلك القان ،الرئيس/ ياسر عرفاتالفلسطينية 
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وتنظيم هياكلها  ،وصالحياتها وأدوارها وعالقتها بالحكم المركزي المتمثل بوزارة الحكم المحلي
  .) مادة هي مجموع مواد القانون40( واردها وموازنتها وأحكام عامة فيومجالسها اإلدارية وم

  
4.2.4 كم المحليوظائف وصالحيات وزارة الح:  

ن الهيئات المحلية لوزارة الحكم أ) بش1( صالحيات التي يمنحها القانون رقمظائف والالو
  : )1(المحلي هي

رسم السياسة  :) "وفقا ألحكام القانون تقوم الوزارة بما يلي2( ما نصت عليه المادة رقم
واألشراف على وظائف  ،العامة المقررة ألعمال مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية

وأعمال الميزانيات والرقابة المالية  ،وشئون تنظيم المشاريع العامة ،صات هذه المجالسواختصا
واإلجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس. القيام باألعمال الفنية واإلدارية  ،واإلدارية والقانونية

من المتعلقة بأعمال التنظيم والتخطيط اإلقليمي في فلسطين. وضع أية أنظمة أو لوائح الزمة 
  جل تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في البنود السابقة أو بمقتضى أحكام القانون".أ

تحدد  ،تعتبر الهيئة المحلية شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي) "3( وبحسب المادة رقم
 ئهويتولى إدارة الهيئة المحلية مجلس يحدد عدد أعضا ،وظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام القانون

 ب رئيسه وأعضاؤه انتخاباًنتخَوي ،نظام يصدر عن الوزير ويصادق عليه مجلس الوزراءل وفقاً
  ألحكام قانون االنتخابات". وفقاً ومباشراً حراً

) "تنظم هيكلية الهيئات المحلية الفلسطينية وتحدد 4( ألحكام هذا القانون في المادة وفقاً
بما ال  ،سيب من الوزارةناء على تتشكيالتها وحدودها الئحة تصدر عن مجلس الوزراء بن

يتعارض مع أحكام هذا القانون أو المصلحة العامة يكون إحداث أو إلغاء أو ضم أو فصل أية 
هيئة محلية أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها أو تشكيل هيئة محلية لها بقرار من مجلس 

المحلية أو تغييرها بتوصية  يتم توسيع حدود منطقة الهيئة ،الوزراء بناء على تنسيب من الوزير
  من المجلس وبقرار من الوزير".

  
  :صالحيات الهيئات المحليةووظائف  5.2.4

التـي وردت   ،هيئات المحليةالقانون للأما الوظائف والصالحيات والسلطات التي يمنحها 
صنفها يمكن لنا أن ن ،انظر نص القانون كامالً في المالحق)( ورغم تنوعها ،)15( قمفي المادة ر

  : في مجموعات وظيفية كما يلي

                                         
  ).1أنظر الملحق رقم (، م1997) بشان الهيئات المحلية لعام 1قانون رقم ( )1(
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 وتتناول تخطيط المدن والقرى والشوارع  ،التخطيط ىوتركز عل :المجموعة األولى
  وإعطاء رخص الهدم والبناء وتنظيم وفتح الشوارع واالرتدادات وخط التنظيم.

 وتم سحبها بشكل وتشمل المياه  ،الخدمات األساسية ىوتركز عل :المجموعة الثانية)
لصالح شركة توزيع كلياً (تم سحبها  والكهرباءلصالح مصلحة بلديات الساحل) جزئي 

  الكهرباء) والصرف الصحي.
 وتتسع لتشمل إدارة األسواق والحرف  ،الخدمات األخرى ىوتركز عل :المجموعة الثالثة

  والمقابر والمراكز الثقافية والرياضية ومراكز اإلسعاف وإدارة الكوارث الطبيعية.
 إدارة أموال وأصول وممتلكات الهيئات المحلية.  ىوتركز عل :الرابعة المجموعة  

وبرغم ذلك التطور الكمي الذي شهده قطاع الحكم المحلي في عهـد السـلطة الوطنيـة    
والهيئات من ناحية األنماط اإلدارية والهياكل والتوسع العددي في البلديات والمجالس  ،الفلسطينية

  :  لك وبرأي الباحث لم يقابله تطوير نوعي في المجاالت التاليةإال أن ذ ،المحلية والقروية
طار إطبيعة العالقة ما بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي والتي استمرت ضمن  - 1

والتي ضمنها ورعاها قانون الهيئات المحلية الفلسطينية وخاصة في  ،المركزية هجون
) من قانون 2( ما نصت عليه المادة رقم، وهذا والرقابيةواإلدارية النواحي المالية 

  .الهيئات المحلية الفلسطينية
، حيث ضعف التشريعات الناظمة للهيئات المحلية وصالحياتها وأدوارها وبرامجها - 2

، 1997) لعام 1( ة لعمل البلديات علي القانون رقماقتصرت البيئة القانونية المنظم
تعمل والتنظيم حيث  البناء، مثل قانون دةالمسانالفلسطينية غياب التشريعات والقوانين و

 1928) لعام 28( لحظة بحسب قانون تنظيم المدن رقمال ىلجنة التنظيم المركزية ولحت
البريطاني، فضالً عن غياب القوانين والتشريعات الراعية  االنتدابالذي وضعته سلطات 

من مجاالت التنمية والمنظمة لبرامج التنمية واالستدامة واستعماالت األراضي وغيرها 
 .)1(المستدامة

يرادات المحلية وبحسب القانون حيث تنحصر اإل يرادات المحليةواإل محدودية الموازنات - 3
)، من الضرائب والرسوم والتبرعات والهبات التي 21,22,23( ) في المواد رقم1رقم (

لسلطة والمخصصات المالية واإلعانات المستقطعة من موازنة ا يوافق عليها الوزير،
الطرق ورخص  ى، وحصة البلديات من الرسوم عللصالح الهيئات المحلية والبلديات

المركبات والمخالفات والغرامات، وقد بينت الدراسات التي تناولت تمويل البلديات في 
، ويعود ذلك التمويل المحلي واألجنبي ىالعتماد علأنها تختلف في درجة ا قطاع غزة

                                         
  .7/5/2014المستشار القانوني لوزارة الحكم المحلي في مقابلة أجريت معه بتاريخ  1)(
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 ىوموقع البلدية ومد للسكان في مناطق النفوذ القتصاديالعدة أسباب منها الوضع 
 تعرضها لالعتداءات الصهيونية خاصة المناطق الحدودية.

التمويل  ىأن البلديات في قطاع غزة تعتمد وبشكل كبير عل )1(بشكل عام بينت الدراسات
، في حين تصل نسـبة االعتمـاد   63%صل نسبة االعتماد في المتوسط حتياألجنبي وت

الضعف الشديد للتمويل المحلي الذي  ى، وهذا يدل عل37%التمويل المحلي بحدود  ىعل
عدها صندوق تطوير أ )2(ىأخر، كما بينت دراسة يعد األساس في تمويل التنمية المحلية

لصراع المسـتمر  انتيجة  %31قراض البلديات أن ميزانيات البلديات تناقصت بمعدل إو
  المتواصلة.والتقلبات السياسية واالقتصادية 

الحكومة، فقد أشار مدير عام الموازنـات   ىبخصوص المستحقات المالية للبلديات علأما 
ـ  في وزارة الحكم المحلي مسـتحقاتها مـن    ىفي غزة أن جميع البلديات ال تحصل عل

مما كرس زنة العامة أو من رسوم المواصالت، الحكومة سواء حصص البلدية من الموا
االرتهان للتمويـل الخـارجي   وتسبب في  المالية، والموارد ضعف ومحدودية اإلمكانات
 وشروطه وأهدافه السياسية.

الصالحيات والتفويض وصنع القرار  ىضعف إدارة قطاع الحكم المحلي من حيث مد - 4
 وغياب التنويع في التمثيل السياسي واالجتماعي في هيئاته ،المحلي النابع من الواقع

ت الصالحيات الممنوحة للهيئات المحلية بموجب القانون حيث بقي ،االنتخابات البلدية)(
(بعد موافقة لجنة التنظيم المركزية)  صالحيات محدودة وتتركز في تنظيم البناء

في حين أنها ال تتمتع بأي صالحيات فعلية في  ،واألسواق والحرف والخدمات األساسية
 المواطن بشكل مباشر. المجاالت التعليمية والصحية واالجتماعية والتي تالمس حياة

في فلسطين بحسب حيث وصل عدد البلديات  متوازنة للبلدياتالالزيادة العددية غير  - 5
مرات،  4)( عهد السلطة الوطنية بزيادة قدرهافي   (509)ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 مكانيات وتداخلالمزيد منها رغم محدودية الموارد واإلوترفيع تشكيل والعشوائية في 
، قطاعي رغم محدودية مساحات األراضيزدواجية في التقسيم المناطق النفوذ واإل

) 5( لمت السلطة الوطنية قطاع غزة وبهوبحسب دراسة وزارة الحكم المحلي فقد تس
 .)3(بلدية )25( وصل اآلن العدد ىقروي ومحلي، حت ) مجلس13بلديات و(

                                         
. العوامل المؤثرة في االنفاق على المشاريع التطويرية في بلديات قطاع غزة2013) ..(أبو فريا، زياد )1(

  .114ص
  حول برنامج تطوير البلديات.). 2013.() صندوق تطوير واقراض البلديات2(
الصغري وإيجابيات  المشاكل اإلدارية التي تعاني منها البلدياتتقرير حول ). 2013وزارة الحكم المحلي.( )3(

  .وسلبيات الدمج
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مما  ،ات في ضوء الموارد المتاحةضعف المشاركة الشعبية في التخطيط وتحديد األولوي - 6
، ساهم في فتور العالقة بين الهيئات المحلية والمجتمع المحلي والذي هو الهدف األخير

جنة لليه رئيس بلدية غزة في مقابلة معه عندما أكد أن المواطن وعضو إوهذا ما أشار 
مامها، أمعيقات مكانياتها والإظروف البلدية والحي يريد تلبية احتياجاته بغض النظر عن 

وأضاف بوجود قصور في عمل لجان األحياء رغم قيام البلدية بتعزيز دور لجان 
 . األحياء كمشاركة شعبية

 
 : عالقة وزارة الحكم المحلي بالهيئات المحلية 6.2.4

ن دور وزارة الحكم المحلي هو القيام بوضع ورسم السياسة العامة للبلديات والمجالس إ
إلتباع وتنفيذ هذه السياسات والعمل  ،بتوجيه وإرشاد البلدية والمجالس القرويةوالقيام  ،القروية
عن طريق  ،وكذلك القيام بمراقبة ومتابعة دور ونشاطات وأعمال هيئات الحكم المحلي ،بموجبها

من خالل الزيارات والجوالت التفتيشية  ،مديريات الحكم المحلي في المحافظات التابعة لها
ومراجعة وفحص جميع المعامالت المالية  ،عات مع أعضاء هذه المجالسوإدارة االجتما

 .حيثما وجدت واالنحرافاتمل على تصويب وتصحيح األخطاء والع ،واإلدارية والقانونية
وتطوير قطاع غزة بعد المقدمة لمؤتمر تنمية  في ورقة العمل )1()أبو سمرة( ويضيف

ام التي يجب أن تقوم بها الوزارة بحكم االختصاص لمزيد النشاطات والمه ،سرائيلياالنسحاب اإل
 : بما يلي

 .المجالس البلدية وهيئات الحكم المحلية النتخاباتالترتيب واإلعداد  - 1
مجالس بلدية وإعادة تصنيف  ىترفيع المجالس القروية المؤهلة حسب القانون إل - 2

 .البلديات
المشتركة لدعم البلديات  االهتمام والتوسع والعمل على تشجيع وإنجاح مجالس الخدمات - 3

  .وتحسين أدائها
 .مصادقة وإقرار الموازنات للهيئات المحلية - 4
احتياجاتها والصعوبات التي الهيئات المحلية والتعرف على البلديات و يمتابعة شكاو - 5

 .تواجهها
نقض وإيقاف القرارات الصادرة عن البلديات والمجالس القروية التي تتعارض مع  - 6

 .ت ليس من اختصاصهاالقانون أو إذا كان

                                         
  .1220. ص مرجع سابق. 2006)) أبو سمرة، سفيان.(1(
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المشاريع واألعمال التنظيمية والمخططات الهيكلية والتفصيلية ورخص  ىالمصادقة عل - 7
 .والهدم البناء

 .اعتماد وإقرار تشكيالت األعضاء الجدد بدل المستقيلين من مجالس الهيئات المحلي - 8
ظة يمكن مالح وارد في نص القانون)،الغير و( السابقاإلضافي ومن خالل التحديد 

ومدي اتساع الصالحيات التي يمنحها القانون لوزارة  ،النهج المركزي في العالقة بين الطرفين
القانون السلطات والصالحيات  ىحيث أعط ،بمقابل محدوديتها الممنوحة للبلديات ،الحكم المحلي

لبلديات ولم يبق ل ،ورسم السياسات والمالية واإلدارية والشرافيةللوزارة من النواحي الرقابية 
مما يستدعي ويستوجب البدء الفوري في وضع قانون  ،تقديم الخدمات البلدية األساسية ىسو

، لتمكين البلديات من لسلطات والصالحياتوتفويض لتوزيع  ىقائم عل ،حكم محلي عصري
 .تحقيق أهدافها

  
  :العالقات الخارجية للهيئات المحلية 7.2.4

 :ت الحكوميةالوزارات األخرى والهيئامع  1.7.2.4

عالقات مع  يربطهانه إف ،والمهام المنوطة بها ،بحكم طبيعة العمل الذي تقوم بها البلديات
لتحسين مستوى الخدمات  ،كل حسب اختصاصها ،كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية

ومن تلك  ،المقدمة للسكان أو رسم السياسات العامة أثناء تحضير وتنفيذ التخطيط الهيكلي
   :زارات والهيئات الحكوميةالو

سكان، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، وزارة األوقاف، وزارة إلشغال واوزارة األ
المواصالت، وزارة االقتصاد، سلطة المياه، سلطة حماية البيئة، وغيرها من الهيئات ذات العالقة 

والنشاط فصيلي والتخاصة فيما يتعلق بالتخطيط الهيكلي  ،بعمل وسلطات وبرامج البلديات
والمستدام  مثلألبما يحقق االستخدام ا ها،مناطق نفوذ البلديات وخارج ىالقطاعي االقتصادي عل

 .لألراضي
هي عالقة تكاملية محورية ال  ،ن العالقة مع المؤسسات الحكومية والوزاراتإوعليه ف

ا ألنها متعددة كما ال يمكننا في هذا المقام حصرها وتفصيله ،يمكن القفز عنها أو تجاهلها
  ومتشبعة.
  :حكوميةالالمنظمات غير مع  2.7.2.4

فهي أداة مهمة  ،وتنميته حكومية دوراً مهماً في المجتمع المحليغير التلعب المنظمات 
إن هذه المنظمات  ،السكان عن طريق غير رسميوأولويات للتعرف على توجهات وحاجات 

في توجهات  -ال للتعرف فقط – يراً مباشراًتبلغ من األهمية بمكان بحيث يمكن أن تؤثر تأث
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 ،بل قد يصل األمر إلى تغيير هذه التوجهات وتبديل األهداف ،وتحديد أهدافهم ،المحليين السكان
  .المحلي لما تتمتع به هذه المنظمات من عالقات قوية مع جهات وأفراد ذات تأثير في المجتمع

  
  :في فلسطين تصنيف الهيئات المحلية 8.2.4

يتمثـل فـي السـلطة     :نظام الحكم المحلي في فلسطين يتكون من مسـتويين، األول إن 
 لقانون رقـم لاً طبقيتمثل في الهيئات المحلية  :ثانيوال .المركزية الممثلة في وزارة الحكم المحلي

ن هناك نوعين أساسين إ) ف1( لمحلية الفلسطينية في المادة رقمم بشأن الهيئات ا1997) لسنة 1(
ات المحلية وهما البلديات والمجالس المحلية، باإلضافة ألنواع أخـرى مـن الهيئـات    من الهيئ

 واألنظمة المحلية والتي شملتها نفس المادة وهي المجالس القروية والمجالس المشتركة.
اإلشراف والرقابة الماليـة   ىالمسئولية عل 1994ومنذ استالم وزارة الحكم المحلي عام 

لهيئات المحلية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، قامت بإعادة هيكليـة  واإلدارية والقانونية ل
حاجتها إلشـراف ومتابعـة    ىوتصنيف للهيئات المحلية في ضوء قدراتها المالية واإلدارية ومد

ت فـي اإلدارة  الوزارة، وصنفت البلديات التي كانت موجودة في زمن االحتالل وتمتلك خبـرا 
ب)، في حين تم تصنيف الهيئات المحلية والتي تم تشكيلها فـي عهـد    (أ، المحلية تحت الفئات

  (ج، د). ة الوطنية الفلسطينية تحت الفئاتالسلط
لقد أدت سياسة وزارة الحكم المحلي القائمة على ترفيع الهيئات المحليـة مـن مجـالس    

في كل من  )1() هيئة509( لحد الذي وصل فيه عددها لما يقربإلى ا ،قروية ومحلية إلى بلديات
) مـرات فـي عهـد    4وبذلك يكون عدد البلديات قد تضاعف ( ،الضفة الفلسطينية وقطاع غزة

كبـر قطـاع بعـد القطـاع     أليشكل بذلك قطاع الحكم المحلي ثاني  ،السلطة الوطنية الفلسطينية
 مـنهم  ،)2(يتبع نقابة العاملين فـي البلـديات   ) موظف18000( حيث يعمل به حول ،الحكومي

) في بلدية غزة، (1394 منهم، )3(قطاع غزة الكبرىالبلديات الخمس في  موظف مثبت )2394(
دير البلح، فضـالً  ) في (120في رفح، و (206)) في جباليا، و(312) في خانيونس، و362و(

  .( العمالة المؤقتة والبطالة والتعاقدات) عن غير المثبتين
فـي   ،1994القها في مايو عام لقد تنوعت سياسات الحكم المحلي في فلسطين منذ انط

فبدأت بالعمل  ،واختيار الهياكل والتقسيمات اإلدارية المناطقية الُمثلى ،التعامل مع الهيئات المحلية

                                         
رام اهللا:  .الهيئات المحلية في الضفة الغربية: الواقع والمأمول). 2013ديوان الرقابة المالية واالدارية. ( )1(

  .3ص واإلدارية.  الماليةديوان الرقابة 
  www.pgftu.org/arمتوفر علي الموقع . نقابة العاملين في البلديات) 2(
  .48.ص معوقات تطبيق الخطط األستراتيجية في بلديات قطاع غزة). 2013صباح، ريم.( )3(
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 ىمستوزيادة عدد الهيئات المحلية من خالل ترفيع الكثير منها من مستوى مجالس قروية ل ىعل
وذلك  ،شكيلها لمجالس الخدمات المشتركةوتحولت وانتقلت بعدها لسياسة التجميع عبر ت ،بلديات

ثم ما لبثت أن انتقلت ووسعت عملية الضم  ،بضم عدة تجمعات بلدية وقروية في مجلس مشترك
بعدها تبنت وبشـكل   ،لتشمل تجمعات سكانية صغيرة وضمها مع بلديات كبرى قائمة قريبة منها

محلية في هيئة واحدة بعد حل وهي عملية دمج عدة هيئات  ،رسمي سياسة دمج الهيئات المحلية
خر حتى آلوقد القت تلك السياسة الترحيب من البعض والمعارضة من البعض ا ،الهيئات السابقة

  وصلت األمور لالعتصام واالحتجاج في بعض األحيان في مناطق جنين شمال الضفة.
  :للهيئات المحلية "وزارة الحكم المحلي"تصنيف  1.8.2.4

نشـوء فجـوات    ،ومواردها ت المحلية وتباين قدراتها وإمكانياتهاكان لتزايد عدد الهيئا
من هنا خرجت فكرة تصنيف البلـديات إلـى    ،إدارية في التعامل مع البلديات ضمن نسق موحد

  : قام التصنيف على أسس حددتها اإلدارة العامة للبحث والتطوير أهمهاو )د ،ج ،ب ،أ( الفئات
بمعنى االعتراف  ،بل قيام السلطة الوطنية الفلسطينيةق بالتصنيف القائم فعالًاالعتراف  - 1

  بما حصلت عليه الهيئة المحلية من مسمى وتصنيف يبقى كما هو.
 : (بلديات) دون معيار واضح حيث االعتراف بالتجمعات السكانية الكبيرة كهيئات محلية - 2
 "نفت مراكز المحافظات على أنها بلدية "أص 
  نفت البلديات التي تعد أكثرأنها بلدية "ب". ى) نسمة عل15000( منص 
  نفت البلديات الصغيرة والحاصلة على مسمى بلدية قبل قدوم السلطة الوطنيةص

 .الفلسطينية على أنها بلدية "ب"
 نفت البلديات ما دونأنها بلدية "ج". ى) نسمة عل5000( ) نسمة حتى15000( ص 
  نفت البلديات التيبلدية "د". ) نسمة على أنها5000( قل منأص 

  :في قطاع غزة الهيئات المحلية 1.1.8.2.4
تغطي معظم الخدمات  ،)1(بلدية) 25( البلدية في قطاع غزةتقوم بتقديم الخدمات 

) من قانون 15( المادة رقم األساسية لمواطني قطاع غزة في نطاق صالحياتها الممنوحة بحكم
 يئات المحلية في قطاع غزة تحمل اسموجميع اله ،1997ن الهيئات المحلية لسنة أ) بش1( رقم

وتختلف  ،وهناك عدد من المجالس المشتركة ،وال يوجد أي مجلس قروي أو محلي بلدية)(
وتصنف لفئات كما  ،والتعداد السكاني ،البلديات في تصنيفها بحسب معايير المساحة تحت النفوذ

   لبلديات ومحافظات قطاع غزة. )4( رقمهو موضح في الجدول 
  

                                         
 .مرجع سابق ).2013وزارة الحكم المحلي.( )1(
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  )4( ل رقمجدو
  محافظات وبلديات قطاع غزة

 مساحة النفوذ  التصنيف  اسم البلدية  المحافظة
  المعتمدة بالدونم

عدد السكان 
2012  

  محافظة شمال غزة

  196584  17890  أ  *جباليا
  76831  14373  ب  بيت الهيا
  45351  11670  ب  بيت حانون
  3351  800  د  أم النصر

  ظة غزةمحاف

  555320  55000  أ  *غزة
  3351  6527  د  وادي غزة
  7502  3260  ج  المغراقة
  3541  4634  ج  الزهراء

  المحافظة الوسطى

  70732  15300  أ  *دير البلح
  75242  9755  ب  النصيرات
  39335  5300  ب  البريج

  19681  7010  ب  المغازي
  25379  3055  د  وادي السلقا
  2176  4160  د  المصدر
  5368  3980  ج  الزوايدة

  محافظة خانيونس

  206879  53803  أ  *خانيونس
  22679  11777  ب  القرارة

  36370  5170  ب  بني سهيال
  21123  7028  ب  عبسان الكبيرة
  6959  3328  ج  عبسان الصغيرة

  10493  2527  ج  خزاعة
  6354  7082  ج  الفخاري

  محافظة رفح
  18246  30500  أ  *رفح

  12552  60354  ج  الشوكة
  7378  4694  ج  النصر

  .2014بريل إ -وزارة الحكم المحلي –الشئون اإلدارية  :مصدر تصنيف البلديات
  .2014 بريلإ -  وزارة الحكم المحلي -لجنة التنظيم المركزية :مصدر نفوذ البلديات
  .* مركز المحافظة    مركز اإلحصاء الفلسطيني. :مصدر عدد السكان
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  خدمات المشتركة:مجالس ال 2.1.8.2.4
إن مجلس الخدمات المشترك  ،) الفقرة (ج) من قانون الهيئات المحلية15( حسب المادة

هيئة مستقلة تشكل من أكثر من بلدية أو مجلس قروي يتخصص لتقديم خدمة واحدة أو " :هو
  .)1(ت واإلمكانيات والمعدات المشتركةستفادة القصوى من الخبراوذلك بغرض اإل "أكثر

ويتمتع المجلس بشخصية  ،المجلس المشترك من الهيئات المحلية األعضاء ويتكون
مستمدة من الشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة المكتسبة بقوة  ،اعتبارية وذمة مالية

الكتساب الحقوق وتحمل  ويعتبر في حدود ذلك أهالً ،القانون ألعضائه من الهيئات المحلية
ويكون نطاق عمل  ،ئهوالصالحيات واألهداف المحددة له في قرار إنشا االلتزامات ضمن المهام

المجلس هو الحدود اإلدارية المنصوص عليها في قرار إحداث كل هيئة محلية عضو في 
المجلس أو تلك المبينة على أيه خارطة مصدقة لحدود النفوذ ما لم ينص قرار إنشاء المجلس 

  .)2(على خالف ذلك
  :  )3(الس الخدمات المشتركة يتمثل فيما يليوالهدف من تشكيل مج

 تمثيلها لعدد كبير من الهيئات المحلية عن طريق دمجها.  
 .تقليل المصاريف اإلدارية للهيئات المحلية من خالل دمجها في إطار المجلس المشترك 
 متالك مقومات العمل المؤسسي التي تساهم في ديمومة الخدمات للسكانإ. 
  المشتركة يساهم في تعزيز الالمركزية في الحكم المحلي.كما أن نجاح المجالس 

  :  )4(ويوجد في قطاع غزة ستة مجالس خدمات مشتركة وهي كالتالي
  .مجلس إدارة النفايات الصلبة المشتركة شمال غزة - 1
 .مجلس الخدمات المشترك للمياه شمال غزة - 2
  .مجلس الخدمات المشترك للمنطقة الوسطى - 3
 .بة المشترك لمحافظة رفح وخانيونسمجلس إدارة النفايات الصل - 4
 .مجلس الخدمات المشترك للمياه الشرقية - 5
 مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير  - 6

                                         
  .قانون الهيئات المحلية الفلسطينية 1997) لعام 1قانون رقم ( )1(
  . رام اهللا: وزارة الحكم المحلي. )2009دائرة مجالس الخدمات المشتركة.( )2(

  http:// www.molg.pna.ps متوفر علي الرابط علي شبكة االنترنت  
 .نفسه المرجع السابق ).2009دائرة مجالس الخدمات المشتركة.( )3(

  المرجع السابق نفسه.). 2009دائرة مجالس الخدمات المشتركة.( )4(



96 

  :للهيئات المحلية "البلدياتتطوير وإقراض صندوق "تصنيف  2.8.2.4
من قبل السلطة الوطنيـة،   2005 عامأ ، أنشصندوق البلديات هو صندوق شبه حكومي

قيادة التنميـة  و صالح للهيئات المحلية،والمفضلة لدعم عملية التطوير واإللرئيسية لتكون القناة ا
ويترأس هـذا الصـندوق    ،لذا هناك من يطلق عليه الذراع التنموي لوزارة الحكم المحلي ،هافي

ويشترك في إدارته ممثلون عن بعض الـوزارات األخـرى ذات العالقـة     ،وزير الحكم المحلي
زارة االقتصـاد  مثل وزارة الماليـة، وزارة التخطـيط، و   لمحلية الكبيرةجانب بعض الهيئات ا

  .)1(تحاد الهيئات المحليةإسكان، وشغال العامة واإلالوطني، ووزارة األ
  :من البرامج الصندوق العديد من البرامج ومن ما يتبناه حالياً ىيتبن

  برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية. - 1
  المحلية.برنامج تطوير الهيئات  - 2
  برنامج تطوير سياسات الحكم المحلي. - 3
  صالح وتطوير الحكم المحلي " بلديتي".إبرنامج  - 4
  برنامج تنمية االقتصاد المحلي. - 5

مع القطاع ويرتبط الصندوق بعالقات متينة مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية، 
لدول والجهات المانحة هم مع األالخاص ومنظمات المجتمع المدني، مع هيئات الحكم المحلي، وا

والمجموعات العاملة في الهيئات المحلية، وتتمثل  ستشارياإلمن خالل مؤتمر الدول المانحة 
مهمة الصندوق هنا في زيادة تأثير المساعدات التنموية الخارجية من خالل تنسيق عمل الجهات 

  لك المساعدات.المانحة الدولية فيما بينها، وبين المناطق الفلسطينية المستفيدة من ت
لماني للتنمية، والمؤسسة : البنك األومن الجهات الرئيسية الداعمة لبرامج الصندوق

   لمانية للتعاون، والبنك الدولي، والوكالة السويدية للتنمية، والدنماركية واليابانية وغيرها.األ
  : )2(يقوم صندوق البلديات بجملة من المهام نذكرها

 اريع التنموية المختلفة. تقديم المنح المالية للمش  
  محاولة النهوض بالوضع اإلداري للهيئات المحلية في محاولة لرفع قدرتها وتمكينها من

 قيادة المجتمع الذي تمثله.
 كما ويدعم الصندوق ويتبنى سياسة دمج الهيئات المحلية من خالل المشروع البلجيكي، 

 االستراتيجيةمن خطة البلديات  وفي هذا المجال فقد رصد الصندوق في المرحلة الثانية

                                         
  .2016– 2013خطة صندوق البلديات االستراتيجية  )1(
  .http:// www.molg.pna.psلرابط التالي علي شبكة االنترنت متوفر علي ا  المرجع السابق نفسه )2(
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) مليون دوالر بهدف تمويل ودعم 15( مبلغ وقدره 2016 – 2013عواماألبين ما 
 وتقديم الحوافز للهيئات المحلية المدمجة. ،وتمويل الدراسات بالخصوص ،برامج الدمج

 .السير حسب دليل دمج الهيئات المحلية المقر من قبل وزارة الحكم المحلي 
دوق البلديات الهيئات المحلية على أسس مغايرة ألسس تصـنيف وزارة  وقد صنف صن

 Municipal)ى، تسـم شروط محددة ةإذ يقوم تصنيفه للهيئات المحلية على ثالث ،الحكم المحلي
Ranking) 2012 1(وهيمؤشرات األداء  حسب(  : 

م على وما إذا كانت قد أنجزت بعض الرز ،ها اإلداريؤوهو قدرة البلدية وأدا :األداء - 1
تخمين  ،دليل إجراءات مالية مكتوب ،االستراتيجيةطريق تحسين األداء مثل الخطة 

% من الوزن النسبي 50وتعطي لألداء  ،وإدخال التكنولوجيا في الهيئة المحلية ،األصول
  للتقييم.

 .% من الوزن النسبي في عملية التقييم30 عدد السكان داخل التجمع ويعطي :لسكانا - 2

ووضعه الخاص مثل  ،قدار الحاجة الملحة للتجمع والهيئة المحليةوهو م :الحاجة - 3
 % من الوزن النسبي في عملية التقييم.20الكوارث أو الطوارئ ويعطي

قـد  نه ال توجد في تصنيف صندوق البلديات أي من الهيئات المحلية أيبقى أن نشير هنا 
لبلديات بحسـب المؤشـرات   بسبب الضعف العام لألداء في ا ،في فئة "أ"التصنيف  ىحصلت عل

أدوات تعزيز لـألداء   امتالكأساس  ىحيث يتم تصنيف البلديات علالمعيارية للقياس والتصنيف، 
الفعلي للبلدية في مجال مؤشر تعكس األداء  )16( ذه االدوات، وبناء عليه تم صياغةواستخدام ه

في الضفة أو قطاع غزة اء وسالبلديات جميع وتوزعت  حصلت وعليهممارسات اإلدارة الرشيد، 
الفئـة   ى، حيث حصلت جميع البلديات الخمس محل الدراسة عل"د" ،"ج" ،"ب" على الفئات الثالث

  .2012"ب" بحسب اخر تصنيف عام 
الصـادر عـن صـندوق    المالي حسب التقرير ونورد هنا مخصصات البلديات الخمس 

  ).5( كما في الجدول رقم 2012/2013قراض البلديات لعام تطوير وإ
  
  
  
  
  
  

                                         
  http:// www.molg.pna.psلرابط التالي علي شبكة االنترنت متوفر علي ا .مرجع سابق )1(
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  )5( جدول رقم
  قراض البلدياتإتطوير ومن صندوق  مخصصات البلديات

  نوع المشاريع  المخصصات باليورو  البلدية

بنية تحتية، وقود، تعزيز جمع ونقل النفايات، تأهيل  3,686,697 غزة
الطرق والمتنزهات، وشبكات اإلنارة، تنمية بشرية، 

غيرها ، وأثاث ومعدات مكتبية، أجهزة وحواسيب
  .من المشاريع المتنوعة

 2,012,024  خانيونس
 1,577,138  رفح

 1,926,329  جباليا
 1,746,222  دير البلح
 10,948,410  االجمالي

  www.mdlf.org.ps الموقع االلكتروني للصندوق ىقراض البلديات علتطوير وإالتقارير المنشورة من صندوق  المصدر:
قراض البلديات يمتلك برامج متميزة فهو إدوق تطوير ونمما سبق نستطيع القول أن ص

ال يزود البلديات بالدعم المالي للمشاريع فقط، بل يتجاوز ذلك عن طريق مساهمته في بناء 
قدراتها في المجاالت المالية والتخطيطية والتشغيلية واإلدارية، وهذا واضح من خالل برنامج 

أجل تخصيص األموال وتوزيع المنح المالية بمنهجية  تطوير البلديات الذي يتبناه الصندوق من
معايير محددة من االحتياج وعدد السكان والممارسة اإلدارية الفعلية، مما ى علمية قائمة عل

، كما ونعتقد بأن برامج الصندوق تنسجم مع الخطة يسمح بالمنافسة واألداء الفعال للبلديات
نشاء دولة المؤسسات المتمتعة بالديمومة إضرورة  ىالوطنية للتنمية واالصالح، والتي تؤكد عل

طريق  ىلية والشفافية والمساءلة علعفال، بشرط وجود هيئات حكم محلي تتصف باواالستدامة
  الحكم الرشيد في الحكم المحلي.

 
  :في الحكم المحلي أهداف البلديات 9.2.4

مركـزي مـا بـين    هناك أهداف يرجع تحقيقها من وراء توزيع السلطة في القطاع الال
  :  )1(وزارة الحكم المحلي) وهي( (البلديات) والهيئات المركزية ةالهيئات المحلي

  :األهداف السياسية -1
  للسكان المحليين االنتخابية المباشرةوالممارسة تحقيق ديمقراطية اإلدارة من خالل العملية.  
  لسلطة.لسلمي تدريب الشعب على أن يحكم نفسه بنفسه وتعزيز مفهوم تداول  

                                         
اتجاهات المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة لدور ادارة المعرفة في ). 2011) صبري ماضي.(1(

  .97. ص االداء الوظيفي
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 دعم الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية السياسية في إطار التنمية الشاملة للمجتمع. 
 الحروب :نظام البلدية درع حصين تجاه األزمات السياسية التي قد تمر بها الدولة مثل

 نقالبات.والثورات واإل
 :األهداف اإلدارية واالقتصادية -2

  والقضاء على البيروقراطية.ية والمالاإلدارية والفاعلية تحقيق الكفاءة 
 إلى جانب جهود الحكومة ،دمج الجهود الشعبية والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، 

  في النشاطات االقتصادية المختلفة بهدف تنمية المجتمع المحلي. للعمل سوياً
 ًلطبيعة الوحدة وحجمها وحاجات أهلها. المرونة في تغيير أنماط األداء بين الوحدات تبعا 

 :األهداف االجتماعية -3
 .البلدية وسيلة لربط البناء المركزي بالقاعدة الشعبية  
  تحقيق العدالة االجتماعية من خالل اقتسام السلطة المركزية وعودة مردود الرسوم

  نتفاع المباشر من هذه األموال.وبالتالي اإل ،والضرائب المحلية إلى المرافق المحلية
 ألنها تنظم حركة الوحدة وتدير النشاطات  ،عقل من الجسمالبلدية المنتخبة بمثابة ال

 وهي وسيلة ربط بين القاعدة والقمة. ،وتحقيق المصالح المرجوة
 ستنهاض همم األفراد وتكثيف إو ،إطالق روح المنافسة بين الوحدات المحلية المختلفة

 الجهود إلنجاح المشاريع المحلية المختلفة.
 يختص بالشئون المحلية. تخفيف الضغط على الحكومة فيما 

 :أهداف حماية البيئة -4
فرز مشاريع تؤثر في قد ي ،جتماعية للبلدياتقتصادية واإلإن السعي لتحقيق التنمية اإل

جتماعية لهذا كان تحقيق مبدأ التوازن بين النمو االقتصادي واألهداف اإل ،يكولوجيةالتوازنات األ
البلدية الحق في رفض أي مشروع يؤثر على  ىأعطمما  ،االستدامة)( ومتطلبات حماية البيئة

 : ومن هنا تبرز أهداف البلدية في المجال البيئي البيئة.
  محاربة البناء الفوضوي وحماية البيئة في إطار التخطيط الحضري والتنمية العمرانية

  المستدامة والشاملة.
 يةالبيئ ةوالتوعيوالتثقيف  ،تشجيع تأسيس جمعيات حماية البيئة. 
 البحري). ،الهوائي ،شكال التلوث في إطار صالحياتها (التلوث المائيأة كل كافحم 
 .متابعة األسواق والمواد االستهالكية المعروضة للبيع 
  زيادة حصة المساحات الخضراء ضمن مشاريع اإلفراز لقسائم األرض التي تحت

 نفوذها.
 .إيجاد برامج تحويل الموارد وتدوير النفايات 
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أن أهداف حماية البيئة تقع في إطار تحقيق التنميـة المسـتدامة    ىتأكيد علومن المهم ال
ثـل والمالئمـة والتخطـيط المكـاني     فالبلديات من خالل التوظيـف األم  ،للمجتمعات المحلية

جتماعية والتوسع قتصادية واإلا لمختلف األنشطة اإلستعماالت األراضي تحت نفوذها وتوزيعهإل
  المستدامة في بعدها البيئي.  المحلية مة كبيرة في تحقيق التنمية فإنها تساهم مساه ،الحضري
  
  : نحو حكم محلي فلسطيني ال مركزي 10.2.4
صعيد الحكم المحلي  ىوبعد أن رسخت السلطة الوطنية نفسها كإدارة فاعلة وأنجزت عل 

واألطر  ،ليةستحداث الهياكل اإلدارية للهيئات المحإمن خالل إيجاد وتطوير و ،من المهام الكثير
أصبح هناك حاجة للبدء في التفكير ودراسة بعيدة  ،نتخابات مجالسهاإو ،القانونية المنظمة لعملها

نجاز المشروع إبعد  الحكم المحلي في فلسطين في المستقبلنظام  هالمدى لتقرير كيف سيبدو علي
تركز الصالحيات ؟ وكيف يمكن العبور من المركزية والوطني التحرري، وبسط السيادة الوطنية

طريق توسـيع أدوار وبـرامج البلـديات وزيـادة      ىالالمركزية وتفويض الصالحيات؟ عل ىإل
في نطاق نفوذها المحلـي وفـي إطـار مـن     التنموية والتطويرية مساهمتها في تحقيق أهدافها 

  االستدامة والتجدد.
ال  ،ظـيم اإلداري ن تطبيق المركزية أو الالمركزية باعتبارهما أسلوبين من أساليب التنإ

فقد نجد أن األسلوب المركزي مناسب لدولة صغيرة المسـاحة   ،خرآليعني األخذ بأحدهما دون ا
فـي  كيانها الفتي،  ىمن نهج الالمركزية عل ىأو دولة ناشئة حديثة السيادة وتخش ،وقليلة السكان

ـ  للدول الكبرى حين أن األسلوب الالمركزي نجده مناسباً ثابتـة   ة السـكان كبيرة المساحة كثيف
  الكيان.

في الحالة الفلسطينية، كون فلسطين لم قد يكون من المناسب المزج بين كال األسلوبين و
فـي قطـاع غـزة والضـفة      لخصوصية الواقع الفلسطينيو االستقالل الكامل، ىتحصل بعد عل

ـ  الممكن العمن التي  )1(ما يلي من المقترحاتنورد لتحقيق ذلك الهدف، و الفلسطينية،  ىمـل عل
  : حكم محلي فلسطيني ال مركزي إلنجازتحقيقها 
 وتحقيق  ،زيادة األولويات الهادفة الخاصة ببناء الدولة والسيادة الوطنية :بناء الدولة

االستقرار السياسي من خالل تطوير الحكم المحلي وتجنب الشرذمة السياسية وتوحيد 
  .الديمقراطية ومؤسساته الوطن

                                         
أسس المركزية الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة: ). 2000.(ARD) شركاء في التنمية الريفية 1(

  .18. صة األوليالمرحل
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 حشد  ىتقوم عل ،من خالل تطوير سياسات مالية وتنموية سليمة :استقرار اقتصادي كلي
 وتتجنب الديون والمنح السياسية التي ال لزوم لها. ،والتمويل الذاتي ،الموارد المحلية

 ىوالخدمات والرفاهية عل ،ضمان توزيع عادل للدخل القومي :جتماعيالتوزيع اإل 
حكومي من خالل تقديم دعم  ،قةوبين المناطق المختلفة واألحياء في كل منط ،الناس

 .والمهمشة لميزانيات المناطق األضعفومخصصات 
 وتلبية احتياجات االستثمار  ،تخصيص فعال للموارد الوطنية المتوفرة :تخصيص الموارد

 وتحويل وتدوير الموارد والبحث اإلبداعي عن مصادر جديدة ومتجددة. ،الوطني
ـ    لمركزية والالملوفي إطار الفهم السابق  خلفيـة   ىركزية فـي الهيئـات المحليـة وعل

لنظـام الحكـم   أصبح باإلمكان وضع اإلطـار العـام    ،االهتمامات الوطنية الفلسطينية المقترحة
 المحليـة  يقوم على فصل السلطات والصالحيات ،نحو حكم محلي فلسطيني ال مركزي ،المحلي

 بينهمـا  إطار تكامل األدوارفي ية والمهام واألدوار والبرامج بين الحكم المركزي والهيئات المحل
 :  النحو التاليى عل
  : يسيطر على النشاطات التالية :الحكم المركزي  -1

 والرسوم  اإليرادات العامة مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة ورسوم الجمارك
يستخدم جزء من تلك اإليرادات في تمويل مشاريع وبرامج الهيئات أن  ىعل ،األخرى

  خصصات البلديات من الموازنة العامة للتطوير والتنمية.المحلية ضمن م
 والتي تشكل  ،تحضير وتطوير البيئة القانونية والدستورية والمالية والتنظيمية واإلدارية

  الذي تعمل في إطاره السلطة الوطنية والهيئات المحلية. ،الحاضن والراعي المحيط
 األدوار التي تقوم بها الهيئات المحليةالقيام بالرقابة العامة على النشاطات والبرامج و. 
  القيام بالتخطيط اإلقليمي الشامل بالمشاركة مع الهيئات المحلية وجميع األطراف ذات

 .درجات التنسيق والتشاور ىالشأن والعالقة، بما يحقق أعل
 وال والمدخرات، من خالل تبسيط تشجيع االستثمار الداخلي وتدوير رؤوس األم

 .المستثمرين ىالتشريعات واللوائح المناسبة، وتيسير المعامالت علجراءات ووضع اإل
 : تسيطر على النشاطات التالية :الهيئات المحلية  -2

  توفير الماء والطرق والصرف الصحي  :تقليدية عامة مثلبلدية توفير خدمات مدنية
  .اتزانوالة دوالصحة العامة والمكتبات والحدائق العامة وغيرها بشكل فعال وكفؤ وبع

 قتصادية والتنموية للمجتمعات المحلية.اإلوالقيادة السياسية  :القيام بأدوار أخرى مثل  
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 وتحريك أصحاب المصالح في النشاطات المختلفة من خالل  ،تعزيز المشاركة المجتمعية
 لجان األحياء والمجالس المشتركة والتنسيق والتشبيك المؤسسي.

 ة المحلية والمستدامة في مناطق نفوذها الهيكليةتبني الهيئات المحلية برامج التنمي، 
 وزيادة إمكانياتها.  ،لفنية واإلداريةوا ،وتنويع مواردها المالية

إن بناء نظام من السلطات المحلية الالمركزية (حكم محلي ال مركزي) يتم مـن خـالل   
 :  )1(تناول القضايا السياسية األساسية التالية

  :  وتشمل ،اريةقضايا السياسات اإلد :أوالً
  تشكيل وتشغيل البنية الفوقية اإلدارية للسلطة الوطنية الفلسطينية على أنقاض تركه

نسبياً حتى حدوث توازن فعال بين القدرة الذاتية  طويالً اًوهذا ما سيستغرق وقت ،الماضي
  للسلطة باتجاه المركزية وبين السياسية الخاصة نحو الالمركزية والرغبة في تحقيقها.

 حكم محلي ال مركزي.لظيم األنظمة اإلدارية والمالية لوزارة الحكم المحلي والتخطيط تن  
 حيت يتم التخطيط في البنية التحتية  ،التحتية األساسية ىالتخطيط االستراتيجي اإلقليمي للبن

مما يؤدي في الغالب لشبكات غير متوافقة مع  ،ةحالياً على أساس كل بلدية على حدالكبرى 
والطاقة وفي إهدار وسوء إدارة  بعض في الطرق والمياه والصرف الصحيبعضها ال

  صعباً. االستراتيجيستعماالت األراضي وغياب التخطيط الشمولي مما يجعل التخطيط إل
 حيث يعتبر العدد الكبير للبلديات وخاصة الصغرى منها منذ إنشاء  :العدد الكبير للبلديات

 ،من ناحية محدودية قدراتها وإمكانياتها ،شكلةوزارة الحكم المحلي في نظر البعض م
ذلك من جهة ومن  ،مما يجعلها غير فاعلة وغير قادرة على القيام بواجباتها األساسية

 ،جهة أخرى فإن المجالس المشتركة توفر للبلديات الصغرى فرصة لتحسين من خدماتها
  .ية محلية أكبرجمع البلديات الصغرى في وحدات إدار وعليه فمن األفضل مستقبالً

 هيئات المحلية إن شرعية مجالس السلطات وال :وشرعية سلطة اإلدارة المحلية نتخاباتإلا
مكن حيث ال ي ،نتخابات البلدية الحرة والنزيهة في المدى البعيدستزداد من خالل اإل

  نتخابات محلية وبلدية وآليات مساءلة ورقابة شفافة.إتصور حكم محلي ال مركزي دون 
  :  وتشمل ،قضايا السياسات القانونية :ثانياً
 لسنة  1قانون رقم ( لق بمسائلة ما إذا كان القانونن أحدى القضايا األساسية المطروحة تتعإ

  .وخصوصيتهامدى ليتناسب والحالة الفلسطينية  ىوإل ،تغيير أو تعديل ى) بحاجة إل1997
 ها مزيد من الصالحيات ومنح ،تطوير أطر قانونية إضافية بهدف تقوية أدوار البلديات

  والتركيز على تقوية البناء التنظيمي والقانوني للبلديات.
                                         

 .20. صمرجع سابق). 2000( ARDشركاء في التنمية الريفية  )1(
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 : وهذا يشمل ،قضايا السياسات المالية :ثالثاً
 واإلنفاق ،درجة الالمركزية المالية للهيئات المحلية ومدى ممارستها من ناحية اإليرادات، 

  .مالية تفصيلية أخرى وأمور ،والتحويالت من الحكومة المركزية ،وجمع والضرائب
  ومقدار رسوم الخدمات  ،ستقاللية جمع اإليرادات للقيام بواجباتها وتقديم خدماتهاإمدى

  ومدى قدرة البلديات على إدارة أمورها المالية والمحاسبية بشكل مناسب.
  

  :خالصة المبحث 11.2.4
، وكيف وة أوسلبموجب اتفاقي 1994تم تتبع نشأة وزارة الحكم المحلي في مايو من عام 

وجدت السلطة الوطنية نفسها أمام تركة ثقيلة من األنظمة والقوانين واألوامر العسكرية المتنوعة 
إطاراً وبيئة والذي يعتبر بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية،  1997) لعام 1( القانون رقم وبينا أن

ف والصالحيات التي يمنحها الوظائوقانونية للحكم المحلي في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، 
عالقة وزارة الحكم المحلي بالهيئات  كما ميزنا بين ،والبلدياتوزارة الحكم المحلي  من الًكالقانون ل
  .المنظمات غير الحكوميةوالهيئات المحلية مع الوزارات األخرى والهيئات الحكومية و ،المحلية

، وكيف أن ل وزارة الحكم المحليمن قب تصنيف الهيئات المحلية في فلسطينكما تتبعنا  
نظام الحكم المحلي في فلسطين يتكون من مستويين، األول: يتمثل في السلطة المركزية الممثلة 

نفت البلديات التي كانت صكيف في وزارة الحكم المحلي والثاني: يتمثل في الهيئات المحلية و
ب)، في حين تم تصنيف الهيئات (أ،  إلدارة المحلية تحت الفئاتاموجودة في زمن االحتالل 

إلى الحد الذي ، (ج، د) ة الوطنية الفلسطينية تحت الفئاتالمحلية والتي تم تشكيلها في عهد السلط
تغطي معظم  بلدية في قطاع غزة) 25( محلية منها ) هيئة509( ها لما يقربوصل فيه عدد

 ، فضالًقانونالة بحكم الخدمات األساسية لمواطني قطاع غزة في نطاق صالحياتها الممنوح
بشخصية اعتبارية وذمة مالية، مستمدة من المتمتعة  مجالس الخدمات المشتركة) من 6( عن

  .الشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة المكتسبة بقوة القانون ألعضائه من الهيئات المحلية
القناة الرئيسية وهو  يةالبلديات للهيئات المحلتطوير وإقراض تصنيف صندوق تناولنا   كذلك

ع التنموي لوزارة الذرا الذي يعتبرصالح للهيئات المحلية، وإلوالمفضلة لدعم عملية التطوير وا
 .الحاجةو السكانواألداء البلديات الهيئات المحلية على أسس وقد صنف صندوق الحكم المحلي، 

قتصادية إلاإلدارية واو األهداف السياسية أهداف البلديات في الحكم المحلي:تم تحديد  
  .أهداف حماية البيئةوجتماعية اإل

 واالستقراربناء الدولة منها: نحو حكم محلي فلسطيني ال مركزي كما تناولنا مقترحات 
فصل السلطات والصالحيات المحلية والمهام أن يتم على  ،جتماعيالتوزيع اإلوقتصادي اإل

    المحلية. واألدوار والبرامج بين الحكم المركزي والهيئات
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  املبحث الثالث 3.4
  قطاع غزةاملستدامة يف احمللية التنمية يف ر البلديات اأدو

  :تمهيد 1.3.4
أهمية ودور البلديات والهيئات المحلية في تحقيق  معرفةال يحتاج الفرد لجهد كبير ل

ة دور الدول ىعلالتي طرأت حيث ساهمت التحوالت الجوهرية  ،التنمية المحلية والمستدامة
 ىلدولة الخدمات وتنمية المجتمع والمحافظة عل ،وتحولها من تقديم الحماية وجباية الضرائب

تلك الدول عن كثير من صالحياتها واختصاصاتها لصالح تنازل  ىلإ ىأدمما  ،تجدد الموارد
تلك الصالحيات بشكل أفضل بسبب ممارسة  ىمنها بقدرة تلك الهيئات عل إيماناً ،البلديات

 حتياجاتها الفعلية.إعات المحلية ومعرفتها بج مع المجتمندمااإل
  

 :فنيةال أدوار البلديات 2.3.4
 دور البلديات التنظيمي والتطويري: 1.2.3.4

إلى تطوير عملية التخطيط  ،1994في العام  نشئتهاحلي منذ سعت وزارة الحكم الم
هذا المجال نتيجة إجراءات  والتي عانت من قصور في ،الفيزيائي في المدن والقرى الفلسطينية

عملية  إعاقة إلىوالتي أدت  االحتالل على مدار سنوات احتالله للضفة الفلسطينية وقطاع غزة
قد ساهمت وزارة الحكم المحلي والتخطيط العمراني في األراضي الفلسطينية، و وبرامج التنمية

  نجاز مجموعة من المخططات الهيكلية لمدن وقرى فلسطينية.إفي 
من  ،المعدة منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينيةالتخططات الهيكلية لرغم مما وفرته وبا

ستعماالت األراضي وإصدار رخص إوالتجمعات الفلسطينية في تنظيم  مساعدة ودعم للهيئات
وهذا ينقلنا  ،البناء، إال أن هذه المخططات ما زالت ال تفي ومتطلبات عملية التنمية العمرانية

بعض المفاهيم التي تتناول دور البلديات في التخطيط والتحليل المكاني والفيزيائي للتعرض ل
  لألراضي والتوزيع القطاعي.

  : )1(المخطط العمراني أو الفيزيائي
من خالل رؤية مستقبلية لتوزيع  ،قيق المصلحة لكافة قطاعات وفئات المجتمعتح هو أداة

بما يحقق  ،ي المكان المالئم وفي الزمان المناسباألنشطة واالستعماالت المجتمعية لألراضي ف
حتياجات التنمية لكل األجيال في الحاضر والمستقبل أي تحقيق التنمية ببعدها إالتوازن بين 

من جهة وفي ضوء الموارد واإلمكانيات الواقعية  االستراتيجيةوبمعني تحقيق الرؤى  ،المستدام
                                         

دليل التخطيط الفيزيائي دليل إجراءات وأدوات إعداد المخططات الهيكلية ). 2010(.وزارة الحكم المحلي )1(
  ص(د). رام اهللا: وزارة الحكم المحلي. في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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والتزود بالخدمات  ،قطاعات التنموية الشاملةمع التنسيق والتكامل بين ال ،ىجهة أخرمن 
  والمرافق العامة وشبكات البنية األساسية بأنواعها.

   :)1(المخطط الهيكلي
 ،وشكل هذا التطور واتجاهاتـه  ،ويحدد تطوير المدن ،هو المخطط المعني بتنظيم البناء

قتصادية التنظيمية اإلفهو يحدد السياسة  ،قتصادي للبلديةث يعتبر هذا المخطط هو األساس اإلحي
  .تحت النفوذ البلدي في المدينة

نه يجب الموازنة من خالل هذا المخطط بين رغبة السكان المتزايدة إلنشاء المباني أكما 
والمحافظة علـى مقـدار مناسـب مـن      ،والمستعمرات البشرية والمرافق وبين الحاجات البيئية

 ،والمحافظة على المنـاخ فـي المدينـة    ،بانيالفراغات التي تحقق توازن طبيعي بين إنشاء الم
    :ويعتمد على المخطط الهيكلي معظم المهام الفنية والهندسية التي يجب أن تقوم بها البلدية وهي

  .وااللتزام بالشروط التنظيمية والمخططات ،ترخيص ومراقبة األبنية واإلنشاءات - 1
 والشوارع الهيكلية. ،دينتخطيط المواصالت والشوارع وهندسة المرور والمحاور والميا - 2
التي تساعد أصحاب رؤوس ووضع األنظمة  ،تخطيط األماكن الصناعية وتحديد أماكنها - 3

 .ستثمار األموالاألموال إل
 ستثمار داخلها.ية ووضع النظم الكفيلة بتسهيل اإلتخطيط األماكن السياح - 4
هذه  تخطيط األماكن التجارية وتحديد الطرق والمناطق التي تساعد على تطوير - 5

 وتقدمها بوضع الدراسات التي تحدد مدى قربها وبعدها عن األماكن السكنية. ،الصناعة
 التخطيط لمناطق الخدمات والمرافق العامة األخرى.  - 6
والتي تساعد على إنشاء وازدهار  ،تزويد األماكن سابقة الذكر بجميع الخدمات الالزمة - 7

  .الصناعات واألسواق وتطورها
  : )2(المخطط التفصيلي
حيث يتم فيـه إعـداد مشـروعات     من المدينة أو التجمع السكاني،يعد لجزء  وهو الذي

 ،تخطـيط السـكان   :تفصيلية للمناطق التي يتكون منها التخطيط الهيكلي للمدينة أو القرية مثـل 
راضـي وإشـغاالت   ألستعماالت اإ ،المناطق الخضراء ،المراكز والمحاور التجارية والصناعية

  رها.وغي ،المباني

                                         
 .1216. ص مرجع سابق). 2006أبو سمرة، سفيان.( )1(

دليل التخطيط الفيزيائي دليل إجراءات وأدوات إعداد المخططات الهيكلية ). 2010(.وزارة الحكم المحلي )2(
  . ص (و).رام اهللا: وزارة الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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  : )1(التخطيط المكاني
ـ   يالتالمشروعة ات المرحلية المقصودة والمنظمة وعبارة عن مجموعة من اإلجراء  يتنفـذ ف

جـاد تسـتخدم    يوبجهد جماعي تعاون ،مستوى أو عدد من المستويات المكانية ىفترة زمنية محددة وعل
 ،بيعية والبشرية الكامنة والمتاحـة نسب ومستدام للموارد الطأفيه أدوات ووسائل متعددة لتحقيق استغالل 

  إحداث التغيير المطلوب والمرغوب في المجتمع مع التوجيه والضبط والمتابعة. ىوبشكل يعمل عل
   :لجنة تنظيم المدن

تتألفان  ،ولجنة تنظيم محلية لألبنية ،وائيةلالن هناك لجنة تنظيم المدن إف )2(حسب القانون
الهيكليـة  والمخططـات   ،ؤوليتها مشاريع تنظـيم المـدن  وتتناول في مس ،بموجب ذلك القانون

وفي قطاع غزة تشكل لجنـة مركزيـة لألبنيـة     ،واإلفراز والتفصيلية ومشاريع تقسيم األراضي
مدير الشؤون البلدية والقرويـة   :من 1957 عامل) 527( بحسب األمر رقموتنظيم المدن تتألف و

قـام  م والقائم ،وممثل للشئون الصحية ،القانونية وممثل الشئون ،وممثل األشغال العمومية ،رئيساً
وتخول لجنة اللواء سلطة إصدار أنظمة داخليـة بشـان   ، ومدير تنظيم المدن والمساحة ،اإلداري

 ىوتتضمن تقديم طلبات الرخص للجان المحلية وفرض القيود عل ،تنظيم المدن الواقعة في اللواء
قش اللجنة مشـاريع التنظـيم   كما وتنا ،يراضستعماالت األإووجوه  ،الرخص وشروط اإلنشاء

يبين جميع الملفات ) 6( رقمدول والج، في البلديات للبلديات المرفوعة من اللجان المحلية يالهيكل
  .2013الواردة للجنة التنظيم المركزية المصادقة عليها خالل عام 

    )6( جدول رقم
  .ةعدد الملفات التنظيمية الواردة للجنة التنظيم المركزي

مخططات   البلدية  الرقم
  تفصيلية مناطق

مخططات 
  تفصيلية شوارع

مخططات أفراز 
  مساحي

مخططات تقسيم 
  أراضي

 41 148 99 17  غزة .1
 2 3 106 16  خانيونس .2
  5 4 78 7  رفح  .3
 42 15 57 12  اجبالي .4
 71 13 77 2  دير البلح .5
 161 183 417 54  اإلجمالي  

 الصغرىالمشاكل اإلدارية التي تعاني منها البلديات حول تقرير ). 2013حلي.(وزارة الحكم الم المصدر:
  .وإيجابيات وسلبيات الدمج

                                         
ي التنمية العمرانية المستدامة سياسات التخطيط العمراني المستدام ودورها ف). 2010الحميد.(، عبدعلي )1(

  . المؤتمر الجغرافي الفلسطيني الثالث: نابلس.في االراضي الفلسطينية
  .1936لسنة  28قانون تنظيم المدن رقم  )2(
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  :في قطاع غزة التنموي للبلدياتدور ال 3.3.4
وإسقاط اإلطار النظري والفكري لنظريات الدفع  قطاع غزةلحديث عن التنمية في ا عند

    :القولننا نستطيع إالخارجي والداخلي ف
عن المحـيط العربـي   المفروضة تأثير المحيط الخارجي من خالل حالة العزلة  ضعف

 ،ر المختلفة وخاصة في قطاع غـزة ببفعل التحكم اإلسرائيلي بحرية التنقل عبر المعا ،واإلقليمي
  :  في الجوانب التاليةمما كان له آثار سلبية  ،بسبب الحصار الخانق المستمر منذ سنين

 ذلك متدادها عبر إالتنمية من المحيط العربي ووبرامج نواع استحالة نقل وانتشار أ
البري والمناطق والنقل مثل مشاريع الربط الكهربائي والتنقل  ،المحيط التنموي اإلقليمي

  الصناعية والتجارية المشتركة.
 ابعة من الحاجة نوتحديد األولويات ال التنموية والتطويرية صعوبة التحكم بالمشروعات

 في األولويات اين وتحكمه، بسبب االرتهان لسياسات المانحفلسطينيةواألهداف ال
   .التنموية

 مشابهةوعالمية عربية وإقليمية  والتأثر بها واالحتكاك بتجارب محدودية نقل المعارف 
 وناجحة.

  :)1(في قطاع غزةالمستدامة مصادر تمويل التنمية المحلية  1.3.3.4
  :المصادر المحلية -1

في المواد  1994) لعام 1( ينص قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم :ةالمصادر الذاتي
  أن: إيرادات الهيئات المحلية كالتالي: )23، 22، 21(رقم

القروض البنكية بموافقة وزير الحكم المحلي وكفالة السلطة الوطنية، والضرائب 
  ، المشاريع الربحية.التشغيليةوالرسوم واألموال المفروضة أو المتأتية بحكم القانون، اإليرادات 

: المخصصات والهبات الحكومية المستحقة من السلطة التنفيذية، حصة المصادر الوطنية
الطرق والمركبات والرخص في  ىالبلديات من الرسوم والغرامات المستوفاة بمقتضي القانون عل

، وصندوق تطوير حلية% لصالح الهيئات الم50، وتوزع تلك اإليرادات بنسبة نطاق نفوذ البلدية
مع العلم بأن معظم مصادره التمويلية من خالل المؤسسات الدولية والعربية قراض البلديات(إو

  .المانحة)

                                         
(حالة يع التطويرية في بلديات قطاع غزةالمشار ىالعوامل المؤثرة في اإلنفاق عل ).2013أبو فريا، زياد.( )1(

  .43ص.بلدية بيت الهيا)
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 فضالً عن الهبات واإلعانات المحلية من القطاع الخاص والمجتمع المحلي الفلسطيني
في العملية  متهاومساه لتلك الجهات جتماعيةاإل، ضمن المسؤولية ومنظمات المجتمع المدني

  .لمجتمعاتها التنموية
  

  :المصادر العربية  -2
التمويل من الصناديق الوطنية تضم المنطقة العربية منظومة متنوعة من مؤسسات 

قتصادي نمية، الصندوق العربي لإلنماء اإلقليمية، نذكر منها: مجموعة البنك اإلسالمي للتواإل
ية، والصندوق الكويتي للتنمية ج تمويل التجارة العربجتماعي، وصندوق النقد العربي، وبرنامواإل
قتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، والمؤسسة العربية لضمان االستثمار، وجمعية اإل

  حول العالم وغيرها الكثير. اإلسالميةقطر الخيرية والهالل األحمر القطري، واإلغاثة 
  :المصادر الدولية -3

مثل: صندوق النقد الدولي، مجموعة  وية التابعة لألمم المتحدةوتضم المؤسسات التنم
 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ،غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ةالبنك الدولي، وكال
البنك األوروبي لإلنشاء  المية، وغيرها من المنظمات األممية، كما تضمعومنظمة الصحة ال

مية األمريكية، ووكالة التنمية األلمانية، والوكالة نكالة التوو ،واالتحاد األوروبي ،روالتعمي
  والوكالة التعاونية التركية وغيرها الكثير. ،اليابانية للتنمية، وكالة التنمية الفرنسية

  :)1(يل المحلي في األراضي الفلسطينيةتحليل التمو 2.3.3.4
إيرادات محلية وأخرى  :ىتنقسم اإليرادات العامة للسلطة الفلسطينية بحسب مصدرها إل

وذلك  ،% من إجمالي اإليرادات العامة53.2حيث تبلغ اإليرادات المحلية الفلسطينية  ،خارجية
إيرادات ضريبية  :ىوتنقسم اإليرادات المحلية إل ،2010عام  ىإل 2000عام  خالل الفترة من

إذ  ،لدول المجاورةوتختلف اإليرادات المحلية الفلسطينية عن غيرها من ا ،وأخرى غير ضريبية
أن جزء مهماً من إيراداتها المحلية تتحكم به الحكومة اإلسرائيلية وفق ما بات يعرف بإيرادات 

أما اإليرادات غير  ،1994قتصادية عام إلباريس ا تفاقيةإوذلك بموجب ما نصت عليه  ،المقاصة
غرامات ورسوم الضريبية فتشمل إيرادات الوزارات المختلفة من رسوم الخدمات وطوابع و

  .أرباح صندوق االستثمار الفلسطينيعوائد أو  ىمعابر إضافة إل
% من متوسط صافي اإليرادات 64متوسط إيرادات المقاصة على أكثر من  استحوذ

% من متوسط 42وساهمت في تمويل  ،لنفس الفترةالمحلية لموازنة السلطة الفلسطينية وذلك 
% بالمتوسط من صافي 21ضريبية محلية الجباية وشكلت اإليرادات ال ،النفقات الجارية

                                         
 .2010 التقرير المالي لوزارة المالية لعام )1(
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بينما شكلت اإليرادات غير  ،% من النفقات الجارية14وساهمت بتمويل  ،اإليرادات المحلية
% من النفقات 11وساهمت في تمويل  ،% بالمتوسط من صافي اإليرادات المحلية17الضريبية 

 ،% من متوسط اإليرادات العامة46.8بلغ متوسط حجم المنح والمساعدات الخارجية و ،الجارية
تظهر و، % لتمويل النفقات التطويرية25% بالمتوسط منها لدعم الموازنة الجارية و75خصص 

 ي الجدول رقمفي السنوات العشر كما سيرد فاألجنبية للسلطة الفلسطينية و اإليرادات المحلية
محلية واألجنبية للسلطة الوطنية لعدم تمكن الباحث من تجميع اإليرادات ال، مع اإلشارة هنا )7(

، وذلك بسبب تداعيات الحالة السياسية السائدة في 2011/2010الفلسطينية ما بعد السنة المالية 
  .األراضى الفلسطينية

  )7( جدول رقم
  $بالمليون  2010 – 2000فترة للفلسطينية في الالوطنية لسلطة لواألجنبية اإليرادات المحلية 

  نسبة اإليرادات المحلية  اإلجمالي  المنح والمساعدات  لمحليةاإليرادات ا  السنة
2000 939  510 1449 64.8%  
2001 275 847 1122 24.5%  
2002 295  692 987 29.9%  
2003 763 620 1367 55.8%  
2004 1050 353 1403 74.8%  
2005 1370 636 2006 68.3%  
2006 722 1019 1741 41.4%  
2007 1642 1322 2938 55.9%  
2008 1896 1978 3758 50.4%  
2009 1676 1402 2951 65.8%  
2010 1987 1227 3177 62.5%  
  .2010وزارة المالية تقرير  :المصدر

بةً لإليرادات سن اإليرادات المحلية للسلطة الفلسطينيةوتذبذب وكما هو واضح مدى ضعف 
االرتفاع الكبير في حجم الدين  ىإل 2011عام كما أشار تقرير سلطة النقد الفلسطيني السنوي العامة، 

النقص في  استمرار ىوذلك يشير إل ،وتراكم متأخرات المدفوعات المحلية خالل العام نفسه ،العام
حاجة  ىمما يشير ضمنياً إل ،مصادر التمويل الذاتي وعدم قدرة اإليرادات المحلية على تغطية النفقات

  .ق لتقنين أكبر في النفقات العامةلمحلية وإيجاد طرإيراداتها ا عرف ىالحكومة الفلسطينية إل
هي  ،ضعف التمويل المحلي في األراضي الفلسطينية ىن من أهم األسباب التي أدت إلإ

السياسات اإلسرائيلية المتمثلة في اإلغالقات المستمرة والتحكم في الصادرات والتحكم في إيرادات 
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قتصاد المحلي كما التي أضعف اإل ،تفرض على التنقلوالقيود التي  ،المقاصة للسلطة الفلسطينية
 2013 ،2012، 2011،  2010،  2009،  2008 أعوامرير خبراء الصندوق الدولي ابينت ذلك تق
 ،قتصاد الكلي والمالية العامة للضفة الغربية وقطاع غزةبعنوان إطار اإل التي كانت ،على التوالي

  .تر الصادرات والوارداظحرية التنقل وحووبينت التقارير أن القيود على النشاط 
  :ظمات العربية لألراضي الفلسطينيةتحليل تمويل المؤسسات والمن 3.3.3.4

تلقت األراضي الفلسطينية المساعدات المالية من المؤسسات والمنظمات العربية الموجه 
ي صندوق األقصى فومن أهم أوجه الدعم هو إنشاء  ،للمنظمات الفلسطينية غير الحكوميةأو للحكومة 

لتزاماً عربياً في توفير الدعم إحيث ترجمت  ،2000ستثنائي في القاهرة عام مؤتمر القمة العربية اإل
، لتزاماتاإلتلك % من 56عات لم تتجاوز اإلنمائي والتنموي للشعب الفلسطيني ولكن نسبة المدفو

  .السلطة الوطنية) يظهر مجموع مدفوعات أعضاء صندوق األقصى لصالح 8( والجدول رقم
  )8(رقم جدول 

  المبلغ بالميون دوالر 2008 – 2003التزامات ومدفوعات أعضاء صندوق األقصى للفترة 
  نسبة المدفوعات  المدفوعات  االلتزامات  األعضاء / التمويل

  %42.3  26.5  62.7  البنك اإلسالمي للتنمية
  %47.4  27.7  58.8  قتصادية في أفريقيا المصرف العربي للتنمية اإل

  %32.7  16.4  50  جتماعيةقتصادية واإلالعربي للتنمية اإلالصندوق 
  %42.8  18.7  43.7  صندوق النقد العربي

  %42.8  18.7  41  الصندوق السعودي للتنمية
  %50.0  4.0  8.0  صندوق األوبك للتنمية الدولية

  %100  0.8  0.8  الهيئات العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي
  %79.2  255.5  196.8  صندوق األقصى

  %55.3  255.5  461.8  المجموع
  .2009 الخارجي للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية، الدعم ماس، تتبع المصدر:

 - 2013م اع –وكان من أبرز المساعدات التي تلقها الشعب الفلسطيني في اآلونة األخيرة 
مار غزة عإلالمساعدات القطرية هي  ،كان على المستوى الحكومي أو على مستوى الهيئات المحلية

التي أكدت أن  ،200وبداية عام  2008 سرائيلية على قطاع غزة نهاية عامبعد الحرب اإل
ية لم تنفذ إال في بداية عام إال أن المساعدات القطر ،المساعدات العربية أكثر مرونة وأصدق نية

 .البناء دخال موادإلكم بالمعابر لمساعدات والتحلوذلك نظراً للتحكم اإلسرائيلي بالسماح  ،2011
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   :في قطاع غزة الكبرىالخمس  للبلديات المحلية والخارجية)( اإليرادات الماليةتحليل  4.3.3.4
قمنا بتجميع البيانات المالية لإليرادات العامة للبلديات من واقع التقارير المدققة محاسبياً، 

حتي  2004ترة الزمنية من العام المالي الصادرة عن وزارة الحكم المحلي والبلديات عن الف
بند اإليرادات  ى، والبيانات المالية تشمل اإليرادات والمصروفات، وركزت الدراسة عل2013

) يبين مجموع اإليرادات والمصروفات للبلديات 9( والجدول رقمالدراسة،  اهتمامكونه محل 
  .محل الدراسة الكبرى

  )9جدول رقم (
  (العملة الشيكل) الكبرىالخمس هبات والمنح لبلديات قطاع غزة اإليرادات الفعلية وال

  
  .للبلديات ووزارة الحكم المحلي جرد من إعداد الباحث من واقع التقارير المالية الجدول:

   

2004200520062007200820092010201120122013اسم البلديةالفئهم
ة  رادات الفعلي 47,315,87658,637,95348,581,21835,043,17738,982,02645,728,76243,830,46167,853,90272,302,52661,185,347اإلي
ح 3,224,4001,631,3743,319,8237,928,16625,859,33834,507,4838,467,14433,691,19849,803,48172,775,835الهبات و المن

50,542,28060,271,33251,903,04742,973,35064,843,37380,238,25452,299,615101,547,111122,108,019133,963,196األجمالي 
ة  رادات الفعلي 6,802,8085,355,6775,151,8815,156,16210,252,58710,225,40814,588,61816,210,47717,232,44418,208,309اإلي
ح 5,205,7393,470,4551,914,7523,772,8165,549,4938,866,3425,582,4248,895,8827,562,26216,571,241الهبات و المن

12,008,5478,826,1327,066,6338,928,97815,802,08019,091,75020,171,04225,106,35924,794,70634,779,550األجمالي 
ة  رادات الفعلي 4,601,2754,777,7465,206,7466,120,31816,644,02413,060,19210,038,45510,776,21312,510,86413,808,731اإلي
ح 3,851,9913,470,4551,706,6892,145,4852,725,4955,313,7994,119,617636,3814,590,1853,006,986الهبات و المن

8,453,2678,248,2016,913,4358,265,80319,369,51818,373,99114,158,07211,412,59417,101,05016,815,717األجمالي 
ة  رادات الفعلي 7,349,9677,517,5774,261,3833,695,9194,245,7868,580,4299,772,01612,686,51915,323,65613,334,491اإلي
ح 3,149,2982,545,3501,589,0352,460,3834,552,0316,460,0493,003,8464,719,2093,757,27826,163,704الهبات و المن

10,499,26610,062,9275,850,4186,156,3028,797,81715,040,47812,775,86117,405,72819,080,93439,498,195األجمالي 
ة  رادات الفعلي 1,492,4782,255,8342,594,2461,467,5882,352,1971,640,6213,340,3984,166,2134,403,2743,949,369اإلي
ح 523,616758,948495,9291,193,2091,344,2381,728,2211,082,019174,4793,551,8065,873,487الهبات و المن

2,016,0943,014,7823,090,1752,660,7973,696,4353,368,8434,422,4184,340,6927,955,0799,822,856األجمالي 
67,562,40578,544,78765,795,47351,483,16472,476,62079,235,41281,569,948111,693,325121,772,764110,486,247
15,955,04511,876,5829,026,22817,500,05940,030,59556,875,89322,255,05048,117,14869,265,012124,391,253
83,517,45090,421,36974,821,70168,983,223112,507,215136,111,306103,824,998159,810,473191,037,776234,877,500
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  وشملت اإليرادات البنود التالية:
  وجهين: ىوهي عل :اإليرادات الفعلية -1

، رسوم ب الممتلكات، رسوم الرخص والحرفئاإليرادات التشغيلية وتشمل: ضرا :األولالوجه 
  ، الغرامات، وإيرادات استخدام الممتلكات واألموال.ىل الخدمات، ضرائب رسوم محلية أخرمقاب

مياه الشرب)، مشاريع ( المياهإيرادات المشاريع الربحية وتشمل: مشاريع  الثاني:الوجه  
  .لتجاريةا االستثمارية، المشاريع الصرف الصحي، مشاريع الكهرباء

  : اإليرادات من الهبات والمنح -2
من المشاريع واإلنجازات،  اإلنمائية وتشمل: المخصصة للمشاريع وهي من الهبات والمنح

  .رها ومراكز ثقافية ومشاريع ربحيةطرق وشوارع وصرف صحي ومياه وآبار وتأهيل مناطق وتطوي
حده من أجل الدراسة  ىتم تجميع إيرادات كل بلدية من كال الوجهين لكل سنة عل

  نستطيع تسجيل النقاط التالية:ومن خالل الجدول والبيانات الواردة، والمقارنة والتحليل، 
األعوام  ستثناءإب، 2013لغاية  2004العام لإليرادات العامة هو تزايدي من سنة  ةاالتجا  -أ 

  .ة به تلك الفتر اتسمت، والسبب يعود للوضع السياسي الفلسطيني الذي 2006، 2007
كما  بلغ المجموع العام إليرادات البلديات الخمس للفترة الزمنية التي يغطيها الجدول  -ب 

  :يلي
 من اإليرادات العامة. )%66.9( شيكل، وتشكل )850,000,000( اإليرادات الفعلية  
 من  )%33.1(وتشكل ،شيكل) 420,000,000( اإليرادات من الهبات والمنح

  اإليرادات العامة.
 شيكل للسنوات العشر مجتمعة )1,270,000,000( ياإلجمالي الكل.  

 )42,000,000( ة والتطوير من المنح والهبات بلغاإليرادات المخصصة للتنمي عدلمإن   -ج 
، التي تغطي مراكز المحافظات في قطاع الكبرىللبلديات الخمس الواحدة للسنة شيكل 

  .الكبرىدنه الرئيسة وم غزة
حصاء، يبلغ عدد سكان المناطق التي تغطيها إلل يحصائيات المركز الفلسطينإبحسب   - د 

نسمة هم  )1,850,000( نسمة، من أصل )1,250,000( بحدود الكبرىالبلديات الخمس 
عدد  ىادات التنمية والتطوير مقسومة علتعداد سكان قطاع غزة، وبحساب معدل إير

 نةشيكل للفرد الواحد في الس )33.6(= 42,000,000/1,250,000سكان البلديات 
محدودية الموارد المالية للبلديات الموجهة  ىوهذا يدلل عل، )للفرد دوالر 10-7بمعدل (

  للتنمية والتطوير خاصةً في منطقة عطشى للتنمية مثل قطاع غزة.
جميع المحافظات،  ى) بلدية موزعة عل23( لبلغ عددهاأما بقية البلديات في قطاع غزة وا

  داتها المالية للسنوات العشر الماضية.بجميع إيرا )10( رقم نورد هنا جدول
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  )10جدول رقم (
  الشيكل)ملة ) بلدية في قطاع غزة (الع23( ـاإليرادات الفعلية والهبات والمنح ل

  
  .للبلديات ووزارة الحكم المحلي جرد من إعداد الباحث من واقع التقارير المالية الجدول:

2004200520062007200820092010201120122013اسم البلديةالفئهم

ة  رادات الفعلي 2,383,6262,849,6172,239,5092,207,0151,317,3443,063,3854,052,1284,764,5634,968,0855,180,671اإلي
ح 1,549,375876,615762,171791,4101,479,9983,699,4331,780,7293,130,756741,70617,049,662الهبات و المن

3,933,0013,726,2313,001,6802,998,4252,797,3426,762,8185,832,8577,895,3195,709,79122,230,334األجمالي 
ة  رادات الفعلي 2,082,9992,596,9821,915,4641,499,0021,988,4051,826,0563,797,0703,587,0884,461,3404,665,968اإلي
ح 930,868810,785567,724876,3611,462,6723,761,1001,405,9925,788,3982,271,3257,406,872الهبات و المن

3,013,8673,407,7672,483,1882,375,3633,451,0775,587,1565,203,0629,375,4866,732,66512,072,839األجمالي 
ة  رادات الفعلي 1,228,6371,756,8701,374,339825,5331,787,7181,869,9792,635,9812,944,0893,721,5093,352,821اإلي
ح 707,778937,055238,4571,905,0751,520,0831,196,0791,548,6163,311,7841,554,8171,188,244الهبات و المن

1,936,4152,693,9251,612,7962,730,6083,307,8013,066,0584,184,5976,255,8735,276,3264,541,064األجمالي 
ة  رادات الفعلي 870,5501,138,584595,795654,0451,092,423930,7201,722,7162,731,5392,371,9432,643,817اإلي
ح 445,773426,822297,240415,883715,680908,1221,147,1181,296,942155,8102,978,540الهبات و المن

1,316,3231,565,406893,0351,069,9281,808,1031,838,8422,869,8344,028,4812,527,7535,622,357األجمالي 
ة  رادات الفعلي 825,1831,220,234597,357640,596806,593896,9251,514,5481,805,5212,062,2232,020,032اإلي
ح 244,932204,932153,692251,612540,5231,075,5051,064,2331,656,313408,2952,779,525الهبات و المن

1,070,1151,425,166751,049892,2081,347,1161,972,4302,578,7813,461,8342,470,5184,799,557األجمالي 
ة  رادات الفعلي 1,101,816.981,204,293763,070557,7741,065,496696,7411,321,6211,585,653.061,121,741.141,612,579.40اإلي
ح 435,305435,163286,773430,8171,030,7471,277,152555,5461,625,000738,6032,324,522الهبات و المن

1,537,1221,639,4561,049,843988,5912,096,2431,973,8931,877,1673,210,6531,860,3443,937,102األجمالي 
ة  رادات الفعلي 670,3371,354,127829,710782,358754,378817,7141,544,9481,440,9541,480,8751,900,524اإلي
ح 270,597230,597134,516142,576504,416988,104716,530840,121856,405988,800الهبات و المن

940,9341,584,724964,226924,9341,258,7941,805,8182,261,4782,281,0752,337,2802,889,324األجمالي 
ة  رادات الفعلي 842,713815,178550,195797,050468,773573,555944,5451,367,2401,283,7181,283,856اإلي
ح 970,9301,092,580316,628198,047979,388793,4390000الهبات و المن

1,813,6431,907,758866,823995,0971,448,1601,366,993944,5451,367,2401,283,7181,283,856األجمالي 
ة  رادات الفعلي 737,7091,176,652724,417707,717532,133664,3451,106,6311,352,8761,682,1581,545,070اإلي
ح 147,948217,789186,077252,627455,411413,022164,852168,27619,045127,944الهبات و المن

885,6571,394,442910,494960,344987,5441,077,3671,271,4831,521,1511,701,2031,673,014األجمالي 
ة  رادات الفعلي 785,791770,580288,961373,037609,111524,756875,298717,610864,435848,288اإلي
ح 201,227171,227103,327166,800736,147356,123326,936814,597788,50131,267الهبات و المن

987,018941,807392,288539,8371,345,258880,8791,202,2341,532,2071,652,936879,555األجمالي 
ة  رادات الفعلي 175,058272,246145,245179,579255,209246,784397,077493,958433,790542,121اإلي
ح 190,000239,029104,786115,173461,484189,83223,25025,00016,22320,000الهبات و المن

365,058511,275250,031294,752716,693436,616420,327518,958450,013562,121األجمالي 
ة  رادات الفعلي 71,403142,599123,422212,009342,134471,224575,462536,957519,735484,670اإلي
ح 221,856227,923152,317142,632336,234306,94225,412000الهبات و المن

293,258370,522275,739354,641678,368778,166600,874536,957519,735484,670األجمالي 
ة  رادات الفعلي 252,843473,958208,320185,641238,485486,670546,032575,003583,805798,039اإلي
ح 286,220169,07785,677179,538301,732396,489738,96038,379392,7332,532الهبات و المن

539,063643,035293,997365,179540,217883,1591,284,992613,381976,538800,571األجمالي 
ة  رادات الفعلي 223,102430,204174,454174,454261,087236,297465,0591,232,241684,229426,951اإلي
ح 190,000160,00078,786153,661224,906216,80329,6400045,000الهبات و المن

413,102590,204253,240328,115485,993453,100494,6991,232,241684,229471,951األجمالي 
ة  رادات الفعلي 159,025157,593111,333122,969224,377182,083315,013354,770334,060425,731اإلي
ح 166,056190,000107,106119,999207,206189,22819,81517,70000الهبات و المن

325,081347,593218,439242,968431,583371,311334,828372,470334,060425,731األجمالي 
ة  رادات الفعلي 212,037636,768554,243427,475513,532583,178845,8511,326,1832,187,3551,496,769اإلي
ح 190,00016,00078,786180,51585,921665,64679,236589,4020209,278الهبات و المن

402,037652,768633,029607,990599,4531,248,824925,0871,915,5842,187,3551,706,047األجمالي 
ة  رادات الفعلي 42,06369,42446,59444,02749,401119,167179,031170,734339,308371,644اإلي
ح 300,875160,000111,019230,575344,490324,033128,805103,032270,374562,458الهبات و المن

342,938229,424157,613274,602393,891443,200307,836273,766609,682934,102األجمالي 
ة  رادات الفعلي 335,135333,826192,833236,490258,683218,840256,220449,882425,866457,300اإلي
ح 190,000160,000111,378120,000210,7751,332,35126,74403,1000الهبات و المن

525,135493,826304,211356,490469,4571,551,191282,964449,882428,966457,300األجمالي 
ة  رادات الفعلي 37,15914,89536,35823,90350,58647,726247,024358,377393,176350,424اإلي
ح 190,000160,000105,969111,971240,748241,111227,63732,9401,415,879730,195الهبات و المن

227,159174,895142,327135,874291,333288,837474,661391,3171,809,0551,080,620األجمالي 
ة  رادات الفعلي 92,752115,08389,44782,255125,33491,036262,916374,685296,166331,399اإلي
ح 190,000229,240102,78690,850125,815142,8438,150102,00000الهبات و المن

282,752344,323192,233173,105251,149233,879271,066476,685296,166331,399األجمالي 
13,129,93917,529,71411,561,06610,732,92912,741,20014,547,17823,605,17028,169,92130,215,51630,738,674
8,019,7407,114,8334,085,2156,876,12211,964,37518,473,35810,018,20019,540,6399,632,81636,444,839
21,149,67924,644,54715,646,28117,609,05124,705,57533,020,53633,623,37047,710,56039,848,33267,183,513
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  ومن الجدول السابق يتبين لنا:
  للفترة الزمنية التي يغطيها الجدول: )23( ـام إليرادات البلديات البلغ المجموع الع - 1

 من اإليرادات العامة. )%59(شيكل، وتشكل ) 193,000,000( اإليرادات الفعلية  
  من  )%61( شيكل، وتشكل) 132,000,000( اإليرادات من الهبات والمنح

  اإليرادات العامة.
 ات العشر مجتمعةشيكل للسنو )325,000,000( اإلجمالي الكلي.  

 )13,200,000( ة والتطوير من المنح والهبات بلغإن معدل اإليرادات المخصصة للتنمي - 2
دنه للسنة للبلديات الثالث والعشرين، التي تغطي ضواحي محافظات قطاع غزة وم شيكل

  ومخيماته الرئيسة.
تغطيها التي  حصاء، يبلغ عدد سكان المناطقإلل يحصائيات المركز الفلسطينإبحسب  - 3

نسمة هم تعداد سكان  )1,850,000( نسمة، من أصل )600,000( تلك البلديات بحدود
عدد سكان البلديات  ىقطاع غزة، وبحساب معدل إيرادات التنمية والتطوير مقسومة عل

دوالر  6-4 بمعدل من( شيكل للفرد الواحد في السنة) 22(= 600,000/13,200,000
ة الموارد المالية الموجهة للتنمية والتطوير في تلك محدودي ىوهذا يدلل عل ،)للفرد

  .البلديات
عن واقع البلديات من  )1(وبالرجوع للتقارير المالية الصادرة عن وزارة الحكم المحلي 

تلك % من مخصصات البلديات من 70، نجد أن ما نسبته 2013الفئة "ج" والفئة "د"، لألعوام 
خصصات فهي موزعة بين نفقات إدارية وتشغيلية، في ر، وباقي الموالفئتين، هي رواتب وأج

معظم تلك البلديات  ىي ال وجود لد، وهذا يعنن معدومةالمخصصات اإلنمائية تكاد تكو نحين أ
إال  ،اإلنمائيةفي الوزارة ال تعتمد مبالغ للموازنات تنموية، كما أن لجنة الموازنات  عمشاري

   ل خارجي.يكون تموي اوعادةً م ،لها الًبوجود تموي
% من 15، فتوضح أن نصيب المشاريع التنموية كانت بنسبة 2012أما تقارير عام 

% للبلديات من الفئة "د"، علماً أن عدد 30موازنات بلديات فئة "ج"، بينما بلغت النسبة حد 
 البلديات من كال الفئتين هو أحد عشر بلدية وتعتبر هذه النسبة ضعيفة بالمقارنة مع مساحة النفوذ

نسبة مخصصات التنمية وجود بلديات  ى، وذلك الحال يقودنا للحديث عن جدووتعداد سكانها
 الصغرىالدنيا، كما يثير توجهه وزارة الحكم المحلي نحو دمج تلك البلديات الحدود لديها ب

  وتشكيل هيئات جديدة. 

                                         
  .9). تقرير حول المشاكل اإلدارية التي تعاني منها البلديات الصغري. ص 2013وزارة الحكم المحلي.( )1(
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علـى  تعتمد ة الفلسطينيالمستدامة التنمية المحلية  خالصة ما قيل حول تمويل التنمية، إن
حيث تتأثر التنمية المحلية بالتمويـل الخـارجي    ،التمويل الخارجي وخاصة المشاريع التطويرية

وتكاد تكون قوة الـدفع   "قوة الدفع الخارجي" ومحدودية تأثير التمويل الداخلي "قوة الدفع الداخلي"
  ة.الداخلية معطلة ألسباب ذاتية داخلية وموضوعية خارجية كما وسبقت اإلشار

التمويل  ىأن البلديات في قطاع غزة تعتمد وبشكل كبير عل )1(بشكل عام بينت الدراسات
 ى، في حين تصل نسبة االعتماد عل63%ىصل نسبة االعتماد في المتوسط حتاألجنبي وت

الضعف الشديد للتمويل المحلي الذي يعد األساس  ى، وهذا يدل عل37%التمويل المحلي بحدود 
قراض البلديات أن إأعدها صندوق تطوير و )2(المحلية، كما بينت دراسة في تمويل التنمية

% نتيجة للصراع المستمر والتقلبات السياسية واالقتصادية 31ميزانيات البلديات تناقصت بمعدل 
المشاريع التي تتفق  اختيارخر تتحكم الدول والجهات المانحة بكيفية آوعلى صعيد ، المتواصلة

مع مصالح الشعب -أحياناً  -، بما يتعارضوأولوياتها وأجندتها السياسية مع رؤيتها وبرامجها
   .وأولوياته الفلسطيني
  : المجاالت التنموية التي تساهم البلديات في تحقيقها 5.3.3.4

كما وسبق ذكره  رغم محدودية الصالحيات التي كفلها قانون الهيئات المحلية الفلسطينية
ورغم ضعف اإلمكانيات  ،ة الحكم المحلي والبلدياتفي وظائف وصالحيات كل من وزار

فإنها  ،التي تقوم بها المتنوعة التي ذكرناها ن البلديات ومن خالل البرامج واألدوارإف ،والموارد
  :المستدامة في المجاالت التنموية التاليةالمحلية تُسهم في تحقيق التنمية 

  : من خالل ،)لالستدامة الجتماعيعد االب( تماعيةالمساهمة في تحقيق التنمية االج - 1
تشكيل  عن طريق ،تمكين المجتمع والمشاركة الشعبية في التخطيط والتنفيذ والرقابة

والمشاركة الشعبية في تحديد االحتياجات والبرامج والمشاريع  ،وتفعيل لجان األحياء
فضالً عن المشاركة في التخطيط االستراتيجي  ،وتحريك أصحاب الشأن ،التنموية

  ،والمتكامل للتنمية
كذلك توزيع الخدمات البلدية والبيئية ومشاريع البنية التحتية على المواطنين واألحياء 

مياه شرب نظيفة  ىوالحصول عل ،النظافة والصحة العامة ىوالعمل عل ،بعدالة وتوازن
رصف  ،(صرف صحي التحتية األساسية لجميع األحياء ىوتوفر البن ،وصالحة

  طرق....).
  

                                         
  .114. صمرجع سابق2013) ..(أبو فريا، زياد )1(
  مرجع سابق.). 2013.() صندوق تطوير واقراض البلديات2(
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 )، بواسطة:عد البيئيالب( ارة المستدامة للموارد الطبيعيةمساهمة في تحقيق اإلدال - 2
وإعادة التدوير  ،تصنيف النفايات الصلبة ،تحويل وتدوير الموارد الطبيعية من خالل

والتحضير لخطط مستقبلية إلنشاء  ،مياه الصرف الصحي ومعالجة ،واستخراج الطاقة
  مساكن ومباني صديقة للبيئة.

من خالل خطط مستقبلية لتجميع وحقن مياه األمطار  ،إدارة مصادر المياه ىباإلضافة إل
وفكر  والتوعية البيئية للمواطنين بجميع قضايا التنمية والبيئة ،في باطن األرض

  .االستدامة
  :من خالل ،(االستدامة في تخطيط المدن) المساهمة في تحقيق التنمية الحضرية والريفية - 3

قتصادية ستعماالت األراضي لألنشطة االإللتوظيف األمثل والمالئمة المكانية اإلدارة وا
خالل التحليل والتخطيط المكاني وذلك من  ،جتماعية والبيئية والتوسع الحضريواإل
األنشطة  ىستعماالت األراضي علستعماالت األراضي والتوظيف والتوزيع األمثل إلإل
والتنسيق بين البلديات  ،لتوازن بين الحضر والريفوا ،جتماعية والبيئيةقتصادية واالاال

  .في تقسيم القطاعات المختلفة
 المستدامة: المحلية برامج البلديات لتحقيق التنمية  6.3.3.4

 ىعل (حسب تقديرات الباحث) ألكثر مالمسةً وتأثيراًتم تحديد البرامج التالية كونها ا
تي تتناول األراضي كونها المورد الطبيعي الوحيد المستدامة، وخاصة البرامج الالمحلية التنمية 

المستدامة، وكذلك المحلية المتوفر ومحور الصراع مع المحتل، كما هي الوعاء المكاني للتنمية 
البرامج التي تهتم باإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتدوير وتحويل النفايات ومياه الصرف 

  قترحة للدراسة هي: الصحي ومياه األمطار. والبرامج الم
      إمداد السكان المحليين بالخدمات اإلنسانية األساسية والتـي ينظمهـا القـانون الخـاص

 بالهيئات المحلية.
 .تحديد االحتياجات وترتيب األولويات لبرامجها ومشاريعها التنموية 
 .حشد وإدارة الموارد الالزمة للتنمية المستدامة 
 تخطيط االستراتيجي والمتكامـل للتنميـة وإدارة   تحريك أصحاب الشأن والمشاركة في ال

  الفضاء المفتوح (القطاعين العام والخاص، المجتمع المحلي، منظمات المجتمع المدني).
 ستعماالت األراضي.التحليل والتخطيط المكاني إل 
 ـ  قتصـادية واال شاريع، والتنسيق بين النشـاطات اال تحديد البرامج والم  ىجتماعيـة عل

  فوذ، ومنح التراخيص الالزمة بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن.األراضي ضمن الن
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  :المستدامةالمحلية تحقيق التنمية  ىمؤشرات قياس مد 7.3.3.4
ويتم قياس تلك المساهمة من البلديات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة من خالل 

   ).11( والموضحة في الجدول رقمخصيصاً  هاتم تطويرمؤشرات قياس 
  )11ول رقم (جد

  في البلديات تحقيق التنمية المستدامة ىمؤشرات قياس مد
 مؤشرات القياس المجال التنموي م

1. 

 المساهمة في تحقيق التنمية
  االجتماعية

  تمكين المجتمع المحلي والمشاركة
 في التخطيط. الشعبية

  تشكيل وتفعيل لجان األحياء. - 
امج المشاركة الشعبية في تحديد االحتياجات والبر - 

  والمشاريع التنموية.
  تحريك أصحاب الشأن. - 
 المشاركة في التخطيط االستراتيجي والمتكامل للتنمية. - 

  توزيع الخدمات البلدية والبيئية
ومشاريع البنية التحتية على 
المواطنين واألحياء بعدالة 

  وتوازن.
 

  النظافة والصحة العامة. - 
  مياه شرب نظيفة وصالحة. ىالحصول عل - 
التحتية األساسية لجميع األحياء (صرف  ىتوفر البن - 

 صحي، رصف طرق،).

2. 

المساهمة في تحقيق اإلدارة المستدامة 
  للموارد الطبيعية

 تحويل وتدوير الموارد الطبيعية  
 

  برامج تحويل وتدوير للموارد الطبيعية. - 
تصنيف النفايات الصلبة وإعادة التدوير واستخراج  - 

  الطاقة.
  .معالجة مياه الصرف الصحي - 
 خطط مستقبلية إلنشاء مساكن ومباني صديقة للبيئة. - 

 إدارة مصادر المياه. -  إدارة مصادر المياه  
خطط مستقبلية لتجميع وحقن مياه األمطار في باطن  - 

  األرض.
 التوعية البيئية للمواطنين. - 

3. 

المساهمة في تحقيق التنمية الحضرية 
  والريفية

اإلدارة والتوظيف األمثل والمالئمة 
ة الستعماالت األراضي لألنشطة نيالمكا

جتماعية والبيئية قتصادية واالاال
 والتوسع الحضري

  التحليل والتخطيط المكاني الستعماالت األراضي. - 
 ىالتوظيف والتوزيع األمثل الستعماالت األراضي عل - 

  جتماعية والبيئية.قتصادية واالاألنشطة اال
  التوازن بين الحضر والريف. - 
 ت في تقسيم القطاعات واألنشطة.التنسيق بين البلديا - 

  المصدر: تم تطويره من قبل الباحث
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دور البلدية في وضع وتنفيذ السياسات المحلية والسياسات العامة للحكومة  4.3.4
  :المركزية

 كماللبلديات دور هام في مجال وضع وتنفيذ السياسات المحلية والمركزية نذكرها 
  :)1(يلي
  السياسات المحلية:  -1

 السكان وأصحاب األراضي لاللتزام بالمخطط الهيكلي والعمل على تطبيقه تشجيع.  
 المدن) ىمن الريف إل( ت التي تحد من الهجرة الداخليةوضع السياسا.  
      تشجيع وتفعيل مشاركة المجتمع المحلي الختيار أعضـاء المجـالس البلديـة وكـذلك

 .المساهمة في تحديد حاجاته بشكل يعمل على تحقيق رغباته
 تشجيع الرقابة الشعبية على هيئات الحكم المحلي ىع السياسات التي تهدف إلوض. 
 إصدار األنظمة اللوائح التنفيذية لتنظيم أعمال البلدية. 
 عمار المجتمع إقتصادية وعملية بناء ويئة المحلية في عملية التنمية االيجب أن تساهم اله

ألن إعادة  ،لتنمية القومية الشاملةن نشاطات التنمية تنعكس مباشرة على اإحيث  ،المحلي
تأهيل أو تطوير البنية التحتية في البلدية يعمل وبشكل أساسي على جلـب المسـتثمرين   

 سواء من الداخل أو الخارج.
 :السياسات المركزية  -2

 وتواكـب عملهـا    ،تساهم في تنفيذ خطط الحكومة المركزية التي تتفق مع أهداف البلدية
  .د نفوذهاواهتماماتها داخل حدو

 التي تعمل على دعم عمل البلديات وتحسين  ،تساهم في إنشاء مجالس الخدمات المشتركة
أدائها أو تعمل على تقديم نوع معين من الخدمة ضمن إطـار نفـوذ بلـديات متقاربـة     

  .جغرافيا
     تشارك الحكومة المركزية في الجهود المبذولة لرفع المعاناة عـن السـكان أو تخفيـف

 .قد تصيبهم نتيجة الكوارث واألحداث األضرار التي
  تساهم وتتعاون مع الحكومة المركزية في وضع وتنفيذ السياسات التي تحافظ على البيئة

 .والصحة العامة
 

                                         
 .1217. ص مرجع سابق). 2006ن.(أبو سمرة، سفيا )1(
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  :المشاركة المجتمعية في أعمال الهيئات المحلية (البلديات) 5.3.4
كن المـواطن  والتي يتم ،مجتمعية هي سمة من سمات الحكم المحلي الرشيدئئالمشاركة ال

من خاللها من المشاركة في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقيـيم واالسـتخدام األمثـل للمـوارد     
  وتحفز المبادرات والمساهمات في سبيل تحقيق التنمية المحلية. ،المتاحة

وإنما تفيـد فـي    ،والمشاركة ال تعني التدخل في صالحيات ومسئوليات الهيئات المحلية
المعلومات واإلشراك بشكل فعال في عملية التخطيط وصـنع القـرار    ىع علالتمكين من االطال

  وتشجيع المبادرات.
  :)1(واقع المشاركة المجتمعية في أعمال البلديات 1.5.3.4

ن هناك العديد من البلديات والهيئات المحلية إف ،من خالل متابعات وزارة الحكم المحلي
وبدرجات متباينة وأدوات  ،المشاركة المجتمعية أو أكثر من إشكال الفلسطينية تمارس شكالً

أو في سياق  ،وتلك الممارسات إما أن تكون جاءت بمبادرات ذاتية من الهيئة المحلية ،مختلفة
أربع  ىوتلك الممارسات تندرج في مجملها عل ،نشاطات وبرامج ممولة من جهات مانحة

  : مستويات
 ،المخططات الهيكلية ىطالع علغرار إصدار نشرات وإعالنات لال ىعل :اإلفصاح - 1

ونشر بعض من البيانات المالية  ،بعض الخدمات ىونشر إجراءات الحصول عل
  والمحاسبية.

 ،جتماعات دورية تشاوريه ولقاءات جماهيريةاشكل لجان قطاعية و ىعل :التشاور - 2
  وسياسة الباب المفتوح. ،ولجان األحياء ىوصندوق الشكاو

  مثل مشاركة ممثلي المجتمع المدني في تحضير :القرارالمشاركة في التخطيط وصناعة  - 3
أو مشاورتهم في تحديد االحتياجات التنموية أو  ،لبعض البلديات استراتيجيةخطط تنموية 

  مشاركة فئات معينة كالشباب في بعض األنشطة.
  .مثل تنفيذ أعمال تطوعية أو تبرعات مادية وعينية :المساهمة في الجهد والمال - 4

  :وتتسم بالسمات التالية ،بعض الهيئات المحلية ىالممارسات تقتصر عل أن تلك ىونر
وغير ملزمة لجميع البلديات بل نشاطات  ،شكل غير مؤسسي ىتتم في معظمها عل  - أ 

  فردية.
والملزمة  لمشاركة والمنظمة لها والمعززة منهالغياب األنظمة والقوانين الراعية   - ب 

  .للجميع

                                         
عمال الهيئات أفي المجتمعية سسة المشاركة أم عزيزسياسات تعمل ورقة  .)2010(، أحمد.الرمحي )1(

 .USAIDوتمويل من  CHFمع مؤسسة  . بالتعاونالفلسطينيةالمحلية 
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فق إدراكه وفهمه لدورة في تحسين مفاهيم و ،تذبذب درجات تفاعل المواطنين  - ج 
  حداث التنمية.إوالمساهمة في  ،الديمقراطية والحكم الرشيد

 في كثير من األحيان تكون المشاركة شكلية وذات نمط دعائي وغير فاعلة.  - د 
 :)1(ترسيخ مفاهيم وممارسات المشاركة المجتمعية في أعمال البلديات 2.5.3.4

 : ممارسات من خالل العناصر التاليةيتم تجسيد هذه المفاهيم وال
ليات وأهمية آبمفاهيم و ،وعي الهيئات المحلية والمواطن ومؤسساته ىرفع مستو - 1

  المشاركة المجتمعية في أعمال الهيئات المحلية وأحداث التنمية المحلية والمستدامة.
ه وكذلك حقوق ،كي معهارتعريف المواطن بطبيعة عمل الهيئات المحلية ودورة التشا - 2

  .حداث التنمية في مجتمعهأومسئولياته وواجباته في 
 ،كافة الهيئات والمجتمعات المحلية ىالترويج لممارسة المشاركة المجتمعية السليمة لد - 3

واالحتكاك بالخبرات  بلدياتوتشجيع تبادل خبرات ال ،ونشر وتعميم قصص النجاح
  العالمية.

حلية في ة التي تبادر بها الهيئات الملطوعيلمبادرات ال البلديات وتشجيعتطوير وتصويب  - 4
  مجال المشاركة المجتمعية.

أن تقوم الهيئات المحلية بتزويد الجمهور  ،(اإلفصاح) المعلومات ىطالع علاإل - 5
ن المواطن من فهم المشكالت والبدائل والفرص والحلول والمخططات يبمعلومات لتمك

  .واإلجراءات
  

 : )2(مقومات وعوامل نجاح البلديات 6.3.4
أن هناك العديد من المقومات والعوامل الالزمة لنجاح  ،يتفق العديد من الباحثين واألكاديميين

  : ومن تلك المقومات والعوامل ،وزيادة مساهمتها في التنمية المستدامة ،البلديات في تحقيق أهدافها
  المحلي البيئة واإلطار القانوني والتشريعات المناسبة التي يستند إليها نظام الحكم

  بمكوناته ومستوياته وعناصره.
 فتعزيز الشخصية المعنوية  ،العالقة التي تربط الهيئات المحلية بالسلطة المركزية

على قاعدة الالمركزية النسبية يزيد من قدرة البلديات على تحقيق  ،واالستقالل المالي
 .التنموية والتطويرية األهداف

                                         
  .9. صمرجع سابق). 2010الرمحي، أحمد.( )1(
ت االدارية المحوسبة في عملية صنع القرارات في بلديات قطاع دور نظم المعلوما .)2004(، ماهر.غنيم )2(

 .39ص . غزة بفلسطين
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 واستيعابهم ألهـداف نظـام الحكـم المحلـي      ،نالفهم واإلدراك الواعي من قبل العاملي
يزيد من فرصـهم   ،قتصادية واإلداريةجتماعية واالمن الناحية السياسية واال ،والبلديات

 في تحقيق أهداف البلديات.
 لعملية صنع واتخاذ القرار بنفسها  ،الصالحيات الممنوحة للمجالس المحلية المنتخبة ىمد

 البعد المحلي. والقضايا والنشاطات والبرامج ذات
    المتابعة والرقابة اإلدارية والمالية من قبل الحكومة المركزية للهيئات المحليـة بهـدف

 إنجاحها وقيامها بواجباتها بشكل كفؤ وفعال بما يخدم المواطنين.
      درجة تحقيق التنمية السياسية والمشاركة المجتمعية والتمثيـل الجيـد للمـواطنين فـي

 ة ومجالس األحياء.المجالس المحلية المنتخب
      قدرة البلديات والهيئات المحلية على حشد المـوارد وترتيـب األولويـات والمشـاركة

 .وتحريك أصحاب الشأن في العملية التخطيطية
  التقسيم اإلداري التنظيمي المناطقي الجيد لمناطق نفوذ البلديات، بحيث يكون ذلك التقسيم

العيش والقيام بواجباتها وتقدم خـدماتها   ىرة عللتكوين هيئات محلية قاد اًومناسب اًمالئم
 للمواطنين.

 .قدرة البلديات على تحديد البرامج والمشاريع والتنسيق الالزم لذلك 
 .القدرة على فهم البيئة والمتغيرات المحلية واإلقليمية والتخطيط االستراتيجي  

  
  قطاع غزة والمعيقات التي تواجهها:سمات البلديات في  7.3.4

وتحديد العقبات التـي تواجههـا    ،ستطيع رصد سمات الهيئات المحلية في فلسطينال ن 
 ،بوزارة الحكم المحلـي  هاوطبيعة العالقة التي تربط ،بمعزل عن البيئة القانونية التي تعمل فيها

 ،العمليـة المركزيـة   ىحيث تعتبر وزارة الحكم المحلي الوصي عل ،وكذلك إمكانياتها ومواردها
إال أن الحكومة لم تترجم ذلك لواقع عملـي   ،ون يتحدث عن التوجه نحو الالمركزيةرغم أن القان

  ومنح الصالحيات.والتفويض ملموس في الممارسة 
  :سمات البلديات في قطاع غزة 1.7.3.4
 وتبعيتها لها فـي   ،الشديد بالسلطة المركزية والمتمثلة في وزارة الحكم المحلي االرتباط

ضـعف دورهـا فـي التخطـيط وتنميـة      أمما  ،ها بشكل عامموازنتها وسياستها وعمل
 .)1(المجتمع

                                         
 15. ص مرجع سابق). 2005، صالح.(يالعاطعبد )1(
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 وذلك نتيجة قصورها في تلبية حاجات  ،نقص الثقة بين الهيئات المحلية والمجتمع المحلي
 .المواطنين والمجتمع

 البلدية لمرة واحـدة فـي    االنتخاباتحيث جرت  ،وليست منتخبة في الغالب مجالسها معينة
، كما أنها لـم تُجـري فـي    1994منذ قدوم السلطة الوطنية عام  ،2006قطاع غزة عام 

حيث لجأت الحكومـات المتعاقبـة لسياسـة    جميع البلديات خاصة البلديات محل دراستنا، 
وتوظيفه لخدمة برامجهـا السياسـية    ،التعيين في محاولة منها لربط قطاع الحكم المحلي بها
 االنقسـام ، كما سـاهم  ع الحكم المحليومنع وصول قوى غير موالية لها لتولي سلطة قطا

البلدية، كمـا سـاهم    االنتخاباتلتعطيل  2007ما بعد عام  السياسي في الساحة الفلسطينية
ـ   ىفي فرض وزارتين للحكم المحلي واحدة في الضفة الفلسطينية والثانية في قطاع غزة عل

داريـة، وبعـد   السياسي واإلداري، مما ضاعف من المرجعيـات اإل  االنقساممدار سنوات 
فـي المرجعيـات    االزدواجيـة استمرت حالـة   2014تشكيل حكومة الوفاق الوطني عام 

 .في الهياكل بين الوزارتين مما فاقم من أوضاع البلديات االندماجخاصة في ظل عدم 
 1.5حيث تبلـغ النسـبة    ،انخفاض مشاركة النساء سواء في مجالس الهيئات المحلية %

عـددهم  أو ضـمن المـوظفين البـالغ     ،عضو )3060(صل أامرأة من  )115(بواقع 
 .)1(% 4من الضفة والقطاع) حيث تبلغ النسبة  (في كلٍّ ) موظف6400(

  المحلية سن الترشـح  انخفاض مشاركة فئة الشباب حيث يحدد قانون االنتخابات للهيئات
مـن   من الشباب اًواسع اًسنة للعضو مما يمنع قطاع )25(و سنة للرئيس )30( لما فوق

 .)2(ترشيح أنفسهم
 بدليل حصول جميع البلـديات   ،نقص في القدرات اإلدارية والمالية وإمكانياتها التمويلية

 تصنيف "ب" بحسب مؤشرات القياس التي صـممها  ىفي قطاع غزة عل الكبرىالخمس 
والذي تسبب في محدودية البـرامج واألدوار التـي   قراض البلديات، إصندوق تطوير و

 .يئات المحليةتقوم بها اله
 جتماعيـة النواحي القانونية والبنيويـة واال من  ،التقييد لعائدات البلديات المالية المتوافرة، 

مما أدى إلى اقتصار دور البلديات الوظيفي على تقديم الخـدمات األساسـية الحيويـة    
 جتماعية والتنموية.قتصادية واالاالهتمام بالسكان من الناحية اال ولم يتوسع ،للسكان

  ضعف دور المجتمع المحلي مـن خـالل هيئاتـه    أعدم إسناد مهام تنموية للبلديات مما
 المحلية.

                                         
  .ملف الشباب في فلسطين). 2002برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ( )1(
  قانون االنتخابات الفلسطينية. )2(
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 وعدم إسناد مهام الشئون الرياضية والصحية  ،تهميش دور الهيئات المحلية في المجتمع
تقديم الخدمات  ىواقتصار مهامها عل ،والتعليمية والثقافية لها كبقية دول العالم والمنطقة

لصالح شركة توزيع الكهرباء  :مثل بعد سحب بعض الخدمات منها تدريجياًاألساسية 
وإسناد خدمات أخرى لوزارات  لصالح مصلحة بلديات الساحل، ءوالماالكهرباء، 

اآلبار ومحطات  ىشرافها علإبالحكومة المركزية وسلطاتها التخصصية كسلطة المياه 
 .برامج البيئيةجميع ال ىبأشرافها عل سلطة جودة البيئةالتحلية و

  :والمشاكل التي تواجه البلديات المعيقات 2.7.3.4
والمشاكل في سبيل تحقيق أهدافها ومن  المعيقاتتواجه البلديات الفلسطينية العديد من 

  : )1(أهمها
 لبلديات في الكثير من عجز األنظمة والقوانين والتشريعات التي تحد من صالحيات ا

 ية والثقافية.جتماعقتصادية واالالنواحي اال
 فقد تم سحب مسؤولية توزيع الكهرباء  ،تآكل مهام وبرامج البلدية بشكل فعلي مع األيام

كما وتم سحب إدارة المياه لصالح سلطة  ،من البلديات لصالح شركة توزيع الكهرباء
كذلك تم  ،يتوقع سحب إدارة الصرف الصحي وقريباً ،المياه ومصلحة بلديات الساحل

رافق والمصالح والسلطات الحكومية المركزية في إصدار تراخيص إشراك بعض الم
 ،الحرف والصناعات كوزارة االقتصاد الوطني وسيطرتها على صالحية بيع الرمل

وهذا ما يسبب في إضعاف الموارد المالية ويحد من قدرة البلديات على القيام بدورها في 
 خدمة وتنمية المجتمع.

  سواء من قبل  ،ء المحلية منها أو المستدامة وأهميتهااسونقص اإلدراك لمفهوم التنمية
 .في وزارة الحكم المحلي اإلشراقيةالعاملين في البلديات ومن قبل الجهات 

  استمرار حالة الجمود السياسي وأثرها على إجراء االنتخابات البلدية والتبعية السياسية
 في عمل البلديات للسلطة المركزية.

 ة واإلمكانيات لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية الضرورية ندرة الموارد المالي
من الدول المانحة لم تلتزم بالتزاماتها المالية تجاه ميزانية  اًن كثيرأحيث  ،واألساسية

في الغالب لالستدانة من  أوتلج المالية حيث تعاني البلديات من نقص في الموارد ،السلطة
 .ر برامجها التشغيلية االعتياديةالمصارف لصرف رواتب موظفيها وتسيي

 حيث تنحصر نظرة المجتمع للبلدية في  ،ضعف روح المبادرة والمشاركة المجتمعية
 الجانب المطلبي الخدمي دون أي مساهمة منه حتى بدون دفع المستحقات المالية للبلدية.

                                         
  .16ص  .مرجع سابق). 2005، صالح.(يالعاطعبد )1(
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 المستدامة.ضحالة الفهم لمفهوم الحكم المحلي ودوره وأهميته في تحقيق التنمية المحلية و 
  لتنفيذ المشاريع النوعية. - أحياناً –والبشرية ضعف اإلمكانيات الفنية 

عن المعيق األكبر والرئيس المتمثل في االحتالل اإلسرائيلي المتحكم في مقدرات  فضالً
لخصوصية الحالة الفلسطينية، من حيث احتدام الصراع مـع المحتـل    الشعب الفلسطيني ونظراً

  تعتبر الوعاء المكاني للتنمية المحلية والمستدامة. والتي ،على األرض
  

  :مبحثخالصة ال 8.3.4
التنظيمي والتطويري والذي يشمل:  هادور تم تناول األدوار الفنية للبلديات بدءاً من

ولجنة  والمخطط التفصيلي والتخطيط المكاني والمخطط الهيكلي المخطط العمراني أو الفيزيائي
تحديد الدور التنموي للبلديات في قطاع غزة من خالل تحديد ودراسة تنظيم المدن، كذلك تم 

ن التنمية أ استنتجنا، ووتحليل مصادر تمويل التنمية المحلية المستدامة في قطاع غزة المتنوعة
المحلية الفلسطينية تعتمد على التمويل الخارجي وخاصة المشاريع التطويرية، حيث تتأثر التنمية 

الخارجي "قوة الدفع الخارجي" ومحدودية تأثير التمويل الداخلي "قوة الدفع المحلية بالتمويل 
  .الداخلي"

التي تساهم البلديات في تحقيقها: المساهمة في تحقيق التالية المجاالت التنموية تم تحديد 
 اهمة في تحقيقوالمسالمساهمة في تحقيق اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتنمية االجتماعية 

لتحقيق التنمية المستدامة: إمداد التالية التنمية الحضرية والريفية من خالل برامج البلديات 
وترتيب األولويات لبرامجها  االحتياجاتتحديد و ،السكان المحليين بالخدمات اإلنسانية األساسية

الشأن أصحاب  المستدامة وتحريكوإدارة الموارد الالزمة للتنمية  التنموية وحشدومشاريعها 
التحليل و ،والمشاركة في التخطيط االستراتيجي والمتكامل للتنمية وإدارة الفضاء المفتوح

مؤشرات قياس مدى تحقيق التنمية ، وتم تطوير والتخطيط المكاني الستعماالت األراضي
   من خالل برامج البلديات. المستدامة

المحلية والسياسات العامة  دور البلدية في وضع وتنفيذ السياسات مبحثهذا الكما تناول 
(البلديات) المحلية المشاركة المجتمعية في أعمال الهيئاتواقع كذلك دراسة ، للحكومة المركزية

سمات البلديات في قطاع غزة والمعيقات التي و ،مقومات وعوامل نجاح البلدياتو الفلسطينية
  .تواجهها
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  : تمهيد 1.5
نجاز الجانب العملي إيتم من خالله  رئيسياً جراءاتها محوراًوإتعتبر منهجية الدراسة 

البيانات المطلوبة إلجراء التحليل  ىوالتطبيقي للدراسة، وعن طريقها يتم الحصول علاإلجرائي و
  للدراسة.اإلحصائي بهدف التوصل للنتائج المرغوب فيها، وتفسيرها في ضوء الجانب النظري 

  

  : منهج وأسلوب الدراسة 2.5
ا، ولإلجابة عن تساؤالت لتحقيقه ىطبيعة الدراسة الوصفية، واألهداف التي تسع ىعل بناء

دراسة  ىيعتمد عل الذيستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، االدراسة، وللتحقق من فرضياتها، 
كما هي في الواقع ويصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها كيفاً وكماً، وذلك من خالل  وتحليلها الظاهرة

المستدامة والمفاهيم  ي والتنمية المحليةمحلدراسة اإلطار النظري والمتمثل في البلديات والحكم ال
والمراجع المختلفة، كذلك جمع البيانات والمعطيات المطلوبة بطرق والدراسات السابقة واألبحاث 

  .ومتنوعة متكاملة
  

 :مصادر البيانات 3.5
  :تقسم مصادر المعلومات في هذه الدراسة لمصدرين هما

والوثائق ثل في الدراسات السابقة، والبحوث والتي تتم :المصادر الثانوية - المصدر األول 
والمقاالت الصادرة عن وزارة الحكم المحلي والبلديات، وقانون الهيئات المحلية الفلسطينية، 

الصادرة عن الهيئات الحكومية وشبه الحكومية المتخصصة في الحكم المحلي والتقارير  راساتوالد
  في مجال الحكم المحلي والتنمية المحلية المستدامة. بحوثالمراجع والكتب ووال، ةالسابق ياتواألدب

  : والمتمثلة في :المصادر األولية - المصدر الثاني
 كأداة بحثية رئيسية، والتي تم تصميمها خصيصاً :)Questionnaireاالستبانة ( - 1

مساهمتها في تحقيق  ىدوار البلديات في قطاع غزة، ومدأواقع وبرامج و ىللتعرف عل
 ،المستدامة، وآليات تطويرها وزيادة فاعليتها والمعوقات التي تواجههالية المحالتنمية 

وتم توجيه االستبانة للعاملين في اإلدارات العليا في البلديات الخمس الكبرى المصنفة 
 .قطاع غزة وزارة الحكم المحلي فيوللعاملين في  تحت الفئة "أ"،
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والخبراء في الحكم  لين السابقينالمسئو نم :)1((Focus Group)المجموعات البؤرية  - 2
وأعضاء من منظمات المجتمع المدني  ،المحلي والبلديات، وكذلك المختصين واألكاديميين

 المحليينالمواطنين جمهور وعموم العاملة في مجال التنمية، والقطاع الخاص، والناشطين 
البؤرية  وعاتالمجم) من 6عدد (تم تكوين في إطار الدراسة متلقي الخدمات البلدية، و

  . سيلي ذكرها بالتفصيل الحقاًلتكون عينات تمثيلية لمجتمعاتها في مناطق نفوذ البلديات و
وتأتي المجموعات البؤرية كأداة بحثية ثانية لنقاش وتفسير نتـائج التحليـل اإلحصـائي    

قـي  ، فضالً عن قياس موقف جمهـور المـواطنين متل  ( األداة البحثية األولي) لمحاور االستبانة
  الخدمات البلدية لواقع البلديات ودورها، كجهة تمثيلية محايدة.

 
  :مجتمع الدراسة 4.5

جميع  ىجميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، بمعن :يعرف مجتمع الدراسة بأنه
ن إمشكلة الدراسة وأهدافها ف ىوبناء عل ،)2(األفراد أو األشياء الذين يكونوا موضوع الدراسة

المصنفة  البلديات الخمس الكبرى فيجميع العاملين في اإلدارات العليا دراسة هو مجتمع ال
يكونون والذين  ،ودير البلح سورفح وخانيون النزلة-وهي بلديات غزة وجباليا )أ(تحت الفئة 

الحكم المحلي  ، مدراء الدوائر)، ووزارةون(رئيس البلدية، مدير البلدية، المدراء العام بدرجة
وعددهم  ،، مدراء الدوائر)ونوكيل وزارة، المدراء العاموزير، درجة (ونون بيكوالذين 
) يبين عدد العاملين في اإلدارات العليا 12( والجدول رقم، فرداً من العاملين )123( اإلجمالي

  .ووزارة الحكم المحلي ىالبلديات الخمس الكبر في
 منكعينة تمثيلية  فرداً) 61( مجموعات بؤرية ضمت عدد )6( كما تم تشكيل عدد

جمهور المواطنين  المختصين ومنووالخبراء في الحكم المحلي والبلديات،  المسئولين السابقين
  متلقي الخدمات البلدية كجهة محايدة لتقييم واقع وأدوار البلديات في قطاع غزة.

   
                                         

المجموعة البؤرية: هي طريقة منهجية من مناهج البحث العلمي، تستخدم بهدف جمع معلومات حول  )1(
 10- 5موضوع محدد، وتتكون من مجموعة منتخبة وذات اهتمامات مشتركة، يتراوح عدد أفرادها من 

ة مجموعة من الموضوع المحدد، ويتم خالل الحلق حولأفراد، يتم دعوتهم للمشاركة في حلقة نقاش 
التفاعالت بين جميع المشاركين، تحت قيادة باحث يقوم بتنظيم التفاعل والنقاش الذي يتم حول الموضوع 
محل النقاش من أجل التوصل إلى مجموعة من التصورات، أو اإلدراكات، أو االتفاقات الجماعية، حول هذا 

 ) دقيقة.100-60الموضوع وتستمر هذه الحلقة النقاشية لمدة تتراوح من (

مناهج البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في العلوم اإلدارية ). 2008مقداد، محمد والفرا، ماجد.( )2(
  .130. غزة: ص 3. طواالقتصادية
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  )12جدول رقم (
  ى ووزارة الحكم المحليالكبرالخمس العليا في كل من البلديات  تاعدد العاملين في اإلدار

 ىالمسم
جباليا   غزة  الوظيفي

  رفح  خانيونس  دير البلح  النزلة
وزارة 
الحكم 
  المحلي

  المجموع

  1  1 - - - - -  وزير
 1  1  -  -  -  - -  وكيل وزارة
 1  1  -  -  -  - -  وكيل مساعد
 5 - 1 1 1 1 1  رئيس بلدية
 5  - 1 1 1 1 1  مدير بلدية
 25 16 1 - - - 8  مدير عام

  85 7 11 12 5 6 44  دير دائرةم
 123 26 14 14 7 8 54  المجموع

  .2014وزارة الحكم المحلي غزة ابريل  –االدارة العامة للشؤون االدارية  :المصدر .الجدول من إعداد الباحث

لجميع أفراد  أسلوب عينة المسح الشامللصغر مجتمع الدراسة، تم استخدام ونظراً 
 ام توزيع عينة استطالعية حجمهتو ،الدراسة هي نفس مجتمعهاعينة ن إوعليه ف ،هامجتمع

دون  ذلكوبعد التأكد من  ،الداخلي والصدق البنائي وثبات األداة االتساق) استبانة الختبار 23(
وعينة على مجتمع  ىأخر) استبانة 100( تم إكمال توزيع، االستبانة ىإجراء أي تعديالت عل

) استبانة، 113( ) استبانة، وقد تم استرداد123( الموزعة ، ليصل مجموع االستباناتالدراسة
كذلك تم من خالل لقاء المجموعات البؤرية من جمهور المواطنين توزيع المحور  ،%92 بنسبة

 مساهمة البلديات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة)، ىمحور مؤشرات قياس مد( السابع فقط
لمخصصة لجمهور المواطنين، مجموعات البؤرية اجميع أعضاء ال ىمن نفس االستبانة عل

  . الكبرى) عضو من جميع البلديات الخمس 53( وعددهم
وتم اعتماد مجتمع الدراسة ليضم كالً من العاملين في البلديات ووزارة الحكم المحلي 

بالنسبة لمتغير وعينتها ) يبين خصائص مجتمع الدراسة 13( كمجتمع بحثي واحد، والجدول رقم
) خصائص مجتمع الدراسة بالنسبة لمتغير 14( ، في حين يحوي الجدول رقمالوظيفيقع المو

  كما يلي: المؤهل العلمي
  
  



129 

  )13( جدول رقم
  بالنسبة لمتغير الموقع الوظيفيوعينتها الدراسة  مجتمعخصائص 

  النسبة  العدد  مكان العمل  م

الموقع  1
  الوظيفي

  20.4 23  وزارة الحكم المحلي
 79.6 90  الخمس الكبرى ع غزةبلديات قطا
  %100  113  العدد الكلي

  )14( جدول رقم
  بالنسبة لمتغير المؤهل العلميوعينتها الدراسة  مجتمعخصائص 

  النسبة  العدد  المؤهل العلمي  م

2 
المؤهل 
  العلمي

 38.0 43  دراسات عليا
 62.0 70  بكالوريوس فما دون

  %100  113  العدد الكلي
% من حجم العينة هم من حملة شهادات 38أن ما نسبته  )14( مرقيتضح من الجدول 

العاملين للحصول البلديات ووزارة الحكم المحلي وتشجيع على اهتمام  لالدراسات العليا، وهذا يدل
  .اإلدارات العليالتولي قيادة  االمؤهالت العلمية العلي يذووترقية توظيف المؤهالت العليا، و ىعل

 بالنسبة لمتغير مدة الخدمةوعينتها ين خصائص مجتمع الدراسة ) يب15( والجدول رقم
  كما يلي:

  )15( جدول رقم
  بالنسبة لمتغير مدة الخدمةوعينتها الدراسة  مجتمعخصائص 

  النسبة  العدد  مدة الخدمة  م

  مدة الخدمة 3

 27.40 31  سنوات 10أقل من 
 11.50 13  سنة 15أقل من  -10من 
 37.20 42  سنة 20أقل من  -15من 

 23.90 27  سنة 20أكثر من 
  %100  113  العدد الكلي

) سنة 20( % من حجم العينة مدة خدمتهم76أن ما نسبته  )15( رقمالجدول  نستنتج من
)، وهذا 1994(عام  فأقل، وهم من تم توظيفهم في عهد السلطة الوطنية ووزارة الحكم المحلي

  يدل على:من الممكن أن 
نشاء وزارة إمنذ دد جووزارة الحكم المحلي بتوظيف كوادر وموظفين اهتمام البلديات  - 1

  .1994عام  بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية الحكم المحلي
  عدد البلديات وترفيع فئات تصنيف البعض اآلخر منها.في زيادة ال ىيدلل علكذلك  - 2
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عدد الدورات ير بالنسبة لمتغوعينتها ) يبين خصائص مجتمع الدراسة 16( رقموالجدول 
  كما يلي:في مجال التنمية المحلية المستدامة  التدريبية التخصصية

  )16( جدول رقم
في مجال التنمية  بالنسبة لمتغير عدد الدورات التخصصيةمجتمع الدراسة وعينتها خصائص 

  المحلية المستدامة

في مجال التنمية المحلية  عدد الدورات التدريبية التخصصية  م
  النسبة  العدد  المستدامة

4 
عدد الدورات 
  التخصصية

 21.30 24  ال يوجد
 40.70 46  دورات 3-1من 
 38.00 43  دورات فأكثر 4
  %100  113  العدد الكلي

العينة لم يلتحق بأي من حجم % من 21.3ان هناك ما نسبته  نجد )16( رقممن الجدول 
% من 72هناك أن لمستدامة، في حين االمحلية ة في مجال التنمية يالدورات التدريبية التخصص

) 4( ىما يزيد عل ىمن العاملين عل 38%في حين حصل دورات، ) 4-1( ما بينالعينة التحق 
مجتمع الدراسة ألهمية  ىعلى االهتمام المتزايد لد يمؤشر قو يوهذا يعطدورات تدريبية، 

والتطبيقات العملية لمفهوم المستدامة الكتساب الفهم النظري المحلية مجال التنمية  يالتدريب ف
  .دخال مفاهيم جديدة في عمل البلدياتإ، واالستدامة في الحكم المحلي

  

  :أدوات الدراسة 5.5
  : االستبانة:ىألولاألداة ا

بعد الرجوع إلى مشكلة وأسئلة وفرضيات وأهداف الدراسة، قام  :خطوات بناء االستبانة
بلديات اإلداري والقانوني والمالي والمعيقات التي واقع ال لمعرفة الباحث بإعداد أداة الدراسة 

، واتبع الباحث قطاع غزةقيق التنمية المستدامة في ي تحف هادورتواجهها وآليات تفعيل 
  : الخطوات التالية لبناء االستبانة

الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، األدب اإلداري وعلى  طالعاال - 1
 فقراتها ومحاورها. االستبانة وصياغةواالستفادة منها في بناء 

 ) فقرة.83و( محاورتم تصميم االستبانة في صورتها األولية وقد تكونت من خمسة  - 2
لفقرات االستبيان حسب  المبحثينتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات 

)، موافق بشدة غيرة، غير موافق، محايد، موافق، موافق بشدة( يحدد درجة الموافقة )،17( جدول
   الترتيب مع التأكد من صدق وثبات االستبانة. ىعل )1، 2، 3، 4، 5( بحيث تعطى الدرجات
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  )17( مجدول رق
  درجات مقياس خماسي التدريج

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  االستجابة
  1  2  3  4  5  الدرجة

  : (االستبانة) صدق أداة الدراسة
هو أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه، وقد قام الباحث  ،ستبانةيقصد بصدق اال

 : )1(بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين
  : صدق المحكمين "الصدق الظاهري"  -

عن طريق عرضها على مجموعة من المحكمين من  ،م التحقق من صدق االستبانةت
ومن المختصين في  ،لي والتنميةذوي العالقة وأصحاب الخبرة واالختصاص في الحكم المح

الذي يضم قائمة  3)( انظر الملحق رقم محكماَ) 15( واإلحصاء التطبيقي مناهج البحث العلمي
وانتماء  ،ووضوح تعليماتها ،جل التأكد من سالمة صياغة االستبانةأمن  ،بأسماء المحكمين

وقد استجاب  ،طة بالدراسةصالحية هذه األداة لقياس األهداف المرتب ىومد ،بعادهاألالفقرات 
وأراء تعديل في ضوء مقترحات  راء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف/الباحث آل

المحكمين، تم تعديل بعض فقرات االستبانة، من حيث الحذف أو اإلضافة والتعديل، لتستقر 
والمعيقات  ) فقرة لدراسة واقع البلديات65االستبانة في صورتها النهائية على ستة محاور و(

ابع الذي تناول مؤشرات والمحور الس ،التي تواجهها في سبيل تحقيق التنمية المحلية المستدامة
كل محور يحتوي على مجموعة من الفقرات، ودرجة ، )2( ) فقرة، انظر ملحق22القياس ذو(
  الفقرات، وتتكون االستبانة من ثالثة أجزاء هي:  ىالموافقة عل

ها الدراسة وهي: الموقع الوظيفي، مدة تلسمات الشخصية والتي تناوليتناول االجزء االول: 
  .المستدامةالمحلية ة في مجال التنمية يالخدمة، المؤهل العلمي، عدد الدورات التدريبية التخصص

  يتناول محاور الدراسة وهي:   الجزء الثاني:
 ) فقرة.13( نواقع اإلداري للبلديات ويتكون ممحور ال - 1
 ) فقرة.12( لحكم المحلي والبلديات ويتكون منين وزارة امحور العالقة ب - 2
 .ات) فقر10( حة (المالية والبشرية) ويتكون منمحور موارد البلديات المتا - 3
 .ات) فقر10( المستدامة ويتكون منالمحلية محور برامج البلديات ومجاالت التنمية  - 4
 .ات) فقر10( دامة ويتكون منالمستالمحلية محور المعيقات أمام البلديات في تحقيق التنمية  - 5
المستدامة ويتكون من المحلية محور تطوير آليات تفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية  - 6

 .ات) فقر10(
                                         

 .106. غزة: مطبعة الجراح. صالقواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيان). 2010الجرجاوي، زياد.( )1(
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المحلية مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ىمحور مؤشرات قياس مد الجزء الثالث:
  .اً) مؤشر22( المستدامة ويتكون من

 : صدق المقياس  -
  Structure Validity: ئيالصدق البنا

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد  
   .)1(محاور بالدرجة الكلية لفقرات االستبانةالارتباط كل محور من  ىاألداة الوصول إليها، ويبين مد

  Internal Validity :صدق االتساق الداخلي
الذي تنتمي  حورلداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع الميقصد بصدق االتساق ا

على عينـة اسـتطالعية    بتطبيقها لالستبانةالتحقق من صدق االتساق الداخلي  ىهذه الفقرة، وقد جر هإلي
من خالل حسـاب معـامالت    لالستبانةوقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي  ،) فردا23ً( مكونة من

  .)2() بين كل فقرة من فقرات محاور االستبانة والدرجة الكلية للمحور نفسهسبيرمان( تباطاالر
) لمحاور سيبرمان( من خالل إيجاد معامالت االرتباط تم حساب صدق االتساق الداخلي

  ).25( رقمالجدول ) حتي 18( من رقموفقرات االستبانة، كما هو موضح في الجداول 
  )18جدول رقم (

  اط لمحاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانةمعامالت االرتب
عدد  المحور م

  الفقرات
معامل 
 االرتباط

   مستوى الداللة
 )Sig(قيمة 

دالة إحصائيا عند  0.653 13 الواقع اإلداري للبلديات  1
α≤0.05=0.000 

طبيعة العالقة بين وزارة الحكم المحلي   2
دالة إحصائيا عند  0.712 12 والبلديات

α≤0.05=0.000  

دالة إحصائيا عند  0.793 10 موارد البلديات المتاحة (المالية والبشرية)  3
α≤0.05=0.000 

دالة إحصائيا عند  0.607 10  برامج البلديات ومجاالت التنمية المستدامة  4
α≤0.05=0.000 

المعيقات أمام البلديات في تحقيق التنمية   5
دالة إحصائيا عند  0.572 10 المستدامة

α≤0.05=0.000 

آليات تفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية   6
دالة إحصائيا عند  0.714 10  المستدامة

α≤0.05=0.000 

مساهمة البلديات في  ىمؤشرات قياس مد  7
دالة إحصائيا عند  0.811 22 تحقيق التنمية المستدامة

α≤0.05=0.000 

                                         
 .102. صجع سابقمر). 2010الجرجاوي، زياد.( )1(

  .114. صنفسه المرجع السابق). 2010الجرجاوي، زياد.( )2(
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 ارتباط دالة إحصائياًعامالت أن محاور االستبانة تتمتع بم )18( رقميتضح من الجدول 
  على أن جميع محاور االستبانة تتمتع بمعامالت صدق عالية لما وضعت لقياسه.وهذا يدل 

  )19( جدول رقم
  معامالت االرتباط لفقرات محور الواقع اإلداري للبلديات والدرجة الكلية للمحور

 )Sig(قيمة  مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م

التنظيمي واإلداري مناسب ألهداف الهيكل  1
دالة إحصائيا عند  0.817 البلدية.

α≤0.05=0.000 

يساهم الواقع اإلداري والتنظيمي للبلدية في   2
دالة إحصائيا عند  0.831  تحقيق التنمية المستدامة.

α≤0.05=0.000 

تتمتع البلدية بالقدرة على حشد الموارد المالية   3
يا عند دالة إحصائ 0.955 والفنية.

α≤0.05=0.000 

تتمتع البلدية بالقدرة على ترتيب األولويات  4
دالة إحصائيا عند  0.840  التنموية.

α≤0.05=0.000 

دالة إحصائيا عند  0.965 تحرص البلدية على استخدام الموارد بكفاءة.  5
α≤0.05=0.000 

د دالة إحصائيا عن 0.615  تحرص البلدية على تحقيق األهداف بفاعلية. 6
α≤0.05=0.000 

دالة إحصائيا عند  0.904 تعاني البلدية من تضخم في عدد العاملين. 7
α≤0.05=0.000 

يعمل في البلدية عدد من العاملين على قدر  8
دالة إحصائيا عند  0.795 مناسب من التأهيل والتدريب والخبرة.

α≤0.05=0.000 

لة إحصائيا عند دا 0.585 يوجد عدد كبير من البلديات المستحدثة.  9
α≤0.05=0.000 

من المناسب دمج البلديات الصغرى لزيادة  10
دالة إحصائيا عند  0.759  كفاءتها وفاعليتها.

α≤0.05=0.000 

دالة إحصائيا عند  0.727 تتوفر للبلدية رؤية واضحة للتنمية المستدامة. 11
α≤0.05=0.000 

12 
 تتوفر للبلدية برامج تنمية مستدامة محددة مثل

(مشاركة أصحاب الشأن، تدوير الموارد، إدارة 
  المياه، استعماالت األراضي).

دالة إحصائيا عند  0.765
α≤0.05=0.000 

يدرك العاملون بوضوح مفاهيم وأبعاد التنمية  13
دالة إحصائيا عند  0.875  المستدامة.

α≤0.05=0.000 
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متع بمعـامالت  تت ديات"أن فقرات محور "الواقع اإلداري للبل )19( رقمالجدول  يوضح
، وهذا يدل على أن جميع فقرات محور الواقـع اإلداري للبلـديات تتمتـع    اًارتباط دالة إحصائي

  بمعامالت صدق عالية لما وضعت لقياسه.
  )20جدول رقم (

  العالقة بين وزارة الحكم المحلي والبلديات طبيعة معامالت االرتباط لفقرات محور 
  والدرجة الكلية للمحور

معامل  الفقرة م
 االرتباط

   مستوى الداللة
 )Sig(قيمة 

يعطي قانون الهيئات المحلية الفلسطينية صالحيات كافية  1
دالة إحصائيا عند  0.596 للبلدية.

α≤0.05=0.000 

شاركت البلدية في صياغة قانون الهيئات المحلية   2
دالة إحصائيا عند  0.655  الفلسطيني.

α≤0.05=0.000 

ية في تعاون وانسجام وتوافق مع وزارة الحكم تعمل البلد  3
دالة إحصائيا عند  0.625  .يالمحل

α≤0.05=0.000 

 ىورقابياً عل تمارس وزارة الحكم المحلي دوراً إشرافياً 4
دالة إحصائيا عند  0.811  البلديات.

α≤0.05=0.000 

توجد حاجة لتطوير قانون حكم محلي مالئم للواقع  5
ة إحصائيا عند دال 0.856 الفلسطيني.

α≤0.05=0.000 

دالة إحصائيا عند  0.710 يتوجب تعزيز استقاللية البلديات. 6
α≤0.05=0.000 

يمكن تطبيق نظام الالمركزية في الحكم المحلي في  7
دالة إحصائيا عند  0.647 فلسطين.

α≤0.05=0.000 

تساعد قوانين وتشريعات البناء على إحداث تنمية  8
لة إحصائيا عند دا 0.710 مستدامة.

α≤0.05=0.000 

تتمتع لجنة التنظيم والبناء المحلية بقدر من االستقاللية  9
دالة إحصائيا عند  0.861 والصالحيات.

α≤0.05=0.000 

يوجد تنسيق بين لجان التنظيم والبناء المحلية في  10
دالة إحصائيا عند  0.790 البلديات.

α≤0.05=0.000 

ركزية على االستخدام األمثل تحرص لجنة التنظيم الم 11
دالة إحصائيا عند  0.546 لألراضي.

α≤0.05=0.000 

تهتم لجنة التنظيم المركزية بمبادئ ومعايير االستدامة  12
دالة إحصائيا عند  0.680  عند توزيع القطاعات االقتصادي.

α≤0.05=0.000 
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محلـي والبلـديات   أن فقرات محور العالقة بين وزارة الحكم ال )20( رقمالجدول  يبين
، وهذا يدل على أن جميع فقرات محور العالقة بين وزارة تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائياً

  الحكم المحلي والبلديات تتمتع بمعامالت صدق عالية لما وضعت لقياسه.
  )21( جدول رقم

  والبشرية) المالية (المتاحةمعامالت االرتباط لفقرات محور موارد البلديات 
  درجة الكلية للمحوروال

معامل  الفقرة م
 االرتباط

   مستوى الداللة
 )Sig(قيمة 

 0.850 تحصل البلدية على حصة مناسبة من موازنة الحكومة. 1
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

2  
يعطي قانون الهيئات المحلية الفلسطينية صالحيات 

 مناسبة للبلدية لجباية األموال.
0.995 

د دالة إحصائيا عن
α≤0.05=0.000 

3  
تتمتع القرارات المالية الصادرة عن البلدية باستقاللية 

 عن وزارة الحكم المحلى.
0.737 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

4 
تعد البلدية موازنة تقديرية سنوية خاصة بها للتشغيل 

 والتطوير والتنمية.
0.616 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

 0.823 نفقاتها وبرامجها التطويرية. تتحكم البلدية ب 5
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.671 تهتم البلدية بتنويع مصادر التمويل للمشاريع. 6
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.812 تكفي موارد البلدية لتغطية برامجها ومشاريعها. 7
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

8 
در التمويل الخارجي للمشاريع تعتمد البلدية على مصا

 التنموية والتطويرية. 
0.941 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

9 
تسعى البلدية لالعتماد على التمويل الذاتي للمشاريع 

 التنموية.
0.552 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

10 
تسعى المجالس البلدية للتوجيه األمثل للموارد المالية 

 وعة.وفق الخطط الموض
0.555 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 
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 الماليـة ( المتاحـة أن فقرات محور موارد البلديات نتبين  )21( رقمالجدول  من خالل
، وهذا يدل على أن جميع فقرات محور مـوارد  تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائياً والبشرية)
  .لقياسهمالت صدق عالية لما وضعت تتمتع بمعا المتاحةالبلديات 

  )22( جدول رقم
  المستدامة المحلية معامالت االرتباط لفقرات محور برامج البلديات ومجاالت التنمية 

  والدرجة الكلية للمحور

معامل  الفقرة م
 االرتباط

   مستوى الداللة
 )Sig(قيمة 

1 
تقوم البلدية بتحديد االحتياجات وترتب األولويات لبرامجها 

  ومشاريعها. 
0.847 

حصائيا عند دالة إ
α≤0.05=0.000 

2  
تتمكن البلدية من حشد التمويل والموارد الالزمة للتنمية 

 المستدامة.
0.985 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

3  
مشاركة أصحاب الشأن في التخطيط  ىتحرص البلدية عل
 المتكامل للتنمية.

0.741 
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

4 
والتخطيط المكاني الستعماالت  تقوم البلدية بالتحليل

  األراضي.
0.664 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

5 
تحدد البلدية البرامج والمشاريع وتنسق بين النشاطات 

 االقتصادية واالجتماعية في مناطق نفوذها.
0.809 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

6 
تمكن البلدية المجتمع المحلي وأصحاب الشأن من 

  كة في التخطيط.المشار
0.903 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

7  
الموطنين واألحياء  ىالبلدية الخدمات والمشاريع علتوزع 

  بعدالة ونزاهة.
0.714 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

 0.561  تقوم البلدية بتحويل وتدوير الموارد الطبيعية.  8
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.539  ة مصادر المياه بكفاءة وفاعلية.تدير البلدي 9
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.867  تدير البلدية األراضي بكفاءة وفاعلية. 10
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 
المحلية أن فقرات محور برامج البلديات ومجاالت التنمية  )22( رقميتضح من الجدول 

لة إحصائيا، وهذا يدل على أن جميع فقرات محور برامج المستدامة تتمتع بمعامالت ارتباط دا
  المستدامة تتمتع بمعامالت صدق عالية لما وضعت لقياسه.المحلية البلديات ومجاالت التنمية 
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  )23( جدول رقم
المستدامة المحلية معامالت االرتباط لفقرات محور المعيقات أمام البلديات في تحقيق التنمية 

  وروالدرجة الكلية للمح

معامل  الفقرة م
 االرتباط

(قيمة  مستوى الداللة
Sig( 

 0.913 غياب التشريعات القانونية المناسبة. 1
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.835 غياب الالمركزية في الحكم المحلي.  2
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.902 عدد البلديات كبير.  3
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.583 نقص التمويل الخارجي لدعم البلديات. 4
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.781 ضعف التمويل الحكومي المخصص للبلديات. 5
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

6 
 يغياب المشاركة الشعبية وأصحاب الشأن من ذو

 العالقة.
0.966 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

 0.830 بين البلديات في التخطيط وغيره.غياب التنسيق  7
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.646 ضعف المخططات اإلقليمية الستعماالت األراضي. 8
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

9 
إجراءات االحتالل والحصار المفروض على قطاع 

 غزة.
0.717 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

10 
لقطاع الخاص والهيئات المحلية غياب الشراكة مع ا

  المجاورة في مناطق النفوذ.
0.894 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

المحلية أن فقرات محور المعيقات أمام البلديات في تحقيق التنمية ) 23(رقمالجدول  يظهر
عيقات أمام ، وهذا يدل على أن جميع فقرات محور المالمستدامة تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائياً

  المستدامة تتمتع بمعامالت صدق عالية لما وضعت لقياسه.المحلية البلديات في تحقيق التنمية 
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  )24( جدول رقم
المستدامة المحلية معامالت االرتباط لفقرات محور آليات تفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية 

  والدرجة الكلية للمحور

معامل  الفقرة م
 االرتباط

   اللةمستوى الد
 )Sig(قيمة 

 0.708 سن التشريعات المناسبة للهيئات المحلية. 1
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.696 تبني الالمركزية في الحكم المحلي.  2
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.575 دمج البلديات الصغرى في هيئات أكبر.  3
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.593 التمويل للبلديات.تنويع مصادر  4
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.948 تخصيص موازنات من الموازنة العامة. 5
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.792 تحريك أصحاب الشأن والمشاركة الشعبية. 6
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.828 تعزيز التنسيق والتخطيط المشترك بين البلديات. 7
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.743 االنتهاء من المخططات اإلقليمية الستعماالت األراضي 8
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.815 انجاز المشروع الوطني والتحرر من االحتالل. 9
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

10 
الشراكة مع القطاع الخاص والهيئات المحلية المجاورة 

  ي مناطق النفوذ.ف
0.834 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

أن فقرات محور آليات تفعيل دور البلديات فـي تحقيـق    )24( رقميتضح من الجدول 
، وهذا يدل على أن جميع فقـرات  المستدامة تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائياًالمحلية التنمية 

المستدامة تتمتع بمعـامالت صـدق   المحلية تنمية محور آليات تفعيل دور البلديات في تحقيق ال
  عالية لما وضعت لقياسه.
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  )/أ25( جدول رقم
مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ىمعامالت االرتباط لفقرات محور مؤشرات قياس مد

  من وجهة نظر العاملين في البلديات -المستدامة والدرجة الكلية للمحورالمحلية 
  ووزارة الحكم المحلي

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

   مستوى الداللة
 )Sig(قيمة 

 0.856 تُشكل البلدية لجان األحياء. 1
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.587 تُفعل البلدية لجان األحياء.  2
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

3  
تُمكن البلدية المجتمع المحلي من تحديد االحتياجات 

 المشاريع التنموية وتوزع الموارد.والرغبات والبرامج و
0.936 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

 0.803 تُحرك البلدية أصحاب الشأن. 4
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

5 
تُشرك البلدية المجتمع المحلي في التخطيط االستراتيجي 

 والمتكامل للتنمية.
0.602 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

 0.774 لدية بالنظافة والصحة العامة.تهتم الب 6
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.929  تزود البلدية المواطنين بمياه شرب نظيفة وصالحة. 7
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

8 
التحتية األساسية في األحياء (صرف  ةتوفر البلدية البني

 صحي، وصف طرق،...).
0.565 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

 0.796 تمتلك البلدية برامج تحويل وتدوير للموارد الطبيعية. 9
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

10 
تحفز البلدية وتعدل من سلوك المستهلك لزيادة فعالية 

  التدوير للموارد الطبيعية.
0.793 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

 0.803  تعمل البلدية على خصخصة مشاريع التدوير. 11
دالة إحصائيا عند 

=0.000α≤0.05 

 0.597  البلدية الستغالل الطاقة الشمسية. ىتسع 12
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 
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 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

   مستوى الداللة
 )Sig(قيمة 

 0.695 تصنف البلدية النفايات الصلبة وتفصل بينها في الحاويات. 13
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.590 تعالج البلدية مياه الصرف الصحي. 14
صائيا عند دالة إح

α≤0.05=0.000 

 0.587 تخطط البلدية إلنشاء مباني صديقة للبيئة. 15
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.805 تدير البلدية مصادر المياه بكفاءة وفاعلية. 16
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

17 
تخطط البلدية لتجميع مياه األمطار وإعادة حقنها في باطن 

 األرض
0.654 

الة إحصائيا عند د
α≤0.05=0.000 

 0.759 تمارس البلدية التوعية البيئية للمواطنين. 18
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

19 
تمارس البلدية التحليل والتخطيط المكاني الستعماالت 

 األراضي.
0.510 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

20 
 ىلتوظف البلدية وتوزع األراضي في استعماالتها ع

  األنشطة االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
0.776 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

 0.846 توازن البلدية في التوسع بين الحضر والريف. 21
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

22 
تنسق البلدية مع البلديات المجاورة في تقسيم األنشطة على 

  القطاعات المختلفة.
0.948 

يا عند دالة إحصائ
α≤0.05=0.000 

مساهمة البلديات  ىفقرات محور مؤشرات قياس مد :أن /أ)25( رقممن الجدول  نستدل
من وجهة نظر العاملين في البلديات ووزارة الحكم المحلي، المستدامة المحلية في تحقيق التنمية 

ـ تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائياً رات قيـاس  ، وهذا يدل على أن جميع فقرات محور مؤش
المستدامة تتمتع بمعامالت صـدق عاليـة لمـا    المحلية مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ىمد

  وضعت لقياسه.
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  )/ب25( جدول رقم
مساهمة البلديات في تحقيق  ىيوضح معامالت االرتباط لفقرات محور مؤشرات قياس مد

  تلقي الخدمات البلديةم من وجهة نظر جمهور المواطنين - التنمية المحلية المستدامة

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوي الداللة 
 )Sigقيمة (

 0.940 تُشكل البلدية لجان األحياء. 1
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.720 تُفعل البلدية لجان األحياء.  2
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

3  
والرغبات تُمكن البلدية المجتمع المحلي من تحديد االحتياجات 

 والبرامج والمشاريع التنموية وتوزع الموارد.
0.715 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

 0.596 تُحرك البلدية أصحاب الشأن. 4
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

5 
تُشرك البلدية المجتمع المحلي في التخطيط االستراتيجي 

 والمتكامل للتنمية.
0.338 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

 0.592 تهتم البلدية بالنظافة والصحة العامة. 6
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.602  شرب نظيفة وصالحة. المواطنين بمياهتزود البلدية  7
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

8 
التحتية األساسية في األحياء (صرف  ةتوفر البلدية البني

 ..)..صحي، وصف طرق،
0.601 

إحصائيا عند دالة 
α≤0.05=0.000 

 0.452 تمتلك البلدية برامج تحويل وتدوير للموارد الطبيعية. 9
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

10 
تحفز البلدية وتعدل من سلوك المستهلك لزيادة فعالية التدوير 

  للموارد الطبيعية.
0.706 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

 0.951  ة مشاريع التدوير.خصخص ىتعمل البلدية عل 11
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.833  البلدية الستغالل الطاقة الشمسية. ىتسع 12
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.792 تصنف البلدية النفايات الصلبة وتفصل بينها في الحاويات. 13
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 
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 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوي الداللة 
 )Sigقيمة (

 0.907 لصحي.تعالج البلدية مياه الصرف ا 14
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.610 تخطط البلدية إلنشاء مباني صديقة للبيئة. 15
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

 0.558 تدير البلدية مصادر المياه بكفاءة وفاعلية. 16
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

17 
باطن  تخطط البلدية لتجميع مياه األمطار وإعادة حقنها في

 األرض.
0.741 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

 0.631 تمارس البلدية التوعية البيئية للمواطنين. 18
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

19 
تمارس البلدية التحليل والتخطيط المكاني الستعماالت 

 األراضي.
0.591 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

20 
األنشطة  ىاضي في استعماالتها علوتوزع األرتوظف البلدية 

  االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
0.882 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

 0.609 توازن البلدية في التوسع بين الحضر والريف. 21
دالة إحصائيا عند 

α≤0.05=0.000 

22 
تنسق البلدية مع البلديات المجاورة في تقسيم األنشطة على 

  فة.القطاعات المختل
0.766 

دالة إحصائيا عند 
α≤0.05=0.000 

مساهمة البلديات في  ىأن فقرات محور مؤشرات قياس مد/ب) 25( يتضح من الجدول
تتمتع بمعامالت ارتباط دالة  ،المواطنينجمهور المستدامة من وجهة نظر المحلية تحقيق التنمية 

مساهمة البلديات في  ى، وهذا يدل على أن جميع فقرات محور مؤشرات قياس مدإحصائياً
  المواطنين تتمتع بمعامالت صدق عالية.جمهور المستدامة من وجهة نظر المحلية تحقيق التنمية 

  :(االستبانة) ثبات أداة الدراسة
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة تحت 

في نتائجها وعدم  االستقرارى أن ثبات االستبانة يعني نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخر
  .)1(تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنية معينة

                                         
مناهج البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في العلوم اإلدارية ). 2008مقداد، محمد والفرا، ماجد.( )1(

  .134. غزة: ص3. طواالقتصادية
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  : الدراسة من خالل وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة
   ).Cornbach, s Alpha Coefficient( :نباخ وركالثبات بطريقة ألفا   -1

  "كرو نباخمعامالت ألفا لقد تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب قيمة "
   ).26لمحاور االستبانة ككل كما سيرد في الجدول رقم(

  )26جدول رقم (
  لمحاور االستبانة واالستبانة ككل نباخ وركمعامالت ألفا 

كرو معامل ألفا  المحور  م
 خنبا

 0.856 .الواقع اإلداري للبلديات  1
 0.830 .العالقة بين وزارة الحكم المحلي والبلديات  2
 0.754 .موارد البلديات المالية  3
 0.857  .برامج البلديات ومجاالت التنمية المحلية المستدامة  4
 0.762 .المعيقات أمام البلديات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة  5
 0.765  .نمية المحلية المستدامةآليات تفعيل دور البلديات في تحقيق الت  6
 0.868 .مساهمة البلديات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة ىمؤشرات قياس مد  /أ7

  /ب7
مساهمة البلديات في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة  ىمؤشرات قياس مد

 .المواطنينجمهور نظر 
0.864 

    0.773 
لمحاور االستبانة واالستبانة  كرو نباخا أن معامالت ألف )26( رقميتضح من الجدول 

) لكل محور من محاور 0.868-0.762( معامالت ثبات عالية، وتتراوح بينككل هي 
  وهذا يفي بأغراض الدراسة. ،)0.773( االستبانة، كذلك كانت قيمة معامل ألفا لجميع الفقرات

  ).(Spilit- Half Method :الثبات بطريقة التجزئة النصفية  -2
تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب معامالت االرتباط بطريقة التجزئة لقد 

   ).27( رقمالنصفية، كما هو مبين في الجدول 
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  )27جدول رقم (
  يوضح معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانة واالستبانة ككل

 المحور  م
 معامل االرتباط

 تعديلبعد ال قبل التعديل
 0.860 0.754 الواقع اإلداري للبلديات  1
 0.923 0.857 العالقة بين وزارة الحكم المحلي والبلديات  2
 0.865 0.762 موارد البلديات المالية  3
 0.979 0.958  برامج البلديات ومجاالت التنمية المحلية المستدامة  4
 0.945 0.895 مستدامةالمعيقات أمام البلديات في تحقيق التنمية المحلية ال  5

6  
آليات تفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية المحلية 

  المستدامة
0.749 0.856 

  /أ7
مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ىمؤشرات قياس مد

 المحلية المستدامة
0.766 0.867 

  /ب7
مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ىمؤشرات قياس مد

 هة نظر جمهور المواطنين المحلية المستدامة من وج
0.508 0.673 

    0.730  0.844 
أن معامالت االرتباط لمحاور االستبانة واالستبانة ككل  )27( رقميتضح من الجدول 

  هي معامالت ثبات عالية، وتفي بأغراض الدراسة.
) قابلة للتوزيع، 2(رقم النهائية كما هي في الملحق  وبذلك تكون االستبانة في صورتها

ى جابة علإلثقة تامة بصالحيتها لتحليل النتائج وا ىمن صدقها وثباتها مما يجعلنا عل التأكدبعد 
  سئلة الدراسة واختبار فرضياتها.أ

  :(Focus Groups)األداة الثانية: المجموعات البؤرية 
لالستبانة التي تم توجيها لمجتمع الدراسة، من من التحليل اإلحصائي  االنتهاءبعد 
، تم عقد عدد من المجموعات للنتائج والوصولالبلديات ووزارة الحكم المحلي  العاملين في

داء أالبؤرية من خارج مجتمع الدراسة خاصةً من الجمهور متلقي الخدمات البلدية لسؤالهم عن 
، في مناطق سكناهم سبيل تحقيق التنمية المحلية المستدامة يالبلديات وواقعها والمعيقات أمامها ف

   ت هي:والمجموعا
 8)( عددوالخبراء وتكونت من السابقين مجموعة المسؤولين  :ىالمجموعة األول - 1

كاديمية، واستمرت بحدود ألفي مقر ا 20/10/2014مشاركين، وتم عقدها بتاريخ 
لمحاور االستبانة، من خالل توجيه أسئلة  اإلحصائي، وتم مناقشة نتائج التحليل الساعتين
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) 4( رقمفسير بعض النتائج والتعليق عليها، أنظر الملحق محددة تم تحضيرها مسبقاً، وت
  .ىللمجموعة األول سئلة المحددةالذي يضم األ

(من  مجموعة من عموم جمهور المواطنين من متلقي الخدمات البلدية المجموعة الثانية: - 2
مشاركين كعينة تمثيلية محايدة عن  14)( سكان نفوذ بلدية غزة)، وتكونت من عدد

وذات عالقة بعمل البلدية وتستفيد من برامجها، وتم عقدها بتاريخ منطقة غزة 
في مقر وزارة األوقاف، واستمرت بحدود الساعة ونصف الساعة، وتم  31/12/2014

مناقشة بعضاً من نتائج التحليل اإلحصائي لمحاور االستبانة، من خالل توجيه أسئلة 
بعض النتائج والتعليق عليها، كما محددة تم تحضيرها مسبقاً مناسبة للجمهور، وتفسير 

العاملين في البلديات  ىتم توزيع نسخة من المحور السابع لالستبانة التي تم طرحها عل
مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ىووزارة الحكم المحلي المتعلق بمؤشرات قياس مد

ذي يضم األسئلة ) ال6( المحلية المستدامة وتعبئته من قبل المواطنين، أنظر الملحق رقم
  المحددة للجمهور.

من ( اطنين من متلقي الخدمات البلديةمجموعة من عموم جمهور المو المجموعة الثالثة: - 3
مشاركين كعينة تمثيلية محايدة عن  10)( سكان نفوذ بلدية جباليا)، وتكونت من عدد

ريخ منطقة جباليا وذات عالقة بعمل البلدية وتستفيد من برامجها، وتم عقدها بتا
في مقر وزارة األوقاف، واستمرت بحدود الساعة ونصف الساعة، وتم  31/12/2014

مناقشة بعضاً من نتائج التحليل اإلحصائي لمحاور االستبانة، من خالل توجيه أسئلة 
محددة تم تحضيرها مسبقاً مناسبة للجمهور، وتفسير بعض النتائج والتعليق عليها، كما 

العاملين في البلديات  ىلسابع لالستبانة التي تم طرحها علتم توزيع نسخة من المحور ا
مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ىووزارة الحكم المحلي المتعلق بمؤشرات قياس مد

) الذي يضم األسئلة 6( المحلية المستدامة وتعبئته من قبل المواطنين، أنظر الملحق رقم
  المحددة للجمهور.

 اطنين من متلقي الخدمات البلديةمن عموم جمهور المومجموعة  المجموعة الرابعة: - 4
مشاركين كعينة تمثيلية محايدة ) 8( من سكان نفوذ بلدية دير البلح)، وتكونت من عدد(

عن منطقة دير البلح وذات عالقة بعمل البلدية وتستفيد من برامجها، وتم عقدها بتاريخ 
لساعة ونصف الساعة، وتم ، واستمرت بحدود افي مقر وزارة األوقاف 31/12/2014

مناقشة بعضاً من نتائج التحليل اإلحصائي لمحاور االستبانة، من خالل توجيه أسئلة 
محددة تم تحضيرها مسبقاً مناسبة للجمهور، وتفسير بعض النتائج والتعليق عليها، كما 

ات العاملين في البلدي ىتم توزيع نسخة من المحور السابع لالستبانة التي تم طرحها عل
مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ىووزارة الحكم المحلي المتعلق بمؤشرات قياس مد
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) الذي يضم األسئلة 6( المحلية المستدامة وتعبئته من قبل المواطنين، أنظر الملحق رقم
  المحددة للجمهور.

 اطنين من متلقي الخدمات البلدية: مجموعة من عموم جمهور الموالمجموعة الخامسة  - 5
مشاركين كعينة تمثيلية محايدة ) 12( ن سكان نفوذ بلدية خانيونس)، وتكونت من عددم(

عن منطقة خانيونس وذات عالقة بعمل البلدية وتستفيد من برامجها، وتم عقدها بتاريخ 
واستمرت بحدود الساعة ونصف الساعة، وتم  ،في مقر وزارة األوقاف 31/12/2014

إلحصائي لمحاور االستبانة، من خالل توجيه أسئلة مناقشة بعضاً من نتائج التحليل ا
محددة تم تحضيرها مسبقاً مناسبة للجمهور، وتفسير بعض النتائج والتعليق عليها، كما 

العاملين في البلديات  ىتم توزيع نسخة من المحور السابع لالستبانة التي تم طرحها عل
البلديات في تحقيق التنمية  مساهمة ىووزارة الحكم المحلي المتعلق بمؤشرات قياس مد

) الذي يضم األسئلة 6( المحلية المستدامة وتعبئته من قبل المواطنين، أنظر الملحق رقم
  المحددة للجمهور.

 اطنين من متلقي الخدمات البلديةمجموعة من عموم جمهور المو المجموعة السادسة: - 6
تمثيلية محايدة عن  مشاركين كعينة) 9( من سكان نفوذ بلدية رفح)، وتكونت من عدد(

منطقة رفح وذات عالقة بعمل البلدية وتستفيد من برامجها، وتم عقدها بتاريخ 
في مقر وزارة األوقاف، واستمرت بحدود الساعة ونصف الساعة، وتم  31/12/2014

مناقشة بعضاً من نتائج التحليل اإلحصائي لمحاور االستبانة، من خالل توجيه أسئلة 
سبقاً مناسبة للجمهور، وتفسير بعض النتائج والتعليق عليها، كما محددة تم تحضيرها م

العاملين في البلديات  ىتم توزيع نسخة من المحور السابع، لالستبانة التي تم طرحها عل
مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ىووزارة الحكم المحلي المتعلق بمؤشرات قياس مد

) الذي يضم األسئلة 6( واطنين، أنظر الملحق رقمالمحلية المستدامة وتعبئته من قبل الم
  المحددة للجمهور.

  
  : المعالجات واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 6.5

تـم   ،أسئلة الدراسة وللتحقق من صحة فرضياتها وتحليل النتائج وتفسيرها ىولإلجابة عل
 Statistical Package for من خالل برنامج التحليـل اإلحصـائي   االستبانةتفريغ وتحليل 

the Social Sciences (SPSS) فـي   ساليب اإلحصائية التاليةألاألدوات وا وقد تم استخدام
    :إجراء التحليالت والمعالجة اإلحصائية الالزمة للدراسة

يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة  :النسب المئوية والمتوسط الحسابي - 1
 . الستفادة منها في وصف عينة الدراسةتكرار فئات متغير ما ويتم ا
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  .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات  ،)Cronbach's Alpha( كرو نباخاختبار ألفا  - 2
يقوم  ،لقياس درجة االرتباط) Correlation Coefficient( سبيرمانمعامل ارتباط  - 3

اق وقد تم استخدامه لحساب االتس ،كميين هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين
 الداخلي والصدق البنائي لالستبانة والعالقة بين المتغيرات.

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة ، )T-Test( في حالة عينة واحدة Tاختبار  - 4
في فرضيات الفروق اإلحصائية عندما يشمل  من البيانات إحصائية بين مجموعتين

 و"المؤهل العلمي". وقع الوظيفي"غير الشخصي "المتنتين فقط كما في الميع ىالمتغير عل
 (One Way Analysis of Varianceاختبار تحليل التباين األحاديوكذلك 

ANOVA(  لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو
ثالث  ىفي فرضيات الفروق اإلحصائية عندما يشمل المتغير عل أكثر من البيانات
 .تغير الشخصي "مدة الخدمة"، و"عدد الدورات التخصصية"عينات كما في الم

حصائية للدراسـة، بمـا   إل%) في اختبار كل الفروض ا95( وقد تم استخدام درجة ثقة
  %)، وهى نسبة مناسبة لطبيعة الدراسة.5( ين احتمال الخطأ يساوأ ييعن

  
  :فصلخالصة ال 7.5

لمية للدراسة، حيث تـم تحديـد   الخامس تم تناول وتفصيل المنهجية الع فصلمن خالل ال
م مصادر المعلومات في هذه الدراسة لمصدرين هما: المصادر الثانوية، والمصادر األولية يوتقس

لصغر مجتمع الدراسة، تم اسـتخدام أسـلوب    ونظراً البؤريةوالمجموعات  االستبانة المتمثلة في
ة الدراسة هي نفس مجتمعهـا،  عينة المسح الشامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة، وعليه فإن عين

  ) استبانة.113( ) استبانة، وقد تم استرداد123( الموزعة عدد االستباناتوبلغ 
تم بناء أدوات الدراسة والتحقق الظاهري والصدق البنائي واالتساق الداخلي من خالل 

ة، والتحقق من أن جميع فقرات االستبانة تتمتع بمعامالت صدق عالي سبيرمانحساب معامالت 
 اختيار، ثم والتجزئة النصفية كور نباخبحساب قيمة معامالت ألفا  كما تم التأكد من الثبات

  أسئلتها والتحقق من فرضياتها. ىاألساليب اإلحصائية المستخدمة للدراسة بغرض اإلجابة عل
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  الفصل السادس .6
فرضيات  واختبارحتليل البيانات 

   الدراسة
  ريةونتائج اموعات البؤ

  
 1.6 .تمهيد 
 2.6 تحليل البيانات.   
 3.6 اختبار الفرضيات. 
 4.6 .نتائج المجمعات البؤرية الخاصة بجمهور المواطنين 
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  تمهيد: 1.6
، وذلك من خالل اإلجابة تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةهذا الفصل عرضاً ل ناوليت

 ،التي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتهاعن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة و
كذلك عرض نتائج المجموعة البؤرية، والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على معلومات 

لذا تم إجراء  ،عدد الدورات التخصصية) ،المؤهل العلمي ،خاصة بعينة الدراسة (الموقع الوظيفي
وتم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات  ،االستبانة المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من

  م عرضها وتحليلها في هذا الفصل.للحصول على نتائج الدراسة التي سيت (SPSS) االجتماعية 
 

  محاور االستبانة: تحليل البيانات: 2.6
 باستخدامأسئلة الدراسة، من خالل تحليل إجابات االستبانة ككل،  ىولقد تمت اإلجابة عل

كما في الجدول  المعيارية والوزن النسبي لكل محور من محاور االستبانة واالنحرافاتالمتوسطات 
  لمحاور االستبانة ككل. ةن النسبياوزأل) الذي يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وا28رقم (

  )28جدول رقم (
  نة ككللمحاور االستبا ةن النسبياوزألالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وا

المتوسط  المحور  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

ترتيب 
  تقدير
  المحور

درجة 
 الموافقة

  متوسطة  السادس 63.805 0.763 3.190 الواقع اإلداري للبلديات 1

2  
طبيعة العالقة بين وزارة الحكم المحلي 

 والبلديات
  متوسطة  الخامس 67.345 0.765 3.367

  متوسطة  السابع 54.336 0.750 2.717 المتاحة (المالية والبشرية) موارد البلديات  3
  كبيرة  الرابع 70.442 0.736 3.522  برامج البلديات ومجاالت التنمية المستدامة 4

5 
المعيقات أمام البلديات في تحقيق التنمية 

 المستدامة
  كبيرة  الثاني 76.726 0.754 3.836

6 
يق آليات تفعيل دور البلديات في تحق

  التنمية المستدامة
  ولاأل 86.283 0.556 4.314

كبيرة 
  جدا

7 
مساهمة البلديات  ىمؤشرات قياس مد

 في تحقيق التنمية المستدامة
  كبيرة  الثالث 70.885 0.781 3.544

طبقاً لمقياس استجابات المبحوثين لفقرات  قد تم استخدام مقياس خماسي التدريج و
  ) حيث يبين توزيع المقياس خماسي التدرج.29رقم (ول كما هو مبين في الجد ،االستبانة
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  )29جدول رقم (
  مقياس خماسي التدريج

  الدرجة
  الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

  إلى  من  إلى  من
 35.99 20.00 1.79 1.00  غير موافق بشدة

 51.99 36.00 2.59 1.80  غير موافق
 67.99 52.00 3.39 2.60  محايد
 83.99 68.00 4.19 3.40  موافق

 100.00 84.00 5.00 4.20 موافق بشدة
وتقييمها ، أن تقديرات عينة الدراسة )29( في الجدول رقم وتبين من النتائج السابقة

قد ، وال يوجد أي من المحاور فأكثرجميع المحاور هي متوسطة  للواقع الفعلي للبلديات في
البلديات واقع المتوسط للعينة عن العام ير تقدعلى الهذا حصل على تقدير قليلة أو قليلة جداً، يدل 

والبلديات،  يطبيعة العالقة بين وزارة الحكم المحلكذلك ، ووالتنظيمي من ناحية واقعها اإلداري
كبيرة لبرامج ومجاالت كانت والموارد المتاحة المالية والبشرية، في حين أن التقديرات العامة 

 مساهمة البلديات في تحقيقى ات أمام البلديات، ومدالمستدامة وكذلك للمعيقالمحلية مية نالت
المستدامة من خالل مؤشرات القياس الموضوعة. على أن التقديرات وصلت المحلية التنمية 

لدرجة كبيرة جداً عند الحديث عن اآلليات المقترحة لتفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية 
   لمتوسط الحسابي والوزن النسبي هي:المستدامة، والنتائج لجميع المحاور لالمحلية 
 ووزن نسبي3.190( داري للبلديات) جاء بمتوسط حسابي(الواقع اإل محور ( 

 (متوسطة). ) وهو بدرجة63.805(
 3.367( حلي والبلديات) جاء بمتوسط حسابي(العالقة بين وزارة الحكم الم محور (

 ) وهو بدرجة (متوسطة).67.345( ووزن نسبي
 ووزن 2.717(الية والبشرية) جاء بمتوسط حسابيمتاحة الم(موارد البلديات ال محور (

 (متوسطة). ) وهو بدرجة54.336نسبي (
 توسط حسابيالمستدامة) جاء بمالمحلية (برامج البلديات ومجاالت التنمية محور 

 (كبيرة). ) وهو بدرجة70.442( ) ووزن نسبي3.522(
 مستدامة) جاء بمتوسط حسابي الالمحلية (المعيقات أمام البلديات في تحقيق التنمية  محور

 (كبيرة). ) وهو بدرجة76.726( ) ووزن نسبي3.836(
 بمتوسط المستدامة) جاء المحلية (آليات تفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية  محور

 (كبيرة جدا). ) وهو بدرجة86.283( ) ووزن نسبي4.314( حسابي
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 المستدامة) جاء محلية المساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ى(مؤشرات قياس مد محور
 (كبيرة). ) وهو بدرجة70.885( ) ووزن نسبي3.544( بمتوسط حسابي

 ىعن تفسيرهم لحصول جميع محاور االستبانة عل ىاألولالبؤرية وعند سؤال المجموعة 
ليها في السؤال متوقعة إن النتيجة المشار أ ىتقدير متوسط فما فوق، توافق جميع الحضور عل

في تحقيق التنمية المحلية  تهامساهمديات التنظيمي والقانوني والمالي وكذلك فواقع البلومنطقية، 
حصائي لمحاور التحليل اإلنتائج ال يزيد تقييمه عن ما ورد من وبرامجها، وأدوارها المستدامة 

مام البلديات في سبيل تحقيقها للتنمية أاالستبانة الوارد في الدراسة، كما وتم تداول المعيقات 
من الوضع السياسي بدءاً العديد من المعيقات،  ىفتوافق الحضور علالمستدامة،  المحلية

تنمية دون سيادة، وضعف الجباية والتمويل ال  حيثواالحتالل والحصار وغياب السيادة الحقيقية 
للتمويل الخارجي، كذلك الواقع الثقافي والنظرة العامة  واالرتهانوغياب الدور الحكومي 

تحسين واقع نها أدارية التي من شإلل المواطنين، وقصور التشريعات والقوانين ابللبلديات من ق
 .في قطاع غزة المستدامةالمحلية تفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية و

) حسب الوزن النسبي للمحاور بحسب درجة الرضا (الرتب عادة ترتيب المحاورإيمكن  
  ).30( رقمبين في الجدول ، كما هو ملألدنىودرجة التقدير من األعلى 

  )30( جدول رقم
  ترتيب المحاور بحسب األوزان النسبية

الوزن  المحور  م
  النسبي

ترتيب 
  تقدير

  المحور

درجة 
 الموافقة

  كبيرة جدا  ولاأل 86.283  ةالمحلية المستدامآليات تفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية  1
  كبيرة  الثاني 76.726 المستدامةلمحلية االمعيقات أمام البلديات في تحقيق التنمية   2

3  
مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ىمؤشرات قياس مد

 المستدامةالمحلية 
  كبيرة  الثالث 70.885

  كبيرة  الرابع 70.442  المستدامةالمحلية برامج البلديات ومجاالت التنمية  4
  متوسطة  الخامس 67.345 طبيعة العالقة بين وزارة الحكم المحلي والبلديات 5
  متوسطة  السادس 63.805 الواقع اإلداري للبلديات 6
  متوسطة  السابع 54.336 موارد البلديات المتاحة (المالية والبشرية) 7

بالتحليل االستبانة ن محاور آلولتفسير تلك النتائج والتقديرات للمحاور المختلفة، نتناول ا
 اتالمجموعلقاءات نتائج و ار النظري للدراسةطإلوالتفسير والربط مع الدراسات السابقة وا

  البؤرية. 
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  المحور األول: الواقع اإلداري للبلديات:
من خالل تحليل  ،داريإلسؤال الدراسة المتعلق بواقع البلديات ا ىولقد تمت اإلجابة عل

المعيارية  واالنحرافاتالمتوسطات  باستخدامإجابات فقرات المحور الخاص بذلك الواقع، 
  ).31( رقمن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور، كما هو مبين في الجدول والوز

  )31جدول رقم (
  "الواقع اإلداري للبلديات" المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات محور

المتوسط  الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب  النسبي

 الموافقة

ظيمي واإلداري مناسب الهيكل التن 1
  كبيرة 5 71.150 0.906 3.558 ألهداف البلدية.

يساهم الواقع اإلداري للبلدية في تحقيق   2
  متوسطة 8 67.611 0.985 3.381  التنمية المستدامة.

تتمتع البلدية بالقدرة على حشد الموارد   3
  متوسطة 11 62.832 0.999 3.142 المالية والفنية.

القدرة على ترتيب تتمتع البلدية ب 4
  كبيرة 3 72.920 0.865 3.646  األولويات التنموية.

  كبيرة 4 72.212 0.977 3.611 تحرص البلدية على استخدام الموارد بكفاءة.  5
  كبيرة  *2 74.690 0.907 3.735  بفاعليةتحرص البلدية على تحقيق األهداف  6
  متوسطة  *12 61.770 1.340 3.088 تعاني البلدية من تضخم في عدد العاملين. 7

يعمل في البلدية عدد من العاملين على قدر  8
  كبيرة 7 68.319 1.033 3.416 والخبرةمناسب من التأهيل والتدريب 

  كبيرة 6 69.381 1.070 3.469 يوجد عدد كبير من البلديات المستحدثة.  9

من المناسب دمج البلديات الصغرى  10
  كبيرة  *1 75.929 1.211 3.796  لزيادة كفاءتها وفاعليتها.

11 
المحلية تتوفر للبلدية رؤية واضحة للتنمية 

  متوسطة 9 66.018 1.093 3.301 المستدامة.

12 
مستدامة محلية تتوفر للبلدية برامج تنمية 

(مشاركة أصحاب الشأن، تدوير  محددة مثل
  دارة المياه، استعماالت األراضي)الموارد، إ

  متوسطة 10 63.717 1.048 3.186

13 
يدرك العاملون بوضوح مفاهيم وأبعاد 

  متوسطة  *13 56.460 0.966 2.823  المستدامة.المحلية التنمية 

  متوسطة  63.805 0.763 3.190 المجموع  
  .الفقرات في الجدول ىوأدن ىأعل ىللداللة عل *
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  أن: )31( في الجدول رقم وقد تبين من النتائج السابقة
 وهو 63.805( ) ووزن نسبي3.190( ت جاء بمتوسط حسابيداري للبلدياالواقع اإل (

 بدرجة (متوسطة).
داري إلواقع البلديات امتوسط التقديرات ل :أن "المتوسط" العام ستدل من ذلك التقديروي

  .درجة متوسطة ىهو عل
ويفسر ذلك التقدير المتوسط لمحور تقديرات عينة الدراسة حول الواقع اإلداري 

ي بموجبه ذة الشديدة التي يرعاها قانون الهيئات المحلية الفلسطينية، والللبلديات، للمركزي
أصبحت الهيئات المحلية والبلديات جزءاً من السلطة المركزية والتي ال تستطيع القيام بشؤونها 

  .يشراف ومتابعة ومراقبة من وزارة الحكم المحلإال بموافقة وإدارية والمالية إلاومهامها 
) بخصوص التركيز اإلداري والبعد 2006(حسيبا،  فق مع نتائج دراسةوتلك النتيجة تت

عن الالمركزية كواقع لإلدارة المحلية في األراضي الفلسطينية، وغياب التوازن في العالقة بين 
) حول 2006أبو سمرة، ( دراسة كما وتتفق تلك النتيجة مع ، يالبلديات ووزارة الحكم المحل
  ابي في المجال االجتماعي واالقتصادي واإلداري.دور الالمركزية وأثرها اإليج

منطقية النتيجة، فال يزيد ذلك  ىعل ىاألولأجمع كذلك المشاركين في المجموعة البؤرية 
الواقع اإلداري والتنظيمي للبلديات عن هذا التقدير المتوسط، من ناحية الترهل الوظيفي وغياب 

، وغياب االنتخابات البلدية، وكثرة الحروب، لخدمة المدنية الخاص بالهيئات المحليةاقانون 
  وضعف التدريب وتنمية الموارد البشرية العاملة في البلديات.

 أعلى فقرتين في المحور هما:
ها (من المناسب دمج البلديات الصغرى لزيادة كفاءت :) والتي تنص على10( رقمقرة ف

(كبيرة)  هي بدرجة) و75.929( ) ووزن نسبي3.796( وفاعليتها) جاءت بمتوسط حسابي
% من عينة الدراسة 76كبير، حيث أعتبر ما نسبته  يوزن نسبوول الترتيب األ ىوحصلت عل

  من المناسب دمج البلديات الصغرى لزيادة كفاءتها وفاعليتها. هأن
 يلدى العاملين في البلديات ووزارة الحكم المحل ةالكبير القناعة ىلإيمكن تفسير ذلك 

 هداف.ألجمع الطاقات والموارد وتحقيق ال الصغرى، وتشكيل هيئات جديدةبضرورة دمج البلديات 
وهذه النتيجة تتفق مع التوجه الحكومي نحو دمج البلديات الصغرى وتكوين هيئات وبلديات جديدة 

ردن، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة(أبو ألفي الضفة الفلسطينية وا في قطاع غزة، كما وبدأ فعالً
حصائية بين إتمثلت في وجود عالقة ذات داللة  )، والتي أظهرت نتائج هامة2006 ،يفارس والمعان

 مع دراسةبدرجة ما تلك النتيجة  قاطعوتت، دارية والمالية فيهاإلردن والفاعلية األدمج البلديات في ا
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في أن سياسة الدمج وفق صورته الحالية ال يسهم  ،)، والتي خرجت بنتيجة رئيسية2013 (مسعود،
  لتلك السياسة. يطار القانونإلال من خالل توفر اإهداف التنموية، األتحقيق 

أنه من  ى)، عل2006(أبو فارس والمعاني،  دراسة ويمكن تفسير التوافق مع نتيجة
 ىدارة شؤونها وتدبير مواردها حتإالمؤكد حسب واقع البلديات الصغرى والتي ال تستطيع 

مع  قاطعالتمن كفاءتها وفاعليتها، أما جديدة سيزيد  ن دمجها في هيئاتلذلك فإالتشغيلية منها، 
 الحظ إال الشرطية)( مشروط ظاهري قاطع)، من الواضح أنه ت2013 (مسعود، نتيجة دراسة

في غياب الشروط والبيئة القانونية الواجب توفرها قبل الشروع في عملية الدمج لضمان أفضل 
 النتائج.

هداف بفاعلية) جاءت دية على تحقيق األ(تحرص البل:ى) والتي تنص عل6( فقرة رقم
 (كبيرة).) وهي بدرجة74.690( ) ووزن نسبي3.735( بمتوسط حسابي

الترتيب الثاني  ىهداف بفاعلية علتحقيق األ ىكما حصلت فقرة حرص البلدية عل
مع النتيجة  ال تتفق تماماً%، والنتيجة الكبيرة لهذه الفقرة 75بحصولها على وزن نسبى قدره 

مكن تفسيره من خالل مر الذى من المأل%، ا63.8وزن نسبى  ىحصل عل الذيللمحور العامة 
قد ال تتالقي مع الواقع الفعلي والرغبة  رغبة البلدية في تحقيق األهداف،نه أ ىفهم الحرص عل

، اتيتقوم به البلديات من خالل التخطيط والعمل المؤسس ذيوقد يعزى للعمل الدؤوب ال للبلديات،
جزء  رغبةهداف لعوامل ذاتية(الألتخضع عملية تحقيق او ،ها في بيئة متغيرة وصعبةم وجودرغ

  خرى.ألالتمويل والموارد البشرية وغيرها من العوامل ا ىمنها) وموضوعية تعتمد عل
 ن البلدياتأأجمعوا و  ش،بالنقاالسابقة النتيجة  ىاألولأعضاء المجموعة البؤرية  تناول

  .في اللقاء هدافها المخطط لها بسبب المعيقات التي سبق ذكرهاأ% من 50كثر من أال تحقق 
ترتيب األولويات  ىعلبالقدرة ) المتعلقة بتمتع البلديات 4(كما وحصلت الفقرة رقم 

 ى) المتعلقة بحرص البلديات عل5(%، والفقرة رقم73الترتيب الثالث ووزن نسبي  ىالتنموية عل
والتي تناولت  1)(%، والفقرة رقم72الرابع ووزن نسبي الترتيب  ىاستخدام الموارد بكفاءة عل

%، وجميع تلك 71الترتيب الخامس بوزن نسبي  ىل اإلداري والتنظيمي للبلديات علالهيك
  الفقرات تناولت واقع البلديات من ناحية العوامل الذاتية الداخلية للبلدية.

 أدنى فقرتين هما:
المحلية ون بوضوح مفاهيم وأبعاد التنمية (يدرك العامل:ى) والتي تنص عل13(فقرة رقم

 ) وهي بدرجة (متوسطة).56.460) ووزن نسبي (2.823(المستدامة) جاءت بمتوسط حسابي
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% فقط، وهذه النتيجة تتقاطع 56وزن نسبى متوسط وهو  ىلقد حصلت تلك الفقرة عل
ت التخصصية في مع نتائج االستبانة من حيث خصائص عينة الدراسة بالنسبة لمتغير عدد الدورا

نه لم يشارك في أي أ% من العينة 21عتبر ما نسبته أحين في المستدامة، المحلية مجال التنمية 
% 38وضح أدورات، بينما  )3-1(لتحق فيا% من العينة قد 41ن أمن تلك الدورات، في حين 

في دورات، وتلك المعطيات حول النسب المرتفعة نسبياً  )4(نهم شاركوا في ما يزيد عنأ
المتزايد بها والشعور بأهميتها في  االهتمامنما تدلل على إفي الدورات التخصصية  االلتحاق

ن نالحظ بعضاً من التناقض في النتائج السابقة أدخال مفاهيم االستدامة في العمل البلدي. ويمكن إ
المحلية نمية دراك والفهم متوسط التقدير ألبعاد ومفاهيم التإلشارت لأمع نتائج االستبانة التي 

المستدامة من قبل العاملين، وذلك التناقض من الممكن أن يكون بسبب شكلية الدورات، أو 
الكافي من طرف المتدربين من جهة  االهتمامضعف وضحالة المادة التدريبية من جهة، وعدم 

اولت سئلة المفتوحة والتي تنألأخرى، بدليل عزوف غالبية المشاركين في االستبانة عن تعبئة ا
 % فقط). 10العدد القليل جدا (ال إالمستدامة، فلم يجيب عن ذلك السؤال المحلية مفهوم التنمية 

ما سبب ذلك التناقض؟ وكيف يمكن زيادة وعي  ىاألولوعند سؤال المجموعة البؤرية 
ك تباينت مواقف الحضور في تفسير ذلالمستدامة؟ لية حالممفهوم وأبعاد التنمية وإدراك العاملين ب

للبلديات ولقضايا المجتمع والتنمية  االنتماء ىالتناقض، فالبعض رده للواقع الثقافي ومد
المحلية ن الدورات التخصصية ليست في مفهوم التنمية أخر آلاالبعض أشار المستدامة، في حين 

ع المستدامة في قطاالمحلية ن التدريب في التنمية أ وافوضح خرينآلاما أالمستدامة بشكل كامل، 
وليس كمنهج  واالستدامةالتنمية جزء محدود من  ىويركز فقط علغزة هو تدريب مجتزئ 

 .وشامل متكامل
(تعاني البلدية من تضخم في عدد العاملين) جاءت :ى) والتي تنص عل7(قمقرة رف

 (متوسطة).) وهي بدرجة61.770() ووزن نسبي3.088بمتوسط حسابي (

 :% أن61.7ما نسبته  اعتبروحيث  وزن نسبى متوسط، ىحصلت هذه الفقرة عل
طار النظري إلهناك تضخم في عدد العاملين في البلديات، وهذه النتيجة تتطابق مع ا

نية، شارت لذلك في مبحث الحكم المحلي في ظل السلطة الوطنية الفلسطيأللدراسة عندما 
م مرات في عهد السلطة، ليشكل بذلك قطاع الحك )4(من خالل تضاعف عدد البلديات

في عموم فلسطين المحلى ثاني أكبر قطاع بعد القطاع الحكومي حين وصل عدد العاملين 
قطاع غزة بحسب في  الكبرىالبلديات الخمس في  )2394(ظف منهممو )18000(ىلإ
فقات كما وأن معظم نوجود بطالة مقنعة في البلديات،  وهذا يدل على، 2013حصائية عام إ
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% 80- 70" ما بين رواتب وأجور للعاملين وتتراوح بين "دالبلديات خاصة من فئة "ج" و
  .يحسب وزارة الحكم المحلبمن الموازنات السنوية 

نفس المحور، حين  فيلبعض الفقرات بعض النتائج الهامة  ىومن المهم هنا التعليق عل
 هميةأرغم  - ) تتمتع البلدية بالقدرة على حشد الموارد المالية والفنية( )3( حصلت فقرة رقم

%، ومن الممكن تفسير ذلك لضعف 62.832مرتبة متأخرة ووزن نسبي قدره  ىعل -الموضوع
البلديات في خلق آفاق تمويلية خالقة جديدة،  ىدارية والبشرية لدإلواضح في القدرات ا

والخروج من حالة التمويل التقليدي والموارد المالية المحدودة والمحصورة بالجباية العامة 
 ،التنويع وخلق فرص وطرق تمويل وحشد الموارد الالزمة ىة، وفقدان القدرة علوالمنح الخارجي

صول الثابتة ألموال واألتدوير رؤوس ا ىتمدة علعحيث تفتقر البلديات لمصادر التمويل الم
  . واالستمرارتحقيق االستدامة  ىللبلديات، وخلق دورات اقتصادية ذاتية قادرة عل

مستدامة محددة محلية بتوفر برامج تنمية  تعلقة) والم12كما حصلت الفقرة رقم(
(مشاركة أصحاب الشأن، تدوير الموارد، إدارة المياه، استعماالت األراضي)، ورغم :مثل

المحلية مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ىهمية تلك الفقرة ومحوريتها بالنسبة لمدأ
وزن  ىبحصولها عل ،قرةف )13(أصلالمرتبة العاشرة من  ىالمستدامة، فقد حصلت عل

من عينة صريح قرار إن هذا أ اعتبار ىال علإمر الذي ال يمكن تفسيره أل%، ا63.7نسبى 
االستدامة وفكر ومنهج وفلسفة الدراسة بضعف تلك المساهمة، بسبب ضعف أبعاد 

  ومفهومها الشامل في برامج العمل البلدي.
  

  لمحلي والبلديات:المحور الثاني: طبيعة العالقة بين وزارة الحكم ا
سؤال الدراسة المتعلق بطبيعة العالقة بين وزارة الحكم  ىولقد تمت اإلجابة عل

المحلي والبلديات خالل تحليل إجابات فقرات المحور الخاص بتلك العالقة، باستخدام 
المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور، كما هو  واالنحرافاتالمتوسطات 

  ).32(رقمجدول مبين في ال
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  )32جدول رقم (
  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات محور

  "طبيعة العالقة بين وزارة الحكم المحلي والبلديات"

المتوسط  الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  درجة الترتيب  النسبي

 الموافقة

1 
يعطي قانون الهيئات المحلية الفلسطينية 

 صالحيات كافية للبلدية.
  كبيرة 6 70.796 1.009 3.540

2  
شاركت البلدية في صياغة قانون الهيئات 

  المحلية الفلسطيني.
  متوسطة *12 55.221 0.848 2.761

3  
تعمل البلدية في تعاون وانسجام وتوافق 

  مع وزارة الحكم المحلى.
  كبيرة 5 72.920 0.944 3.646

4 
دوراً  تمارس وزارة الحكم المحلي

  البلديات. ىإشرافيا ورقابياً عل
  كبيرة 3 80.000 0.802 4.000

5 
توجد حاجة لتطوير قانون حكم محلي 

 مالئم للواقع الفلسطيني.
4.398 0.714 87.965 1* 

كبيرة 
  جدا

  كبيرة *2 81.062 1.059 4.053 يتوجب تعزيز استقاللية البلديات. 6

7 
م يمكن تطبيق نظام الالمركزية في الحك

 المحلي في فلسطين.
  كبيرة 4 77.876 0.929 3.894

8 
تساعد قوانين وتشريعات البناء على 

 مستدامة.محلية إحداث تنمية 
  متوسطة 9 66.903 1.050 3.345

9 
تتمتع لجنة التنظيم والبناء المحلية بقدر 

 من االستقاللية والصالحيات.
  كبيرة 7 70.088 0.908 3.504

10 
ان التنظيم والبناء يوجد تنسيق بين لج
 المحلية في البلديات.

  متوسطة *11 63.363 1.026 3.168

11 
تحرص لجنة التنظيم المركزية على 

  االستخدام األمثل لألراضي.
  متوسطة 8 67.788 0.995 3.389

12 
تهتم لجنة التنظيم المركزية بمبادئ 
ومعايير االستدامة عند توزيع القطاعات 

  االقتصادي.
  متوسطة 10 63.894 0.905 3.195

  متوسطة  67.345 0.765 3.367 المجموع  
  .الفقرات في الجدول ىوأدن ىأعل ىللداللة عل *



158 

  أن:) 32في الجدول (وقد تبين من النتائج السابقة 
 ) 3.367طبيعة العالقة بين وزارة الحكم المحلي والبلديات جاءت بمتوسط حسابي (

 ).) وهي بدرجة (متوسطة67.345ووزن نسبي (
أن: متوسط التقديرات وتقييم العاملين لطبيعة  "المتوسط"ويستدل من ذلك التقدير العام 

  درجة متوسطة. ىالعالقة بين البلديات ووزارة الحكم المحلي هي عل
طبيعة العالقة القائمة فعالً والتي يلمسها العاملون في  ،ويفسر ذلك التقدير المتوسط

ومن خالل  - ومركزية النهج المتبع ة وزارة الحكم المحليسيطر ىالبلديات، والتي تقوم عل
 ىمر الذي يتنافى مع مفهوم الحكم المحلي والهيئات المحلية القائم علألالبلديات، ا ىعل - القانون

) من 2الالمركزية وتوزيع السلطات وتفويض بعض الصالحيات، وهذا واضح في المادة رقم(
تلك السيطرة ونشر المركزية في العالقة الناظمة بين عزز من  يقانون الهيئات المحلية الذ

  الطرفين.
من ) 5درجة الموافقة الكبيرة جداً للفقرة رقم(هو  ،ليهالمشار إومما يؤكد ذلك التفسير 

 حول الحاجة لتطوير قانون حكم محلي مالئم للواقع، والموافقة الكبيرة للفقرة رقمنفس المحور 
  البلديات. ىشرافياً ورقابياً علإمحلي دوراً مارسة وزارة الحكم ال) حول م4(

كانت برغم  ،طبيعة العالقة بين الطرفينواقع وعن المتوسطين وتلك النتيجة والتقدير 
في البلديات ووزارة  ون) من نفس المحور، والتي عبر فيها العامل1التقدير الكبير للفقرة رقم (
وفق للبلديات الصالحيات الممنوحة  عن كفاية %70.8بنسبه وتقدير الحكم المحلي عن رضا 

للبلديات  ةالصالحيات الممنوح ىالعاملين عل واكتفاءمر الذي يمكن تفسيره بتعود ألا ،القانون
بضرورة تطوير قانون حكم محلي مالئم للواقع  ومطالبهمبحكم القانون، لكن هذا ال ينفي رغبتهم 

   .وبيئتها القانونية لبلدياتالتعزبز الصالحيات الممنوحة لتطوير واقع  الفلسطيني
 ى)، بخصوص أن هناك مركزية عل2006 (حسيبا، وتتطابق تلك النتيجة مع دراسة

الحكم المحلي من خالل العالقة بين وزارة الحكم المحلي مع الهيئات المحلية. كما  ىمستو
ئات )، التي أوصت بتعزيز الالمركزية في الهي2012 (سكيك، وتتطابق تلك النتيجة مع دراسة

)، لضرورة وضع األطر القانونية الناظمة 2013 (مسعود، المحلية، في حين توصلت دراسة
  لجميع سياسات الحكم المحلي، بما يسمح بتنظيم العالقة بينهما. 

 أعلى فقرتين هما:
قع (توجد حاجة لتطوير قانون حكم محلي مالئم للوا :ى) والتي تنص عل5( فقرة رقم

 (كبيرة جدا). ) وهي بدرجة87.965) ووزن نسبي (4.398( بيالفلسطيني) جاءت بمتوسط حسا
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، الذي يمكن تفسيره كبيرة جداًتقدير نسب  ىحصول هذا المحور عل من الواضح تماماً
طار القانوني المناسب للواقع الفلسطيني، إلبحالة التفهم العالي للحاجة الضرورية لتنظيم ا

ت من مواد قانون الهيئات المحلية الفلسطيني، وفقدان والمعاناة الشديدة من قبل العاملين في البلديا
% من العاملين 88هدافها، وبذلك أقر ما نسبته بحدودألصالحيات الالزمة لتحقيق لالبلديات 

قرار ما نسبته إبضرورة تطوير قانون حكم محلي فلسطيني مالئم للواقع الفلسطيني، رغم 
وتلك النتيجة تتوافق ، ة للبلديات بحكم القانون% من نفس العينة بكفاية الصالحيات الممنوح70.8

العديد  ىلإن القانون الحالي يفتقر أ ى)، التي تنص عل2006 (حسيبا، مع ما توصلت اليه دراسة
وتتوافق تلك النتيجة مع ، الشعب الفلسطينيوواقع من متطلبات العصر وال يتالءم مع متطلبات 

حلي في ظل السلطة الوطنية، ومزايا الالمركزية، طار النظري للدراسة، في مبحث الحكم المإلا
وكيفية تحقيق حكم المركزي فلسطيني من خالل تحديد وفصل الصالحيات بين المركز 
والبلديات، وما تسيطر عليه الهيئات المحلية، وما يتواله الحكم المركزي المتمثل بوزارة الحكم 

  المحلي.
 )1(الفقرة رقمبرغم أن ؟ ر لتلك الحاجةتفسيعن  ىاألولوعند سؤال المجموعة البؤرية 

حازت على  -بحكم القانون  -من نفس المحور والتي تناولت الصالحيات الممنوحة للبلديات
الظاهري بين كال  االتفاق، حيث عدم الصالحيات الممنوحة للبلديات كفاية ىحول مد% 71

حاجة هناك الي كافي، ولكن ن القانون الحأ :لبلديات المشاركيناكد رؤساء أهنا و .النتيجتين
مواد ، كذلك بحاجة إلي تطبيق لقوانين وتشريعات مساندة، مثل قانون موظفي الهيئات المحلية

ن ورغم الصالحيات الممنوحة من قبل القانون، ال يمكن تطبيقها إالقانون المعمول به، حيث 
   .التشريعيةجراء االنتخابات البلدية، وغياب السلطة إ، وعدم بسبب الوضع السياسي

(يتوجب تعزيز استقاللية البلديات) جاءت بمتوسط  :ى) والتي تنص عل6(رقمفقرة 
 (كبيرة).) وهي بدرجة81.062() ووزن نسبي4.053حسابي (

تقدير كبير بحصوله على وزن  ىالبلديات عل استقالليةأيضاً حصلت فقرة وجوب تعزيز 
مل في ظل مظلة قانونية تعطي هيئاتهم مر يفسر برغبة العاملين بالعاألوهذا %، 81نسبى 

المستوى  ىالبلدية درجة من االستقالل عن المركز، مما يطلق الطاقات ويوسع الصالحيات عل
  قليمية للدولة.إلالمحلي، بما ال يتعارض مع الوحدة ا

وصت بالتوقف أ)، التي 2008 ليه دراسة(الصوير،إتتوافق تلك النتيجة مع ما توصلت و
ن دراسة أكما  ،خرآليات من البلديات وسلخ المرافق الحيوية الواحد تلو اعن سحب الصالح

  وصت بإعطاء الهيئات المحلية االستقالل المالي وتعزيز الالمركزية.أ)، 2006 (حسيبا،
  ؟لمطلوب تعزيز استقاللية البلدياتحول الجوانب ا ىولألاوعند سؤال المجموعة البؤرية 
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ق االستقالل في مجال التمويل للمشاريع التطويرية ضرورة تحقي ىالمشاركون عل اتفق
  والتنموية مع التنويع في مصادر التمويل، ومجال التنمية البشرية للعاملين. 

ن التقدير الكبير لفقرة الحاجة لتطوير قانون حكم محلي مالئم للواقع الفلسطيني، وفقرة إ
ينبغي من خاللها تعزيز استقالل  التيالبلديات، يقودنا ذلك للجوانب  استقالليةوجوب تعزيز 

   .طار النظريإلفي ا ته الدراسةالبلديات، وهذا ما تناول
شرافياً إوالمتعلقة بممارسة وزارة الحكم المحلي دوراً  )4كما وحصلت الفقرة رقم(

%، مما يؤكد النزعة المركزية 80الترتيب الثالث ووزن نسبي  ىالبلديات عل ىورقابياً عل
) المتعلقة 7زارة والبلديات، وهذا ما أكدت عليه التقديرات الكبيرة للفقرة رقم(للعالقة بين الو

وزن نسبي  ىفي الحكم المحلي الفلسطيني عندما حصلت عل الالمركزيةتطبيق نظام  بإمكانية
 رغبة العاملين في تعزيز نهج الالمركزية في الحكم المحلي.ى %، مما يدلل عل77

   أدنى فقرتين هما:
ة (شاركت البلدية في صياغة قانون الهيئات المحلي:ى) والتي تنص عل2(فقرة رقم

 (متوسطة).) وهي بدرجة55.221() ووزن نسبي2.761(الفلسطيني) جاءت بمتوسط حسابي
ن القانون المنظم للهيئات المحلية أ ىوهذا التقدير المتوسط لهذا المحور، يدل عل

  .بدايات عهد السلطة الوطنية فيبمشاركة متوسطة  نما تمت صياغتهإالفلسطينية 
ما  اعتبرت)، حين 2006 (حسيبا،ةليه دراسإمع ما توصلت  وهذه النتيجة تتقاطع تماماً

نظمة ألللقوانين وا امتدادن قانون الهيئات المحلية الفلسطينية هو أ% من عينة الدراسة، 81نسبته 
المواد التي وضعتها السلطات  كما تتشابه العديد من مواد ذلك القانون مع العديد من ،السابقة

 دارة الهيئات المحلية الفلسطينية.إ ىجنبية التي تعاقبت علألا
 )(يوجد تنسيق بين لجان التنظيم والبناء المحلية في  :ى) والتي تنص عل10فقرة رقم

) وهي بدرجة 63.363() ووزن نسبي3.168(جاءت بمتوسط حسابي البلديات)
 (متوسطة).

للتنسيق بين لجان التنظيم والبناء المحلية في البلديات، يؤكد واقع  وهذا التقييم المتوسط
و في التداخل أالحال سواء في التعارض بين التعليمات التنظيمية بين البلديات في مناطق نفوذها، 

و أاألراضي في مراحل التخطيط الهيكلي  الستخداماتحيانا في التوزيع القطاعي أوالتناقض 
  حيانا في مناطق النفوذ المتجاورة.أمتناقضة وتخصيصات عنه من فراغات  أالتفصيلي، وما ينش

شارت ألهمية أ)، والتي 2008 وصت به دراسة(المنديل،أما مع ن تلك النتيجة تتوافق إ
المستدامة للمجتمعات في صلب المحلية خذ بمفهوم التخطيط الشامل، ودمج مفهوم التنمية ألا

  املة من خالل مزيد من التنسيق بين المجتمعات العمرانية.العملية التخطيطية العمرانية الش
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؟ وما أيهم لماذا هذا الضعف في التنسيقر عن ىاألولسؤال أعضاء اللجنة البؤرية  ىولد
  اآلليات المقترحة لتعزيزه؟

بعدم وجود تنسيق مباشر بين لجان التنظيم المحلية  :أفاد جميع الحضور من البلديات
التنسيق بين اللجان المحلية، من  ىن لجنة التنظيم المركزية هي من تتولإوالبلديات،  ىمستو ىعل

همية أ ىقترح الحضور زيادة التنسيق من خالل التأكيد علاخالل شمولية نظرتها وقراراتها. و
  في قطاع غزة، ليتناول جميع البلديات بما يحقق التنسيق المطلوب.  اإلقليميوشمولية التخطيط 

من قبل لجنة التنظيم المركزية بمبادئ  االهتمام) والتي تناولت درجة 12(في الفقرة رقم
وعند سؤال المجموعة %، 63حصلت تلك الفقرة على  ناالستدامة عند التوزيع القطاعي، حي

 ىجمع الحضور علأ ؟وكيف نهتم بها؟بتلك المبادئ االهتماملماذا من الواجب  ىاألولالبؤرية 
لجنة التنظيم المركزية بمبادئ االستدامة عند التوزيع القطاعي  منطقية تلك النتيجة، حيث تهتم

جيال الالحقة في ألحصة ا ىخذ بتلك المبادئ للحفاظ علألأهمية ا ىعل وابدرجة متوسطة، وأكد
  في قطاع غزة. منها رض بسبب حالة تفتت الملكية لألراضي خاصة الزراعية ألمورد ا

حداث إ ىعدة القوانين والتشريعات الموجودة علامس ى) التي تناولت مد8أما الفقرة رقم(
التقييم  ى%، مما يؤكد عل67متوسط ووزن نسبي تقدير  ىمستدامة، فقد حصلت علمحلية تنمية 

  إحداث تنمية مستدامة محلية.  ىقدرتها عل ىالمتوسط للعاملين حول البيئة القانونية للبلديات، ومد
  

  المالية والبشرية:المحور الثالث: موارد البلديات المتاحة 
سؤال الدراسة المتعلق بموارد البلديات المتاحة المالية والبشرية،  ىولقد تمت اإلجابة عل

المتوسطات  باستخداممن خالل تحليل إجابات فقرات المحور الخاص بتلك الموارد المتاحة، 
في الجدول  المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور، كما هو مبين واالنحرافات

  ).33رقم (
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  )33( جدول رقم
  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات محور

  "موارد البلديات المتاحة المالية والبشرية"

المتوسط  الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  درجة الترتيب  النسبي

 الموافقة

1 
حصة مناسبة من  ىتحصل البلدية عل

  لحكومة.موازنة ا
  قليلة *9 39.823 1.039 1.991

2  
يعطي قانون الهيئات المحلية الفلسطينية 
 صالحيات مناسبة للبلدية لجباية األموال.

  كبيرة 5 72.920 0.865 3.646

3  
تتمتع القرارات المالية الصادرة عن 
البلدية باستقاللية عن وزارة الحكم 

 المحلى.
  متوسطة 8 54.336 1.004 2.717

البلدية موازنة تقديرية سنوية خاصة  تعد 4
 بها للتشغيل والتطوير والتنمية.

كبيرة  *2 84.071 0.722 4.204
  جدا

تتحكم البلدية بنفقاتها وبرامجها  5
 التطويرية. 

  كبيرة 3 76.283 0.701 3.814

تهتم البلدية بتنويع مصادر التمويل  6
 للمشاريع.

  كبيرة 4 76.283 0.882 3.814

ارد البلدية لتغطية برامجها تكفي مو 7
 ومشاريعها.

  قليلة *10 39.469 0.891 1.973

تعتمد البلدية على مصادر التمويل  8
 الخارجي للمشاريع التنموية والتطويرية. 

كبيرة  *1 85.487 0.966 4.274
  جدا

تسعى البلدية لالعتماد على التمويل  9
 الذاتي للمشاريع التنموية.

  متوسطة 7 59.292 1.149 2.965

تسعى المجالس البلدية للتوجيه األمثل  10
 للموارد وفق الخطط الموضوعة.

  كبيرة 6 68.850 0.972 3.442

  متوسطة  54.336 0.750 2.717 المجموع  
  أن:) 33(في الجدول رقم وقد تبين من النتائج السابقة
ووزن نسبي ) 2.717(الية والبشرية جاءت بمتوسط حسابيموارد البلديات المتاحة الم

 ) وهي بدرجة (متوسطة).54.336(
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أن: متوسط التقديرات وتقييم العاملين لموارد  "المتوسط"ويستدل من ذلك التقدير العام 
  درجة متوسطة. ىالبلديات المتاحة سواء المالية أو البشرية هي عل

ارد يمكن تفسيره من خالل واقع الحال الملموس، المتمثل في محدودية الموالذي مر ألا
عندما أظهرت الدراسة  كما وسبق بيانه في مبحث موارد البلديات المتاحة للبلدياتواإليرادات 

في محدودية المشاريع  هثرأ، والواضح الضعف العام إليرادات البلديات التنموية والتطويرية
ية تغطية المصاريف التشغيل ىوعدم القدرة عل ،المحدودة واالستثماراتالتطويرية والتنموية، 

المديونية العامة  وارتفاععن التأخر الدائم في دفع الرواتب والمخصصات،  اليومية، فضالً
  للبلديات.

 أعلى فقرتين هما:
(تعتمد البلدية على مصادر التمويل الخارجي للمشاريع ى) والتي تنص عل8( فقرة رقم

 بدرجةوهي  )85.487( ) ووزن نسبي4.274( ة والتطويرية) جاءت بمتوسط حسابيالتنموي
 ).(كبيرة جداً

الجباية واالستثمار، ومحدودية  ىمرده ضعف التمويل الذاتي القائم عل االعتمادوهذا  
سبق وأن أثبتناها في اإلطار النظري من خالل المخصصات الحكومية للبلديات، والنتيجة تلك 

 التمويل التمويل الخارجي وضعف ىالكبير عل االعتمادبينت  حيثالتقارير المالية للبلديات 
والتي توصلت  )،2013 (أبو فريا، تتفق بشكل تطابقي مع دراسة االذاتي للمشاريع التنموية، كم

 ىعل االعتمادن نسبة إضعف التمويل المحلي، وكذلك التمويل من الحكومة الفلسطينية، و ىلإ
 يرادات.% من اإل63جنبي تصل لنسبة التمويل األ

دية موازنة تقديرية سنوية خاصة بها للتشغيل تعد البل (:ى) والتي تنص عل4( فقرة رقم
(كبيرة ) وهي بدرجة84.071) ووزن نسبي (4.204(وير والتنمية) جاءت بمتوسط حسابيوالتط
 ).جداً

البلديات تحقيقه دون جهد زائد، لكن  ىحيث من السهل عل ،نه بديهيأ ىمر نرألوهذا ا
فير الموارد المالية لتغطية تلك حشد وتو ىقدرة البلديات عل ىمدهو هم ألالمعيار ا ىيبق

خلق آفاق تمويل جديدة، وهنا البد من  ىالموازنات، وكذلك حشد الموارد البشرية القادرة عل
كبيرة جدا) والذي ال (لفقرةمتوسط) وبين تقدير هذه ا(تباين في التقدير العام للمحورمالحظة ال

عداد الموازنات إريع التنموية والتخطيط للتطوير والمشا ىال بوجود قدرة علإيمكن تفسيره 
لتغطية تلك المالية تنويع الموارد  ىالسنوية للبلديات، وفي نفس الوقت تفتقر البلديات للقدرة عل

 ).6بذلك التنويع والشعور بأهميته كما هو واضح من نتائج الفقرة رقم( االهتمامالموازنات، رغم 
لما تستطيع البلديات إعداد أنه طا ىولألاوعند سؤال أعضاء المجموعة البؤرية 

الموازنات، فلماذا ال تعد تلك الموازنات حسب الموارد المتوقعة؟ عبر الحضور من البلديات 
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التشغيلية، وال تعد موازنات تطويرية وتنموية، في  ىالصغرى أنها ال تعد من الموازنات سو
، كما وتعد 1998م حين أكد مندوب من بلدية غزة أنها تعد جميع أنواع الموازنات منذ عا

الخطط االستراتيجية والتنموية وتقدمها للمانحين، حيث يتم التعامل المباشر من قبل بلدية غزة مع 
  تلك الجهات المانحة.

البلديات بتنويع مصادر التمويل، حيث  اهتماموالتي تتناول مدى  )6(في الفقرة رقم
ما  ،االهتمامبرغم هذا ، ىاألول تم توجيه سؤال للمجموعة البؤرية%، 76حصلت الفقرة على 

؟ ولماذا ال تعتمد يهعل االعتمادالبلديات على التمويل الخارجي؟ وما هي عيوب  اعتمادتفسير 
  البلديات على التمويل الذاتي؟

البلديات علي التمويل الخارجي بسبب الظروف السياسية  اعتماد ىجمع الحضور علأ
يني، وغياب االستثمار المحلي، وضعف الجباية مقابل واالقتصادية واالجتماعية للمجتمع الفلسط

  الثمن السياسي للتمويل الخارجي. ىكد الجميع علأو ،الخدمات البلدية
 أدنى فقرتين هما:

(تكفي موارد البلدية لتغطية برامجها ومشاريعها) جاءت  :ى) والتي تنص عل7(فقرة رقم
 (قليلة). ) وهي بدرجة39.469) ووزن نسبي (1.973بمتوسط حسابي (

جنبي في معظمه) ألالتمويل الخارجي(ا ىوهذا التقدير القليل سببه اعتماد البلديات عل
الذات في التمويل،  ىعل االعتمادوخضوع ذلك التمويل لإلمالءات السياسية، وغياب برامج 

التعامل اإليجابي لدى المواطنين مع البلديات والميل نحو عدم الرغبة للدفع بمقابل وضعف 
افتقار  إلى)، والتي توصلت 2011 النتيجة مع دراسة (بن عثمان، وتتوافق تلك، دمات البلديةالخ

وعند ، جهزتها المحلية التي تميزت بالعجزأ لشل ىلإدى أمعظم المحليات للموارد المالية، مما 
لكبيرة مقارنة نتيجة هذه الفقرة بما سبقها من الفقرات الثالث، نجد عدم توافق، فبرغم التقديرات ا

بتنويع مصادر  واهتمامهالقيام البلديات بإعداد الموازنات وتحكمها بنفقاتها وبرامجها التطويرية 
مرتبة  ىالتمويل، نجد حصول فقرة كفاية موارد البلديات لتغطية برامجها ومشاريعها عل

 .منخفضة
ة) حصة مناسبة من موازنة الحكوم ى(تحصل البلدية عل:ى) والتي تنص عل1(فقرة رقم

 ) وهي بدرجة (قليلة).39.823) ووزن نسبي (1.991جاءت بمتوسط حسابي (
الحكومة الفلسطينية  العتماديمكن تفسير ذلك التقدير القليل والتقييم المتدني من العاملين، 

  التمويل الخارجي، وغياب برامج الدعم الحقيقي للبلديات من الموازنة العامة. ىنفسها عل
)، التي توصلت لضعف التمويل من 2013 مع دراسة(أبو فريا،وتتقاطع تلك النتيجة 

 وتتعارض تلك النتيجة مع نتائج دراسة(خشمون، ،الحكومة الفلسطينية للمشاريع التطويرية
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صبح أعيوب ومساوئ التمويل المركزي الحكومي الذي  وجود ىلإ)، عندما توصلت 2011
  .من قبل الحكومة المجالس البلدية ىيشكل أداة ضغط عل

  
  المستدامة:المحلية المحور الرابع: برامج البلديات ومجاالت التنمية 

سؤال الدراسة المتعلق ببرامج البلديات ومجاالت التنمية  ىولقد تمت اإلجابة عل
 باستخداممن خالل تحليل إجابات فقرات المحور الخاص بتلك البرامج والمجاالت،  ،المستدامة

ة والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور، كما هو مبين المعياري واالنحرافاتالمتوسطات 
  .)35)، (34الفرعية رقم ( ولافي الجد

  
  المستدامة المحلية المحور الفرعي األول: برامج البلديات المساهمة في تحقيق التنمية 

  )34(رقم جدول
  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات للمحور الفرعي

  " المستدامةالمحلية اهمة في تحقيق التنمية ج البلديات المس"برام

المتوسط  الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب  النسبي

 الموافقة

1 
تقوم البلدية بتحديد االحتياجات وترتب 

  األولويات لبرامجها ومشاريعها.
 كبيرة *1 77.522 0.769 3.876

2  
التمويل والموارد  تتمكن البلدية من حشد

 المستدامة.المحلية الالزمة للتنمية 
 متوسطة *5 59.292 0.944 2.965

3  
مشاركة أصحاب  ىتحرص البلدية عل

 الشأن في التخطيط المتكامل للتنمية.
 كبيرة *2 72.920 0.963 3.646

4 
تقوم البلدية بالتحليل والتخطيط المكاني 

  الستعماالت األراضي.
 كبيرة 3 71.504 0.904 3.575

5 
تحدد البلدية البرامج والمشاريع وتنسق بين 
النشاطات االقتصادية واالجتماعية في 

 مناطق نفوذها.
 كبيرة *4 69.381 0.992 3.469

 كبيرة  73.451 0.749 3.673 المجموع  
  

  أن:) 34(في الجدول الفرعي رقموقد تبين من النتائج السابقة 
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) 3.673(المستدامة جاءت بمتوسط حسابيالمحلية قيق التنمية برامج البلديات المساهمة في تح
 (كبيرة).) وهي بدرجة73.451(ووزن نسبي

 أن: متوسط التقديرات وتقييم العاملين لبرامج "الكبير"ويستدل من ذلك التقدير العام 
  درجة كبيرة. ىالبلديات المساهمة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة هي عل

)، 12ول، الفقرة رقم(ألتتوافق وتتقاطع نسبياً مع نتيجة سابقة من المحور ا وتلك النتيجة
مستدامة محددة مثل(مشاركة أصحاب الشأن، تدوير الموارد، حلية مبرامج تنمية  توفر ىحول مد

 تقدير متوسط ووزن نسبي قدره ىإدارة المياه، استعماالت األراضي)، والذي حصل عل
63,7.% 

 أعلى فقرتين هما:
وترتب األولويات  االحتياجات(تقوم البلدية بتحديد :ى) والتي تنص عل1(رة رقمفق

) وهي 77.522() ووزن نسبي3.876(ها ومشاريعها) جاءت بمتوسط حسابيلبرامج
 (كبيرة).بدرجة

الكبير عن تلك الفقرة، مرده إقرار العاملين بجهود البلديات في تحديد تقدير وهذا ال
من  - التنويع في الموارد المالية والبشرية ىالضعيفة عل رغم القدرة –ولويات ألوا االحتياجات

 .نجازها وحشد الموارد الالزمة لهاإ ىلبلديات وتعمل عللخالل الخطط التشغيلية واالستراتيجية 
مشاركة أصحاب الشأن في  ى(تحرص البلدية عل:ى) والتي تنص عل3(فقرة رقم

) وهي 72.920() ووزن نسبي3.646(سابيكامل للتنمية) جاءت بمتوسط حالتخطيط المت
 (كبيرة).بدرجة

صحاب أقة بين البلديات وها العاليلإويمكن تفسير ذلك من خالل الحالة التي وصلت 
فراد أالقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المحلي العاملة في مناطق النفوذ، والشأن (

  جل التخطيط المتكامل للتنمية.أمن المجتمع من المواطنين)، من بوادر التنسيق والتشاور 
ن أ)، حين توصلت لنتيجة 2012 ليه دراسة(سكيك،إوتتفق تلك النتيجة مع ما توصلت 

مع  واتفقت% من عينة الدراسة مارست العمل التطوعي كمشاركة مجتمعية، كما 68ما نسبته 
ينة نحو فراد العأشارت لوجود رغبة وتوجه إيجابي لدى أ)، التي 2008 (قدومي، دراسة

)، 2011 وتتوافق مع نتيجة دراسة(الناصر، ،هميتها في تنمية المجتمعأالمشاركة المجتمعية و
إلى أن عملية التنمية المحلية المستدامة هي عملية معقدة تتطلب دمج الجهود  التي توصلت

ن المحلية الحكومية والمشاركة الشعبية في سبيل تحقيق األهداف وتوفير المتطلبات للوطن، م
خالل التركيز على دمج األبعاد االقتصادية االجتماعية والبيئية وحتى السياسية بما يخدم األجيال 

  القادمة والحالية.
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 أدنى فقرتين هما:
(تتمكن البلدية من حشد التمويل والموارد الالزمة  :ى) والتي تنص عل2فقرة رقم (

) وهي 59.292ووزن نسبي () 2.965المستدامة) جاءت بمتوسط حسابي (المحلية للتنمية 
 بدرجة (متوسطة).

تمكن البلدية من حشد التمويل والموارد الالزمة  ىويعزي ذلك التقييم المتوسط لمد
تنويع مصادر  ىعلالمستدامة، للضعف العام للبلدية في مواردها المتاحة، وقدرتها المحلية للتنمية 

  التمويل.
، في ضعف القدرة ئج اإلطار النظري للدراسةتتفق تماماً مع نتا والنتيجة المشار اليها

 حشد التمويل الالزم للتنمية والتطوير.  ىعل
(تحدد البلدية البرامج والمشاريع وتنسق بين النشاطات :ى) والتي تنص عل5(فقرة رقم

) ووزن نسبي 3.469االقتصادية واالجتماعية في مناطق نفوذها) جاءت بمتوسط حسابي (
 ورتبة متدنية.وزن نسبي كبير  ىعلحصلت الفقرة و ،)بيرة) وهي بدرجة (ك69.381(

همية بمكان، حيث تتناول التوزيع القطاعي لألراضي في مناطق ألن هذه الفقرة من اإ
المستدامة، ويمكن المحلية طار مفهوم التنمية إمثل لألراضي في ألالنفوذ البلدي والتوظيف ا

ذولة من قبل البلدية في سبيل تحديد البرامج تفسير تلك النتيجة الكبيرة، بسبب الجهود المب
نشطة االقتصادية واالجتماعية في مناطق نفوذها، وفي ذلك بعض التقاطع مع نتيجة سابقة ألوا

في محور العالقة بين وزارة الحكم المحلي والبلديات، عندما كانت نتيجة فقرة التنسيق بين لجان 
كل بلدية لتحقيق وتحديد التوزيع  ىر متوسط، حيث تسعالتنظيم والبناء المحلية في البلديات بتقدي

خاصة في مناطق النفوذ  ،القطاعي في مناطق نفوذها بقليل من التنسيق مع البلديات األخرى
  المتجاورة. 

وصت أعندما  )،2013 دراسة(يوسف، إليهوتلك النتائج تتوافق مع ما توصلت 
المستدامة من خالل المحلية تنمية بضرورة تحقيق التوظيف األمثل لألراضي في إطار ال

ومن  ،المخطط العام والتشاور الفعلي مع المجتمع المحلي لمعرفة االحتياجات الحقيقية للمواطنين
وتشكيل إدارة رسمية خاصة باستراتيجيات األراضي داخل كل  ،ثم إعداد مخطط يلبي احتياجاتهم
  المستدامة.المحلية ة مع مبادئ التنمي واالتساقمحافظة لدراسة مدى المالئمة 
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  المستدامة التي تساهم البلديات في تحقيقهاالمحلية مجاالت التنمية  المحور الفرعي الثاني:
  )35(جدول رقم 

  المعيارية والوزن النسبي لفقرات المحور الفرعي واالنحرافاتالمتوسطات 
  المستدامة التي تساهم البلديات في تحقيقها"المحلية "مجاالت التنمية 

المتوسط  الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب  النسبي

 الموافقة

1 
تمكن البلدية المجتمع المحلي وأصحاب 

  الشأن من المشاركة في التخطيط.
 كبيرة *1 73.274 1.023 3.664

2  
 ىزع البلدية الخدمات والمشاريع علتو

  الموطنين واألحياء بعدالة ونزاهة.
 كبيرة *2 71.327 1.060 3.566

 متوسطة *5 53.628 1.159 2.681  .تقوم البلدية بتحويل وتدوير الموارد الطبيعية  3
 كبيرة 3 67.257 1.009 3.363  تدير البلدية مصادر المياه بكفاءة وفاعلية. 4
 متوسطة *4 63.363 0.972 3.168  تدير البلدية األراضي بكفاءة وفاعلية. 5
 كبيرة  68.319 0.858 3.416 المجموع  

  أن:) 35(في الجدول الفرعي رقموقد تبين من النتائج السابقة 
مجاالت التنمية المستدامة التي تساهم البلديات في تحقيقها جاءت بمتوسط حسابي 

 (كبيرة).) وهي بدرجة68.319(ووزن نسبي) 3.416(
تساهم البلديات في المستدامة التي المحلية وقد جاء التقييم العام لمحور مجاالت التنمية 

ألن بداية السلم في المقياس الخماسي، وأقرب للتقدير المتوسط،  ىقها بتقدير كبير وعلتحقي
قلة اإلمكانيات وهذا بسبب تقدير متوسط،  ىاألوزان النسبية للفقرتين الثالثة والخامسة حصلتا عل

   ط منه للكبير.التقدير العام للمحور وجعله أقرب للمتوس ىوالموارد، وهذا ما أثر عل
  أعلى فقرتين هما:

ة (تمكن البلدية المجتمع المحلي وأصحاب الشأن من المشارك:ى) والتي تنص عل1فقرة رقم(
 ) وهي بدرجة (كبيرة).73.274(ووزن نسبي) 3.664(في التخطيط) جاءت بمتوسط حسابي
لديات، والتي برامج البالفرعي محور الفي  )3(مع الفقرة رقم والنتيجة تلك تتطابق تماماً

مشاركة أصحاب الشأن في التخطيط المتكامل للتنمية،  ىحرص البلدية عل ىمد تنص عل
واقع ، وهذا األمر مثبت في صحاب الشأن في التخطيطأالتنسيق وتمكين  ىمد ىوكالهما يدلل عل

  .االستراتيجيةتشكيل خاليا من المواطنين عند وضعها للخطط  ىالحال حيث تحرص البلديات عل
ن أ)، والتي خلصت لنتيجة مفادها 2011 (خشمون،تلك النتيجة تتعارض مع دراسةو

ن أمشاركة المواطنين في تحقيق مشاريع التنمية في المنطقة التي يسكنون فيها ضعيف بسبب 
 التنمية المحلية موغلة بالمركزية.
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 طنيناالمو ى(توزع البلدية الخدمات والمشاريع عل:ى) والتي تنص عل2(فقرة رقم
) وهي 71.327() ووزن نسبي3.566(عدالة ونزاهة) جاءت بمتوسط حسابيواألحياء ب

 (كبيرة).بدرجة
نفس  ىعلحياء ألعني حصول جميع المواطنين في جميع اين التقييم الكبير لهذه الفقرة، إ

الخدمات البلدية، ويمكن تفسير ذلك التقدير الكبير من خالل واقع  منالقدر وبعدالة ونزاهة 
  .بشكٍل عام مداد الجميع بها دون تمييزإن الخدمات البلدية يتم أ، حيث الحال

  أدنى فقرتين هما:
ارد الطبيعية) جاءت (تقوم البلدية بتحويل وتدوير المو:) والتي تنص على3(رقمفقرة 

 ) وهي بدرجة (متوسطة).53.628() ووزن نسبي2.681(بمتوسط حسابي
نة الدراسة لجهود البلدية لتحويل وتدوير الموارد والنتيجة متوسطة التقدير حول تقييم عي

المهمة والحيوية والمؤثرة في  بسبب ضعف التمويل لتلك البرامجالطبيعية، يمكن تفسير ذلك 
عي الجماعي ألهمية تلك والمستدامة، وغياب الالمحلية مساهمة البلدية في تحقيق التنمية  ىمد

من قبل البلديات في هذا المجال الهام والحيوي من الجهود المتواضعة المبذولة البرامج، ورغم 
  . ال أن النتائج متواضعةإ مجاالت التنمية المستدامة،

عن حصول المحور الفرعي المتعلق ببرامج  ىاألولوبسؤال أعضاء المجموعة البؤرية 
رعي %، وحصول المحور الف73المستدامة على تقدير المحلية البلديات المساهمة في تحقيق التنمية 

%، ولكن من 68المستدامة والتي تسهم البلديات في تحقيقها على المحلية المتعلق بمجاالت التنمية 
  المستدامة في فلسطين عامةً، ما تفسير ذلك؟المحلية خالل واقع الحال نجد ضعف تحقيق التنمية 

موجودة المستدامة في العمل البلدي المحلية أن برامج ومشاريع التنمية  ىتفق الحضور علا
، بسبب العديد من العوامل ىوغير مفعلة أحياناً أخر في مجاالت متعددة، لكنها غير ناضجة أحياناً

  من أهمها، غياب السيادة الوطنية ونقص التمويل وضعف المشاركة مع أصحاب الشأن.
فاءة وفاعلية) جاءت بمتوسط (تدير البلدية األراضي بك:) والتي تنص على5(رقمفقرة 

 (متوسطة).) وهي بدرجة63.363() ووزن نسبي3.168(حسابي
ويمكن تفسير ذلك التقدير المتوسط إلدارة البلديات لألراضي، بسبب عدم التوزيع 

مثل لها بما يحقق االستدامة من خالل التحليل المكاني، وضعف التنسيق مع ألوالتوظيف ا
لسكنية، وغياب برامج حماية راضي الزراعية لصالح األالبلديات المجاورة، والهدر الكبير في ا

ضعف تلك  ىدل علأراضي في مناطق النفوذ، وال ألا ىضافة لعدم السيطرة الكاملة علإالبيئة، 
الك فراز بعد تقديمها من مإلالسيطرة من قيام البلديات في توصيل الخدمات البلدية لمشاريع ا

ضوء المشروع الهيكلي  فراز فيإلن تتم عملية اأاألراضي، وليس العكس، حيث من المفترض 
  والتفصيلي لمناطق النفوذ.

ن قرار تخصيص األراضي ليس من صالحيات البلديات، بل إلي أجب هنا اإلشارة تكما 
النتيجة تتوافق مع نتائج دراسة  وتلكمن صالحيات سلطة األراضي ولجنة التنظيم المركزية. 
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بيئة الحضرية في قطاع غزة في األراضي في ال استعماالتأن  استنتجتحين  ،)2010 الفرا،(
كما  ،استعمال األرض المختلط ىكما ال يشجع التخطيط التقليدي في القطاع عل ،معظمه سكني

الحظ الباحث تحفظ السكان على ذلك االستخدام المختلط لألرض لما يسببه من تلوث وضوضاء 
   في مجال التخطيط العمراني.

 
  المستدامة:المحلية في تحقيق التنمية  المحور الخامس: المعيقات أمام البلديات

سؤال الدراسة المتعلق بالمعيقات أمام البلديات في تحقيق التنمية  ىولقد تمت اإلجابة عل
من خالل تحليل إجابات فقرات المحور الخاص بالمعيقات االفتراضية،  ،المستدامةالمحلية 

لكل فقرة من فقرات المحور، كما باستخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي 
  ).36(رقم هو مبين في الجدول

  )36جدول رقم (
  المعيارية والوزن النسبي لفقرات محور واالنحرافاتالمتوسطات 

  "المعيقات أمام البلديات في تحقيق التنمية المستدامة"

المتوسط  الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

الترتي
 ب

درجة 
 قةالمواف

 كبيرة 6 72.743 0.897 3.637 غياب التشريعات القانونية المناسبة. 1
 كبيرة *8 69.912 1.010 3.496 غياب الالمركزية في الحكم المحلي.  2
 كبيرة *10 69.027 1.077 3.451 عدد البلديات كبير.  3
 كبيرة جدا 3 85.133 0.810 4.257 .نقص التمويل الخارجي لدعم البلديات 4

عف التمويل الحكومي المخصص ض 5
 كبيرة جدا *1 90.619 0.745 4.531 للبلديات.

غياب المشاركة الشعبية وأصحاب  6
 كبيرة 7 70.442 0.965 3.522 الشأن من ذوى العالقة.

 يغياب التنسيق بين البلديات ف 7
 كبيرة 5 73.451 0.940 3.673 التخطيط وغيره.

ضعف المخططات اإلقليمية  8
 كبيرة *8 69.912 0.937 3.496 الت األراضي.الستعما

إجراءات االحتالل والحصار  9
 كبيرة جدا *2 87.788 0.807 4.389 المفروض على قطاع غزة.

10 
غياب الشراكة مع القطاع الخاص 
والهيئات المحلية المجاورة في 

  مناطق النفوذ.
 كبيرة 4 80.708 0.876 4.035

 كبيرة  76.726 0.754 3.836 المجموع  
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  أن:) 36(في الجدول رقموقد تبين من النتائج السابقة 
المستدامة جاءت بمتوسط حسابي ة يالمحلالمعيقات أمام البلديات في تحقيق التنمية 

 (كبيرة).) وهي بدرجة 76.726) ووزن نسبي (3.836(
في  مام البلدياتأوتلك النتيجة حول تقدير العاملين للمعيقات االفتراضية من الدراسة 

قرار من العاملين بحقيقة وجود إالمستدامة، جاءت بتقدير كبير، وهذا المحلية تحقيق التنمية 
 ليات للتغلب عليها. آيجاد إ ىمام البلديات من الواجب العمل علأمعيقات عديدة وجوهرية 

 أعلى فقرتين هما:
ت خصص للبلديات) جاء(ضعف التمويل الحكومي الم:ى) والتي تنص عل5(فقرة رقم
 (كبيرة جدا).) وهي بدرجة90.619() ووزن نسبي4.531(بمتوسط حسابي

مر الذي يمكن تفسيره بغياب الدور الحكومي أل%، ا90وهذا تقدير كبير جدا يتجاوز 
شراف إلا ىن أجل التنمية، واقتصار دورها علفيما يتعلق بالمخصصات الحكومية للبلديات م

   .والرقابة
)، التي توصلت لنتيجة ضعف 2013بو فريا، أع دراسة(وتلك النتيجة تتطابق تماما م

 جل التطوير.أالتمويل المحلي من الحكومة الفلسطينية للبلديات من 
على قطاع (إجراءات االحتالل والحصار المفروض :ى) والتي تنص عل9(فقرة رقم

 ) وهي بدرجة (كبيرة جدا).87.788() ووزن نسبي4.389(غزة) جاءت بمتوسط حسابي
إجراءات االحتالل والحصار المفروض على قطاع  ألثر لك التقدير الكبير جداًويؤكد ذ

 المستدامة.المحلية مام البلديات في سبيل تحقيقها للتنمية أغزة، كمعيق رئيسي 
 أدنى فقرتين هما:

) 3.451(لبلديات كبير) جاءت بمتوسط حسابي(عدد ا:ى) والتي تنص عل3(فقرة رقم
 (كبيرة).درجة) وهي ب69.027ووزن نسبي (

نه األدنى في المحور)، يمكن تفسيره أرغم ن عدد البلديات كبير(أبير لفقرة ن التقدير الكإ
بحالة التوافق والرضا الضمني لعينة الدراسة، تجاه التوجه الحكومي لدمج البلديات الصغرى. 

يات من الفئة "ج" وتلك النتيجة تتوافق مع اإلطار النظري للدراسة عندما بينا أن العديد من البلد
والفئة "د" تعاني من مشكالت في التمويل واإليرادات وهي بحاجة لدمج، كذلك تتوافق مع نتائج 

)، والتي اعتبرت أن سياسة دمج البلديات تهدف إليجاد كفاءة إدارية 2013دراسة (مسعود، 
  وتحقيق تنمية من خالل خلق هيئات محلية جديدة قوية.

)، والتي أظهرت نتائج 2006 ،يع دراسة(أبو فارس والمعانكما وتتفق تلك النتيجة م
دارية والمالية إلحصائية بين دمج البلديات والفاعلية اإهامة تمثلت في وجود عالقة ذات داللة 

 .فيها
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) 8كزية في الحكم المحلي) وفقرة رقم((غياب الالمر:ى) والتي تنص عل2(فقرة رقم
االت األراضي) جاءت بمتوسط الستعم(ضعف المخططات اإلقليمية ىوالتي تنص عل

 (كبيرة).) وهي بدرجة69.912() ووزن نسبي3.496(حسابي
قليمية إلهنا تساوت تقديرات العاملين في فقرتي غياب الالمركزية وضعف المخططات ا

تقديرات كبيرة،  ىنهما حصلتا علأال إالفقرات،  ىدنأنهما من أراضي، ورغم ألالستعماالت ا
ذه تفسيره، برغبة عينة الدراسة في تطبيق الالمركزية في الحكم المحلي، وهمر الذي يمكن ألا

مكانية تطبيق إ ىمن المحور الثاني، والتي نصت عل )7(النتيجة تتطابق مع الفقرة رقم
) 2006(حسيبا، ما وتتطابق تلك النتيجة مع دراسةكركزية في الحكم المحلي في فلسطين، الالم

عد عن الالمركزية كواقع لإلدارة المحلية في األراضي ببخصوص التركيز اإلداري وال
، كما وتتفق تلك يبين البلديات ووزارة الحكم المحلالفلسطينية، وغياب التوازن في العالقة 

) حول دور الالمركزية وأثرها اإليجابي في المجال 2006النتيجة مع دراسة(أبو سمرة، 
  االجتماعي واالقتصادي واإلداري.

مر ألراضي كبير، األقليمية الستعماالت اإلييم العاملين لضعف المخططات ان تقأكما  
درجة من  ىراضي علألقليمية الستعماالت اإالذي يفسر برغبة عينة الدراسة لوضع مخططات 
ألهمية األخذ بمفهوم  )، والتي خلصت2008 الشمولية. وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة(المنديل،

ل بمفاهيمه الفرعية وتطبيقاته العملية كوسيلة معاصرة وضرورية لتطوير النظام التخطيطي الشام
كذلك أهمية دمج مفهوم التنمية المستدامة والمجتمعات  ،خطيط العمراني على مستوى كل دولةالت

  التخطيطية العمرانية الشاملة.التنموية المستدامة في صلب العملية 
  

  المستدامة:المحلية في تحقيق التنمية المحور السادس: آليات تفعيل دور البلديات 
في تحقيق التنمية  بآليات تفعيل دور البلديات سؤال الدراسة المتعلق ىتمت اإلجابة عل

 باستخداممن خالل تحليل إجابات فقرات المحور الخاص باآلليات المقترحة،  ،المستدامةالمحلية 
ة من فقرات المحور، كما هو مبين المعيارية والوزن النسبي لكل فقر واالنحرافاتالمتوسطات 
  ).37(رقم في الجدول
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  )37(جدول رقم
  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات 

  المستدامةالمحلية آليات تفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية 

المتوسط  الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

الترت
 يب

درجة 
 الموافقة

1 
سن التشريعات المناسبة للهيئات 

 المحلية.
 كبيرة جدا 6 85.133 0.741 4.257

 كبيرة *9 81.593 0.857 4.080 تبني الالمركزية في الحكم المحلي.  2

3  
دمج البلديات الصغرى في هيئات 

 أكبر.
 كبيرة *10 77.345 1.106 3.867

 كبيرة جدا *2 90.619 0.656 4.531 تنويع مصادر التمويل للبلديات. 4

5 
تخصيص موازنات من الموازنة 

 العامة.
 كبيرة جدا 3 89.027 0.732 4.451

6 
تحريك أصحاب الشأن والمشاركة 

 الشعبية.
 كبيرة جدا 6 85.133 0.665 4.257

7 
تعزيز التنسيق والتخطيط المشترك 

 بين البلديات.
 كبيرة جدا 5 86.195 0.614 4.310

8 
اإلقليمية االنتهاء من المخططات 

 الستعماالت األراضي. 
 كبيرة جدا 8 84.425 0.665 4.221

9 
نجاز المشروع الوطني والتحرر من إ

 االحتالل.
 كبيرة جدا *1 92.743 0.613 4.637

10 
الشراكة مع القطاع الخاص والهيئات 

  المحلية المجاورة في مناطق النفوذ.
 كبيرة جدا 4 87.434 0.722 4.372

 كبيرة جدا  86.283 0.556 4.314 المجموع  
  أن:) 37(في الجدول رقموقد تبين من النتائج السابقة 

المستدامة جاءت بمتوسط حسابي المحلية آليات تفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية 
 (كبيرة جدا).) وهي بدرجة86.283() ووزن نسبي4.314(

 ىر جدا، وهذا يدل علكبيدير تق ىوقد حصل محور اآلليات المقترحة من الدراسة عل
 المستدامة.المحلية تلك المقترحات لتفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية  ىدرجة الموافقة عل
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 أعلى فقرتين هما:
) جاءت االحتاللنجاز المشروع الوطني والتحرر من إ(:ى) والتي تنص عل9(فقرة رقم
 دا).(كبيرة ج) وهي بدرجة92.743() ووزن نسبي4.637(بمتوسط حسابي

نجاز المشروع الوطني الفلسطيني إوهذا ينم عن الشعور الجمعي الفلسطيني بأهمية 
 كبر معيق للتنمية.أن االحتالل أ اعتبار ىوالتخلص من االحتالل وتحقيق االستقالل الوطني، عل

(تنويع مصادر التمويل للبلديات) جاءت بمتوسط حسابي :) والتي تنص على4رقم (فقرة 
 (كبيرة جدا).) وهي بدرجة90.619(سبي) ووزن ن4.531(

ضرورة تنويع  ىجماع الكبير علإلا ىويمكن تفسير ذلك التقدير الكبير جدا للفقرة، عل
جنبي. ألمصادر التمويل للبلديات، ما بين تمويل ذاتي وخارجي، لعدم االرتهان لسياسة التمويل ا

توصلت لنتيجة أهمية تنويع  )، التي2013بو فريا، أوتلك النتيجة تتقاطع تماما مع دراسة(
 .للمشاريع التطويرية مصادر التمويل للبلديات

 أدنى فقرتين هما:
ي هيئات أكبر) جاءت بمتوسط (دمج البلديات الصغرى ف:ى) والتي تنص عل3(ة رقمفقر

 (كبيرة).) وهي بدرجة77.345() ووزن نسبي3.867(حسابي
لنسبي في المحور ككل)، بحالة (رغم تدنيه ارجاع ذلك التقدير الكبيرإومن الممكن 

 وكذلك ،التوافق والرضا الضمني العام لتوجه الحكومة لدمج البلديات وخلق هيئات جديدة قوية
يجاد إلن سياسة دمج البلديات تهدف أ)، والتي اعتبرت 2013 تتوافق مع دراسة(مسعود،النتيجة 
  ية.دارية وتحقيق تنمية من خالل خلق هيئات محلية جديدة قوإكفاءة 

(تبني الالمركزية في الحكم المحلي) جاءت بمتوسط :) والتي تنص على2(فقرة رقم
 (كبيرة).) وهي بدرجة81.593() ووزن نسبي4.080حسابي (

الالمركزية في  نهجرغبة العاملين في البلديات في سيادة ب، ويفسر ذلك التقدير الكبير
لية عن وزارة الحكم المحلي، وذلك من من االستقال عطاء البلديات قدر كافإالحكم المحلي، و

 ليتماشىخالل توزيع السلطات وتفويض بعض الصالحيات، وتطوير قانون الهيئات المحلية 
  لواقع الفلسطيني. وا

  

  المستدامة:المحلية مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ىالمحور السابع: مؤشرات قياس مد
في  مساهمة البلديات ىعلق بمؤشرات قياس مدسؤال الدراسة المت ىولقد تمت اإلجابة عل

من خالل تحليل إجابات فقرات المحور الخاص بمؤشرات  ،المستدامةالمحلية تحقيق التنمية 
المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات  واالنحرافاتالقياس، باستخدام المتوسطات 

  ).38(رقمالمحور، كما هو مبين في الجدول 



175 

  )38(جدول رقم
  متوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات محورال
  من وجهة نظر العاملين المستدامة"المحلية مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ى"مؤشرات قياس مد

المتوسط  الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب  النسبي

 الموافقة
 كبيرة *1 83.717 0.861 4.186 تُشكل البلدية لجان األحياء. 1
 كبيرة 3 80.177 0.959 4.009 تُفعل البلدية لجان األحياء.  2

3  
تُمكن البلدية المجتمع المحلي من تحديد 
االحتياجات والرغبات والبرامج 

 والمشاريع التنموية وتوزع الموارد.
 كبيرة 7 76.814 0.862 3.841

 كبيرة 9 74.513 0.837 3.726 تُحرك البلدية أصحاب الشأن. 4

5 
تُشرك البلدية المجتمع المحلي في 

 التخطيط االستراتيجي والمتكامل للتنمية.
 كبيرة 4 80.000 1.018 4.000

 كبيرة *2 83.540 0.899 4.177 تهتم البلدية بالنظافة والصحة العامة. 6

7 
بمياه شرب نظيفة  تزود البلدية المواطنين

  وصالحة.
 كبيرة 6 76.991 1.037 3.850

8 
توفر البلدية البني التحتية األساسية في 

صف راألحياء (صرف صحي، و
 ...)طرق

 كبيرة 5 79.823 0.861 3.991

9 
تمتلك البلدية برامج تحويل وتدوير 

 للموارد الطبيعية.
 متوسطة 17 59.292 1.093 2.965

10 
تحفز البلدية وتعدل من سلوك المستهلك 

  ارد الطبيعية.لزيادة فعالية التدوير للمو
 متوسطة 15 63.540 1.063 3.177

11 
خصخصة مشاريع  ىلبلدية علتعمل ا
  التدوير

 متوسطة 20 56.991 1.071 2.850

 متوسطة  *21 56.106 1.281 2.805  البلدية الستغالل الطاقة الشمسية. ىتسع 12

13 
تصنف البلدية النفايات الصلبة وتفصل 

 بينها في الحاويات.
 قليلة *22 47.965 1.130 2.398

 متوسطة 16 59.823 1.221 2.991 تعالج البلدية مياه الصرف الصحي. 14
 متوسطة 19 57.345 1.169 2.867 تخطط البلدية إلنشاء مباني صديقة للبيئة. 15

16 
تدير البلدية مصادر المياه بكفاءة 

 وفاعلية.
 كبيرة 11 71.150 1.077 3.558
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المتوسط  الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب  النسبي

 الموافقة

17 
ه األمطار تخطط البلدية لتجميع ميا

 كبيرة 10 72.389 1.129 3.619 وإعادة حقنها في باطن األرض.

 كبيرة 7 76.814 0.912 3.841 تمارس البلدية التوعية البيئية للمواطنين. 18

19 
تمارس البلدية التحليل والتخطيط المكاني 

 الستعماالت األراضي.
 كبيرة 12 70.796 0.897 3.540

20 
اضي في توظف البلدية وتوزع األر

األنشطة االقتصادية  ىلاستعماالتها ع
 واالجتماعية والبيئية.

 متوسطة 13 65.310 0.973 3.265

21 
توازن البلدية في التوسع بين الحضر 

 متوسطة 14 63.717 1.031 3.186 والريف

22 
تنسق البلدية مع البلديات المجاورة في 

 متوسطة 18 58.053 1.085 2.903 تقسيم األنشطة على القطاعات المختلفة.

 كبيرة  70.885 0.781 3.544 المجموع  
  أن:) 38(في الجدول رقموقد تبين من النتائج السابقة 

المستدامة جاءت المحلية مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ىمؤشرات قياس مد
 (كبيرة).) وهي بدرجة70.885() ووزن نسبي3.544(بمتوسط حسابي

مر الذي من ألتقييم كبير، ا ىالمتعلق بمؤشرات القياس علخير وأللقد حصل المحور ا
المستدامة في المحلية الممكن تفسيره بقناعة عينة الدراسة بجهود البلديات نحو تحقيق التنمية 

 . ىخرأبعض المجاالت، والضعف في مجاالت 
 أعلى فقرتين هما:

بمتوسط حسابي (تُشكل البلدية لجان األحياء) جاءت :) والتي تنص على1(رقمفقرة 
 ) وهي بدرجة (كبيرة).83.717() ووزن نسبي4.186(

)، أن ما نسبته 2012 وتلك النتيجة والتقدير الكبير للفقرة تتوافق مع نتائج دراسة(سكيك،
ومجال المشاركة  ،% من عينة الدراسة مارست العمل التطوعي كمشاركة مجتمعية68.63

% أن المشاركة 79.8تبر ما نسبته عأو ،%52.86نسبة  ىعلأ ىاالجتماعية حصل عل
% من عينة الدراسة أن المشاركة 69.22ويعتقد  ،أبنائه ىالمجتمعية حق من حقوق الوطن عل

% من العينة أنهم لم يسمعوا 44.12عتبر او ،تزيد من كفاءة وفاعلية البلديات وبرامج المؤسسات
إلى وجود رغبة  تي أشارت)، وال2008 كما توافقت مع نتائج دراسة(قدومي، ،عن لجنة الحي

وتوجه إيجابي لدى أفراد عينة الدراسة نحو المشاركة المجتمعية وأهمية دورها في تنمية 
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وتطوير المجتمع المحلي، وهم على علم بدور لجان األحياء السكنية كأداة من أدوات المشاركة 
ألنشطة التي تقوم بها المجتمعية في تنمية وتطوير المجتمع المحلي وأن السكان يتفهمون طبيعة ا

)، 2006 بو سمرة،أدراسة(وهذا يتوافق مع توصيات  ،لجان األحياء السكنية ويشاركون فيها
خلصت لمجموعة من التوصيات أبرزها، وجوب ترسيخ مفهوم إنشاء لجان األحياء بما  التي

  يخدم مصلحة المواطن وتحقيق أهداف البلدية.
لدية بالنظافة والصحة العامة) جاءت بمتوسط (تهتم الب:) والتي تنص على6(رقمفقرة 

 (كبيرة).) وهي بدرجة83.540() ووزن نسبي4.177حسابي (
وتلك النتيجة والتقدير العالي لهذه الفقرة يمكن تفسيره، كون هذا النشاط من النشاطات 

 واليومية للبلديات والذي يتعلق بالنظافة والصحة العامة.  التقليدية
 أدنى فقرتين هما:

في  (تصنف البلدية النفايات الصلبة وتفصل بينها:ى) والتي تنص عل13(رة رقمفق
 (قليلة).) وهي بدرجة47.965() ووزن نسبي2.398(الحاويات) جاءت بمتوسط حسابي

طاقة الشمسية) جاءت البلدية الستغالل ال ى(تسع:) والتي تنص على12(رقمفقرة 
 (قليلة).رجة) وهي بد56.106() ووزن نسبي2.805(بمتوسط حسابي

الطاقة  استغاللما فقرتي تصنيف النفايات الصلبة والفصل بينها في الحاويات، وفقرة أ
قليلة، كون هذه النشاطات غير تقليدية ونوعية وتعتبر من درجة تقدير ى فقد حصلتا عل ،الشمسية

  تدامة.المسالمحلية طريق تبنيها لمفهوم التنمية  ىالمراحل المتقدمة في برامج البلديات عل
  

  اختبار الفرضيات: 3.6
لعينة واحدة) لمعرفة ما T (اختبارتم استخدام االختبارات المعملية لتحليل فقرات االستبانة

  أم ال.) 3(حياد وهيإذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة ال
) وهي تقابل درجة الحياد حسب 3(متوسط درجة اإلجابة يساوي :الفرضية الصفرية

  قياس الخماسي المستخدم.الم
  ).3(متوسط درجة اإلجابة ال يساوي :الفرضية البديلة

الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة فإنه ال يمكن رفض ، Sig > 0.05)(إذا كانت 
متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهى 

فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة  )(Sig < 0.05، أما إذا كانت )(3
، وفي هذه الحالة يمكن تحديد )3درجة الحياد وهى(عن آراء األفراد يختلف جوهرياً بأن متوسط 

وذلك من  ،)3درجة الحياد وهى(ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية 
االختبار موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد  خالل قيمة االختبار فإذا كانت قيمة

  عن درجة الحياد والعكس صحيح.
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  :ىولالفرضية األ
) بين متوسطات α≥0.05(ة عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائي

المستدامة في المحلية تقديرات عينة الدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية 
(الموقع الوظيفي، المؤهل العلمي، مدة الخدمة، عدد الدورات التدريبية للمتغيرات: ىطين تُعزفلس

 المستدامة).المحلية ة في مجال التنمية يالتخصص
  المتغير األول: الموقع الوظيفي:

ن المتغير يشمل كو ،)T-Test(ولقد تم اختبار هذه الفرضية عن طريق اختبار "ت" 
  ).39(رقمكما هو مبين في الجدول  )،/ بلدية (وزارةعينتين فقط  ىعل

  )39(جدول رقم
  " ومستوى الداللة.Sigالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة "
  بالنسبة لمتغير "الموقع الوظيفي"

الموقع  المحور م
  المتوسط العدد  الوظيفي

 الحسابي
  االنحراف
 المعياري

  قيمة
  "ت"

  قيمة
Sig. 

مستوى 
 الداللة

  الواقع اإلداري للبلديات  1
- 0.793 3.087 23 الوزارة

0.726 
 غير دالة 0.469

 0.757 3.217  90 البلدية

طبيعة العالقة بين وزارة الحكم  2
  المحلي والبلديات

 0.842 3.630 23 الوزارة
 غير دالة 0.064 1.870

 0.734 3.300  90 البلدية

 موارد البلديات المتاحة المالية 3
  والبشرية

 0.842 2.870 23 الوزارة
 غير دالة 0.275 1.096

 0.724 2.678  90 البلدية

برامج البلديات ومجاالت التنمية  4
  المستدامةالمحلية 

- 0.746 3.478 23 الوزارة
0.319 

 غير دالة 0.750
 0.737 3.533  90 البلدية

المعيقات أمام البلديات في  5
  المستدامةلية المحتحقيق التنمية 

- 0.851 3.761 23 الوزارة
 غير دالة 0.593 0.536

 0.731 3.856  90 البلدية

آليات تفعيل دور البلديات في  6
  المستدامةالمحلية تحقيق التنمية 

- 0.601 4.261 23  الوزارة
0.514 

 غير دالة 0.609
 0.546 4.328  90 البلدية

7 
مساهمة  ىمؤشرات قياس مد

يات في تحقيق التنمية البلد
  المستدامةالمحلية 

- 0.703 3.304 23 الوزارة
 غير دالة 0.099 1.664

 0.791 3.606  90 البلدية

 االستبانة ككل 
- 0.788 2.935 23 الوزارة

 غير دالة 0.844 0.198
 0.796 3.306 90 البلدية

  1.980) = 0.05اللة () وعند مستوى د111* قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (
  2.617) = 0.01) وعند مستوى داللة (111* قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (
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  السابقة: ) 39(قمفي الجدول روقد تبين من النتائج 
 ،) في االستبانة ككل1.980من قيمة "ت" الجدولية( قل) أ0.198(ن قيمة "ت" المحسوبةأ

ت وجود فروق ذاعدم بانة ككل، وهذا يدل على ) لالست(Sig. =0.844 ≥ 0.05ن قيمةأكما 
) بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور البلديات α≤0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة
 .لمتغير الموقع الوظيفي ىالمستدامة في فلسطين تُعزالمحلية في المساهمة في تحقيق التنمية 

أقل من قيمة هي ، ةحد ىكل عل ةردالمحسوبة في جميع المحاور منف أن قيمة "ت"كما 
كل محور، وهذا يدل على عدم لالمحسوبة  ).sig<0.05(جميع قيم كذلك ،)1.980"ت" الجدولية(

) بين متوسطات تقديرات عينة α≤0.05(ت داللة إحصائية عند مستوى داللةوجود فروق ذا
لمتغير  ىسطين تُعزالدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في فل

صحة ما  ىفروق بين كال الفئتين، ويدلل عل لعدم وجودوهذه النتيجة تأكيد  .الموقع الوظيفي
نهما ألدراسة، وامجتمع ينتميان لنفس نهما أ اعتبرناطار النظري للدراسة عندما إلليه في اإذهبنا 

  ات المحلية الفلسطينية.دوار بحكم القانون الخاص بالهيئألا اختلفتن إمتكاملتين في العمل و
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  المتغير الثاني: المؤهل العلمي:
كما هو مبين في  ،)T-Test(ولقد تم اختبار هذه الفرضية عن طريق اختبار "ت" 

  ).40(رقمالجدول 
  )40(جدول رقم

  " ومستوى الداللة.Sigالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة "
  بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي

المؤهل  المحور م
  المتوسط العدد  العلمي

 الحسابي
  االنحراف
 المعياري

  قيمة
  "ت"

  قيمة
Sig. 

مستوى 
 الداللة

الواقع اإلداري  1
  للبلديات  والتنظيمي

 0.676 3.267 43 دراسات عليا
بكالوريوس  غير دالة 0.402 0.842

 0.813 3.143  70 فما دون

العالقة بين وزارة الحكم  2
  البلدياتالمحلي و

 0.740 3.523 43 دراسات عليا
بكالوريوس  غير دالة 0.089 1.714

 0.769 3.271  70 فما دون

  موارد البلديات المالية 3
 0.693 2.733 43 دراسات عليا

بكالوريوس  غير دالة 0.862 0.174
 0.787 2.707  70 فما دون

برامج البلديات ومجاالت  4
  التنمية المستدامة

 0.753 3.570 43 سات عليادرا
بكالوريوس  غير دالة 0.592 0.538

 0.730 3.493  70 فما دون

5 
المعيقات أمام البلديات 
في تحقيق التنمية 

  المستدامة

 0.731 3.919 43 دراسات عليا
بكالوريوس  غير دالة 0.366 0.909

 0.769 3.786  70 فما دون

6 
آليات تفعيل دور البلديات 

حقيق التنمية في ت
  المستدامة

- 0.589 4.302 43 دراسات عليا
بكالوريوس  غير دالة 0.860 0.177

 0.539 4.321  70 فما دون

7 
 ىمؤشرات قياس مد

مساهمة البلديات في 
  تحقيق التنمية المستدامة

 0.712 3.605 43 دراسات عليا
بكالوريوس  غير دالة 0.522 0.643

 0.823 3.507  70 فما دون

 االستبانة ككل 
 0.734 3.291 43 دراسات عليا

بكالوريوس  غير دالة 0.533 0.626
 0.848 3.193 70 فما دون

  1.980) = 0.05) وعند مستوى داللة (111* قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (
  2.617) = 0.01) وعند مستوى داللة (111* قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (
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  السابقة: ) 40(في الجدول رقمتبين من النتائج وقد 
 ن قيمةأكما  ،)(1.980أقل من قيمة "ت" الجدولية )0.626(أن قيمة "ت" المحسوبة

)0.05>sig. (ت داللة إحصائية عند وهذا يدل على عدم وجود فروق ذا ،في االستبانة ككل
بلديات في المساهمة في ) بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور الα≤0.05(مستوى داللة
 .لمتغير المؤهل العلمي ىالمستدامة في فلسطين تُعزالمحلية تحقيق التنمية 
أقل من قيمة "ت" الجدولية  ةالمحسوبة في جميع المحاور منفرد أن قيمة "ت"كما 

المحسوبة في كل محور، وهذا يدل على عدم وجود  ).sig<0.05(جميع قيم  ذلكك ،(1.980)
) بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة α≤0.05(ة إحصائية عند مستوى داللةت داللفروق ذا

لمتغير  ىالمستدامة في فلسطين تُعزالمحلية لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية 
 .المؤهل العلمي

لمتغير المؤهل العلمي، قد تُفسر  ىذات داللة إحصائية تُعز وتلك النتيجة الدالة بعدم وجود فروق
 المستدامة،المحلية بعدم وجود عالقة بين الدرجة العلمية للعاملين، والنظرة والفهم العام للتنمية 

رجع للثقافة العامة والتربية وحالة الوعي العام وقد تُ ن مفهوم االستدامة هو نهج حياة،إحيث 
  للشخص وتبنيه لقضايا مجتمعه والبشرية جمعاء.

نه ال توجد فروق أ)، ب2006 ليه دراسة(حسيبا،إهذه النتيجة تتقاطع مع ما توصلت و
راضي أل) في درجة واقع الهيئات المحلية في اα=0.05الداللة( ىحصائية عند مستوإذات داللة 

 لمتغير الدرجة العلمية. ىالفلسطينية تعز
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  المتغير الثالث: مدة الخدمة:
المتغير  كون One-Way ANOVAولقد تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار 

  ).41(رقمكما هو مبين في الجدول  ،ثالث عينات ىمل علتيش
  )41(جدول رقم

  مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" 
  " ومستوى الداللة بالنسبة لمتغير مدة الخدمة.Sigوقيمة "

  مجموع المصدر المحور م
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
 تالمربعا

  قيمة
 "ف"

  قيمة
Sig.. 

  مستوى
 الداللة

الواقع اإلداري  1
  للبلديات

 0.622 3  1.865 بين المجموعات
غير  0.365 1.071

 0.581 109 63.294 داخل المجموعات دالة
  112 65.159 المجموع

2 
طبيعة العالقة بين 
وزارة الحكم 

  المحلي والبلديات

 1.047 3  3.142 بين المجموعات
غير  0.146 1.830

 0.572 109 62.367 داخل المجموعات دالة
  112 65.509 المجموع

3 
موارد البلديات 
المتاحة المالية 

  والبشرية

 1.869 3  5.606 بين المجموعات
 0.526 109 57.332 داخل المجموعات دالة* 0.017 3.553

  112 62.938 المجموع

4 
برامج البلديات 

جاالت التنمية وم
  المستدامة

 0.025 3  0.076 بين المجموعات
غير  0.987 0.046

 0.556 109 60.618 داخل المجموعات دالة
  112 60.695 المجموع

5 
المعيقات أمام 
البلديات في تحقيق 

  التنمية المستدامة

 0.995 3  2.985 بين المجموعات
غير  0.154 1.786

 0.557 109 60.736 داخل المجموعات دالة
  112 63.721 المجموع

6 
آليات تفعيل دور 
البلديات في تحقيق 

  التنمية المستدامة

 0.365 3  1.096 بين المجموعات
غير  0.318 1.188

 0.307 109 33.502 داخل المجموعات دالة
  112 34.597 المجموع

7 

مؤشرات قياس 
مساهمة  ىمد

يق البلديات في تحق
  التنمية المستدامة

 1.702 3  5.105 بين المجموعات

 0.580 109 63.174 داخل المجموعات دالة* 0.037 2.936

  112 68.279 المجموع

 االستبانة ككل 
 1.778 1.128 3  3.383 بين المجموعات

 
0.156 

 
غير 
 0.634 109 69.135 داخل المجموعات دالة

  112 72.518 المجموع
  2.68) = 0.05وعند مستوى داللة ( )109.3* قيمة "ف" الجدولية عند درجة حرية (
  3.95) = 0.01) وعند مستوى داللة (109.3* قيمة "ف" الجدولية عند درجة حرية (
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  السابقة: ) 41(في الجدولوقد تبين من النتائج 
 ،في االستبانة ككل )(2.68أقل من قيمة "ف" الجدولية )1.778(أن قيمة "ف" المحسوبة

) وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .sig< (0.05نأكما 
)α≤0.05 بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية (

  .في االستبانة ككل لمتغير مدة الخدمة ىالمستدامة في فلسطين تُعزالمحلية 
في المحاور األول والثاني  2.68)(أقل من قيمة "ف" الجدولية قيمة "ف" المحسوبةأن 

لتلك المحاور، وهذا يدل على عدم ) .sig<0.05(ن جميع قيمأكما  ،والرابع والخامس والسادس
) بين متوسطات تقديرات عينة α≤0.05(ت داللة إحصائية عند مستوى داللةوجود فروق ذا

 ىالمستدامة في فلسطين تُعزالمحلية في المساهمة في تحقيق التنمية الدراسة لدور البلديات 
 .ليهاإفي المحاور المشار  لمتغير مدة الخدمة

لمتغير مدة الخدمة في  ىذات داللة إحصائية تُعز وتلك النتيجة الدالة بعدم وجود فروق
بعدم وجود عالقة  قد تُفسر ،االستبانة ككل والمحاور األول والثاني والرابع والخامس والسادس

بين مدة خدمة العاملين، والتقييم العام للواقع االداري للبلديات وعالقتها بوزارة الحكم المحلي 
للثقافة العامة والتربية وحالة الوعي العام  ىالمستدامة، وقد تُعزالمحلية لتنمية اوبرامج ومجاالت 

قد تكون الخدمة الطويلة السابقة و الوزارة، فأللشخص بغض النظر عن مدة الخدمة في البلدية 
 .ىخرأشرافي، وقد تكون الخدمة في مؤسسة إو أفي موقع تنفيذي غير قيادي 

، )(2.68لسابع أكبر من قيمة "ف" الجدوليةأن قيمة "ف" المحسوبة في المحور الثالث وا
) بين متوسطات α≤0.05(ت داللة إحصائية عند مستوى داللةوهذا يدل على وجود فروق ذا

المستدامة في المحلية ديرات عينة الدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية تق
 .ليهاإلمتغير مدة الخدمة في المحاور المشار  ىفلسطين تُعز

)، LSD(اختبار استخداموإليجاد الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير مدة الخدمة، تم 
  .)43(، و رقم)42(رقمول اكما هو مبين في الجد

  )42(جدول رقم
  الفروقات بين المجموعات في المحور الثالث تعزى لمتغير مدة الخدمة

  مدة الخدمة
 10أقل من 

  سنوات
أقل  - 10من 
  سنة 15من 

أقل  - 15من 
  سنة 20من 

 20أكثر من 
  سنة

        1  سنوات 10أقل من 
      1  - *0.484  سنة 15أقل من  - 10من 
    1  0.286  -0.198  سنة 20أقل من  - 15من 

  1  - *0.378  -0.093  - *0.576  سنة 20أكثر من 
  .وجود فروق لصالح فئة الصف ى+* للداللة عل .وجود فروق لصالح فئة العمود ى* للداللة عل-
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  السابقة:) 42(في الجدول رقموقد تبين من النتائج 
 10أقل من (سنة) ومجموعة 15أقل من  -10(من أنه يوجد فروقات بين مجموعة

 سنوات). 10(أقل من ح مجموعةسنوات)، ولصال
سنوات)،  10(أقل من سنة) ومجموعة 20أنه يوجد فروقات بين مجموعة(أكثر من 

 سنوات). 10ولصالح مجموعة (أقل من 
 20أقل من  - 15(من سنة) ومجموعة 20أنه يوجد فروقات بين مجموعة(أكثر من 

 سنة). 20أقل من  -15(من سنة)، ولصالح مجموعة
  )43(جدول رقم

  روقات بين المجموعات في المحور السابع تعزى لمتغير مدة الخدمةالف

 10أقل من   مدة الخدمة
  سنوات

أقل  -10من 
  سنة 15من 

أقل  -15من 
  سنة 20من 

 20أكثر من 
  سنة

        1  سنوات 10أقل من 
      1  - 0.153  سنة 15أقل من  -10من 
    1  - 0.130  - 0.283  سنة 20أقل من  -15من 

  1  - 0.302  - 0.531  -*0.584  سنة 20أكثر من 
  .وجود فروق لصالح فئة الصف ى+* للداللة عل .وجود فروق لصالح فئة العمود ى* للداللة عل-

   ).43(في الجدول رقم وقد تبين من النتائج السابقة
سنوات)،  10أقل من (سنة) ومجموعة 20أنه يوجد فروقات بين مجموعة(أكثر من 

 سنوات). 10(أقل من ولصالح مجموعة
ن االتجاه العام للفروقات في محوري الموارد المتاحة أومن خالل الجداول السابقة، نجد 

فيما يتعلق بمدة الخدمة، يتجه نحو فئة  السابع)،(ومحور مؤشرات القياس الثالث)،(للبلديات
داريين إلالموظفين التي تقل مدد خدمتهم عن العشر سنوات، وهم في الغالب من فئة الشباب ا

 ىدارة الدوائر الفنية في البلديات ووزارة الحكم المحلي، وهم علإين والذين يتولون والمهندس
 ،مع موارد البلديات ومدى توفرها وتنوعها، خاصة المنح والهبات الخارجية ينشديد وتفهم تماس

تلمس قضايا العصر وتحدياته وبالتالي رصد مؤشرات وجهود البلديات في  ىقدر علألكذلك هم ا
 المستدامة. المحلية نجازات في مجاالت التنمية إلض اتحقيق بع

  المتغير الرابع: عدد الدورات التخصصية:
، كون المتغير One-Way ANOVAولقد تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار 

  ).44(رقم ثالث عينات كما هو مبين في الجدول ىيشمل عل
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  )44(جدول رقم
ت الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" وقيمة مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجا

"Sig.ومستوى الداللة بالنسبة لمتغير عدد الدورات التخصصية "  

  مجموع المصدر  المحور م
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
 المربعات

  قيمة
 "ف"

  قيمة
Sig.. 

  مستوى
 الداللة

الواقع اإلداري  1
  للبلديات

 0.648 2  1.296 بين المجموعات
غير  0.331 1.116

 0.581 110 63.864 داخل المجموعات دالة
  112 65.159 المجموع

2 
العالقة بين وزارة 
الحكم المحلي 

  والبلديات

 0.912 2  1.825 بين المجموعات
غير  0.211 1.576

 0.579 110 63.684 داخل المجموعات دالة
  112 65.509 المجموع

موارد البلديات  3
  يةالمال

 0.009  2  0.017 بين المجموعات
غير  0.985 0.015

 0.572 110 62.921 داخل المجموعات دالة
  112 62.938 المجموع

4 
برامج البلديات 
ومجاالت التنمية 

  المستدامةالمحلية 

 2.058 2  4.115 بين المجموعات
 0.514 110 56.580 داخل المجموعات دالة* 0.021 4.000

  112 60.695 لمجموعا

5 

المعيقات أمام 
البلديات في تحقيق 

المحلية التنمية 
  المستدامة

 0.113 2  0.227 بين المجموعات

غير  0.822 0.197
 دالة

 0.577 110 63.494 داخل المجموعات

  112 63.721 المجموع

6 

آليات تفعيل دور 
البلديات في تحقيق 

المحلية التنمية 
  مةالمستدا

 0.064 2  0.128 بين المجموعات

غير  0.815 0.205
 دالة

 0.313 110 34.469 داخل المجموعات

  112 34.597 المجموع

7 

مؤشرات قياس 
مساهمة  ىمد

البلديات في تحقيق 
المحلية التنمية 

  المستدامة

 0.251 2  0.503 بين المجموعات

0.408 0.666 
غير 
 دالة

 0.616 110 67.776 داخل المجموعات

  112 68.279 المجموع

 االستبانة ككل 
 0.247 2  0.493 بين المجموعات

0.377 
 

0.687 
 

غير 
 0.655 110 72.024 داخل المجموعات دالة

  112 72.518 المجموع
  3.07) = 0.05وعند مستوى داللة ( )110.2* قيمة "ف" الجدولية عند درجة حرية (

  4.79) = 0.01) وعند مستوى داللة (110.2ف" الجدولية عند درجة حرية (* قيمة "
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  : )44(في الجدول رقم وقد تبين من النتائج السابقة
 ،في االستبانة ككل )(3.07أقل من قيمة "ف" الجدولية 0.377)(أن قيمة "ف" المحسوبة

مستوى داللة  وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ).sig<0.05(نأكما 
)α≤0.05 بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية (

 لمتغير عدد الدورات التخصصية. ىالمستدامة في فلسطين تُعزالمحلية 
في المحاور األول والثاني  3.07)(أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية

لتلك المحاور، وهذا يدل ) .sig<0.05(ن جميع قيمأكما  ،لسادس والسابعوالثالث والخامس وا
) بين متوسطات تقديرات α≤0.05(ت داللة إحصائية عند مستوى داللةعلى عدم وجود فروق ذا

 ىالمستدامة في فلسطين تُعزالمحلية عينة الدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية 
 لها. المشارتخصصية في المحاور لمتغير عدد الدورات ال

لمتغير عدد  ىمن الممكن تفسير تلك النتيجة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعز
شرنا ألهمية الثقافة أليه في المحور السابق، عندما إالدورات التخصصية، من خالل ما ذهبنا 

كثر األلبشرية جمعاء، فهي العامة والتربية وحالة الوعي العام للشخص وتبنيه لقضايا مجتمعه وا
هميتها، فقد تكون شكلية أ ىتأثيرا من المؤهل العلمي ومن االلتحاق بالدورات التدريبية، والتي عل

 هميتها.وأن ال تتوافق مع الحالة الثقافية للمتدرب وال يشعر بقيمتها أ وممكنوفارغة المضمون، 
 ،(3.07)قيمة "ف" الجدوليةفي المحور الرابع أكبر من  )(4.0أن قيمة "ف" المحسوبة

) بين متوسطات α≤0.05(توى داللةوهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس
المستدامة في المحلية تقديرات عينة الدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية 

 لمتغير عدد الدورات التخصصية في المحور الرابع. ىفلسطين تُعز
فروقات بين المجموعات تعزى لمتغير عدد الدورات التخصصية، تم استخدام وإليجاد ال

  ).45(رقم)، كما هو مبين في الجدول LSD(راختبا
  )45(جدول رقم

  الفروقات بين المجموعات في المحور الرابع تعزى لمتغير عدد الدورات التخصصية
  دورات فأكثر 4  دورات 3- 1من   ال يوجد  عدد الدورات التخصصية

      1  يوجدال 
    1  *0.399  دورات 3- 1من 
  1  0.109  *0.508  دورات فأكثر 4

  .وجود فروق لصالح فئة الصف ى+* للداللة عل .وجود فروق لصالح فئة العمود ى* للداللة عل-
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  : )45(في الجدول رقم وقد تبين من النتائج السابقة
، ولصالح (ال يوجد)دورات) ومجموعة 3-1أنه يوجد فروقات بين مجموعة(من 

  دورات). 3- 1مجموعة (من 
ات فأكثر) ومجموعة(ال يوجد)، ولصالح دور 4(أنه يوجد فروقات بين مجموعة

 دورات فأكثر). 4(مجموعة
لمتغير عدد  ىوبرغم من االتجاه العام بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعز

ثر الدورات أدور و ىعل لاالستدال ومن خالل الجدول السابق يمكن هنأال أالدورات التخصصية، 
المستدامة، بوجود فروق بين المجموعات بحسب المحلية التدريبية التخصصية في مجال التنمية 

المستدامة، المحلية عدد الدورات في المحور الرابع المتعلق ببرامج البلديات ومجاالت التنمية 
  المستدامة.المحلية ي التنمية كبر من الدورات المتخصصة فأبعدد  التحقوالصالح العاملين الذين 

  
  :نتائج المجموعات البؤرية الخاصة بجمهور المواطنين 4.6

   .لقاء المجموعات البؤرية المخصصة لجمهور المواطنين 1.4.6
تحقيق التنمية المحلية المستدامة  حول واقع البلديات والمعيقات التي تواجهها في سبيل

ضاء أع ىالمحددة التي تم طرحها علاألسئلة  ىافقية علاإلجابات التو، وهنا نورد في قطاع غزة
) 5(ين متلقي الخدمات البلدية وعددهاالبؤرية المخصصة لجمهور المواطنالمجموعات 

  الكبري في قطاع غزة. للبلديات الخمسمجموعات تمثيلية 
وهدفت الدراسة من خالل عمل أكثر من مجموعة من المجموعات البؤرية المركزة مع  
المحايدين من خارج نطاق مجتمع وعينة الدراسة من  كونهم هم المستفيدين ،المواطنينجمهور 
 ىلإ ، وأحد األطراف الفاعلة والمهمة في الوصولفي البلديات ووزارة الحكم المحلي العاملين
  .ومواردها مكاناتهاإواقع البلديات ومستدامة من خالل  محليةتنمية 

، حيث 31/12/2014في مقر وزارة األوقاف بتاريخ تم عقد لقاء المجموعات البؤرية  
تمت دعوة جميع المجموعات للقاء، وبعد التعريف بالبرنامج وأهداف اللقاء، تم تناول التعريف 

ن أدوات البحث العلمي، تهدف لوضع تصورات وتوافقات مأنها أداة  ىبالمجموعات البؤرية عل
، )6أنظر الملحق رقم (مسبقاً ةمحددأسئلة مشتركة حول موضوع اللقاء، من خالل اإلجابة عن 

تقييم المواطنين حول واقع البلديات  ىموجهة للجمهور متلقي الخدمات البلدية بهدف التعرف عل
  .ودورها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة

للنقاش والتداول للوصول للتفاهمات  ةحد ىبعد ذلك تم توزيع المجموعات كل عل
  ابات التي كانت كما يلي:االج ىوالتوافق عل
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  ؟وسهولة اإلجراءات اإلدارية في البلديات بسالسة إتمامعند السؤال حول 
دارية في جميع البلديات سالسة اإلجراءات والخدمات اإل ىعلأجمعت جميع المجموعات 

عدا بلدية غزة حيث أقرت مجموعة غزة أن اإلجراءات معقدة في البلدية ولها طابع  ،لدرجة ما
  .عامةً ينالروت

  تمتع موظفي البلدية بالخبرة والكفاءة الالزمة لعملهم؟ وحول
درجة  ىأن الموظفين في البلديات هم عل ىأجمعت جميع المجموعات وتوافقت عل

  .والقيام بواجباتهم الوظيفية عملهم ألداءالالزمة اإلدارية والفنية مناسبة من الكفاءة 
  ي المشاركة في التخطيط للتطوير والتنمية؟تعطي البلدية الفرصة للمواطنين فوفيما 

  أن البلديات تشرك المواطنين في أمرين أساسيين هما:  ىأجمعت المجموعات عل
بغرض تحديد األهداف واألولويات  إقرارهاعدادها وإقبل  االستراتيجيةعرض الخطط  - 1

  .المهمة
النهائي وذلك  اعتمادهاالجمهور جميع المخططات الهيكلية والتفصيلية قبل  ىتعرض عل - 2

، وبحث تلك عالن عن تلك المخططات وإعطاء المهلة القانونية لالعتراضاإل من خالل
  .االعتراضات

  ق البلدية أهدافها في التنمية والتطوير؟يتحق ىأما عن مد
أن البلديات ال تحقق أهدافها في التنمية  ىجميع المجموعات عل ىجماع لدإهناك 

 العتمادلمأمول منها، كما أعرب المواطنون عن استيائهم والتطوير، وما تحققه ال يرقي ل
ث يدفع الشعب الفلسطيني الثمن يالمانحين، ح ىالبلديات في برامجها التنموية والتطويرية عل

  السياسي مقابل تلك المنح.
  تمتع البلدية بقدر كاف من االستقالل عن وزارة الحكم المحلي؟وبخصوص 
  ت عن وزارة الحكم المحلي، تباينت هنا المواقف:البلديا باستقالليةفيما يتعلق 

عن وزارة الحكم  مجموعة غزة عن وجود استقاللية نسبية لحد ما لبلدية غزة ربتعأ - 1
  .المحلي

  .في جميع الجوانب بينما أقرت باقي المجموعات بتبعية بلدياتهم لوزارة الحكم المحلي - 2
ديات تكون هيئات محلية أن األصل في البل ىأجمع جميع المواطنين المشاركين عل - 3

الشديد ونتيجة لعجز  لألسفشراف والمتابعة، لكن اإل ىمستقلة، وال يربطها بالوزارة سو
ذلك لمزيد من التدخل في عمل  ىوعجز موازناتها أد ابالتزاماتهالوفاء  ىالبلديات عل

   البلديات.
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  قوانين البناء والتنظيم مع برامج التنمية؟ مةءوحول مال
أن قوانين البناء المعمول بها في بلديات قطاع غزة، هي  ىالمجموعات عل أجمعت جميع

البريطاني والقوانين المصرية، فهي مجموعة من القوانين  االنتدابقوانين قديمة منذ زمن 
متكاملة ومنسجمة، ورغم ذلك فقد أقر المواطنين أنها قانونية ، وال توجد منظومة المتوارثة

 همت التنمية وخاصة بخصوص الشروط التنظيمية للبناء، كما أنها برأيقوانين تتناسب مع متطلبا
   .ضد مصلحة المواطن الشخصية

  البلدية؟ ىلعتقيم البلدية مشاريع استثمارية تعود بالدخل وحول 
البلديات محدودية المشاريع االستثمارية التي تقوم بها  ىكذلك توافقت جميع المجموعات عل

  .، فيما اعتبرت باقي المجموعات ال وجود لتلك المشاريع عند بلدياتهمفحرمثل مشاريع بلدية غزة و
  بكفاءة؟تتم الجباية  أما عن أن

% من مجموع 60-50توافق جميع المواطنين أن الجباية العامة للبلديات ال تزيد عن 
ها في أن البلديات تقوم بجهد ىالمواطنين لصالح البلديات، كما أجمعوا عل ىالمستحقات المالية عل

للدفع من قبل المواطنين ضعيفة بسبب الظروف االقتصادية  االستجابةهذا الجانب، إال أن نسبة 
  .للشعب الفلسطيني السيئة

  البلدية المنح والهبات في مشاريع التنمية والتطوير؟ استغاللوحول 
 تتحديد األولوياأن األمر ليس بيد البلديات في  ىأجمعت المجموعات البؤرية عل

، وهذا ما نتج عنه القرار بيد الجهات المانحة والممولين نيه المنح للمشاريع التطويرية، وأوتوج
  .رباك في برامج ومراحل المشاريعإمن 

  المواطنين واألحياء بعدالة؟ ىتوزع البلدية الخدمات علوفيما 
 أن ىأما بخصوص الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين واألحياء، فقد توافق الجميع عل

الخدمات البلدية تقوم للجميع بعدالة لدرجة ما، وال يخلو األمر من بعض المحاباة لبعض المناطق 
  .االعتباريةوالشخصيات 

  ألراضي والمياه بكفاءة؟لالبلدية  حول إدارة
 ىألراضي والمياه، عللالتقدير المتوسط إلدارة البلديات  ىتوافق جميع الحضور عل

 لاستغالعيين الوحيدين المتاحين للبلدية، ورغم ذلك هناك سوء ردين الطبيواعتبار أنهما الم
  نسبة فاقد عالية في الشبكات.ولمناطق النفوذ وعشوائية في التقسيم، كما هناك هدر للمياه 

  أهم المعيقات أمام البلدية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة؟ وحول
  يات في سبيل تحقيق التنمية المحلية المستدامة:تناولت المجموعات البؤرية المعيقات التي توجه البلد

  الوضع السياسي واالقتصادي الذي يمر به قطاع غزة. - 1
  محدودية الموارد المالية والمنح والهبات. - 2
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  ضعف الثقة بالبلديات والنظرة السلبية تجاهها. - 3
  الزيادة العددية في السكان. - 4
  تدخل الحكومة في عمل البلديات. - 5
تنظم العمل البلدي والعالقة بين البلديات ووزارة الحكم عدم وجود قوانين مناسبة  - 6

  المحلي.
  ما اقتراحاتك آلليات تفعيل دور البلدية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة؟ وبخصوص

أهم اآلليات المقترحة لتفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية  ىتوافقت المجموعات عل
  المحلية المستدامة:

  لبلدية.إجراء االنتخابات ا - 1
  نظمة والقوانين الالزمة للعمل البلدي وتفعيل القضاء البلدي.ألتشريع ا - 2
  تشريع القوانين المناسبة لتوفير الطاقة والمياه. - 3
  تعزيز ثقافة االستدامة في الثقافة والنسيج المجتمعي. - 4
  والتشبيك وتكوين اتحاد البلديات. التنسيقدرجات  ىتفعيل دور المحافظ بما يحقق أعل - 5
  كاك بتجارب الحكم المحلي العالمية الناجحة.االحت - 6
  تطوير الكوادر البشرية وزيادة وعيهم بأهمية االستدامة في العمل البلدي. - 7
 .زيادة مخصصات البلديات من الحكومة المركزية للتنمية والتطوير - 8
  
المستدامة من وجهة المحلية مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ىمؤشرات قياس مد 2.4.6

  المواطنين:جمهور  نظر
ولقد تم اإلجابة باستخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي، كما هو 

  ).46(رقممبين في الجدول 
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  )46جدول رقم (
مساهمة  ىالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات مؤشرات قياس مد

  المواطنينجمهور من وجهة نظر  المستدامةالمحلية البلديات في تحقيق التنمية 

 الفقرة  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 متوسطة *2 65.926 1.207 3.296 تُشكل البلدية لجان األحياء. 1
 متوسطة 6 58.519 1.130 2.926 تُفعل البلدية لجان األحياء.  2

3  
ي من تحديد االحتياجات تُمكن البلدية المجتمع المحل

والرغبات والبرامج والمشاريع التنموية وتوزع 
 الموارد.

 قليلة 15 50.741 1.004 2.537

 متوسطة  4 60.370 0.961 3.019 تُحرك البلدية أصحاب الشأن. 4

تُشرك البلدية المجتمع المحلي في التخطيط  5
 االستراتيجي والمتكامل للتنمية.

 قليلة 11 51.852 1.091 2.593

 متوسطة  *1 68.148 1.000 3.407 تهتم البلدية بالنظافة والصحة العامة. 6

شرب نظيفة  المواطنين بمياهتزود البلدية  7
  وصالحة.

 قليلة 14 51.111 1.239 2.556

التحتية األساسية في األحياء  ةتوفر البلدية البني 8
 ..)..(صرف صحي، وصف طرق،

 متوسطة  3 64.815 1.098 3.241

تمتلك البلدية برامج تحويل وتدوير للموارد  9
 الطبيعية.

 قليلة 18 48.148 0.813 2.407

تحفز البلدية وتعدل من سلوك المستهلك لزيادة  10
 قليلة 18 48.148 0.942 2.407  فعالية التدوير للموارد الطبيعية.

 ليلةق 13 51.481 0.882 2.574  خصخصة مشاريع التدوير. ىتعمل البلدية عل 11
 قليلة  *22 38.889 1.089 1.944  البلدية الستغالل الطاقة الشمسية. ىتسع 12

تصنف البلدية النفايات الصلبة وتفصل بينها في  13
 .الحاويات

 قليلة *21 41.111 1.036 2.056

 قليلة 16 50.370 1.240 2.519 تعالج البلدية مياه الصرف الصحي. 14
 قليلة 20 47.778 1.172 2.389 صديقة للبيئة. تخطط البلدية إلنشاء مباني 15
 قليلة 11 51.852 1.037 2.593 تدير البلدية مصادر المياه بكفاءة وفاعلية. 16

تخطط البلدية لتجميع مياه األمطار وإعادة  17
 حقنها في باطن األرض.

 قليلة 17 48.519 1.075 2.426

 متوسطة 8 55.185 1.045 2.759 تمارس البلدية التوعية البيئية للمواطنين. 18
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 الفقرة  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

تمارس البلدية التحليل والتخطيط المكاني  19
 متوسطة 5 59.630 1.055 2.981 الستعماالت األراضي.

20 
وتوزع األراضي في توظف البلدية 

األنشطة االقتصادية  ىاستعماالتها عل
 واالجتماعية والبيئية.

 متوسطة 9 54.815 0.975 2.741

 متوسطة 10 52.963 0.935 2.648 ي التوسع بين الحضر والريف.توازن البلدية ف 21

تنسق البلدية مع البلديات المجاورة في تقسيم  22
 متوسطة 6 58.519 0.968 2.926 األنشطة على القطاعات المختلفة.

 متوسطة  62.222 0.787 3.111 المجموع  
  وقد تبين من النتائج السابقة أن:

المستدامة من وجهة المحلية لبلديات في تحقيق التنمية مساهمة ا ىؤشرات قياس مدم
) وهي بدرجة 62.222() ووزن نسبي3.111(جاءت بمتوسط حسابيالمواطنين جمهور نظر 

  (متوسطة).
مساهمة البلديات في تحقيق التنمية المحلية  ىلقد حصل محور مؤشرات قياس مد 

تقدير عام متوسط  ىعلالبلدية  متلقي الخدماتالمستدامة من وجهة نظر جمهور المواطنين 
بالدور والمساهمة المتوسطة للبلديات في  تفسيره%) فقط، األمر الذي يمكن 62(ووزن نسبي

  تقدير ما بين متوسط وقليل. ىتحقيق التنمية المحلية المستدامة، فقد حصلت جميع المؤشرات عل
حين  حلي لنفس المحور،وبالمقارنة مع تقديرات العاملين في البلديات ووزارة الحكم الم 
في  كبير نسبياً)الغير (قذلك الفر %)، ويفسر70.8(تقديرات كبيرة ووزن نسبي ىحصل عل

 ىوجمهور المواطنين علفي البلديات ووزارة الحكم المحلي التقديرات العامة، ما بين العاملين 
  النحو التالي:

سبب تماس العاملين مع من البديهي أن تكون تقديرات العاملين أكبر من المواطنين ب - 1
هي في المجمل أكبر من جمهور والبلديات وواقعها وبرامجها ومحاوالتها وامكانياتها، 

، كما قد تحمل تلك التقديرات الكبيرة من العاملين شيئاً من المحاباة للذات، المواطنين
  والتقدير للجهود الذاتية والبلدية.

ينتظر مزيد من الجهد من البلديات جهة محايدة،  كونهكما وأن جمهور المواطنين  - 2
التي يعيها المواطنون كما وتبين من لقاء مكانيات رغم الواقع واإل –والعاملين فيها

  .المستدامة في سبيل تحقيق التنمية المحلية -المجموعات البؤرية
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عند  إحساساتقييم جهود البلديات، وأكثر  ىن جمهور المواطنين أكثر قدرة علإكذلك ف - 3
  مة البلديات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.قياس مساه
 أعلى فقرتين هما:

(تهتم البلدية بالنظافة والصحة العامة) جاءت بمتوسـط  :ى) والتي تنص عل6( رقمفقرة 
 ) وهي بدرجة (كبيرة).68.148) ووزن نسبي (3.407حسابي (
بمتوسـط حسـابي    (تُشكل البلدية لجان األحياء) جاءت:ى) والتي تنص عل1رقم (فقرة و

  ) وهي بدرجة (متوسطة).65.926() ووزن نسبي3.296(
 كما في حالة تقديرات العـاملين التقديرات  ىأعل ىوقد حصلت نفس الفقرتين كالهما عل

أن أكثر ما تقـوم بـه    ىتوافق العاملين والمواطنين عل ىمع اختالف الترتيب فقط، مما يدلل عل
   تحتية، وتشكيل لجان األحياء. ىامة من نظافة وبنتقديم الخدمات العهو مجرد البلديات 

 أدنى فقرتين هما:
طاقـة الشمسـية) جـاءت    البلدية الستغالل ال ى(تسع:ى) والتي تنص عل12رقم ( فقرة

 (قليلة).) وهي بدرجة38.889( ) ووزن نسب1.944(بمتوسط حسابي
فـي   ينهـا (تصنف البلدية النفايات الصـلبة وتفصـل ب  :ى) والتي تنص عل13(رقم فقرة

  (قليلة).) وهي بدرجة41.111() ووزن نسبي2.056(الحاويات) جاءت بمتوسط حسابي
 كما في حالة تقديرات العـاملين التقديرات  ىأدن ىوقد حصلت نفس الفقرتين كالهما عل

ـ   ىمع اختالف الترتيب فقط، مما يدلل عل أن أقـل مسـاهمة    ىتوافق العاملين والمـواطنين عل
يق التنمية المحلية المستدامة تتمحور حول القضايا المعاصـرة الجوهريـة   في مجال تحق للبلديات

لالستدامة مثل: السعي الستغالل الطاقة الشمسية، وبرامج تصنيف النفايات الصـلبة، التخطـيط   
لبيئة، برامج تحويل وتدوير للموارد الطبيعية، وبرامج تجميع مياه األمطار وإعادة لللبناء صديق 

رض، معالجة مياه الصرف الصحي، وتلك البرامج تعتبر جـوهر االسـتدامة   حقنها في باطن األ
   .البلديات االهتمام به لزيادة مساهمتها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة ىوما ينبغي عل
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  الفصل السابع .7
  النتائج والتوصيات

 
 1.7 .تمهيد 
 2.7 نتائج الدراسة. 
 3.7 .االستنتاج العام  
 4.7 توصيات الدراسة.  
 5.7 الدراسات المقترحة.  
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  نتائج الدراسة وتوصياتها
  تمهيد: 1.7

 هادورواقع البلديات والدراسة النظرية والتطبيقية التي قام بها الباحث، حول  ىبناء عل
فقد خلصت الدراسة لجملة من النتائج، ولقد  قطاع غزة،المستدامة في المحلية في تحقيق التنمية 

وتفسير تلك النتائج في الفصل السادس، كما تم ربطها بنتائج الدراسات السابقة ذات  تم عرض
  .النحو التالي تنظيم تلك النتائج والتوصيات على ، ويمكنطار النظري للدراسةإلالعالقة وبا

  
  نتائج الدراسة:  2.7

راضي ألللهيئات المحلية في ا ،في ضوء الدراسة التحليلية خالل فصول الدراسة
والمالية، والتنظيمية دارية إللفلسطينية والمتمثلة في البلديات، ومن جميع النواحي القانونية واا

المخصصة لكل من الخبراء  االستبانة والمجموعات البؤرية :دوات الدراسةأى عل رتكازإلوبا
 حدودالقانوني لعمل الهيئات المحلية، وفي واإلطار المظلة  ظل، وفي وجمهور المواطنين

العالقة الرابطة بين البلديات ووزارة طبيعة  سبحوباحة للبلديات المالية والبشرية، وارد المتالم
ن أن النظام القائم للحكم المحلي الفلسطيني يتميز بالمركزية، كما أالحكم المحلي، يمكننا القول 

الموارد  عن محدودية قانون الهيئات المحلية الفلسطينية غير مالئم للواقع الفلسطيني، فضالً
لقيام عرقلتها لدارة مهامها وإ ىقدرة البلديات علوالحد من  إعاقة ىلإ ىدأالمتاحة للبلديات، مما 

  بالقدر المطلوب. في التنمية واالستدامة هدافهاأبواجباتها وتحقيق 
 اتوبشكل عام يمكن الخروج بالنتائج التالية من خالل نتائج محاور االستبانة، والمجموع

  :الفرضيات ىالقياس علالبؤرية، وب
  النحو التالي: ىن محاور الدراسة الستخالص النتائج علآلوسنتناول ا
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 :الواقع اإلداري للبلدياتالمحور األول: 
عائقاً رئيسياً في تحقيق التنمية اإلداري للبلديات، يشكل الواقع  :األولىالفرضية 

  .المستدامة في فلسطينالمحلية 
من المناسب دمج البلديات التنظيمي واإلداري، و ضعف وهشاشة واقع النتيجة:

 أهدافها.مواردها المتاحة، وفاعليتها في تحقيق  استغاللالبلديات الصغرى لزيادة كفاءتها في 
حل مشكلة الترهل و ،للبلديات تقوية الهيكل اإلداري والتنظيمي ىقد يساعد علاألمر الذي 

العمل ركيزهم في هيئات مركزية جديدة، وتعدد العاملين من خالل  وتضخمداري وزيادة إلا
المستدامة، مما يزيد من قدرة المحلية دراك لديهم بمفاهيم وأبعاد التنمية زيادة الوعي واإل ىعل

دخال مفاهيم إو ،بلورة رؤية واضحة للتنمية على ،البلديات المشكلة والناتجة عن عملية الدمج
وارد المالية والبشرية والفنية لبرامج التنمية حشد الموجديدة لالستدامة في العمل البلدي، 

  .المستدامةالمحلية في تحقيق التنمية  امما يزيد من مساهمته المستدامة
 

 :بين وزارة الحكم المحلي والبلديات العالقةطبيعة المحور الثاني: 
مية تحقيق التن يقعتُ طبيعة العالقة بين وزارة الحكم المحلي والبلديات الفرضية الثانية:

  المستدامة في فلسطين.المحلية 
طار إلتوجد حاجة لتطوير قانون حكم محلي مالئم للواقع الفلسطيني، وتنظيم االنتيجة: 

داراتها، نحو حكم محلي المركزي إوبمشاركة الهيئات المحلية و .القانوني المناسب لذلك الواقع
بلدية والهيئات المحلية وال وزارة الحكم المحلي من جهةكل من كعالقة رابطة بين ، فلسطيني

 المركزي لوزارة الحكم المحلي،الرقابي واإلشرافي ، وتقليص الدور ىالفلسطينية من جهة أخر
تشريعات  واستحداث، هدافهاأالبلديات لزيادة صالحياتها الالزمة لتحقيق  استقالليةوتعزيز 

ظيم نة لتعزيز دور لجان التمكملة والزم ىحداث تنمية مستدامة، وأخرإ ىوقوانين بناء تساعد عل
مثل لألراضي من خالل التوزيع القطاعي، وزيادة االهتمام ألاالستخدام ا ىعل المحلية والمركزية

  .في التخطيط بمبادئ ومعايير االستدامة
  

 :موارد البلديات المتاحة المالية والبشريةالمحور الثالث: 
تحقيق تُعرقل المادية والبشرية) ت (ودية الموارد المتاحة للبلديامحد الفرضية الثالثة:

 المستدامة في فلسطين.المحلية التنمية 
 .تعتمد البلدية على مصادر التمويل الخارجي للمشاريع التنموية والتطويريةالنتيجة: 

مرده ضعف التمويل الذاتي  االعتمادوهذا  ،واالستدامة المالية وغياب برامج التنويع في التمويل
، ومحدودية المخصصات الحكومية صولألوتدوير ا الذاتية واالستثمار الجباي ىالقائم عل
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لعدم كفاية الموارد  ىمما أد وعدم تمتع البلديات باالستقاللية في القرارات المالية، للبلديات،
لتغطية البرامج والمشاريع المخطط لها ضمن الموازنة التقديرية السنوية للبلديات، خاصة 

  ية.موازنات التطوير والتنم
  

 :المستدامةالمحلية برامج البلدية المساهمة ومجاالت التنمية المحور الرابع: 
المحلي مع متطلبات  ىالمستو ىدوار البلديات علأتنسجم برامج و الفرضية الرابعة:

 المستدامة في فلسطين.المحلية التنمية ومجاالت 
من  .برامجها ومشاريعهاتقوم البلديات بتحديد االحتياجات وترتب األولويات ل النتيجة:

القطاعين العام (مشاركة أصحاب الشأن ىلخالل الخطط التشغيلية واالستراتيجية، وتحرص ع
والخاص ومنظمات المجتمع المحلي العاملة في مناطق النفوذ)، من خالل التنسيق والتشاور من 

  المحلية والمستدامة. للتنميةجل التخطيط المتكامل أ
 .المستدامةالمحلية مساهمة البلديات في مجاالت التنمية هناك ضعف في النتيجة: 

راضي ومصادر المياه بكفاءة ألدارة اإحويل وتدوير الموارد الطبيعية، ووبخاصة في مجال ت
وذلك برغم انسجام برامج البلديات مع متطلبات ومجاالت التنمية المستدامة، وكذلك وفاعلية، 

في حين تقوم البلديات بتوزيع الخدمات  ،ي التخطيطبرغم تمكين أصحاب الشأن من المشاركة ف
 المواطنين واألحياء بعدالة ونزاهة.  ىالبلدية والمشاريع عل

  
 :المستدامةالمحلية مام البلديات في تحقيق التنمية أالمعيقات المحور الخامس: 

 :ما يلي مستدامةأن أهم المعيقات التي تواجه البلديات في سبيل تحقيق التنمية المحلية ال النتيجة:
  ضعف التمويل الحكومي المخصص للبلديات. 
 جراءات االحتالل والحصار المفروض على قطاع غزةإ. 
  غياب الشراكة مع القطاع الخاص وضعف التنسيق مع الهيئات المحلية المجاورة في

  .مناطق النفوذ
 لعمل البلديات غياب التشريعات القانونية المناسبة. 
  من أصحاب الشأن. لمحدودةالمشاركة الشعبية ا 
 راضي.ألقليمية الستعماالت اإلضعف المخططات ا 
 .غياب الالمركزية في الحكم المحلي 
 .العدد الكبير للبلديات 
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 :المستدامةالمحلية آليات تفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية المحور السادس: 
  :ما يلي قيق التنمية المحلية المستدامة: أهم اآلليات المقترحة لتفعيل دور البلديات في تحالنتيجة
 نجاز المشروع الوطني الفلسطيني والتخلص من االحتاللإ. 
 إجراء االنتخابات البلدية في جميع المحافظات. 
 صالح النظام السياسي الفلسطيني وتفعيل دور المحافظإ. 
 االستدامة المالية للبلدياتوتحقيق  تنويع مصادر التمويل للبلديات. 
 لشراكة مع القطاع الخاص وزيادة التنسيق مع الهيئات المحلية المجاورة في تعزيز ا

 .، وتشكيل االتحادات البلدية المناسبةمناطق النفوذ
 .سن التشريعات القانونية المناسبة للهيئات المحلية 
 .تحريك أصحاب الشأن والمشاركة الشعبية 
 ة بين وزارة الحكم المحلي للعالقة الناظم الالمركزية في الحكم المحلي نهجاً يتبن

 والبلديات.
 راضي.ألقليمية الستعماالت اإلمن المخططات ا نتهاءإلا 
 .تعزيز منهج االستدامة في الثقافة الوطنية وجعلها منهج حياة 
 قليمية الناجحة للحكم المحلي. إلحتكاك بالتجارب العالمية واإلا 

  
 :المستدامةالمحلية تحقيق التنمية  مساهمة البلديات في ىمؤشرات قياس مدالمحور السابع: 

مساهمة البلدية في تحقيق التنمية  ىومن نتائج الدراسة فيما يخص مؤشرات قياس مد
 تقديردرجات ال أكبر ىالمستدامة، نستطيع رصد المؤشرات التالية، والتي حازت علالمحلية 

 ومن جمهور المواطنين  (العاملين في البلديات ووزارة الحكم المحلي)، الدراسة من عينةسواء
   :ما يلي متلقي الخدمات البلدية

  النتيجة:
 ًشرك المجتمع المحلي بالتخطيط االستراتيجي حياء، وتُألفعل لجان اشكل البلديات وتًت

 .احتياجاتهللتنمية، وتمكنه من تحديد 
 ياه ساسية وبمألحياء بالبنية التحتية األتهتم البلديات بالنظافة والصحة العامة، وتزود ا

 .شرب نظيفة وصالحة، وتمارس التوعية البيئية
  تشرك المجتمع المحلي في التخطيط وتحديد االحتياجات والرغبات والبرامج

  .والمشاريع
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سواء من  تقديردرجات ال أقل ىكما نستطيع رصد المؤشرات التالية، والتي حازت عل
من جمهور المواطنين متلقي عينة الدراسة(العاملين في البلديات ووزارة الحكم المحلي)، و

  : ما يلي الخدمات البلدية
 ىة وتفصل بينها في الحاويات، وتسعتصنيف النفايات الصلب ىتعمل البلديات عل 

 لخصخصة مشاريع التدوير.
 نشاء مباني صديقة للبيئة، وتدوير إديات الستغالل الطاقة الشمسية، والبل ىتسع

 لموارد الطبيعية.اوتحويل 
 القطاعات المختلفة. ىنشطة علألع البلديات المجاورة عند تقسيم اتنسق البلدية م 
 .تمتلك البلدية برامج تدوير وتحويل للموارد الطبيعية 

  
) α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( الفرضية الخامسة:

المحلية لتنمية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق ا
الموقع الوظيفي، مدة الخدمة، المؤهل (للمتغيرات الشخصية ىعزامة في فلسطين، تالمستد

  ).المستدامةالمحلية ة في مجال التنمية يالعلمي، عدد الدورات التدريبية التخصص
، ةمنفرد رهااالستبانة ككل ومحاو ىفراد العينة علأ ىوقد تم اختبار الفرضية السابقة عل

  النتائج التالية: وظهرت
  :االستبانة ككل ى: علأوالً

) بين α≥0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروقتوجد ال :النتيجة
المستدامة المحلية متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية 

علمي، مدة الخدمة، عدد الدورات المؤهل ال ،الموقع الوظيفيات(للمتغير ىتُعز في فلسطين،
 .)ةيالتدريبية التخصص

  :محاور االستبانة منفردة ى: علثانياً
) بين α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( النتيجة:

المستدامة المحلية متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية 
 ) لجميع المحاور.وزارة/ بلدية( للمتغير الموقع الوظيفي ى، تُعزفي فلسطين

بين متوسطات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: النتيجة
المستدامة في فلسطين، المحلية تقديرات عينة الدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية 

 ) لجميع المحاور.دراسات عليا/ بكالوريوس فما دون( لميللمتغير المؤهل الع ىتُعز

بين ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: النتيجة
المستدامة المحلية متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية 
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 20كثر من أسنة،  20- 15سنة،  15-10، سنوات 10للمتغير مدة الخدمة( ىفي فلسطين، تُعز
 ول والثاني والرابع والخامس والسادس.ألا ور) للمحسنة

بين متوسطات ) α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: النتيجة
المستدامة في المحلية تقديرات عينة الدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية 

أكثر من سنة،  20- 15سنة،  15- 10أقل من سنوات،  10للمتغير مدة الخدمة( ىعزفلسطين، تُ
 سنوات). 10قل من الثالث والسابع ولصالح مجموعة (أ ور) للمحسنة 20

بين ) α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: النتيجة
المستدامة المحلية مة في تحقيق التنمية متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور البلديات في المساه

كثر) أدورات ف 4دورات،  3-1ال يوجد، (ةيللمتغير عدد الدورات التخصص ىفي فلسطين، تُعز
  ول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع. ألللمحور ا

بين متوسطات ) α≥0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: النتيجة
المستدامة في المحلية ت عينة الدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية تقديرا

كثر) أدورات ف 4دورات،  3-1ال يوجد، (ةيللمتغير عدد الدورات التخصص ىفلسطين، تُعز
 كثر. أدورات ف 4للمحور الرابع ولصالح مجموعة 

  
  General Conclusion :العام االستنتاج 3.7

  :ة في التنمية والحكم المحليتدامأهمية االس
اإلداري واقع البلديات  لى السؤال الرئيس للبحث حولإفي نهاية دراستنا سوف نعود 

المحلية دورها في تحقيق التنمية  كيفية تفعيلالمعيقات أمامها؟ و أهموالقانوني والمالي؟ و
  ؟المستدامة في قطاع غزة

هذا ما أكدت عدالة عملية التنمية، ووكفاءة إن االستدامة عنصر مهم من أجل استمرار و
في التنميـة   االستدامةراسة دور وأهمية دبرزت الأ، فقد نهايتها ىوحت مقدمتها منعليه الدراسة 

 فـي برغم المعيقات والصعوبات التـي تواجـه تطبيقهـا     ،المحلية والحكم المحلي في فلسطين
  .البلديات

لتطوير الهيئات المحلية والبلدية من كونها رافعة  همية االستدامة في فلسطينأوتكمن 
ن االستدامة في التخطيط الحضري إف فة لذلكاضإدارة الموارد المحدودة في البلديات، إخالل 

تعد من أهم القضايا العالمية المعاصرة، بغرض تحويل حياة السكان لحياة مستدامة  يالعمرانو
ضرار إلودة حياتهم، دون اجيال وتحسن جألضمن بيئة عمرانية مستدامة، تلبي حاجات ا

  نظمة البيئية.ألبا
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قات يهم معأحدودها من مواردها و ن غياب دولة فلسطينية ذات سيادة تسيطر علىإ
على مستوى  اءويث عن التنمية المستدامة سدعند الح مر يزداد تعقيداًألالتنمية بشكل عام، وا

للتنمية في فلسطين، وأن  وال زال هو المعيق الرئيس ، حيث كان االحتاللو محليأوطني 
االرتهان لنظرية "ال تنمية دون سيادة" قد يهدر المزيد من الوقت والموارد على طريق تأجيل 

المؤسسات وقيام  الوطنينجاز المشروع إاالنعتاق التام من االحتالل، وتحقيق التنمية حتى 
  الوطنية القادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

 االعتقادمفهوم وفلسفة االستدامة في العديد من المستويات، فقد ساد مع التبني العالمي ل
على إقليمها بأن االستدامة كمنهج شامل ال تطبق إال في الدول المستقلة، ذات السيادة الكاملة 

هناك مؤشرات  ،قات الكبيرةيفي ظل المعأنه والدراسة  تثبتأمع ذلك فقد و الجغرافي ومواردها،
كثير من البرامج التنموية على مستوى محلي باالستدامة في مناطق ال زالت مكانية ربط الإعلى 

 ،حشد الموارد المحدودةأن وصحاب الشأفمن خالل تحريك  تحت االحتالل كما في فلسطين،
فالظروف التي تبدو أنها معيقات قد  ،نحو تنمية محلية مستدامة في فلسطين فرصةيمكن تهيئة الو

  داخلي لتحقيق التنمية المحلية بأبعادها المستدامة. تتحول لعوامل تحفيز ودفع
إن االستدامة هي عملية فلسفية، يمكن تحقيقها من خالل تبني برامج ومبادرات مستدامة 

المجتمع وأجياله الحاضرة والمستقبلية،  احتياجاتلتلبية  استراتيجيفي البلديات، وخلق منهج 
تجاه إلسوف يتحرك في ا االجتماعيةه بالمسئولية ن شعورإالفرد ماهية االستدامة ف إدراكفعند 

الصحيح، كما أن االستدامة لن تتحقق في البلديات دون استدامة للموارد المالية، وتنويع لمصادر 
جذب االستثمار وخلق فرص  ىال من خالل تهيئة البيئة المساعدة علإالتمويل، وهذا لن يتوفر 

  العمل.
وإجراءاته من  االحتاللأن  اعتبارة من نتائج، على واستناداً لما توصلت إليه الدراس

حصار وحروب وتحكم في االقتصاد الفلسطيني، وشح وندرة الموارد وعدم التنوع في التمويل 
للمشاريع التنموية والتطويرية، ذلك كله يجعل من الواجب على الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته 

قادر  يلمجتمع المحلي، من خلق وعي جمعمن قطاع حكومي وخاص ومنظمات مجتمع مدني وا
  همها:أفي التنمية المحلية  االستدامةبرامج باتجاه تحقيق على تنفيذ استراتيجيات و

  نجاز المشروع الوطني الفلسطيني والتخلص إالشعور الجمعي الفلسطيني بأهمية تعزيز
 ىطني، علمن االحتالل وإجراءاته التعسفية من حصار وعدوان وتحقيق االستقالل الو

  كبر معيق للتنمية المحلية والمستدامة في فلسطين.أن االحتالل أ اعتبار
 بفكر وفلسفة االستدامة، وزيادة  التدريب وتعزيز المشاركة والرغبة للفرد واالسترشاد

الوعي بمفهومها وأبعادها ومجاالتها وجعلها جزء من الفكر والعالقات التنظيمية في 
 مؤسسات الحكم المحلي.
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 يجاد طرق فعالة إاالعتماد على التمويل الذاتي بو يع مصادر التمويل للبلدياتتنو
  .لالستثمار

  حو المشاكل ن الشأنصحاب أجل توجيه أالمشاركة في عملية التنمية من  أمبدترسيخ
 يجاد الحلول المناسبة لها.إالعمل المشترك على التي تواجه مجتمعهم و

  يادة التنسيق مع الهيئات المحلية المجاورة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وز
  النفوذ.

  في استخدام برامج التنمية المستدامة في  جل البدء فوراًأالتنسيق مع الجهات المعنية من
 تدوير النفايات الصلبة.عادة استخدام المياه المعالجة وإدارة الموارد الطبيعية مثل إ
 ًين وزارة الحكم المحلي عالقة الناظمة بلل تبنى الالمركزية في الحكم المحلي نهجا

 .والبلديات
  

  :التوصيات 4.7
طار النظري والدراسات السابقة، وفي ضوء النتائج المستخلصة إلفي ضوء ما ورد في ا
ن تزيد من أمن التوصيات التي من الممكن  ن الباحث يقترح عدداًإمن الدراسة والسابق ذكرها، ف

المستدامة في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل المحلية ية مساهمة البلديات في تحقيق التنم
  خاص.

  :داري للبلدياتإلا واقعتوصيات تتعلق بال
  .داري للبلدياتإلالتوصية الرئيسية: تطوير الواقع ا

ي العمل إن تطوير واقع البلديات يعتبر أولوية من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة ف
  التالية: جراءاتالبلدي، وذلك من خالل اإل

 واالستفادة  دمج البلديات الصغرى، وخلق هيئات محلية جديدة تضم عدد من تلك البلديات
 القصوى من طاقات وإمكانات العاملين بعد إتمام عملية الدمج، مما يؤدي الى رفع

 تحقيق األهداف في التنمية والتطوير. اإلدارية والمالية، وقدرتها على كفاءتها وفاعليته

 أهميتها والعاملين بمفاهيم التنمية المستدامة،  ىدراك لدإلزيادة الوعي وا ىالعمل عل
بعادها ومجاالتها وتطبيقاتها في العمل البلدي، من خالل التدريب والتعلم والتنمية أو

 .دخال مفاهيم االستدامة في برامج البلدياتإ، والبشرية للعاملين
  ،ن يسهم أودمج البلديات من الممكن ضبط حالة التضخم في عدد العاملين في البلديات

 .بقوة في عملية الضبط لسياسة التوظيف
 حشد الموارد المالية والفنية، من خالل التنويع في  ىالهتمام بزيادة قدرة البلديات علا

ة االستدام ىمصادر التمويل، واالبداع في خلق مصادر داخلية وذاتية تشتمل عل
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والموسمية والتقلبات السياسية بتزاز السياسي واال بعد عن االرتهانالو ،واالستمرار
 تمويل المشاريع التنموية والتطويرية. استمرارواالجتماعية واالقتصادية، لضمان 

  االهتمام بتطوير برامج تنموية مستدامة، وبمشاركة أصحاب الشأن، مثل برامج تدوير
 عماالت األراضي.دارة الكفؤة والفاعلة للمياه، والتخطيط الشامل الستإلالموارد، وا

  :ين وزارة الحكم المحلي والبلدياتتوصيات تتعلق بطبيعة العالقة ب
التوصية الرئيسية: تطوير البيئة القانونية المنظمة للعالقة بين وزارة الحكم المحلي 

  والبلديات
  فرعية التالية:التوصيات ال ندرج تحتهاتوالتي 

  يجاد بيئة قانونية مناسبة إالفلسطيني، واالهتمام بتطوير قانون حكم محلي مالئم للواقع
عادة صياغة دور وزارة الحكم المحلي والبلديات وتطوير إللحالة الفلسطينية، بهدف 

 عمل الهيئات المحلية الفلسطينية.
  تطوير نظام حكم محلي  ىالبلديات، من خالل العمل عل استقالليةضرورة تعزيز

 ىالمستو ىويض جزء من السلطات عللصالحيات وتفاعبر توزيع  ،المركزي فلسطيني
دوار بما أللمهام وااتوزيع  وإعادةدارية للسلطة المركزية، إلالمحلي، وتقليص المركزية ا

 هداف.أليحقق ا
  خاصةً فيما يتعلقتطوير عمل لجنة التنظيم المركزية، لتأخذ بمبادئ ومعايير االستدامة 

مثل ألفراز، وبما يكفل االستخدام اإلالتوزيع القطاعي لألراضي في مشاريع التنظيم واب
 طار مفهوم التنمية المستدامة.إلألراضي في 

 ومعايير تطوير تشريعات وقوانين مناسبة للبناء والتنظيم تأخذ بمبادئ  ىالعمل عل
 .والتخطيط العمراني المستدام االستدامة

  ة للبلديات (المالية/ البشرية):توصيات تتعلق بالموارد المتاح
  .رئيسية: تنويع مصادر التمويل للمشاريع التنموية والتطويريةالتوصية ال

  فرعية التالية:التوصيات ال ندرج تحتهاتوالتي 
 ىعل باالعتمادللمشاريع التنموية والتطويرية، ولزوم البدء  تنويع مصادر التمويل 

 ت.الجباية واالستثمار، وزيادة المخصصات الحكومية للبلديا ىالتمويل الذاتي القائم عل
  زيادة صالحيات البلديات في صنع القرارات المالية المحلية، وبخاصة فيما يتعلق

واالستدامة لالستقاللية  عداد الموازنات التقديرية والنفقات، وصوالًإبالجباية والنفقات و
 المالية.
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  :ةالمحلية المستداملديات ومجاالت التنمية توصيات تتعلق ببرامج الب
ة المحلية ير برامج محلية تنسجم مع متطلبات ومجاالت التنميتطوالتوصية الرئيسية: 

  بيئياً.المستدامة اجتماعياً واقتصادياً و
  :فرعية التاليةالتوصيات ال ندرج تحتهاتوالتي 

  أهمية قيام البلديات بتحديد االحتياجات وترتب األولويات لبرامجها ومشاريعها، من خالل
نجازها وحشد الموارد إ ىتضعها البلديات وتعمل عل الخطط التشغيلية واالستراتيجية التي

 الالزمة لها.
 القطاعين العام والخاص ومنظمات (مشاركة أصحاب الشأنزيادة اهتمام البلديات ب

المجتمع المحلي العاملة في مناطق النفوذ في التخطيط المتكامل للتنمية)، من خالل 
  ة المحلية والمستدامة.جل التخطيط المتكامل للتنميأالتنسيق والتشاور من 

 تحديد البرامج والمشاريع والتنسيق بين النشاطات االقتصادية  ىتشجيع البلديات عل
مناطق النفوذ، من خالل التحليل والتخطيط المكاني الستعماالت  يواالجتماعية ف

  . ضمن النفوذ وفي المناطق المتداخلة بين البلديات راضيألا
  ًنتاج موارد إو واستخالصل وتدوير الموارد الطبيعية، برامج تحويبتنفيذ البدء فورا

جديدة من عملية التدوير، وهذا يشمل المياه والنفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي 
مطار ومخلفات البناء وكل ما من شأنه تدويره وتحويله بهدف االستدامة ألومياه ا

  والتجدد.  واالستمرار
  نتاج والتوزيع بكفاءة البلديات بهدف اإلفي األرض ودارات مصادر المياه إتطوير

  حصة مناسبة من المياه.  ىجيال الالحقة في الحصول علألوفاعلية، مما يزيد من فرص ا
المحلية في تحقيق التنمية  ليات تفعيل دورهاآتوصيات تتعلق بالمعيقات أمام البلديات، و

  : المستدامة
 مام البلديات، وتفعيل دورهاأمعيقات التوصية الرئيسية: العمل الجماعي إلزالة جميع ال

  المستدامة.المحلية في تحقيق التنمية 
  :فرعية التاليةالتوصيات ال ندرج تحتهاوالتي 

 زيادة التمويل الحكومي المخصص للبلديات من الموازنة العامة للسلطة، مما  ىالعمل عل
  المستدامة.المحلية يزيد من مساهمة البلديات في تحقيقها للتنمية 

 قليص عدد البلديات من خالل دمج الصغرى منها، وخلق هيئات محلية وبلديات جديدة ت
 المستدامة.المحلية تحقيق أهدافها في التنمية  ىقادرة عل
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 راضي، مما يحقق الهدف ألنجاز المخططات االقليمية الستعماالت اإ ىالعمل الجاد عل
 انالطبيعي انا الموردما كونهممثل لهألا واالستخدام، والمياه رضألا يفي استدامة مورد

 برز، ومحور الصراع مع المحتل.ألا
  تعزيز مبدأ الالمركزية في الحكم المحلي، كعالقة رابطة بين وزارة الحكم المحلي

 لالستقاللية. اًزوالبلديات، من خالل توزيع الصالحيات وتفويض بعض الصالحيات وتعزي
 ها.لطار القانوني لعمإلطينية، وتطوير اسن التشريعات الالزمة للهيئات المحلية الفلس 
  تعزيز التنسيق والتخطيط المشترك بين البلديات، والشراكة مع أصحاب الشأن

 والمشاركة الشعبية. 
  

  الدراسات المقترحة: 5.7
ن الباحث يقترح الدراسات إها الدراسة، فيلإتوصلت  التيفي ضوء النتائج والتوصيات 

  التالية:
 .في قطاع غزة بل التغلب عليهاالبلديات وس التحديات التي تواجه - 1
في  دارية والمالية للبلدياتإلدور دمج البلديات الصغرى في زيادة الكفاءة والفاعلية ا - 2

  .قطاع غزة
في قطاع  المستدامةالمحلية دور تنويع مصادر التمويل للبلديات في تحقيق التنمية  - 3

  .غزة
في قطاع  المستدامةالمحلية ق التنمية التحليل المكاني الستعماالت األراضي في تحقي - 4

  .غزة
في قطاع  المستدامةالمحلية دور تحويل وتدوير الموارد الطبيعية في تحقيق التنمية  - 5

 .غزة
  
  
  

   



206 

  املراجعاملصادر و
  المصادر:أوالً: 
 .ن الكريمآالقر - 1
  السنة النبوية المشرفة. - 2

  ثانياً: المراجع:
  المراجع العربية: -1
  :الكتب -أ

 ) نحو تطوير القطاع البلدي في ). 1998انطون، رندة، وسالم، بول، وكريم، حسن
. بيروت: المركز اللبناني لبنان، واقع البلديات في لبنان وعوائق المشاركة المحلية

 للدراسات.
 القواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيان. غزة: مطبعة 2010.(الجرجاوي، علي .(

 الجراح. 
 اإلسكندرية: دار نشأة اإلدارة المحلية واستراتيجيتها.). 2001دي، مصطفى.(الجن

 المعارف.
 ).رام اهللا: دار الشروق للنشر إشكالية التنمية في الوطن العربي). 2007حامد، سمير .

  والتوزيع. 
 ).مدخل للتنمية  -طريقة الخدمة االجتماعية في تنظيم المجتمع). 2002خاطر، أحمد

  . اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.المجتمع المحلي
 ).اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من مصر واألردن ). 2009الخاليلة، محمد

  . عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.وبريطانيا
 ).دمشق: المركز الوطني  االقتصاد البيئي والتنمية المستدامة.). 2003رومانو، دوناتو

  للسياسيات الزراعية.
 تشكيل المجالس المحلية وأثرها على كفايتها من نظم اإلدارة ). 1993بي، خالد.(الزع

  ). عمان: مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع.3. (طدراسة مقارنة -المحلية
 ).القاهرة: ايتراك للطباعة والنشر  تمويل التنمية المحلية.). 2009السبتي، وسيلة

 والتوزيع. 
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 ) .الفلسطينية ومجالس الحكم المحلي والتنمية واالنتخابات المرأة). 1996سعيد، نادر .
  رام اهللا: طاقم شؤون المرأة.

 ).عمان: اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في األردن وفرنسا). 1994شطناوي، على .
  المركز العربي للخدمات الطالبية.

 ).دار . عمان: اإلدارة المحلية وعالقتها بالسلطة المركزية). 1988العبادي، محمد
  الثقافة للنشر والتوزيع.

 ).مصر: الدار  التمويل المحلي والتنمية المحلية.). 2001عبدالمطلب، عبدالحميد
 الجامعية. 

 ).الحكم المحلي في ضوء التطورات المعاصرة مع دراسة 2009عبدالوهاب، سمير .(
. جامعة القاهرة: مركز الدراسات خاصة لمصر ودول مجلس التعاون الخليجي

  ات في اإلدارة العامة.واستشار
 ).الالمركزية والحكم المحلي دراسة نظرية وتطبيقية ). 2010عبدالوهاب، سمير

  . كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.مقارنة
 ).بيروت: المؤسسة الجامعية التنمية في الفكر اإلسالمي). 2006العسل، إبراهيم .

  للدراسات والنشر والتوزيع. 
 مقرر اإلدارة المحلية في فلسطين والعالم العربي). 2005وزي وآخرون.(العكر، ف .

  )، برنامج اإلدارة والريادة، جامعة القدس المفتوحة.4401رقم (
 ).اإلدارة المحلية في فلسطين ). 1998العكش، فوزي واالعرج، حسن، ورجب، هشام

  من منشورات جامعة القدس المفتوحة.والعالم العربي. عمان: 
 ،التنمية المستديمة وفلسفتها وأساليب ). 2010عثمان، وأبو زنط، ماجدة.( غنيم

  عمان: دار صنعاء للنشر والتوزيع. تخطيطها وأدوات قياسها.
 ).منشورات األكاديمية العربية في الدنمرك.القانون اإلداري). 2008ليلو، مازن . 
 ).سياسية والالمركزية أقاليم الدول اإلسالمية بين المركزية ال). 1995مصطفى، مسعود

  . مصر: الهيئة العامة لمكتبة اإلسكندرية.اإلدارية
 ).نظرية االدارة المحلية وتطبيقاتها في ). 1995المعاني، أيمن، وأبو فارس، محمد

  ).عمان: مركز ياسين.2. (طالمملكة األردنية الهاشمية
  ).حصائي في مناهج البحث العلمي والتحليل اإل). 2008مقداد، محمد والفرا، ماجد

 ). غزة.3. (طالعلوم اإلدارية واالقتصادية
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  :العلميةالدراسات و الرسائل - ب
 ).المحروقات والتنمية المستدامة ومدى أهمية المراهنة على ). 2010أبو الطير، نبيل

التسيير،  . رسالة الماجستير غير منشورة. كلية العلوم االقتصادية وعلومالطبقات البديلة
  : الجزائر.جامعة باجي مختار

 ).دور البلديات والهيئات المحلية في تنمية المجتمع المحلى، ). 2006أبو سمرة، سفيان
ورقة عمل مقدمة لمؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي. الجامعة 

  ).1228-1205( االسالمية: غزة، فلسطين. ص ص
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  التجارة، الجامعة اإلسالمية: غزة، فلسطين.
 ).استراتيجيات وسياسات التخطيط المستدام والمتكامل ). 2005إدريخ، مجد

. رسالة ماجستير غير منشورة. الستخدامات األراضي والمواصالت في مدينة نابلس
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 خيضر: بسكرة، الجزائر.
 ) .دراسة حالة -دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية). 2011بن عثمان، شويح
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  )1ملحق رقم (
  االطار القانوني للهيئات المحلية الفلسطينية

 قانونياً إطاراً ،م بشان الهيئات المحلية الفلسطينية1997) لعام 1يوفر القانون رقم (
وقد صدر القانون المشار إليه عن المجلس  ،للحكم المحلي في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة

وصادق عليه رئيس السلطة  ،م في مدينة غزة12/12/1997التشريعي الفلسطيني بتاريخ 
القانون دور المجالس المنتخبة للحكم  الوطنية الفلسطينية الرئيس/ ياسر عرفات. ويحدد ذلك

المحلي وصالحياتها وأدوارها وعالقتها بالحكم المركزي المتمثل بوزارة الحكم المحلي وتنظيم 
مادة هي مجموع مواد  40هياكلها ومجالسها اإلدارية ومواردها وموازنتها وأحكام عامة في 

  .القانون
) بشان الهيئات المحلية لوزارة الحكم 1(الوظائف والصالحيات التي يمنحها القانون رقم 

  : )1(المحلي هي
  1997لسنة  )ا(قانون رقم 

  بشان الهيئات المحلية الفلسطينية
   

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

ي محافظات الضفة الساري المفعول ف 1955لسنة  29بعد االطالع على قانون البلديات رقم 
  الغربية،

  الساري المفعول في محافظات قطاع غزة، 1934لسنة  1وعلى قانون البلديات رقم 
  المعمول به في محافظات الضفة الغربية، 1954لسنة  5وعلى قانون إدارة القرى رقم 
  المعمول به في محافظات قطاع غزة، 1944لسنة  23وعلى قانون إدارة القرى رقم 

  القانون المقدم من مجلس الوزراء،وعلى مشروع 
  وبعد اعتماد المجلس التشريعي لمشروع القانون،

  أصدرنا القانون اآلتي:
   

                                         
  .1997) بشان الهيئات المحلية لعام 1قانون رقم ( )1(
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  )1المادة (
يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم 

  تدل القرينة على غير ذلك.
  الوزارة: وزارة الحكم المحلي. 
  زير: وزير الحكم المحلي.الو 
  الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. 
المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس  

القروي أو اللجنة اإلدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً ألحكام هذا القانون 
  من الرئيس واألعضاء المنتخبين.ويتألف 

  الرئيس: رئيس مجلس الهيئة المحلية المنتخب 
  العضو: هو عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب 
المقيم: المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة هيئة محلية ويكون له سكن أو عمل دائم  

  فيها
ا القانون أو أي تشريع المكلف: أي شخص استحق عليه مبلغ للهيئة المحلية بمقتضى هذ 

  آخر
  .1996قانون االنتخابات: قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة  

  )2المادة (
وفقاً ألحكام القانون تقوم الوزارة بما يلي: رسم السياسة العامة المقررة ألعمال مجالس 

المجالس وشؤون تنظيم الهيئات المحلية الفلسطينية واإلشراف على وظائف واختصاصات هذه 
المشاريع العامة وأعمال الميزانيات والرقابة المالية واإلدارية والقانونية واإلجراءات الخاصة 
بتشكيل هذه المجالس. القيام باألعمال الفنية واإلدارية المتعلقة بأعمال التنظيم والتخطيط اإلقليمي 

ذ واجباتها المنصوص عليها في البنود في فلسطين. وضع أية أنظمة أو لوائح الزمة من أجل تنفي
  السابقة أو بمقتضى أحكام القانون.

  )3المادة (
تعتبر الهيئة المحلية شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي تحدد وظائفها وسلطاتها 
بمقتضى أحكام القانون. يتولى إدارة الهيئة المحلية مجلس يحدد عدد أعضاؤه وفقاً لنظام يصدر 

ق عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه وأعضاؤه انتخاباً حراً ومباشراً وفقاً عن الوزير ويصاد
  ألحكام قانون االنتخابات.
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  )4المادة (
وفقاً ألحكام هذا القانون تنظم هيكلية الهيئات المحلية الفلسطينية وتحدد تشكيالتها 

 يتعارض مع وحدودها الئحة تصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزارة. بما ال
أحكام هذا القانون أو المصلحة العامة يكون إحداث أو إلغاء أو ضم أو فصل أية هيئة محلية أو 
تجمعات سكانية أو أجزاء منها أو تشكيل هيئة محلية لها بقرار من مجلس الوزراء بناء على 

المجلس  تنسيب من الوزير. يتم توسيع حدود منطقة الهيئة المحلية أو تغييرها بتوصية من
  وبقرار من الوزير.

  )5المادة (
يتم انتخاب رئيس الهيئة المحلية في انتخابات حرة ومباشرة تجري وفقاً ألحكام قانون 
االنتخابات. يشترط فيمن ينتخب رئيساً للمجلس التفرغ التام وال يجوز الجمع بين رئاسة المجلس 

يفة أو مهنة أخرى وجب عليه وأية وظيفة أو مهنة أخرى. إذا كانت لدى رئيس المجلس وظ
تقديم استقالته منها أو تركها خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ تسلمه لمهام رئاسة المجلس وإال 

  اعتبر مقاالً حكماً بانقضاء مدة الشهر المذكور.
  )6المادة (

ينتخب أعضاء المجلس باالقتراع السري من بينهم نائباً للرئيس ويتم االنتخاب بالحصول 
ألغلبية العادية من األصوات، ويتم إشعار الوزارة بذلك. عند قيام نائب الرئيس بمهام على ا

رئاسة المجلس حال غياب الرئيس أو مرضه مدة تزيد على األسبوع أو شغور مركز الرئيس، 
  يدفع له مكافأة بقرار من المجلس بناء على ما تقرره الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

  )7المادة (
رئيس وأعضاء المجلس المنتخبون مراكزهم ويباشرون مهامهم اعتباراً من اليوم  يتسلم

التالي لإلعالن عن نتائج االنتخابات وفق أحكام قانون االنتخابات. يباشر العضو الجديد الذي 
يحل محل عضو شغر مركزه مهام عضويته خالل أسبوعين من تاريخ الشغور بناء على إشعار 

  س مجلس الهيئة المحلية المعني.بذلك من الوزير لرئي
  )8المادة (

يعقد المجلس في مقر الهيئة المحلية جلسة عادية واحدة على األقل كل أسبوع يعين 
  موعدها بقرار منه.

يجوز للرئيس أو لعدد من األعضاء ال يقل عن الثلث دعوة المجلس إلى عقد جلسات  
  غير عادية.
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الها قبل عقدها بيوم واحد على األقل وال يبلغ األعضاء بموعد كل جلسة وجدول أعم 
يجوز بحث أي موضوع خارج جدول األعمال إال إذا كان حاضراً في الجلسة ثلثي أعضاء 

  المجلس ووافقوا باإلجماع على طرح أي موضوع طارئ للبحث.
  في حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة أكبر األعضاء سناً. 
حضور أي جلسة من جلساته إذا قرر ذلك أكثرية يجوز للمجلس أن يسمح ألي شخص  

أعضائه الحاضرين للمشاركة في مناقشة الموضوع وتصدر قرارات المجلس بحضور األعضاء 
فقط. تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص مثبت األوراق ويوقع عليه الرئيس 

  واألعضاء الحاضرين.
ية أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتكون النصاب القانوني للجلسة من أكثر 

  في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية بمن حضر من األعضاء.
تتخذ قرارات المجلس باإلجماع أو بأكثرية أصوات األعضاء وعند تساوي األصوات  

  يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ويكون التصويت علنياً.
لجان من بين أعضائه ألية غاية أو لمعالجة أي أمر من األمور  يجوز للمجلس تشكيل 

  المعروضة عليه وال تكون توصيات هذه اللجان سارية المفعول ما لم يقرها المجلس.
  )9المادة (

مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ اعتباراً من تسلمه مهامه وال يجوز انتخاب رئيس 
  المجلس ألكثر من دورتين متتاليتين.

  )10لمادة (ا
يجوز لرئيس المجلس تقديم استقالته بكتاب مسبب للمجلس وال تعتبر االستقالة نهائية إال 

  بعد موافقة المجلس ومصادقة الوزير على ذلك خالل أسبوع من تاريخ قرار المجلس.
يجوز استقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه للمجلس وال تعتبر االستقالة  

  موافقة المجلس عليها وإبالغ الوزير بذلك خالل أسبوع من تاريخ قرار المجلس. نهائية إال بعد
) دفعة واحدة بكتاب مسبب يقدم إلى 1بجوز استقالة أكثرية أعضاء المجلس (نصف +  

  الرئيس وال تعتبر االستقالة نافذة إال بعد مصادقة الوزير خالل أسبوع من تاريخ تقديمها.
أعاله يعقد المجلس جلسة طارئة خالل يومين من تاريخ تقديم في الحاالت المشار إليها   - أ 

  االستقالة للنظر فيها والتخاذ المقتضى وفقاً ألحكام هذا القانون.
تعتبر االستقالة مقبولة حكماً إذا لم يرد الوزير عليها خالل المدد المقررة في الفقرات   - ب 

  المذكورة أعاله.
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  )11المادة (
ا فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجبات يعد مركز الرئيس شاغراً إذ  - أ 

  وظيفته بمقتضى حكم قضائي قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة.
) 55) أعاله تطبق أحكام مادة (1االستقالة أو الوفاة. إذا شغر مركز الرئيس وفقاً للفقرة (  - ب 

لمجلس عن ستة أشهر. في من قانون االنتخابات شريطة أال تقل المدة المتبقية لدورة ا
  حالة تطبيق أحكام الفقرة السابقة تكون مدة الرئيس هي المدة المتبقية لدورة المجلس.

  )12المادة (
يعد مركز العضو شاغراً إذا استقال أو توفي أو فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزاً عن 

ة مختصة. إذا شغر مركز القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي صادر عن محكمة فلسطيني
  ) من قانون االنتخابات.56) أعاله تطبق أحكام المادة (1العضو وفقاً للفقرة (

في حال شغور مراكز أكثر من نصف األعضاء دفعة واحدة تجري انتخابات جديدة في   - أ 
مدة أقصاها شهر من إعالن الشغور الختيار أعضاء جدد لكامل المجلس وفقاً ألحكام 

) من قانون االنتخابات شريطة أال تقل المدة المتبقية لدورة 56من المادة ( الفقرة الخامسة
  المجلس عن سنة.

 إذا كانت المدة المتبقية أقل من سنة يتم ملء الشواغر وفقاً ألحكام الفقرة الثالثة من المادة  - ب 
  ) من قانون االنتخابات.56(

  ية لدورة المجلس.وفي جميع األحوال تكون مدة عضوية األعضاء هي المدة المتبق  - ج 
  )13المادة (

يفقد الرئيس أو العضو عضويته في المجلس حكماً ويعتبر مركز أي منها شاغراً في أي  - 1
  من الحاالت التالية:

  إذا تغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس.  - أ 
لك حقاً إذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محامياً أو خبيراً أو وكيالً أو تم  - ب 

  من المجلس مستغالً بذلك عضويته لمنفعته أو بالواسطة.
إذا عقد اتفاقاً مع المجلس أو أصبح ذا منفعة هو أو من ينوب عنه من أقاربه من   - ج 

الدرجة األولى في أي اتفاق تم مع المجلس ويستثنى من ذلك العقود والفوائد 
 يكون مديراً الناجمة عن كونه عضواً في شركة مساهمة عمومية بشرط أن ال

  لها أو عضواً في مجلس إدارتها أو موظفاً فيها أو وكيالً عنها.
إذا فقد أياً من المؤهالت التي يجب توافرها بمقتضى أحكام هذا القانون وأحكام   - د 

  قانون االنتخابات واألنظمة الصادرة بمقتضى تلك األحكام.



221 

والواجبات إذا قام بأي عمل أو ترك خالفاً للصالحيات أو المسؤوليات   - ه 
  المنصوص عليها في هذا القانون.

يجب على المجلس تبليغ الوزير بفقدان الرئيس أو العضو مركزه في المجلس خالل   - 2
  أسبوع من تاريخ وقوعه.

) من هذه المادة أن يقدم الى الوزير 1للعضو الذي فقد عضويته بمقتضى أحكام الفقرة ( - 3
ي المجلس طلباً معلالً إلبقائه في ذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ فقده لمركزه ف

المركز ويكون قرار الوزير في الطلب قطعياً ويعلن عن فقدان العضوية في الصحف 
  المحلية.

  )14المادة (
بما ال يتعارض مع أحكام القانون تعتبر اإلجراءات التي اتخذها المجلس قبل بطالن 

  ي حدود الصالحيات المخولة له قانوناً.عضوية العضو أو األعضاء قانونية ما دامت قد اتخذت ف
  )15المادة (

أ) مع مراعاة أحكام هذا القانون وأي قانون أو تشريع آخر تناط بمجلس الهيئة المحلية 
الوظائف والصالحيات والسلطات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة الهيئة المحلية 

تخدميه أو أن يعهد بها أو ببعضها إلى ويحق له أن يمارسها مباشرة بواسطة موظفيه ومس
متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين أو أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات ألشخاص أو لشركات 

  لمدة أقصاها ثالث سنوات.
كما يجوز للمجلس أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات ألشخاص أو لشركات مدة تزيد  

  عن ثالث سنوات شريطة موافقة الوزير.
للمجلس إصدار األنظمة أو اللوائح التنفيذية الالزمة لتنظيم أعمال الهيئة المحلية  ويجوز 

  وتأمين مصالحها وحاجياتها.
تخطيط البلدة والشوارع تخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها  - 1

و ترقيمها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء أرصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها أ
وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع 

  من األراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة األسوار حولها.
المباني ورخص البناء مراقبة إنشاء األبنية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها وتركيب  - 2

جئ وإعطاء رخص إلجراء هذه األعمال وتحديد موقع المصاعد الكهربائية وإنشاء المال
البناية وشكلها ونسبة مساحتها إلى مساحة األرض المنوي إنشاؤها عليها وضمان توفر 

  الشروط الصحية فيها.
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المياه تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو ألية استعماالت أخرى وتعيين مواصفات  - 3
م توزيعها وتحديد أسعارها وبدل االشتراك فيها لوازمها كالعدادات والمواسير وتنظي

  ومنع تلويث الينابيع واألقنية واألحواض واآلبار.
الكهرباء تزويد السكان بالكهرباء وتحديد أسعار االستهالك وبدالت االشتراك بما ال  - 4

  يتجاوز الحد األعلى المحدد من الوزارة.
  مراقبتها.المجاري إنشاء المجاري والمراحيض العامة وإدارتها و - 5
األسواق العامة تنظيم األسواق العامة وإنشاؤها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل  - 6

  منها وحظر بيعها خارجها.
الحرف والصناعات تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أماكن خاصة لكل صنف منها  - 7

  ومراقبة المحالت واألعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة.
ة جمع النفايات والفضالت من الشوارع والمنازل والمحالت العامة ونقلها وإتالفها النظاف - 8

  وتنظيم ذلك.
  الصحة العامة والرقابة عليها: - 9

اتخاذ جميع االحتياطات واإلجراءات الالزمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع   - أ 
  تفشي األوبئة بين الناس.

ريف نفاياتها بصورة منتظمة مراقبة المساكن والمحالت األخرى للتثبت من تص  - ب 
ومن نظافة األدوات الصحية في المحال العامة واتخاذ التدابير إلبادة البعوض 

  والحشرات األخرى ومكافحة الفئران والجرذان والزواحف الضارة.
إنشاء المسالخ وتنظيمها وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ   - ج 

وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها االحتياطات لمنع إصابتها باألمراض 
  وتصريف بقاياها.

د. مراقبة الخبز واللحوم واألسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد   - د 
الغذائية واتخاذ اإلجراءات لمنع الغش فيها وإتالف الفاسد منها وتحديد أسعارها 

  ومكافحة الغالء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
كز لإلسعاف ومصحات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسسات إنشاء مرا  - ه 

  الصحية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
المحالت العامة تنظيم ومراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والمالعب ودور التمثيل  - 10

يع والسينما والمالهي العامة األخرى وتحديد مواعيد فتحها وإغالقها واستيفاء رسوم ب
  تذاكرها.
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المتنزهات إنشاء الساحات والحدائق والمنتزهات والحمامات ومحالت السباحة في   - 11
  البرك والبحيرات وعلى الساحل ومراقبتها وتنظيمها.

االحتياطات للسيول والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية وغيرها اتخاذ االحتياطات  - 12
ئق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة لمواجهة أخطار السيول والفيضانات ولمنع الحرا

  واتخاذ االحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة المنكوبين.
المؤسسات الثقافية والرياضية إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي   - 13

الثقافية والرياضية واالجتماعية والموسيقية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية 
  مختصة.ال

وسائل النقل البري والبحري إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود  - 14
الهيئة المحلية ومراقبتها ومراقبة القوارب والسفن والبواخر التي تعمل في المياه التابعة 

  لمنطقة الهيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
ظالت مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والحمالين الباعة المتجولون والبسطات والم  - 15

  والبسطات والمظالت
األوزان والقبان مراقبة األوزان والمكاييل والمقاييس ودمغها ووزن ما يباع بالجملة في  - 16

  األسواق العامة.
  اإلعالنات مراقبة اللوحات واإلعالنات وتنظيمها. - 17
المضرة أو التي تنبعث منها  هدم األبنية هدم األبنية التي يخشى خطر سقوطها أو  - 18

  روائح كريهة مؤذية وذلك بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها.
  فضالت الطرق بيع فضالت الطرق مما أستملك للمشاريع العامة أو استغاللها - 19
التسول منع التسول وإنشاء المالجئ للمحتاجين ومراقبة جمع التبرعات في األماكن   - 20

  العامة.
شاء المقابر وإلغاؤها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم المقابر إن - 21

  الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
  الفنادق مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها.  - 22
واق بيع الحيوانات الدواب مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم أس - 23

  والمواشي وحظر بيعها خارج هذه األسواق.
الكالب مراقبة الكالب وتنظيم اقتنائها وترخيصها والوقاية من أخطارها والتخلص من  - 24

  الضالة أو العقورة منها.
الموازنة ومالك الموظفين إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي ومالك   - 25

  ى الوزارة للتصديق عليها.الموظفين قبل إرسالها إل
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إدارة أموال وممتلكات الهيئة المحلية إدارة أمالك الهيئة المحلية وأموالها وإقامة األبنية   - 26
الالزمة فيها وتأجيرها ورهنها لمدة ال تزيد على ثالث سنوات وقبول الهبات والوصايا 

  والتبرعات.
ه بمقتضى أحكام هذا القانون الوظائف األخرى القيام بأي عمل آخر يقتضي عليه القيام ب - 27

  أو أي تشريع أو قانون آخر.
  ب) تخويل المجلس صالحية وضع أنظمة:

يحق للمجلس وبموافقة الوزير أن يضع أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من  
الوظائف أو ممارسة أية صالحية من الصالحيات المذكورة في هذا القانون وأن يضمن تلك 

  أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات. األنظمة أية ضرائب
إذا تولت إحدى الجهات الحكومية األخرى آي عمل من األعمال المذكورة في الفقرة (أ)  

من هذه المادة كجزء من أعمالها وجب عليها التنسيق مع الوزارة التي تقوم باستطالع رأي 
الترتيبات التي تضعها لتنظيم أو مراقبة ذلك مجلس الهيئة المحلية في جميع التشريعات والنظم و

  العمل.
ج) مجلس الخدمات المشترك: بموافقة الهيئات المحلية المعنية يجوز للوزير إنشاء  

  مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من الهيئات المحلية.
نظمة وفقاً ألحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الهيئات المحلية المعنية يصدر الوزير األ 

  الالزمة إلنشاء مجالس الخدمات المشتركة وذلك فيما يتعلق باألمور التالية:
تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصالحياته في إدارة وتشغيل المشاريع  - 1

  المشتركة.
تحديد عدد األعضاء الممثلين الذين تسميهم مجالس الهيئات المحلية وطريقة تعيين رئيس  - 2

  مجلس الخدمات المشترك.
جمع الضرائب والرسوم والعوائد واألجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها  - 3

المجلس وتحديد طريقة تحصيلها وتوزيعها على أن ال تتعدى الضرائب والرسوم 
  المعمول بها.

شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم. النسب التي تساهم بها الهيئات المحلية المعنية  
  ات المشترك وإعداد ميزانيته وإقرارها.في تمويل مجلس الخدم

  تصفية أعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله. 
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  )16المادة (
  تناط بالرئيس الصالحيات والمسؤوليات التالية:

دعوة المجلس إلى االنعقاد في المواعيد المحددة وإعداد جداول األعمال وتبليغها إلى   - أ 
  لمجلس ويتولى إدارتها والمحافظة على النظام فيها.األعضاء وترأس جلسات ا

تمثيل المجلس في توقيع عقود الرهن واإليجار واالقتراض والصلح والعطاءات   - ب 
والتعهدات والمقاوالت وااللتزامات والبيع والشراء وفقاً للقوانين واألنظمة السارية 

  المفعول.
  الجهات الرسمية. تمثيل الهيئة المحلية في االجتماعات والمؤتمرات ولدى  - ج 
  القيام بالمحافظة على حقوق الهيئة المحلية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.  - د 
الرئيس التنفيذي للهيئة المحلية ومرجعية دوائرها وله بهذه الصفة اإلشراف على شؤون   - ه 

  العاملين.
  اللتزام بقرارات المجلس والعمل على تنفيذها.  - و 
هيئة المحلية ومتابعتها والقيام بأية مهام أو صالحيات اإلشراف على إيرادات ونفقات ال  - ز 

  أخرى بمقتضى أحكام القانون.
  للرئيس أن يفوض نائبه أو أي عضو آخر بجزء من صالحياته.  - ح 

  )17المادة (
يمارس مسؤوليات وصالحيات الرئيس في حال غيابه أو في حال شغور مركز الرئيس 

  حسب أحكام هذا القانون.
  )18المادة (

عيين مدير تنفيذي للهيئة المحلية بقرار من المجلس وفقاً لألنظمة المتعلقة بموظفي يجوز ت
  الهيئات المحلية.

  )19المادة (
يجري تعيين موظفي الهيئة المحلية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص 

  مخصصاتها بإثبات ذلك في الموازنة السنوية. أنظمة الموظفين:
ون الخدمة المدنية الفلسطيني ولوائحه التنفيذية يصدر الوزير مع مراعاة أحكام قان 

أنظمة لموظفي الهيئات المحلية ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم 
وترقيتهم وعزلهم وإجازاتهم واتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم والتأمين عليهم 

أو مكافآت لهم وإعطائهم عالوات ونفقات سفرية وإيفادهم في بعثات  وتخصيص رواتب تقاعد
  دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم.
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  )20المادة (
تسجل أمالك الهيئة المحلية غير المنقولة باسم الهيئة المحلية وال تباع هذه األمالك وال 

ثالث سنوات إال بقرار من المجلس تستبدل وال توهب وال ترهن وال تؤجر مدة تزيد على 
  يصادق عليه الوزير.

  )21المادة (
يجوز لمجلس الهيئة المحلية أن يقترض أمواالً من أية جهة بعد موافقة الوزير فإذا 

  استلزمت معاملة االقتراض كفالة السلطة التنفيذية وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
  )22المادة (

  المحلية من:تتكون إيرادات الهيئة 
الضرائب والرسوم واألموال المفروضة أو المتأتية بمقتضى أحكام القانون أو أي نظام   - أ 

صادر باالستناد إليه أو أي قانون أو نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب أو رسوم 
  أو مخالفات للهيئات المحلية.

  التبرعات والهبات والمساعدات التي يوافق عليها المجلس.  - ب 
  تي تخصصها السلطة التنفيذية للهيئة المحلية.الحصة ال  - ج 

  )23المادة (
تستوفى هذه الضريبة وفقاً ألحكام قانون ضريبة األبنية واألراضي داخل مناطق الهيئات 
المحلية من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل واإلعفاءات والغرامة بموجب القوانين واألنظمة 

  المعمول بها.
  )24المادة (

يئة المحلية من مشتري األموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن تستوفي اله
منطقة الهيئة المحلية رسماً بنسبة ثالث بالمائة من قيمة المبيع. تجري جميع بيوع المزاد العلني 
بواسطة داللين يعينهم المجلس وتلزم الهيئة المحلية رسوم الداللة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد 

  ي.العلن
  )25المادة (

يخصص للهيئات المحلية خمسون بالمائة من الرسوم والغرامات التي تستوفي بمقتضى 
قانون النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة المحلية وتتكون من رخص اقتناء المركبات ومن 

  غرامات المخالفات وغيرها.
  )26المادة (

ذية لصالح الهيئات المحلية أمانة تقيد اإليرادات التي تجبى عن طريق السلطة التنفي
  للهيئات المحلية لدى وزارة المالية وفقاً ألحكام القانون.
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% على الهيئات المحلية التي جبيت  50توزع حصيلة هذه اإليرادات بنسبة ال تقل عن  
منها ويوزع الباقي بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في ضوء 

  لتالية عند تعيين حصة كل هيئة محلية.االعتبارات ا
  عدد سكانها.  - أ 
  نسبة مساهمتها في جلب اإليراد.  - ب 
  ما إذا كان لها مركز ذو أهمية خاصة.  - ج 
  ما إذا كانت تترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي.  - د 
  احتياجاتها األساسية وفق خططها التطويرية المصادق عليها من الوزارة.  - ه 

لى تنسيب الوزير أن يخصص قسماً من حصيلة هذه يجوز لمجلس الوزراء بناء ع
اإليرادات كمساعدات مالية للمجالس ومجالس الخدمات المشتركة لتمكينها من القيام بمشاريع 

  ذات أهمية تستلزم المساعدة.
  )27المادة (    

يعتبر الشخص مكلفاً بالضريبة أو الرسم اعتباراً من بدء السنة المالية التي تلي تملكه أو 
  فه في العقار إن كان مالكاً أو متصرفاً فيه أو أشغاله إياه إن كان مستأجراً.تصر

إذا استحق مبلغ للهيئة المحلية بمقتضى أحكم القانون ولم يدفع خالل خمسة عشر يوماً  
من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف إنذاراً تحريرياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي 

  ها ووجوب دفعه خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.استحق عن
يبلغ المكلف اإلنذار بتسليمه إياه بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ  

واقعاً إذا بلغ اإلنذار الى مكان إقامته األخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه 
يعترض على صحة التكليف أن يرفع بذلك دعوى لدى  األخير المعروف. يحق لكل مكلف

) من هذه المادة شريطة أن يدفع المبلغ 2المحكمة المختصة خالل المدة المعينة في الفقرة (
المطلوب منه أو يقدم تأمينات بشأنه ترضى عنها المحكمة ريثما يفصل في دعواه إال إذا كانت 

  قد أجلت رسوم المحاكمة بسبب فقره.
  ال المنقولة وبيعها:حجز األمو
) من هذه المادة يقرر الرئيس حجز 2إذا لم يدفع المبلغ خالل المدة المحددة في الفقرة ( 

الهيئة المحلية  جباهوبيع ما يكفي لتسديد المبلغ من أموال المكلف المنقولة ويصدر إلى أحد 
  مذكرة موقعة منه ومختومة بختم الهيئة المحلية يأمره فيها بتنفيذ ذلك.

على الجابي عند استالمه المذكرة المبينة في الفقرة السابقة أن يستصحب أحد أفراد   - أ 
الشرطة إذا رأى لزوماً لهذا ويدخل محل عمل المكلف أو أرضه ويحجز من أمواله 

  المنقولة ما يراه كافياً لتسديد المبلغ المطلوب مع نفقات الحجز.
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وعند انتهاء هذه المدة تباع األموال يحتفظ المجلس باألموال المحجوزة مدة عشرة أيام   - ب 
  بالمزاد العلني إال إذا دفع المكلف المبلغ والنفقات المذكورة.

  االمهال:  -7
  يجوز للرئيس بناء على سبب معقول أبدي إليه أن يمدد االحتفاظ باألموال المحجوزة.  - أ 
ا كان مما يجوز بيع المال المحجوز أو بعضه قبل انقضاء المدة المذكورة في البند (أ) إذ  - ب 

  يرجح تلفه أو هبوط قيمته إما برضاء المكلف أو بأمر الرئيس.
  تستثنى األموال التالية من الحجز أو المصادرة أو البيع:  -8

  األلبسة واَألسرة والفرش الضرورية للمكلف وأسرته.  - أ 
  أواني الطبخ الضرورية للمكلف وألسرته.  - ب 
زمة لمهنة المكلف أو لحرفته أو لتجارته الكتب واألدوات واآلالت واألوعية واألمتعة الال  - ج 

  على أال يتجاوز مجموع قيمتها خمسة أضعاف قيمة الدين.
المؤونة الالزمة للمكلف وأسرته مدة ثالثة أشهر، ومقدار البذور الذي يكفي لبذر األرض   - د 

  التي اعتاد زراعتها، إذا كان مزارعاً.
لف إذا كان مزارعاً جمال أو أبقار أو حيوانان اثنان من الحيوانات التالية يختارهما المك  - ه 

  بغال أو حمير أو خيل أو أغنام أو ماعز.
  علف للحيوانين المستثنيين من الحجز يكفيهما مدة ثالثة أشهر.  - و 
  اللباس الرسمي لموظفي الحكومة.  - ز 
  األثواب والحلل واألدوات واآلالت الكنسية التي تستعمل خالل إقامة الصالة.  - ح 
  من الحاصالت سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن.الحصة المستحقة للحكومة   - ط 
  حق المطالبة بالتعويضات.  - ي 
  حق الخدمة الشخصية.  - ك 
  حق النفقة في المستقبل.  - ل 
  أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة.  - م 
البوالص والشيكات وسندات األمر، إال إذا كانت قد أجري عليها األخطار بسبب عدم   - ن 

ها، أو أصبحت في أي حال غير قابلة لالنتقال فيمكن تأديتها أو أعلن إفالس حامل
  حجزها.

األبنية العائدة للبلديات والهيئات المحلية واألوقاف المخصصة ألداء أعمالها وكذلك   - س 
  األبنية العائدة للمستشفيات المنشأة للمنافع العامة.
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ن إذا وقع الحجز على أية أشياء بموجب هذه المادة يجوز ألي شخص لحقه حيف م -9
جراء ذلك أن يرفع دعوى على المجلس يطالب بها برد األشياء المحجوزة أو قيمتها أو فك 

  الحجز عنها مع المطالبة بالعطل أو الضرر أو بدون ذلك.
التحصيل عن طريق دائرة اإلجراء: يجوز للرئيس تحصيل األموال المستحقة  -10 

حصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً للهيئة المحلية بواسطة دائرة اإلجراء بالطريقة التي ي
  بدالً من تحصيلها بمقتضى هذه المادة إذا رأى ذلك أضمن لمصلحة الهيئة المحلية.

  حجز الرواتب: -11 
إذا كان المكلف موظفاً أو مستخدماً له راتب أو أجر ثابت يمكن استيفاء المبلغ المستحق  

ب على الرئيس أن يعمل على استيفاء المبلغ بهذه عليه ربع راتب ذلك الموظف أو األجر فيج
الطريقة قبل اإلقدام على اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرات الرابعة والخامسة من هذه 

  المادة.
استيفاء ما تجبيه السلطة التنفيذية: ال تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب أو  -12 

انون أو تشريع آخر التي تتولى السلطة التنفيذية الرسوم التي نص عليها هذا القانون أو أي ق
  استيفائها أو جبايتها لمنفعة الهيئات المحلية.

يجري تحصيل اإليرادات من قبل مجلس الهيئة المحلية أو من قبل السلطة  -13 
  التنفيذية أو بواسطة متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين تبعاً ألحكام القانون.

  )28المادة (
الهيئة المحلية بمصادقة الوزير أن يخفض مقدار العوائد أو الرسوم يجوز لمجلس   - أ

المفروضة على أي شخص أو أن تشطب بسبب فقره إذا تبين له أن ذلك أقرب الى 
  تحقيق العدالة واإلنصاف. 

  يجوز لمجلس الهيئة المحلية وبمصادقة الوزير وضع حوافز أو غرامات للمكلفين.   - ب
  )29المادة (

جيل التصرف باألموال غير المنقولة يجب أن تكون مشروطة بإبراز جميع معامالت تس
  شهادة تثبت دفع ضرائب الهيئة المحلية.

  )30المادة (
يتكون صندوق الهيئة المحلية من مجموعة األموال التي يستوفيها أو تستوفي بالنيابة 

لصندوق النفقات عنها أو تؤول إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر وتدفع من ا
والمصروفات التي يقرر المجلس إنفاقها، وال يدفع أي مبلغ من صندوق الهيئة المحلية إال إذا 
  كان مقرراً في موازنة السنة الجارية أو إذا قرر المجلس صرفه بصورة خاصة بموافقة الوزير.
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  )31المادة (
قبل المجلس وتصديقها  توضع للهيئة المحلية موازنة سنوية يعمل بها بعد إقرارها من

  من قبل الوزير ويجوز وضع مالحق للموازنة بالطريق نفسها.
يجب تقديم الموازنة السنوية خالل األربعة أشهر األخيرة وقبل شهرين من بداية السنة  

المالية الجديدة وال يجوز أن تتجاوز النفقات ما خصص لها في ميزانية السنة السابقة إلى أن يتم 
  زنة الجديدة.تصديق الموا

يجوز نقل مخصصات من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس  
  ومصادقة الوزير.

  )32المادة (
يقدم الرئيس حساباً ختامياً عن السنة المنتهية خالل شهرين على أكثر من انتهائها 

  ويرسله إلى الوزير للتصديق عليه بعد إقراره من قبل المجلس.
  )33المادة (

ما ال يتعارض مع أحكام القانون تنظم اإلجراءات الالزمة إلدارة صندوق الهيئة المحلية ب
والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية 

  والحساب الختامي وغير ذلك من األمور المتعلقة به بنظام مالي يصدره الوزير.
  )34المادة (

حكام هذا القانون يصدر الوزير نظاماً للهيئات المحلية بشأن اللوازم والعطاءات وفقاً أل
والمقاوالت ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية إجراء 

  المناقصات والمزايدات والمقاوالت واألمور األخرى المتعلقة بأشغال الهيئة المحلية.
  )35المادة (

ص حسابات الهيئة المحلية ومراجعة جميع معامالتها المالية واإلدارية والقانونية فح
  يكون من قبل فاحصين مختصين تكلفهم الوزارة أو هيئة الرقابة العامة. موجوداتهاوجرد 

  )36المادة (
يضع الرئيس تقريراً سنوياً عن األعمال التي تمت في هيئته المحلية وترسل نسخة من 

  إلى الوزير مع مالحظات المجلس. هذا التقرير
  )37المادة (

تبقى الهيئات المحلية المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون قائمة وتعتبر مستوفية لشروط 
  إحداثها.
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  )38المادة (
تبقى الضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى القوانين واألنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا 

  و كانت مستحقة بمقتضاه.القانون واجبة التحصيل كما ل
  )39المادة (
  يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

  )40المادة (
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره 

  في الجريدة الرسمية.
  ميالدية  12/10/1997صدر بمدينة غزة بتاريخ 

  ية هجر 1418/ جماد اآلخر/10الموافق: 
   

  ياسر عرفات
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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  )2ملحق رقم (
 االستبانة

 
  

  
  البرنامج المشترك بين

  أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى
  أداة الدراسة/ االستبانة

  
  ورعاك/يحفظك اهللا  ......................... (اختياري) الفاضل/ة األخ/ت

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
    :االستبانة المرفقة عبارة عن أداة لجمع البيانات والمعلومات الالزمة إلجراء دراسة بعنوان

  
  البلديات والتنمية المحلية المستدامة في قطاع غزة، الواقع والمعيقات

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القيادة واإلدارة، من  ستكماالًوذلك ا
 هتمامإن هناك إأكاديمية اإلدارة والسياسة، ضمن البرنامج المشترك مع جامعة األقصى. حيث 

ن إستدامة في مختلف القطاعات المكونة للمجتمع، وحيث تحيق اال ىوتوجه عالمي يسعى إل
لتنمية، والبلدية هي صاحبة الوالية اإلدارية والتنظيمية عليها، كما األرض هي الوعاء المكاني ل
المحلية ن الدراسة في آليات تحقيق التنمية إدعائم المجتمع، ف واحديتشكل البلدية األداة التنفيذية 

  المستدامة من خالل البلديات والهيئات المحلية هي أحد المواضيع البحثية الهامة.
ن حضرتكم التكرم باإلجابة عن جميع فقرات االستبانة بدقة لذا فأن الباحث يأمل م

وموضوعية، وإذ يتقدم الباحث ببالغ الشكر وعظيم االمتنان ووافر االحترام لحسن تعاونكم وكرم 
نه يؤكد لحضرتكم أن المعلومات التي سوف يتم الحصول إتجاوبكم في إنجاح هذه الرسالة، ف

  البحث العلمي فقط.عليها من قبلكم لن تستخدم إال لغرض 
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

   الباحث/ محمد جاسم العصار
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  :  المتغيرات الشخصية :الجزء األول
  :  ) أمام اإلجابة الصحيحة×يرجى وضع إشارة (

 :الموقع الوظيفي -1
 وزارة الحكم المحلي: 

  مدير دائرة   مدير عام   وكيل وزارة   وزير 
 بلدية:  

 مدير دائرة   مدير البلدية   عاممدير    رئيس بلدية 
 رفح        خانيونس  دير البلح   غزة  الشمال 
 :مدة الخدمة في العمل (وزارة الحكم المحلي أو البلدية) -2

  سنة 15أقل من  -10من      سنوات10أقل من  
 سنة 20أكثر من   سنة 20أقل من  -  15من  
  :المؤهل العلمي -3

 ثانوية عامة وأقل  دبلوم  سبكالوريو  دراسات عليا 
  :المستدامةالمحلية ة التي التحقت بها في مجال التنمية يعدد الدورات التدريبية التخصص -4

 دورات وأكثر 4   دورة 3- 1من   ال يوجد 
 هي عملية تعبئة وتنظيم جهود أفراد المجتمع وجماعاته، للعمل المشترك مع الهيئات  :التنمية

المجتمع وتحسين مستوى معيشة أبنائه باالنتفاع الكامل بكافة الموارد الحكومية، لحل مشاكل 
  الطبيعية والبشرية والفنية والمالية المتاحة.

 هي عملية مخططة قائمة على منهج علمي، تهدف  :التنمية المحلية في الهيئات المحلية
جتماعية لتحسين األحوال المعيشية ألفراد المجتمع المحلي االقتصادية والسياسية واال

  والحضرية، بالمشاركة الفاعلة بين الجهود الشعبية والرسمية.
 هي العملية التي تفي باحتياجات  :االستدامة في الهيئات المحلية والبلديات في فلسطين

تكامل بين الكفاءة والفاعلية االقتصادية  جميع األجيال من الموارد الطبيعية واألراضي، في
 حفاظ على البيئة واألرض.والعدالة االجتماعية مع ال

  الكفاءة هي قدرة البلدية لحسن استغالل واستخدام مواردها وتحويل تلك الموارد  :الكفاءة
 لنتائج ضمن معايير محددة.

 الفاعلية هي الدرجة التي تحقق بها البلدية اهدافها المحددة مسبقاً وهي تهتم  :الفاعلية
  بالنتائج. 

 م والخاص ومنظمات المجتمع المحلي العاملين في نطاق وهم القطاعين العا :أصحاب الشأن
  .نفوذ البلدية
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  :محاور الدراسة :الجزء الثاني
  في المكان المتفق مع إجابتكم:(×) الرجاء وضع عالمة 

 المحور األول: الواقع اإلداري للبلديات:

 الفقرة م
موافق 
 بشدة

 ال أدري موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

يمي واإلداري مناسب ألهداف الهيكل التنظ - 1
 البلدية.

     

يساهم الواقع اإلداري للبلدية في تحقيق  - 2
 المستدامة.المحلية التنمية 

     

تتمتع البلدية بالقدرة على حشد الموارد  - 3
 المالية والفنية.

     

تتمتع البلدية بالقدرة على ترتيب األولويات   - 4
  التنموية.

     

على استخدام الموارد تحرص البلدية  - 5
 بكفاءة. 

     

تحرص البلدية على تحقيق األهداف   - 6
  بفاعلية.

     

      تعاني البلدية من تضخم في عدد العاملين. - 7
يعمل في البلدية عدد من العاملين على قدر  - 8

 مناسب من التأهيل والتدريب والخبرة.
     

      يوجد عدد كبير من البلديات المستحدثة.  - 9
من المناسب دمج البلديات الصغرى لزيادة  -10

 كفاءتها وفاعليتها.
     

المحلية تتوفر للبلدية رؤية واضحة للتنمية  -11
 المستدامة.

     

مستدامة محلية تتوفر للبلدية برامج تنمية   -12
محددة مثل (مشاركة أصحاب الشأن، 
تدوير الموارد، إدارة المياه، استعماالت 

  ي).األراض

     

يدرك العاملون بوضوح مفاهيم وأبعاد  -13
 المستدامةالمحلية التنمية 
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 العالقة بين وزارة الحكم المحلي والبلديات:طبيعة المحور الثاني: 

 الفقرة م
موافق 
 بشدة

 ال أدري موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

يعطي قانون الهيئات المحلية الفلسطينية  -14
 كافية للبلدية.صالحيات 

     

شاركت البلدية في صياغة قانون الهيئات  -15
  المحلية الفلسطيني.

     

تعمل البلدية في تعاون وانسجام وتوافق مع  -16
 وزارة الحكم المحلى.

     

تمارس وزارة الحكم المحلي دوراً إشرافيا  -17
  ورقابياً علي البلديات.

     

حكم محلي مالئم توجد حاجة لتطوير قانون  -18
 للواقع الفلسطيني.

     

      يتوجب تعزيز استقاللية البلديات. -19
يمكن تطبيق نظام الالمركزية في الحكم  -20

 المحلي في فلسطين.
     

تساعد قوانين وتشريعات البناء على إحداث  -21
 مستدامة.محلية تنمية 

     

در من تتمتع لجنة التنظيم والبناء المحلية بق -22
 االستقاللية والصالحيات.

     

يوجد تنسيق بين لجان التنظيم والبناء  -23
 المحلية في البلديات.

     

تحرص لجنة التنظيم المركزية على  -24
 االستخدام األمثل لألراضي.

     

تهتم لجنة التنظيم المركزية بمبادئ ومعايير   -25
  االستدامة عند توزيع القطاعات االقتصادي

     

 
 :المالية والبشرية)( الماليةالمتاحة المحور الثالث: موارد البلديات 

 الفقرة م
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

حصة مناسبة من  ىتحصل البلدية عل -26
 موازنة الحكومة.

     

يعطي قانون الهيئات المحلية الفلسطينية  -27
 ية األموال.صالحيات مناسبة للبلدية لجبا
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 الفقرة م
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

تتمتع القرارات المالية الصادرة عن البلدية  -28
 باستقاللية عن وزارة الحكم المحلى.

     

تعد البلدية موازنة تقديرية سنوية خاصة  -29
 بها للتشغيل والتطوير والتنمية.

     

      تتحكم البلدية بنفقاتها وبرامجها التطويرية.  -30
نويع مصادر التمويل تهتم البلدية بت -31

 للمشاريع.
     

تكفي موارد البلدية لتغطية برامجها  -32
 ومشاريعها.

     

تعتمد البلدية على مصادر التمويل  -33
 الخارجي للمشاريع التنموية والتطويرية. 

     

تسعى البلدية لالعتماد على التمويل الذاتي  -34
 للمشاريع التنموية.

     

س البلدية للتوجيه األمثل تسعى المجال -35
 للموارد المالية وفق الخطط الموضوعة.

     

 
 :المستدامةالمحلية المحور الرابع: برامج البلديات ومجاالت التنمية 

 الفقرة م
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 :ةالمستدامالمحلية أوالً: برامج البلديات المساهمة في تحقيق التنمية  

تقوم البلدية بتحديد االحتياجات وترتب  -36
  األولويات لبرامجها ومشاريعها. 

     

تتمكن البلدية من حشد التمويل والموارد  -37
 المستدامة.المحلية الالزمة للتنمية 

     

مشاركة أصحاب  ىتحرص البلدية عل -38
 الشأن في التخطيط المتكامل للتنمية

     

بالتحليل والتخطيط المكاني تقوم البلدية  -39
 الستعماالت األراضي.

     

تحدد البلدية البرامج والمشاريع وتنسق بين  -40
دية واالجتماعية في النشاطات االقتصا

 مناطق نفوذها
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 الفقرة م
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 المستدامة التي تساهم البلديات في تحقيقها:المحلية ثانياً: مجاالت التنمية   
ي وأصحاب تمكن البلدية المجتمع المحل  -41

  الشأن من المشاركة في التخطيط.
     

ى توزع البلدية الخدمات والمشاريع عل  -42
  الموطنين واألحياء بعدالة ونزاهة.

     

تقوم البلدية بتحويل وتدوير الموارد   -43
  الطبيعية

     

       تدير البلدية مصادر المياه بكفاءة وفاعلية.  -44
       فاءة وفاعلية.تدير البلدية األراضي بك  -45

 
 المستدامة:المحلية المحور الخامس: المعيقات أمام البلديات في تحقيق التنمية 

 الفقرة م
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      غياب التشريعات القانونية المناسبة. -46
      غياب الالمركزية في الحكم المحلي. -47
      ت كبير.عدد البلديا -48
      نقص التمويل الخارجي لدعم البلديات. -49
ضعف التمويل الحكومي المخصص  -50

 للبلديات
     

غياب المشاركة الشعبية وأصحاب الشأن  -51
 من ذوى العالقة.

     

غياب التنسيق بين البلديات في التخطيط  -52
 وغيره.

     

ت ضعف المخططات اإلقليمية الستعماال -53
 األراضي.

     

إجراءات االحتالل والحصار المفروض   -54
 على قطاع غزة.

     

غياب الشراكة مع القطاع الخاص والهيئات   -55
  المحلية المجاورة في مناطق النفوذ.
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 المستدامة:المحلية المحور السادس: تطوير آليات تفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية 

 الفقرة م
 موافق
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      سن التشريعات المناسبة للهيئات المحلية. -56
      تبني الالمركزية في الحكم المحلي. -57
      دمج البلديات الصغرى في هيئات أكبر. -58
      تنويع مصادر التمويل للبلديات. -59
      ة.تخصيص موازنات من الموازنة العام -60
      تحريك أصحاب الشأن والمشاركة الشعبية. -61
تعزيز التنسيق والتخطيط المشترك بين  -62

 البلديات.
     

االنتهاء من المخططات اإلقليمية  -63
 الستعماالت األراضي. 

     

أنجاز المشروع الوطني والتحرر من   -64
 .االحتالل

     

هيئات الشراكة مع القطاع الخاص وال  -65
  المحلية المجاورة في مناطق النفوذ.

     

 
 المستدامة:المحلية مساهمة البلديات في تحقيق التنمية  ىمؤشرات قياس مدالمحور السابع: 

موافق  الفقرة م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      تُشكل البلدية لجان األحياء.  - 1
      .تُفعل البلدية لجان األحياء  - 2
تُمكن البلدية المجتمع المحلي من تحديد   - 3

االحتياجات والرغبات والبرامج والمشاريع 
 التنموية وتوزع الموارد.

     

      تُحرك البلدية أصحاب الشأن.  - 4
تُشرك البلدية المجتمع المحلي في التخطيط  - 5

 االستراتيجي والمتكامل للتنمية.
     

      نظافة والصحة العامة.تهتم البلدية بال  - 6
تزود البلدية المواطنين بمياه شرب نظيفة   - 7

 وصالحة.
     

توفر البلدية البني التحتية األساسية في األحياء   - 8
 صف طرق...).ر(صرف صحي، و
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 الفقرة م
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

تمتلك البلدية برامج تحويل وتدوير   - 9
 للموارد الطبيعية.

     

المستهلك  تحفز البلدية وتعدل من سلوك -10
  لزيادة فعالية التدوير للموارد الطبيعية.

     

خصخصة مشاريع  ىتعمل البلدية عل -11
  التدوير.

     

       تسعي البلدية الستغالل الطاقة الشمسية. -12
تصنف البلدية النفايات الصلبة وتفصل    -13

 بينها في الحاويات.
     

      تعالج البلدية مياه الصرف الصحي.  -14
      تخطط البلدية إلنشاء مباني صديقة للبيئة. -15
      تدير البلدية مصادر المياه بكفاءة وفاعلية. -16
تخطط البلدية لتجميع مياه األمطار وإعادة  -17

 حقنها في باطن األرض.
     

      تمارس البلدية التوعية البيئية للمواطنين. -18
التخطيط المكاني تمارس البلدية التحليل و  19

 الستعماالت األراضي.
     

توظف البلدية وتوزع األراضي في   -20
األنشطة االقتصادية  ىاستعماالتها عل

 واالجتماعية والبيئية.

     

توازن البلدية في التوسع بين الحضر  -21
 والريف.

     

تنسق البلدية مع البلديات المجاورة في  -22
 عات المختلفة.تقسيم األنشطة على القطا
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  :اختياري)المفتوحة (األسئلة 
  
  المستدامة؟المحلية ما مفهومك للتنمية  -1

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................  
   
المحليـة  ام البلديات فـي سـبيل تحقيـق التنميـة     أم ىخراألبرأيك ما هي أهم المعيقات  -2

  المستدامة؟
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................  

  
  المستدامة؟المحلية ما هي أهم اقتراحاتك لتفعيل دور البلديات لتحقيق التنمية  -3

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................  
  حسن التعاونلشاكراً 

  
  الباحث

  محمد جاسم العصار
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  )3ملحق رقم (
  قائمة بالمحكمين الذين تم عرض االستبانة عليهم

  مكان العمل  الوظيفة  االسم  رقم

  أستاذ مساعد   د. مروان سليم االغا - 1
 -دارية إلكلية االقتصاد والعلوم ا
  جامعة االزهر

  ستاذ مشاركأ  الهادي التلباني د. نهاية عبد - 2
- داريةإلكلية االقتصاد والعلوم ا
  جامعة االزهر

  ستاذ مساعد وعميدأ  د. زياد جالل الدماغ  - 3
رية والمالية داإلكلية العلوم ا

  جامعة غزة

  ستاذ مساعد وعميدأ  د. نضال فريد عبداهللا  - 4
دارية إلكلية االقتصاد والعلوم ا
  جامعة االقصى

  د. فريد صبحي القيق  - 5
قسم الهندسة بستاذ مشارك أ

  المعمارية ونائب عميد
  الجامعة االسالمية–كلية الهندسة 

  

  د. شادي التلباني  - 6
أستاذ مساعد االحصاء 

  قيالتطبي
–دارية إلكلية االقتصاد والعلوم ا
  جامعة االزهر

  د. يوسف صبحى الغريز  - 7
أستاذ مشارك الهندسة 

  المدنية
وزير االشغال العامة واالسكان 

  سابقاً

  أبو جحجوح  يحيى محمد - 8
ستاذ مشارك المناهج أ

  وطرق التدريس
جامعة –عميد كلية التربية 
  األقصى

  جامعة االقصى  صاد المساعدستاذ االقتأ  د. محمود محمد صبرة  - 9
  الجامعات الفلسطينية  أستاذ القانون المساعد  د. جميل جمعة سالمة  - 10

  د. فرج إبراهيم أبو شمالة - 11
ستاذ مساعد المناهج أ

  وطرق التدريس
  الجامعات الفلسطينية

ستاذ مساعد العلوم أ  أحمد جواد الوادية  - 12
  السياسية

دارة والسياسة إلكاديمية اأ
  لياللدراسات الع

ستاذ مساعد الهندسة أ  د. يوسف المنسي  - 13
  المعمارية

الجامعة االسالمية وزير 
  االشغال سابقاً

كلية االقتصاد والعلوم   أستاذ مساعد  د. وفيق االغا  - 14
  جامعة األزهر -داريةإلا

ماجستير الهندسة   م. محيي الدين الفرا  - 15
  المعمارية

مدير عام التخطيط في وزارة 
  الحكم المحلي
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  )4ق رقم (ملح
  األولي لقاء المجموعة البؤرية

المستدامة في المحلية تحقيق التنمية  والمعيقات التي تواجهها في سبيلالبلديات  واقعحول 
  قطاع غزة
  
  أعضاء المجموعة األولي ىاألسئلة المحددة التي طرحها عل

  االستبانة ككلحول.  
  :السؤال األول
- %52من لجميع محاور االستبانة متوسطة ( يع تقديرات عينة الدراسةقد كانت جم

 المستدامة.المحلية تحقيق التنمية في  هادورواقع البلديات و%) حول 68
  برأيكم ما تفسير هذا التقدير؟

  المحور األول: الواقع اإلداري والتنظيمي للبلدياتحول  
  :السؤال الثاني

 يتنافى% وهذا التقدير قد 63ور متوسط بوزن نسبي حيث كان التقدير العام لفقرات المح
  ؟مع واقع البلديات ما تفسير ذلك

  :السؤال الثالث
والمتعلقة بمدى حرص البلدية على تحقيق األهداف بفاعلية والتي  )6(في الفقرة رقم

% في حين يشير واقع الحال بخالف ذلك من ناحية تحقيق األهداف. فبما 74حصلت على تقدير 
  سر ذلك؟يمكن نف

  :السؤال الرابع
بعاد التنمية المستدامة، أوالمتعلقة بمدى إدراك العاملين بمفاهيم و )13(في الفقرة رقم 

نه التحق أ% من العاملين أجاب 41%، في حين أن هناك 64والتي حصلت على درجة تقدير 
ي ما نه التحق فأ% منهم أجاب 38ية في مجال التنمية المستدامة، ودورات تخصص 3-1في 

نه عند سؤالهم عن مفهوم التنمية المستدامة بسؤال مفتوح فقط أدورات، في حين  4يزيد عن 
غلب اإلجابات كانت تنم عن ضعف في فهم التنمية أ% من العاملين أجاب عن ذلك السؤال، و10

  المستدامة وأبعادها.
اد التنمية ما سبب هذا التباين؟ وكيف ممكن زيادة وعي وإدراك العاملين بمفهوم وأبع

  المستدامة؟
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  المحور الثاني: محور طبيعة العالقة بين وزارة الحكم المحلي والبلدياتحول  
  :السؤال الخامس
والمتعلقة في مدى الحاجة إلي تطوير حكم محلي يالءم الوضع  )5(في الفقرة رقم

  %.88الفلسطيني، كانت تقديرات العينة ودرجة الموافقة تصل إلي 
من نفس المحور والتي تناولت  )1(في حين تفيد الفقرة رقم ؟ك الحاجةفما التفسير لتل 

% من أن الصالحيات 71الصالحيات الممنوحة للبلديات بحكم القانون والتي حازت على 
  الممنوحة للبلديات كافية.
  :السؤال السادس
والتي تناولت وجوب تعزيز استقاللية البلديات، حيث كانت درجة  )6(في الفقرة رقم

  %.81رضا عن تلك الفقرة ال
  برأيكم ما هي الجوانب المطلوب تعزيز استقاللية البلديات فيها؟ 

  :السؤال السابع
والتي تناولت درجة االهتمام من قبل لجنة التنظيم المركزية بمبادئ  )12(في الفقرة رقم

الواجب %، برأيكم لماذا من 93االستدامة عند التوزيع القطاعي، حيث حصلت تلك الفقرة على 
  ؟وكيف نهتم بها ؟االهتمام بتلك المبادئ

  السؤال الثامن:
والمتعلقة بدرجة التنسيق بين لجان التنظيم والبناء المحلية في ) 10(في الفقرة رقم

وما اآلليات  ؟% برأيكم لماذا هذا الضعف في التنسيق63البلديات، والتي حصلت على تقدير 
  لمقترحة لتعزيزه؟ ا
  محور الموارد المتاحةالمحور الثالثحول :  

  :السؤال التاسع
المتعلقة بقدرة البلديات على إعداد الموازنة التقديرية السنوية الخاصة )4(في الفقرة رقم

%، فطالما تستطيع 84بالتشغيل والتطوير والتنمية، حيث حصلت هذه الفقرة على تقدير عالي 
  ت حسب الموارد المتوقعة؟فلماذا ال تعد تلك الموازنا ،البلديات إعداد الموازنات
  :السؤال العاشر
والتي تتناول مدى اهتمام البلديات بتنويع مصادر التمويل، حيث ) 6(في الفقرة رقم
وبرغم هذا االهتمام، ما تفسير اعتماد البلديات على التمويل  ،%76حصلت الفقرة على 

تمد البلديات على التمويل الخارجي؟ وما هي عيوب االعتماد على التمويل الخارجي؟ ولماذا ال تع
  الذاتي؟
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  المحور الرابع: محور البرامج والمجاالتحول  
  :السؤال الحادي عشر

لقد حصل المحور الفرعي المتعلق ببرامج البلديات المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 
هم %، كما حصل المحور الفرعي المتعلق بمجاالت التنمية المستدامة والتي تس73على تقدير 

%، ولكن من خالل واقع الحال ومؤشرات القياس نجد ضعف في 68البلديات في تحقيقها على 
  ذلك ما تفسير ذلك؟.
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  )5ملحق رقم (
  أسماء أعضاء المجموعة البؤرية األولي للخبراء في الحكم المحلي والبلديات 

  في مقر أكاديمية االدارة والسياسة 20/10/2014المنعقدة بتاريخ 
  مكان العمل  الوظيفة  االسم  رقم

  وزارة الزراعة  مدير عام  د. نبيل أبو شمالة   - 1

  وزارة الحكم المحلي  مدير عام  م. زهدي الغريز   - 2

  مصلحة مياه الساحًل  مدير دائرة  م. أحمد شاكر   - 3

  بلدية غزة  مدير دائرة المياه  م. ماهر سالم   - 4

  سلطة البيئة  مهندس بيئة  م. أحمد المناعمة   - 5

  رئيس بلدية الزوايدة  نيقانو  أ. حسن مزيد   - 6

  رئيس بلدية ام النصر  محاسب  أ. زياد ابو فريا   - 7

  ---   مدير جمعية خيرية  أبراهيم أبو شمالة م.   - 8
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  )6ملحق رقم (
  لقاء المجموعات البؤرية المخصصة لجمهور المواطنين 

ة المستدامة في تحقيق التنمية المحلي حول واقع البلديات والمعيقات التي تواجهها في سبيل
  قطاع غزة
  

  أعضاء المجموعات البؤرية ىاألسئلة المحددة التي تم طرحها عل
  المخصصة لجمهور المواطنين مجموعات) 5(

  ؟وسهولة تتم اإلجراءات اإلدارية في البلديات بسالسة 1.س
  يتمتع موظفي البلدية بالخبرة والكفاءة الالزمة لعملهم؟. 2س
  لمواطنين في المشاركة في التخطيط للتطوير والتنمية؟تعطي البلدية الفرصة ل .3س
  تحقق البلدية أهدافها في التنمية والتطوير؟ .4س
  كاف من االستقالل عن وزارة الحكم المحلي؟ تتمتع البلدية بقدرٍ .5س
  قوانين البناء والتنظيم مع برامج التنمية؟ ئمتتال .6س
  البلدية؟ ىلعل تقيم البلدية مشاريع استثمارية تعود بالدخ .7س
  تتم الجباية بكفاءة؟ .8س
  تستغل البلدية المنح والهبات في مشاريع التنمية والتطوير؟ .9س
  المواطنين واألحياء بعدالة؟ ىتوزع البلدية الخدمات عل .10س
  . البلدية األراضي والمياه بكفاءة؟11س
  امة؟. ما أهم المعيقات أمام البلدية لتحقيق التنمية المحلية المستد12س
  . ما اقتراحاتك آلليات تفعيل دور البلدية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة؟13س
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  تم بحمد اهللا


