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تقــديــم
يشــرفني ،بصفتــي رئيــس االتحــاد الفلســطيني
ّ
يــدي زمالئــي
للهيئــات المحليــة ،أن أضــع بيــن
ْ
رؤســاء الهيئــات المحليــة وشــركاء االتحــاد ،الخطــة
االســتراتيجية األولــى التــي تغطــي الفتــرة الممتــدة
لتوفــر هــذه الخطــة
ّ
بيــن العــام  2019والعــام .2022
ً
فرصــة أخــرى علــى صعيــد تعزيــز
االســتراتيجية
القــدرات المؤسســية والعملياتيــة لــدى االتحــاد لكــي
يقدمهــا ألعضائــه،
يرتقــي بمســتوى الخدمــات التــي ّ
وينهــض بقــدرات الهيئــات المحليــة فــي فلســطين
لتقديــم خدمــات أفضــل للمواطنيــن الفلســطينيين.
وســوف تمكِّ ــن هــذه الخطــة االســتراتيجية الجديــدة
ـتوى أفضــل فــي تمثيــل جميــع
االتحــاد مــن بلــوغ مسـ ً
هيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين ،وتقديــم
الدعــم لهــا والدفــاع عــن مصالحهــا وحقوقهــا،
علــى المســتويين المحلــي والدولــي ،بمــا يتوافــق
مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة وبمــا يتماشــى مــع
مبــادئ الحكــم الرشــيد.
إن منهجيــة إعــداد الخطــة االســتراتيجية األولــى
لالتحــاد ال تقــل أهميــة عــن الخطــة نفســها .فقــد
وفــرت آليــة إعــداد هــذه الخطــة للهيئــة التنفيذيــة
لالتحــاد وهيئتــاه اإلداريــة والعامــة وشــركائه فرصـ ًـة
أخــرى أتاحــت لهــم المشــاركة فــي تقييــم قصــص
والمواطــن التــي أخفــق
حققهــا االتحــاد
النجــاح التــي ّ
َ
فيهــا فــي ســابق عهــده ،كمــا أتاحــت فرصــة اتخــاذ
القــرارات بشــأن تحديــد أولوياتــه الرئيســية علــى
أســاس خطــة عمــل واضحــة تغطــي األعــوام األربعــة
المقبلــة .وإنــه مــن دواعــي اعتــزازي أن أقــول إن هــذه
الخطــة ُأ ِعـ َّـدت بمشــاركة كاملــة مــن أعضــاء االتحــاد
وبالتشــاور مــع شــركائنا المحلييــن والدولييــن كافــة.
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يصــادف هــذا العــام الذكــرى الســنوية العشــرين
لتأســيس االتحــاد .وعلــى الرغــم مــن أن األعــوام
العشــرين الماضيــة انطــوت علــى تحديــات واجههــا
االتحــاد ،إال أننــا اليــوم عاقــدون العــزم أكثــر مــن
أي وقــت مضــى ،علــى إعــادة بنــاء وتطويــر االتحــاد
والمســاهمة فــي إقامــة مؤسســات حكــم محلــي
تتميــز بقــدر أكبــر مــن االســتجابة والمســاءلة
أول
والشــفافية وتضــع مصلحــة المواطــن واحتياجاته ً
وفــي كل يــوم .وإننــي أدعــو كل عضــو مــن أعضــاء
االتحــاد ،وشــركائنا فــي الحكومــة وشــركائنا المحلييــن
والدولييــن إلــى تقديــم دعمهــم الكامل الســتراتيجيتنا
ومســاندة االتحــاد للنهــوض بقطــاع الحكــم المحلــي
فــي فلســطين.
الخالصيــن
أود أن ُأعـ ِـرب عــن شــكري وامتنانــي
ْ
أخيـ ًـراّ ،
لــكل عضــو مــن أعضــاء االتحــاد ،ولشــركائنا فــي
الحكومــة وكافــة الشــركاء علــى المســتويين المحلــي
والدولــي علــى تعاونهــم معنــا ودعمهــم المتواصــل
أوجــه شــكري الخــاص لمواطنينــا علــى
لنــا ،كمــا
ّ
التزامهــم الــذي يرفــد تصميمنــا وعزمنــا علــى بلــوغ
مســتقبل أفضــل ،ليــس لهيئــات الحكــم المحلــي
وحدهــا ،بــل لفلســطين بأســرها.
موسى حديد
رئيس االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية

الفصل األول

مقدمة
االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
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مقدمة
تشــكّ ل هيئــات الحكــم المحلــي العمــود الفقــري
لقطــاع اإلدارة العامــة فــي فلســطين ،حيــث تضطلــع
بــدور أساســي ال ُيســتغنى عنــه فــي بنــاء الدولــة
الفلســطينية وإضفــاء الطابــع الديمقراطــي عليهــا.
وتمثّ ــل هيئــات الحكــم المحلــي نقطــة االتصــال
ــد نقطــة الوصــل وااللتقــاء
األولــى،
وغالبــا مــا تُ َع ّ
ً
بيــن المجتمعــات المحليــة والحكومــة الفلســطينية.
وتتولــى هــذه الهيئــات المســؤولية عــن تقديــم 27
تــؤدي غيرهــا مــن الوظائــف
خدمــة أساســية ،كمــا
ّ
المنوطــة بالحكومــة بموجــب القانــون رقــم ( )1لســنة
 1997بشــأن الهيئــات المحليــة الفلســطينية ،بمــا
فيهــا إمــدادات الميــاه والكهربــاء ،وتخطيــط الشــوارع
والمــدن وإصــدار رخــص البنــاء.
تؤمــن
وتضــم الهيكليــة المؤسســية الرئيســية التــي ّ
ّ
كل مــن
الدعــم واإلســناد لهيئــات الحكــم المحلــي ًّ
وزارة الحكــم المحلــي ومديرياتهــا (التــي تشــمل
 11مديريــة فــي الضفــة الغربيــة وخمــس مديريــات
فــي قطــاع غــزة) ،واالتحــاد الفلســطيني للهيئــات
المحليــة ،وصنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات.
ويمثّ ــل االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة ،الــذي
نشــئ فــي العــام  ،1997مؤسســة مســتقلة يــوكَ ل
ُأ ِ
إليهــا تمثيــل المصالــح الجماعيــة لهيئــات الحكــم
المحلــي وممارســة أســاليب الضغــط والمناصــرة
مــن خــال مســاندة بنــاء قــدرات الهيئــات المحليــة،
تبــادل المعلومــات والممارســات الفضلــى
وتيســير
ُ
بينهــا والعمــل كقنــاة للحــوار بيــن الحكومــة المركزيــة
وهيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين.
مولهــا
قدمــت عــدة برامــج ّ
ومنــذ العــام ّ ،2004
المانحــون الدعــم لتعزيــز القــدرات المؤسســية لــدى
االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة .ومــع ذلــك،
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فــا يــزال االتحــاد يعمــل دون المســتوى األمثــل
أوجــه الخلــل والقصــور التــي
المعــول عليــه .وكانــت ُ
ّ
شــابت الهيكليــة اإلداريــة لالتحــاد ،وغيــاب الوضــوح
عــن العالقــات التــي تجمعــه بهيئــات الحكــم
المحلــي والحكومــة ،ومــوارده الماليــة المحــدودة،
والخالفــات التــي بــرزت بيــن البلديــات الكبيــرة حــول
مســائل التمثيــل تشــكل فــي مجملهــا مجموعــة مــن
العقبــات الرئيســية التــي حالــت دون وصــول االتحــاد
الــى مســتوى مــن العمــل كمؤسســة تتّ ســم بالقــوة
وتحظــى بالمصداقيــة فــي تمثيــل مصالــح هيئــات
الحكــم المحلــي.
وال تــزال نقــاط الضعــف التــي تعتــري االتحــاد
لحــق الضــرر بموقــف
الفلســطيني للهيئــات المحليــة تُ ِ
الهيئــات المحليــة فــي فلســطين .ومــن شــأن وجــود
اتحــاد قــوي أن يســهم فــي منــح هيئــات الحكــم
المحلــي صوتً ــا أكثــر تأثيـ ًـرا ،حيــث يكــون فــي مقــدوره
أن يعــزّ ز مصالحهــا ويمثّ ــل احتياجاتهــا .وفــي ُوســع
منصــة
االتحــاد الــذي يتمتــع بالمصداقيــة أن يشــكّ ل ّ
لالرتقــاء بمســتوى التعــاون واإلســناد المتبــادل بيــن
هيئــات الحكــم المحلــي .لــذا ،يبقــى دعــم االتحــاد
ومســاندته فــي االضطــاع بــدوره يحتــل رأس ســلّ م
األولويــات مــن أجــل تطويــر قطــاع الحكــم المحلــي
فــي فلســطين.
لقــد كان عــدم النجــاح مــن نصيــب جميــع المحــاوالت
التــي ُبذلــت إلعــادة تفعيــل االتحــاد حتــى العــام
 ،2014بمــا فيهــا المحاولــة األخيــرة التــي اســتهدفت
التوصــل إلــى حـ ّـل توفيقــي بيــن البلديــات الكبيــرة فــي
ّ
نظمتهــا الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد في
اللقــاءات التــي ّ
أريحــا فــي أواخــر العــام  .2014ومنــذ العــام ،2015
وفــي أعقــاب التغييــر الــذي طــرأ علــى إدارة االتحــاد
واالتفــاق الــذي ُأبــرم بيــن أعضــاء هيئتــه التنفيذيــة

بشــأن تعييــن نائــب الرئيــس ،وهــو رئيــس بلديــة رام
اللــه ،بصفــة القائــم بأعمــال رئيــس االتحــادُ ،بذلــت
جهــود ُمعتبــرة مــن أجــل التغلــب علــى التحديــات
الســابقة ،وإصــاح االتحــاد وإعــادة تفعيلــه لكــي
يتبــوأ موقعــه باعتبــاره الجهــة التمثيليــة الحقيقيــة
والموثوقــة للهيئــات المحليــة فــي فلســطين .وقــد
ورث القائــم بأعمــال رئيــس االتحــاد ،فــي واقــع األمــر،
مقــرا
مؤسســة أصابهــا اإلفــاس ،حيــث ال تملــك
ً
لهــا وال موظفيــن وال أرشــيف وال ســجالت .وكانــت
الدفعــات المســتحقة عــن رســوم العضويــة مــن
تقريبــا
توقفــت
البلديــات وهيئــات الحكــم المحلــي قــد ّ
ً
وتراكمــت ديــون كبيــرة علــى كاهــل االتحــاد.
ومــن الناحيــة اإليجابيــة ،وعقــب التغيــر الــذي طــرأ
علــى إدارة االتحــاد فــي العــام  ،2015اتُّ ِخــذ عــدد
مــن الخطــوات التــي ترمــي إلــى وضــع االتحــاد علــى
دمــا فــي
المســار الصحيــح مــن جديــد
والمضــي ُق ً
ّ
تنفيــذ إجــراءات اإلصــاح التــي تتســم بمصداقيتهــا.
وقــد عــادت هــذه الخطــوات بقــدر أكبــر مــن الفائــدة
والجــدوى علــى االتحــاد بعــد تنظيــم االنتخابــات
المحليــة خــال العــام  ،2017حيــث أفــرزت رؤســاء
بلديــات ومجالــس محليــة جــدد ،وبالتالــي هيئــة
تنفيذيــة وإداريــة جديــدة لالتحــاد.

ّ
وتمثــل هــذه الوثيقــة ،اليــوم ،الخطــة االســتراتيجية
األولــى مــن نوعهــا ،والتــي ُأ ِعـ َّـدت بمشــاركة كاملــة
مــن أعضــاء االتحــاد وبالتعــاون مــع شــركائه كافــة.
وتغطــي هــذه الخطــة االســتراتيجية الجديــدة الفتــرة
ّ
الممتــدة بيــن العــام  2019والعــام  ،2022وهي توفر
فرصــة أخــرى علــى صعيــد تعزيــز القــدرات المؤسســية
والعملياتيــة لــدى االتحــاد لكــي يرتقــي بمســتوى
الخدمــات التــي يقدمهــا ألعضائــه مــن الهيئــات
المحليــة الفلســطينية .ولقــد حــرص االتحــاد فــي
إعــداده لهــذه الوثيقــة ،إشــراك مختلــف األطــراف
ذوي العالقــة ،مــن أعضــاء االتحــاد والشــركاء
الحكومييــن والشــركاء اآلخريــن علــى المســتويين
المحلــي والدولــي ،لتشــكل هــذه االســتراتيجية نتــاج
جهــد مشــترك مــن جميــع األطــراف.
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منهجية اإلعداد
اتّ ســمت آليــة إعــداد الخطــة االســتراتيجية
لالتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة
خالصــا
وتشــاوريا
شــموليا
نهجــا
باعتمادهــا
ً
ً
ً
ً
لضمــان مشــاركة جميــع أصحــاب العالقــة فــي
إعدادهــا وملكيتهــم لهــا ملكيــة كاملــة ،بمــن
فيهــم المجموعــة الكبيــرة مــن أعضــاء االتحــاد
وشــركائه ،وال ســيما هيئــات الحكــم المحلــي
الفلســطينية .وقــد اســتُ خدمت المنهجيــة
التاليــة فــي إعــداد هــذه الخطــة االســتراتيجية:

وفــي الوقــت نفســهُ ،أجريــت  21مقابلــة فرديــة
مــع أبــرز أصحــاب العالقــة والشــركاء ،حيــث
تناولــت هــذه المقابــات مناقشــة تاريــخ االتحــاد
فضــا عــن
ً
واستشــراف آفاقــه المســتقبلية،
الوقــوف علــى التحديــات التــي تواجهــه والفــرص
المتاحــة أمامــه والســبيل الواجــب أن يســلكه
دمــا .وقــد رســمت هــذه
االتحــاد
للمضــي ُق ً
ّ
الملحــة التــي
المرحلــة صــورة عامــة ألكثــر القضايــا
ّ
يتعامــل معهــا االتحــاد وحـ ّـددت الفجــوات التــي
ينبغــي لــه أن يعالجهــا والفــرص التــي يجــب عليــه
أن يحقــق االســتفادة القصــوى منهــا.

خــال المرحلــة األولــىُ ،عقــدت االجتماعــات
التمهيديــة مــع رئيــس االتحــاد ومديــره
التنفيــذي وغيرهمــا مــن أصحــاب العالقــة
لمناقشــة نطــاق الخطــة االســتراتيجية
ومنهجيــة إعدادهــا وجدولهــا الزمنــي.
وقــد ُأ ِعـ ّـد التقريــر األولــي ،الــذي يركّ ــز علــى
وضــع االتحــاد والســياق الــذي يعمــل فيــه
ويحــدد الخطــوات الرئيســية
حتــى تاريخــه،
ّ
والمنهجيــة التــي سـ ُـيصار إلــى توظيفهــا فــي
إعــداد الخطــة االســتراتيجية ،بمــا تشــمله
مــن أهــداف محــددة وقابلــة للتحقيــق
والجــدول الزمنــي المقــرر إلنجازهــا.

ج) تحديــد  /صياغــة خطــة اســتراتيجية لألعــوام
:2022-2019

أ) المرحلة األولى:

ب) التحليل والمشاورات:

عقــب إنجــاز المرحلــة األولــى ،علــى الفــور
ِ
ُجمعــت كل البيانــات الثانويــة والتقاريــر
والوثائــق ذات الصلــة المتاحــة منــذ إنشــاء
االتحــاد ،وخضعــت للمراجعــة والتحليــل ،بمــا
فيهــا :أجنــدة السياســات الوطنيــة لألعــوام
 ،2022-2017وخطــة التنميــة المســتدامة
للعــام  ،2030واســتراتيجية قطــاع الحكــم
المحلــي لألعــوام  ،2022-2017وخطــة
إعــادة تفعيــل االتحــاد للعــام  ،2015وخطــة
تفعيــل االتحــاد للعــام  ،2016والنظــام
الداخلــي لالتحــاد ،وقانــون الهيئــات
المحليــة ،وغيرهــا مــن الوثائــق.
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بعــد التحليــل الــذي ُأنجــز خــال المرحلــة الثانيــة
تلقاهــا االتحــاد مــن
والتغذيــة الراجعــة التــي ّ
مصــادر مختلفــة ،تمــت صياغــة المســودة األولــى
مــن الخطــة االســتراتيجية ،حيــث استرشــدت
باألســئلة التاليــة:
-

أين يقف االتحاد اليوم؟

-

أين يريد االتحاد أن يصل في العام 2022؟

-

مــا الــذي يريــد االتحــاد أن ينجــزه فــي غضــون
هــذا اإلطــار الزمنــي؟

-

مــا الغايــة الرئيســية التــي يســعى االتحــاد إلــى
تحقيقهــا بصفتــه مؤسســة مســتقلة يــوكَ ل
إليهــا تمثيــل المصالــح الجماعيــة لهيئــات
الحكــم المحلــي وممارســة الضغــط مــن أجــل
تحقيقهــا؟

-

كيف سـيعمل االتحاد على تحقيق األهداف
المتوقعـة منـه علـى نحـو يتسـم بفعاليـــة
وكفـاءة؟

-

كيــف ســيحقق االتحــاد هــذه الغايــة؟ ومــا
هــي المــوارد التــي يحتــاج إليهــا؟

-

مــا المشــاكل التــي يمكــن أن تواجــه االتحــاد؟
وكيــف لــه أن يتجنــب هــذه المشــاكل؟

-

كيــف يتســنّ ى لالتحــاد أن يعــرف أنــه أنجــز
أهدافــه وحقــق غاياتــه؟ (مقيــاس النجــاح)

-

كيف سيتابع االتحاد الدروس المستفادة
ويدمج ما يتعلمه منها ضمن الخطط
واالستراتيجيات المتعاقبة؟

التحقق:
ّ
د)

نظــم االتحــاد جولــة ثانيــة مــن المشــاورات
ّ
التــي تناولــت المســودة األولــى ،وركّ ــزت هــذه
الجولــة علــى النقاشــات واللقــاءات الجماعيــة.
وكان الهــدف المتوخــى مــن هــذه الجولــة مــن
المشــاورات يكمــن فــي التحقــق مــن االتجــاه
المقتــرح فــي مســودة الوثيقــة ،والحصــول
علــى مدخــات بنّ ــاءة مــن أجــل تطويــر الوثيقــة
ورشــتي عمــل،
واالرتقــاء بهــا .وعقــد االتحــاد
ْ
شــارك فــي إحداهــا أعضــاء االتحــاد وشــركاؤه
المحليــون ،وضمــت األخــرى شــركاءه الدولييــن.

ه) تجهيز المسودة النهائية وتعميمها:

احتلــت هــذه المرحلــة أهميــة خاصــة بالنظــر إلــى
أنهــا شــملت إجــراءات مصادقــة الهيئــة التنفيذيــة
لالتحــاد وهيئتــه اإلداريــة وهيئتــه العامــة علــى
الخطــة االســتراتيجية وإقرارهــا .وتَ مثّ ــل الهــدف
مــن هــذه المرحلــة فــي تحقيــق أقصــى قــدر مــن
االســتفادة مــن اإلجراءات الشــمولية والتشــاورية
التــي واكبــت العمــل علــى إعــداد االســتراتيجية
مــن أجــل إضفــاء الزخــم المطلــوب عليهــا ،بحيــث
يســتطيع أعضــاء االتحــاد امتــاك االســتراتيجية
والعمــل المتكاتــف علــى وضعهــا موضــع التنفيذ.
عمــم االتحــاد
وعقــب إجــراءات المصادقــةّ ،
الخطــة االســتراتيجية ،التــي غــدت تمثّ ــل خارطــة
الطريــق األولــى وتتضمــن خطــة عمــل ترمــي
إلــى إعــادة تفعيــل االتحــاد لكــي يتمكــن مــن
االضطــاع بــدوره المحــوري بصفتــه مؤسســة
مســتقلة ُينــاط بهــا تمثيــل المصالــح الجماعيــة
لهيئــات الحكــم المحلــي وممارســة الضغــط مــن
أجــل تحقيقهــا مــن خــال إســناد بنــاء قــدرات
البلديــات ،وتيســير تبــادل المعــارف والممارســات
الفضلــى بينهــا والعمــل كقنــاة للحــوار بيــن
الحكومــة المركزيــة وهيئــات الحكــم المحلــي.
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أوجه االلتقاء والترابط
مع أجندة السياسات
الوطنية وأهداف التنمية
المستدامة
لقد أرادت إدارة االتحاد أن تتســم خطتها االســتراتيجية،
منــذ بدايــة العمــل علــى إعدادهــا ،بارتباطهــا وتواؤمهــا
علــى نحــو وثيــق مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة
أول» ،وأهــداف
لألعــوام « ،2022-2017المواطــن ً
التنميــة المســتدامة للعــام  .2030وقــد نبــع هــذا
االتجــاه مــن القناعــة التــي تــرى أنــه ينبغــي لالتحــاد أال
يحصــر نفســه فــي التجــارب المحليــة ،وإنمــا يجــب عليــه
ُ
ـزء مــن الشــراكات
أن ّ
يوســع نطــاق آفاقــه لكــي يشــكل جـ ً
والمبــادرات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة.
ولذلــك ،تتــواءم خطــة االتحــاد االســتراتيجية لألعــوام
تامــا مــع أجنــدة السياســات
2022-2019
تواؤمــا ً
ً
الوطنيــة ،التــي تعتــرف بهيئــات الحكــم المحلــي
بوصفهــا جهــات فاعلــة ال ُيســتهان بأهميتهــا مــن
النواحــي االقتصاديــة والثقافيــة والسياســية وبوصفهــا
جنبــا إلــى جنــب
ً
أطرافــا فاعلــة فــي مجــال التنميــةً ،
مــع الهيئــات الحكوميــة ،والقطــاع الخــاص ومنظمــات
المجتمــع المدنــي .كمــا تتماشــى الخطــة االســتراتيجية
التــي وضعهــا االتحــاد مــع أهــداف التنميــة المســتدامة،
محليــا علــى تنفيــذ أهــداف التنميــة
طابعــا
التــي تضفــي
ً
ً
المســتدامة مــن خــال ضمان مشــاركة الهيئات المحلية
ً
مشــاركة فاعلــة فيهــا.

أجندة السياسات الوطنية
تولــي أجنــدة السياســات الوطنيــة لألعــوام -2017
 ،2022فــي محورهــا الثانــي الــذي يتنــاول اإلصــاح
وتحســين جــودة الخدمــات العامــة ،األولويــة إلرســاء
دعائــم الحكومــة المســتجيبة للمواطــن .وينطــوي هــذا
المحــور علــى سياســتين وطنيتيــن تهدفــان إلــى( :أ) تعزيز
اســتجابة الهيئات المحلية للمواطن (السياســة الوطنية
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الســابعة)( ،ب) واالرتقــاء بمســـتوى الخدمــات العامـــة
المقدمــة للمواطــن (السياســـة الوطنيـــة الثامنـــة) ،مــع
ّ
التركيــز بصفــة خاصــة علــى المناطــق المســماة (ج).
ولتحقيــق هــذا الهــدف ،تنــص أجنــدة السياســات
الوطنية بصورة صريحة على أنه «بوجود المؤسسات
الوطنيــة العامــة ،فــإن الخطــوة التاليــة هــي تحديــد
ترتيبــات الحكــم المحلــي المثاليــة وهيكلياتــه الناظمة.
وفــي الوقــت الحالــي ،يتألــف قطــاع الحكــم المحلــي
قرويــا
مجلســا
فــي فلســطين مــن  146بلديــة و286
ً
ً
(حتــى شــهر كانــون األول/ديســمبر  .)2018وســتعمل
الحكومــة علــى تصميــم برنامــج متكامــل إلصــاح قطــاع
الحكــم المحلــي ،وتنفيــذه علــى المــدى المتوســط إلــى
المــدى الطويــل ،والــذي يهــدف إلــى إعــادة هيكلــة
قطــاع الحكــم المحلــي بمــا يضمــن اســتجابته الحتياجــات
المواطنيــن وأولوياتهــم ،بحيــث تطــول آثــار هــذا البرنامــج
وصــوال إلــى كل
الوطنــي كل التجمعــات الســكانية
ً
مواطــن .ولتوســيع نطــاق الخدمــات التــي تقدمهــا
الهيئــات المحليــة وتحســين نوعيتهــا ،فــإن المطلــوب
هــو توســيع نطــاق صالحيــات هــذه الهيئــات بمــا يجيــز
لهــا تحصيــل اإليــرادات وإدارة مواردهــا ،كذلــك يجــب
فعــال للتحويــات الماليــة بيــن الحكومــة
إنشــاء نظــام ّ
المركزيــة وهيئــات الحكــم المحلــي وبــكال االتجاهيــن.
وأخيـ ًـرا ،ينبغــي إيــاء قــدر أكبــر مــن التركيــز علــى تحفيــز
التنميــة االقتصاديــة المحليــة وتنشــيطها ،حيــث مــن
المفتــرض أن تعتمــد زيــادة إيــرادات الهيئــات المحليــة
علــى زيــادة النمــو االقتصــادي وليــس علــى اإليــرادات
المتحققــة مــن الضرائــب فقــط».
وتقــر أجنــدة السياســات الوطنيــة بالحاجــة إلــى تعزيــز
ّ
«اســتجابة الهيئــات المحليــة للمواطــن» .ومــن المقــرر
إنجــاز هــذا الهــدف باعتباره سياســة وطنية مــن خالل( :أ)
إصــاح قطــاع الحكــم المحلــي وإعــادة هيكلــة الهيئــات
المحليــة( ،ب) وتعزيــز الالمركزيــة فــي توفيــر الخدمــات
علــى المســتوى المحلــي ،حــال توفــر القــدرة لــدى
الهيئــات المحليــة للقيــام بذلــك( ،ج) وتوســيع صالحيــات
الهيئــات المحليــة فــي جبايــة الضرائــب وإدارة المــوارد
فعــال لتحويــل العائــدات
المحليــة( ،د) وتطويــر نظــام ّ
الضريبيــة مــن الهيئــات المحليــة وإليهــا وتوســيع نطــاق
التنميــة االقتصاديــة المحليــة.

وضمــن هــذا اإلطــار ،فــإن الــدور الــذي يضطلــع بــه
دورا
االتحــاد فــي إصــاح قطــاع الحكــم المحلــي يعــد ً
أساسـ ًـيا ال غنــى عنــه فــي خلــق ديناميكيــات إنمائيــة
جديــدة .وفــي الواقــعُ ،ي َعـ ّـد العمــل علــى تعزيــز هيئــات
الحكــم المحلــي وتمكينهــا مــن أداء عملهــا ،باعتبارهــا
هيئــات محليــة تــزاول األعمــال والوظائــف المعهــودة
إليهــا علــى أكمــل وجــه وتخضــع للمســاءلة أمــام
المواطنيــن ،أولويــات تحتــل موقــع الصــدارة لــدى
معــا .وهــذا ينبــع
االتحــاد والحكومــة الفلســطينية ً
مــن اســتراتيجية إصــاح القطــاع العــام التــي اعتمدتهــا
الحكومــة الفلســطينية وحـ ّـددت معالمهــا فــي أجنــدة
السياســات الوطنيــة وفــي االســتراتيجية القطاعيــة
أعدتهــا وزارة الحكــم المحلــي ،والتــي
المكملــة التــي ّ
ّ
تنــدرج بحذافيرهــا ضمــن هــذه الخطة االســتراتيجية التي
يتبنّ اهــا االتحــاد لألعــوام  .2022-2019ويثبــت هــذا
التوجــه الجهــود المضاعفــة التــي يبذلهــا االتحــاد فــي
ســبيل االرتقــاء بإجــراءات التخطيــط وممارســة الضغــط
والتنســيق فــي مختلــف المجــاالت السياســاتية وفــي
أوســاط شــركائه علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة

والدوليــة ،والتــي ترمــي إلــى تأميــن مســتوى معيشــي
أفضــل للمواطنيــن الفلســطينيين ،وتقديــم الخدمــات
التــي تتســم بجــودة أعلــى وبســهولة وصــول جميــع
هــؤالء المواطنيــن إليهــا ،وإقامــة مؤسســات الحكــم
المحلــي التــي تتميــز باســتجابتها لهــم وتتســم بخضوعها
للمســاءلة ،وبشــفافيتها ،وتضــع مصلحــة المواطــن
أول وفــي كل يــوم.
واحتياجاتــه ً
وقــد جــرى تقييــم السياســات التــي أوردتهــا الحكومــة
الفلســطينية فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة مــن ناحية
اآلثــار التــي تفرزهــا علــى النســاء والفتيــات ومــن ناحيــة
الطــرق التــي تعتمدهــا فــي تعزيــز مبــادئ المســاواة
بيــن الجنســين .وعلــى المســتوى المحلــي ،ســوف
يعمــل االتحــاد علــى تعزيــز الممارســات القائمــة علــى
دمــج النــوع االجتماعــي وتوفيــر األدوات التــي تضمــن
دمــج مبــادئ المســاواة بيــن الجنســين ضمــن سياســاته
واإلجــراءات التــي يعتمدهــا فــي إعــداد الخطــط وتحضيــر
الموازنــات ذات العالقــة.

أهدافالتنميةالمستدامة

محليــا يرتكــز علــى ضمــان مشــاركة الهيئــات
طابعــا
آنفــا ،تضفــي أهــداف التنميــة المســتدامة للعــام 2030
مثلمــا ُذكــر ً
ً
ً
المحليــة مشــاركة فاعلــة فــي تنفيــذ هــذه األهــداف .وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة علــى الطريقــة التــي ترتبــط بهــا الخطة
االســتراتيجية لالتحــاد مــع أهــداف التنمية المســتدامة.
يشــكّ ل إدراج الهــدف الحــادي عشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،والــذي يصبــو إلى «جعل المــدن والتجمعات
البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ،ومســتدامة» ،فــي جــزء كبيــر منــه ،ثمــرة الحملــة الدؤوبــة
هدفا ،يشــكل
ً
التــي أطلقتهــا الهيئــات المحليــة واالتحــادات التابعــة لهــا والمجتمعــات المحليــة الحضريــة .ومن بين 17
ـرة بالعمــل الــذي تؤديــه هيئــات الحكــم المحلــي فــي جميــع
الهــدف رقــم  11الهــدف الرئيســي الــذي يتعلــق مباشـ ً
دمــا علــى
أنحــاء العالــم ،وفــي فلســطين كذلــك .ويمثّ ــل الهــدف الحــادي عشــر المذكــور خطــوة رئيســية للمضـ ّـي ُق ً
صعيــد االعتــراف بقــوة التغييــر الكامنــة فــي هيئــات الحكــم المحلــي وقدرتهــا علــى إنجــاز التنميــة ،والــدور الــذي يؤديــه
قــادة المــدن فــي قيــادة التغييــر العالمــي بطريقــة المركزيــة تنطلــق مــن القاعــدة إلــى القمــة.

ومــع ذلــك ،يتخطــى الــدور الــذي تضطلــع بــه هيئــات الحكــم المحلــي فــي إنجــاز أهــداف التنميــة المســتدامة للعــام
 ،2030الهــدف الحــادي عشــر منهــا بشــوط كبيــر .فجميــع أهــداف التنميــة المســتدامة تنطــوي علــى مقاصــد تتعلــق
بطريقــة أو بأخــرى باألعمــال اليوميــة التــي تؤديهــا هيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين .وينبغــي أال ُينظــر إلــى
الهيئــات المحليــة باعتبارهــا مجــرد جهــات تتولــى تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة فقــط ،بــل يجــب أن تضطلــع هــذه
محفــزة علــى التغييــر علــى جميــع
ِّ
الهيئــات بــدور محــوري فــي إعــداد السياســات وأن تعمــل كمــا لــو كانــت عناصــر
المســتويات ،ومــن يتبــوأ الموقــع األفضــل الــذي يؤهلــه لربــط األهــداف العالميــة بالمجتمعــات المحليــة .وتســتعرض
المصفوفــة أدنــاه أوجــه االلتقــاء والترابــط بيــن مختلــف أهــداف التنميــة المســتدامة والــدور الــذي يؤديــه االتحــاد.
االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
الخطة االستراتيجية 2022-2019
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البيان

دور االتحاد

تحقيق زيادة في الدخل الشهري ألفقر
الناس،
ضمان الوصول إلى الخدمات األساسية،
يسببها
حماية الجميع من الكوارث التي ّ
اإلنسان والكوارث الطبيعية.

مساعدة هيئات الحكم المحلي في المسؤوليات
الملقاة على عاتقها في تقديم خدمات أفضل
للمواطنين ،مثل المياه والصرف الصحي.
تعزيز التنمية االقتصادية المحلية باعتبارها أداة لخلق
فرص العمل وزيادة مصادر دخل المواطنين.

تمكين الجميع من الدراسة والتعلم
وبلوغ كامل طاقاتهم الكامنة.

وضع حد للعنف والتمييز ضد النساء
فرصا
والفتيات والتأكد من أنهن يملكن ً
متساوية في مناحي الحياة كافة.

مساعدة هيئات الحكم المحلي في المسؤولية التي
تتوالها عن التعليم ،وال سيما في المرحلة األساسية.
مساندة هيئات الحكم المحلي في الوصول إلى
األفراد ،والمجتمعات التي تعاني من الضعف
والتهميش لضمان حصولهم على التعليم والتدريب.
تشجيع هيئات الحكم المحلي على تقديم الخدمات
المتساوية للنساء وضمان حصولهن على الفرص المتاحة
على المستوى المحلي على قدم المساواة مع الرجال.
تقديم الدعم للقياديات النسويات في الهيئات المحلية
على صعيد مواجهة الصور النمطية السائدة حول النوع
االجتماعي وإعطاء مثال تحذو الشابات حذوه.

خلق فرص العمل الالئق والفرص
االقتصادية للجميع.

دعم المبادرات التي تطلقها هيئات الحكم المحلي
في مجال تحقيق النمو وخلق فرص العمل من
القاعدة إلى القمة من خالل إستراتيجيات التنمية
تسخر الموارد والفرص الفريدة التي
ّ
االقتصادية التي
تزخر بها مجتمعاتها.

التأكد من أن الجميع يملكون البنية
التحتية التي يحتاجون إليها لربطهم
ببقية أنحاء العالم.

بناء قدرات هيئات الحكم المحلي لتعزيز الصناعات
الصغيرة الحجم والمشاريع الناشئة في إستراتيجيات
التنمية االقتصادية المحلية التي تتبناها ،مع وضع
الموارد واالحتياجات واألسواق المحلية في عين
االعتبار.

المحافظة على أمن المواطنين والتأكد
من أن الحكومة تزاول عملها على نحو
يتسم بالكفاءة والنزاهة.

مساعدة هيئات الحكم المحلي على تبنّ ي إجراءات
تشاركية في اتخاذ القرارات ،من قبيل اإلجراءات
التشاركية في تحضير الموازنات وإعداد الخطط،
وتوسيع نطاق استجابتها لمجتمعاتها ،والتأكد من
عدم إقصاء أي فئة منها.

يدا بيد على المستويات المحلية تشجيع الشراكات وتيسير إقامتها بين هيئات الحكم
العمل ً
والوطنية والعالمية على تحقيق أهداف المحلي والمؤسسات العامة والقطاع الخاص
التنمية المستدامة وتحويل خطة التنمية والمجتمع المدني ،وبين هذه الهيئات والشركاء
لما بعد العام  2015إلى واقع ملموس .الدوليين.
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تحليل الواقع
تصاعــد التحديــات السياســية واالقتصاديــة
مــع
ُ
وحــدة االنقســام الجغرافــي فــي فلســطين وبيــن
ّ
أبنــاء الشــعب الفلســطيني ،باتــت هيئــات الحكــم
المحلــي تتبـ ّـوأ أهميــة قصــوى علــى مــدى العقديــن
المنصرميــن ،حيــث تقـ ّـدم الخدمــات للمواطنيــن ،وال
ســيما فــي المناطــق التــي تواجــه فيهــا الحكومــة
قيــودا وعقبــات سياســية
نســبيا
الفتيــة
المركزيــة
ً
ً
ّ
وجغرافيــة وماليــة .وتســبق هيئــات الحكــم المحلــي
فــي تاريخهــا إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
بمــا يربــو علــى قــرن مــن الزمــان .فقبــل إنشــاء الســلطة
غالبــا مــا كانــت الهيئــات
الوطنيــة الفلســطينية،
ً
المحليــة ،إلــى جانــب منظمــات المجتمــع المدنــي،
تمثّ ــل الوســيلة الوحيــدة التــي أتاحــت المحافظــة على
تقديــم الخدمــات والوفــاء باالحتياجــات األساســية
للمواطنيــن .وقــد أفضــى إنشــاء الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية فــي العــام  1994إلــى بــذل جهــود
وجــادة اســتهدفت إقامــة العالقــات بيــن
مدروســة
ّ
الدولــة والهيئــات المحليــة عــن طريــق توســيع نطــاق
الوظائــف التــي تؤديهــا هيئــات الحكــم المحلــي،
وتمثيــل احتياجــات المواطنيــن مــن خــال المســؤولين
المنتخبيــن ،ودمــج مشــاركة المجتمعــات المحليــة
َ
فــي إجــراءات اتخــاذ القــرارات .وال تــزال الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية تعتمــد ،منــذ العــام ،1994
مدروســا نحــو قطــاع الحكــم المحلــي من خالل
توج ًهــا
ً
ّ
ســن القوانيــن الناظمــة إلجــراءات اإلدارة المحليــة
ّ
واالنتخابــات المحليــة ،وتحديــد تصنيفــات البلديــات
المختلفــة ،وإصــدار المراســيم الرئاســية والسياســات
تعممهــا وزارة الحكــم المحلــي ،والتــي
اإلداريــة التــي ّ
تتضمــن جملــة مــن القواعــد التــي تنظــم عمــل هيئــات
الحكــم المحلــي.
ونلقــي فيمــا يلــي نظــرة تحليليــة علــى حالــة الوضــع
الســابق والراهــن لالتحــاد الفلســطيني للهيئــات
المحليــة ،إلــى جانــب التحديــات والفــرص التــي تحيــط
بعمــل هيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين ،مــع
وضــع العالقــات التــي تجمعهــا مــع الجهــات الفاعلــة
علــى المســتويين الوطنــي والدولــي فــي عيــن
االعتبــار.
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آنفــا ،تنطــوي هيئــات الحكــم المحلــي علــى
كمــا ُذكــر ً
مســتويات متفاوتــة مــن نقــاط القــوة التــي تتميــز
بهــا ونقــاط الضعــف التــي تشــوبها علــى المســتوى
وي ِــرد هــذا التفــاوت ،بالدرجــة األولــى،
المؤسســيَ .
بيــن هيئــات الحكــم المحلــي الكبيــرة مقابــل الصغيــرة.
ومــع ذلــك ،يشــوب قــدر أكبــر مــن الضعــف هيئــات
الحكــم المحلــي بســبب غيــاب صــوت موثــوق يجمــع
ويعبــر عنهــا .ومــن أجــل تجــاوز
مصالحهــا ومطالبهــا
ّ
هــذا القصــورُ ،أنشــئ االتحــاد الفلســطيني للهيئــات
المحليــة فــي العــام  1997بصفتــه مؤسســة
مســتقلة يــوكَ ل إليهــا تمثيــل المصالــح الجماعيــة
لهيئــات الحكــم المحلــي وممارســة الضغــط من أجل
تحقيقهــا مــن خــال مســاندة بنــاء قــدرات الهيئــات
المحليــة ،وتيســير تبــادل المعــارف والممارســات
الفضلــى بينهمــا والعمــل كقنــاة للحــوار بيــن
الحكومــة المركزيــة وهيئــات الحكــم المحلــي.
أوجــه الخلــل والقصــور التــي شــابت الهيكلية
وكانــت ُ
اإلداريــة لالتحــاد ،وانعــدام وضــوح العالقــات
التــي تجمعــه بهيئــات الحكــم المحلــي والحكومــة،
ومــوارده الماليــة المحــدودة ،والخالفــات التــي
بــرزت بيــن البلديــات الكبيــرة حــول مســائل التمثيــل،
مــن جملــة العقبــات الرئيســية التــي حالــت بيــن
االتحــاد وبيــن العمــل بصفتــه مؤسســة تتّ ســم
بالقــوة وتحظــى بالمصداقيــة فــي تمثيــل مصالــح
هيئــات الحكــم المحلــي .وال تــزال نقــاط الضعــف
عائقــا أمــام تطــور قطــاع الحكــم
ً
التــي تشــوب االتحــاد
المحلــي برمتــه ،حيــث تحــرم هيئــات المحكــم المحلــي
مــن التمتــع بصــوت قــوي وواضــح المعالــم ويملــك
القــدرة علــى تعزيــز مصالحهــا وتمثيــل احتياجاتهــا،
والعمــل كمنصــة لالرتقــاء بمســتوى التعــاون
واإلســناد المتبــادل بيــن هيئــات الحكــم المحلــي.

وحتــى شــهر حزيران/يونيــو  ،2007كان رئيــس بلديــة
ً
ونتيجــة لالنقســام
غــزة يتولــى رئاســة االتحــاد.
السياســي والجغرافــي الــذي وقــع بيــن الضفة الغربية
وقطــاع غــزة خــال الشــهر المذكــور ،فقــد طالــت آثــار
هــذا االنقســام االتحــاد بصفتــه مؤسســة وطنيــة
منقســما فــي نهايــة المطــاف بيــن
موحــدة وبــات
ً
الضفــة الغربيــة وغــزة .وقــد أفــرز االنقســام الداخلــي
ـلبيا علــى االتحــاد وعلــى العديــد
الفلســطيني أثـ ًـرا سـ ً
مــن المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة األخــرى.
قائمــا حتــى
وال يــزال االنقســام الــذي أصــاب االتحــاد
ً
يومنــا هــذا ،مــع العلــم بــأن المقاعــد المخصصــة
لقطــاع غــزة فــي الهيئتيــن التنفيذيــة واإلداريــة
لالتحــاد مــا زال ُيحتفــظ بهــا لممثلــي القطــاع إلــى
ووفقــا
ً
حيــن انعقــاد االنتخابــات المحليــة فيــه.
للنظــام الداخلــي لالتحــاد ،تضــم الهيئــة التنفيذيــة
فــي عضويتهــا  25عضـ ًـوا (مــن رؤســاء بلديــات الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة) ،بينمــا تتألــف الهيئــة اإلداريــة
مــن  47عضـ ًـوا .وهنــاك الكثيــر ممــا يجــب علــى اإلدارة
الحاليــة والمســتقبلية لالتحــاد أن تنجــزه مــن أجــل
توحيــده وجمــع كل أعضائــه  -مــن الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة بمــا فيهمــا مــن هيئــات محليــة كبيــرة
وصغيــرة  -تحــت مظلتــه ولوائــه.
وقــد شــهدت الفتــرة الواقعــة بيــن العاميــن 2007
وتذبذبــا بيــن الركــود والمزيــد مــن
و 2015تقلُّ ًبــا
ً
االنقســام بيــن البلديــات العاملــة فــي شــمال
الضفــة الغربيــة وجنوبهــا ،ممــا زاد مــن تعقيــد
الوضــع الداخلــي فــي االتحــاد .وفــي العــام ،2015
بــدأت األوضــاع تشــهد تغيـ ًـرا وتســير فــي اتجــاه اتّ ســم
بقــدر أكبــر مــن اإليجابيــة ،فــي الوقــت الــذي بــدا أن
االنقســام الداخلــي والصعوبــات التــي واكبتــه أبعــد
قــدم
مــا تكــون عــن الحــل .ففــي ذلــك الوقــت،
ّ
وع ِّيــن نائبــه،
الرئيــس الســابق لالتحــاد اســتقالتهُ ،
قائمــا بأعمــال رئيــس
رئيــس بلديــة رام اللــه ،بصفتــه
ً
االتحــاد إلــى حيــن إجــراء االنتخابــات المحليــة المقبلــة،
والتــي كان مــن المقــرر عقدهــا فــي ذلــك الوقــت
خــال العــام .2017

وشــكَّ ل الوضــع المالــي واإلداري الــذي كان عليــه
تحد ًيــا آخــر .فمــع تراكــم الديــون التــي زادت
االتحــاد ّ
وتقاعــس أعضائــه عــن
عــن نصــف مليــون دوالر
ُ
تســديد الرســوم المســتحقة عليهــم ،بــات االتحــاد
مشــلول مــن الناحيــة العمليــة .وال يــزال االتحــاد،
ً
ــد أحــد أفضــل اتحــادات
علــى الرغــم مــن أنــه ُي َع ّ
الهيئــات المحليــة فــي العالــم العربــي مــن ناحيــة
اضطالعــه بمهامــه وعملــه ،لكنــه يواجــه تحديــات
عامــا مــن تأسيســه.
داخليــة وخارجيــة كبيــرة بعــد ً 20
ومــع أن غيــاب المــوارد الماليــة المســتدامة يعــد أحــد
التحديــات الرئيســية ،فهنــاك مجموعــة مــن التحديــات
األخــرى التــي تتســاوى معــه فــي أهميتهــا ،ومنهــا:
تراجــع معــدل تحصيــل رســوم العضويــة مــا يفــرز
ُ
وضعــا يفتقــر إلــى العدالــة ،حيــث يأخــذ عــدد قليــل
ً
مــن البلديــات علــى عاتقــه مســؤولية إبقــاء االتحــاد
وتفعيلــه .ففــي العــام  ،2018وعقــب الجهــود
الحثيثــة التــي بذلهــا رئيــس االتحــاد وأعضــاء هيئتــه
التنفيذيــة ومديــره التنفيــذي ،لــم يســدد ســوى 49
عضــوا فــي المجمــل
مــن أصــل  146بلديــة و432
ً
رســوم العضويــة التــي كانــت مترتبــة عليهــم .وينبغــي
إلدارة االتحــاد الحاليــة والمســتقبلية أن تضــع هــذه
المســألة علــى ســلم أولوياتهــا إذا كانــت تبــدي الرغبــة
الجديــة فــي المحافظــة علــى صمــوده وبقائــه .ومــن
جانــب آخــر ،تطالــب هيئــات الحكــم المحلــي األعضــاء
فــي االتحــاد برؤيــة التقــدم الــذي يحــرزه علــى صعيــد
اإلصالحــات الداخليــة قبــل أن تبادر إلى تســديد رســوم
العضويــة المطلوبــة منهــا .وقــد انتهــى المطــاف
باالتحــاد إلــى دائــرة مفرغــة ،حيــث تتوقــع البلديــات
معاينــة بعــض التحســن فــي الخدمــات التــي يقدمهــا
االتحــاد ،بينمــا ال يملــك االتحــاد القــدرة علــى تقديــم
الخدمــات الضروريــة دون امتــاك مــا يكفيــه مــن
المــوارد الماليــة والدخــل المســتدام.
االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
الخطة االستراتيجية 2022-2019
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كمــا تأثــر االتحــاد بتقلبــات العالقــة التــي تجمعــه بالحكومــة علــى مــدى األعــوام الماضيــة .وتعتمــد هــذه
صــرح ممثلــون عــن
العالقــة ،ببســاطة ،علــى األشــخاص الذيــن يتقلــدون المناصــب فــي كال الجانبيــن .فقــد ّ
قويــا يملــك
ا
ـاد
ـ
اتح
ـود أن تــرى
ً
ً
الحكومــة ،خــال المقابــات التــي ُأجريــت معهــم وبصــورة واضحــة بــأن الحكومــة تـ ّ
القــدرة علــى إدارة العالقــة بيــن الحكومــة وهيئــات الحكــم المحلــي ،وأضــاف هــؤالء أن االتحــاد ينبغــي أن يكــون
شــريكً ا فــي إجــراءات إعــداد السياســات وأن يســهم فــي اتخــاذ القــرارات بالنيابــة عــن هيئــات الحكــم المحلــي،
خصوصــا بالنظــر إلــى أن ثالثــة مــن أعضــاء هيئتــه التنفيذيــة ينتســبون إلــى عضويــة مجلــس إدارة صنــدوق تطويــر
ً
وإقــراض البلديــات .ومــن جانــب آخــر ،أعــرب بعــض أعضــاء االتحــاد عــن الشــكوك التــي تســاورهم حيــال النوايــا
وافيــا مــن الدعــم الــذي تقدمــه الحكومــة لالتحــاد بصفتــه
ـدرا
الحقيقيــة للحكومــة
ً
وصرحــوا بأنهــم ال يــرون قـ ً
ّ
مؤسســة تمثــل جميــع الهيئــات المحليــة فــي فلســطين.
تقريبــا عــن الحاجــة إلــى تقويــة المكتــب التنفيــذي لالتحــاد لكــي
وعبــر كل مــن أجريــت المقابــات معهــم
ً
ّ
يمتلــك القــدرة علــى تنفيــذ المســؤوليات والصالحيــات المهمــة المنوطــة بــه .ومــع ذلــك ،تُ َعـ ّـد القيــود الماليــة
وضعــف مأسســة االتحــاد مــن جملــة األســباب الرئيســية التــي ذكــر هــؤالء أنهــا تقــف وراء عــدم امتــاك االتحــاد
تقريبــا .فلــن يتســنّ ى
تنفيذيــا يتســم بالقــوة ويملــك مــا يكفيــه مــن المــوارد والقــدرات علــى اإلطــاق
ذراعــا
ً
ً
ً
قويــا .ولذلــك ،تركّ ــز األولويات االســتراتيجية
ـا
ـ
تنفيذي
ـا
ـ
ذراع
ـك
ـ
يمتل
أن
دون
ـتقبلية
ـ
مس
ـة
ـ
سياس
أي
ـذ
ـ
تنفي
ـاد
لالتحـ
ً
ً
ً
واضحــا علــى المكتــب التنفيــذي لالتحــاد وعلــى ضــرورة رفــد هيكليتــه الحاليــة بالمزيــد مــن
الــواردة أدنــاه تركيــزً ا
ً
المــوارد الماليــة والبشــرية إن كان لهــذا االتحــاد ،بصفتــه مؤسســة جماعيــة تضــم هيئــات الحكــم المحلــي ،أن
جديــا فــي تنفيــذ إســتراتيجيته الجديــدة.
يعتمــد
توجهــا ً
ً
اســتهل االتحــاد
ّ
عامــا مــن إنشــاء االتحــاد)،
وعقــب إجــراء االنتخابــات المحليــة فــي العــام ( 2017أي بعــد ً 20
ضمــت جميــع هيئــات االتحــاد (الهيئــة
ـات
حقبــة جديــدة مــن عهــده بصــورة رســمية .فقــد ُعقــدت عــدة اجتماعـ
ّ
التنفيذيــة والهيئــة اإلداريــة) ،واتفــق أعضــاؤه علــى اعتمــاد خارطــة طريــق تكفــل إعــادة تفعيــل هــذه المؤسســة
وتنشــيطها ،وتســديد الديــون المتراكمــة عليهــا ،ورفــع معــدالت تحصيــل رســوم العضويــة فيهــا وضمــان زيــادة
فعاليــة تمثيلهــا لحقــوق هيئــات الحكــم المحلــي واحتياجاتهــا.
ويســلّ ط الملحــق ( )1أدنــاه الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه هيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين فــي
عملهــا والفــرص المتاحــة أمامهــا ،مــع مراعــاة العالقــات التــي تجمعهــا مــع االتحــاد ومــع الجهــات الفاعلــة
علــى المســتويين الوطنــي والدولــي .ويتنــاول الملحــق ( )1علــى وجــه التفصيــل قــدرات هيئــات الحكــم
المحلــي والتحديــات التــي تقــف فــي طريقهــا ،ومــن جملتهــا :مصــادر اإليــرادات وتقديــم الخدمــات ،وتحصيــل
ضريبــة األمــاك ،والتحويــات الحكوميــة ،ومعضلــة صافــي اإلقــراض عــن إمــدادات الميــاه والكهربــاء،
والمســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق البلديــات مقابــل مســؤوليات المجالــس القرويــة ،والالمركزيــة الماليــة
والمســؤوليات عــن التنميــة االقتصاديــة المحليــة.
وينظــر إلــى
وعلــى وجــه اإلجمــال ،تفتقــر فلســطين إلــى اتحــاد فعــال تنضــوي الهيئــات المحليــة تحــت لوائــهُ .
االتحــاد الحالــي علــى أنــه ال يملــك ســوى قــدر ضئيــل مــن التأثيــر علــى الحكومــة الفلســطينية ،علــى الرغــم ممــا
تيســر لهــا التواصــل المباشــر مع الحكومة ومع مؤسســاتها
يبــدو أن بعــض البلديــات الكبيــرة تتمتــع بالقــدرة التــي ّ
الوطنيــة .ويســهم هــذا الوضــع فــي تعقيــد الصالحيــات التــي تملكهــا الهيئــات المحليــة فــي ممارســة الضغــط
علــى صعيــد قضايــا صناعــة السياســات الوطنيــة وربمــا تضاؤلهــا ،ويزيــد مــن صعوبــة العمــل المتضافــر علــى
معالجــة المشــكلة الناجمــة عــن تشــتّ ت قطــاع الحكــم المحلــي وتفكّ كــه.
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اإلطار االستراتيجي لالتحاد الفلسطيني
للهيئات المحلية
تنطــوي خطــة االتحــاد االســتراتيجية لألعــوام  2022-2019علــى أنشــطة محــددة وواقعيــة ،وتضــع فــي عيــن
االعتبــار القيــود الداخليــة والخارجيــة التــي تواجــه االتحــاد وبيئتــه العملياتيــة .وتغطــي الخطــة االســتراتيجية
لالتحــاد فتــرة تمتــد ألربعــة أعــوام ،لكــي تتــواءم مــع اإلطــار الزمنــي الــذي تغطيــه أجنــدة السياســات الوطنيــة،
كمــا تتألــف مــن ثالثــة أهــداف اســتراتيجية .ومــن المقــرر العمــل علــى تنفيــذ عــدد مــن التدخــات ضمــن كل
هــدف مــن هــذه األهــداف.

وســوف تشــكّ ل الخطــة االســتراتيجية لالتحــاد وثيقــة توجيهيــة تسترشــد بهــا إدارة االتحــاد وأعضــاؤه وشــركاؤه
وتؤمــن الدعــم واإلســناد لالتحــاد لكــي يصبــح مؤسســة تتســم
فــي تنفيــذ التدخــات السياســاتية الرئيســية،
ّ
دعمــا لــه
وتقــدم
بالقــوة وتملــك مقومــات البقــاء وتدافــع عــن مصالــح هيئــات الحكــم المحلــي وأولوياتهــا
ً
ّ
قيمتــه لهيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين .ونســتعرض فيمــا يلــي عناصــر اإلطــار االســتراتيجي لالتحــاد علــى
مــدى الفتــرة الممتــدة بيــن العاميــن  2019و.2022
فبنــاء علــى تحليــل الواقــع ،الــذي اســتعرضناه أعــاه ،وبمــا يتماشــى مــع رؤيــة االتحــاد ورســالته الحاليتيــن،
ً
ســوف تســهم هــذه الخطــة االســتراتيجية لألعــوام  2022-2019فــي تحقيــق الرؤيــة والرســالة واألهــداف
االســتراتيجية الثالثــة الــواردة أدنــاه:

الرؤية

«االتحاد المؤسسة الرسمية التي تمثل
الهيئات المحلية وتعمل معها ومن أجلها
لتوحيدها وتمثيلها والدفاع عنها ودعم
أعضائها لتمكينهم وتطويرهم وتحقيق
استقالليتها ،وتعمل وفق أسس مبادئ
الحكم المحلي الرشيد الذي يقوم على
أساس مشاركة المواطنين في الحكم
المحلي».
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االتحاد هو المظلة الوطنية
الرسمية التي تمثل الهيئات المحلية
الفلسطينية ،وتعمل معها لمساندتها
والدفاع عن مصالحها وحقوقها من
أجل تطويرها وتحقيق استقالليتها بما
يتوافق مع أجندة السياسات الوطنية
وبما يتماشى مع مبادئ الحكم
الرشيد.

الهدف االستراتيجي األول

الهدف االستراتيجي الثاني

تعزيز القدرات المؤسسية
والعملياتية لالتحاد

االرتقاء بمستوى قدرات هيئات
الحكم المحلي لتقديم خدمات
أفضل للمواطنين

االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
الخطة االستراتيجية 2022-2019

الرسالة

الهدف االستراتيجي الثالث

الحشد والمناصرة ،والدفاع عن
مصالح هيئات الحكم المحلي
واحتياجاتها على المستويين
المحلي والدولي

الهدف االستراتيجي األول

تعزيز القدرات المؤسسية
والعملياتية لالتحاد
تهــدف التدخــات التــي تنــدرج ضمــن الهــدف
االســتراتيجي األول إلى بناء االتحاد بصفته مؤسســة
قويــة وموثوقــة وقــادرة ،وتملــك اإلجــراءات الداخلية
واألنظمــة الضروريــة ،واإلمكانيــات التــي تتيــح لهــا
تأديــة وظائفهــا وتقديــم خدماتهــا بالشــكل األمثــل.
وتشــمل التدخــات المحــددة التــي تــرد ضمــن هــذا
الهــدف:

♦ ♦تنفيذ خطة االتحاد االستراتيجية		
لألعــوام :2022-2019
يجــب أن يكــون اإلشــراف علــى تنفيــذ الخطــة
االســتراتيجية أحــد الوظائــف الرئيســية التــي يضطلــع
بهــا االتحــاد علــى مــدار األعــوام األربعــة المقبلــة.
فحســبما َيـ ِـرد فــي الفصــل الرابــع أدنــاه ،يلتــزم االتحــاد
بتنفيــذ خطــة عمــل واقعيــة تغطــي فتــرة تبلــغ أربعــة
أعــوام .وســوف يجــري العمــل علــى مراجعــة خطــة
العمــل هــذه وتعديلهــا وتحديثهــا علــى أســاس
ســنوي وبالتشــاور مــع أعضــاء االتحــاد وشــركائه،
مــع مراعــاة التغيــرات الداخليــة والخارجيــة والمــوارد
المتاحــة.

♦ ♦مراجعــة النظــام الداخلــي لالتحــاد
و تحد يثــه :
ُأنشــئ االتحــاد فــي العــام  2002بموجــب المرســوم
الرئاســي رقــم ( )16لســنة  2002بإنشــاء االتحــاد
الفلســطيني للهيئــات المحليــة .وبعــد صــدور هــذا
المرســوم ،تُ ــرك األمــر للهيئــة اإلداريــة لكــي تتولــى
إعــداد األنظمــة واللوائــح الداخليــة الالزمــة ووضعهــا

موضــع التنفيــذ .وقــد ُأ ِق ّــر النظــام الداخلــي الحالــي
لالتحــاد فــي العــام  .2016ومــع ذلــك ،فقــد أشــار
عــدد مــن أعضــاء االتحــاد إلــى ضــرورة تقييــم مــدى
مالءمــة النظــام الداخلــي وســريانه فــي ضــوء
الــدروس المســتفادة واألولويــات التــي تقررهــا
الخطــة االســتراتيجية الجديــدة.

♦ ♦إعــادة هيكلــة المكتــب التنفيــذي
لالتحــاد وضمــان القــدرات التنظيميــة
لــدى االتحــاد:
تراجــع مســتوى أداء المكتــب التنفيــذي
لقــد شــكّ ل ُ
لالتحــاد مســألة حاســمة لبعــض الوقــت .وقــد أثّ ــر
ضعــف قــدرات المكتــب التنفيــذي علــى عمــل االتحــاد
وعلــى الشــراكات التــي يعقدهــا علــى مــدى ســنوات
عديــدة .وكان الــذراع التنفيــذي لالتحــاد يشــكّ ل
القضيــة الرئيســية التــي تثيــر قلــق أعضــاء االتحــاد
وشــركائه ،مــع مــا اقتــرن بذلــك مــن االفتقــار إلــى
المــوارد والخالفــات الداخليــة وضعــف اإلمكانيــات.
وقــد شـ ّـدد عــدد كبيــر مــن أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة
لالتحــاد ،خــال المشــاورات التــي ُأجريــت معهــم ،علــى
ضــرورة وجــود مكتــب تنفيــذي قــوي يملــك القــدرة
علــى وضــع هــذه االســتراتيجية موضــع التنفيــذ .ومــع
ذلــك ،يتحلــى الموظفــون الحاليــون لــدى االتحــاد
بالحماســة ويحققــون نتائــج جيــدة مــن شــأنها أن
إيجابيــا للبنــاء عليهــا فــي الوقــت الــذي
تشــكّ ل مؤشـ ًـرا
ً
يواصــل فيــه االتحــاد العمــل علــى النهــوض بقدراتــه
الداخليــة.
وفيمــا يلــي مقتــرح لهيكليــة تنظيمية جديدة للمكتب
التنفيــذي لالتحــاد .حيــث تراعــي هــذه الهيكليــة
المقترحــة الصالحيــات والوظائــف الــواردة فــي
النظــام الداخلــي مــع بعــض اإلضافــات والتحســينات
المســتحدثة التــي تضمــن أن يملــك االتحــاد القــدرات
التــي يحتــاج إليهــا لكــي يضــع االســتراتيجية موضــع
التنفيــذ.
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الهيكلية التنظيمية الجديدة
للمكتب التنفيذي لالتحاد
ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري

اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺗﺤﺎد

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺣﺸﺪ اﻟﻤﻮارد
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

●
●
●
●
●
●
●

ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻻﺗﺼﺎل

اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﺮوﻳﺔ
واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

●المدير التنفيذي لالتحاد
•المساعد اإلداري
●المناصرة والتنسيق واالتصال (بما فيها اإلعالم ،والعالقات ا لعامــة ،والتنســيق الداخلــي ،والتوأمــة،
وممارســة الضغــط )...
●حشــد المــوارد والمشــاريع (بمــا فــي ذلــك إعــداد مقترحــات المشــاريع ،وتأميــن التمويــل الــازم وإعــداد
التقاريــر ورفعهــا )...
●بنــاء القــدرات والدعــم الفنــي (بمــا يشــمل التنميــة االقتصاديــة المحليــة ،ومنصــات تبــادل الخبــرات بيــن
الهيئــات المحليــة ،والسياســات ،واألنظمــة الداخليــة ،والتشــريعات )...
●الدعم القانوني والوساطة الداخلية (بما يشمل حل النزاعات )...
●تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمتابعة
●وحــدة خاصــة تتولــى تقديــم الدعــم للمجالــس القرويــة ،وال ســيما تلــك التــي تقــع فــي «المناطــق المســماة
(ج)».

وفضـ ًـا عــن ذلــك ،فســوف ُي ِعـ ّـد االتحــاد أنظمتــه وأدلتــه الداخليــة المتعلقــة باإلجــراءات الفنيــة والماليــة والمــوارد
البشــرية ،لكــي ينجــز المهمــة الموكلــة إليــه ويــزاول عملــه باعتبــاره مؤسســة تتميــز بالمهنيــة والشــفافية .وفــي
الوقــت نفســه ،فمــن المقــرر إعــداد برنامــج تدريبــي وتنفيــذه مــن أجــل بنــاء قــدرات المكتــب التنفيــذي لالتحــاد،
خاصــة فــي مجــاالت مثــل :المناصــرة ،وممارســة الضغــط ،والتنســيق واالتصــال ،وحشــد المــوارد ،وتنفيــذ المشــاريع
وإعــداد التقاريــر وغيرهــا.
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♦ ♦إنشــاء آليــة متابعــة لرصــد تنفيــذ القــرارات الرســمية الصــادرة عــن االتحــاد والتوصيــات التــي
تخــرج بهــا اجتماعاتــه
تكمــن إحــدى المســؤوليات الرئيســية التــي يضطلــع بهــا المكتــب التنفيــذي لالتحــاد فــي الدعــوة إلــى
عقــد االجتماعــات بصــورة دوريــة ومتابعــة النتائــج التــي ترشــح عنهــا .وينبغــي لالتحــاد ،لكــي يتمكــن مــن
االضطــاع بهــذه المســؤولية ،أن يخصــص المــوارد البشــرية والماليــة الكافيــة لمكتبــه التنفيــذي.

وبموجــب أحــكام النظــام الداخلــي ،يتعيــن علــى
الهيئــة العامــة أن تجتمــع مــرة واحــدة علــى األقــل
فــي الســنة ،والهيئــة اإلداريــة مرتيــن علــى األقــل
فــي الســنة ،والهيئــة التنفيذيــة مــرة علــى األقــل
وتعــد االجتماعــات الدوريــة ضروريــة
كل شــهرين.
ّ
الملحــة والمحافظــة علــى
مــن أجــل متابعــة القضايــا
ّ
الزخــم والطاقــة اإليجابيــة فــي أوســاط جميــع أعضــاء
االتحــاد .ويجــب توثيــق النتائــج التــي تخلــص إليهــا
هــذه االجتماعــات وأرشــفتها علــى الوجــه الصحيــح،
واألهــم مــن ذلــك وضعهــا موضــع التنفيــذ ومتابعتهــا
لالطــاع علــى الــدروس المســتفادة منهــا وإنفــاذ
ّ
المســاءلة.

♦ ♦االرتقاء بنظام التدقيق المالي الداخلي
والخارجي

وفقــا ألحــكام القانــون الفلســطيني ،يتعيــن
ً
علــى المؤسســات كافــة أن تملــك أنظمــة ماليــة
معتمــدة تخضــع للتدقيــق الداخلــي والخارجــي.
ويعـ ّـد التدقيــق أداة مهمــة مــن أدوات المســاءلة
والشــفافية التــي تقــع تحــت تصــرف مجالــس
هيئــات الحكــم المحلــي لكــي تتحقــق مــن المهــام
المعهــودة إليهــا وتتأكــد مــن أنــه يجــري أداؤهــا
علــى نحــو مســؤول وصحيــح .وخــال العــام
 ،2019وفــي ســياق هــذه الخطــة االســتراتيجية،
ســوف يســتثمر االتحــاد فــي نظــام مالــي ســليم
يســتوفي المعاييــر الدوليــة .وســوف يجــري
توظيــف مديــر جديــد للدائــرة الماليــة وتدريبــه
علــى تشــغيل هــذا النظــام الجديــد .وحــال تشــغيل
هــذا النظــام ووضعــه موضــع التنفيــذ ،فســوف
يجــري إصــدار التقاريــر الدوريــة ورفعهــا إلــى المديــر
التنفيــذي لالتحــاد وهيئتــه التنفيذيــة لضمــان
إعمــال المســاءلة والشــفافية علــى المســتوى
الداخلــي.

وخالل الربع األول من العام  ،2019ســوف تختار
الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد المدقــق الخارجــي مــن
أجــل إجــراء تدقيــق للســنة الماليــة  2018علــى
الوجــه المطلــوب .ومــن المقــرر أن ُي ِعـ ّـد المدقــق
الخارجــي تقريــر التدقيــق ويرفعــه إلــى المكتــب
التنفيــذي والهيئــة التنفيذيــة إلبــداء تعليقاتهمــا
ردا علــى التقريــر
ّ
عليــه.
وتحضــر الهيئــة التنفيذيــة ً
فــي غضــون أيــام وترســله إلــى المدقــق الخارجــي.
وتتولــى الهيئــة اإلداريــة المصادقــة علــى تقريــر
التدقيــق الخارجــي ،حــال إنجــازه وإكمالــه ،ثــم
ُينشــر علــى الموقــع اإللكترونــي لالتحــاد لكــي
يتســنى لجميــع أعضائــه وشــركائه االطــاع عليــه.

مجــددة لالتحــاد علــى
♦ ♦تطويــر صــورة
ّ
أســاس رؤيتــه ورســالته وترويجهــا مــن
خــال تصميــم أدوات االتصــال والعالقــات
العامــة المناســبة واســتخدامها ،بمــا فيهــا
الموقــع اإللكترونــي وشــبكات التواصــل
االجتماعــي والمجلــة اإللكترونيــة ،وغيرهــا
ال يــزال االتحــاد يواجــه ،منــذ إنشــائه قبــل 20
عامــا ،تحديــات داخليــة وخارجيــة كبيــرة أفــرزت
ً
تأثيرهــا علــى صورتــه كمؤسســة وأثارت الشــكوك
فــي أوســاط الكثيريــن داخــل المؤسســة وخارجهــا
حــول الغايــة مــن وجــوده والمهمــة المعهــودة
بــدء مــن
إليــه .ومــع ذلــك ،فقــد اتخــذ االتحــادً ،
العــام  2015وفــي أعقــاب التغييــر الــذي طــرأ
عــددا مــن الخطــوات التــي تكفــل
علــى إدارتــه،
ً
قدمــا فــي
إعادتــه إلــى المســار الصحيــح والمضــي
ً
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تنفيــذ إجــراءات اإلصــاح التــي تتســم بمصداقيتهــا .وقــد عــادت هــذه الخطــوات بقــدر أكبــر مــن الفائــدة
والجــدوى علــى االتحــاد بعــد تنظيــم االنتخابــات المحليــة خــال العــام  ،2017حيــث أفــرزت رؤســاء بلديــات
جــدد ،وبالتالــي هيئــة تنفيذيــة وإداريــة جديــدة لالتحــاد.
وتمثّ ــل اســتعادة الثقــة فــي المؤسســة وإدارتهــا خطــوة واجبــة ال بــد منهــا علــى صعيــد ضمان نجــاح إجراءات
اإلصــاح وبلــوغ اتحــاد أقــوى يملــك القــدرة علــى الدفــاع عــن حقــوق هيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين
واحتياجاتهــا .ولذلــك ،فقــد عقــدت الهيئــة التنفيذيــة والمديــر التنفيــذي لالتحــاد العــزم علــى تغييــر الصــورة
المشـ ّـوهة التــي وســمت االتحــاد مــن خــال تنظيــم سلســلة مــن حمــات العالقــات العامــة التــي تســتهدف
توظــف وســائل التواصــل االجتماعــي ،بصــورة رئيســية ،مــن أجــل
هيئــات الحكــم المحلــي والشــركاء .وســوف َّ
التواصــل مــع أعضــاء االتحــاد وشــركائه علــى الســواء ،مــع مــا يقتــرن بذلــك مــن تدابيــر بنــاء الثقــة مــن أجــل
ـث األمــل فــي المؤسســة وفــي إدارتهــا.
إعــادة بـ ّ

♦ ♦إعداد نظام لألرشفة وقاعدة بيانات إلكترونية موحدة

ســليما لألرشــفة ،أو حفــظ
نظامــا
عامــا علــى تأسيســه،
ال يملــك االتحــاد ،وعلــى الرغــم مــن
ً
ً
مضــي ً 20
ّ
نظامــا إلكترونيــا يربطــه بأعضائــه ويقـ ّـدم الخدمــات اإللكترونيــة لهــم .ولذلــك ،فســوف يجــري
الســجالت أو
ً
العمــل علــى إنشــاء نظــام إلكترونــي جديــد واســتخدامه باعتبــاره أداة للتواصــل بيــن االتحــاد وأعضائــه .ومــن
المقــرر أن يحتــوي هــذا النظــام الجديــد علــى قاعــدة بيانــات تضــم هيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين
ومــا يقتــرن بهــا مــن معلومــات ،مــن قبيــل :بيانــات االتصــال ،والنمــاذج اإلداريــة والماليــة ،والمــواد التدريبيــة،
والوثائــق والسياســات واألنظمــة الداخليــة والتشــريعات الجديــدة لغايــات التشــاور بشــأنها ،والفعاليــات،
ومحاضــر االجتماعــات ...

الهدف االستراتيجي الثاني

االرتقــاء بمســتوى قــدرات هيئــات الحكــم المحلــي
لتقديــم خدمــات أفضــل للمواطنيــن
تســعى التدخــات التــي تنــدرج ضمــن هــذا الهــدف االســتراتيجي إلــى اســتعادة الثقــة وترســيخ ُعــرى التعــاون
الداخلــي بيــن أعضــاء االتحــاد (هيئــات الحكــم المحلــي) مــن خــال تقديــم الخدمــات وتنفيــذ أنشــطة التواصــل
المجتمعــي .وفضـ ًـا عــن ذلــك ،فســوف يولــي االتحــاد عنايتــه الخاصــة لتطويــر اإلطــار التنظيمــي (األنظمــة
الداخليــة واإلجــراءات) ،إلــى جانــب البرامــج التــي تعــزز قــدرات هيئــات الحكــم المحلــي فــي تحصيــل الضرائــب
وإدارتهــا ،وتوليــد اإليــرادات ،وحشــد المــوارد ،وإطــاق مشــاريع التنميــة االقتصاديــة المحليــة وإضفــاء
الطابــع المحلــي علــى أهــداف التنميــة المســتدامة .وتشــمل التدخــات المحــددة التــي تَ ِــرد ضمــن هــذا
الهــدف:
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■ ■مساندة العمل على مراجعة األنظمة
تطبقها هيئات
الداخلية واإلجراءات التي ّ
الحكم المحلي وتطويرها:

تتمثــل مهمــة االتحــاد ،مثلمــا ذكرنــا أعــاه،
تقــرر أن « االتحــاد هــو
فــي إنجــاز رســالته التــي ّ
المظلــة الوطنيــة الرســمية التــي تمثــل الهيئــات
المحليــة الفلســطينية ،وتعمــل معهــا لمســاندتها
والدفــاع عــن مصالحهــا وحقوقهــا مــن أجــل
تطويرهــا وتحقيــق اســتقالليتها بمــا يتوافــق مــع
أجنــدة السياســات الوطنيــة وبمــا يتماشــى مــع
مبــادئ الحكــم الرشــيد».
ومــن بيــن المهــام الرئيســية التــي يتوالهــا
االتحــاد ممارســة الضغــط والمناصــرة بالنيابــة عــن
ـودا
أعضائــه .ولذلــك ،فســوف يبــذل االتحــاد جهـ ً
ويخصــص مــوارد معتبــرة لالضطــاع بــدور
كبيــرة
ّ
محــوري فــي أنشــطة مراجعــة السياســات فــي
فلســطين ،ومراجعــة اإلطــار التنظيمــي الحالــي
وتطويــره ،وإعــداد سياســات وأوراق موقــف
جديــدة .وســوف ُيطلِ ــق االتحــاد إجــراءات لتقييــم
االحتياجــات التــي تلــزم هيئــات الحكــم المحلــي
مــن أجــل تحديــد القوانيــن واألنظمــة الداخليــة
والقواعــد واألنظمــة التــي يجــب تعديلهــا
وتحديثهــا ،أو القوانيــن الجديــدة التــي ينبغــي
ســنّ ها .وســوف يضــع االتحــاد هــذا الجانــب علــى
ســلم أولوياتــه.

■ ■إطالق برامج التواصل المجتمعي الدورية
والموجهة للقضايا المهمة وذات األولوية
ّ
في عمل هيئات الحكم المحلي:

ال غنــى عــن التواصــل بيــن االتحــاد وأعضائــه
لضمــان بقائــه ونمــوه .ومــن شــأن توطيــد ُعــرى
التواصــل بيــن االتحــاد وأعضائــه للخــروج بنتائــج
أفضــل وخلــق حيــز صحــي وديمقراطــي تُ تَّ خــذ فيــه
القــرارات أو تجــري فيــه ممارســة الضغــط مــن
أجــل اتخاذهــا علــى المســتوى الداخلــي أو علــى
مســتوى الحكومــة المركزيــة .وفضـ ًـا عــن ذلــك،
يمكــن توظيــف برامــج التواصــل المجتمعــي فــي
توعيــة هيئــات الحكــم المحلــي والمواطنيــن

بقضايــا محــددة تســتحوذ علــى اهتمامهــم
وتلقــي الضــوء علــى السياســات أو التشــريعات
الجديــدة التــي تُ عنــى بحقــوق المواطنيــن
أيضــا علــى
ومصالحهــم .كمــا ســيعمل االتحــاد ً
توظيــف برامــج التواصــل المجتمعــي فــي تشــجيع
المواطنيــن علــى تســديد الرســوم والضرائــب
المســتحقة عليهــم لهيئــات الحكــم المحلــي،
تســدد بدورهــا الرســوم المترتبــة عليهــا
لكــي
ّ
لالتحــاد .وســوف يســتخدم االتحــاد ،علــى مــدى
األعــوام األربعــة المقبلــة ،األدوات والمنهجيــات
التاليــة مــن أجــل التواصــل مــع أعضائــه وشــركائه
وعلــى نحــو يراعــي المســاواة بيــن الجنســين:
الحمــات التــي ُيطلِ قهــا علــى شــبكات التواصــل
االجتماعــي.
▪ ▪الصحافة التقليدية.
▪ ▪النشرات اإلعالمية الدورية.
▪ ▪الموقع اإللكتروني التفاعلي ونظام
االتصال اإللكتروني.
▪ ▪الزيارات المنتظمة إلى أعضائه

■ ■إنشاء لجان عمل قطاعية ضمن الهيئة
اإلدارية لالتحاد إلسناد هيئات الحكم
المحلي:

يتيــح النظــام الداخلــي لالتحــاد تشــكيل لجان عمل
مختلفــة لضمــان متابعــة البرامــج واألنشــطة
الرئيســية وتنفيذهــا .وفيمــا يلــي قائمــة باللجــان
ـرة عقب المصادقة
التي ســيجري تشــكيلها مباشـ ً
علــى هــذه االســتراتيجية وإقرارهــا بصفــة رســمية.
وتغطــي القائمــة الــواردة أدنــاه اللجــان التــي
أيضــا
يتضمنهــا النظــام الداخلــي ،كمــا تشــمل ً
لجانً ــا جديــدة مــن أجــل الوفــاء باحتياجــات هيئــات
الحكــم المحلــي اليــوم وفــي المســتقبل القريــب.
▪ ▪المناصــرة والتنســيق واالتصــال (بمــا فيهــا
اإلعــام ،والعالقــات العامــة ،والتنســيق
الداخلــي ،والتوأمــة .)...
▪ ▪حشــد المــوارد والمشــاريع (بمــا فــي ذلــك
تطويــر مقترحــات المشــاريع وتأميــن تمويلهــا
.)...
االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪بنــاء القــدرات والدعــم الفنــي (بمــا يشــمل التنميــة االقتصاديــة المحليــة ،ومنصــات تبــادل الخبــرات بيــن
الهيئــات المحليــة ،والبرامــج التدريبيــة .)...
▪لجنة البحث والتطوير/السياسات.
▪الدعم القانوني والوساطة الداخلية (بما فيها حل النزاعات .)...
▪تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمتابعة.
▪لجنــة خاصــة تتولــى تقديــم الدعــم للمجالــس القرويــة ،وال ســيما تلــك التــي تقــع فــي «المناطــق
المســماة (ج)».
▪التخطيط والبنية التحتية والخدمات.
▪أي لجان أخرى تراها الهيئة اإلدارية ضرورية.

■ ■تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لرؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية:

ســوف يصمــم االتحــاد وينفــذ علــى أســاس دوري البرامــج التدريبيــة المتخصصــة لصالــح رؤســاء البلديــات
وأعضــاء المجالــس البلديــة ،وال ســيما المنتخبيــن الجــدد منهــم .ويهــدف هــذا التدريــب إلــى تطويــر قــدرات
رؤســاء البلديــات لكــي يتمكنــوا مــن إدارة بلدياتهــم علــى نحــو يتســم بالكفــاءة واتخــاذ قــرارات مدروســة.

■ ■تقديــم الدعــم الفنــي لهيئــات الحكــم المحلــي وتوســيع نطــاق برنامــج «منصــات تبــادل الخبــرات
بيــن الهيئــات المحليــة»:

محوريــا لتمكينهــا مــن االرتقــاء بمســتوى
يؤمــن االتحــاد بــأن تطويــر قــدرات هيئــات الحكــم المحلــي ُي َعـ ّـد
ً
الخدمــات التــي تقدمهــا للمواطنيــن .ومــع الحــرص علــى عــدم تكــرار أنشــطة مشــابهة علــى صعيــد بنــاء
القــدرات وخدمــات المســاعدة الفنيــة التــي تقدمهــا وزارة الحكــم المحلــي وصنــدوق تطويــر وإقــراض
البلديــات وغيرهمــا مــن الشــركاء ،فســوف يتولــى االتحــاد تيســير خدمــات الدعــم الفنــي المركّ ــزة فــي
مجــاالت رئيســية ،منهــا :الدعــم القانونــي والوســاطة الداخليــة ،دعــم قــدرات الهيئــات المحلية فــي المناطق
المســماة (ج) ،وبرامــج التدريــب الداخلــي فــي البلديــات ،وتبســيط اإلجــراءات وإعــادة هندســة العمليــات،
والنــوع االجتماعــي وتمكيــن المــرأة .ومــن المقــرر أن تشــمل التدخــات ذات الصلــة مــا يلــي:
▪ ▪إعــداد «نظــام دعــم إلكترونــي» تســتطيع هيئــات الحكــم المحلــي مــن خاللــه أن تطــرح األســئلة فــي
منصــة مفتوحــة وأن تتلقــى اإلجابــات عــن المشــاكل المحليــة التــي تواجههــا.

▪ ▪إعــداد «برامــج التدريــب الداخلــي فــي البلديــات» ،حيــث يمكــن تعريــف الموظفيــن العامليــن فــي
بلديــة مــا علــى العمــل الــذي تؤديــه بلديــة أخــرى وتمكينهــم مــن اكتســاب تقنيــات ومعلومــات جديــدة.
▪ ▪توســيع نطــاق برنامــج «منصــات تبــادل الخبــرات بيــن الهيئــات المحليــة» ،حيــث يســتطيع الموظفــون
بعضــا
الــذي يتقاســمون نفــس الخلفيــة والمســؤولية مــن بلديــات مختلفــة أن يتعلمــوا مــن بعضهــم ً
يتلقــوا التدريــب علــى تقنيــات جديــدة تيســر لهــم معالجــة التحديــات المحليــة التــي يتعاملــون معهــا.
وأن ّ
▪ ▪مســاندة هيئــات الحكــم المحلــي فــي تبســيط إجراءاتهــا وتيســير الخدمــات التــي تقدمهــا للمواطنيــن.
ومــن جملــة البرامــج التــي يشــملها هــذا التدخــل برنامــج الخدمــات اإللكترونيــة ،ومراكــز خدمــة
الجمهــور ...
▪ ▪دعــم مبــادرات التنميــة االقتصاديــة المحليــة فــي هيئــات الحكــم المحلــي مــن خــال التدريــب،
واســتقطاب الخبــراء ،وتبــادل المعــارف والخبــرات ...
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الحشد والمناصرة ،والدفاع
عن مصالح هيئات الحكم
المحلي واحتياجاتها
على المستويين المحلي
والدولي
ــد ممارســة الضغــط (الحشــد والمناصــرة) مــن
تُ َع ّ
أجــل الوفــاء باحتياجــات هيئــات الحكــم المحلــي
ومصالحهــا إحــدى األولويــات والمهــام الرئيســية
التــي يضطلــع االتحــاد بهــا .فعندمــا ُأنشــئ االتحــاد
عامــا ،كان الدفــاع عن حقوق هيئات الحكم
قبــل ً 20
المحلــي ومصالحهــا يمثــل أحــد األســباب الرئيســية
التــي دعــت إلــى تأسيســه .ومــن شــأن التدخــات
التــي تنــدرج ضمــن هــذا الهــدف االســتراتيجي أن
ممثــا عــن هيئــات
ً
تعــزز موقــف االتحــاد بصفتــه
الحكــم المحلــي وبصفتــه جهــة فاعلــة رئيســية فــي
قطــاع الحكــم المحلــي .وفضـ ًـا عــن ذلــك ،تهــدف
هــذه التدخــات إلــى رفــد االتحــاد بفــرص التشــبيك
علــى المســتويين المحلــي والدولــي.
ومــن جملــة التدخــات المحــددة الــواردة ضمــن هــذا
الهدف:

فلســطين .وتســتدعي هــذه اآلليــة تشــكيل
لجنــة البحــث والتطويــر فــي مجــال السياســات،
ـزء مــن الهيئــة اإلداريــة لالتحــاد ،لكــي
باعتبارهــا جـ ً
تشــكّ ل المرجعيــة التــي يحتكــم إليهــا االتحــاد
وهيئــات الحكــم المحلــي ،ولتتولــى مهمة إطالق
النقاشــات حــول السياســات الداخليــة واإلشــراف
عليهــا وممارســة الضغــط علــى الشــركاء لكــي
يعملــوا علــى إعــداد سياســات وأنظمــة داخليــة
وتشــريعات جديــدة .وســوف يجــري ربــط هــذه
اللجنــة الجديــدة بوحــدة المناصــرة واالتصــال
فــي المكتــب التنفيــذي لالتحــاد ،والــذي يتولــى
بــدوره إجــراء جميــع األبحــاث األساســية الالزمــة
لمســاندة لجنــة البحــث والتطويــر فــي عملهــا.
وســوف يجــري تحليــل كل سياســة وتشــريع مــن
السياســات والتشــريعات أو دراســتها أو إطالقهــا
مــن خــال لجنــة البحــث والتطويــر وتعميمهــا
علــى جميــع األعضــاء مــن خــال لجنــة المناصــرة
واالتصــال فــي المكتــب التنفيــذي لالتحــاد
بغيــة الحصــول علــى تغذيتهــا الراجعــة بشــأنها
ورفدهــا باإلســهامات الموضوعيــة .وســوف
يتابــع المكتــب التنفيــذي لالتحــاد هــذا األمــر مــع
جميــع األعضــاء لضمــان مشــاركتهم الوافيــة فيــه،
ويعالــج التغذيــة الراجعــة ويعرضهــا علــى لجنــة
البحــث والتطويــر للمصادقــة عليهــا .وتُ ســتخدم
هــذه التغذيــة الراجعــة ،فــي حــال التوصــل إلــى
موقــف موحــد بشــأنها ،باعتبارهــا األســاس
الــذي تنبنــي عليــه إجــراءات المناصــرة وممارســة
الضغــط علــى الحكومــة وغيرهــا مــن الشــركاء.

◄◄تطويــر «آليــة ممنهجــة لتقديــم
التغذيــة الراجعــة حــول السياســات»
لالتحــاد:
لكــي يتســم االتحــاد وهيئــات الحكــم المحلــي
بالكفــاءة فــي إعــداد السياســات والتأثيــر فــي
القــرارات السياســاتية المهمــة ،يجــب اعتمــاد
«آليــة ممنهجــة لتقديــم التغذيــة الراجعــة حــول
السياســات» لضمــان مشــاركة االتحــاد مشـ ً
ـاركة
ً
قويــة فــي جميــع السياســات والتشــريعات
المتعلقــة بعمــل هيئــات الحكــم المحلــي فــي
االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
الخطة االستراتيجية 2022-2019

| 25

الهدف االستراتيجي
الثالث

◄◄المشاركة في إعداد السياسات
والتشريعات الجديدة واإلسهام
فيها:
علــى الرغــم مــن اإلمكانيــات البســيطة الحاليــة
لالتحــاد ،إال أنــه يتمتــع بقــدرة عاليــة علــى
التحــول إلــى مؤسســة قويــة لهــا صوتهــا المؤثــر
فــي إجــراءات إعــداد السياســات فــي فلســطين.
وتكمــن إحــدى المهــام والمســؤوليات الرئيســية
التــي يضطلــع بهــا االتحــاد فــي تمثيــل هيئــات
الحكــم المحلــي وممارســة الضغــط علــى
الحكومــة المركزيــة وغيرهــا مــن الشــركاء لمــا فيــه
مصلحــة هيئــات الحكــم المحلــي .ويحتــل هــذا
النشــاط رأس ســلم األولويــات فــي برنامــج العمــل
المســتقبلي لــدى االتحــاد.
ومنــذ إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
لــم يشــارك االتحــاد وال هيئــات الحكــم المحلــي
مشــاركة تامــة فــي اإلجــراءات الوطنيــة التــي
تُ عنــى بإعــداد الخطــط الوطنيــة واالســتراتيجيات
يجــر إشــراك االتحــاد والهيئــات
القطاعيــة .ولــم
ِ
المحليــة ،وال يجــري إشــراكها ،فــي تحضيــر
الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية
علــى أســاس ســنوي .ومــن جهــة أخــرى ،ال تضــم
اللجــان الحكوميــة ممثليــن عــن االتحــاد أو هيئــات
الحكــم المحلــي فــي المواضــع التــي تُ تَّ خــذ فيهــا
وعــادة مــا
ً
القــرارات ويوصــى فيهــا بالسياســات.
تضــم بعــض هــذه اللجــان الحكوميــة ممثليــن
عــن المجتمــع المدنــي أو القطــاع الخــاص أو
ضمــت أي ممثــل
كليهمــا ،ولكنهــا لــم يســبق أن ّ
عــن هيئــات الحكــم المحلــي علــى اإلطــاق .مــن
أجــل ذلــك ،مــن األهميــة بمــكان أن يتــم تغييــر
هــذا الوضــع ،بحيــث يناضــل االتحــاد إلعمــال حــق
هيئــات الحكــم المحلــي فــي أن ينضــم لعضويــة
جــزء
اللجــان الحكوميــة ذات العالقــة وأن يكــون ً
مــن اإلجــراءات الوطنيــة المعتمــدة فــي إعــداد
السياســات الوطنيــة واالســتراتيجيات القطاعيــة
والموازنــة العامــة فــي المســتقبل.
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◄◄إقامة الشراكات مع المؤسسات
األكاديمية المحلية والمؤسسات
ذات العالقة األخرى ،من أجل إجراء
األبحاث وصياغة أوراق الموقف
في المجاالت السياساتية الرئيسية
والتأثير في إعداد السياسات:
تحمــل األبحــاث المنهجيــة والمرتكــزة علــى األدلة
أهميــة محوريــة فــي إعــداد سياســات وبرامــج
تتســم بجــودة أعلــى فــي قطــاع الحكــم المحلــي.
عــددا مــن المؤسســات
وعلــى الرغــم مــن أن
ً
األكاديميــة الفلســطينية قــد شــرعت فــي طــرح
برامــج تدريســية متخصصــة تســتهدف قطــاع
الحكــم المحلــي واإلدارة العامــة ،فــا تــزال برامــج
نظريــة فــي محتواهــا وال تتضمــن ســوى الجــزء
اليســير مــن التطبيقــات العمليــة علــى قضايــا
حقيقيــة تتعامــل هيئــات الحكــم المحلــي معهــا.
وفــي وســع االتحــاد ،فــي هذا المقــام ،أن يمارس
الضغــط فــي ســبيل اعتمــاد خطط أو سياســات أو
قوانيــن جديــدة ،كمــا يمكنــه أن يعقــد الشــراكات
مــع المؤسســات األكاديميــة مــن أجــل ربــط
النظريــات واألبحــاث بإعــداد سياســات وتدخــات
جديــدة فــي مجــاالت رئيســية .ومــن جملــة هــذه
المجــاالت:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ضريبة األمالك
▪الالمركزية
▪التحويالت الحكومية والسياسة المالية
▪استراتيجية قطاع الحكم المحلي
▪قانون االنتخابات المحلية
▪التنمية االقتصادية المحلية
▪أهداف التنمية المستدامة
▪أجندة السياسات الوطنية واالستراتيجيات
القطاعية
▪دمج النوع االجتماعي وتمكين المرأة

الهدف االستراتيجي
الثالث

◄◄توطيد الشراكات التي يعقدها
االتحاد مع المؤسسات والمنتديات
العربية والدولية:
ال يتبــوأ هــذا النشــاط أهميــة خاصــة بالنســبة
لالتحــاد أو هيئــات الحكــم المحلــي وحدهمــا،
بــل بالنســبة لفلســطين عامـ ًـة .ولذلــك ،فســوف
يســعى االتحــاد إلــى االنضمام لعضوية الشــبكات
الدوليــة ،وســوف يرتقــي بمســتوى تعاونــه مــع
المؤسســات العربيــة أو الدوليــة الشــبيهة مــن
خــال التوقيــع علــى مذكــرات التفاهــم التــي
تتنــاول إقامــة التعــاون وتبــادل المعــارف معهــا.

◄◄العمل على مراجعة اتفاقيات
التوأمة بين هيئات الحكم المحلي
الفلسطينية ونظيراتها الدولية
لتنفيذها:
تُ بــدي هيئــات الحكــم المحلــي الفلســطينية
بعمومهــا الحــرص علــى الدخــول فــي اتفاقيــات
شــراكة أو توأمــة مــع المــدن الدوليــة .ومــع
فغالبــا تفتقــر هــذه الهيئــات إلــى المعرفــة
ذلــك،
ً
والخبــرة واألدوات الضروريــة التــي تضمــن لهــا
إبــرام اتفاقيــات عادلــة ومفيــدة مــع شــركائها.
ولذلــك ،فســوف يقــدم االتحــاد الدعــم القانونــي
والفنــي والسياســاتي لهيئــات الحكــم المحلــي
ويوظــف منهجيــة تدريــب األقــران بغيــة خلــق
التضامــن وإعــداد توجــه فلســطيني موحــد
للتوأمــة مــع الشــركاء الدولييــن.

◄◄تيسير ودعم المشاركة الرسمية
ألعضاء االتحاد في الفعاليات
الدولية المهمة المتصلة بقطاع
الحكم المحلي:
ــد التعــاون علــى المســتويين اإلقليمــي
ُي َع ّ
ضروريــا للتطــور والتواصــل
محــورا
والدولــي
ً
ً
مــع الشــركاء اآلخريــن ،غيــر أن المشــاركة فــي
مرهقــة للعديد من
الفعاليــات الدوليــة قــد تكــون ِ
هيئــات الحكــم المحلــي .والتعامــل مــع الجوانــب
اللوجســتية والحواجــز اللغويــة شــيء ،والتحضيــر
لمشــاركة فاعلــة شــيء آخــر يتطلــب مهــارات
رفيعــة المســتوى فــي االتصــال والتفــاوض.
وتســتدعي المشــاركة فــي المنتديــات الدوليــة،
فــي أحيــان كثيــرة ،تحضيــرات جديــة ،بمــا تشــمله
مــن تقديــم األوراق ،واســتضافة الفعاليــات
وتنظيــم الفعاليــات الجانبيــة .وقــد تتطلــب هــذه
أيضــا التفــاوض مــع الشــركاء حــول
المشــاركة ً
المســائل التــي تحتــل أولويــة قصــوى فــي عمــل
هيئــات الحكــم المحلــي .ولذلــك ،فســوف يقــدم
االتحــاد كل الدعــم المطلــوب لهيئــات الحكــم
المحلــي مــن أجــل تيســير مشــاركتها الفاعلــة فــي
المنتديــات والفعاليــات الدوليــة.
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االستدامة المالية في
االتحاد الفلسطيني
للهيئات المحلية
يبلــغ معــدل تحصيــل رســوم العضويــة مــن أعضــاء
االتحــاد مســتويات ضئيلــة كمــا ســبق القــول .وســوف
تبقــى هــذه الخطــة االســتراتيجية مجــرد وثيقــة أخــرى
تــودع فــي األدراج إذا لــم يكــن فــي اإلمــكان إتاحــة
َ
تيســر وضعهــا موضــع التنفيــذ.
المــوارد الماليــة التــي ّ
وتملك الغالبية الســاحقة من هيئات الحكم المحلي،
ســواء كانــت كبيــرة أم صغيــرة ،القــدرة الماليــة التــي
تمكّ نهــا مــن تســديد الرســوم المطلوبــة منهــا والتــي
جــرى التوافــق عليهــا فــي النظــام الداخلــي .ولذلــك،
فســوف يجــري إعــداد برنامــج لتشــجيع هيئــات الحكــم
المحلــي علــى المســاهمة بنصيبهــا إذا كانــت تريــد أن
ـادا يتســم بقــدر أكبــر مــن القــوة .وإذا أصـ ّـرت
تــرى اتحـ ً
هــذه الهيئــات علــى اإلحجــام عــن الوفــاء بالتزاماتهــا
الماليــة تجــاه االتحــاد ،فيجــب حينئـ ٍـذ النظــر فــي تدابيــر
أخــرى بمســاعدة وزارة الحكــم المحلــي وصنــدوق
تطويــر وإقــراض البلديــات.
فخــال العــام  ،2018بلــغ معــدل تحصيــل رســوم
العضويــة نحــو  30فــي المائــة مــن العــدد الكلــي
للبلديــات ونحــو  10فــي المائــة مــن إجمالــي عــدد
هيئــات الحكــم المحلــي .وليــس فــي ُوســع االتحــاد،
ينعــم باالســتدامة الماليــة مــا لــم يسـ ّـدد
ببســاطة ،أن ُ
أعضــاؤه الرســوم المســتحقة عليهــم .ولذلــك،
فســوف يســعى االتحــاد علــى مــدى األعــوام األربعــة
المقبلــة إلــى رفــع معــدل تحصيــل هــذه الرســوم إلــى
 75فــي المائــة مــن البلديــات وإلــى مــا يربــو علــى 50
فــي المائــة مــن جميــع هيئــات الحكــم المحلــي .فيمــا
ســيعتمد االتحــاد خــال هــذه الفتــرة علــى الدعــم
الــذي يقدمــه لــه شــركاؤه الدوليــون مــن أجــل تغطيــة
جــزء مــن موازنتــه وبرامجــه التشــغيلية.
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وال ينبغــي لالتحــاد أن يكــون مؤسســة فقيــرة ،أو
غارقــة فــي الديــون أو أن تجمــع التبرعــات باســتمرار.
بــل علــى العكــس مــن ذلــك ،فــإذا ّأدت كل هيئــة
مــن هيئــات الحكــم المحلــي األعضــاء فــي االتحــاد
مــا عليهــا ،وال ســيما تســديد مــا يترتــب عليهــا مــن
رســوم العضويــة ،فســوف يكــون االتحــاد مؤسســة
تتمتــع باالكتفــاء الذاتــي .وإلــى أن تطــرأ زيــادة علــى
معــدل تحصيــل رســوم العضويــة ،يجــب علــى الهيئــة
التنفيذيــة لالتحــاد ومديــره التنفيــذي أن يبــذال
المســاعي الحثيثــة بغيــة الحصــول علــى تمويــل مــن
شــركائه الدولييــن ،لفتــرة تتــراوح مــن ثالثــة إلــى
خمســة أعــوام علــى أحســن تقديــر ،إلــى أن يتمكــن
يحصلهــا
االتحــاد مــن االعتمــاد علــى الرســوم التــي ّ
ـاوة علــى ذلــك ،يســتطيع صنــدوق
مــن أعضائــه .وعـ ً
ييســر رصــد األمــوال
أن
البلديــات
تطويــر وإقــراض
ّ
الالزمــة إلســناد المصاريــف التشــغيلية ومصاريــف
ينفذهــا االتحــاد حتــى العــام .2022
البرامــج التــي ّ
وبعــد هــذا العــام ،مــن المفتــرض أن يصبــح االتحــاد
ذاتيــا وال تعتمــد إال علــى الرســوم
مؤسســة مكتفيـ ًـة ً
التــي تجبيهــا مــن أعضائهــا الذيــن يشــكّ لون مجموعــة
كبيــرة ومقتــدرة.
وحســبما َي ِــرد فــي خطــة العمــل والموازنــة أدنــاه،
يتطلــب تنفيــذ هــذه الخطــة االســتراتيجية التــي
تغطــي الفتــرة الممتــدة بيــن العاميــن  2019و2022
نحــو  1.6مليــون دوالر علــى مــدى أربعــة أعــوام
وســوف يتقلــص مــدى االعتمــاد علــى تمويــل
المانحيــن فــي كل عــام مــع الزيــادة التدريجيــة التــي
تطــرأ علــى معــدل تحصيــل رســوم العضويــة .وخــال
األعــوام األربعــة المقبلــة ،وبالنظــر إلــى التحديــات
الماليــة والتنظيميــة التــي تواجــه االتحــاد فــي هــذه
تقاســم المســؤولية بين جميع الشــركاء
المرحلةُ ،ي َع ّد
ُ
مــن أجــل تأميــن األمــوال الالزمــة هــو الســبيل الوحيــد
قدمــا فــي هــذا المضمــار .وتقــع علــى عاتــق
للمضــي
ً
االتحــاد المســؤولية عــن زيــادة معــدل تحصيــل رســوم
تدريجيــا ،فــي الوقــت الــذي يتعيــن فيــه
العضويــة
ً
علــى هيئــات الحكــم المحلــي التــي تنتســب لعضويــة
االتحــاد تســديد رســوم عضويتهــا المســتحقة .ولــم
تَ ُعــد هــذه المســألة مســألة تخضــع لالختيــار ،بــل هــي
أريــد
مســألة حيــاة أو مــوت بالنســبة للمؤسســة إن
َ
لهــا أن تحافــظ علــى اســتقاللها وتضمــن اســتدامتها.

ومــن جانــب آخــر ،يقــع علــى عاتــق الحكومــة المركزيــة
والشــركاء الدولييــن دور فــي المحافظــة علــى صمــود
االتحــاد وبقائــه إلــى أن يصــل معــدل تحصيــل رســوم
العضويــة مســتوى يضمــن اســتدامته .ولكــي يبلــغ
االتحــاد مرحلــة االكتفــاء الذاتــي ،فهــو بحاجــة إلــى
دعــم تكميلــي مــن الشــركاء الدولييــن حتــى العــام
 .2022وفــي وســع الحكومــة المركزيــة ،التــي يمثلهــا
تيســر تخصيــص
صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات ،أن ّ
األمــوال لالتحــاد فــي الوقــت الــذي يســتطيع
فيــه الشــركاء الدوليــون تقديــم الدعــم فــي مجــال
بنــاء قــدرات االتحــاد وأعضائــه ،وال ســيما مكتبــه
التنفيــذي.

النوع االجتماعي
تحــدد الثقافــة والممارســات االجتماعيــة الســائدة
ّ
أدوارا متباينــة مرتبطــة بالنــوع
فــي فلســطين
ً
االجتماعــي للرجــال والنســاء ،كمــا تحــدد تلــك
الثقافــة والممارســات االحتياجــات المختلفــة التــي
ينبغــي مراعاتهــا ووضعهــا فــي عيــن االعتبــار .وعلــى
هــذا المنــوال ،تميــل هــذه العوامــل إلــى الحيلولــة
بيــن النســاء وبيــن وصولهــن إلــى المــوارد المتاحــة
واســتفادتهن منهــا .وفــي هــذا المقــام ،ينبغــي إعــداد
سياســات االتحــاد علــى نحــو يضمــن مراعــاة مختلــف
االحتياجــات وعلــى نحــو يضمــن التمكيــن لــكال الرجــال
والنســاء .واألهــم مــن ذلــك أن هــذه االســتراتيجية
تســعى إلــى خلــق الظــروف المواتيــة التــي تتيــح
المزيــد مــن الفــرص أمــام النســاء للوصــول إلــى عمليــة
صناعــة القــرار علــى المســتوى المحلــي علــى قــدم
المســاواة مــع الرجــال.
وقــد جــرى تقييــم السياســات التــي أوردتهــا الحكومــة
الفلســطينية فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة مــن
ناحيــة اآلثــار التــي تفرزهــا علــى النســاء والفتيــات
ومــن ناحيــة الطــرق التــي تعتمدهــا فــي تعزيــز مبــادئ
المســاواة بيــن الجنســين .فعلــى المســتوى المحلــي،
ســوف يعمــل االتحــاد علــى تعزيز الممارســات القائمة
علــى دمــج النــوع االجتماعــي وتوفيــر األدوات التــي
تضمــن أن مبــادئ المســاواة بيــن الجنســين تندمــج
ضمــن سياســاته وإجــراءات إعــداد الخطــط وتحضيــر

الموازنــات ذات العالقــة.
وتنــص السياســات الوطنيــة والتدخــات السياســاتية
الــواردة ضمــن األولويــة الوطنيــة الســابعة مــن أجنــدة
السياســات الوطنيــة بوضــوح علــى أهميــة تعزيــز
المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة ،وعلــى إزالــة
جميــع العوائــق التــي تحــول دون المشــاركة الكاملــة
للنســاء فــي التنميــة المجتمعيــة واالقتصاديــة
والحيــاة العامــة .وتؤكــد السياســة الوطنيــة التاســعة
علــى إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي سياســات
الحكومــة وبرامجهــا وموازنتهــا .وبســبب أهميــة هــذه
النقطــة ،تراعــي هــذه االســتراتيجية أهميــة تحقيــق
المســاواة بيــن الجنســين فــي بلــوغ النمــو االقتصــادي
المســتدام ،والمســاواة فــي اتخــاذ القــرارات وتقليــص
أوجــه انعــدام المســاواة والحــد منهــا.
ظروفــا
ً
وتســتطيع البلديــات الفلســطينية أن توفــر
أفضــل للنمــو االقتصــادي وتوليــد المزيــد مــن فــرص
العمــل ،مــن خــال الخدمــات التــي تتســم بقــدر أكبــر
مــن الكفــاءة والفعاليــة والتــي تراعــي مســائل النــوع
االجتماعــي وتســتجيب لهــا .وفضـ ًـا عــن ذلــك ،ينبغــي
قــدرا أكبــر مــن
للبلديــات الفلســطينية أن تتوخــى
ً
الشــمولية ومراعــاة النــوع االجتماعــي والشــفافية،
وعليهــا أن تعمــل علــى إزالــة الحواجــز التــي تحــول دون
المشــاركة الكاملــة للنســاء فــي التنميــة المجتمعيــة
واالقتصاديــة والحيــاة العامــة فــي هيئــات الحكــم
المحلــي.
وي َعـ ّـد تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين داخــل االتحــاد
ُ
ومتداخــا
ً
هدفــا مشــتركً ا
ً
وهيئــات الحكــم المحلــي
فــي مختلــف األهــداف والتدخــات المشــمولة
فــي الخطــة االســتراتيجية التــي يعتمدهــا االتحــاد.
وســوف يــدرس االتحــاد جميــع تدابيــر التنفيــذ
الرئيســية المقــررة مــن هــذا المنظــور.
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فعلى مستوى النتائج ،سوف يجري رصد المؤشرات التالية:

▪مــدى التحســن الــذي يطــرأ علــى معــدل رضــا المواطنيــن (بمــن فيهــم النســاء) عــن الخدمــات الرئيســية
التــي تقدمهــا هيئــات الحكــم المحلــي.
▪النسبة المئوية من النساء الالتي يتقلدن مناصب رفيعة المستوى في هيئات الحكم المحلي.
▪مدى التحسن الذي يطرأ على مستوى وعي المواطنين (بمن فيهم النساء) حول القضايا الرئيسية.
▪مستوى مراعاة النوع االجتماعي في األنظمة الداخلية التي يجري إعدادها /مراجعتها.
▪مستوى إدماج النوع االجتماعي في السياسات واألبحاث واالستراتيجيات.

▪
▪
▪
▪
▪

وعلى مستوى المخرجات ،سوف يجري رصد المؤشرات التالية:

▪مشــاركة االتحــاد فــي لجنــة المســاواة بيــن الجنســين التــي تشــكلها الحكومــة الفلســطينية (فــي حــال
تشــكيلها).
▪عــدد أوراق الموقــف التــي يصدرهــا االتحــاد حــول المســاواة بيــن الجنســين ويرفعهــا إلــى الحكومــة
الفلســطينية.
▪عدد  /النسبة المئوية للمشاركات في الدورات التدريبية  /التوجيهية.
▪عدد  /النسبة المئوية للمشاركات في «منصات تبادل الخبرات بين الهيئات المحلية».
▪عــدد  /النســبة المئويــة للمشــاركات فــي االجتماعــات التــي تعقدهــا المؤسســات العربيــة والمنتديــات
الدوليــة.
▪إعــداد الدليــل التدريبــي بشــأن النــوع االجتماعــي ،وتقديــم التدريــب لهيئــات الحكــم المحلــي والمكتــب
التنفيــذي لالتحــاد.
▪عدد الموازنات المراعية للنوع االجتماعي في هيئات الحكم المحلي.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

االفتراضات الرئيسية
لقــد جــرى اســتقصاء عــدد مــن االفتراضــات فــي ســياق العمــل علــى إعــداد هــذه الخطــة االســتراتيجية ،وتتبــوأ
محوريــا فــي تحقيــق النتائــج المنشــودة .وتشــمل هــذه االفتراضــات:
موقعــا
هــذه االفتراضــات
ً
ً
.1
.2

.3
.4
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1تتزامــن فتــرة الخطــة االســتراتيجية مــع اإلطــار الزمنــي ألجنــدة السياســات الوطنيــة مــن أجــل مواءمــة
الجهــود التــي يبذلهــا االتحــاد مــع األولويــات واألهــداف الوطنيــة.
جزئيــا) مــن خــال رســوم العضويــة أو
(كليــا أو ً
2يتعيــن علــى االتحــاد أن يمـ ّـول تكاليــف عملياتــه الرئيســية ً
معــا .ومــن شــأن هــذا األمــر أن يــدل علــى الموقــف
المســاهمات التــي يقدمهــا أعضــاؤه أو كال األمريــن ً
الجـ ّـدي واإليجابــي الــذي يبديــه أعضــاء االتحــاد تجــاه ملكيــة هــذه المؤسســة واســتدامتها .وفــي الحــد
األدنــى ،يجــب علــى االتحــاد أن يغطــي تكلفــة مــوارده البشــرية التــي تؤلّ ــف فريــق العمــل الرئيســي فيــه،
وإيجــار مقـ ّـره ومصاريــف اجتماعاتــه الداخليــة.
3بالتــوازي مــع النقطــة الســابقة ،ســوف يســعى االتحــاد إلــى تأميــن االعتمــاد علــى نفســه فــي الشــؤون
الماليــة المتعلقــة بعملياتــه الرئيســية ،وذلــك مــن خــال زيــادة معــدل تحصيــل رســوم العضويــة وغيرهــا
مــن اإلجــراءات الهيكليــة التــي يعتمدهــا فــي توليــد دخلــه ومراجعتهــا.
4ينبغــي لالتحــاد أن يــدرس مــع شــركائه ومموليــه الدولييــن إمكانيــة اعتمــاد تكاليــف عامــة كنســبة مئوية
مــن األنشــطة الممولــة .ومــن شــأن هــذه التكاليــف العامــة أن تســاعد االتحــاد علــى ضمــان اســتدامة
عملياتــه وتغطيــة بعــض مصاريفــه.
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ــد المحافظــة علــى عالقــة جيــدة وقائمــة علــى التعــاون مــع المؤسســات الرئيســية فــي قطــاع
5 .5تُ َع ّ
الحكــم المحلــي ،وال ســيما وزارة الحكــم المحلــي وصنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات ،ضروريــة مــن أجــل
تمكيــن االتحــاد وإنجــاز المهمــة المعهــودة إليــه.
6 .6يــدرس االتحــاد إمكانيــة االســتعانة باآلليــات الموثوقــة التــي يعتمدهــا صنــدوق تطويــر وإقــراض
البلديــات فــي حشــد التمويــل مــن الشــركاء المحتمليــن مــن خــال الصنــدوق لتدخــات محــددة.
تدرجــي وواقعــي ،بحيــث يراعــي فــي ذلــك القيــود المفروضــة
7 .7يجــب تنفيــذ طموحــات االتحــاد علــى نحــو ُّ
علــى إمكانياتــه والمــوارد الماليــة المتاحــة لــه.
8 .8ينبغــي لالتحــاد أن يركّ ــز  /يضــع نُ صــب عينيــه علــى األنشــطة المهمــة التــي تفــرز نتائــج (قصيــرة األمــد)
وتحظــى بحضــور ملفــت فــي أوســاط أعضائــه والمانحيــن الدولييــن.
9 .9علــى االتحــاد أن يتجنــب االزدواجيــة مــع المبــادرات الراهنــة التــي تســتهدف دعــم الهيئــات المحليــة وأن
يضطلــع بــدور لــه قيمتــه المضافــة الواضحــة.
1010يعمــل االتحــاد ،أكثــر ممــا كان عليــه حالــه فــي الســابق ،علــى إشــراك أعضائــه ودعوتهــم إلــى تنفيــذ
المهــام والمســؤوليات الموكلــة إليــه فــي مجــال ممارســة الضغــط وتقديــم الخدمــات ،وذلــك علــى
هــدي مــن الفلســفة التــي تقــول إن االتحــاد مؤسســة للهيئــات المحليــة ،وإنــه منهــا وإليهــا ويعمــل
مــن أجلهــا ،ويــزاول عملــه علــى نحــو يتســم بالديمقراطيــة ويعتمــد النهــج التشــاركي .وتقتضــي الضــرورة
بــذل المزيــد مــن الجهــود لتعميــم المنفعــة التــي يعــود بهــا االتحــاد علــى جميــع أعضائــه وعلــى المجتمــع
الدولــي وتعزيــز القيمــة التــي يضيفهــا إليهــم.

سيقدمه االتحاد ألعضائه؟
ما الذي
ّ

خــال الفتــرة التــي تغطيهــا هــذه الخطــة االســتراتيجية ومــا بعدهــا ،ســوف يقــدم االتحــاد الخدمــات التاليــة
ألعضائــه:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■التمثيل القوي بالنيابة عن جميع هيئات الحكم المحلي على المستوى الداخلي والخارجي.
■المشــاركة الفاعلــة وممارســة الضغــط بالنيابــة عــن هيئــات الحكــم المحلــي فــي إعــداد السياســات
والتشــريعات.
■برامــج تطويــر القــدرات المخصصــة لرؤســاء البلديــات وأعضــاء المجالــس البلديــة والموظفيــن العامليــن
فــي هيئــات الحكــم المحلــي.
■الوصول إلى المنتديات والمؤسسات والفعاليات الدولية.
■التواصل مع وسائل اإلعالم المحلية والدولية بالنيابة عن هيئات الحكم المحلي.
■الوساطة الداخلية والدعم القانوني.
■حشد الموارد وإدارة المشاريع وإعداد التقارير ورفعها.
تبادل الخبرات على المستويين المحلي والدولي.
■ ُ
■الوصــول إلــى الوثائــق والتقاريــر المتعلقــة بالهيئــات المحليــة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي وتيســير
االطــاع عليها.
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ــد المكتــب
يمثّ ــل الجــدول أدنــاه خطــة عمــل االتحــاد وموازنتــه حتــى العــام  .2022ومــع ذلــك ،فســوف ُي ِع ّ
ـنويا للموازنــة)
التنفيــذي لالتحــاد خطــة عمــل ســنوية علــى وجــه أكبــر مــن التفصيــل (بحيــث تشــمل
توزيعــا سـ ً
ً
رســميا علــى هــذه االســتراتيجية.
عقــب مصادقــة الهيئــة العامــة
ً
التدخل

الجهة المنفذة

التكلفة المقدرة
المدة
بالدوالر
الزمنية /لغاية
األمريكي

الهدف االستراتيجي األول :تعزيز القدرات المؤسسية والعملياتية لالتحاد
تنفيذ خطة االتحاد االستراتيجية
لألعوام 2022-2019

المكتب التنفيذي ،والهيئة
التنفيذية ،والهيئة اإلدارية
والهيئة العامة والشركاء

كانون األول
2022

المجموع
( 4سنوات)
 1.589مليون

مراجعة النظام الداخلي لالتحاد
وتحديثه
إعادة هيكلة المكتب التنفيذي
لالتحاد ورفع القدرات التنظيمية لدى
االتحاد

المكتب التنفيذي ،والهيئة
اإلدارية

حزيران 2020

15,000

المكتب التنفيذي والهيئة
التنفيذية

كانون األول
2022

720,000

إنشاء آلية متابعة لرصد تنفيذ
القرارات الرسمية الصادرة عن االتحاد
والتوصيات التي تخرج بها اجتماعاته

المكتب التنفيذي

متواصل

20,000

المكتب التنفيذي والهيئة
التنفيذية

كانون األول
2019

16,000

االرتقاء بنظام التدقيق المالي
الداخلي والخارجي
مجددة لالتحاد على
تطوير صورة
ّ
أساس رؤيته ورسالته وترويجها من
خالل تصميم أدوات العالقات العامة
المناسبة واستخدامها ،بما فيها
الموقع اإللكتروني وشبكات التواصل
االجتماعي والمجلة اإللكترونية،
وغيرها

المكتب التنفيذي

متواصل

72,000

إعداد نظام لألرشفة وقاعدة بيانات
إلكترونية موحدة

المكتب التنفيذي والهيئة
التنفيذية والشركاء

آذار 2020

24,000
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التدخل

الجهة المنفذة

التكلفة المقدرة
المدة
الزمنية /لغاية بالدوالر األمريكي

الهدف االستراتيجي الثاني:

االرتقاء بمستوى قدرات هيئات الحكم المحلي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين
المكتب التنفيذي
مســاندة العمــل علــى مراجعــة األنظمــة
والهيئة التنفيذية
الداخليــة واإلجــراءات التــي تطبقهــا هيئــات
والهيئة اإلدارية ووزارة
الحكــم المحلــي وتطويرهــا
الحكم المحلي

متواصل

28,000

إطــاق برامــج التواصــل المجتمعــي
الدوريــة والموجهــة للقضايــا المهمــة
وذات األولويــة

المكتب التنفيذي

متواصل

120,000

إنشــاء لجــان عمــل قطاعيــة ضمــن الهيئــة
اإلداريــة لالتحــاد إلســناد هيئــات الحكــم
المحلــي

المكتب التنفيذي
والهيئة العامة

أيلول 2019

10,000

تقديــم البرامــج التدريبيــة المتخصصــة
لرؤســاء البلديــات وأعضــاء المجالــس
ا لبلد يــة

المكتب التنفيذي
والهيئة التنفيذية
والشركاء

متواصل

60,000

تقديــم الدعــم الفنــي لهيئــات الحكــم
المحلــي وتوســيع نطــاق برنامــج «منصــات
تبــادل الخبــرات بيــن الهيئــات المحليــة»

المكتب التنفيذي
والهيئة التنفيذية
والشركاء

متواصل

200,000
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التدخل

الجهة المنفذة

المدة
الزمنية /لغاية

التكلفة المقدرة
بالدوالر األمريكي

الهدف االستراتيجي الثالث:

ممارسة الضغط (الحشد والمناصرة) ،والدفاع عن مصالح هيئات الحكم المحلي واحتياجاتها على
المستويين المحلي والدولي
تطوير «آلية ممنهجة لتقديم التغذية
الراجعة حول السياسات» لالتحاد

المكتب التنفيذي
والهيئة اإلدارية

حزيران 2019

12,000

المشاركة في إعداد السياسات
والتشريعات الجديدة واإلسهام فيها

المكتب التنفيذي
والهيئة اإلدارية

متواصل

96,000

إقامة الشراكات مع المؤسسات
األكاديمية المحلية والمؤسسات ذات
العالقة األخرى ،من أجل إجراء األبحاث
وصياغة أوراق الموقف في المجاالت
السياساتية الرئيسية والتأثير في إعداد
السياسات

المكتب التنفيذي
والهيئة التنفيذية

متواصل

توطيد الشراكات التي يعقدها االتحاد مع
المؤسسات والمنتديات العربية والدولية

المكتب التنفيذي
والهيئة التنفيذية
ووزارة الحكم
المحلي والشركاء

متواصل

40,000

العمل على مراجعة اتفاقيات التوأمة
بين هيئات الحكم المحلي الفلسطينية
ونظيراتها الدولية لتنفيذها

المكتب التنفيذي
والهيئة التنفيذية
والشركاء

متواصل

24,000

تيسير المشاركة الرسمية ألعضاء االتحاد
ومساندتها في الفعاليات الدولية المهمة
المتصلة بقطاع الحكم المحلي

المكتب التنفيذي
والشركاء

متواصل

100,000

32,000
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تتألّ ــف الخطــة االســتراتيجية لالتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة لألعــوام  2022-2019مــن سلســلة مــن
الوعــود التــي يقطعهــا االتحــاد ألعضائــه وشــركائه .وبعــد إقــرار هــذه الخطــة االســتراتيجية ،ســوف تخضــع
وتوضــع موضــع التنفيــذ فــي العــام الــذي يليــه .وينطــوي
َ
مصفوفــة المتابعــة أدنــاه لالختبــار خــال العــام 2019
نظــام المتابعــة والتقييــم علــى تدخــات ومؤشــرات محــددة ،كمــا يخضــع للمراجعــة والتحديــث علــى أســاس
ســنوي .وســوف يجــري تعييــن موظــف يختــص بإجــراءات المتابعــة والتقييــم فــي المكتــب التنفيــذي لالتحــاد،
حيــث يتولــى المســؤولية عــن متابعــة الخطــة االســتراتيجية بحذافيرهــا وتقييمهــا .وتضطلــع الهيئــة التنفيذيــة،
وال ســيما لجنــة المتابعــة والتقييــم المنبثقــة عنهــا ،باإلشــراف علــى إعــداد نظــام المتابعــة والتقييــم وتنفيــذه.
وللتأكــد مــن تطبيــق الهيكليــات المعتمــدة فــي إعــداد التقاريــر ورفعهــا علــى نحــو ســليم ومنتظــم وتماشــيها
مــع األهــداف والمعاييــر الوطنيــة المقــررة فــي هــذه الخطــة االســتراتيجية ،فســوف تجــري إضافــة خطــوط
أســاس واســتهدافات ُ
وأطــر مرجعيــة واضحــة خــال فتــرة االختبــار ،إلــى جانــب رفــد االتحــاد وتزويــده بالقــدرات
التــي تيســر لــه جمــع البيانــات ،ومتابعــة التقــدم المحـ َـرز وإعــداد التقاريــر ورفعهــا علــى نحــو منتظــم.
ويشــكّ ل التقييــم األداة الرئيســية المعتمــدة فــي تقييــم التقــدم الــذي تحــرزه هــذه الخطــة االســتراتيجية
نحــو تحقيــق األهــداف المرجــوة منهــا .وســوف تُ تخــذ اإلجــراءات الالزمــة لمعالجــة العجــز واالرتقــاء بمســتوى
الدوري ْيــن مــن خــال االجتماعــات الدوريــة التــي
اإلنجــاز والتنفيــذ .وســوف تخضــع الخطــة للمتابعــة والتقييــم
ّ
تعقدهــا الهيئــة التنفيذيــة ،والتقاريــر الدوريــة التــي تُ ِع ّدهــا دائــرة المتابعــة والتقييــم فــي االتحــاد .ويمكــن إدخــال
المواطــن التــي تتطلــب ذلــك،
التعديــات الالزمــة للتكيــف مــع التغييــرات الطارئــة ،وإجــراء التحســينات فــي َ
والتأكــد مــن اتســاق الخطــة واســتجابتها لألوضــاع التــي قــد تشــهد التغيــر فــي قطــاع الحكــم المحلــي .وســوف
توظــف الــدروس المســتفادة خــال عمليــة الرصــد والتقييــم فــي إجــراء التعديــات التــي تقتضيهــا الحاجــة ،وفــي
َّ
إعــداد خطــط األنشــطة المســتقبلية وبرامجهــا.
ضروريــا لضمــان خضــوع االتحــاد للمســاءلة أمــام أعضائــه وشــركائه.
وي َعـ ّـد نظــام المتابعــة الــذي يعتمــده االتحــاد
ً
ُ
وحقــق النتائــج السياســاتية العامــة .كمــا يتيــح
ّ
وفــر الخدمــات وقـ ّـدم المشــورة
ويجــب علــى االتحــاد أن يبيــن أنــه ّ
يفســر األســباب التــي حالــت دون تحقيــق بعــض النتائــج وأن يتعلــم مــن األخطــاء التــي
هــذا النظــام لالتحــاد أن ّ
وقــع فيهــا ويتفاداهــا فــي أنشــطته المســتقبلية.
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مصفوفة إطار المتابعة
الهدف
االستراتيجي

التدخالت

المؤشرات

أجندة السياسات الوطنية ،واستراتيجية قطاع
الحكم المحلي وأهداف التنمية المستدامة

زيادة معدل تحصيل رسوم
السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات
العضوية
عدد األنظمة الداخلية واللوائح الوطنية
عدة
الم ّ
ُ
الهدف االستراتيجي األول
النتائج  5و 7و 8من استراتيجية قطاع الحكم
النسبة المئوية من موازنة
والعملياتية
تعزيز القدرات المؤسسية
المحلي
داخليا
االتحاد الممولة
ً
لالتحاد
مدى التحسن الذي يطرأ على
معدل رضا األعضاء عن االتحاد الهدفان  11و 16من أهداف التنمية
مدى التحسن الذي يطرأ على المستدامة
الوعي بحضور االتحاد
تنفيذ خطة االتحاد االستراتيجية
لألعوام 2022-2019

النسبة المئوية من اإلنجازات التي
تحققها خطة العمل في كل سنة

السياسات الوطنية  9 ،8 ،7من أجندة السياسات
الوطنية
النتائج  10 ،9 ،8 ،7 ،5من استراتيجية قطاع الحكم
المحلي
األهداف  17 ،16 ،11 ،9 ،8 ،5 ،4 ,1من أهداف
التنمية المستدامة

مراجعة النظام الداخلي لالتحاد
وتحديثه

قر
النظام الداخلي
وم ّ
محدث ُ
َّ

السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات الوطنية
النتيجتان  7 ،5من استراتيجية قطاع الحكم المحلي

إعادة هيكلة المكتب التنفيذي
الهيكلية التنظيمية معدة ومقرة
لالتحاد ورفع القدرات التنظيمية لدى
عدد األدلة واألنظمة المعدة
االتحاد

السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات الوطنية
النتيجتان  7 ،5من استراتيجية قطاع الحكم المحلي

إنشاء آلية متابعة لرصد تنفيذ
السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات الوطنية
القرارات الرسمية الصادرة عن االتحاد النسبة المئوية من القرارات المنفذة
النتيجتان  7 ،5من استراتيجية قطاع الحكم المحلي
والتوصيات التي تخرج بها اجتماعاته
االرتقاء بنظام التدقيق المالي
الداخلي والخارجي

تقارير التدقيق الداخلي والخارجي
السنوي

تطوير صورة مجددة لالتحاد على
أساس رؤيته ورسالته وترويجها من
خالل تصميم أدوات العالقات العامة
عدد أدوات العالقات العامة المعدة
المناسبة واستخدامها ،بما فيها
والمستخدمة
الموقع اإللكتروني وشبكات التواصل
االجتماعي والمجلة اإللكترونية،
وغيرها
قاعدة البيانات معدة ومستخدمة
إعداد نظام لألرشفة وقاعدة بيانات
عدد المستخدمين في قاعدة
إلكترونية موحدة
البيانات اإللكترونية
إعداد دليل للمكتب التنفيذي لالتحاد
يبين كيفية إدماج المسائل المتعلقة الدليل معد
بالنوع االجتماعي ضمن األعمال التي عدد الموظفين المدربين
تؤديها هيئات الحكم المحلي
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السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات الوطنية
النتيجتان  7 ،5من استراتيجية قطاع الحكم المحلي

السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات الوطنية
النتيجتان  7 ،5من استراتيجية قطاع الحكم المحلي

السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات الوطنية
النتيجتان  7 ،5من استراتيجية قطاع الحكم المحلي
السياسة الوطنية  9من أجندة السياسات الوطنية
النتيجتان  10 ،5من استراتيجية قطاع الحكم المحلي
الهدف  5من أهداف التنمية المستدامة

مصفوفة إطار المتابعة
الهدف
االستراتيجي

التدخالت

المؤشرات

مدى التحسن الذي يطرأ على معدل رضا
المواطنين عن الخدمات الرئيسية التي تقدمها
هيئات الحكم المحلي
النسبة المئوية من النساء الالتي يتقلدن مناصب
الهدف االستراتيجي
رفيعة المستوى في هيئات الحكم المحلي
الثاني
مدى التحسن الذي يشهده اإلطار التنظيمي،
وتطبيق الممارسات الجيدة في هيئات الحكم
المحلي
االرتقاء بمستوى قدرات
هيئات الحكم المحلي لتقديم مدى التحسن الذي يطرأ على مستوى وعي
المواطنين حول القضايا الرئيسية
خدمات أفضل للمواطنين
مستوى مراعاة النوع االجتماعي في األنظمة
الداخلية التي يجري إعدادها  /تخضع للمراجعة
مساندة العمل على مراجعة
األنظمة الداخلية واإلجراءات عدد األنظمة الداخلية التي جرى إعدادها /
التي تطبقها هيئات الحكم مراجعتها
المحلي وتطويرها

أجندة السياسات الوطنية ،واستراتيجية قطاع
الحكم المحلي وأهداف التنمية المستدامة

السياسات الوطنية  9 ،8 ،7من أجندة
السياسات الوطنية
النتائج  10 ،9 ،8 ،7 ،5من استراتيجية قطاع
الحكم المحلي
األهداف  16 ،11 ،5 ،4 ،1من أهداف التنمية
المستدامة
السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات الوطنية
النتائج  8 ،7 ،5من استراتيجية قطاع الحكم المحلي
الهدف  11من أهداف التنمية المستدامة

إطالق برامج التواصل
عدد حمالت التواصل المجتمعي
المجتمعي الدورية والموجهة
عدد المواطنين الذين جرى التواصل معهم
للقضايا المهمة ذات األولوية

السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات الوطنية
النتيجة  5من استراتيجية قطاع الحكم المحلي

إنشاء لجان عمل قطاعية
ضمن الهيئة اإلدارية لالتحاد عدد لجان العمل القطاعية التي تم تشكيلها
إلسناد هيئات الحكم المحلي

السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات الوطنية
النتيجة  5من استراتيجية قطاع الحكم المحلي

عدد األنشطة التدريبية
تقديم البرامج التدريبية
المتخصصة لرؤساء البلديات النسبة المئوية من المشاركين الذين أبلغوا عن
زيادة في حصيلة معارفهم
وأعضاء المجالس البلدية

السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات الوطنية
النتيجة  7من استراتيجية قطاع الحكم المحلي
الهدفان  16 ،11من أهداف التنمية المستدامة

تقديم الدعم الفني لهيئات
الحكم المحلي وتوسيع
نطاق برنامج «منصات
تبادل الخبرات بين الهيئات
المحلية»

مدى التحسن الذي طرأ على معدل رضا هيئات
الحكم المحلي عن الدعم الفني المقدم
عدد «المنصات» المشكّ لة
عدد االجتماعات التي تعقدها «المنصات»

السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات الوطنية
النتيجتان  7 ،5من استراتيجية قطاع الحكم المحلي
الهدفان  16 ،11من أهداف التنمية المستدامة

إعداد دليل تدريبي حول النوع
االجتماعي وتقديم التدريب
لهيئات الحكم المحلي في
مجال النوع االجتماعي
مساندة الموازنات المراعية عدد الموازنات المراعية للنوع االجتماعي المعدة السياسة الوطنية  9من أجندة السياسات الوطنية
للنوع االجتماعي في هيئات
النتيجتان  10 ،8من استراتيجية قطاع الحكم المحلي
في هيئات الحكم المحلي
الحكم المحلي
الهدف  5من أهداف التنمية المستدامة
دعم مبادرات التنمية
االقتصادية المحلية

عد
الدليل التدريبي ُم ّ
تلقوا
عدد موظفي هيئات الحكم المحلي الذين ّ
التدريب في مسائل النوع االجتماعي

السياسة الوطنية  9من أجندة السياسات الوطنية
النتيجتان  10 ،7من استراتيجية قطاع الحكم المحلي
الهدف  5من أهداف التنمية المستدامة

عدد المبادرات التي أطلقتها هيئات الحكم
المحلي

السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات الوطنية
النتيجة  9من استراتيجية قطاع الحكم المحلي
األهداف  17 ،11 ،9 ،8 ,1من أهداف التنمية
المستدامة
االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
الخطة االستراتيجية 2022-2019
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إطارالمتابعة
مصفوفةإطار
مصفوفة
المتابعة
الهدف
االستراتيجي

التدخالت

المؤشرات

أجندة السياسات الوطنية ،واستراتيجية قطاع
الحكم المحلي وأهداف التنمية المستدامة

التحسن الذي يطرأ على مدى
السياستان الوطنيتان  9 ،7من أجندة
انعكاس منظور هيئات الحكم
المحلي في سياساتها وأبحاثها السياسات الوطنية
الهدف االستراتيجي الثالث
واستراتيجياتها
مستوى إدماج النوع االجتماعي النتيجتان  10 ،7من استراتيجية قطاع الحكم
المحلي
ممارسة الضغط (الحشد والمناصرة) ،في السياسات واألبحاث
والدفاع عن مصالح هيئات الحكم
واالستراتيجيات
األهداف  17 ،16، ،11 ،5من أهداف التنمية
المحلي واحتياجاتها على المستويين مدى التحسن الذي تشهده
المستدامة
فرص التبادل والتعلم بين
المحلي والدولي
االتحاد والشركاء الدوليين
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تطوير «آلية ممنهجة
لتقديم التغذية الراجعة حول
السياسات» لالتحاد

اآللية معدة ومقرة

المشاركة في إعداد السياسات
والتشريعات الجديدة واإلسهام
فيها

عدد السياسات واإلجراءات
المعدة

إقامة الشراكات مع
المؤسسات األكاديمية المحلية
والمؤسسات ذات الصلة
األخرى ،إلجراء األبحاث وصياغة
أوراق الموقف في المجاالت
السياساتية الرئيسية والتأثير
في إعداد السياسات

عدد الشراكات المعقودة مع
المؤسسات ذات العالقة

السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات
الوطنية
النتيجة  9من استراتيجية قطاع الحكم
المحلي
الهدف  17من أهداف التنمية المستدامة

توطيد الشراكات التي يعقدها
االتحاد مع المؤسسات
والمنتديات العربية والدولية

عدد مذكرات التفاهم
الموقعة

العمل على مراجعة اتفاقيات
التوأمة بين هيئات الحكم
المحلي الفلسطينية ونظيراتها
الدولية لتنفيذها

عدد اتفاقيات التوأمة
الموقعة  /المنقحة

السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات
الوطنية
النتيجة  9من استراتيجية قطاع الحكم
المحلي
الهدف  17من أهداف التنمية المستدامة

تيسير المشاركة الرسمية
ألعضاء االتحاد ومساندتها
في الفعاليات الدولية المهمة
المتصلة بقطاع الحكم المحلي

عدد الفعاليات التي شارك
فيها أعضاء االتحاد

االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
الخطة االستراتيجية 2022-2019

السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات
الوطنية
النتيجتان  7 ،5من استراتيجية قطاع الحكم
المحلي

السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات
الوطنية
النتيجتان  7 ،5من استراتيجية قطاع الحكم
المحلي

السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات
الوطنية
النتيجة  9من استراتيجية قطاع الحكم
المحلي
الهدف  17من أهداف التنمية المستدامة
السياسة الوطنية  7من أجندة السياسات
الوطنية
النتيجة  9من استراتيجية قطاع الحكم
المحلي
الهدف  17من أهداف التنمية المستدامة

المـــالحـــق

الملحق ( :)1الهيئات المحلية في فلسطين:
القدرات والتحديات
تحصلهــا للوفــاء بالعديــد مــن
ـبيا ،وال تكفــي اإليــرادات التــي ّ
ُي َعـ ّـد الحجــم اإلجمالــي لهيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين صغيـ ًـرا نسـ ً
المهــام الوظيفيــة الملقــاة علــى عاتقهــا .وتمثــل إيــرادات هيئــات الحكــم المحلــي مــا نســبته  11فــي المائــة مــن مجمــوع اإليــرادات
ـيطا إذا مــا قــورن بــدول أخــرى حــول
ـزء بسـ ً
العامــة ،بينمــا ال تتجــاوز نفقاتهــا  6فــي المائــة مــن اإلنفــاق العــام ،وهــو مــا يمثــل جـ ً
العالــم .وتكلَّ ــف هيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين بتأديــة  27وظيفــة مختلفــة ،بيــد أن الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الهيئــات ال
ـددا ليــس بالقليــل مــن المهــام ال يجــد طريقــه إلــى التنفيــذ بســبب
تــؤدي ســوى  12وظيفــة مــن تلــك الوظائــف ،ممــا يعنــي أن عـ ً
عــدم كفايــة اإليــرادات.
ويجــب أن تتبــوأ زيــادة اإليــرادات الضريبيــة لهيئــات الحكــم المحلــي مرتبــة أولويــة سياســاتية مهمــة .فإيــرادات هــذه الهيئــات
تقــل عــن  5فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،أو ثلــث المســتوى الــذي تبلغــه فــي شــرق آســيا ونصــف المســتوى المشــهود
شــح اإليــرادات أســوأ ممــا يعكســه الرقــم الــوارد أعــاه ألن مــا يقــرب مــن نصــف إيــرادات
عــد
فــي أوروبــا
ّ
تقريبــا .ومــع ذلــكُ ،ي ّ
ً
مثــا ،تأتــي فــي صــورة إيــرادات المشــاريع ،ويعــود الســبب وراء ذلــك إلــى أن البلديــات تقــدم الخدمــات العامــة ،مــن
البلديــاتً ،
قبيــل الكهربــاء والمــاء والصــرف الصحــي ،التــي تقدمهــا المؤسســات العامــة أو الخاصــة فــي الكثيــر مــن البلــدان ،وال تُ حســب هــذه
اإليــرادات فــي موازنــات البلديــات.
حاليــا فيمــا ال يزيــد عــن  22فــي
ـدرا معتبـ ًـرا مــن مصــادر اإليــرادات اإلضافيــة المهمــة ،حيــث تُ جبــى ً
وتُ عـ ّـد ضريبــة األمــاك مصـ ً
تحصــل المجالــس القرويــة هــذه الضريبــة .وفــي وســع هيئــات الحكــم المحلــي الفلســطينية،
المائــة مــن البلديــات بمجموعهــا .وال ّ
وبســهولة ،أن تزيــد معــدالت تحصيــل ضريبــة األمــاك إلــى ضعفيــن أو حتــى ثالثــة أضعــاف.
وفضـ ًـا عمــا تقــدم ،يكمــن ســبب آخــر يقــف وراء نقــص المــوارد الماليــة المتاحــة لهيئــات الحكــم المحلــي ،يتمثــل فــي عــدم انتظــام
نســبيا .وفــي الوقــت الراهــن ،ال يتوفــر
المبالــغ الماليــة التــي تحولهــا الحكومــة المركزيــة إلــى هــذه الهيئــات وصغــر حجمهــا
ً
لــدى الســلطة الفلســطينية أي منــح أو تحويــات رســمية أو منتظمــة لســد النقــص الــذي يشــوب اإليــرادات التــي تحققهــا هيئــات
الحكــم المحلــي مــن مصادرهــا الذاتيــة .وال تعــد المعاييــر الســارية فــي اتخــاذ القــرارات بشــأن توزيــع التحويــات واضحــة فــي جميــع
األحــوال ،ممــا يفســح المجــال أمــام تخصيــص المــوارد الماليــة بصــورة اعتباطيــة األمــر الــذي قــد يســهم فــي عــدم تحقيــق األهــداف
السياســاتية الحكوميــة علــى أفضــل وجــه ،أو رصــد التمويــل للهيئــات المحليــة التــي هــي فــي أشــد الحاجــة إليهــا .ويثيــر هــذا الوضــع
مشــكالت بصفــة خاصــة فــي حالــة فلســطين ،حيــث تملــك البلديــات األفقــر إيــرادات ونفقــات أقــل بشــوط بعيــد مــن غيرهــا ،كمــا
يحــد مــن قــدرة هيئــات الحكــم المحلــي علــى تخطيــط موازناتهــا.
وبســبب المــوارد المحــدودة التــي تقتــرن بضعــف الحوكمــة المؤسســية فــي قطــاع الخدمــات العامــة ،يعتمــد عــدد ليــس بالقليــل
مــن هيئــات الحكــم المحلــي علــى إيــرادات هــذه الخدمــات (وال ســيما الكهربــاء) لكــي تتمكــن مــن تمويــل نفقاتهــا التشــغيلية،
ممــا يحـ ّـول قطــاع الخدمــات العامــة إلــى قطــاع يفتقــر إلــى االســتدامة .ويعــد هــذا التصــرف مــن المصــادر المهمــة التــي تفــرض
األعبــاء الماليــة علــى كاهــل الســلطة الفلســطينية ،بالنظــر إلــى أن إســرائيل تخصــم معظــم الفواتيــر التــي ال تســددها شــركات
التوزيــع وهيئــات الحكــم المحلــي مــن الضرائــب غيــر المباشــرة التــي تجبيهــا بالنيابــة عنهــا ،ممــا يكلفهــا فــي نهايــة المطــاف مــا يربــو
علــى  200مليــون دوالر فــي الســنة .وفــي الواقــع ،فــإن الســلطة الفلســطينية ال تدفــع فواتيــر الكهربــاء التــي ال تســددها الهيئــات
المحليــة فحســب ،بــل إنهــا تدفــع غرامــات تأخيــر تبلــغ نســبتها  11فــي المائــة كذلــك.
وتشــوب أوجــه ضعــف ال يســتهان بهــا الممارســات التــي تطبقهــا هيئــات الحكــم المحلــي فــي تحضيــر موازناتهــا ،ويجــب معالجــة
هــذا الضعــف مــن أجــل االرتقــاء بمســتوى شــفافية المــوارد الماليــة فــي هــذه الهيئــات واســتدامتها وكفاءتهــا .ومــن بيــن أكثــر
مؤشــرا علــى الضعــف الــذي
جــاء ،فــي هــذا المقــام ،التفــاوت الكبيــر بيــن الموازنــات المقــرة والفعليــة ،والــذي يعــد
المســائل
ً
ً
خططــا لموازنــات أكبــر بكثيــر ممــا تســتطيع
ً
يعتــري إعــداد خطــط الموازنــات .ففــي أغلــب األحيــان ،تُ َعـ ُـد البلديــات والمجالــس القرويــة
أن تنفــذه .ويبلــغ التفــاوت بيــن الموازنــات المقــررة والمنفــذة مســتويات أكثــر حــدة فــي المجالــس القرويــة ،مــع أنــه ملمــوس فــي
أوســاط البلديــات كذلــك.
االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
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وتمـ ّـول هيئــات الحكــم المحلــي نفقاتها التطويريــة من جملة
مصــادر .وهــذه تشــمل ( )1موازنــة الســلطة الفلســطينية)2( ،
صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات )3( ،المنــح التــي يقدمهــا
شــركاء التنميــة الدوليــون لهيئــات الحكــم المحلــي)4( ،
المشــاريع التــي ينفذهــا شــركاء التنميــة الدوليــون ويمولونهــا
بصــورة مباشــرة )5( ،المــوارد الذاتيــة التــي تملكهــا هيئــات
الحكــم المحلــي .وفــي بعــض البلديــات التــي تفــوق غيرهــا فــي
حجمهــا وأسســت منــذ زمــن أطــول مــن قريناتهــا ،تنــدرج مــوارد
تؤمــن تغطيــة
التمويــل المختلفــة ضمــن موازنــة البلديــة ،التــي ّ
شــاملة لالســتثمارات العامــة علــى مســتوى البلديــة.
وتقاســمها بيــن الســلطة
وال يعــد توزيــع المســؤوليات
ُ
الفلســطينية وهيئــات الحكــم المحلــي عــن تمويــل مشــاريع
ً
واضحــة تمــام
البنيــة التحتيــة علــى المســتوى المحلــي
الوضــوح فــي جميــع الحــاالت .وهــذا ينســحب بوجــه خــاص
علــى قطاعــي الصحــة والتعليــم ،حيــث تتولــى هيئــات الحكــم
المحلــي مــن الناحيــة النظريــة المســؤولية عــن تشــييد المدارس
ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة ،بينمــا تمــول الــوزارات المعنيــة
دفــع رواتــب الموظفيــن العامليــن فيهــا وتمويــل غيــر ذلــك مــن
التكاليــف الجاريــة .ومــن الناحيــة العمليــة ،يمكــن تمويــل تشــييد
هــذه المرافــق إمــا مــن خــال الســلطة الفلســطينية أو مــن
خــال شــركاء التنميــة الدولييــن.

مسؤوليات البلديات مقابل
مسؤوليات المجالس القروية

باإلضافــة إلــى مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
ثــان مــن المؤسســات ،ويتألــف
يوجــد فقــط مســتوى
ٍ
هــذا المســتوى الثانــي مــن  146بلديــات ( 121فــي الضفــة
قرويــا .ويســبق
مجلســا
الغربيــة و 25فــي قطــاع غــزة) و286
ً
ً
عــدد كبيــر مــن البلديــات فــي تاريخهــا اتفاقيــات أوســلو التــي
أبرمــت أي العاميــن  1993و 1995بســنوات عديــدة .ولهــذه
البلديــات مجالــس منتخبــة ،وهــي تتولــى المســؤولية عــن
تقديــم الخدمــات المحليــة لســكانها الذيــن باتــوا يســجلون
عاليــا مــن التحضــر ،حيــث يقطــن ثالثــة أربــاع الســكان
مســتوى ً
الفلســطينيين فــي مناطــق نفــوذ البلديــات.

نوعــا
عــد هيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين صغيــرة ً
وتُ ّ
مــا بالمقارنــة مــع البلــدان األخــرى .وتمثــل إيــرادات هيئــات
الحكــم المحلــي مــا نســبته  11فــي المائــة مــن مجمــوع
اإليــرادات العامــة ،بينمــا ال تتجــاوز نفقاتهــا  6فــي المائــة
مــن النفقــات العامــة ،والتــي ال تعــدو ســوى جــزء يســير ممــا
مؤشــرا
نشــهده فــي بلــدان أخــرى حــول العالــم .وهــذا يعــد
ً
علــى أن الالمركزيــة الماليــة ال تــزال فــي مراحلهــا األولــى فــي
فلســطين .ويمكــن الخــروج بأفضــل تحليــل للمســتوى الحالــي
الــذي وصلــت إليهــا إجــراءات الالمركزيــة مــن خــال النظــر إلــى
حصــة كل مســتوى حكومــي فــي مجمــوع اإليــرادات والنفقــات
العامــة للحكومــة .فقــد ســجلت الحكومــة المركزيــة نحــو 89
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فــي المائــة مــن إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة العامــة ونحــو 94
فــي المائــة مــن النفقــات الحكوميــة العامــة .وفــي المقابــل،
مثّ لــت البلديــات نحــو  10فــي المائــة مــن اإليــرادات و 5.5فــي
المائــة مــن النفقــات فــي الســنوات نفســها .وتقــل حصــص
المجالــس القرويــة عــن تلــك النســب بشــوط بعيــد ،حيــث بلغــت
 1فــي المائــة مــن اإليــرادات ومــا يقــرب مــن  1فــي المائــة مــن
النفقــات.
ـميا
وعلــى الرغــم مــن أن التشــريعات الفلســطينية ال تميــز رسـ ً
بيــن البلديــات والمجالــس القرويــة ،إال أن حجــم الســكان
هــو مــا يمثــل التعريــف أو االختــاف الرئيســي المقبــول
للتفريــق بيــن البلديــات والمجالــس القرويــة .فبينمــا يزيــد
عــدد الســكان فــي مناطــق نفــوذ البلديــات عــن  5,000نســمة،
يقــل عــدد الســكان فــي نحــو  70فــي المائــة مــن المجالــس
القرويــة عــن  3,000نســمة ،حيــث يصــل عــدد الســكان فــي
أصغــر هــذه المجالــس إلــى  272نســمة (المتوســط المســجل
فــي األعــوام  .)2013-2011ويقــل عــدد الســكان فــي عــدد
كبيــر مــن المجالــس القرويــة عــن  2,000نســمة ،وهــو عــدد
جــدا .ويتســبب هــذا الوضــع فــي ضعــف كفــاءة
يعتبــر
صغيــرا ً
ً
تقديــم أهــم الخدمــات المحليــة العامــة .ومــن جانــب آخــر ،يزيــد
عــدد الســكان فــي بعــض المجالــس القرويــة عــن تعدادهــم
فــي بعــض البلديــات .ولذلــك ،فليــس هنــاك مــن معيــار واضــح
للتمييــز بيــن البلديــات والمجالــس القرويــة علــى أســاس حجــم
الســكان .ومــن جملــة الســمات األخــرى التــي تميــز المجالــس
القرويــة (مقابــل البلديــات) أن الفقــر يغلــب عليهــا مــن ناحيــة
القاعــدة االقتصاديــة ،كمــا أنهــا تفتقــر فــي أغلــب األحــوال
إلــى موظفيــن دائميــن .ومــع ذلــك ،ال يــزال معيــار التمييــز بيــن
البلديــات والمجالــس القرويــة يغيــب عنــه الوضــوح.
وفــي حيــن تبــرز الضــرورة التــي تقتضــي الخــروج بتوضيــح قانوني
يبيــن الفــرق بيــن البلديــات والمجالــس القرويــة ،تكمــن أهــم
مشــكلة تعتــري الهيكليــة العموديــة لقطــاع الحكــم للمحلــي
فــي عــدد المجالــس القرويــة الضخــم وحجمهــا الصغيــر.
وينظــر إلــى هــذا األمــر فــي عمومــه علــى أنــه يمثــل حجــر عثــرة
ُ
أمــام اســتدامة تقديــم الخدمــات المحليــة فــي فلســطين علــى
المــدى الطويــل .ولمعالجــة هــذه المشــكلة ،عملــت الســلطة
الفلســطينية علــى تطبيــق برنامــج لدمــج المجالــس القرويــة
بعضــا علــى أســاس طوعــي ،غيــر أن هــذه الجهــود
مــع بعضهــا ً
لــم تُ ِصــب ســوى قــدر ضئيــل مــن النجــاح حتــى اآلن ،حيــث يبــدو
أن معظــم المجالــس القرويــة ترغــب فــي المحافظــة علــى
هويتهــا ويســاورها القلــق مــن فقــدان صفتهــا التمثيليــة فــي
حــال دمجهــا مــع مجالــس تشــمل مناطــق نفــوذ أكبــر منهــا.
ويتماشــى هــذا الواقــع مــع التجربــة التــي خاضتهــا بلــدان
عديــدة فــي أوروبــا وغيرهــا ،حيــث لــم يكتــب النجــاح لبرامــج
الدمــج حتــى فــي الحــاالت التــي قدمــت فيهــا حوافــز ضخمــة.
وقــد طرحــت الســلطة الفلســطينية ،بعــد أن تخلّ ــت عــن
الدمــج اإللزامــي لهيئــات الحكــم المحلــي ،وهــو توجــه بــات
برنامجــا يقــوم
ُيعتمــد بصــورة متزايــدة فــي عــدد مــن البلــدان،
ً

علــى االتحــاد الطوعــي بيــن المجالــس القرويــة فــي تقديــم
خدمــات محليــة بعينهــا .وفــي هــذا الســياق ،ينــص قانــون
الحكــم المحلــي علــى أن تشــكل الهيئــات المحليــة مجالــس
خدمــات مشــتركة مــن أجــل تقديــم الخدمــات العامــة علــى
أســاس مشــترك فيمــا بينهــا .وتشــير التقاريــر إلــى إنشــاء مــا
يربــو علــى  70مجلــس خدمــات مشــترك فــي الضفــة الغربيــة،
ـادة مــا تشــترك هــذه المجالــس فــي تقديــم نــوع واحــد مــن
وعـ ً
الخدمــات ،بمــا فيهــا إدارة النفايــات الصلبــة ،وإمــدادات الميــاه،
والصــرف الصحــي ،وصيانــة الطــرق وشــبكات البنيــة التحتيــة.
وفــي حــاالت كثيــرة ،تنشــأ مجالــس الخدمــات المشــتركة
بدعــم مــن المانحيــن األجانــب .ولذلــك ،يســود القلــق حيــال
قابليــة هــذه المجالــس لالســتمرارية فــي المســتقبل حالمــا
يبلــغ الدعــم المذكــور نهايتــه .وفضـ ًـا عــن ذلــك ،تعانــي بعــض
مجالــس الخدمــات المشــتركة مــن الضعــف الــذي يشــوب
حوكمتهــا ،وهــو مــا ينعكــس فــي االتفاقيــات القانونيــة التــي
تُ بــرم بيــن أعضائهــا وغيــاب الوضــوح عــن القواعــد المرعيــة فــي
المســاهمة فــي تســديد الرســوم وإدارة المتأخــرات.

المصادر الرئيسية لإليرادات وتقديم
الخدمات

ـدرا مــن مصــادر اإليــرادات
يرصــد قانــون الحكــم المحلــي  16مصـ ً
حصــل مــن الضرائــب المحليــة :وهــي
للبلديــات ،أربعــة منهــا تُ َّ
ضريبــة األمــاك ،وضريبــة الحــرف والصناعــات ،وضريبــة
النقــل ،وضريبــة المعــارف .ومــن بيــن هــذه الفئــات األربــع،
ال تمثــل ســوى ضريبــة األمــاك وضريبــة الحــرف والصناعــات
ضرائــب محليــة بالمعنــى الصحيــح ،وهــي مــع ذلــك تعانــي مــن
الكثيــر مــن القيــود .وبالنســبة لضريبــة النقــل ،فهــي ضريبــة
مشــتركة (أو إيــراد مشــترك) علــى خــاف كونهــا ضريبــة
محليــة .وتخصــص اإليــرادات المتحصلــة مــن ضريبــة المعــارف
لصيانــة المــدارس وتغطيــة عمليــات الترميــم التــي تــدار خــارج
موازنــات البلديــات .وتأتــي حصــة األســد مــن اإليــرادات الذاتيــة
التــي تحصلهــا البلديــات مــن مجموعــة متنوعــة مــن الرســوم
واألجــور.
ـبيا وال تكفــي لتمويــل
وتعــد اإليــرادات المحليــة ضئيلــة نسـ ً
نفقــات هيئــات الحكــم المحلــي .وتقــل اإليــرادات الكليــة
تحصلهــا الهيئــات المحليــة عــن  5فــي المائــة مــن الناتــج
التــي ّ
المحلــي اإلجمالــي ،الــواردة أعــاه ،وهــي نســبة ال تكفــي
إال لتغطيــة جانــب ضئيــل مــن الوظائــف التــي تؤديهــا هــذه
الهيئــات ومــا يقابلهــا مــن متطلبــات اإلنفــاق .وبالمقارنــة مــع
مســتويات اإليــرادات التــي تحصلهــا الهيئــات المحليــة فــي
بلــدان المنطقــة والبلــدان حــول العالــم ،تعــد إيــرادات هيئــات
الحكــم المحلــي الفلســطينية متدنيــة للغايــة.
كمــا يعــد تحصيــل اإليــرادات المتأتيــة مــن ضريبــة األمــاك
أدنــى بكثيــر مــن اإلمكانيــات التــي ينطــوي عليهــا .ففــي
المتوســط ،تحصــل البلــدان الناميــة مــا يقــرب مــن  1فــي المائــة

مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي عــن طريــق إيــرادات ضريبــة
األمــاك .وال تصــل المبالــغ التــي تــرد ضمــن موازنــات البلديــات
وتلــك التــي تضــع وزارة الماليــة والتخطيــط يدهــا عليهــا إلــى
الحــد الــذي تنطــوي عليهــا اإلمكانيــات التــي تتيحهــا لتوليــد
عفــي
اإليــرادات ،والتــي يمكــن أن تصــل بســهولة إلــى ِض
ْ
معــدالت التحصيــل الراهنــة علــى األقــل .ولضريبــة األمــاك
تاريــخ طويــل يشــهد علــى اقتصــار نطــاق تحصيلهــا علــى عــدد
محــدود مــن البلديــات ،بينمــا ال تجمــع فــي المجالــس القرويــة.
ويرتبــط هــذا التاريــخ الطويــل بــرداءة المنهجيــات المعتمــدة
فــي تخميــن قيمــة األمــاك وعــدم انتظامهــا إال فــي حــاالت
ـددا ليــس بالقليــل مــن ســكان الهيئــات
نــادرة ،ناهيــك عــن أن عـ ً
المحليــة ال يبــدون االســتعداد لتســديد هــذه الضريبــة بحكــم
مــا يرونــه مــن انعــدام الكفــاءة والفعاليــة فــي إنفــاق موازنــات
البلديــات ،بالنظــر إلــى رداءة النوعيــة أو انعــدام وجــود
الخدمــات فــي األصــل .ومــن األســباب األخــرى التــي تقــف
وراء هــذه المعضلــة عــدم إجــراء تخميــن لقيمــة األمــاك فــي
الفتــرة الممتــدة بيــن العاميــن  1994و .2009وقــد اســتؤنفت
إجــراءات التخميــن فــي العــام  ،2009وطــرأت زيــادة ملموســة
علــى معــدالت التحصيــل بيــن العاميــن  2006و.2016
وفيمــا عــدا أوجــه القصــور التــي تشــوب جبايــة ضريبــة األمــاك،
تطبــق الضريبــة علــى جميــع البلديــات الحاليــة البالــغ عــدد
ال َّ
 146بلديــة لســببين رئيســيين همــا )1( :اإلمكانيــات المتاحــة
لــدى وزارة الماليــة والتخطيــط لتنفيــذ إجــراءات تخمين األمالك
فــي جميــع البلديــات )2( ،والعقبــة القانونيــة – فقبــل فــرض
ضريبــة األمــاك ،كان القانــون يشــترط وجــود مخطــط هيكلــي
بلــدي مقــر مــن وزارة الحكــم المحلــي ،غيــر أن الــوزارة غــدت
عاجــزة عــن إعــداد جميــع المخططــات الهيكليــة المطلوبــة.
ومــن الملفــت للنظــر أن البلديــات يبــدو أنهــا تتميــز بقــدر
أكبــر الفعاليــة فــي تحصيــل ضرائــب األمــاك مــن الحكومــة
المركزيــة .فــوزارة الماليــة والتخطيــط تجمــع هــذه الضريبــة ،ثــم
تحولهــا إلــى البلديــات .وتجبــي البلديــات ضريبــة المعــارف علــى
نفــس األســاس المســتخدم فــي تحصيــل ضريبــة األمــاك،
ويجــب أن تصــل هــذه الضريبــة إلــى  7فــي المائــة مــن مجمــل
ضرائــب األمــاك التــي يجــري تحصيلهــا .ويشــير اســتعراض
اإلنفــاق العــام الــذي أجــراه البنــك الدولــي إلــى أن المســاعي
التــي تبذلهــا البلديــات فــي ســبيل تحصيــل ضريبــة المعــارف
أكثــر فعاليــة مــن ضريبــة األمــاك التــي تجبيهــا وزارة الماليــة
والتخطيــط.
وفــي األوضــاع الطبيعيــة ،يســهم نــزع الصفــة المركزيــة
عــن تحصيــل الضرائــب فــي زيــادة فعاليــة تحصيلهــا ،وهــو
يفســر تدنــي معــدل تحصيــل الضرائــب مــن جانــب
مــا يمكــن أن ّ
وزارة الماليــة والتخطيــط بالمقارنــة مــع البلديــات .وقــد ال
يعــود الســبب الــذي يقــف وراء االختــاف فــي كفــاءة معــدالت
التحصيــل بصــورة كليــة إلــى فعاليــة إدارة الضرائــب .فقــد
يعــود ذلــك إلــى أن ضريبــة المعــارف ترصــد لترميــم المــدارس
وصيانتهــا ،وهــو أمــر بــارز للعيــان ،وأن المبالــغ التــي تشــملها
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ضريبــة المعــارف أقــل بكثيــر ،ممــا يعــزز اســتعداد ســكان
الهيئــات المحليــة لتســديد هــذه الضريبــة مقابــل عزوفهــم عــن
تســديد ضريبــة األمــاك .ومــع ذلــك ،يوصــي البنــك الدولــي
فــي نــزع الطابــع المركــزي عــن إجــراءات تحصيــل ضريبــة األمالك
وتحويلهــا إلــى هيئــات الحكــم المحلــي ،وهــو مــا يتماشــى مــع
الممارســات الجيــدة المرعيــة فــي بلــدان أخــرى.
وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن رســوم التحصيــل التــي تفرضهــا
وزرة الماليــة والتخطيــط علــى هيئــات الحكــم المحلــي لقــاء
الضرائــب التــي تحصلهــا بالنيابــة عنهــا مرتفعــة للغايــة فــي
ضــوء المعاييــر الدوليــة .فبالنســبة لضريبــة األمــاك فــي
فلســطين ،تحــدد وزارة الماليــة والتخطيــط األســاس والمعــدل
وتحصــل الضريبــة فــي عــدد محــدود مــن البلديات .ومــن الناحية
ّ
النظريــة ،تســتحوذ الــوزارة ،بعــد أن تحصــل الضريبــة ،علــى مــا
نســبته  10فــي المائــة مــن اإليــرادات وتحــول النســبة المتبقيــة،
حصلــت تلــك الضريبــة
وهــي  90فــي المائــة ،إلــى البلديــة التــي ّ
فيهــا .ويعــد هــذا المعــدل ،الــذي يبلــغ  10فــي المائــة ممــا
مرتفعــا بموجــب المعاييــر الدوليــة.
يفتــرض أنهــا تكاليــف إداريــة،
ً
ففــي العــادة ،ال تســتوفي الحكومــات المركزيــة أي رســوم
علــى هــذه الخدمــات .وإذا حصــل واســتوفت هــذه الحكومــات
أي رســوم ،فــإن المبلــغ الــذي تحصلــه يقتــرب مــن  3فــي المائــة
مــن اإليــرادات .ومــن الناحيــة العمليــة ،تضــع وزارة الماليــة
والتخطيــط يدهــا علــى إيــرادات ضريبــة األمــاك بصــورة كاملــة
أو جزئيــة بســبب متأخــرات المدفوعــات المســتحقة علــى
البلديــات ،حيــث تؤخــذ فــي الغالــب لتســديد رســوم الكهربــاء
والميــاه التــي تقتطعهــا إســرائيل مــن إيــرادات الســلطة
الفلســطينية عــن فواتيــر الكهربــاء والميــاه التــي ال تســددها
البلديــات للشــركات اإلســرائيلية التــي تــورد هــذه الخدمــات.
وال تــزال البيانــات المتعلقــة بالمبالــغ التــي تقتطعهــا الــوزارة
والمنهجيــة التــي تعتمدهــا فــي ذلــك غيــر واضحــة ،ويبــدو أنهــا
تعســفية ألنهــا غيــر مشــفوعة بالمعلومــات التــي تبيــن أصــل
المتأخــرات وحجمهــا .أمــا فــي قطــاع غــزة ،فتتولــى البلديــات
المســؤولية الكاملــة عــن إدارة الضرائــب – مــن ناحيــة تحديــد
معــدل التحصيــات وأساســها – كمــا تحتفــظ بمــا نســبته 100
فــي المائــة مــن اإليــرادات التــي تحققهــا.
ونتيجــة لمــا تقــدم ،تتبايــن جــودة الخدمــات إلــى درجــة كبيــرة
باالســتناد إلــى مــدى انتشــار الفقــر واستشــرائه فــي أوســاط
هيئــات الحكــم المحلــي .فعــدد معتبــر مــن المجالــس القرويــة
ال يقــدم حتــى الخدمــات األساســية .وتفتقــر الغالبيــة الســاحقة
مــن المجالــس القرويــة إلــى شــبكات الصــرف الصحــي ،بينمــا ال
مجلســا هــذه الشــبكات .وال تتوفــر شــبكات
يملــك ســوى 18
ً
توزيــع الميــاه فــي  30مجلــس قــروي ،أو توجــد أجــزاء مــن
هــذه الشــبكات فيهــا .وفيمــا يتعلــق بخدمــات جمــع النفايــات،
قرويــا ،أو تقــدم
مجلســا
فتنعــدم هــذه الخدمــات فــي 21
ً
ً
فيهــا بصــورة مجتــزأة .وبالنســبة للبلديــات ،تتســم الخدمــات
األساســية العامــة بتوفرهــا فيهــا علــى نطــاق أعــم .ومــع ذلــك،
فــا تــزال الغالبيــة العظمــى مــن البلديــات تفتقــر إلــى شــبكات
الصــرف الصحــي ،وال وجــود لخدمــات جمــع النفايــات فــي
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ثمانــي بلديــات علــى اإلطــاق .والبنيــة التحتيــة للطــرق فــي
حالــة رديئــة فــي معظــم البلديــات .وتقــل مســافات الطــرق
المعبــدة عمــا نســبته  10فــي المائــة فــي الغالبيــة الســاحقة
مــن المجالــس القرويــة.

معضلة صافي اإلقراض

يمثــل «صافــي اإلقــراض» مشــكلة خطيــرة تعصــف
العالقــات الماليــة بيــن الحكومــة وهيئــات الحكــم المحلــي
فــي فلســطين .وينشــأ صافــي اإلقــراض عندمــا تجمــع هيئــات
الحكــم المحلــي التــي تشــمل وظائفهــا توزيع خدمــات إمدادات
ـدل مــن أن
الكهربــاء والميــاه رســوم هــذه الخدمــات ،ولكنهــا بـ ً
تســتخدم هــذه اإليــرادات فــي تســديد أثمــان الكهربــاء والميــاه
جــزء مــن هــذه األثمــان
للمورديــن اإلســرائيليين ،ال تســدد إال ً
مطلقــا ،ممــا يــؤدي إلــى تراكــم الدفعــات
ً
أو ال تســددها
المتأخــرة عليهــا .وتنظــر هــذه الهيئــات المحليــة إلــى الرســوم
ضروريــا مــن مصــادر اإليــرادات،
ـدرا
ً
التــي تحصلهــا باعتبارهــا مصـ ً
وال يخفــى أنهــا تســتخدمها لتمويــل أنشــطة أخــرى ،بمــا فيهــا
موازناتهــا التشــغيلية والتطويريــة.
وتتدخــل إســرائيل بالنيابــة عــن شــركة الكهربــاء اإلســرائيلية
وغيرهــا مــن الشــركات اإلســرائيلية وتســوي الدفعــات المتأخرة
علــى هيئــات الحكــم المحلــي الفلســطينية عــن إمــدادات
الكهربــاء والميــاه عــن طريــق اقتطاعهــا كجــزء مــن ضريبــة
تحصلهــا
القيمــة المضافــة واإليــرادات الجمركيــة التــي
ّ
إســرائيل ،وتعتبــر ملزَ مــة بتحويلهــا إلــى الســلطة الفلســطينية
علــى أســاس شــهري .وباإلضافــة إلــى المبالــغ المســتحقة
عــن الكهربــاء والميــاه ،تفــرض إســرائيل غرامــة تأخيــر نســبتها
 11فــي المائــة .وتحــاول وزارة الماليــة والتخطيــط أن
تســتعيد هــذه الخســائر مــن هيئــات الحكــم المحلــي مــن خــال
االســتحواذ علــى اإليــرادات المحليــة التــي تحصــل مــن ضريبــة
األمــاك البلديــة ،والرســوم المســتوفاة عــن رخــص الحــرف
والصناعــات وضريبــة النقــل التــي يجــب تحويلهــا إلــى البلديــات
بخــاف ذلــك .وبالنظــر إلــى أن المبالــغ التــي تســتحوذ عليهــا
وزارة الماليــة والتخطيــط مــن إيــرادات الضرائــب المحليــة
ال تكفــي فــي الغالــب للتعويــض عــن عجــز الهيئــات المحليــة
عــن تســديد المبالــغ المســتحقة عليهــا ،تتراكــم المتأخــرات،
وتنشــأ الخالفــات بســبب غيــاب المعلومــات .ويتســم الحصــول
علــى صــورة واضحــة عــن نطــاق صافــي اإلقــراض والمتأخــرات
المتراكمــة بالصعوبــة علــى مــدى تاريخــه بســبب االفتقــار إلــى
البيانــات والغمــوض الــذي يلــف اإلجــراءات ذات الصلــة.
ويكمــن أحــد األســباب التــي تقــف وراء اســتفحال مشــكلة
صافــي اإلقــراض فــي أنــه يتســم بجميــع ســمات التــوازن
«العكســي» .ففــي المقــام األول ،تحصــل إســرائيل فــي نهايــة
مضافــا إليهــا غرامــة ،ممــا يعنــي
ً
المطــاف علــى أموالهــا،
إيــرادات أعلــى .ويفضــل العديــد مــن هيئــات الحكــم المحلــي
االحتفــاظ «بالنقديــة فــي الصنــدوق» والتــي تتوفــر لديهــا مــن
رســوم الكهربــاء ،علــى خــاف تحويــات األمــوال المنتظــرة مــن

الضرائــب المحليــة ،والتــي يحتمــل أن تكــون أقــل فــي حجمهــا
موقعــا
فــي جميــع األحــوال .وتتبــوأ الســلطة الفلســطينية
ً
يتوســط هــذه الحلقــة ،غيــر أنهــا تســتحوذ علــى ضريبــة األمالك،
والرســوم المســتوفاة عــن رخــص الحــرف والصناعــات وضريبــة
النقــل ،ممــا يســهم فــي التخفيــف مــن وطــأة هــذا الواقــع
لفتــرة مؤقتــة علــى األقــل.

وال تشــجع القوانيــن واألنظمــة الســارية فــي فســطين
االســتثمارات الموجهــة للتنميــة االقتصاديــة المحليــة أو
الشــراكات التــي تعقــد مــع القطــاع الخــاص .وال تمنــح
وضعــا
هــذه القوانيــن واألنظمــة االمتيــازات وال تعطــي
ً
تفضيليــا للبلديــات لكــي تتمكــن مــن إطــاق مشــاريع التنميــة
ً
االقتصاديــة المحليــة.

التنمية االقتصادية المحلية:
التحديات والفرص

وعــاوة علــى مــا تقــدم ،تمنــح القوانيــن واألنظمــة النافــذة
ً
بشــأن قطــاع الحكــم المحلــي وزيــر الحكــم المحلــي صالحيــات
تخولــه المصادقــة علــى معظــم القــرارات التــي تتخذهــا
البلديــات فــي مجــال التنميــة االقتصاديــة المحليــة .ويعــد
هــذا األمــر جيـ ًـدا مــن وجهــة نظــر أعمــال المتابعــة والمســاءلة
مــن جانــب ،غيــر أنــه يــؤدي فــي جانبــه الســلبي إلــى تقليــص
الســلطات الموكلــة إلــى المجالــس البلديــة والمرونــة المتاحــة
لهــا فــي اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات.

تمثــل التنميــة االقتصاديــة المحليــة واقتــراض البلديــات
نســبيا فــي فلســطين .فمــن الناحيــة
مفهوميــن جديديــن
ً
التاريخيــة ،كانــت الحكومــة المركزيــة والقطــاع الخــاص أو
كالهمــا يقــودان أنشــطة التنميــة االقتصادية على المســتويين
الوطنــي والمحلــي .وكانــت البلديــات تملــك ســلطة وخبــرة
محدودتيــن فــي االضطــاع بأنشــطة التنميــة االقتصاديــة
المحليــة.
وتواجــه البلديــات تحدييــن رئيســيين فــي فلســطين اليــوم،
أولهمــا أزمــة ماليــة طاحنــة تحــول بينهــا وبيــن تغطيــة تكاليفهــا
التشــغيلية أو ضــخ االســتثمارات الرأســمالية الضروريــة فــي
مشــاريع جديــة ،وثانيهمــا إعــادة تعريــف الــدور الــذي تضطلــع
بــه فــي ضــوء توحيــد الخدمــات األساســية (الميــاه ،والكهربــاء،
والنفايــات الصلبــة ،والطــرق والمرافــق العامــة) واالحتياجــات
المتناميــة لتقديــم الخدمــات المرتكــزة علــى الطــب.
ويعـ ّـد مــا يقــرب مــن  73فــي المائــة مــن ســكان الضفــة الغربيــة
ُ
وقطــاع غــزة ســكانً ا حضرييــن ،ويقطنــون داخــل حــدود 146
بلديــة .وتســبق البلديــات إنشــاء الســلطة الفلســطينية فــي
تاريخهــا ،وقــد اضطلعــت علــى مــدى تاريخهــا بتقديــم مجموعــة
متنوعــة مــن الخدمــات العامــة .وقبــل العــام  ،2000كان مــا
نســبته  90فــي المائــة مــن موازنــة البلديــات يأتــي مــن تحصيــل
اإليــرادات المحليــة .ولكــن إيــرادات البلديــات باتــت تتذبــذب مــن
االنخفــاض الحــاد إلــى االرتفــاع التدريجــي علــى مــدى األعــوام
الخمســة عشــر الماضيــة.
ومــع ذلــك ،تواجــه البلديــات معضلــة ،حيــث يتعيــن عليهــا أن
تحســن خدماتهــا وأن تســتثمر فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة
ّ
وتزيــد إيراداتهــا ،مــع أنهــا ال تملــك رأس المــال أو المــوارد
الماليــة التــي تحتــاج إليهــا لكــي تتمكــن مــن تحقيــق هــذه
لزامــا علــى البلديــات أن تجــد
األهــداف .ولذلــك ،فقــد بــات ً
مصــادر بديلــة مــن رأس المــال والمــوارد الماليــة .ويعــد القطــاع
مصــدرا ال تخفــى أهميتــه فــي هــذا المقــام .وفــي
الخــاص
ً
الواقــع ،تتيــح التنميــة االقتصاديــة المحليــة للبلديــات والقطــاع
الخــاص فــي فلســطين فرصــة للعمــل يـ ًـدا بيــد علــى النهــوض
باالقتصــاد المحلــي .ومــن شــأن التنميــة االقتصاديــة المحليــة
أن تيســر التركيــز علــى الجهــود التــي يبذلهــا الشــركاء المحليــون
علــى صعيــد تطويــر بيئــة األعمــال ،وتوليــد فــرص العمــل،
واالرتقــاء بمســتوى التنافســية ،وزيــادة النمــو المســتدام
وضمــان شــمولية التنميــة.

وتنبــع أهميــة مشــاريع التنميــة االقتصاديــة المحليــة
والشــراكات التــي تعقــد بيــن القطاعيــن العــام والخــاص
مــن الرغبــة فــي الحصــول علــى خدمــات تتســم بمســتوى
أعلــى مــن الجــودة وبقــدر أكبــر مــن الكفــاءة علــى المســتوى
المحلــي .وتقتــرن أهميــة هــذه المشــاريع والشــراكات فــي
فلســطين بالحاجــة إلــى المزيــد مــن مصــادر التمويــل مــن أجــل
تقديــم الخدمــات المطلوبــة .ففــي معظــم البلــدان الناميــة،
تجــد أن مشــاريع التنميــة االقتصاديــة المحليــة والشــراكات
القائمــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص موطــئ قــدم لهــا
فــي مجــاالت البنيــة التحتيــة التــي ترفــد االقتصــاد ،مــن قبيــل
الكهربــاء والميــاه واالتصــاالت والطــرق ،بيــد أنهــا تنحصــر فــي
فلســطين فــي البنيــة التحتيــة الالزمــة للتجــارة والمواصــات.
ومــع مراعــاة الســياق االقتصــادي والسياســي الســائد فــي
فلســطين ،ينبغــي إيــاء األولويــة لضــخ االســتثمارات فــي
شــبكات البنيــة التحتيــة فــي قطاعــات مثــل الســياحة الداخليــة،
والمواصــات ،والتجــارة والخدمــات ،والشــباب والرياضــة
والطاقــة المتجــددة .فهــذه القطاعــات تملــك اإلمكانيــات
التــي تكفــل جــذب االســتثمارات مــن القطــاع الخــاص ،وتطويــر
منــاخ األعمــال بعمومــه ،وتوليــد المزيــد مــن اإليــرادات
للبلديــات وخلــق فــرص العمــل ألبنــاء المجتمعــات المحليــة.
ويــؤدي الغمــوض الــذي يكتنــف اإلطــار التنظيمــي لقطــاع
الحكــم المحلــي ،وضعــف قــدرات هيئــات الحكــم المحلــي،
وقدرتهــا المحــدودة علــى التحكــم فــي إيراداتهــا وشـ ّـح المــوارد
المتاحــة لهــا إلــى تدنــي اإليــرادات الماليــة ،ممــا يعــوق قــدرة
وغالبــا تشــير
هــذه الهيئــات علــى إنجــاز المهــام المنوطــة بهــا.
ً
هيئــات الحكــم المحلــي إلــى اإليــرادات الماليــة المحــدودة
باعتبارهــا أكبــر التحديــات الملحــة التــي تواجههــا اليــوم.
ً
تقوضــت التنميــة
ونتيجــة للتحديــات الــواردة أعــاه ،فقــد ّ
االقتصاديــة والحكــم الديمقراطــي فــي أوســاط التجمعــات
الســكانية الفلســطينية.
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