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  :ملخصال
 في ظروف بيئية شديدة التغيـر ومعقـدة )فلسطين( بيت لحم من الضفة الغربية محافظةتعمل مؤسسات 

إلــى ، ممـا أدى ة األعمـال واالقتـصاد فـي المحافظـةبـشكل كبيـر علـى بيئـد انعكـس أثـر هـذه التغيـرات وقـ
 كالبطالــة والفقــر واإلغــراق وعمليــات ت االقتــصادية االجتماعيــة فــي المحافظــةتــراكم العديــد مــن التحــديا

إلى العديد من األسباب منها  يعود ذلك و .وضعف التجارة الداخلية تهريب والتهرب الضريبي والتضخمال
الذي يتم على أساسه وضع الرؤى والخطط عدم ممارسة التخطيط االستراتيجي في مؤسسات المحافظة 

  .على تحقيق تنمية اقتصادية محلية بيئة أعمال قادرة إلىلوصول لوالسياسات والبرامج والمشروعات 
مكتـــب قـــوم بـــه ي رؤيـــة علميـــة للـــدور الـــذي يجـــب أن  إعـــدادمـــساهمة فـــي إلـــى اللـــذا فقـــد هـــدفت الدراســـة

 هاأعمالسات ذات العالقة في تعزيز بيئة  بالتعاون مع المؤس)Governor Office( بيت لحم محافظة
مــدى جاهزيــة نتهــاج أســلوب التخطــيط االســتراتيجي، كمــا هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى ن خــالل امــ

للمـشاركة فـي عمليـة التخطـيط االسـتراتيجي لتعزيـز افظـة والمؤسـسات ذات العالقـة المحمكتب واستعداد 
 دور مؤســسات القطــاعين العــام والخــاص والمجتمــع  كمــا تناولــت الدراســة.بيئــة األعمــال فــي المحافظــة

 صياغة العديـد مـن االسـتراتيجيات لـكشركاء في عملية التنميـةالمدني في عملية التخطيط االستراتيجي 

ديمها ألصحاب القرار في المحافظة بشكل خاص والسلطة وتعزيز بيئة األعمال وتقلتطوير  رحاتوالمقت
الدراسـة األولـى التـي تـستهدف محافظـة أنهـا وتكمـن أهميـة الدراسـة فـي . الوطنية الفلـسطينية بـشكل عـام

القتــصاد  المحليــات والمحافظــات فــي النهــوض باالقتــصاد المحلــي وبالتــالي ابيــت لحــم للتأكيــد علــى دور
 .الكلي

وقــد تــم جمــع المعلومــات الثانويــة المرتبطــة بالدراســة مــن خــالل العديــد مــن الدراســات الــسابقة بــاللغتين 
العربية واالنجليزية، ومنشورات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلـسطيني ومؤسـسات المحافظـة ومـن خـالل 

حليلــي اعتمــادًا علــى أداتــي المقابلــة كمــا اســتخدم المــنهج الوصــفي الت. البيانــات المنــشورة علــى اإلنترنــت
المهيكلــة وغيــر المهيكلــة واالســتبانة التــي أعــدت خصيــصًا لتحقيــق أهــداف الدراســة والتــي وزعــت ضــمن 

ول من مؤسسات محافظة بيت لحم من القطاعين العام والخاص والمجتمع ؤ  مس123مسح شامل على 
وتم استبعاد استبانتين لوجـود  109جاب منهم المدني والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية، وقد است

 أي 107ات التي خضعت للتحليل  وبالتالي يكون عدد االستبان تعبئة البيانات وعدم اكتمالها،نقص في
 وقد خلصت الدراسة إلى العديد مـن .من إجمالي االستبانات الموزعة على مجتمع الدراسة% 87بنسبة 

ظة بيت لحم يدركون بشكل كبير أهمية التخطيط االستراتيجي النتائج ومنها أن مسؤولي مؤسسات محاف
كوسيلة للنهوض بواقع المحافظة االقتصادي وذلك من خالل تبني القضايا اإلستراتيجية التي تسهم فـي 

  حل المشكالت االقتصادية واالنتقال إلى وضع اقتصادي أفضل،



 ث 

لمــــشروعات الــــصغيرة والمتوســــطة ومــــن هــــذه القــــضايا االســــتثمار فــــي التعلــــيم ودعــــم وتــــشجيع إنــــشاء ا
واالســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة وتطـــوير القطـــاع الـــسياحي وتطـــوير رأس المـــال البـــشري وتعزيـــز حـــصة 

  .المنتجات المحلية في السوق المحلي
وأكــدت الدراســة علــى جاهزيــة مؤســسات المحافظــة لممارســة عمليــة التخطــيط االســتراتيجي، مــع ضــرورة 

 االحـــتالل اإلســـرائيلي كـــشرط نفيـــذ القـــضايا اإلســـتراتيجية ومواجهـــة سياســـاتتـــوفير العناصـــر الالزمـــة لت
تـوفر  علـى عمليـة التخطـيط االسـتراتيجي، و ٕاضفاء الصفة الرسميةيق التنمية االقتصادية، و أساسي لتحق

. محليـــة لتعزيـــز بيئـــة األعمـــال إســـتراتيجية وتنفيـــذدعم صـــياغة لـــنـــد مـــسؤولي كافـــة القطاعـــات عاإلرادة 
 وفق األولويات المحلية  بالطرق الصحيحةهاالالزمة وتوجيهالمالية توفر الموارد   على مدىويعتمد ذلك

  وااللتـزاملمـشاركةللمـساهمة فـي نجـاح عمليـة التخطـيط وذلـك باتفويض المزيد من الصالحيات المالية و 
جهــات ، وان تقــوم ال أصــحاب المــصالح والمؤســسات العاملــة فــي كافــة مراحــل التخطــيط االســتراتيجيمــن

قيـــادة عمليـــة التخطـــيط  محافظـــة بيـــت لحـــمالـــشريكة فـــي عمليـــة التخطـــيط بـــدورها عنـــدما يتـــولى مكتـــب 
 عمليـــــة التخطـــــيط ، وعلـــــى الحكومـــــة المركزيـــــة أن تـــــدعمجي بالتنـــــسيق مـــــع الغرفـــــة التجاريـــــةاالســـــتراتي

تقيمهـا مـع فعيـل العالقـات التجاريـة واالقتـصادية التـي االستراتيجي فـي المحافظـة خـصوصًا مـا يـرتبط بت
توحيـــد فعليهـــا ات القطـــاع الخـــاص ، أمـــا بالنـــسبة لمؤســـسكافـــة الـــدول وتحديـــدا العربيـــة واإلســـالمية منهـــا

ها سـواء كانـت المـسجلة وغيـر المـسجلة فـي اتحـادات األعمـال  جسم نقابي يمثـل مـصالحضمنجهودها 
القـضايا التـي ات فـي  فـي الجامعـالبحـث العلمـيوالغرفة التجارية، وعلى مكتـب المحافظـة االسـتفادة مـن 

 التـي تعيـق مـن االسـتثمار القـوانين واألنظمـةوعلـى التـشريعي ضـرورة تحـديث تحقق التنمية االقتـصادية 
ـــــى االوالتطـــــور و  ـــــدة تحفـــــز المـــــستثمرين عل ـــــشريعات جدي ـــــوقهم ٕاصـــــدار قـــــوانين وت ـــــظ حق ســـــتثمار وتحف

ليــة التخطــيط االســتراتيجي  الــدعم والمــساندة لعمتــوفيروممتلكــاتهم، كمــا يتوجــب علــى المجتمــع المــدني 
  .متابعة عملية التخطيط ومراقبتها والتأثير في مدخالتها ومخرجاتها و 
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The Role of Strategic Planning in Enhancing the Business Environment 

in Bethlehem Governorate, West Bank. 

Prepared by: Hossam Hassan Rashed Abu Zahra. 

Supervised by: Professor Mahmoud ElJafari. 

Abstract: 

The study aimed to analyze the role of the Bethlehem Governorate Office in 

collaboration with relevant institutions to enhance the business and economic 

environment through applying strategic planning approach, also the study 

aimed to Identify the readiness and willingness of the Governorate Office and 

institutions to participate in strategic planning process to enhance the business 

environment in the governorate, and Showing area of cooperation between the 

public and private sectors in building strategic planning process, and 

Formulating a set of policies and recommendations to develop and strengthen 

the business environment. 

The study gains its significance from the fact that it is the first of it's kind that 

searches in the role of strategic planning in reinforcing business environment 

and developing local economy at West Bank. 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher has 

implemented two tools, questionnaire and structured and non-structured 

interviews.123 questionnaire were distributed to the officers of institutions 

from public and private and non-governmental Sectors, which only (109) 

have been responded two of them were faulted which means (87%) from total 

respondents were analyzed using the descriptive analysis methodology. 

The study concluded many results. First, Officers and Managers of Bethlehem 

institutions realize the significance of implementation of strategic planning as 

means of enhancing the economic and business environment. Secondly, 

Bethlehem Institutions are ready to lead the process of strategic planning 

when they granted access sufficient resources and authorization . Thirdly, 

There is a statistical significant relation between the significance of strategic 

planning and the strategic issues that presented to solve the problems that 

undermine the economic and business environment such as unemployment, 

poverty, smuggling, tax evasion, inflation and decline of the internal trade. 



 ح 

The main recommendation of the study were firstly, The Governorate Office 

of Bethlehem has been found by the respondents to lead the strategic planning 

process. Secondly, Adoption and  adaptation strategic planning in Bethlehem 

is necessary condition to face the Israeli economic  policies that undermine 

business and economic environment. Thirdly, The adoption of strategic 

planning should lead to intensify investment in education, support and 

encourage the establishments of small and medium enterprises, investment in 

infrastructure, the development of the tourism sector, the development of 

human capital, and enhancing the share of local products in the domestic 

market. Fourthly, The partners from all sectors (Public and Private sectors, 

Non-governmental Institutions, Universities) should be involved in the 

process of strategic planning. And finally to success the strategic planning in 

Bethlehem that needs to be support for the Central Government in Ramallah 

through activate the economical and trading agreement signed between 

Palestine  state with all countries , particularly Arabic and Islamic states, also 

the legislative council should update the laws and rules that motivate the 

investors to invest in Bethlehem District.  
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  ا�ولا

  

  اإلطار العام للدراسة.1
  
  مقدمة 1.1

 

 الفلـسطينية األراضـي بتقـسيم المحلـي للحكـم اإلداري نظـيمالت إطار الوطنية الفلسطينية وفي السلطة قامت

محافظة والتي تعتبرها شكال من أشكال الحكومات  اسم منها كل على إدارية يطلق جغرافية وحدة 16 إلى
المحلية وذلك في إطار توجهها نحو الالمركزية، ممـا يـساعدها مـن الناحيـة الـسياسية فـي الـسيطرة علـى 

ـــة بواســـ ـــاطق المختلف طة المحـــافظين، ومـــن الناحيـــة االقتـــصادية فـــي تنفيـــذ سياســـات أكثـــر مالءمـــة المن
ألولويات مجتمعها المحلي وتقديم خدمات مناسبة من خالل مشاريع أكثر تجاوبًا مع حاجـات مجتمعهـا 

  .] 2001طوقان،[ وقراطية المركزية عن البير بعيداً 
 بنـاء علـى 1996تأسـست فـي العـام تعتبر مؤسسة محافظة بيـت لحـم واحـدة مـن هـذه المحافظـات التـي 

 إحـــدى مؤســـسات القطـــاع الحكـــومي المركزيـــة وذات شخـــصية اعتباريـــة تمثـــل الـــسلطة مرســـوم رئاســـي وهـــي
، والمحافظ هو ممثل الرئيس ورئيس اإلدارة العامـة وأعلـى سـلطة فـي محافظتـه ويـسعى التنفيذية المركزية

 كافــة المرافــق والمؤســسات والقطاعــات واألجهــزة لتنفيــذ الــسياسة العامــة للــسلطة واإلشــراف والرقابــة علــى
مجتمـــع تــسوده العدالــة االجتماعيـــة، وســيادة القـــانون، األمنيــة داخــل نطـــاق المحافظــة علــى أمـــل إيجــاد 

 يعاونـــه فـــي ذلـــك المجلـــس التنفيـــذي والمجلـــس االستـــشاري، ويـــضم وتحقيـــق التنميـــة البـــشرية المـــستدامة
حكوميــة باســتثناء المحــاكم والنيابــة، كمــا يــضم رؤســاء المجــالس المجلــس التنفيــذي كافــة مــدراء الــدوائر ال

البلدية في المحافظـة علـى أن ال يزيـد عـدد المجـالس البلديـة التابعـة للمجلـس أكثـر مـن خمـسة أعـضاء، 
بينمــا يــضم المجلــس االستـــشاري فــي عــضويته أعــضاء المجلـــس التــشريعي، ورؤســاء المجــالس البلديـــة 

ــــة التج ــــيس الغرف ــــة، ورئ ــــة، و والقروي ــــة واألندي ــــة، ورؤســــاء الجمعيــــات الخيري ــــياري ن عــــن المــــزارعين ممثل
  .]1997وزارة العدل،[ن عن النقابات المهنية والعمالية ممثليوالجمعيات التعاونية، و 

وبنــاء علــى هــذه الهيكليــة اإلداريــة للمحافظــة يتــولى مكتــب محافظــة بيــت لحــم الــدور القيــادي فــي عمليــة 
محافظـة، وينـسجم ذلـك مـع أوضـاع العديـد مـن البلـدان األخـرى حيـث تقـود تعزيز وتنشيط بيئـة أعمـال ال
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 وتعزيـز بيئـة األعمـال فـي معظـم 1المحافظة بكافة مجالسها وهيئاتها ولجانهـا عمليـة التنميـة االقتـصادية
 علــى جميــع والمتابعــة والتمويــل التخطــيط لعمليــة المرجعيــة الحكومــات المحليــة، وتعتبــر المحافظــة

 البـرامج فـي عليهـا المتفـق المحافظة والمـشروعات تنمية خطة على التصديق لية، وتتولىالمح المستويات

مكتـب ، ويوكـل إلـى 3، وهي مـن تـرأس فريـق العمـل المحلـي فـي عمليـة التنميـة2بالتنمية المحلية الخاصة
. محافظـة التخطيط والبرمجة واإلشراف والمتابعة لكافـة المشاريع التنموية على مستوى الة مهامالمحـافظ

إيجــاد التنميــة االقتــصادية وقــد تطرقــت بعــض الدراســات إلــى ضــرورة الالمركزيــة بحيــث تقــوم المحافظــة ب
 واالجتماعية على المستوى المحلي مما يؤدي إلى الحد من المركزية المفرطة التي تعيق تنفيذ المـشاريع

أهميـة التخطـيط المحلـي فـي كمـن كمـا ت، لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية علـى المـستوى الـوطني
أنه يمثل الطريقة األنجع الستثمار المـوارد المتاحـة المحليـة وٕاقامـة الـشراكة المحليـة بـين ثالثـي عناصـر 
التنميــة المحليــة مــن القطــاعين العــام والخــاص والمجتمــع المــدني ،علــى العكــس مــن التخطــيط المركــزي 

ى الدعم الدولي والمساعدات الخارجية، ويركـز الذي يعتمد على وجود مشاريع تقوم وترتبط باألساس عل
التخطيط المحلي على المشاريع التنموية المحلية التـي تحقـق أهـداف المجتمـع المحلـي أوًال الناجمـة عـن 

  .]1998 دحدح،;2009 الحسني،;2010 الجوارين، [ تحديد االحتياجات المحلية بشكل دقيق
لكثير من المهمات واألهداف التـي يتوقـع منـه القيـام بهـا  ويظهر دور مكتب المحافظة القيادي استنادًا ل

 والـصحية والثقافيـة والتعليميـة ة واالقتـصاديةوتنفيذها والتي تشمل كافة القطاعات والمجـاالت االجتماعيـ
  :واألمنية، أما المهام االقتصادية والتنموية المتوقع القيام بها

يــة لــشرائح المجتمــع التــي تعــاني مــن الفقــر المــساعدة فــي تــوفير الحمايــة االقتــصادية واالجتماع �
ذلـك مـن خـالل التعـاون مـع الجمعيـات الخيريـة والمؤسـسات األهليـة والـدوائر وانقطاع الموارد، و 

الحكومية في تقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين وتقديم االستشارات واالقتراحات والدراسات 
 .ة للمحافظة للجهات المعنيةالخاصة باألوضاع االجتماعية واالقتصادية الداخلي

 يئـةته من خالل العمل على الرقي االقتصادي والعمراني واالجتماعي وتحقيق المساواة والعدالة �
األســـباب التـــي تـــؤدي إلـــى النهـــوض بـــالفرد ودفـــع عجلـــة التنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة فـــي 

ور المحافظـة اقتـصاديًا محافظة والمساهمة في وضع الخطط التنموية اإلسـتراتيجية لبنـاء وتطـال
والتــــشبيك بــــين المؤســــسات االقتــــصادية والمــــستثمرين فــــي المحافظــــة مــــع مؤســــسات اقتــــصاديه 

                                                 
ويعملون سوية لتحفيز ) العام،الخاص، المدني(التنمية االقتصادية هي منهج تشاركي يجتمع فيه كل القطاعات  1

يرة يتم من خالله خلق فرص عمل النشاط االقتصادي المحلي لخلق اقتصاد قادر على االستدامة في ظروف متغ
 .]2004  البنك الدولي وآخرون،[ مناسبة وتحسين مستوى حياة المجتمع خاصة الفقراء والمهمشون

  .1979 لسنة 43قانون نظام اإلدارة المحلية المصري الصادر بالقانون رقم  2
 3 مليار دينار خالل 1.87موية بقيمة المحافظات تحتاج إلى برامج تن: خبر صحفي بعنوان وزارة التخطيط األردنية  3

  . www.wastalbald.comسنوات على موقع 
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ومــستثمرين مــن الخــارج والعمــل علــى إنــشاء قاعــدة بيانــات اجتماعيــه اقتــصاديه عــن المحافظــة 
مــــن للمــــساهمة فــــي تقــــديم التحاليــــل ودراســــات الجــــدوى االقتــــصادية للمــــشاريع المقتــــرح تنفيــــذها 

 .] 2008,  ديوان الرئاسة[المؤسسات الفلسطينية المختلفة والدول المانحة في الوقت المناسب 

 موزعين على ثالث إدارات عامة هي اإلدارة العامة اً  موظف50يضم مكتب محافظة بيت لحم أكثر من 
 والتطـــوير، ويكـــون للـــشؤون اإلداريـــة والماليـــة، واإلدارة العامـــة للـــشؤون العامـــة واإلدارة العامـــة للتخطـــيط

 بالنــسبة للمــوظفين اإلداريــين فــي محافظتــه ويــرأس المجلــس هللمحــافظ اختــصاصات الــوزير وصــالحيات
 مــن صــالحياته اً التنفيــذي ولجنــة التنظــيم والتخطــيط ولجنــة األمــن والمجلــس االستــشاري، ويفــوض جــزء

االستــشارة للمحــافظ فــي لنائبــه أو لمــن يكلفــه بــذلك، إضــافة إلــى وجــود طــاقم مــن المستــشارين يقــدمون 
  .العديد من القضايا كل في مجال اختصاصه

  : على إنشائه من تحقيق المهام التاليةاً  عام16وقد استطاع مكتب المحافظة بعد مرور 
متابعـــة ومراقبـــة أســـواق وشـــوارع المحافظـــة وٕازالـــة التعـــديات علـــى الممتلكـــات العامـــة والخاصـــة  .1

 .كات والتأكد من تطبيق شروط السالمة العامةوالرقابة على المؤسسات والمصانع والشر 

 .المساهمة في تعزيز األمن واالستقرار في المحافظة .2

التنسيق مع الجهات المعنية من وزارة االقتصاد والغرفة التجارية في استضافة مؤتمرات للتنميـة  .3
افظـة  والتنـسيق مـع المـستثمرين األجانـب بهـدف تطـوير المحكواالستثمار في المحافظة والتشبي
 .1اجتماعيًا وثقافيًا وتعليميًا وصحياً 

 .2المساهمة في تسويق وترويج منتجات المحافظة داخليًا وخارجيًا  .4

متابعة قضايا المواطنين العالقة مع الجهات المعنية في المحافظة وخارجهـا وتقـديم المـساعدات  .5
 .للفقراء والمهمشين الذين يعانون من انقطاع الموارد

 مـــن خـــالل ربطهـــم بالمؤســـسات تنفيـــذ مـــشاريعهم الـــصغيرة والمتوســـطة فـــي مـــساعدة المـــواطنين .6
 .المعنية مثل مؤسسة فاتن ومؤسسة ريف ومن خالل برامج الشؤون االجتماعية

وضـــع رؤيـــة لعمـــل المؤســـسات اإلغاثيـــة والجمعيـــات العاملـــة فـــي المحافظـــة مـــن خـــالل توحيـــد  .7
 .ةجهودها ورئاستها للجنة المساعدات المركزية في المحافظ

ملكيـــة األراضـــي، (متابعـــة وتـــسهيل كـــل مـــا يتعلـــق بالمنطقـــة الـــصناعية مـــن األمـــور اللوجـــستية  .8
 ).وتجهيز البنية التحتية

                                                 
أقام مكتب المحافظة توأمة مع مقاطعة انيو في بلجيكا في المجال االجتماعي والصحي، وعقدت اتفاقية مع مقاطعة  1

حية والتعليمية والصحية باإلضافة إلى مقاطعة بوش دي رون الفرنسية في ايزير الفرنسية في مختلف القطاعات السيا
  .المجال الثقافي

 .لهذا الغرض) أوكرانيا،البرازيل،تركيا(عقد محافظ بيت لحم حمايل اجتماعات مع ممثلي دول  2
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المــساهمة فــي وضــع خطــة تطويريــة لكافــة المــشاريع الخدماتيــة التــي تغطــي منــاطق بيــت لحــم  .9
والخـــضر وأرطـــاس والدوحـــة وبيـــت جـــاال وبيـــت ســـاحور ضـــمن مـــشروع تقـــوم بـــه شـــركة اتحـــاد 
المقــاولين العاملــة فــي تطــوير بــرك ســليمان وتقــدر هــذه المــشاريع بخمــسين مليــون دوالر والتــي 

2013يفترض أن يبدأ عملها مع بداية 
1.  

  : وبالرغم من ذلك يوجد هناك الكثير من المهام لم تتحقق والتي تتمثل في
 .ر وانقطاع المواردالتي تعاني من الفق وفير الحماية االقتصادية واالجتماعية لشرائح المجتمعت .1
ألسباب التي تؤدي إلى النهوض بالفرد ودفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية في يئة اته .2

 .محافظةال
 .إيجاد ظروف مهيئة لتشجيع االستثمار من الناحية البنيوية والقانونية والتشريعية .3
 .ة وقطاع السياحةتنظيم القطاعات االقتصادية داخل المحافظة مثل قطاع التجارة الداخلي .4
توفير قاعدة بيانات محوسبة يتم االعتماد عليها في الدراسات والتحاليل االقتصادية، بالرغم  .5

نه ما يزال بحاجة  أمن محاولة مكتب المحافظة العمل على إيجاد نظام معلوماتي شامل إال
 . إلى الكثير لالعتماد عليه

 .بناء وتطور المحافظة اقتصادياً المساهمة في وضع الخطط التنموية اإلستراتيجية ل .6
تنفيذ القوانين الالزمة لمساعدة القطاع الخاص بمزاولة نشاطاته االقتصادية وتشجيع  .7

 .2االستثمار

إعداد الدراسات الخاصة باألوضاع االجتماعية واالقتصادية الداخلية للمحافظة للجهات  .8
 .المعنية

في تنشيط بيئة أعمال المحافظة ي تساعد صدار التشريعات المحلية واألنظمة والتعليمات التإ .9
 شركات النقلو الشركات التجارية وترخيص  تعليمات تسهل من إجراءات تأسيس كإصدار

  وٕاقامة مركز خدمات واحد النجاز المعامالتوشركات التجارة لالستيراد والتصدير والتوريد
)One Stop Shop(.] ،2008,  ديوان الرئاسة;3 ; 2011حنانيا [.  

                                                 

األخ فؤاد سالم مقابلة مع معالي الوزير السيد عبد الفتاح حمايل محافظ محافظة بيت لحم ومدير عام المحافظة  1
  .2012-10- 11بتاريخ 

لغرض جذب االستثمارات الوطنية واألجنبية للمحافظة  2011لسنة ) 34( رقم  المعدلتفعيل قانون االستثمارممكن  2
 واألجنبي لالستثمار في المحافظة من فلسطينيتشجيع القطاع الخاص ال و لتوظيف واستخدام العاطلين عن العمل،

 . الالزمة لتأسيس المشاريع االستثمارية وتعزيز القدرة التنافسيةخالل توفير التسهيالت

 دور الحكومة المحلية بتوفير فرص العمل في محافظة القادسيةمقالة بعنوان  3
)http://profasaad.info/?page_id=224 (  
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ود السبب وراء عدم تحقيق المحافظة ألهدافها التنموية واالقتصادية إلـى وجـود االحـتالل االسـرائيلي ويع
 تنميــة اقتــصادية حقيقيــة إحــداثذ ال يمكــن إ، وســيطرته الكاملــة علــى أراضــي ومعــابر ومنافــذ المحافظــة

 إذا بـشرية مكانـاتإ بوجود االحتالل، ولكن بالرغم من ذلك فإن محافظة بيت لحم تمتلك مـوارد طبيعيـة و 
 واالقتــصاد فــي األعمــالن يــسهم فــي تحــسين بيئــة أ بطريقــة صــحيحة ممكــن ٕادارتهــامــا تــم اســتغاللها و 

للوصـول الـى تنميـة  ال بد ألصحاب القرار في هذه المحافظة مـن العمـل بمـا هـو متـاح ،  لذاالمحافظة 
ة المحافظـة علـى تحقيـق أهـدافها ، وممـا سـاهم فـي عـدم قـدر برحيلـه أوال تتـأثر بوجـود االحـتالل لdحقيقية

التنموية عدم مالءمة السياسات االقتصادية المتبعـة وعجزهـا فـي التـأثير علـى األداء االقتـصادي ودفعـه 
إلـــى األمـــام، مـــع التأكيـــد علـــى أن هـــذا التـــأثير ال يعمـــل فـــي فـــراغ وأن وجـــود عوامـــل خارجيـــة سياســـية 

، إضافة إلى عدم وجود قانون ملزم سات المحافظةواقتصادية وقانونية، وعوائق هيكلية وظيفية في مؤس
يحدد صالحية المحافظ بشكل واضح على المديريات والدوائر العامة والخاصة في المحافظة يستند إلى 

1996مرسوم الرئيس الصادر في العام 
1.  

 وقــد أدى التعثــر فــي تحقيــق هــذه األهــداف إلــى إضــعاف بيئــة األعمــال واالقتــصاد فــي المحافظــة ووجــود
الكثيـــر مـــن المـــشكالت االقتـــصادية مثـــل ارتفـــاع نـــسب البطالـــة خاصـــة فـــي صـــفوف الخـــريجين نتيجـــة 
لضعف القدرة الذاتية للقطاعين العام والخاص في إيجاد فرص عمل لهـؤالء، وهـذا سـاهم فـي زيـادة حـدة 

م فـي تعاني أسواق محافظة بيـت لحـم مـن تـضخالفقر وضعف القدرة الشرائية لدى أبناء المحافظة، كما 
األسعار مقارنة مع األسعار السائدة في محافظتي الخليل ونابلس على سبيل المثال، وما يصاحب ذلك 
مــن انعكاســات علــى مــستوى األجــور، وهنــاك عمليــات التهريــب المتواصــلة مــن المــستوطنات والمنــاطق 

ذلك التهــرب مـن دفــع اإلسـرائيلية وٕاغــراق األسـواق الفلــسطينية بالبـضائع اإلســرائيلية والـصينية وغيرهــا وكـ
  .الجمارك والضرائب وما يترتب عليه من آثار سلبية على االقتصاد الفلسطيني

 ومواجهة باالبتكار المحلي مؤسسات الحكمل يسمح من أهم األدوات التي اإلستراتيجي التخطيطيعتبر 

 ماعي فهو يعظم التوجه االستراتيجي ويعزز العمل الجفرصل الستغالة واقتصاديت االالتحديا

 أهدافها المؤسساتي ويؤدي إلى فهم أفضل ألهداف المحافظة وتوجهها العام ويساعد في تسهيل تنفيذ

أن  إلىتخصيصها وتشير الدراسات  وترشيد المتاحة، وغاياتها ويسهم في زيادة السيطرة على الموارد
ع العام وبين تفادي الدول التي حققت أفضل أداء لالقتصاد هي التي جمعت بين التخطيط الفعال للقطا

األسعار بالنسبة لالقتصاد بأكمله من خالل انتهاج السياسات الالزمة لتحسين أنظمة األسعار والحوافز 
  .] ; Asamoh ,2006 UN-Habitat,2004 ; 1998نصر،[وأداء األسواق لوظائفها 

 المؤسسات إلى ويعد التخطيط االستراتيجي العامل األساسي لنجاح المؤسسات، ويعتمد نجاح أو فشل
حد كبير على دقة ونجاعة التخطيط االستراتيجي وهو يشكل مسلكًا لتحسين التفاعل الضروري بين 

                                                 

 .2012-11-28بتاريخ تاح حمايل، محافظ محافظة بيت لحم، د الف عبلوزير السيدمقابلة مع معالي ا 1
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إليجاد ظروف مناسبة لتحقيق ) القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني(شركاء التنمية الثالث 
رة عن عملية تبدأ التخطيط االستراتيجي عباالتنمية االقتصادية وتحسين حياة أفضل للمجتمع، و 

بصياغة األهداف فاالستراتيجيات والسياسات ثم الخطط ال سيما التفصيلية أو اإلجرائية المؤدية إلى 
  .]2006ثابت، [تنفيذ اإلستراتيجية وبصورة يتحقق من خاللها األهداف المرسومة 

المحلــي وبالتــالي  المجتمعــات مــن تحديــد أولويــات االســتثمار وقــضايا االقتــصاد  التخطــيط الجيــدنّكــيمو 
ن المجتمعـات مـن إدارة التغييـر وتكــوين خلـق فـرص عمـل ذات نوعيـة أفـضل لزيـادة الثــروة محليـًا، ويمّكـ

ــــائج وأهــــداف وتوقيــــت وأدوار  مــــستقبل أفــــضل ويقلــــل فــــرص عــــدم التأكــــد وينمــــي خطــــط عمــــل ذات نت
 واالستراتيجيات والبرامج يات وميزانيات، ومن خالله تتم المتابعة والمراجعة التقيمية لكل الخططمسؤولو 

[UN-Habitat,2004].  
وال يتم التخطيط الجيد إال من خالل تضافر الجهود في إطار تشاركي من قبل كافـة األطـراف مـن ذوي 
أصحاب المصالح على المستوى المحلي في كافة مراحـل التخطـيط االسـتراتيجي بـدءًا مـن تحليـل البيئـة 

حــسب دوره للمــساهمة فــي وجــود اســتقرار اقتــصادي مــستدام علــى مــرورًا بــالتخطيط وصــوًال للتنفيــذ كــل 
مستوى المحافظة من خالل استخدام رأس المال والموارد المحلية بكفاءة وفعاليـة أكثـر لتحقيـق األهـداف 
واألولويات المشتركة على المستوى المحلي وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمـل وتحـسين جـودة حيـاة 

الة والقضاء على البطالة والفقر ومحاربة اإلغراق وتقليص فرص التهـرب الـضريبي األفراد وتشجيع العم
  . وغيرها

ولكي يتم تحقيق ذلك فهذا يتطلب الفهم الدقيق إلمكانيات مؤسسات محافظة بيت لحم الداخليـة للتعـرف 
لـى على مواطن الضعف والقوة، وتحديـد الفجـوات والتحـديات والفـرص الخارجيـة، مـع ضـرورة التعـرف ع

العالقــات االقتــصادية الداخليــة واإلقليميــة والدوليــة وكــذلك التعــرف علــى المزايــا النــسبية التــي تتمتــع بهــا 
منطقة بيت لحـم لوضـع الخطـط واالسـتراتيجيات والـسياسات الالزمـة بنـاًء علـى هـذا الفهـم، وال يمكـن أن 

تنميــة المحليــة فــي محافظــة بيــت يــتم ذلــك إال بانتهــاج التخطــيط االســتراتيجي الــذي يــوفر اإلطــار العــام لل
مع التأكيد على أن التنمية والتخطيط ليست غاية بحـد ذاتهـا، إنمـا هـي أسـاليب متداخلـة ومتكاملـة لحم، 

لعمليات مترابطة متفاعلة، هدفها األسمى هو رفع مستوى معيشة الفرد والمجتمع باستخدام رشيد للموارد 
   .]2006الدجني،[ المتاحة

  
  :مشكلة الدراسة 1.2

تعمل مؤسسات المحافظة في ظروف بيئية شديدة التغيـر ومعقـدة علـى المـستويين الـداخلي والخـارجي،  
ففي إطار البيئة الداخلية لمكتب المحافظة فقد تعاقب عليه منذ تأسيسه خمسة محافظين، وقد كان لكل 

ما سلكه سلفه واحد منهم أسلوبه الخاص في إدارة شؤون المحافظة المختلف فكان كل محافظ ال يعتمد 
 والذي من المحافظين بسبب عدم وجود خطط تراكمية واضحة المعالم تقوم على أساس التخطيط السليم
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نعكــــس علــــى أداء مؤســــسات المحافظــــة بــــشكل عــــام، ومــــا زاد األمــــر صــــعوبة هــــو افتقــــار مؤســــسات ا
 والخطــــط المحافظــــة إلــــى الكفــــاءات المؤهلــــة للتعامــــل مــــع البيئــــة الخارجيــــة فــــي مجــــال رســــم الــــسياسات

الواضحة لكي يـتم البنـاء عليهـا وتحديـدًا فـي المناصـب اإلداريـة العليـا، إضـافة إلـى الـنقص الواضـح فـي 
الكادر المؤهل والكفاءات المهنية التي ال تمتلك الوعي الكامل بأهداف ورسالة مكتب المحافظة، وهنـاك 

 وال سـيما االقتـصادية منهـا ضعف هائل في توفير المعلومـات الالزمـة حـول المحافظـة فـي كـل الجوانـب
نتيجــة لعــدم وجــود نظــام معلومــاتي يــتم االعتمــاد عليــه فــي اتخــاذ القــرارات الالزمــة بالــسرعة المطلوبــة، 

، وفي ذلك إشـارة إلـى ضـرورة سـعي مؤسـسات المحافظـة إلـى 1إضافة إلى وجود تداخل في الصالحيات
  . أسلوب إداري يتم من خالله تحسين أدائهاالمضي قدمًا نحو تطوير آلياتها المتبعة في العمل وانتهاج

وتعـــاني محافظـــة بيـــت لحـــم مـــن تغييـــر فـــي بيئتهـــا الخارجيـــة فـــي كافـــة الجوانـــب الـــسياسية واالقتـــصادية 
 األثـر الكبيـر علـى عمـل مكتـب يواالجتماعية والقانونية، ففي الجانب السياسي كان لالحـتالل اإلسـرائيل

المحافظــة والــذي تمثــل فــي تــدمير البنيــة التحتيــة للمحافظــة محافظــة بيــت لحــم والمؤســسات العاملــة فــي 
 والقيــود علــى حركــة العمــل والتجــارة ووجــود 2غالقــات المــستمرة ووضــع الحــواجز اإلســرائيلية فــرض اإلو 

ت وحــدتها الجغرافيــة وعــزل مــا يقــارب ق أرجــاء المحافظــة وفتّــالمــستوطنات والجــدار العنــصري الــذي مــزّ 
من أراضي المحافظة  % 13حافظة ومصادرة األراضي فلم يتبقى سوى  ألف دونم من أراضي الم176

 GIZ et ;2010،) التطبيقيـة القـدساألبحـاثمعهـد  ( أريـج;2009أوتـشا،[فـي متنـاول يـد الفلـسطينيين 

al.,2011 [ .  
ـــى إبقـــاء   وشـــملت التغييـــرات البيئيـــة الجانـــب االقتـــصادي حيـــث بنـــى االحـــتالل اإلســـرائيلي خططـــه عل

سطيني ومؤســــساته تحــــت ســــيطرته االقتــــصادية وتبعيتــــه الكاملــــة مــــن خــــالل فــــتح أســــواق المــــواطن الفلــــ
المحافظة للمنتجات اإلسرائيلية وٕابقاء العمالة الفلسطينية التي تعمل داخل إسرائيل رهينة الوضع األمني 

جــم والقــرار اإلســرائيلي وٕاغــالق المجــال أمــام أي فرصــة لالســتثمار والتطــوير، كمــا يــتحكم االحــتالل بح
 كــــذلك، وتقييـــــد حركــــة الــــصادرات واحتكـــــاره ةالــــواردات الداخلــــة للمحافظــــة ولكـــــل األراضــــي الفلــــسطيني

لمـدخالت التـصنيع والزراعـة فـي المحافظـة ممـا أدى إلــى إغـالق الكثيـر مـن المنـشآت االقتـصادية علــى 

                                                 

 ومقابلة مع السيد محمد طه نائب ،2012- 8-25مقابلة مع دائرة الشؤون اإلدارية في مكتب المحافظة بتاريخ  1
 مدير دائرة االقتصاد الوطني في ، ومقابلة مع المهندس طاهر دنون2012- 6-25محافظ محافظة بيت لحم بتاريخ 

  .2012-5-20محافظة، بتاريخ ال
 52 ونقاط تفتيش وبوابات حديدية وغيرها حوالي ةبلغ عدد الحواجز اإلسرائيلية ما بين حواجز إسمنتية وسواتر ترابي 2

 يوما وبلغ عدد المستوطنات والبؤر االستيطانية في 61 أكثر من 2008حاجزا، وتم إغالق حاجز جيلو في العام 
  .]2009، )لتنسيق الشؤون اإلنسانية األمم المتحدة مكتب(أوتشا[ رة استيطانية مستوطنة وبؤ 35افظة المح
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  .]2012، )مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد [.1مستوى المحافظة
ى ضعف القوانين والتشريعات والمحاكم ونقص المواد الخـام ومنـع االسـتيراد وقلـة فـرص التـسويق وقد أد

وزيـــادة تعقيـــد بعـــض اإلجـــراءات والبيروقراطيـــة الزائـــدة لـــدى مؤســـسات القطـــاع العـــام فـــي المحافظـــة إلـــى 
لبقــاء ضــعف البيئــة االســتثمارية والتــي تعتبــر عوامــل غيــر مــشجعة لالســتثمار المحلــي واألجنبــي علــى ا

داخــل المحافظــة وهــروب الــبعض مــن المــستثمرين المحليــين إلــى خــارج المحافظــة بــل أن الــبعض مــنهم 
  .]2011سميرات،[هاجر إلى خارج البالد 

أما على المستوى االجتماعي والثقافي فقد أثرت االنتفاضة الثانية وما صاحبها من أوضـاع سـيئة علـى 
ة حـــدة الفقـــر وانحـــسار المـــوارد أدت إلـــى تغييـــر فـــي ثقافـــة المـــواطنين حيـــث ارتفـــاع نـــسبة البطالـــة وزيـــاد

غاثية التي تقـدمها وزارة الـشؤون والمؤسـسات اإلعانية و  البرامج اإلالمجتمع باتجاه لجوء الكثير منهم إلى
االغاثيـة فـي المحافظـة علـى اعتبـار أن هـذه البـرامج جـاءت لمـساعدتهم وان هـذا حـق لهـم ممـا قلـل مــن 

وعـدم محاولـة البحـث عـن مـشاريع إنتاجيـة تحقـق لهـم التنميـة المـستدامة بحيـث تـم االعتماد على الذات 
 6000 أسرة تتلقى مـساعدات مـن وزارة الـشؤون لوحـدها ويوجـد مـا يزيـد عـن 3000اعتماد ما يزيد عن 

  .2أسرة على قائمة االنتظار
فــي المحافظــة وعلــى وقــد انعكــس أثــر هــذه التغيــرات البيئيــة بــشكل كبيــر علــى بيئــة األعمــال واالقتــصاد 

جهود كل القطاعـات بمـا فيهـا القطـاع الخـاص الـذي يعتبـر المحـرك األساسـي للنـشاط االقتـصادي، ممـا 
ــــك علــــى النحــــو  ــــة فــــي المحافظــــة وذل ــــى تــــراكم العديــــد مــــن االشــــكاليات االقتــــصادية االجتماعي أدى ال

  .]2012أونكتاد، [:التالي
  
ــة  .1  وهــذه النــسبة %19.2 مــا نــسبته 2011  العــام فــي المحافظــة فــي معــدل البطالــةســجل : 3البطال

البطالـة فـي  نـسبة وبلغـت% 17.3إلـى  الغربيـة التـي وصـلت الـضفة فـي البطالة معدلتعتبر أعلى من 
، وهـذا تحـسن الرجـال بـين %19.5مقابـل % 24.7العاملـة  القوى في المشاركات النساء بين المحافظة

، وهـذا مؤشـر %22.3 هـو 2010لبطالـة فـي العـام ملحوظ مقارنة باألعوام الماضية حيـث كـان معـدل ا
على تحسن األوضاع االقتـصادية فـي المحافظـة ويفـسر ذلـك اسـتقرار الوضـع األمنـي نـسبيًا والـذي أدى 
إلى زيادة أعداد التصاريح للعمل في إسرائيل باإلضافة إلى زيادة عدد السياح للمحافظة حيـث بلـغ عـدد 

                                                 

 منشأة تجارية أو انتقلوا إلى مواقع أخرى في منطقة قبة راحيل بسبب وجود جدار 80 محال من أصل 74أغلق  1
  .]2009تشا،أو [الفصل العنصري في هذه المنطقة 

  .2012-5- 16شؤون االجتماعية بتاريخ مقابلة مع السيد بدران بدير مدير مديرية ال 2
ولم يعملوا أبدا في أي نوع من األعمال وكانوا مستعدين )  سنة فأكثر15(جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل  3

للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة الصحف، التسجيل في مكاتب االستخدام، سؤال األصدقاء 
  .]2012الجهاز المركزي لإلحصاء، [ن الطرق واألقارب او غير ذلك م
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ب ذلك من ارتفاع في القـدرة االسـتيعابية لأليـدي العاملـة فـي  الف سائح وما صاح400السياح مليون و
 .]2012الجهاز المركزي لإلحصاء، [قطاع المطاعم والفنادق والموظفين في قطاع الخدمات السياحية 

العمــال مــن دخــول الخــط األخــضر نتيجــة  نعــدم تمّكــعــزى أســباب ارتفــاع البطالــة فــي المحافظــة إلــى وتُ 
منـــع حريـــة التنقـــل  واشـــتراط وجـــود تـــصاريح لعبـــور العمـــال و ين واآلخـــرفـــرض الطـــوق األمنـــي بـــين الحـــ

 الكثيـــر مـــن الوصـــول إلـــى أمـــاكن عملهـــمل  عّطـــممـــا فـــي المحافظـــة المنـــاطق المختلفـــةللمـــواطنين بـــين 
 دخول المواد الخـام الالزمـة للـصناعة ممـا عرقـل ، إضافة إلى إعاقةCوطردهم منها خاصة في مناطق 

الخسائر واألضرار التي تعرض لها القطاع الزراعـي نتيجـة االقـتالع والتجريـف ، و إدارة العملية اإلنتاجية
 فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي قطاع الزراعـةتراجع مساهمة والجدار واالستيطان مما أدى إلى والتخريب 

 التراجــع فــي تنفيــذ مــشاريع البنيــة التحتيــة وغيرهــا مــن المــشاريعة، إضــافة إلــى ارتفــاع معــدالت البطالــو 
  .]2009أوتشا،، 1[ االستثمارية بما يؤدي إلى ضياع الكثير من فرص العمل

ويترتــب علــى ارتفــاع نــسبة البطالــة انخفــاض مــستوى الــدخل الشخــصي للفــرد وانخفــاض القــوة الــشرائية 
وانخفاض اإلنفاق االستهالكي وانخفاض حجم االدخار، وما قد ينتج عن ذلك مـن تراجـع الطلـب الكلـي 

إلى التوجه  ، إضافة إلى لجوء المواطنينعام  األسرة الفلسطينية والعملية التنموية بشكلوانعكاساته على
  . إلى الخارجالهجرةللعمل في المستوطنات اإلسرائيلية أو 

    
 يوجـــد آالف األســـر مـــن أبنـــاء المحافظـــة تحـــت خـــط الفقـــر، وقـــد ســـجلت نـــسبة الفقـــر فـــي : 2الفقـــر. 2

، وترجع هذه 2011العام  لنفس% 18.3الغربية  الضفة في سبةالن هذه بلغت حين في% 21.3المحافظة 
تـدني  مثل ارتفـاع نـسبة البطالـة خاصـة عنـد النـساء و اقتصاديمنها ما هو أسباب النسبة المرتفعة لعدة 

، إضــافة إلــى اإلنتاجيــة وقلــة كميــات اإلنتــاج وعــدم اســتقرار األســواق وعــدم المــساواة فــي الــدخل والثــروة
 سـنوات، ومنهـا مـا 5عـن مـستواه قبـل % 8.4 بمـا يعـادل 2011ر الحقيقية عام انخفاض متوسط األجو 

قـر رأس  وفالـسكاني وارتفـاع معـدالت النمـو اجتماعي مثل الجهل وسوء التدبير والمرض ديموغرافيهو 
 نتيجـة لزيـادة أعـداد الفقـراء والتـزاحم عليهـا، ومنهـا مـا المال البشري وضعف شبكات األمـان االجتمـاعي

 حيــث تفاقمــت نــسبة الفقــر مــع زيــادة عمليــات هــدم المنــازل والهياكــل األساســية الفلــسطينية يسياســهــو 
 .]2010 العجلوني، ;2012  سلطة النقد، ;2012أونكتاد، [وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية 

                                                 

  ).2012(خبر صحفي على وكالة معا بعنوان البطالة بشهر تشرين أول 1
 التصرف عبر اإلنسان فيها يستطيع ال حيث االحتياجات األساسية، لسد االستهالك مستويات من المطلوب األدنى  الحد2

 وتأمين والصحة، والتعلم والنقل، والملبس، والمسكن، والماء، بالغذاء، المتمثلة حاجاته األساسية إشباع إلى الوصول بدخله

 .]2010أبو ناهية، [ السالمة الصحية
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 ارتفاع ، ويعزى2% 3.5 ما نسبته 2011سجل التضخم في الضفة الغربية للعام : 1التضخم  .3
 أسعار كافة المجموعات الرئيسية باستثناء ارتفاع إلى 2011 يشة خالل العاممؤشر غالء المع

 ارتفاعا والتبغ الكحولية المشروبات مجموعة سجلت حيث المنزلية، والسلع والمفروشات األثاث مجموعة
 والمواصالت النقل ومجموعة 5.89%بنسبة  والفنادق والمقاهي تالها خدمات المطاعم% 6.22بنسبة 
بنسبة  الغذائية والمواد ،4.60%بنسبة  واألحذية والمالبس األقمشة ومجموعة 4.78% بنسبة

، ومن العوامل المؤثرة في زيادة نسبة التضخم انخفاض اإلنتاج المحلي وزيادة النفقات %2.40
 في أساسياً  الصرف عامالً  سعر ، كما يشكل3الحكومية واالعتماد على االستيراد وخاصة الكماليات

 أجورهم يتقاضون ممن ال يستهان بها نسبة لوجود وذلك الفلسطيني، للمواطن الشرائية قوةال تحديد
 في الصرف سعر استهداف أهمية على إشارة ذلك في يكون قد، و بالدينار األردني والدوالر األمريكي

 ;2012د الفلسطيني،  سلطة النق; 2010أريج،[السياسة النقدية  من أساسي كجزء المستقبلية السياسات
  .] 2012 إلحصاء الفلسطيني،ل يمركز الجهاز ال

ومن المالحظ في محافظة بيت لحم وجود تضخم في األسعار مرتفع بثالثة أضعاف مقارنة مع 
محافظة الخليل، ويعزى ارتفاع األسعار في المحافظة إضافة إلى األسباب العامة السابقة الى الحصول 

ات أخرى كالخليل ونابلس مما يؤدي إلى زيادة تكاليف على السلع المستوردة من وكالء من محافظ
النقل عالوة على هامش ربح تجار الجملة والتجزئة والتي تنعكس على األسعار التي يدفعها المستهلك، 
إضافة إلى ذلك يوجد ضعف في السياسة التجارية التي يتبناها تجار المحافظة باالعتماد على ارتفاع 

ل كبير على دوران البضائع التجارية، وهذه السياسة التجارية ال تنطبق هامش الربح الذي يؤثر بشك
 الربح القليل والبيع الكثير، وكل األسباب سالفة الذكر ن الذين يعتمدو على تجار مدينة الخليل مثالً 

انخفاض مستويات المعيشة تسهم في زيادة حدة التضخم مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية و 

                                                 

ويعرف التضخم على أنه االرتفاع المستمر والمؤثر في المستوى العام لألسعار في االقتصاد بحيث يـؤدي االرتفـاع  1
ألفــراد وكــذلك انخفــاض القيمــة الحقيقيــة للمــدخرات والودائــع، فــي المــستوى العــام لألســعار إلــى انخفــاض القــوة الــشرائية ل

ويعمــل علــى زيــادة أســعار الــسلع المنتجــة محليــًا ممــا يعمــل علــى انخفــاض الــصادرات المحليــة والوطنيــة وكــذلك اآلثــار 
 .السلبية على حجم االستثمار في االقتصاد الوطني وتثبيط عملية التنمية االقتصادية

إسرائيل الذي  في المحلي وحجم التضخم الطلب بحجم أساسي بشكلٍ  تتأثر الفلسطينية األراضي في األسعار مستويات 2
سلطة [األساسية  السلع لمعظم األساسي والمورد التجاري األكبر، الشريك كونها ، %3.4 ما نسبته 2011سجل في العام 

  .]2012 ، الفلسطينيالنقد
  .أكثر من نصفه كماليات$  مليار 2.2ينية ما يزيد عن  مثال استوردت األراضي الفلسط2003في العام  3
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يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية % 1تشير الدراسات إلى أن ارتفاع نسبة التضخم بنسبة و  ،1للمواطنين
[% 10لدى المستهلك بنسبة 

  .]2012، سالم،2 

بلغـت قيمـة البـضائع المهربـة عبـر منافـذ ومـداخل محافظـة بيـت لحـم والتـي تـم ضـبطها : 3 التهريب .4
م معظمهــا مــن المــستوطنات اإلســرائيلية  مليــون شــيكل، والقــاد2 حــوالي أكثــر مــن 2011فقــط فــي العــام 

 نهـــذا يـــؤدي إلـــى تـــشجيع المـــستوطنات اإلســـرائيلية فـــي التوســـع علـــى أراضـــي المـــواطنين الفلــــسطينييو 
وتقويتهــا ودعــم منتجاتهــا علــى حــساب المنتجــات الفلــسطينية المحليــة التــي قــد يــنخفض ســعرها وبالتــالي 

لع المهربـة والـواردة مـن المـستوطنات، إضـافة إلـى التسبب في عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة الس
 ممـا يعـرض المـستهلك سإغراق السوق المحلي بمنتجات لم تخضع لمعايير وفحوصات الجودة والمقـايي

للعديد من المخاطر الصحية، إضافة لما تسببه هذه البضائع من ضرر مالي يتمثل فـي ضـياع الرسـوم 
ذا يــؤدي إلــى ضــرر علــى خزينــة الدولــة واإليــرادات العامــة الــضريبية والجمركيــة علــى هــذه المهربــات وهــ

 .4لها
نـه يـتم دخـول البـضائع اإلسـرائيلية ال أبالرغم من محاوالت منع عمليات التهريب التي تقوم بها السلطة إ

عبــر منافــذ المحافظــة إلــى أراضــي بيــت لحــم بــصورة غيــر شــرعية وبــشكل يــومي وذلــك لغيــاب الرقابــة 
لمحافظة وغياب الدعم الرسمي للمنتجات المحلية وعدم وجود أو تطبيق قوانين المتواصلة على مداخل ا

  .رادعة بحق المهربين
  
تحقيـق التـوازن االقتـصادي واالجتمـاعي، يهـدف دفـع الـضرائب إلـى  :5 التهرب الضريبي والجمركـي. 5

  روع اإلنتاج، وتعجيل عملية التنمية، وٕاعادة توزيع الدخل، ومعالجة الدورات االقتصادية، وتشجيع ف

                                                 

 أمـااالسـمية،  األجـور ثبـات وذلـك بـافتراض ، %3.5الغربيـة  الـضفة فـي انخفـضت قـد للـشيكل اإلسـرائيلي الـشرائية القوة 1

 وذلـك ،6.6 %هنـسبت بمـا الـشرائية قـوتهم انخفضت فقد ،والدينار األردني األمريكي بالدوالر أجورهم للذين يتقاضون بالنسبة

 بنـسبة الـسنوي صـرفه سـعر متوسـط تراجـع حيـث ثانيـًا، الـشيكل مقابـل الـدوالر صـرف سـعر والنخفـاض أوًال، للتـضخم نتيجـةً 

  .]2012 ، الفلسطينيسلطة النقد[ 2010 العام مع مقارنة 2011 العام خالل  % 3.7
 .2012- 5-20حافظة، بتاريخ مقابلة مع المهندس طاهر دنون، مدير دائرة االقتصاد الوطني في الم 2

 من عملية دخول البضائع غير المحلية بصورة غير شرعية إلى جميع النشاطات التي ال تخضع لرقابة الدولةوهي  3
  .بطريقة غير قانونية  فهي تمارسداخل البلد

ومقابلة . 2012-11-13مقابلة مع السيدة لبنى جبر، المديرة اإلدارية في اتحاد النسيج في محافظة بيت لحم بتاريخ  4
  .2012-5-20مع مدير الضابطة الجمركية في المحافظة بتاريخ 

هو عدم دفع الضريبة المستحقة على المكلف ويكون ذلك إما جزءا منها أوكل النسبة المفروضة عليه، ويتم التهرب  5
 .قبل بدء فترة الدفع أو خاللها باستخدام وسائل غير مشروعة
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مــن %  60، وبــالرغم مــن ذلــك نالحــظ أن أكثــر مــن وتحفيــز االدخــار واالســتثمار وفــق أولويــات التنميــة
  .1،2نسبة المكلفين من أبناء محافظة بيت لحم يتهربون من دفع الضرائب المستحقة عليهم

لمكلفــين حيــث يــؤدي التهــرب الــضريبي إلــى انخفــاض حجــم اإليــرادات العامــة التــي تجنيهــا الدولــة مــن ا
، وتعتقـد الدراسـات الرسـمية أن نـصف الخزينة إيراداتمن % 55تشكل نسبة الضريبة المضافة لوحدها 

 وعـدم االلتـزام بـدفعها يـؤدي 3،4مليـار دوالر يـضيع علـى خزينـة الـسلطة بـسبب التهـرب الـضريبي سـنويًا 
ــــى إضــــعاف  المــــشروعات إدارةى ؤثر علــــ يــــكمــــاالموازنــــة العامــــة الفلــــسطينية وخفــــض االســــتثمارات  إل

 وكذلك النفقات ممـا يـؤدي إلـى تـدني قطـاع الخـدمات، وتـؤدي عمليـة التهـرب إلـى  االقتصاديةواألنشطة
رفــع ســعر الــضريبة المفروضــة لتعــويض الحكومــة عــن الــنقص الحاصــل نتيجــة التهــرب وكــذلك يحــدث 

هــرب آخــرين وهــذا ضــرر علــى المنتجــات المحليــة واالقتــصاد المحلــي نتيجــة لــدفع الــبعض للــضريبة وت
  .5يؤدي إلى منافسة غير شريفة بين الملتزمين وغيرهم لصالح غير الملتزمين 

تحقيــق المزيــد مــن المــال خالقــي المتمثــل فــي ف المــستوى األوتعــزى أســباب التهــرب الــضريبي إلــى ضــع
م ظـان الاسـتقرارعـدم  باإلضافة إلـى خلف التنظيم الهيكلي للنظام الضريبي وتولكن بطرق غير مشروعة

ة وقلة التنسيق بين الدوائر الحكومية ودائـرة الـضريبة، والمغـاالة واالقتصادي واالجتماعي للدول السياسي
 المكلـــف بارتفـــاع العـــبء الـــضريبي مقارنـــة ببلـــدان قريبـــة وبعيـــدة، فـــي األســـعار الـــضريبية بحيـــث يـــشعر

بين واالكتفـاء بالغرامـة ياب جهاز مكافحة التهّرب الـضريبي وضـعف اإلجـراءات العقابيـة بحـق المتهـر وغ
ضعف كفاءة الجهـاز الـضريبي عمومـًا سـواء مـن حيـث التأهيـل والتـدريب ، و المالية تجعل التهرب مغرياً 

ضــعف الــوعي الــضريبي لــدى المكلفــين، ، إضــافة إلــى عــداد المــراقبينأوالخبــرات وعــدم كفايــة  والــدورات
رشــيد يعــود علــى المكلــف نفــسه  ى نحــويــستخدم للــصالح العــام علــ وعــدم قنــاعتهم بــأن مــا يدفعــه المكلــف

  .]2003قاسم، [بالنفع

                                                 

حكام قانون أواعد و  ومخالفته لقالتخلص من العبء الضريبيفي حالة متهربا من الضريبة  تغلالمش يعتبر المكلف أوو  1
  .2004 لسنة 17ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 

 .2012-7- 3مقابلة مع السيد ياسر السالمين مدير ضريبة الدخل في محافظة بيت لحم بتاريخ  2

 منقوال عن 2012-12- 17ي على موقع معا بتاريخ تصريح صحفي لمدير عام الضريبة والجمارك، وخبر صحف 3
  .)أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينيمعهد (مؤسسة ماس 

مليار دوالر ) 555(مليون مواطن يقدمون بشكل اختياري ) 117( في الواليات المتحدة األمريكية هناك حوالي 4
مكلًفا من ) 12(ومع ذلك فإن واحًدا من كل . أمريكي، ويوقعون على اعتراف بأن الكشوف المقدمة صحيحة وكاملة

 . ين على هذه االعترافات يكذبهؤالء المكلفين الموقع

 على الموقع " آثار التهرب الضريبي من الناحية االقتصادية " ، ومقالة حول 2010 شبكة المحاسبين العرب،5

sadeklawyer.montadarabi.com ومقابلة مع السيد ياسر السالمين مدير ضريبة الدخل في محافظة بيت لحم ،
   .2012-7- 3بتاريخ 
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 يمكن تقسيم اإلغـراق فـي المحافظـة إلـى إغـراق مفـاجئ يـستخدمه االحـتالل فـي أسـواقنا  :1اإلغراق . 6
الفلسطينية وذلك عندما يكون هناك رغبـة فـي الـتخلص مـن سـلعة معينـة توشـك علـى انتهـاء صـالحيتها 

فـي األسـواق الفلـسطينية بأسـعار مخفـضة، واإلغـراق الـدائم المتمثـل فـي أو في فترة آخر الموسم وتطرح 
وجــود البــضائع الــصينية والتركيــة وغيرهــا إضــافة إلــى بــضائع المــستوطنات وٕاحــالل هــذه البــضائع محــل 

  بخمــسة عــشر شــيكالً بقامــت إســرائيل ببيــع كيلــو العنــ" البــضائع الفلــسطينية الــصنع أو المنــشأ فمــثال 
العنب الفلسطيني لألسواق أصـبح بأربعـة شـواقل فقـط ممـا يوضـح بـشكل جلـي ضـرب  نزول دللكيلو وبع

  .2العنب والمزارع الفلسطيني 
 يعيــق تأســيس المحافظــة بحيــث فــي كثيــر مــن القطاعــات االقتــصاديةتهديــدًا وخــسارة للاإلغــراق يــسبب و 

 هم مـن الــسوق الــسوق وطـرديفـالمحليـين لقـضاء علــى المنافـسين يـؤدي إلـى ا  وقــدصـناعات جديـدة بهـا
مثلما حدث في مجال الغزل والنـسيج وصـناعة األحذيـة فـي محـافظتي بيـت لحـم والخليـل نتيجـة  المحلي

حـوافز االسـتثمار وتوقــف إلغـراق األسـواق بالمنتجـات المــستوردة، وتـؤدي عمليـة اإلغـراق إلــى انخفـاض 
توقــــف  الناجمــــة عــــن ة زيــــادة البطالــــ، وبالتــــاليإنــــشاء المــــشروعات الجديــــدة بمــــا يــــؤدى إلــــى االنكمــــاش

 حالــة عــدم قــدرة المنتجــات يتبديــد المــوارد المحليـة المتاحــة فــ و و تقلــيص أعمالهــاأالمـشروعات المنافــسة 
المحلية على منافسة المنتجات المستوردة األرخص سعرًا بما يؤدى إلى تراكم المخزون وركوده بـل ربمـا 

وٕاحـداث  الـواردات مـن خـالل زيـادةالمحليـة  القـضاء علـى المنتجـات ، وقـد يمتـد الـضرر إلـى مـا بعـدتلفه
 بشكل عام وما ساعد على ذلـك غيـاب سياسـة للدولةللمحافظة بشكل خاص و  التجاريخلل في الميزان 

تحديد كمية البضائع المستوردة وعدم وجود معايير ومواصـفات لهـذه البـضائع مـن قبـل المؤسـسات ذات 
  .]2009شا، أوت; 2006عثمان،[،3العالقة 

  
تعتبــر التجــارة الداخليــة دافعــًا لنجــاح التجــارة الخارجيــة حيــث أن التبــادل   : التجــارة الداخليــةضــعف. 7

الــسلعي والتجــاري بــين أصــحاب المؤســسات الــصناعية داخــل األراضــي الفلــسطينية يعمــل علــى تنــشيط 
ة اإلنتـــاج لتغطيـــة حجـــم االســـتهالك المحلـــي، وأيـــضا هـــذا التبـــادل التجـــاري الـــداخلي ســـيعمل علـــى زيـــاد

السيطرة على حجم الواردات من البضائع األجنبيـة التـي يمكنهـا التـأثير سـلبًا علـى االقتـصاد الفلـسطيني 
وال يــسمح بالكــساد الــذي قــد يحــدث للبــضائع والمنتجــات المحليــة، و يتــضح فــي عمليــة التنميــة انــه كلمــا 

كبـر كلمـا فـتح المجـال زادت معدالت االستهالك ارتفعت نـسبة اإلنتـاج وكلمـا اكتـسبت المنتجـات جـودة أ
. أمـــام التجـــارة الخارجيـــة والداخليـــة علـــى حـــد ســـواء والنفـــع بكـــل األحـــوال يعـــود علـــى االقتـــصاد المحلـــي

                                                 

  . فى بلد المصدر التكلفةبيع السلعة المصدرة إلى بلد آخر بسعر أقل من سعرعملية  1
  .تصريح صحفي لرئيس جمعية تسويق العنب الفلسطيني 2
 . وموظفي مديرية الزراعة في المحافظة، ومديرة اتحاد الغزل والنسيجمقابلة مع مدير االقتصاد الوطني  3
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والتجــارة الداخليــة محــرك مــن محركــات االقتــصاد المحلــي للمحافظــة وعنــصر مــن عناصــره وبــالرغم مــن 
لة عدد المنشآت وتطورها وزيادة أهميته إال أن صغر حجم السوق بالنسبة لعدد السكان وعدم تنظيمه وق

 المنـشآت عـدد  ويبلـغ،1معدل دوران المنشآت في المحافظة جعلت قدرته االسـتيعابية للعمالـة منخفـضة 

 المنـشآت فـي تلـك العـاملين عـدد بلـغ حـين فـي منـشأة، 5,847 لحـم بيـت محافظـة فـي العاملـة االقتـصادية

الجملـة  تجـارة نـشاط فـي المنـشآت عـدد تركـزوي أنثـى، 4,578و ذكـًرا 14,018 عـامًال مـنهم 18,596
عامل بواقع قدرة استيعابية  5,598 فيها يعمل منشأة 3,032 بواقع والدراجات المركبات وٕاصالح والتجزئة

  .]2011,  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني[ عامل لكل منشأة 1.8
الل إنـشاء مجلـس التنميـة المحلـي وبالرغم من بذل الجهود لتنمية االقتصاد المحلي في المحافظة من خ

 والــذي 2008 وكــذلك إطــالق مــشروع منطقــة بيــت لحــم الــصناعية فــي منتــصف عــام 2008فــي العــام 
 عامــل باإلضــافة إلــى دعمهــا للــشركات الــصغرى 1800 إلــى 1500يهــدف إلــى خلــق فــرص عمــل بــين 

مؤســسات المحافظــة ال ، إال أن 2والمتوســطة الحجــم بتعزيــز مكانتهــا محليــا ودوليــا مــن خــالل التــصدير
تــزال تعــاني مــن ضــعف فــي الــسياسات واالســتراتيجيات الالزمــة لتحقيــق األهــداف المــذكورة إضــافة إلــى 
غيـاب المــشاركة والتنــسيق بــين هـذه المؤســسات مــن القطــاع العــام والخـاص والمجتمــع المــدني فــي إطــار 

ت والمؤسـسات المعنيـة بـصورة وضع الخطـط اإلسـتراتيجية لتنميـة االقتـصاد، فـال ربـط بـين خطـط الـوزارا
تكامليــة وتنــسيقية مــع وجــود مــشاريع متنــاثرة ال رابــط بينهــا وغيــر متابعــة وال يوجــد رقابــة مــستمرة عليهــا، 
إضافة إلى عدم وجود معلومات كافية حول القرارات االقتصادية كل ذلـك بـسبب عـدم مأسـسة التخطـيط 

اح ووجـــود هـــذه االخـــتالالت التـــي خلفهـــا وفـــي ظـــل ذلـــك كلـــه وشـــح المـــوارد وعـــدم اســـتغالل مـــا هـــو متـــ
االحـــتالل وركاكـــة أداء القطـــاع العـــام ومحدوديـــة الطاقـــة االســـتيعابية لالقتـــصاد الفلـــسطيني يـــصبح مـــن 
الضروري جدا دراسة البيئة المحلية والداخلية وكذلك دراسة وتحليل البيئة الخارجية لمؤسسات المحافظة 

ات فعـل وأن ن ال تكون القرارات بـردّ أى المشاريع ذات األهمية و وترتيب األولويات وتنسيقها واإلنفاق عل
  . مع كل أصحاب المصالحقتتم بالشراكة والتنسي

تباعهــا لتحقيـــق الــسياسات التــي يجــب ا وهنــا تظهــر األهميــة لتبنــي التخطــيط االســتراتيجي ألنـــه يــضع 
  .هداف التنموية المختلفة الرشيدة بين االستثمارات واألتالتنمية الشاملة من خالل اتخاذ القرارا

                                                 

مركز (و.2012- 5-20مقابلة مع المهندس طاهر دنون، مدير دائرة االقتصاد الوطني في المحافظة، بتاريخ  1
  .)المعلومات الفلسطيني

  . ] 2011انيا، حن [،2012- 10-11مقابلة مع السيد فؤاد سالم مدير عام محافظة بيت لحم بتاريخ  2
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  أهداف الدراسة 1.3
   

 لهذه الدراسة في المساهمة في إعداد رؤية علميـة للـدور الـذي يجـب أن الهدف الرئيسيتركز  .1
يقـــوم بـــه مكتـــب محافظـــة بيـــت لحـــم بالتعـــاون مـــع المؤســـسات ذات العالقـــة فـــي تعزيـــز بيئـــة 

وب التخطــيط االســتراتيجي األعمــال واالقتــصاد فــي محافظــة بيــت لحــم مــن خــالل انتهــاج أســل
 :تلبية لحاجة المجتمع المحلي وذلك من خالل

 .بيان مدى أهمية التخطيط االستراتيجي في تعزيز بيئة األعمال في المحافظة .1

 .بيان مدى جاهزية واستعداد مكتب المحافظة والمؤسسات ذات العالقة لممارسة ذلك .2

صـول إلـى تنميـة اقتـصادية فـي التعرف علـى الـسياسات واالسـتراتيجيات ودورهـا فـي الو  .3
المحافظــــــة وهــــــل باإلمكــــــان تحقيــــــق تنميــــــة اقتــــــصادية فــــــي ظــــــل الظــــــروف الــــــسياسية 

 .والمؤسسات الحالية بوضعها الحالي 

المـــشاركة (التعـــرف علـــى عوامـــل نجـــاح التخطـــيط االســـتراتيجي الالزمـــة فـــي المحافظـــة  .4
 ).تحديد األولوياتو المجتمعية ودعم المحافظ والقيادة العليا، 

التعــرف علـــى العوامــل التـــي تعيــق عمليـــة التخطــيط االســـتراتيجي الالزمــة لتعزيـــز بيئـــة  .5
 .األعمال واالقتصاد في المحافظة

إظهار دور مؤسسات القطـاعين العـام والخـاص والمجتمـع المـدني فـي عمليـة التخطـيط  .6
 .كشركاء في عملية التنميةاالستراتيجي في المحافظة 

وتعزيـز  التنميـة االقتـصادية واقـع لتطـوير والمقترحـات صياغة العديد مـن االسـتراتيجيات .7
 .بيئة األعمال وتقديمها ألصحاب القرار في المحافظة

ــــى أ .8 ــــف مــــن التعــــرف عل ــــة فــــي التخفي ــــشطة وفعال ــــة أعمــــال اقتــــصادية ن ــــر وجــــود بيئ ث
البطالـة، الفقـر، التهريـب، (المشكالت االقتـصادية التـي تعـاني منهـا محافظـة بيـت لحـم 

 )ق، التضخم، وضعف التجارة الداخليةالتهرب، اإلغرا

  
 أهمية الدراسة  1.4

  
  :تنبع أهمية الدراسة مما يلي 

زيـــادة وعــــي القيــــادة المحليـــة ممثلــــة بالمحــــافظ وأعــــضاء المجلـــس التنفيــــذي فــــي المحافظــــة   .1
باإلضــافة إلــى أصــحاب المــصالح مــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني لمفهــوم التخطــيط 

فـــه وأهميتـــه فـــي إيجـــاد بيئـــة أعمـــال واقتـــصاد متينـــة فـــي ظـــل االســـتراتيجي وعناصـــره وأهدا
التغيــــرات المحليــــة واإلقليميــــة والدوليــــة، والتعــــرف علــــى المعيقــــات التــــي تحــــول دون نجــــاح 



 16

التخطــــيط االســــتراتيجي والعمــــل علــــى تــــوفير كافــــة متطلبــــات نجــــاح الخطــــط اإلســــتراتيجية 
 .فظةالالزمة للوصول إلى تعزيز وتنشيط بيئة األعمال في المحا

وضــع توصــيات وتقــديمها ألصــحاب القــرار فــي المحافظــة لالســتفادة منهــا فــي تنــشيط بيئــة  .2
 .األعمال في بيت لحم بوجود االحتالل أو عدم وجوده

تعـــد هـــذه الدراســـة األولـــى التـــي تـــستهدف محافظـــة بيـــت لحـــم للتأكيـــد علـــى دور المحليـــات  .3
 .اد الكليوالمحافظات في النهوض باالقتصاد المحلي وبالتالي االقتص

إمكانيــة تعمــيم نتــائج الدراســة علــى بقيــة المحافظـــات فــي حــال نجــاح هــذه الدراســة بتغييـــر  .4
 .الواقع الموجود إلى الواقع المنشود

ون  مـــديرًا للـــشؤ الموقـــع اإلداري الـــذي يـــشغله الباحـــث، كونـــه  كمـــا تكمـــن أهميـــة الدراســـة فـــي .5
 فــــي التطبيــــق العملــــي االقتــــصادية واالجتماعيــــة فــــي محافظــــة بيــــت لحــــم والــــذي سيــــساعد

 .لإلستراتيجية وسيوظف نتائج هذا البحث لخدمة محافظته وتحقيق التنمية االقتصادية فيها

يمكـــن أن تـــساعد الدراســـة عـــدة جهـــات فـــي تحديـــد سياســـاتها ووضـــع اســـتراتيجياتها واتخـــاذ  .6
 :قراراتها مثل

 .مكتب محافظة بيت لحم .1

 . القطاع العام .2

 .القطاع الخاص .3

 .المجتمع المدني .4

  
  الدراسة أسئلة 1.5

مــا دور التخطــيط االســتراتيجي فــي تعزيــز بيئــة (تتمحــور أســئلة الدراســة حــول ســؤال مركــزي وعــام وهــو
  :؟ والذي يتفرع منه األسئلة الفرعية التالية ) األعمال في محافظة بيت لحم

ــــة لقيــــادة عمليــــة التخطــــيط االســــتراتيجي لتعزيــــز بيئــــة األعمــــال فــــي  .1 مــــن هــــي الجهــــة المؤهل
 .ةالمحافظ

ما مدى اهتمام مؤسسات المحافظة بعمليـة التخطـيط االسـتراتيجي؟ وهـل هنـاك ادراك ألهميـة  .2
 هذه العملية في تعزيز بيئة األعمال في المحافظة ؟

هل تمتلك مؤسسات المحافظة القدرة على القيام بعملية التخطيط االستراتيجي للنهوض بواقع  .3
 المحافظة االقتصادي؟

 ستراتيجي الالزمة لتعزيز بيئة األعمال في محافظة بيت لحم؟ما هي عناصر التخطيط اال .4

مـــا هـــي العوامـــل المـــؤثرة والواجـــب توفرهـــا لنجـــاح عمليـــة التخطـــيط االســـتراتيجي لتعزيـــز بيئـــة  .5
 األعمال في المحافظة؟
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مـــــا هـــــو دور مؤســـــسات القطـــــاع العـــــام والخـــــاص والمجتمـــــع المـــــدني فـــــي عمليـــــة التخطـــــيط  .6
 تنشيط بيئة األعمال في المحافظة ؟االستراتيجي كشركاء لتعزيز و 

ما هي االستراتيجيات والمقترحات لتطوير وتعزيز بيئة األعمال وتقديمها ألصحاب القرار في  .7
 المحافظة بشكل خاص والسلطة بشكل عام؟

ما هـو تـأثير وجـود بيئـة أعمـال مناسـبة فـي المحافظـة علـى حـل المـشكالت االقتـصادية التـي  .8
 تعاني منها؟
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  ي الفصل الثان
  
  أدبيات الدراسة . 2

  
  

  اإلطار النظري 2.1
  

 مفهــوم التخطـــيط االســتراتيجي وعناصــر التخطــيط االســـتراتيجي  إلقـــاء الــضوء علــى إلــىهــذا الفــصليهــدف 
  .وأهدافه وأهميته ومعوقاته وأوجه االختالف بين التخطيط طويل المدى والتخطيط االستراتيجي

  
  :التخطيط االستراتيجي  2.1.1

  
اد اإلدارة اإلســتراتيجية فـــي تعـــريفهم لمفهـــوم التخطـــيط االســـتراتيجي ثيـــر مـــن التبـــاين بـــين علمـــاء وروّ يوجــد الك

مـــستقبلية الزمنيــة البــرامج الضــع األهــداف و و عمليــة اتخـــاذ القــرارات و  علــى أنــه ]2001م، غنــي[حيــث يعرفــه 
وارد المتاحـة وتوظيفهـا للوصـول  في رصد الماإلدارة إليه العلمي الذي تلجأ األسلوبوهو ، وتنفيذها ومتابعتها

جهــد  أن التخطــيط االســتراتيجي Bryson,2004] [ فــي حــين يــرى ،]1985خطــاب، [ لمنــشودةالألهــداف 
 التــــي تــــشكل وتقــــود المؤســــسة وتعتبــــر كمرشــــد حــــول ماهيــــة اإلجــــراءات و األساســــيةمــــنظم إلنتــــاج القــــرارات 

 فـإن التخطـيط االسـتراتيجي يعمـل علـى ]2010الـدوري، [ وبحـسب .المؤسسة، وماذا تعمل ولماذا تعمل ذلك
تحديــد االتجــاه المــستقبلي للمنظمــة وبيــان مــا تــسعى إليــه مــن خــالل تحليــل المتغيــرات البيئيــة المحيطــة بهــا 

 ]2006 ثابــت،[ولعــل مــا ذكــره . واتخــاذ القــرارات الخاصــة بتحديــد وتخــصيص المــوارد المطلوبــة لتحقيــق ذلــك
ي يعتبـر مـن أشـمل التعريفـات وأكثرهـا وصـفًا لهـذه العمليـة وذلـك مـن في توضيح مفهـوم التخطـيط االسـتراتيج

  :خالل عرضه ألربعة مرتكزات أساسية تمثل اإلطار الذي يتحرك داخله ذلك المصطلح وهي
حيث يتجه التخطيط االستراتيجي إلى تحديد مواطن القوة والضعف التي : مستقبلية القرارات .1

لفرص المتاحة وتحاشي المخاطر، وبالتالي فإن التخطيط ينطوي عليها المستقبل، واإلفادة من ا
  .االستراتيجي هنا يعني تصميمًا او نموذجا للمستقبل المرغوب وتحديدا للوسائل المؤدية إليه

التخطيط االستراتيجي عبارة عن عملية تبدأ بصياغة األهداف : التخطيط كعملية .2
ية او اإلجرائية المؤدية إلى تنفيذ فاالستراتيجيات والسياسات ثم الخطط ال سيما التفصيل
 . اإلستراتيجية وبصورة يتحقق من خاللها األهداف المرسومة

يمثــل التخطــيط االســتراتيجي اتجاهــًا وأســلوبًا للحيــاة، مــن خــالل التركيــز علــى : التخطـيط كفلــسفة .3
عـــدم األداء المـــستند إلـــى الدراســـة والتنبـــؤ بالمـــستقبل، وكـــذلك علـــى اســـتمرارية عمليـــة التخطـــيط و 
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  .استنادها فقط على مجموعة من اإلجراءات واألساليب
يــسعى التخطــيط االســتراتيجي إلــى محاولــة الــربط بــين أربعــة أنــواع رئيــسية مــن : التخطــيط كبنــاء .4

الخطـــط اإلســـتراتيجية، والبـــرامج متوســـطة المـــدى، والميزانيـــات قـــصيرة المـــدى، : المكونـــات هـــي
  .ها في صورة قرارات آنيةوالخطط اإلجرائية بغية انصهار التكامل بين

 وبناًء على ما تقدم فإن مفكري التخطيط االستراتيجي قـد اجمعـوا علـى أن التخطـيط االسـتراتيجي عمليـة 
تقــوم علــى دراســة الواقــع الحــالي للمؤســسة وتحليــل هــذا الواقــع لمعرفــة نقــاط القــوة ونقــاط الــضعف وتحديــد 

لمؤسـسة فـي الوصـول ألهـدافها مـن خـالل وضـع و تعيـق اأالفرص والمخاطر التي من شأنها أن تساعد 
  .االستراتيجيات والسياسات التي تسهم في اتخاذ القرارات المستقبلية

التخطــيط طويــل فــي عــدة أمــور، حيــث أن التخطــيط طويــل المــدى  عــن التخطــيط االســتراتيجيويختلــف 
حدوث تغيـر جـوهري  دون المدى يفترض أن االتجاهات المستقبلية هي عبارة عن امتداد للوضع السابق

 بــأن األداء المــستقبلي ســيكون أفــضل مــن األداء فــي ويفتــرض، فــي اتجــاه المتغيــرات والظــروف المحيطــة
رض أن يكون المـستقبل دائمـًا أفـضل مـن الماضـي او امتـداد تأما التخطيط االستراتيجي فال يف .الماضي

ديات وظـروف غيـر مـستقرة، وكـذلك  وٕانمـا يأخـذ بعـين االعتبـار األهـداف بعيـدة المـدى التـي تواجـه تحـله
 سنوات تصل في مـداها إلـى عـشرين عامـًا أمـا 5لتخطيط طويل المدى يعالج فترة زمنية أطول من فإن ا

، وكــــذلك عمليــــة  ســــنوات5_ 3عــــالج األهــــداف العامــــة فــــي مــــدة مــــا بــــين يفإنــــه  التخطــــيط االســــتراتيجي
حمـامي [ السـتراتيجي مـستمرة ومتواصـلةالتخطيط طويـل المـدى تـتم بـشكل دوري بينمـا عمليـة التخطـيط ا

  .]2006عاشور، ; 2010، وأبو جامعاآلغا ; 1995والشيخ، 
 يــستخدم فــي لة أنموذجــاً وتتكـون عمليــة التخطــيط االســتراتيجي مــن عــدة مراحــل متسلــسلة ومتواصــلة مــشكّ 

اب د أولـى الكتّـالمنظمات الحديثة لنقلها من واقعها الحالي إلى الواقـع المرغـوب فيـه، وفـي هـذا اإلطـار فقـ
 هامـا فـي عمليـة  لتحليل وتحديد عناصر التخطيط االستراتيجي التي تلعـب دوراً  متزايداً والباحثون اهتماماً 

 علـــى العناصـــر األربعـــة األولـــى ]1985 خطـــاب،[ و]2009مـــاهر،[التخطـــيط االســـتراتيجي، وقـــد اتفـــق 
  :للتخطيط االستراتيجي التالية

 .مرحلة اإلعداد للخطة .1

امل البيئية المحيطة بالمنظمة الخارجية منهـا والداخليـة وتحديـد الفـرص والقيـود دراسة العو  .2
 .التي تفرضها العوامل الخارجية ومعرفة نقاط القوة والضعف في بيئتها الداخلية

تحديد األهداف، ووضع االستراتيجيات البديلة والمقارنة بينهـا واختيـار البـديل الـذي يعظـم  .3
 .تحقيق األهداف

ات والخطـط والبـرامج والموازنـات، حيـث يـتم ترجمـة األهـداف طويلـة األجـل وضع الـسياس .4
 .إلى متوسطة وقصيرة األجل ووضعها على شكل برامج زمنية

 : العنصرين التاليين للتخطيط االستراتيجي ]1985خطاب،[وقد أضافت 
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 .تقييم األداء في ضوء األهداف واالستراتيجيات والخطط الموضوعة .5

 التنظيميــة الالزمــة وتحقيــق تكيــف التنظــيم للتغيــرات المــصاحبة للقــرارات اســتيفاء المتطلبــات .6
 . اإلستراتيجية

  

  : ا����	� ا����ا	�� أھ
	�  أھ�اف و2.1.2

تنــاول العديــد مـــن الكتــاب والبـــاحثين األهــداف المتعـــددة للتخطــيط االســـتراتيجي، وســتركز هـــذه الدراســة علـــى 
اء انتهاجهـا رّ مكـن أن تحققهـا المؤسـسات جـن المهـداف التـي مـمجموعتين من األهـداف، مجموعـة تتعلـق باأل

  : مجموعة من األهداف تتمثل في ]1985خطاب،[التخطيط االستراتيجي، فقد ذكرت 
 .القرارات اتخاذ في لإلدارة مرشد إطار توفير .1

 فـي وذلـك تخصيـصها وترشـيد المتاحـة، المـوارد علـى الـسيطرة علـى اإلدارة قـدرة زيـادة .2

 .عليها لمفروضةالقيود ا حدود

 حركـة على آثارها وتشخيص الخارجية، البيئة لعوامل بالنسبة التأكد عدم ظروف تدني .3

 ،معهـا للتعامـل واألدوات األسـاليب واسـتنباط تفرضـها، التـي القيـود اإلدارة وتحديـد
  .فعالية أداء المؤسسات تحقيق في يسهم بما المتاحة، وتحديد الفرص

لألحـداث  فعـل رد عـن عبـارة القـرارات تكـون أن ال القيـادة،و  التـأثير علـى القـدرة تحقيـق .4
  .لها مستجيبة ومجرد الجارية

 .اإلدارة تضعها التي باألهداف وااللتزام النشاط، أوجه مختلف بين التنسيق تحقيق .5

  :إلىتهدف عملية التخطيط االستراتيجي  أن ]2010السكارنة،[وأضاف 
 ووضع استراتيجيات التعامـل الفعـال سسةالمؤ التوصيف والتقييم المنهجي لبيئة عمل  .1

  .معها
  . وأهدافها المؤسسةرسالة رؤية و صياغة وتطوير .2
  .المؤسسات وتقدم  نجاحتحديد وتوفير متطلبات تحسين األداء وتحقيق .3

  : إلى هدف مهم للتخطيط االستراتيجي حيث أنه ]2010الدوري،[وقد تطرق 
وأهـدافها ومـا يـتم كـل مؤسـسة سـالة ر رؤيـة و التأكد من تحقيـق التـرابط بـين يساهم في  �

 .وضعه من سياسات وقواعد وأنظمة عمل

والمجموعــة الثانيــة والمرتبطــة باألهــداف التــي مــن الممكــن تحقيقهــا مــن انتهــاج التخطــيط االســتراتيجي لتعزيــز 
  : وتنشيط بيئة األعمال واالقتصاد المحلي 

ـــك مـــ: تعزيـــز وتنـــشيط بيئـــة األعمـــال واالقتـــصاد المحلـــي  .1 ن خـــالل تهيئـــة األســـباب يـــتم ذل
المالئمـــة لعمـــل القطـــاع الخـــاص لكـــي يـــستطيع القيـــام بـــدوره الطبيعـــي فـــي حـــل المـــشكالت 

 :] [ UN-Habitat,2004االقتصادية واالجتماعية وذلك من خالل 
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إعــادة توجيــه وتكامــل الجهــود التنمويــة للقطــاع العــام والخــاص ومؤســسات المجتمــع المــدني  .2
 .فاعلية ومالءمة لتعزيز وتنشيط االقتصاد المحليفي إطار تشاركي لتكون أكثر 

 :إيجاد بيئة استثمارية محفزة ومشجعة للقطاع الخاص المحلي واألجنبي من خالل .3

وضع سياسات وأنظمة تعمـل علـى تـسهيل اإلجـراءات الحكوميـة الخاصـة بتأسـيس  .1
  .الشركات وبدء النشاط التجاري وتسجيل الملكية واستخراج تراخيص البناء

 . كافة القوانين والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرينتطبيق .2

 .زيادة سبل الحماية القانونية للمستثمرين وحماية الملكية .3

 . من االستقاللية للقضاء المزيدتحسين أداء المحاكم وٕاعطاء .4

 .تحديد أولويات االستثمار وقضايا االقتصاد المحلي .5

مكــــــن ن الملواعـــــدة والتـــــي مـــــإجـــــراء دراســـــات ومـــــسوحات اقتـــــصادية للقطاعــــــات ا .6
 . فيهاراالستثما

تشجيع االستثمار في توفير الخدمات األساسـية كأولويـة مـن كهربـاء ومـاء وشـوارع  .7
المنــاطق الــصناعية وحاضــنات (وأمــاكن صــحية وخــدمات عامــة وبعــروض مغريــة 

 ).األعمال

 وضع استراتيجيات لتحديد وتقنين عمليات االستيراد من الخارج بطرق رسمية لمنع .8
 .عمليات إغراق األسواق المحلية بالمنتجات األجنبية

وضــــع خطــــط للقطــــاع الحكــــومي للقيــــام بــــدوره الطبيعــــي فــــي تــــوفير الرقابــــة علــــى      .9
 .األسعار ومنع عمليات الغش والتضخم ومنع عمليات التهريب

وضــع سياســات ماليــة ونقديــة مناســبة خاصــة فيمــا يتعلــق بالــسياسات الــضريبية،  . 10
تجـــاري عنـــد التجـــار وبالتـــالي تقليـــل نـــسبة التـــضخم وزيـــادة التـــزام وتحـــسين األداء ال

 .القطاع الخاص بدفع الضرائب المستحقة

صـــياغة اســــتراتيجيات لــــدعم المنتجــــات المحليـــة باتخــــاذ اســــتراتيجيات تركــــز علــــى .11
إحالل المنتجات المحلية بدل األجنبية وتوفير المواد األوليـة الداخلـة فـي الـصناعة 

يــسهم فــي توســع الــشركات المحليــة وزيــادة إنتاجهــا وفــتح فــرص بتكــاليف أقــل وهــذا 
 .1عمل جديدة واستيعاب أيدي عاملة والقضاء على البطالة وتقليل نسبة الفقر 

انتهــاج سياســات واســتراتيجيات تنمويــة تــسهم فــي تنظــيم األســواق وتحــسين أدائــه،  . 12
مــساهمة وتحفــز القطــاع الخــاص علــى إنتــاج منتجــات ذات جــودة عاليــة وبالتــالي ال

                                                 

ذا تم خفض البطالة ي على انه إينص قانون ارثر اوكون الذي يربط بين معدل البطالة وبين الناتج المحلي اإلجمال 1
مقالة للدكتور أميل خوري بعنوان القطاع  % (3فهذا يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار  % 1بنسبة 

  .)2007الخاص ودوره في التنمية،
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 . في حل مشاكل التجارة الداخلية

 :المساهمة في توجيه قرارات االستثمار من خالل . 13

 .التعرف على فرص االستثمار الجديدة وتحديد سبل االستفادة منها .1

 وفــــــق اعتبــــــارات التكلفــــــة والفائــــــدة تحديــــــد أفــــــضل البــــــدائل لتــــــوفير المــــــوارد .2
 .] 2010الدوري،[

  
  :معوقات التخطيط االستراتيجي 2.1.3

  
  :تركز هذه الدراسة على مجموعتين من المعوقات التي تواجه عملية التخطيط االستراتيجي

  
تتعلـق بالمعوقـات التـي قـد :  المعوقات العامة لممارسـة التخطـيط االسـتراتيجي فـي المؤسـسات 2.1.3.1

 ]2006الدجني،[:  والتي تضمالمؤسساتتواجه فكرة انتهاج التخطيط االستراتيجي في 

  .الدقة في المعلومات والبياناتعدم . 1  
  .عدم صحة التنبؤات واالفتراضات.2  
  . االعتماد على جهات خارجية في وضع الخطة.3  
 .االهتمام باألهداف قصيرة األجل أكثر من االهتمام باألهداف طويلة األجل.4  

  :  أن من بين المعوقات أيضاً ]2003الفرا، [ويضيف 
  .لتخطيطيات المتعلقة بامسؤولعدم وضوح ال .1
 .عدم توفر الوقت الكافي لإلدارة بسبب ميلها للمركزية .2

  : لهذه المعوقات ]2010السكارنة،[ويضيف 
  .عدم توفر االلتزام الكافي لدى اإلدارة العليا بنتائج ومتطلبات التخطيط االستراتيجي .1
  .االعتقاد الخاطئ أن تحديد األهداف والغايات كفيل بتحقيقها .2
 . لتقويم األداء والرقابة على تطبيق اإلستراتيجيةعدم وجود معايير واضحة .3

  :وهناك معوقات عامة تنظيمية يمكن إيجازها كما يلي 
  .عدم وضوح األهداف .1
  .نقص الكفاءات اإلدارية المحترفة .2
  .] 2006 الدهدار،[).التعطيل(التسويف في اتخاذ القرار  .3
  .]2010,السكارنة[.االنشغال بالمشكالت الروتينية .4
  .ةالبيروقراطي .5
  .إحباط األفكار الجديدة وعدم التحفيز .6
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  .]2010,السكارنة[.عدم كفاية البيانات .7
  
وتــــرتبط هــــذه المجموعــــة بالمعوقــــات التــــي مــــن المتوقــــع أن تعيــــق انتهــــاج :  المعوقــــات المحــــددة 2.1.3.2

 ; 2007قـرش، [:التخطيط االستراتيجي لتعزيز وتنـشيط بيئـة األعمـال علـى المـستوى المحلـي والتـي تـضم 
 ] UNHabitat,2004 ; 2011ارة التخطيط الكردستانية،وز 

 .الوضع السياسي المرتبط بوجود االحتالل واالستعمار �

عــدم اإللمــام بمفــاهيم وعناصــر التخطــيط االســتراتيجي وعــدم ممارســته مــن قبــل المــشاركين فــي  �
 .عملية التخطيط االستراتيجي

تمــــام ودعــــم قــــادة كافــــة وجــــود ضــــعف فــــي صــــياغة الرؤيــــة فــــي الجانــــب االقتــــصادي وقلــــة اه �
القطاعــات الحكوميــة والخاصــة والمجتمــع المــدني وقلــة الحــوافز المقدمــة للمــوظفين والمــشاركين فــي 

 .عملية التخطيط

 .قلة الدعم المالي وضعف الموارد �

 .ر في المحافظين والحكومات والموظفينيالتغي �

 . ن المحليين او األجانبضعف البيئة االستثمارية وبالتالي ارتفاع درجة المخاطرة للمستثمري �

 .صعوبة تحديد أهداف عملية وأولويات مشتركة وأنشطة عملية من قبل أصحاب المصالح  �

 .المركزية في السياسات والموارد �

 .ضعف التزام الشركاء �

  .عدم االستفادة من الميزة النسبية لبعض المناطق �
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   الّدراسات السابقة 2.2
  

م الكثيــر مــن الدراســات الــسابقة وذلــك ألهميــة هــذا الموضــوع فــي عــالم لقــد حظــي التخطــيط االســتراتيجي باهتمــا
اإلدارة الحديثـــــــة كونـــــــه أداة إداريـــــــة حديثـــــــة تـــــــستخدم لتحـــــــسين واقـــــــع المؤســـــــسات والمنظمـــــــات والحكومـــــــات 

 .] [Swinburn,2007;Swinburn et al.,2006;USAID,2006المحلية

أهميـــة التخطـــيط االســـتراتيجي وممارســـته، (ســـية وقـــد تـــم اســـتعراض الدراســـات الـــسابقة وفـــق ثالثـــة محـــاور أسا
  ) :مراحل التخطيط االستراتيجي ومكوناته، متطلبات نجاح التخطيط االستراتيجي ومعيقاته

  
   الدراسات التي تناولت أهمية التخطيط االستراتيجي وممارسته2.2.1

  
اة المؤســـسات والحكومـــات  الـــسابقة دور التخطـــيط االســـتراتيجي وأهميتـــه فـــي حيـــتناقـــشت الكثيـــر مـــن الدراســـا

" االسـتثمار فـي التنميـة"  إلـى دراسـة للبنـك الـدولي حـول ]1998,نـصر[وكذلك الدول بشكل عام، حيث تطـرق 
والتي أكـدت علـى أن الـدول التـي حققـت أفـضل أداء لالقتـصاد هـي التـي جمعـت بـين التخطـيط الفعـال للقطـاع 

مــن خــالل انتهــاج الــسياسات الالزمــة لــذلك، وقــد أكــدت العــام وبــين تفــادي األســعار بالنــسبة لالقتــصاد بأكملــه 
 بـشكل القـرار اتخـاذ مجـرد عـن يبتعـداإلسـتراتيجي  التخطـيطعلـى أن ] UN-Habitat،2004[دراسـة أعـدها 

 وأشـارت دراسـة ،الفـرص واسـتغالل االقتـصادية التحديات ومواجهة باالبتكار المحلية للمناطق يسمح وٕانما ،بدائي
] Asamoah , 2006 [ التخطــيط االســتراتيجي يــؤثر بــشكل كبيــر علــى األداء فهــو يعظــم التوجــه  إلــى أن

المؤســساتي ويــؤدي إلــى فهــم أفــضل ألهــداف المنظمــة وتوجههــا العــام  العمــل الجمــاعي ويعــزز االســتراتيجي
 وغاياتهـا، وأضـاف أن التخطـيط االسـتراتيجي يمكـن المنظمـة مـن أهـداف المنظمـة ويـساعد فـي تـسهيل تنفيـذ

 إلـى ] 1998 نـصر، ; 2006ردايـدة، [ وتطرقـت دراسـتا، ضبط مواردهـا واسـتثمارها بطريقـة أفـضل  علىالقدرة
ن عــدم وجــود تخطـــيط اســتراتيجي يقـــوم علــى أســـاس ســـتراتيجي فــي عمليـــة التنميــة حيـــث أأهميــة التخطــيط اال

  .علمي يؤدي إلى التخبط والعشوائية التي ال تحقق التنمية للمجتمعات
 أن للتخطـــيط االســـتراتيجي فـــي تنميـــة االقتـــصاد المحلـــي دور فعـــال فـــي ] USAID,2006 [وأثبتـــت دراســـة 

 Vasilache]تنظــيم المــوارد المحليــة وٕايجــاد فــرص عمــل وزيــادة مــستوى حيــاة الــسكان وهــذا مــا أكدتــه دراســة 

And Bunyan ,2006 ] التــي ذكــرت أثــر تطبيــق عمليــة التخطــيط االســتراتيجي فــي عمليــة التنميــة بأنهــا 
هم فــــي زيــــادة الــــدخل وٕايجــــاد فــــرص عمــــل وتحــــسين الظــــروف الــــصحية وتحــــسين العالقــــة بــــين مختلــــف تــــسا

        المجموعـــات المــــشاركة فـــي المجتمــــع وزيـــادة مــــستوى الثقـــة فــــي المجتمـــع وتحقيــــق المـــساواة، وأوصــــت دراســــة
] Wong et al.,2006 [  اتيجية كونهـا تـسهم بـضرورة االنتقـال مـن انتهـاج اإلدارة العاديـة إلـى اإلدارة اإلسـتر

  .في تحسين القدرة للتعامل مع المتغيرات وتحسين األداء
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  : الدراسات التي تناولت مراحل التخطيط االستراتيجي ومكوناته2.2.2
  

من أهم الدراسات التي تطرقت إلى مراحل التخطيط االستراتيجي في تنمية االقتصاد المحلي دراسة      
[D.Woods, N.D] والتي اتفقت معها دراسة ]2004،  وآخرونالبنك الدولي[ ودراسة أعدها 

[USAID,2006] التي أشارت إلى أن التخطيط االستراتيجي لتنمية االقتصاد المحلي يحوي على عدة 
  :مكن استخدامه للوصول إلى تحقيق التنمية االقتصادية المحلية وهي يعناصر مشكلة أنموذجاً 

والتــي تحــدد هــل ســيتم إتبــاع : )مرحلــة االســتعداد( االســتراتيجي الموافقــة علــى البــدء بنــشاطات التخطــيط .1
منهجيــة إســتراتيجية أم ال ؟ وهــذه المرحلــة تبــدأ مــن تــوفير الــدعم والتمكــين للحكومــة المحليــة كــون ذلــك يعتبــر 
صــــميم عمليــــة التنميــــة االقتــــصادية وبمــــا تمثلــــه الحكومــــة المحليــــة مــــن حلقــــة وصــــل بــــين الحكومــــة المركزيــــة 

و المحـافظ أعلى المستوى المحلي وهـي مـن تتـولى عمليـة إدارة التخطـيط، حيـث يقـوم حـاكم الواليـة والمواطنين 
بــإعالن البــدء بالعمليــة والــذي يعطــي الــصفة القانونيــة للبــدء فــي عمليــة التنميــة ويحــدد المــشاركين مــن أصــحاب 

لمهـام الموكلـة إلـيهم، والتأكـد المصالح في عملية التخطيط مع التأكيـد علـى ضـرورة االلتـزام مـن الجميـع بتنفيـذ ا
 .من قدرة المؤسسات على القيام باألعمال الموكلة إليها 

Vasilache And Bunyan , 2006; Luo And Shen,2008 ] ; Beyer et al.,2003 [. 

 علــــى ضــــرورة إيجــــاد إطــــار قــــانوني وشــــرعي ودعــــم سياســــي لعمليــــة ] Swinburn,2007 [وأكــــدت دراســــة 
نـه مـن الـضروري قيـام شـراكة بــين أ Capkova,2007] [وأشــارت دراسـة  فـي التنميـة،التخطـيط االسـتراتيجي 

القطــاع الخــاص والعــام والمجتمــع المــدني والعمــل علــى تعزيزهــا، علــى اعتبــار أنهــا األقطــاب األساســية للتنميــة 
 Academic Writing Tips,2011 ; Vasilache And [ اتناولـــــت دراســـــتاالقتـــــصادية، و 

Bunyan,2006 [ــ ى أن مــشاركة أصــحاب المــصالح تــسهم فــي إيجــاد آراء متطــورة وتــصور واضــح حــول  إل
الحاجيات المحددة للمجتمع كونها تعرض أكثـر مـن وجهـة نظـر لهـذه الحاجيـات وتـسهم فـي اتخـاذ قـرارات ذات 

معــت جــودة عاليــة وتــساعد فــي زيــادة الثقــة بــين الــشركاء وبالتــالي زيــادة االلتــزام فــي تنفيــذ االســتراتيجيات، وأج
الدراســات إلــى أن احــد أهــم عناصــر نجــاح التخطــيط االســتراتيجي للتنميــة هــو االلتــزام مــن قبــل شــركاء العمليــة 

حتــى يــتم حــل كافــة ) حــاكم الواليــة (التنمويــة فــي مرحلتــي التخطــيط والتنفيــذ والمتابعــة بمــا فــيهم القــادة المحليــين 
 والمـصداقية بـالعزم، يـأتون محليـين قيـاديين  وجـودالقضايا اإلستراتيجية والوصول لألهـداف المرغوبـة، حيـث أن

الــشأن مــن شــأنه أن يعــزز بنــاء الثقــة بــين أصــحاب المــصالح ويــدعم نجــاح  ذوي جميــع توحيــد علــى والقــدرة
 Graff ,2010 ;Halla,2007 ; 2001البنـــــك الـــــدولي،[التخطـــــيط االســـــتراتيجي فـــــي عمليـــــة التنميـــــة 

[USAID,2006.  
لمؤســسات المــشاركة فــي عمليــة التخطــيط الالزمــة إلحــداث تنميــة اقتــصادية فقــد وأمــا فيمــا يخــص تقيــيم قــدرة ا

ر المؤســساتي لتعزيــز قــدرتها يــ مــن التغيأفــادت الدراســات إلــى انــه لــضمان نجــاح التخطــيط االســتراتيجي ال بــدّ 
علــى المواصــلة، ويــأتي ذلــك مــن خــالل إجــراء عمليــة تقيــيم للمؤســسات قبــل البــدء فــي عمليــة التخطــيط لفهــم 
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  .] Graff, 2010 ; Wong et al.,2006 [ر المطلوب يمعرفة إمكانياتها وٕاجراء التغيو 
 ةوقـــد تطرقـــت بعـــض الدراســـات إلـــى دور الالمركزيـــة الفعـــال فـــي عمليـــة التخطـــيط االســـتراتيجي لتحقيـــق التنميـــ

ن االنتقــــال مــــن االقتــــصاد  أUSAID,2006; Capkova,2007] [ االقتــــصادية المحليــــة وأكــــدت دراســــتا
ن يــؤدي إلــى تــشجيع التنميــة االقتــصادية المحليــة عــن طريــق إيجــاد  اقتــصاد الــسوق مــن شــأنه أركــزي إلــىالم

ظـروف مناسـبة لـدعم أعمـال القطـاع الخـاص وكـذلك إعطـاء الحكومـات المحليـة مرونـة فـي الحكـم العــام وٕادارة 
) األراضـــي وحريـــة الحركـــة األصـــول الرأســـمالية، و ( شـــؤونها وأصـــولها دون المركزيـــة بمـــا فيهـــا األمـــور الماليـــة 

ن العديـد مـن المـدن  أ إلـىLuo And Shen,2008] [ ودراسـة Wong et al.,2006] [وأشـارت دراسـة 
الــصينية مــا زالــت متــأثرة بفكــرة التخطــيط المركــزي الــذي يتــصف بعــدم المرونــة وعــدم االســتجابة الكافيــة وعــدم 

 وهــو Vu,2008] [يــة، وهــذا مــا أكدتــه دراســة مــشاركة الجمهــور وقلــة الــصالحيات الممنوحــة للحكومــات المحل
أن التخطـــيط فـــي معظـــم الحكومـــات المحليـــة الفيتناميـــة يتـــصف بالمركزيـــة والـــذي أدى إلـــى أن تكـــون معظـــم 
األنشطة االقتصادية تحـت سـيطرة الـسلطة المركزيـة وبالتـالي تحكـم الدولـة فـي المـوارد الماليـة والبيئيـة والـسياسة 

 والمعلومــات وغيرهــا ممــا يــؤدي إلــى عــدم الكفــاءة االقتــصادية ووجــود تــدني لنوعيــة الماليــة والمــصادر الــسياسية
الحيـــاة وزيـــادة حـــدة الفقـــر، وفيمـــا يخـــص تـــوفر اإلمكانـــات الكافيـــة لنجـــاح التخطـــيط االســـتراتيجي فقـــد أشـــارت 

أنه أن ن التخطــيط االســتراتيجي الفعــال مــن شــال أ إالدراســات أنــه بــالرغم مــن وجــود ضــعف فــي المــوارد أحيانــاً 
يــشجع االســتخدام الكــفء للمــوارد الــشحيحة مــع ضــرورة تــوفير المــوارد الماليــة والفنيــة الالزمــة إلنجــاح عمليــة 

  ] Halla,2007; D.Woods, N.D ; 2001البنك الدولي، [التخطيط االستراتيجي
 نحـو لتوجيـه الـدعم) أصحاب المـصالح(تنظيم قوى العمل بين القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني  .2

 :التنمية االقتصادية

 أنـــه بـــالتخطيط االســـتراتيجي يمكـــن ان يـــتم بنـــاء توافـــق فـــي اآلراء بـــين [D.Woods, N.D]أشـــارت دراســـة 
القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني على القضايا اإلسـتراتيجية الـذي مـن شـأنه دعـم تنفيـذ الخطـة وزيـادة 

 Wong et [فــت دراســة  فــي التنميــة االقتــصادية، وقــد عرّ الــوعي العــام والــدعم الــشعبي وبالتــالي المــساهمة

al.,2006 [ النقابــاتالحكومــات المحليــة، الهيئــات الحكوميــة، المنظمــات الدوليــة،( أصــحاب المــصالح بــأنهم  (
 أصـحاب المـصالح ] Vasilache And Bunyan , 2006 ; Beyer et al.,2003 [ ناقـشت دراسـتاو 

المقاطعات،البلـديات، الجامعـات (المؤسسات الحكومية والشبه حكوميـة : بصورة تفصيلية أكثر بحيث تضمنت 
المجموعـــات الدينيـــة والحقوقيـــة والـــشبابية، وحمايـــة ( والمجتمـــع المـــدني )  الخـــدمات العامـــةوالكليـــات، الـــصحة،

م البيئـــة، ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، الفقـــراء والمهمـــشين والعـــاطلين عـــن العمـــل، والمجمعـــات النـــسائية، األيتـــا
رجــال األعمــال، غرفــة التجــارة، المؤســسات التجاريــة، األعمــال الــصغيرة، البنــوك ( القطــاع الخــاص ) واألرامــل 

 Academic ; 2004البنـــك الـــدولي وآخـــرون،[وأشـــارت دراســـة ) والخـــدمات، اإلعـــالم والجامعـــات الخاصـــة

Writing Tips,2011 Beyer et al.,2003; [ راعــى جــب أن تُ انــه عنــد تــشكيل فريــق التخطــيط ي إلــى
الموازنــة فــي النــوع االجتمــاعي وأعمــار المــشاركين وأن يغطــي كافــة المواقــع الجغرافيــة علــى المــستوى المحلــي 
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ويحوي العدد الكافي لتمثيل كافة الشرائح والقطاعات مـن ذوي الخبـرة والكفـاءة مـن مخططـين وحقـوقيين وخبـراء 
               جيــــــدة فــــــي التعامــــــل مــــــع اآلخــــــرين، وأضــــــافاقتــــــصاديين ومــــــاليين وبــــــاحثين ممــــــن يتــــــوافر فــــــيهم مهــــــارات 

] ; Vasilache And Bunyan , 2006 Wong et al.,2006 [ انـه مـن الـضروري توضـيح دور كـل 
منهم بدقة لـضمان نجـاح التخطـيط االسـتراتيجي وذلـك لالبتعـاد عـن التـضارب بـين المـصالح مـن خـالل ميـسر 

خـالل التنـسيق والتواصـل والتفـاوض بيـنهم، مـع التأكيـد علـى إعطـاء عملية التخطيط الذي يقوم بهذا الدور مـن 
  .] Graff , 2010 [أصحاب المصالح الفرصة الكافية ليكونوا شركاء في التخطيط وليسوا متلقين له 

 :العمل على توفير المعلومات الالزمة للتخطيط  .3

يــيم االقتــصاد المحلــي نــه يجــب دعــم عمليــة تقأ ] Vasilache And Bunyan , 2006 [أشــارت دراســة 
 ,Tips,2011]  D.Woods  دراسـتابالمعلومات الالزمة بما فيها تجميع البيانات األولية والثانوية، وأضافت 

N.D; Academic Writing [ أن هنــاك حاجــة إلــى تــوفر البيانــات الديموغرافيــة واالقتــصادية والــسياسية 
وتحديـد نقـاط القـوة والـضعف فـي المجتمـع وينبغـي للبيانـات أن والثقافية والتكنولوجية الدقيقة لتحديـد االتجاهـات 

تتــضمن معلومـــات عــن الـــدخل وعــدد الـــسكان،العمالة واألجــور، واألعمـــال التجاريــة، وخـــدمات المرافــق العامـــة 
والشوارع والطرق السريعة، وخدمات النقـل والقـوانين االقتـصادية الموجـودة واالضـطالع علـى ميـول المـستهلكين 

التعـرف علـى تركيبـة المجتمـع والثقافـات الموجـودة فيـه، والتعـرف علـى التكنولوجيـا المـستخدمة ورصـد وأذواقهم و 
احتيــاج أفــراد المجتمــع مــن عمــال وٕاداريــين للتــدريب علــى هــذه التكنولوجيــا، وأن تحــوي المعلومــات علــى المــوارد 

القتـصادية يحتاجهـا المجتمـع وينبغـي البشرية والطبيعية المتوفرة، ذلـك إلفادتهـا فـي تحديـد أي نـوع مـن التنميـة ا
حيث أن قلة البيانات االقتصادية علـى المـستوى المحلـي يـؤدي إلـى عـدم نجـاح خطـة تنميـة االقتـصاد .متابعتها

] Capkova,2007 [. 

تعكس هذه العملية رؤية التنمية االقتصادية المحليـة مـن خـالل عمليـة :  إدارة عملية التحليل االستراتيجي .4
ثــر التغيــرات غيــر المتوقعــة وذلــك لتقليــل أين الداخليــة والخارجيــة والتركيــز علــى القــضايا األساســية، تحليــل البيئتــ

واالتجاهــات االقتــصادية المتذبذبــة، ومــن خــالل عمليــة التحليــل االســتراتيجي يــتم التعــرف علــى الوضــع الحــالي 
لتـي ال تقـوم علـى معرفـة الوضـع ن اإلستراتيجية اخطيط للتنمية حيث أللمؤسسة للمساهمة في إنجاح عملية الت

 .]Capkova,2007 ; 2010الجوارين،[الحالي عرضة للفشل 

 أن ] Academic Writing Tips,2011 [ ودراســة ] Triad Associates ,2011 [وأشــارت دراســة 
االعتمـــاد علـــى تحليـــل البيئـــة الداخليـــة والخارجيـــة ومـــا يـــنجم عنهـــا مـــن تحديـــد نقـــاط القـــوة والـــضعف والفـــرص 

حديات يساهم في تحديـد القـضايا اإلسـتراتيجية التـي تـؤثر علـى المجتمـع وبالتـالي تحديـد األولويـات المحليـة والت
والتــي تعتبــر مــن مراحــل وثمــار التخطــيط االســتراتيجي وذلــك لتخــصيص المــوارد الالزمــة لهــا بعنايــة، وأضــافت 

األولويــات التــي  أنــه يجــب علــى المجتمــع وضــع قائمــة ] D.Woods, N.D; USAID,2006 [دراســة 
ن الموارد المتاحة للحكومات المحلية والمجتمـع المـدني أقـل ذلك بسبب أتساهم في حدوث التنمية االقتصادية و 

 إلـــى ضـــرورة ] Swinburn,2007 [مـــن المطلـــوب وبالتـــالي تنفيـــذ األكثـــر حاجـــة وٕالحاحـــًا، وأشـــارت دراســـة 
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يـة االقتـصاد المحلـي، وأضـافت انـه يجـب المرونـة التركيز على االستثمار حسب األولوية الـواردة فـي خطـة تنم
 Capkova,2007; [ أشـــــــارت دراســـــــتامـــــــع كـــــــل الفـــــــرص والتحـــــــديات التـــــــي قـــــــد تواجـــــــه خطـــــــة التنميـــــــة، و 

USAID,2006  [نه يجب التركيز على الميزة النسبية للمنطقة كونها تعتبر من معـززات االسـتثمار المحلـي أ
 الــسياسي كعامــل مــؤثر علــى إحــداث التنميــة حيــث أشــارت  إلــى الوضــعتواألجنبــي، وتطرقــت بعــض الدراســا

بالوضـع الـسياسي الـذي يمثـل البيئـة  مرتبطـة اإلسـتراتيجية  إلـى أن التنميـة] 2010 األغـا وأبوجـامع، [دراسـة 
  .برمتها االقتصادية التنمية تشتيت يترتب عليه عدم االستقرار السياسي الخارجية وأن

 :لي واالنتقال به من الوضع الحالي إلى الوضع المرغوب فيهوضع رؤية مستقبلية لالقتصاد المح .5

 إلـى أن الرؤيـة توضـع مـن قبـل لجنـة تخطـيط متخصـصة ] Rroji And Wilson ,2006 [أشـارت دراسـة 
بعـد عمليـة اسـتمزاج أراء الفـاعلين فـي المجتمـع والمـؤثرين فيـه بحيـث تعطـي المـواطنين والحكومـة المحليـة فكــرة 

طاقاتهـا ومواردهـا للوصـول إلـى هنـاك وأشـارت دراسـة   تركيـز القيـام بـه مـستقبال وكيفيـةواضحة حـول مـا ينبغـي 
Swinburn,2007] [ أن الرؤيــــة غيــــر الواقعيــــة تعتبــــر مــــن اإلشــــكاليات التــــي تواجــــه عمليــــة التنميــــة وأكــــد 

 كذلـ علـى يترتـب ومـا الفلـسطيني االقتـصاد ومـستقبل لـشكل واضـحة سياسـية رؤيـة  أن غيـاب] 2007مكحول،[
االقتـصادية يجعـل مـن الـصعوبة بمكـان حـدوث تنميـة  الـسياسات وتنفيـذ رسـم مجـال فـي واضـح ضـعف مـن

  .الفلسطينية الوطنية السلطة لدى االقتصادية الرؤية في أكثر وضوح من بدّ  اقتصادية فلسطينية لذا ال
 :تحديد األهداف ووضع االستراتيجيات .6

بتحديد األهداف والسعي لتحقيقها يتم تحقيـق رسـالة ورؤيـة نه أ ] Triad Associates ,2011 [تشير دراسة 
نـه يتوجـب أ ] 2010األغـا وأبوجـامع، [المجتمع على أن تكون األهداف واقعية وقابلة للتطبيق وأشارت دراسة 

 االقتـصادية واألهـداف فلـسفتها يوضـح اقتـصادياً  منظـوراً  تبنـي وتطـور أن الفلـسطينية االقتـصادية اإلدارة علـى

 فـي تتـضح  أن يجـب والخاص، وكـذلك العام القطاعين دوارأ تخصص التي توضح العريضة والخطوط المرجوة

االقتـصادية اإلسـتراتيجية والخطـط واختيـار البـديل االسـتراتيجي  والـسياسات االسـتراتيجيات أبعـاد هـذا المنظـور
دائل التنميـــة  حيـــث أشـــارت إلـــى ضـــرورة تحديـــد بـــ] D.Woods, N.D [المناســـب، وهـــذا مـــا أكدتـــه دراســـة 

  االقتــصادية لمتابعتهــا واختيــار البــديل المناســب الــذي يــساهم فــي حــدوث التنميــة االقتــصادية، وتوصــلت دراســة 
] 2008Vu, [ إلــى انــه عنــدما يــتم صــياغة وتنفيــذ اإلســتراتيجية بــالنظر لألهــداف الجماعيــة فإنــه تقــل فرصــة 

اجهم و أمــا فيمــا يخــص البــدائل اإلســتراتيجية وضــع خطــط ال تــستجيب لمطالــب المجتمــع وال تتناســب مــع احتيــ
 بــدائل التنميــة االقتــصادية والتــي تحــوي مجموعــة متنوعــة مــن ] D.Woods, N.D [فقــد استعرضــت دراســة 

مـن خـارج  النشاط االقتصادي من األعمال القائمة وجذب قطـاع األعمـال والـصناعة زيادة: الطرق بما في ذلك
والـصناعة لتـشكيل داخـل المجتمـع، وأكـدت إلـى أن الـشيء المهـم  لجديـدةالمجتمـع المحلـي، وتـشجيع األعمـال ا

 أمــا فيمــا ،بالنــسبة للمجتمــع معرفــة مــا هــي البــدائل المتاحــة ومــن ثــم اختيــار البــديل الــذي يتناســب مــع وضــعهم
الــسياسات  بــين بــالربط  أن الحكومــة المــصرية قامــت]2005ســماحة،[يخــص الــسياسات فقــد أشــارت دراســة 

 ٢٠١٧ حتـى عـام بالجمهوريـة والتعمير التنمية إستراتيجية خالل من المكانية العمرانية خطط التنميةو  االقتصادية
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والمـوارد  الطاقـة مـوارد مثـل المتجـددة وغيـر النـادرة الثـروة مـوارد علـى األهداف منهـا الحفـاظ من عدد لتحقيق وذلك
 األقـاليم والتركيـز بـين واالجتماعيـة تـصاديةاالق التفاوتـات مـن الزراعيـة والحـد األراضـي علـى والحفـاظ المائيـة،

المراكـز  بتعزيـز الخارجيـة األسـواق تجـاه الـوطني لالقتـصاد التنافـسية القـدرة االقتـصادية وتـدعيم لألنـشطة الـشديد
الجمهوريـة، لـذا فمـن الـضروري تحديـد  أقـاليم مختلـف فـي والتنافـسية النـسبية المزايـا ذات والتجاريـة اإلنتاجيـة

ــــسياسات وتو  ــــى المــــستوى الكلــــي ال ــــدخل واألجــــور، التجــــارة ( ضــــيحها ســــواء عل ــــة، ال ــــة والنقدي ــــسياسة المالي ال
   )الــسياسات الخاصــة بالــصناعة والزراعــة والــسياحة وغيرهــا( و علــى المــستوى القطــاعي أ) واالســتثمار وغيرهــا

 ] Vu,2008 [ ومن الضروري أن يكون هنـاك وعـي كامـل بالـسياسات حيـث أشـارت دراسـة ،]1998نصر،[
ن ضــعف الــوعي المحلــي فــي الــسياسات والقــوانين واألنظمــة الموجــودة هــو مــن اإلشــكاليات التــي تواجــه  أإلــى

 .التخطيط االستراتيجي لتنمية المجتمعات المحلية

 والتـــي تحـــدد احتيـــاج المـــوارد الالزمـــة لخطـــط العمـــل وضـــع خطـــة إســـتراتيجية لتنميـــة االقتـــصاد المحلـــي .7
 واحدة وذلك حتى يتم توزيع الموارد المتاحة بالشكل المطلوب، ويجـب أن تـوازن وتجميعها في خطة إستراتيجية

الخطــة بــين متطلبــات نجاحهــا واإلمكانيــات المحليــة المتاحــة وكــذلك بــين حاجــات المجتمــع وحاجــات ورغبــات 
 . ] USAID ,2006 [الممولين 

 ]2010 الجـوارين،[ دراسـة  ضرورة صياغة خطة عمل تفصيلية، وهذا ما أكدته]1998نصر، [وبينت دراسة 
التــي أشــارت إلـــى أن مــن أســـباب عــدم نجـــاح اإلســتراتيجية فـــي محافظــة البـــصرة مــثال هـــو تــضمنها للخطـــوط 

 .العامة وعدم تناولها التفاصيل المطلوبة للوصول لتحقيق األهداف

 :التطبيق والرقابة والتحديث المتواصل للخطة .8

التخطــــيط االســــتراتيجي ألنــــه بنجاحهــــا تــــنجح الخطــــة حيــــث تعتبــــر هــــذه المرحلــــة مــــن أهــــم وأصــــعب مراحــــل 
 إلــى أن عمليــة صــياغة االســتراتيجيات وتــصميمها ] Swinburn,2007 [اإلســتراتيجية وقــد أظهــرت دراســة 

 بأنـه ينبغـي ] D. Woods, N.D [وأشـارت دراسـة  أمر سهل والصعوبة تكمن في تطبيق هذه االستراتيجيات
للــسماح بحــل المــشاكل التــي ستنــشأ واســتيعابها وتهيئــة الظــروف المالئمــة أن تكــون الخطــة اإلســتراتيجية مرنــة 

 .لذلك

 Capkova,2007 ; Triad Associates ; 1998نــصر،[أشــارت دراســة كــل مــن : توثيــق الخطــة  .9

 إلــى أهميــة توثيــق الخطــط اإلســتراتيجية لمــا لهــا مــن دور فــي جلــب الــدعم المــالي للحكومــة المحليــة ] 2011,
ـــذا فهـــيفـــضال عـــن األهـــداف  خطـــوة هامـــة ونهائيـــة فـــي عمليـــة التخطـــيط  وخطـــط العمـــل التـــي تعرضـــها، ل

 علـــى ضـــرورة نـــشر الخطـــة اإلســـتراتيجية ] Beyer et al.,2003 [االســـتراتيجي الرســـمي، وأكـــدت دراســـة 
واإلعـــالن عنهـــا فـــي اإلعـــالم المحلـــي بهـــدف تعريـــف المجتمـــع المحلـــي باإلســـتراتيجية مـــن أجـــل مـــشاركة 

وكـــذلك فقـــد تطرقـــت بعـــض الدراســـات إلـــى ضـــرورة  تحـــسينها ومراجعتهـــا باســـتمرار، أصـــحاب المـــصالح فـــي
 Vasilache And [تطـابق الخطـة اإلسـتراتيجية المحليـة مـع الخطـة اإلسـتراتيجية العامـة للحكومـة المركزيـة 

Bunyan , 2006 [. 
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  : الدراسات التي تناولت متطلبات نجاح التخطيط االستراتيجي ومعيقاته 2.2.3

  
تواجـه  أن يمكـن المحليـة االقتـصادية للتنميـة التخطـيط طـرق أن وجدنا العالم حول خالل عملنا الذي نقوم به من"

 المـشروع كيبيـد منـسق جولـوالت" ( أساسـاً  تبدأ ال األحوال أسوأ فيو أ الزخم وتفقد بل، وتقدمها تنفيذها في اً قصور 

)Local Economic Development (LED) (ومـن )البـشرية  للمـستوطنات لمتحـدةا األمـم فـي برنـامج ،
 يجــب العمــل عليــه لنجــاح التخطــيط ، وقــد أوضــحت دراســة هنــا بــدأ االهتمــام بهــذا المحــور كونــه يــشكل أساســاً 

 أن إلـى  تـشيرالمحليـة االقتـصادية التنميـة تناولـتتـي ال الحديثـة األبحـاث  أن] UN-Habitat,2001 [أجرتهـا 
 مبـادئ ثالثـةل تحقيقهـا مـن دكـتتأ أن الحكومـات علـى وأنـه العمليـة، لنجـاح ياً أساسـ شـرطاً  تُعـد  القويـة لمؤسـساتا

   :هى المحلية، االقتصادية للتنمية
 وبين مةكالحو  مفاهيم بين ما يوائم أن يجب الناجحة واإلستراتيجيات المؤسسات وتشجيع دعمن أ .1

 .األفراد قبل من والقبول الشرعية، يكسب حتى وذلك المحلية، الثقافة

 .القوانين وتطبيق الحكومية القرارات اتخاذ إلجراءات واضح إطار وجود ورةضر   .2

 إطـار وجـود يحـتم ممـا اإلنتـاج، تكـاليف ارتفـاع وتجنـب األخطـار لتجنـب ،الـسياسي االسـتقرار  .3

 .الحكومية واإلجراءات القوانين من واضح

 والتنميــة ،اإلســتراتيجي للتخطــيط الــدقيق الفهــم أن ] UN-Habitat,2004 [وقــد أشــارت دراســة أجراهــا 

 همــا األســاس لنجــاح عمليــة تنميــة االقتــصاد المحلــي حيــث أن ضــعف أســاليب التخطــيط المحليــة االقتــصادية
  ] Luo And Shen,2008 [وعدم اإللمام بها يسهم في فشل العملية التخطيطية خاصة في مرحلة التنفيذ 

ن عناصـر التنميـة أ" يعـة وأسـباب ثـروة األمـم ث فـي طببحـ"حد علماء االقتـصاد فـي كتابـة  سميث وهو أوأشار
تباع سياسات اقتصادية تحقـق التـراكم الرأسـمالي الـذي يقـوم علـى أسـاس عني استحداث تغيرات في المجتمع وات

ردايـدة، [االدخار ومحاربة الفساد وتحقيق التقدم الفني والتقني من خالل تقسيم األعمال ورفع الكفاءة اإلنتاجيـة 
 إلـى ضـرورة وجـود حكـم رشـيد يـستند ] 2008Vu, ; UN-Habitat, 2004 [ رت دراسـتاوقـد أشـا ،]2006

لنظام يعتمد مبدأ العدالة والشفافية المالية وفتح المجال أمام الجميع لالطالع علـى اإلسـتراتيجية ومـشاركة كافـة 
ة، كمـا أضـافت دراسـة المستويات في اتخاذ القرارات من شأنه أن يساهم في تحقيق استراتيجيات التنميـة المحليـ

] Luo And Shen,2008 [ أنــه مــن أســباب فــشل التخطــيط االســتراتجي ضــعف التعــاون والــشراكة بــين 
وصــعوبة تنفيــذها لــذا فمــن أصــحاب المــصالح الــذي يــؤثر علــى بنــاء الثقــة بيــنهم، وكــذلك عــدم واقعيــة الخطــط 

التنـسيق والتعـاون وعـدم اكتفائهـا فقـط و المقاطعات بلعب دور أكبر في عمليـة م المحافظات أن تقو الضروري أ
بإعطاء األوامر والتعليمات وأن تقوم بتشكيل فريق تخطيط يضم أصحاب المصالح لوضـع رؤيـة تنمويـة فعالـة 

ن البيروقراطيـة الزائـدة مـن شـانها  أ] Swinburn,2007 [واقعية تحقق األهداف التنموية المطلوبـة، وأضـاف 
 ضـــعف التنـــسيق األفقـــي  أن] ,2008Vu[ليـــة التنميـــة، وأشـــارت دراســـة إعاقـــة عمليـــة التخطـــيط وبالتـــالي عم
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والعمودي بين الدوائر والسلطات المحلية يؤدي إلـى الكثيـر مـن المعيقـات لفاعليـة وكفـاءة وضـع وتنفيـذ الخطـط 
. ط الـسيئة واالنتهاكـات المحليـة التـي تواجـه المخطـةوبالتالي وجود مشاكل اجتماعية مثـل التـشرد والفقـر، والبيئـ

 وهـو إيجـاد نظـام تحفيـزي مناسـب ]2008الـضمور،[يـه دراسـة انـب آخـر غايـة فـي األهميـة تطرقـت إلوهناك ج
  .من أجل تحفيز الموظفين والعاملين للقيام باألعمال الموكلة إليهم بجدارة

  مدن في أمريكـا الالتينيـة علـى أن نجـاح التخطـيط االسـتراتيجي يعتمـد علـى9 وقد توصلت دراسة أجريت في 
دعـــم القـــادة الـــسياسية للتخطـــيط وعلـــى قـــدرة المؤســـسات المـــشاركة فـــي عمليـــة التخطـــيط وعلـــى قـــوة ومـــصداقية 
 الـــشراكة بـــين أصـــحاب المـــصالح وعلـــى مـــدى الـــشفافية فـــي تطبيـــق القـــوانين واألنظمـــة المحليـــة علـــى الجميـــع

Steinberg,2010] [ واتفقـــــت دراســـــة ،]،[ ودراســـــة ] 2001البنـــــك الـــــدولي Swinburn,2007 [ ودراســـــة 
ه لنجاح عملية التخطيط االستراتيجي فـي التنميـة مـن الـضروري أن ]2010 شقورة،[ ودراسة ]2008لضمور،ا[

بناء القدرات والتدريب وزيادة المهـارات اإلداريـة للكـادر البـشري واالسـتثمار فيـه واالسـتفادة مـن تجـارب اآلخـرين 
لتـالي ضـرورة تزويـد المؤسـسات الحكوميـة بطـواقم إداريـة مؤهلـة واالهتمام بالتعليم واالستفادة من التكنولوجيـا وبا
  .للقيام بأعباء التخطيط االستراتيجي بشكل علمي
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  :ألعمال في محافظة بيت لحمبيئة اآفاق التخطيط االستراتيجي لتعزيز وتنشيط  2.3
 

ـــى تطـــوير مـــستقبل المحاف ـــة تعزيـــز وتنـــشيط بيئـــة األعمـــال فـــي محافظـــة بيـــت لحـــم إل ظـــة تهـــدف عملي
 الــذي 2 والخــاص1االقتــصادي ومــستوى حيــاة المجتمــع وذلــك مــن خــالل قيــام الــشركاء مــن القطــاع العــام

 بالعمــل الجمــاعي لتــوفير ظــروف أفــضل لتحقيــق 3يمثــل بيئــة األعمــال باإلضــافة إلــى المجتمــع المــدني
يط بيئـة النمو االقتصادي وخلق فرص عمـل، ويعتبـر التخطـيط االسـتراتيجي أداة فاعلـة فـي تعزيـز وتنـش

األعمـــال فـــي المحافظــــة لتـــدعيم وتحـــسين قــــدرتها االقتـــصادية علـــى المــــستوى المحلـــي وتحـــسين منــــاخ 
االستثمار وزيادة اإلنتاجيـة والقـدرات التنافـسية لألنـشطة والمـشروعات المحليـة وللمـستثمرين والعمـال لمـا 

افحة الفقر من خالل لذلك من دور مهم في تحسين مستوى حياة المواطنين وتوفير فرص عمل لهم ومك
ـــــــسوق المتغيـــــــر واالســـــــتعداد لهـــــــذا التغيـــــــر  ـــــــصاديات ال ـــــــدولي [التعامـــــــل اســـــــتراتيجيا مـــــــع اقت ـــــــك ال البن

   .]2004وآخرون،
ويمثـل التخطــيط االســتراتجي مفتــاح تطبيـق االســتراتيجيات فــي تــسخير المزايـا المحليــة للعمليــة التنمويــة، 

لة مــن الممكــن اســتغاللها لتعزيــز بيئــة أعمالهــا مــشكّ ومحافظــة بيــت لحــم تزخــر بــالكثير مــن المزايــا التــي 
عناصـر جــذب للمـستثمرين ومــساهمة فــي توليـد فــرص اسـتثمارية مناســبة إذا مــا تـم اســتغاللها وتطويرهــا 

قتـصادية االقطاعـات التركيـز علـى ال في مجال السياحة الدينيـة و والترويج لها بالطرق السليمة خصوصاً 
، إضافة إلى امتالكها موارد طبيعية مثل الينابيع والحجارة ى تنوع الدخلتساعد علالتي   الموجودةقويةال

فهي من أغنى مناطق الضفة في هذا المجال وبالتالي فإن استغالل هذه الميزة النسبية للمحافظة ممكن 
 يحتــــذى بــــه علــــى مــــستوى أن يــــسهم فــــي تطبيــــق إســــتراتيجية تنمويــــة اقتــــصادية حقيقيــــة وتــــصبح مثــــاالً 

  .]2011 حنانيا،;2009تشا،أو [ محافظات الوطن
وقد يتحقق تعزيز وتدعيم االقتصاد المحلي من خالل تبني إستراتيجية يتراوح إطارهـا الزمنـي بـين ثـالث 

 للعديـــد مـــن الدراســـات اً إلـــى خمـــس ســـنوات لتنفيـــذها، وقـــد تـــم إيجـــاز مراحـــل التخطـــيط االســـتراتيجي وفقـــ
نميــة االقتــصادية فــي عــدة مراحــل أساســية تــضم  فــي مجــال التطالدوليــة والعربيــة التــي مارســت التخطــي

مرحلـــة تـــضافر الجهـــود، مرحلـــة تقيـــيم االقتـــصاد المحلـــي، مرحلـــة وضـــع اإلســـتراتيجية، مرحلـــة التنفيـــذ (
مـع التأكيـد علـى أن التخطـيط االسـتراتيجي لتعزيـز بيئـة األعمـال عمليـة مرنـة تتطـور ) ومرحلة المراجعة

                                                 

 ]2002 الشقاوي،[  النشاطات االقتصادية القائمة على أساس ملكية الدولة لرأس المال والمنتجات:لقطاع العام ا 1

،  النشاطات االقتصادية القائمة على الملكية الخاصة سواء كانت ملكية فردية أم ملكية جماعية:القطاع الخاص  2
  .المصدر السابق

 ق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجوٌد فيالنطا مجموعة واسعة: المجتمع المدني  3

 ثقافية أواستنادًا إلى اعتبارات أخالقية   اآلخرين،أوالحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها 
 .)http://web.worldbank.org ( خيريةأو دينية أو علمية أو سياسية أو
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 لالحتياجات دى المراحل بالتوازي مع مرحلة أخرى وفقاً يذ إحقد يستمر تنفكلما اقتضت الظروف لذلك و 
  ;2011 وزارة الحكـــــم المحلـــــي،; 2004 البنـــــك الـــــدولي وآخـــــرون، ; 2001البنـــــك الـــــدولي،[ المحليـــــة

Swinburn et al.,2006 ; ; USAID,2006 UNHabitat ,2004 [.  
  

  : مراحل التخطيط االستراتيجي 2.3.1
  

  : تنظيم الجهود 2.3.1.1
  :االستعداد  : أوالً 

يتطلب تعزيز بيئة األعمـال فـي المحافظـة تـضافر الجهـود الحكوميـة والقطـاع الخـاص والقطاعـات غيـر 
سـتراتيجية تنمويـة محليـة ا لوضـع الحكومية في إطـار التأكيـد علـى اعتمـاد التخطـيط االسـتراتيجي أساسـاً 

لح بـدعم مـن القيـادة الـسياسية تقـوم علـى الـشراكة مـع كـل هـذه القطاعـات وتحديـد أدوار أصـحاب المـصا
  :لهذه العملية وااللتزام بها وهذه المرحلة تحتوي على الخطوات التالية 

تبــــدأ عمليـــة التخطـــيط االســــتراتيجي  : 1تحديـــد المـــؤثرين فـــي االقتــــصاد المحلـــي للمحافظـــة .1
بتحديــــد قائمــــة بأســــماء األفــــراد والمؤســــسات العامــــة واألنــــشطة االقتــــصادية الرســــمية وغيــــر 

ية والمنظمــات المهنيــة ومراكــز البحـــوث والتــدريب ومؤســسات المجتمــع المــدني التـــي الرســم
 .تؤثر في االقتصاد المحلي

 االسـتراتيجي تقـوم الجهـة المعنيـة بقيـادة عمليـة التخطـيط: بنـاء فريـق للتخطـيط االسـتراتيجي .2
متخصصة ية إلى إدارة معينة او إلى هيئة مسؤولليها الحقًا بتفويض الوالتي سيتم التطرق إ

سواء كانـت مـن القطـاع الخـاص أو العـام للقيـام بتـشكيل فريـق للتخطـيط االسـتراتيجي الـذي 
ية قيادة التخطيط االسـتراتيجي لتعزيـز بيئـة األعمـال فـي المحافظـة وٕادارتهـا، مسؤولسيتولى 

ن يضم فريـق التخطـيط مجموعـة متنوعـة مـن النـساء والرجـال مـن مختلـف من الضروري أو 
غطــــي كــــل المنــــاطق الجغرافيـــة والمواقــــع فــــي المحافظــــة مــــن ذوي الخبــــرة األعمـــار بــــشكل ي

والكفــاءة مــن مخططــين وحقــوقيين وخبــراء اقتــصاديين ومــاليين وبــاحثين ممــن يتــوافر فــيهم 
 ةمهـــارات جيـــدة فـــي االتـــصال والتعامـــل مـــع اآلخـــرين للمـــساهمة فـــي وضـــع الخطـــط الالزمـــ

 :المهام التالية التخطيط لى فريق لتحقيق التنمية االقتصادية في المحافظة، ويسند إ

تعــــد كفــــاءة : إجــــراء تقيــــيم مؤســــسي للمؤســــسات المــــشاركة فــــي عمليــــة التخطــــيط  .1
أحد العوامـل الرئيـسية فـي نجـاح ) الحكومية والخاصة والمدنية(المؤسسات المحلية 

                                                 
م األشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو االتحادات أو غيرهم ممن يتوقع تأثرهم أو تأثيرهم سلبًا أو ه: المؤثرين  1

 .]2011 وزارة الحكم المحلي،[إيجابًا بعملية التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال واالقتصاد في المحافظة 
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التخطيط االستراتيجي، وهذا يتطلب إجراء عملية تقيـيم لواقـع المؤسـسات المـشاركة 
يات مـــسؤولح هيكلياتهـــا ووضـــوح المـــسميات الوظيفيـــة واألدوار والمـــن حيـــث وضـــو 

وتقيـيم إمكانياتهــا الماديـة والبــشرية والفنيــة والعوامـل التــي تــؤثر فـي األداء مــن أجــل 
العمـــل علـــى رفـــع كفـــاءة هـــذه المؤســــسات لكـــي تكـــون قـــادرة علـــى المـــساهمة فــــي 

 .التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة أعمال واقتصاد المحافظة

تــشكيل مجموعــات محليــة مـــن مــدراء الــدوائر الحكوميـــة وممثلــي اتحــادات القطـــاع  .2
مراقبـــــة عمليـــــة تعزيـــــز بيئـــــة الخـــــاص والنقابـــــات المهنيـــــة العاملـــــة فـــــي المحافظـــــة ل

تساهم هذه المجموعات في ضـمان إسـتراتيجية ناجحـة مـن خـالل قيامهـا : األعمال
ؤثر علــى تنفيــذ ومتابعــة يات مهنيــة وفنيــة وسياســية تتعلــق بــاألمور التــي تــمــسؤولب

 .اإلستراتيجية

التنـــسيق بـــين مختلـــف االســـتراتيجيات وبرامجهـــا التنفيذيـــة لـــضمان حـــسن اســـتخدام  .3
ادة األثر الكلي لهذه الجهود الموارد المحدودة وتجنب ازدواجية الجهود المبذولة وزي

طــار تكــاملي بــين االســتراتيجيات والخطــط المحليــة وكــذلك الوطنيــة للحــد مــن فــي إ
 .تضاربات بينها في التعامل مع القطاعات االقتصادية المختلفةال

تحديـــد األولويـــات وتحقيـــق التـــوازن بـــين االحتياجـــات المحليـــة بوضـــع آليـــات فنيـــة  .4
 وتنــسيق االســتثمارات بالتنــسيق مــع تواتخـاذ القــرارات المحليــة لتحديــد هــذه األولويـا

 .الجمهور من أصحاب المصالح

تعتبــر عمليـة تحديــد المـشاركين مــن أهـم أنــشطة عمليـة التخطــيط االســتراتيجي :  1 تحديــد المــشاركين: ثانيـاً 
لتعزيز بيئة أعمال محافظة بيت لحم ألنها تساعد في تحقيق تمثيل شامل ومشاركة فاعلة لمختلف قطاعات 
وشــرائح المجتمــع المحلــي، ويــتم تحديــد المــشاركين مــن المــؤثرين والممثلــين عــن فعاليــات وشــرائح المحافظــة 

لمختلفــــة بمــــا فــــيهم قيــــادة المجتمـــــع المحلــــي مــــن محافظــــة وبرلمـــــانيين ورجــــال أعمــــال ومــــدراء مؤســـــسات ا
وشخـــصيات اعتباريـــة، وذلـــك بنـــاًء علـــى المـــصالح المتوقعـــة لكـــل مـــشارك والمـــساهمات الرئيـــسية المحتملـــة 

جــات لــصاحب العالقــة، مــع ضــرورة تحديــد أهميــة ودور المــشارك فــي إنجــاح عمليــة التخطــيط وتحقيــق مخر 
  .الخطة، وتحديد المرحلة التي سيتم إشراكه فيها وكيفية مشاركته

ويتركز دور الشراكة في رسم رؤية القتصاد المحافظة وصياغة وتنفيذ اإلستراتيجيات الالزمة لذلك، وٕاعطاء 
 ،الصفة الشرعية لمخرجات الخطة ومتابعة انجازات فريق التخطيط فيما يتعلق بتنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها

 أكـد البنــك الـدولي أن ضـعف المــشاركة المجتمعيـة سـبب فــي فـشل الكثيـر مــن محـاوالت التنميـة االقتــصادية حيـث
                                                 

 بالتأثير واالشتراك في الرقابة على مشروعات التنمية تعرف الشراكة على أنها عملية يقوم أصحاب المصالح من خاللها 1
  .]2001 البنك الدولي،[والقرارات والموارد التي تؤثر فيها 
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في البلدان النامية، وبالتالي عدم االستفادة من مزايا المشاركة وفقـد الثقـة فـي اإلدارة العامـة ممـا يـؤثر علـى عمليـة 
مــن  % 95ن ســة أجريــت فــي رفــح جنــوب قطــاع غــزة أاأكــدت در التخطــيط االســتراتيجي لتعزيــز بيئــة األعمــال، و 

ـــة االقتـــصادية ـــة المـــشاركة فـــي عمليـــة التخطـــيط االســـتراتيجي للتنمي البنـــك [ المـــستجوبين يعتقـــدون بـــضرورة أهمي
   .] ; ALjazzar,2008 Capkova,2007 ;2001الدولي،

  
  : ] 1 ,2004 البنك الدولي وآخرون،[ أهمية الشراكة في عملية التخطيط االستراتيجي

  :تعتبر الشراكة العامل األساسي المؤثر في التخطيط االستراتيجي، وذلك ألنه بالشراكة يتم الوصول إلى
 .المصداقية والعدالة والشفافية أمام الجمهور لالشتراك في عملية التخطيط االستراتيجي .1

شترك المستفيدون تسهم الشراكة في تفهم االحتياجات االقتصادية الحقيقية خاصة عندما ي: الفعالية  .2
 .أنفسهم في هذه العملية وبالتالي التغلب على عدم المقاومة وانعدام الثقة

تـــسهم الـــشراكة فـــي حـــشد مـــوارد أصـــحاب المـــصالح وتخصيـــصها بكفـــاءة لـــدعم وتـــشجيع : الكفـــاءة  .3
 .االستثمار

 .إضفاء المشروعية على عملية التخطيط والمساعدة في عدم تسييس التنمية المحلية .4

طاق الدعم إلستراتيجية تعزيز بيئة األعمال والتنمية االقتصادية في المحافظة وتشجيع ثقة توسيع ن .5
 . المحليين والخارجييننالمستثمري

 فــي هــذه العمليــة وبالتــالي تحقيــق تــشجيع أصــحاب المــصالح وتحفيــز الــشركاء علــى المــضي قــدماً  .6
 . وحل اإلشكاالت االقتصاديةمصالحهم جميعاً 

 .عية على تقديم الدعم لبرامج تنفيذ اإلستراتيجية المحلية للمحافظةتشجيع الجهود التطو  .7

 .تخطيط أفضل ونتائج مستدامة والبعد عن الفردية في اتخاذ القرارات .8

 فــي تفعيــل ي تتجــسد والتــ2الالمركزيــةاالقتــصادية علــى مــدى تطبيــق  التنميــة ويتوقــف نجــاح الــشراكة لتحقيــق
ـــةالمؤســـسات ادور  ـــد مـــن  3قطـــاع خـــاص مـــن قطـــاع حكـــومي و لمحلي ـــة لهـــا تزي ـــة وتنموي بإســـناد مهـــام إداري

ياتها وصـالحياتها بالـشكل الـذي يعمـل علـى دمـج الـسكان المحليـين مـسؤولفاعليتها، وتعزز دورها في تحمـل 
المـشاركة والمـساهمة فـي كافـة مراحـل التخطـيط االسـتراتيجي مـن  وذلك مـن خـالل في عمليات التنمية المحلية،

                                                 

1 http://www.worldbank.org/urban/local/toolkit/pages/led-strategic-planning-stage-5.htm  
 إلى المنظمات يات والوظائف من الحكومة المركزيةمسؤولالسلطات وال  أنها نقل جزء من علىالالمركزيةوتعرف  2

درجة عدم تركيز السلطة، أي تشتت السلطة وتوزيعها (تعريف الالمركزية بأنها  المستقلة ويمكن او شبه الحكومية التابعة
 .]2006 حمدون،[) ن األشخاص والمستويات اإلدارية المختلفة على مستوى الدولةبي

تمثل المركزية القطاع الحكومي من خالل مكتب المحافظة كممثل للرئيس، والمديريات ممثلة للوزارات المركزية  3
توى الوطن، وسبعة  فرع لبنوك مركزية على مس12والمركزية القطاع الخاص تشمل البنوك حيث يوجد في المحافظة 

 .فروع لشركات تأمين وكذلك فروع لبعض الشركات مثل الكهرباء وسلطة المياه
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ـــوفير مـــدخالت  ـــة التخطـــيط مـــن معلومـــات وعمـــال وأدوات ومـــوارد،ودعم مخرجاتهـــا واخـــالل ت لتـــرويج لهـــا، عملي
 ; Irbid development strategy ,2007-2012 ; 2006حمــدون،[ تألولويــاوالمــساهمة فــي تحديــد ا

UNDP,2003 [  
  

  :  تحليل بيئة األعمال 2.3.1.2
ات العالقـات المرتبطـة بمؤسـسات المحافظـة  تقوم عملية التحليل بدراسة بيئة األعمـال وعالقـة الـسوق وشـبك

وٕاجـراء مراجعـة للقـوانين واللـوائح التـي تـؤثر  هـذه المؤسـساتتحليل منهجي شـامل للمركـز الحـالي لمن خالل 
على مناخ األعمال فيها، واالطـالع علـى طبيعـة اإلجـراءات والمعـايير المتبعـة للبـدء فـي األعمـال مـن حيـث 

ـــة البنيـــة التحتيـــة للمحافظـــة مثـــل النقـــل واالتـــصاالت والميـــاه والكهربـــاء مـــدتها وتكلفتهـــا، والتعـــرف علـــى ح ال
والــصرف الــصحي، إضــافة إلــى تحديــد المــوارد المتاحــة لــدى مؤســسات المحافظــة الحكوميــة منهــا والخاصــة 

الفـــرص والتهديـــدات الحاليـــة والمتوقعـــة فـــي بيئـــة واألهليـــة ومعرفـــة قـــدراتها المؤســـساتية، وذلـــك بهـــدف رصـــد 
وتتطلــب مرحلــة ،  مــن جهــة أخــرىهــاولعناصــر القــوة والــضعف الذاتيــة الموجــودة فــي داخل مــن جهــة، هــاأعمال

  .في اتخاذ القرارات السليمة التي يعتمد عليها التحليل تجميع البيانات والمعلومات
تعــد هــذه المرحلــة مــن أهــم مراحــل التخطــيط االســتراتيجي حيــث أنهــا تــساعد أصــحاب المــصالح فــي وضــع 

للمستقبل وٕاعداد أفضل البرامج والمشروعات الممكنة لتعزيز وتنشيط اقتصاد المحافظة وذلك بمـا إستراتيجية 
مكـن تحـديات ي عليهـا ومـا تقدمـه مـن نقـاط ضـعف و دمكـن االعتمـافـرص يتفرزه هذه المرحلـة مـن نقـاط قـوة و 

  .االبتعاد عنها
   :]1985خطاب،[وتصنف عملية التحليل االستراتيجي إلى ثالثة مستويات 

  . ويتضمن تحليل البيئة الخارجية غير المباشرة: المستوى األول �
   .المباشرةويتضمن تحليل البيئة الخارجية : المستوى الثاني �
 .المستوى الثالث ويتضمن عوامل البيئة الداخلية �

   :General Environment(1(تحليل البيئة الخارجية غير المباشرة )   أ
مــــن متغيــــرات أساســــية تكــــّون فــــي مجموعهــــا المحــــاور األساســــية للبيئــــة تتــــألف البيئــــة الخارجيــــة للمحافظــــة 

ــــا ــــا هــــو آث ــــى التخطــــيط االســــتراتيجي وهــــي رالخارجيــــة، ومــــا يهمن ــــرات :  هــــذه المتغيــــرات البيئيــــة عل المتغي
االقتــصادية والقانونيــة واالجتماعيــة والــسياسية والتكنولوجيــة، ويختلــف تــأثير هــذه المتغيــرات بــاختالف طبيعــة 

لمنظمات القائمة في البيئة وفيما يلي توضيح موجز لهذه المتغيرات والتـي تـم تناولهـا فـي العديـد مـن وأنواع ا
  .] Swinburn et al.,2006 ; 2005مخيمر، ;2004  البنك الدولي وآخرون،[الدراسات

                                                 

 المؤثرة  يقصد بذلك عملية استكشاف العوامل االقتصادية والتكنولوجية والسياسية واالجتماعية والثقافية وقوى المنافسة1
وذلك من اجل المحافظة والتي ال يمكن التحكم فيها على بيئة أعمال المؤسسات العاملة في المحافظة بما فيها مكتب 

   . الخارجية، ومعرفة مصادر ومكونات هذه الفرص والتهديداتحافظةالتهديدات الموجودة في بيئة المو تحديد الفرص 
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ال تعتبــر إحــدى العوامــل البيئيــة الهامــة المــؤثرة علــى بيئــة األعمــ: المتغيــرات االقتــصادية والقانونيــة  �
واالقتصاد في المحافظة من خالل الفرص والتهديدات التـي تفرضـها، وتـشتمل عمليـة التحليـل علـى 
االطالع على االتفاقات االقتصادية المبرمة مع االحتالل اإلسرائيلي ومعرفـة مـدى تـأثير ذلـك علـى 

ل العـالم اقتصاد محافظة بيت لحم، إضافة إلى االطالع على االتفاقات االقتـصادية المبرمـة مـع دو 
لمعرفـــة الفـــرص التـــي يمكـــن اســـتثمارها لـــصالح اقتـــصاد المحافظـــة، ومـــن الـــضروري كـــذلك معرفـــة 
اإلطــار االقتــصادي العــام للدولــة، بمــا فــي ذلــك نــوع التنظــيم االقتــصادي والملكيــة الخاصــة والعامــة، 

ات الـصناعية، قـانون تـشجيع االسـتثمار، قـانون االتحـاد(والسياسات والقوانين المالية والتجارية مثـل 
  ).قانون حظر منتجات المستوطنات، قانون الملكية وغيرها

لمحيطة لذا ال بّد مـن تحليلهـا تتأثر بيئة أعمال المحافظة بالظروف السياسية ا:المتغيرات السياسية  �
ب أخـذها بعـين من القضايا التـي يجـجل تحديد الفرص والتحديات التي قد تفرزها هذه البيئة، و من أ

درجـــة االســـتقرار الـــسياسي فـــي األراضـــي الفلـــسطينية عامـــة ومحافظـــة بيـــت لحـــم خاصـــة االعتبـــار 
والمــرتبط بوجــود االحــتالل وســيطرته علــى مــداخل ومعــابر المحافظــة إضــافة إلــى ســيطرته الكاملــة 
علـــى معظـــم أراضـــي المحافظـــة وعلـــى اســـتيراد وتـــصدير كـــل المنتجـــات المحليـــة، واالطـــالع علـــى 

قيمهــا مكتــب المحــافظ ومؤســسات المحافظــة مــع دول خارجيــة ومؤســسات العالقــات الــسياسية التــي ي
  .أجنبية وكيفية استغاللها

ـــــة  � ـــــرات االجتماعي ـــــة لألفـــــراد فـــــي مجتمـــــع : المتغي ـــــد، والقـــــيم واألطـــــر األخالقي وتتكـــــون مـــــن التقالي
المحافظـة،ودور المــرأة فـي المجتمــع وزيـادة مــشاركتها فـي ســوق العمـل، وارتفــاع مـستوى التعلــيم ومــا 

صاحب ذلــك مــن زيــادة عــدد حــاملي الــشهادات الجامعيــة البــاحثين عــن فــرص عمــل، إضــافة إلــى يــ
التغيــر فــي المفهــوم الثقــافي واالجتمــاعي الــذي تولــد عنــد الكثيــر مــن أبنــاء المحافظــة نتيجــة ضــعف 

  .] 2009الحسني، [اإلمكانات وتوجهه للبرامج االغاثية 
يرات التي تحدث في البيئة الفنية والتغيرات الحديثة في  من التغوتشمل كالً : لمتغيرات التكنولوجية ا �

 الحديثــة فــي مختلــف القطاعــات بالتقنيــة، والحاجــة لمواصــلة التقــدم التكنولــوجي واســتخدام األســالي
 ] 1998ياسين،[االقتصادية بهدف زيادة إنتاجياتها وتحسين أدائها واالتجاه نحو االقتصاد المعرفي 

ون عــن التخطــيط مــسؤولد أن يقــوم ال فــال بــات علــى أداء مؤســسات المحافظــة،ونظــرًا لتــأثير هــذه المتغيــر 
االستراتيجي بجمع البيانات المتكاملة عن المتغيرات في البيئـة الخارجيـة بـصفة مـستمرة، مـن حيـث نوعهـا 

ومـــن ثـــم تنظيمهـــا ) مـــن مـــصادر داخليـــة أو خارجيـــة ( وتحديـــد أســـلوب جمعهـــا وكيفيـــة الحـــصول عليهـــا 
  . 1، والتهديدات التي تواجهها1تشاف الفرص المتاحة أمام مؤسسات المحافظة وتحليلها؛ الك

                                                 

الفرص تلك الظروف المحيطة بمؤسسات المحافظة في فترة زمنية محددة والتي يمكن العمل على استغاللها لتحقيق  1
 .]2010الدوري، [ف هذه المؤسسات أهدا



 38

وتعـرف علــى أنهــا العوامــل الخارجيــة التــي ): Task Environment (تحليـل البيئــة الخارجيــة المباشــرة)  ب
 تؤثر بشكل مباشر على كل مؤسـسة دون إمكانيـة الـتحكم بهـا مثـل المـواطنين والزبـائن الـذين يتلقـون الخدمـة

  .مباشرة وأصحاب المصالح من الرئاسة، والحكومة والنقابات وغيرهم
يعتبـــر تحليـــل البيئـــة الداخليـــة خطـــوة هامـــة فـــي اختيـــار ): Internal Environment(البيئـــة الداخليـــة ) جــــ

لمكتــــب اإلســـتراتيجية المناســــبة حيــــث أنـــه يــــساهم فــــي تقيـــيم القــــدرات واإلمكانــــات الماديـــة والبــــشرية والمعنويــــة 
وللمؤســــسات األخــــرى العاملــــة فــــي القطاعــــات المختلفـــة، ويــــساعد فــــي تحديــــد نقــــاط القــــوة وتعزيزهــــا فظـــة المحا

محافظـة بيـت  وتحديد نقاط الضعف حتـى تـتمكن مؤسـسات لالستفادة منها والبحث عن طرق تدعيمها مستقبالً 
  .[Wheelen And Hunger,2008] من التغلب عليها ومعالجتها بنقاط القوة المتوفرةلحم 

  :ويمكن تصنيف البيئة الداخلية إلى ثالثة محاور أساسية هي
والذي يقيس وجود او عدم وجـود هيكـل تنظيمـي داخـل المؤسـسة يـتم مـن خاللـه : الهيكل التنظيمي  �

  .يات والواجبات الوظيفية لكل موظف في المؤسسة وال يكون هناك تداخل صالحياتمسؤولتحديد ال
 مجموعة القيم المجتمعية العامة الموجودة داخل المؤسسة والتي لها وهي: الثقافة التنظيمية السائدة  �

و نقــصان الــوالء للمؤســسة وتقــديم المــصلحة العامــة للمؤســسة علــى المــصالح الفرديــة أعالقــة بزيــادة 
 .للعاملين

 والتـي تــضم المــوارد البــشرية والماليـة والــنظم المعلوماتيــة واإلداريــة المـوارد واإلمكانــات المتاحــة لــديها �
والمالية التي لها الدور الكبير في تحقيق األهداف المرجوة من عملية التخطيط االستراتيجي لتعزيـز 

 .]1998 ياسين، [ بيئة أعمال المحافظة وذلك لحشد هذه الموارد وتوظيفها بطريقة صحيحة

ة مـــن قبـــل وتقـــوم عمليـــة التحليـــل علـــى أســـاس تـــوفير معلومـــات حـــول القواعـــد واإلجـــراءات التنظيميـــة الممارســـ
المؤســـسات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي التعامـــل مـــع مؤســـسات أعمـــال المحافظـــة، باإلضـــافة إلـــى تجميـــع 

ـــة عـــن محافظـــة بيـــت لحـــم تتـــضمن  ـــع الـــسكاني، النـــوع االجتمـــاعي، (معلومـــات ديمغرافي عـــدد الـــسكان، التوزي
الفقر ( يعاني منها المجتمع  التية حول خصائص التعليم، المشكالت االقتصاديتالتوظيف والعمالة، ومعلوما

  ). التجارة الداخلية ضعفوالبطالة والتضخم واإلغراق والتهريب والتهرب الضريبي و 
تشمل عملية التحليل كافة المؤسسات والقطاعات االقتصادية الفاعلة في المحافظة للتعـرف علـى نقـاط القـوة 

، وبالتـــالي التعـــرف علـــى المـــوارد والـــضعف فـــي هـــذه المؤســـسات وكـــذلك الفـــرص والتحـــديات التـــي تواجههـــا
الحكومية والخاصة والمجتمعية إضافة إلى القدرات المؤسـساتية، وتحـدد القطاعـات الواعـدة والقطاعـات التـي 
تتعــرض للتــدهور ومعرفــة عــدد الــشركات وعــدد العــاملين فــي كــل قطــاع ومــدى مــساهمة كــل قطــاع فــي حــل 

 التعــرف علــى مــدى اســتخدام التكنولوجيــا وتأثيراتهــا فــي المــشاكل التــي تعــاني منهــا المحافظــة، باإلضــافة إلــى
                                                                                                                                                    

التهديدات فتمثل األحداث المحتملة والتي إذا ما حصلت فسوف تسبب خطرًا او آثار سلبية للمنظمة والتي يفترض  1
  .]2010الدوري، [العمل على تقليل حدتها 
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الــشركات والمؤســسات العاملــة فــي المحافظــة مــن حيــث مــساهمتها فــي تحــسين اإلنتــاج الــصناعي والزراعــي 
وتحسين جودة المنتجات المحلية والحصول على كفـاءات ووفـورات إنتاجيـة عاليـة، باإلضـافة إلـى رصـد أثـر 

لــى عناصــر اإلنتــاج وعلــى البنيــة التحتيــة الموجــودة فــي المحافظــة والتــي تــؤثر  عيوجــود االحــتالل اإلســرائيل
  . القطاع الخاص سلباً تعلى استثمارا

يــتم جمــع المعلومــات حــول البيئتــين الداخليــة والخارجيــة مــن خــالل إجــراء مــسوحات ومقــابالت ومجموعــات 
 الرجــوع للدراســات التــي تناولــت تركيــز مــع العــاملين والمــديرين والمــستثمرين فــي هــذه القطاعــات ومــن خــالل

  .الواقع االقتصادي لمحافظة بيت لحم والمنشورات التي تصدر عن هذه المؤسسات
  

  :يتوقع من عملية التقييم والتحليل تحقيق األهداف التالية و
تجميـــع البيانـــات األساســـية الهامـــة ثـــم تحليلهـــا لتـــوفر األســـاس لوضـــع إســـتراتيجية تنمويـــة شـــاملة  �

ط واالســــتراتيجيات والــــسياسات والمــــشروعات والبــــرامج وتحديــــد األولويــــات تتــــضمن وضــــع الخطــــ
  . المحلية التي من شأنها تعزيز وتنشيط بيئة األعمال في المحافظة

بناء نظام معلوماتي محوسب يتم الرجوع إليه وقت الحاجـة وذلـك لـضمان تنظـيم عمليـة الحـصول  �
 .قييم في الوقت والسرعة والدقة المطلوبة في الرقابة والتعلى البيانات واستخدامها مستقبالً 

يــؤدي إشــراك ممثلــي أصــحاب :  فــي عمليــة تنفيــذ الخطــط والبــرامجتــوفير الــدعم المطلــوب مــستقبالً  �
المصالح من القطاعات المختلفة الحكوميـة والخاصـة والمدنيـة علـى مـستوى المحافظـة فـي عمليـة 

دة ثقة ودعم أصحاب المصالح فـي عمليـة المراقبة واإلشراف على تجميع وتحليل البيانات إلى زيا
 .التنمية المنشودة وبالتالي المساهمة في حل كافة اإلشكاالت االقتصادية المجتمعية

تحليل دور كافة أصحاب المصالح، والتعرف على نوعيـة الخـدمات المقدمـة مـن كافـة المؤسـسات  �
 .االقتصادية والحكومية والمدنية

عــن العالقــات المتــشابكة بــين القطاعــات وتحديــد الواعــدة المــساهمة فــي الوصــول لرؤيــة عميقــة  �
 .منها والتي تتعرض للتدهور

 

  :أهمية تحديد األولويات 
يــساهم وضــع إســتراتيجية لتعزيــز االقتــصاد المحلــي لمحافظــة بيــت لحــم فــي ترتيــب ســلم أولويــات المــشاريع 

و أو تحسين القوانين أات اإلنتاجية و االستثمار في القطاعأالواجب تنفيذها سواء كانت في البنية التحتية 
غيرها، ويفـضل بـدء تنفيـذ الخطـة بالمـشاريع الـسريعة ذات العائـد الملمـوس علـى المـدى القـصير لمـا لـذلك 

 ابــاع المعــايير التاليــة عنــد تحديــد القــضاييفــضل اتمــن أهميــة فــي تعزيــز ثقــة أصــحاب المــصالح بالخطة،و 
 ;Aljazzar,2008 ; 2011حلي وآخرون،وزارة الحكم الم[ والمشاريع ذات األولوية 

1 [:  
                                                 

1 uk.co.abahe.www)  Higher EducationArab British Academy for(  
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 .القضايا األكثر إلحاحًا بالنسبة للمجتمع �

 .مدى المساهمة في توفير فرص عمل جديدة وتحسين الدخول �

 .والمالي الفني الدعم مصادر والالزمة، المتوفرة الموارد التكلفة،ق من حيث التطبي إمكانية �

  .و عقائدية أو ثقافية ألمشاريع العتبارات بيئيةقامة هذه االتوافق بين أصحاب المصالح على إ �
 .مدى اعتماد المشاريع على الموارد المحلية �

 . احتمال نجاح المشروع واستعادة التكاليف والحصول على مكاسب �

 .مدى مساهمة المشروع في بناء قدرة رأس المال البشري �

  .مدى مساهمة المشروع في زيادة الدخل القومي  �
  : األولويات في مجموعة من الجوانب منهاوتتركز أهمية تحديد

تحقيـــق التـــوازن المـــستمر بـــين الحاجـــات والمـــشكالت االجتماعيـــة مـــن جهـــة وبـــين اإلمكانيـــات  �
 .والموارد المتاحة من جهة أخرى

 تتحقيـــق أمثـــل الســـتخدام اإلمكانيـــات والمـــوارد المتاحـــة عنـــد إشـــباع الحاجـــات وحـــل المـــشكال �
 . المجتمعية

 . لتحقيق أهداف المجتمعة العملية التخطيطية بالنسبزيادة كفاءة وفعالية �

 .تحقيق التكامل بين برامج ومشروعات التنمية على المستوى المحلي �

الوصــــول إلــــى خطــــط واقعيــــة تراعــــي التغيــــر المــــستمر فــــي المجتمــــع ومــــا يتطلبــــه مــــن مرونــــة  �
 .]2010 جامعة القدس المفتوحة،[ تألولوياة عند تحديد هذه اوديناميكي

علــى عمليــة التحليــل يــتم ترتيــب أولويــات القــضايا اإلســتراتيجية باألخــذ بعــين االعتبــار إشــراك أكبــر  وبنــاءً 
عدد ممكن من المواطنين والقياديين في عملية تحديد األولويات من خالل وجود لجان متخصـصة تتـولى 

جـــــة أفـــــضلية مهمـــــة القيـــــام بتحديـــــد األولويـــــة باســـــتخدام أفـــــضل األســـــاليب والمعـــــايير العلميـــــة لتحديـــــد در 
 علــى معلومــات دقيقـة عــن االحتياجــات والمــشكالت التــي يــراد تحقيقهــا المـشروعات المــراد تنفيــذها اعتمــاداً 

  .1وٕاشباعها وطبيعة الموارد المتوفرة التي تسهم في ذلك 
تعتبـــر عمليـــة تحديـــد األولويـــات مـــن الخطـــوات الرئيـــسية والمهمـــة فـــي عمليـــة التخطـــيط التنمـــوي وعنـــصرًا 

 مقومات نجاح الخطة او فشلها لما تقدمه من دور مميز عند إجراء عمليات التقييم والمراجعـة أساسيًا من
  . التي تواجه المتخصصين في التخطيطتوالتطوير وهي من أهم المشكال

ولكــي يــتم تحليــل المعلومــات التــي تــم تجميعهــا فإنــه يــتم اللجــوء إلــى اســتخدام أســلوب تحليــل نقــاط القــوة 
)Strong ( ــــــــــضعف والمعــــــــــروف ) Threats(والتحــــــــــديات) Opportunities(والفــــــــــرص ) Weak(وال

                                                 

- 22مقابلة مع المهندس أنور شبانة، مدير الهندسة والتنظيم في مديرية الحكم المحلي في محافظة بيت لحم بتاريخ [ 1
 ]2010 القدس المفتوحة، ;11-2012
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)SWOT Analysis( والذي يهدف إلى تنظيم العوامـل الداخليـة والخارجيـة التـي تـسهم فـي تعزيـز بيئـة ،
األعمال وتنـشيطها او إعاقتهـا، ويـساعد هـذا التحليـل علـى اكتـشاف العناصـر التـي يجـب أن تركـز عليهـا 

على صياغة استراتيجيات مبنية على نقاط القوة والفرص المتاحة وتقليل تأثير نقاط اإلستراتيجية ويساعد 
  .]1985 خطاب،[ الضعف والتهديدات التي تواجهها إلى أقل حد ممكن

  
  :  إعداد اإلستراتيجية2.3.1.3

  
محلي بكـل يتم إعداد اإلستراتيجية اعتمادا على ما تم تجميعه وتحليله في عملية تحليل وتقييم االقتصاد ال

  :قطاعاته في المحافظة، وذلك من خالل 
يراعــى عنــد صــياغة رؤيــة المحافظــة وجهــة نظــر أصــحاب المــصالح فيمــا يتعلــق : تحديــد الرؤيــة  -1

بالمــستقبل االقتــصادي للمحافظــة وللمجتمــع مــن خــالل عرضــها للــشكل الــذي ترغــب فــي الوصــول 
وح والواقعيـــة وتعكـــس القـــضايا إليـــه فـــي المـــستقبل، علـــى أن تكـــون هـــذه الرؤيـــة تجمـــع بـــين الطمـــ

الرئيـــسة التـــي أظهرتهـــا عمليـــة تقيـــيم االقتـــصاد المحلـــي للمحافظـــة والتـــي مـــن شـــأنها تـــدعيم بيئـــة 
األعمال وتنشيط االقتـصاد ممـا يـوفر بيئـة وأرضـية تناسـب وتـشجع االسـتثمار وخلـق فـرص عمـل 

  .] Swinburn,2007 ; Vu,2008 ; 2007 مكحول،[للعاطلين من أبناء المحافظة 
تمثــل الغايــات النتــائج المحــددة والنهائيــة التــي يــسعى المجتمــع لتحقيقهــا وتكــون : تحديــد الغايــات  -2

أكثــر تفــصيال وواقعيــة مــن الرؤيــة وال تكــون مــؤطرة زمنيــًا وهــي تعنــي األهــداف العامــة للمحافظــة 
  :وتضم 
ني مـن المساعدة في توفير الحماية االقتصادية واالجتماعيـة لـشرائح المجتمـع التـي تعـا �

 .الفقر وانقطاع الموارد

 .العمل على الرقي االقتصادي والعمراني واالجتماعي وتحقيق المساواة والعدالة �

  .وضع التصورات المشتركة وذات الطابع االستراتيجي لبناء وتطوير المحافظة �
لـى  مـن الغايـات التـي تـسعى المحافظـة إتمثـل النتـائج التفـصيلية األكثـر تحديـداً : تحديد األهـداف  -3

والتــي تكــون محــددة ) SMART(وتتــصف األهــداف بالذكيــة  تحقيقهــا للوصــول للغايــة المرجــوة،
وقابلة للقياس وممكن تحقيقها وفق إطار زمني، كما أنـه يجـب أن يكـون هنـاك انـسجام بـين رؤيـة 
المحافظــــة وأهــــدافها وأن يــــتم وضــــعها بــــالتوافق مــــع أصــــحاب المــــصالح المــــشاركين فــــي عمليــــة 

 :ألهداف الفرعية للمحافظة التي تسعى لتحقيقها لتعزيز وتنشيط بيئة األعمال التخطيط، ومن ا

 .المشاركة والمساهمة في وضع الخطط والمشاريع التنموية في المحافظة �

 دراســــة المواضــــيع والقــــضايا ذات العالقــــة بالــــشؤون االقتــــصادية وتقــــديم االستــــشارات  �
ية الداخليـــة للمحافظـــة للجهـــات واالقتراحـــات والدراســـات الخاصـــة باألوضـــاع االقتـــصاد
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 .المعنية وللمستثمرين المحليين واألجانب

ــــالفرد ودفــــع عجلــــة التنميــــة االقتــــصادية يئــــةته � ــــى النهــــوض ب  األســــباب التــــي تــــؤدي إل
 .محافظةواالجتماعية والعمرانية في ال

وهــي مجموعــة مــن الخطــوات العامــة المحــددة والطــرق واإلجــراءات والقواعــد : تحديــد الــسياسات  -4
وهـي التـي تـربط . لتي تعد لتوجيه العمل والنشاط بما يساعد على تحقيق األهداف الموضوعة ا

   Wheelen and Hunger,2008] ;1999المغربي،  [بين بناء اإلستراتيجية ومرحلة تنفيذها
تـــشكل البـــرامج محـــور اإلســـتراتيجية كونهـــا تعكـــس االحتياجـــات الفعليـــة والمـــوارد :وضـــع البـــرامج  -5

ز على أنشطة محددة تسهم في تحـسين وتهيئـة بيئـة أعمـال محافظـة بيـت لحـم، ومـا المتاحة وترك
يعزز نجاح البرامج وتنفيذها بكفاءة توفير الدعم الكافي وااللتزام من قبـل القيـادة العليـا بالمحافظـة 
مـــــن محـــــافظ وقيـــــادات المجتمـــــع الخـــــاص والعـــــام واألشـــــخاص المـــــؤثرين فـــــي المجتمـــــع، وقيـــــادة 

  .ية والبحثية في المحافظةالمؤسسات التعليم
تعتبــر المــشاريع جــوهر عمليــة التخطــيط االســتراتيجي لتعزيــز بيئــة ):اإلجــراءات (وضــع المــشاريع  -6

األعمال واالقتـصاد فـي المحافظـة، فهـي تعمـل علـى تحقيـق أهـداف ورؤيـة المحافظـة االقتـصادية 
لعديـد لبرنـامج علـى اعلى أرض الواقع وتعتبر أهم مخرجات عملية التخطيط الملموسة، ويحتـوي ا

جازها توفير موارد مالية والتزامات كبيرة خـالل فتـرة زمنيـة محـددة، من المشروعات التي يتطلب إن
ــًا واقتــصاديًا، ويــتم وضــعها  لــذا يجــب إجــراء دراســة دقيقــة للتحقــق مــن إمكانيــة تنفيــذ المــشروع فني

مـن خـالل بيئـة اقتـصادية  المجتمعيـة التـي تتحقـق تبالشراكة مع أصحاب المصالح وفق األولويـا
مناســبة فـــي المحافظـــة، وتـــسهم مــشاركة أصـــحاب المـــصالح مـــن كافــة القطاعـــات بزيـــادة الـــشعور 

 وزارة [ بالملكية للخطـة ومخرجاتهـا ممـا يـسهل عمليـة انـدماجهم والتـزامهم فـي تنفيـذ هـذه المـشاريع
  .]2011 الحكم المحلي وآخرون،

  
   :1 تنفيذ الخطة اإلستراتيجية 2.3.1.4

  
تعــد عمليــة تطبيــق اإلســتراتيجية مــن المراحــل المهمــة فــي ترجمــة الــرؤى واألهــداف العامــة إلــى واقــع 
عملي، حيث أنه بعد اكتمال صياغة اإلستراتيجية يتجه اهتمام اإلدارة العليا بعمليـة التنفيـذ وٕامكانيـة 

ــــذ مــــن أهــــم مرا ــــر مرحلــــة التنفي ــــساقها مــــع اإلســــتراتيجية الموضــــوعة، وتعتب حــــل اإلدارة تفاعلهــــا وات

                                                 
ة مجموعة من األنشطة واألدوات واإلجراءات التي تستخدم في متابعة سير العمليات وتحليل أثر البيئة الداخلي 1

والخارجية على اإلستراتيجية واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة العقبات أو تعديل اإلستراتيجية بما يتفق مع التغير في 
   .] 2005, مخيمر [ البيئة وطبيعة األهداف المنشودة
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ـــى الفـــشل، وتحتـــوي هـــذه  ـــؤدي إل ـــسياسات ي ـــر الفعـــال للخطـــط وال ـــذ غي اإلســـتراتيجية حيـــث أن التنفي
  ]2005 مخيمر، ; 2004 البنك الدولي وآخرون، [:المرحلة على عدة خطوات 

توضح الخطة اآلثـار المترتبـة علـى تنفيـذ اإلسـتراتيجية :إعداد خطة عامة لتنفيذ اإلستراتيجية  -1
ازنـة والمـوارد البـشرية والوقـت الكـافي لتنفيـذها، وتعتبـر الخطـة نقطـة تكامـل كـل من حيث المو 

وتوضــــح الخطــــة المهــــام ، المــــشروعات والبــــرامج المكونــــة إلســــتراتيجية تعزيــــز بيئــــة األعمــــال
ــــشرية مــــسؤولواألطــــراف ال ــــذ كــــل مهمــــة والمــــوارد الب ــــالزم لتنفي ــــواقعي ال ــــي ال ة والجــــدول الزمن

رد الماليـــة ومـــصادر التمويـــل لتنفيـــذ كـــل مـــشروع، وتحـــدد الخطـــة والمهـــارات المطلوبـــة والمـــوا
النتائج المتوقعة من عملية التنفيذ وتحدد مقاييس األداء لكل مشروع، وتوفر المعلومات حـول 
المتابعــة والتقيــيم لكــل األطــراف المــشاركة مــن محــافظ كقائــد للحكومــة المحليــة ورئــيس وزراء 

  .ئد للشعب وممثلي القطاع العام والخاصكقائد للحكومة المركزية، ورئاسة كقا
وتحتـــوي علـــى خطـــة العمـــل وأهـــداف المـــشروع : إعـــداد خطـــة عمـــل لكـــل مـــشروع علـــى حـــدة  -2

ومدخالتــه ومخرجاتــه وملخـــص لألعمــال الرئيـــسية الواجــب القيـــام بهــا باإلضـــافة إلــى النتـــائج 
  .والتحديات المتوقعة للمشروع وٕادارة المشروع

ــــذ و  -3 ــــاء إطــــار مؤســــساتي لتنفي ــــصادية فــــي بن ــــشيط البيئــــة االقت ــــز وتن متابعــــة إســــتراتيجية تعزي
 مــن إيجــاد روابــط رســمية وغيــر رســمية بــين لــضمان تعزيــز بيئــة األعمــال ال بــدّ : المحافظــة 

أصـحاب المــصالح لزيــادة الثقـة بــين الــشركاء وذلـك ألن معظــم المــشروعات تـتم بالــشراكة بــين 
 .القطاع العام والخاص

نجــاز البــرامج والمــشروعات تــوفير يحــدد مــدى فعاليــة إ:  الالزمــة خالتالتأكــد مــن تــوافر المــد -4
المدخالت المطلوبة للتنفيذ من موارد ومـدة زمنيـة ودعـم سياسـي مـن قـادة القطـاع العـام وقـادة 

 . السياسية على مستوى المحافظةباألحزا

خطـة يتم عمل مراجعة مستمرة وبـشكل دوري لل: تنفيذ المهام الواردة في خطة عمل المشروع  -5
ـــك مـــع تواصـــل دعـــم  للتأكـــد مـــن تنفيـــذها وتحقيـــق كافـــة األهـــداف والمهـــام المرجـــوة بدقـــة وذل

 .أصحاب المصالح من كافة القطاعات للخطة

ربط مشاريع الخطة اإلستراتيجية لتعزيز بيئة أعمال واقتصاد المحافظة مع البرامج والمشاريع  -6
لتخطــيط علــى المــستوى المحلــي المعتمــدة لــدى الخطــط الوطنيــة وذلــك لتحقيــق التكامــل فــي ا

 .واإلقليمي والوطني

 

  : مرحلة المراجعة والتقييم 2.3.1.5
في هذه المرحلة يتم تحديد مدى مساهمة اإلستراتيجية في تحقيق األهـداف المحـددة مـسبقًا فـي مرحلـة 
ـــه فـــي الخطـــط  الـــصياغة اإلســـتراتيجية، والتأكـــد مـــن أن األداء الفعلـــي يتماشـــى مـــع األداء المخطـــط ل



 44

خطـاب، [اإلستراتيجية وهذه المرحلة تكون بـالتزامن مـع كـل مرحلـة مـن مراحـل التخطـيط االسـتراتيجي 
1985 ; Wong et al.,2006 .[  

  :تباع الخطوات التالية  من خالل ايتم تقويم ومراجعة اإلستراتيجية
والغايات المتوقعـة تهدف هذه العملية إلى مقارنة النتائج الفعلية باألهداف : مرحلة الرقابة والتقييم  �

مــن تطبيــق اإلســتراتيجية واكتــشاف االنحرافــات التــي قــد تنــتج مــن أي مــن مراحــل التخطــيط ســالفة 
الــذكر بالتنــسيق مــع أصــحاب المــصالح مــن الــشركاء المحليــين علــى مــستوى المحافظــة، كمــا أنهــا 

تراتيجية تـــساعد علـــى تحديـــد النتـــائج وضـــبط النفقـــات وتـــسهم فـــي تطـــوير وتحـــسين أداء الخطـــة اإلســـ
  .وتسهل إمكانية تحقيق األهداف اعتمادًا على الموارد المتاحة بكل كفاءة

ضبط وتعديل الخطط في كافـة مراحـل التخطـيط مـن خـالل التغذيـة الراجعـة مـن المجتمـع المحلـي  �
 Wheelen And]يـــــرى: والتقـــــارير الدوريـــــة الـــــشهرية أو الربعيـــــة مـــــن مـــــدراء المـــــشاريع

Hunger,2008] ديل باتخـــاذ الخطـــوات التـــصحيحية فـــي االســـتراتيجيات أو تغييـــر نـــه يـــتم التعـــأ
بعــــض األنظمــــة التــــي كانــــت ســــبب فــــي عــــدم تحقيــــق األهــــداف التــــي اســــتهدفتها االســــتراتيجيات 

 :باالعتماد على التغذية الراجعة، ويتم ذلك من خالل 

o ية، أي تحديــد نقــاط أساســية يــتم مــن خاللهــا تقيــيم موقــف اإلســتراتيج: وضــع معــايير لــألداء
 .             وتعد هذه المعايير المقياس الذي يتم الحكم على مستوى األداء من خالله 

o  ية تقييم مسؤولحيث يتولى المديرون : مقارنة مستويات األداء الفعلية بالمعايير الموضوعة
 .مدى االنحراف عن المعايير الواردة في الخطوة السابقة

o  هـــذه الخطـــوة بهـــدف تـــصحيح األخطـــاء، ومعالجـــة وتـــأتي : اتخـــاذ اإلجـــراءات التـــصحيحية
أسباب القصور واالنحراف في أداء األعمال التي تم اكتشافها في الخطوة الـسابقة ليتناسـب 

 .األداء الفعلي مع معايير األداء

  
  : توثيق اإلستراتيجية 

 محافظة بيت يفترض توثيق اإلستراتيجية بكافة مراحلها في تقرير يسمى خطة تعزيز وتنشيط بيئة أعمال
لحم، ويتم نشرها والتشاور بشأنها من خالل اجتماع المجلس التنفيـذي بـصورة مبدئيـة لكـي يـتم تبنيهـا مـن 
قبــل أعــضاء المجلــس ومــن ثــم اإلعــالن عنهــا فــي اإلعــالم المحلــي للمحافظــة ونــشرها علــى موقــع مكتــب 

مـــة ومــــدخالت أكثـــر مــــن المحافظـــة، بهــــدف تعريـــف المجتمــــع المحلـــي باإلســــتراتيجية وجلـــب أفكــــار متقد
المجتمع والحصول علـى رأي داعـم لمخرجـات الخطـة ممـا يعطيهـا صـفة الـشرعية ويزيـد الـشعور بملكيتهـا 
وبالتالي االلتـزام فـي تحـسينها وتنفيـذها وصـياغتها بكيفيـة تـساهم فـي تعزيـز وتنـشيط بيئـة أعمـال محافظـة 

  .بيت لحم بكفاءة وفعالية
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  : متغيرات الدراسة 2.4
 الجزء من البحث إلى عرض المتغيرات التي من المتوقع أن تؤثر على نجاح عمليـة التخطـيط يهدف هذا

االستراتيجي في تعزيز بيئة األعمـال فـي محافظـة بيـت لحـم، وذلـك اعتمـادًا علـى إجـراء بعـض المقـابالت 
يط االستكـــــشافية الشخـــــصية ومراجعـــــة الدراســـــات الـــــسابقة واألدبيـــــات النظريـــــة التـــــي تناولـــــت دور التخطـــــ

وزارة الحكم المحلي  ;2005 مخيمر،; 2004البنك الدولي وآخرون،[االستراتيجي في تعزيز بيئة األعمال 
 .]...2011وآخرون،

  
  ):تعزيز بيئة األعمال في محافظة بيت لحم(ي التابع وهو  المتغير الرئيس2.4.1

  
 قــوي قــادر علــى البقــاء تعتبــر عمليــة تعزيــز بيئــة األعمــال وتنــشيطها المحــور األساســي فــي خلــق اقتــصاد

والنهوض بالمجتمع بكافة قطاعاته، ويتم ذلك مـن خـالل تحـسين الظـروف والعوامـل البيئيـة الموجـودة مـن 
إجراءات التعامل مع شـركات األعمـال بـشكل سـلس وتـسهيل الحـصول علـى التـراخيص وخفـض التكـاليف 

بة مـع تـوفير الحمايـة للمـستثمرين، المطلوبة ووضع سياسات وتطوير قوانين مالية وضـريبية وٕاداريـة مناسـ
وٕايجـــاد بيئـــة قانونيـــة قـــادرة علـــى الحفـــاظ علـــى حقـــوق هـــؤالء المـــستثمرين مـــن خـــالل تعزيـــز دور المحـــاكم 
واســـتقاللية القـــضاء وبالتـــالي إمكانيـــة الوصـــول إلـــى بيئـــة اقتـــصادية قـــادرة علـــى تحقيـــق مـــصالح القطـــاع 

 من خالل إيجاد فـرص عمـل مناسـبة وخفـض نـسبة ةالخاص بمستثمريه وحل كافة اإلشكاليات االقتصادي
البطالة وتقليل حدة الفقر وتعزيز قدرة اإلنتاج المحلـي مـن خـالل محاربـة اإلغـراق وخفـض نـسبة البـضائع 
المستوردة والمهربة، إضافة إلى تحسين الوعاء الضريبي وبالتالي خفض نـسبة التهـرب الـضريبي وتنـشيط 

 أعمـال مناسـبة فـي محافظـة بيـت تعتبر محددات لقياس أثـر وجـود بيئـةالتجارة الداخلية، وهذه المضامين 
] 2013،2012البنك الدولي،[لحم 

1. 

  :المتغيرات المستقلة 2.4.2

 لقد اتفقت العديـد مـن الدراسـات الدوليـة والعربيـة التـي مارسـت التخطـيط االسـتراتيجي فـي مجـال التنميـة 
ـــى أن عمليـــة التخطـــيط االســـتراتيجي  ـــر عـــدة مراحـــل تـــشكل بمجملهـــا مقومـــاتاالقتـــصادية عل  تمـــر عب

 بدءًا من مرحلة التحليل البيئي مرورًا بمرحلتي صياغة وتنفيذ اإلستراتيجية وصوًال التخطيط االستراتيجي
ـــيم لإلســـتراتيجية ـــة المراجعـــة والتقي ـــة ،لمرحل  هـــذا باإلضـــافة الـــى وجـــود عوامـــل أخـــرى مـــؤثرة علـــى عملي

األعمـــال والمرتبطـــة بمـــستوى المـــشاركة فـــي وضـــع وتنفيـــذ الخطـــط التخطـــيط االســـتراتيجي لتعزيـــز بيئـــة 

                                                 
 دولة 181 من أصل 131 أن الضفة الغربية وقطاع غزة تحتالن المركز 2012ورد في تقرير ممارسة األعمال للعام  1

  . ]2012  البنك الدولي،[ في مدى توفر بيئة أعمال مناسبة
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  .اإلستراتيجية، وتحديد األولويات المحلية

التهـــرب الـــضريبي، البطالـــة، الفقـــر، اإلغـــراق، تهريـــب الـــسلع،  (:تابعـــة المـــستهدفةالمتغيـــرات ال 2.4.3
  ). التجارة الداخلية التضخم، ضعف

 المؤهل العلمي، طبيعة العمل، سنوات الخبـرة فـي العمـل الجنس، العمر،( : لضابطةالمتغيرات ا 2.4.4
الحالي، قطاع العمل، تاريخ إنـشاء المؤسـسة، عـدد العمـال فـي المؤسـسة، مجـال نـشاط المؤسـسة، تـوفر 

  ).خطة إستراتيجية

  :العالقة بين هذه المتغيرات) 2-1( ويوضح الشكل 
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  )2-1(شكل رقم 

  اإلطار العام لمتغيرات الدراسة
  

      
  
  

    
  
  

  
  
  

    
  )1-1(شكل رقم 

  عالقة متغيرات الدراسة
  
  

  
 

  
  

    
  

  

1.  

  

  

 تحليل بيئة األعمال 

  تحديد األولويات 

   مشاركة أصحاب المصالح

  
 )تعزيز بيئة األعمال( 

 

 البطالة

 الفقر

 لضريبيالتهرب ا

 التهريب

 التضخم

 اإلغراق

 التجارة الداخليةضعف 

 إعداد اإلستراتيجية

 تنفيذ اإلستراتيجية

 مراجعة وتقييم اإلستراتيجية

 معوقات التخطيط االستراتيجي

 المتغيرات المستقلة

 المتغير التابع الرئيس

 التابعة المستهدفةالمتغيرات 
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  ثالث الالفصل
  

 :واقع بيئة االقتصاد واألعمال في محافظة بيت لحم . 3

  
    مقدمة3.1

  
ب يعـاني اقتـصاد محافظـة بيـت لحـم مـن التراجــع الملمـوس فـي جميـع قطاعاتـه االقتـصادية ويعـزى الــسب

في ذلك إلى ضعف بيئة األعمال واالقتصاد التـي تعمـل فـي فـضائها هـذه القطاعـات، ولكـي يـتم العمـل 
على إيجـاد بيئـة أعمـال مناسـبة فقـد تـم التعـرف علـى المعلومـات األساسـية الالزمـة للتخطـيط مـن خـالل 

 علـــى كافـــة إجـــراء عمليـــة التحليـــل االســـتراتيجي لكافـــة القطاعـــات االقتـــصادية فـــي المحافظـــة واالطـــالع
بيئـة التعـرف علـى المشكالت االقتصادية القائمة، والتعرف على الوضع االقتصادي الحـالي للمحافظـة و 

بنـاًء الخصائص المحلية للقطاعات االقتصادية الناشطة فيها والتـي تـشكل البـذور التـي يمكـن األعمال و 
علـى المـستوى  ن فـرص النمـوتحـسي لمحافظـة بيـت لحـم بهـدف  التنمية المحليـةإستراتيجيةطوير عليها ت

ــذا فقــد تــم جمــع المحلــي وزيــادة فــرص العمــل وتنــشيط االقتــصاد المحلــي  وتعزيــز بيئــة األعمــال فيهــا، ل
مـن خـالل اسـتبانه الدراسـة وٕاجـراء المقـابالت مـع األشـخاص (المعلومات الالزمـة مـن مـصادرها األوليـة 

ـــــة ـــــة التنموي ـــــة مـــــن خـــــالل البيا، و )ذوي العالقـــــة مـــــن شـــــركاء العملي ـــــات الثانوي ـــــشورات اإلحـــــصاء (ن من
الفلسطيني، منشورات مؤسسة أريج، سجالت المؤسسات ذات العالقة من المديريات ومؤسسات القطـاع 

  ). السابقةتالخاص والدراسا
وتضم البيانات التي تم جمعها بيانات ديموغرافية واقتصادية دقيقة وذلك لتحديد االتجاهات االقتـصادية 

نقاط القوة والضعف ومعرفة الفرص والتحديات التي تواجه اقتصاد المحافظة ليتم في المحافظة وتحديد 
بنــاًء علــى هــذا التحليــل االســتفادة مــن نقــاط القــوة فــي اســتغالل الفــرص المتاحــة واالبتعــاد عــن التحــديات 
وتقوية عناصر الضعف ومعالجتهـا، وبالتـالي المـساهمة فـي تحديـد األولويـات المحليـة والتـي تعتبـر مـن 
مراحل وثمار التخطـيط االسـتراتيجي وذلـك لتخـصيص المـوارد الالزمـة لهـا بعنايـة، وتـسهم هـذه البيانـات 
في إعطاء فكـرة حـول مـوارد وٕامكانـات كـل مـن القطـاع العـام والخـاص والمجتمـع المـدني واسـتخدام هـذه 

مناســبة لجعـــل وضــع الــسياسات واالســـتراتيجيات والخطــط ال القـــرارات المــستقبلية و ذالمعلومــات فــي اتخــا
  . فيها ولحل معظم المشكالت االقتصادية التي تواجه مواطنيهاأعمال نشاطات إلقامةالمحافظة جاذبة 



 49

  : مؤشرات عامة3.2

  

، البحرم عن سطح 775 كم جنوب شرق القدس وتقع على ارتفاع 10تقع محافظة بيت لحم على بعد 
 مخيمــات لالجئــين وتعتبــر محافظــة 3 مجلــس قــروي و31 مجــالس بلديــة و10وتحتــوي المحافظــة علــى 

 مــشكلة بـذلك نــسبة 2 كـم659حيـث تبلـغ مــساحتها مــساحة بيـت لحـم مــن أكبـر المحافظــات الفلـسطينية 
  :)3.1(جدول  حسبأوسلو احة الضفة الغربية، وقد تم تقسيمها حسب اتفاقية سمن م % 11.7

  
  :بيت لحم توزيع المناطق الجغرافية حسب اتفاقية أوسلو لمنطقة ): 3.1(جدول 

  النسبة  )2كم (المساحة  المنطقة

   A 47.6  7%منطقة 
   B 32.8  5%منطقة 
   C 475  72%منطقة 

   %16  102.4  محميات طبيعية
   %100  659  المجموع

  
 ذكـور، 98,794 مـنهم نـسمة194,095 حـوالي  2011م عـا منتـصف بلـغ عـدد سـكان المحافظـة فـي

 وقــــد ســــجلت الكثافــــة الــــسكانية فــــي لإلنــــاث، %100  للــــذكور مقابــــل%103بنــــسبة  إنــــاث 95301و
مــن مجمــوع الــسكان فــي % 70.2 نــسبة سكنيــ، و  الواحــد المربــع شــخص للكيلــومتر294.5المحافظــة 

ــــــاطق حــــــضرية،  ــــــف، % 22.5من ــــــي الري ــــــي المخيمــــــات% 7.3ف   الجهــــــاز المركــــــزي لإلحــــــصاء[ 1ف
  .] 2012 الفلسطيني،

 

  : كما يلي2007ت العمرية في المحافظة لعام  توزيع الفئاأن الفلسطيني اإلحصاءوتظهر بيانات 

                                                 

 شخص او أكثر، او الذي يبلغ 10000هي التجمعات السكانية التي يصل عدد سكانها إلى : المناطق الحضري  1
 شبكة كهرباء عامة وشبكة مياه عامة ومكتب بريد م نسمة شريطة أن يتوفر لديه9999-4000عدد سكانها بين 

  . بدوام كامليارس ثانوية ومركز صحومد
 وغير متوفر لديهم 9999-4000 نسمة أو تبلغ بين 4000التجمعات التي يبلغ عدد سكانها اقل من : المنطقة الريفية 
  .الخدمات السابقة
إلحصاء ل يمركز الجهاز ال[ 48ا ممن تركوا أراضيهم من أراضي ونرو  تجمع يخضع لسيطرة األأي: مخيم الالجئين 

  .]2012 لسطيني،الف
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  . عام15أقل من  % 39.3 �
  . عام64-15من  % 54.9 �
 . ]2010 ،أريج[ عام 65أكبر من  % 3.7 �

مـن % 71.1 حيـث أن" مجتمـع شـباب " وهذا يؤكد علـى أن مجتمـع بيـت لحـم هـم مـن صـغار الـسن 
 فــي بيــت لحــم هــو األســرة د عــدد أفــرا ســنوات فــأكثر، وبلــغ متوســط10 أعمــارمجمــوع الــسكان ضــمن 

 .]2012 ، الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء[أسرة  شخص في كل 5.5

 ارتبـاط لهـا الميـزة هـذه أن شـك وال عنـصر الـشباب فيهـا يغلـب تركيبـة سـكان المحافظـة أن لنـا يتبـين
 أن شـك والالحديثة، التكنولوجيات وتشغيل المهارات، التعلم واكتساب على والقدرة التغيير بتقبل وثيق

ممـا يتطلـب زيـادة  اإلعالـة نـسبة كارتفـاع الـسلبية الجوانـب بعـض لهـا االيجابيـة المـذكورة المزايـا
 بـــين صـــفوف ةاالعتماديـــة وزيـــادة االســـتهالك واإلنفـــاق والكثافـــة الـــسكانية وزيـــادة نـــسبة الفقـــر والبطالـــ

 المعيـشة ومـستوى الحيـاة نوعيـة علـى التـي تـؤثر المـشاركة نـسبة الـشباب وصـغار الـسن وانخفـاض

  .] ; 2005khouri,2008ماس، [
  

  :القوى العاملة 

 مـا نـسبته اً  عامـ15لقد أشار مسح القوى العاملة المشاركة لمحافظـة بيـت لحـم ممـن تزيـد أعمـارهم عـن 
 وكانــت مــشاركة المــرأة 2010فــي العــام % 46.6 ب  مقارنــة2011فــي العــام كقــوى عاملــة % 48.7

 قطـاع التجـارة والمطـاعم والفنـادق كـان 2011وفـي العـام  ع الرجـل،مقارنـة مـ% 23.5منخفضة بنـسبة 
 يليــه قطــاع ،%22.7 مــن حيــث عــدد القــوى العاملــة فقــد بلغــت نــسبة العــاملين فيــه األولــىالمرتبــة فــي 

ويليـه  % 15.6ومن ثم قطاع الخـدمات بنـسبة % 17.5التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية بنسبة 
ويـأتي فـي المراتـب األخيـرة مـن % 11.4 قطـاع البنـاء والتـشييد بنـسبة ثـم% 15.4قطاع التعلـيم بنـسبة 

 ،%8.6قطــاع الزراعــة والــصحة والنقــل والتخــزين واالتــصاالت بنــسبة  حيــث اســتيعابها لأليــدي العاملــة
  .]2012،  الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء[ على التوالي% 4.2، 4.6%

لخدمات التي يقدمها القطاع العام والخاص فـي حـين تراجعـت ومن المالحظ ارتفاع نسبة مساهمة قطاع ا
مــساهمة القطاعــات اإلنتاجيــة مثــل الزراعــة وذلــك بــسبب القيــود المفروضــة علــى حركــة األفــراد والبــضائع 
وزيــادة التكـــاليف ومـــصادرة األراضـــي وســـيطرة إســـرائيل علــى مـــواد التـــسميد وقلـــة المخصـــصات الحكوميـــة 

  .للقطاع الزراعي
يليــه القطــاع % 74.3اع الخــاص النــسبة األكبــر مــن حيــث اســتيعابه لأليــدي العاملــة بنــسبة واحتــل القطــ
فــي % 2.2مــن النــسبة الكليــة و% 9.7أمــا فــي إســرائيل والمــستوطنات فقــد بلغــت % 13.8العــام بنــسبة 

% 4.6و% 85.7نــسبة العــاملين مــن أبنــاء المحافظــة فــي داخــل المحافظــة ت بلغــ و القطاعــات األخــرى،
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 الجهــاز المركــزي لإلحــصاء[ يعملــون فــي إســرائيل والمــستوطنات% 9.7 محافظــات أخــرى وفــي يعملــون
  . ]2012الفلسطيني،

  
  :القطاعات االقتصادية في محافظة بيت لحم  3.3

يقوم اقتصاد محافظة بيت لحم على العديد من القطاعات االقتصادية التي تشكل دعامة أساسـية لتحقيـق 
% 18بحـوالي مـساهمتها في دعم االقتصاد الوطني بـشكل عـام مـن خـالل تنمية اقتصادية محلية وتسهم 

 إضـافة وأمريكـا أوروبـاإلـى   مليـون يـورو50 مـا قيمتـه هار ي وتـصدالفلـسطيني اإلجمـاليمن الناتج المحلي 
 يمكن أن تكون أربعة أضعاف هذا الرقم مـن منتجـات مختلفـة  التيها إلى األسواق اإلسرائيليةإلى صادرات

1.  
 بمختلـف أشــكاله مـن الــصناعات الحرفيــة  االقتــصادية فـي المحافظــة قطـاع الــسياحةترز القطاعـاأبــومـن 

 دولة فـي العـالم مـن 50 من أكثر إلىرخام الذي يصدر ل، يليه قطاع الحجر وااوالفندقية والمطاعم وغيره
ألثـــاث ، ويليـــه قطـــاع الـــصناعات الـــذي يـــضم صـــناعة اآســـيا الغربيـــة ودول شـــرق أوروبـــانهـــا أمريكـــا و يب
 والحديد وصناعة الغزل والنسيج، ومن القطاعات الناشطة فـي المحافظـة قطـاع الخـدمات الـذي األلمنيومو 

 والغـازمـن خـالل سـلطة الميـاه الفلـسطينية والميـاه  من خـالل شـركة كهربـاء القـدس يضم خدمات الكهرباء
 إلــى باإلضــافة بنــك 12وكــذلك البنــوك التــي يبلــغ عــددها مــن خــالل وجــود ثــالث محطــات لتعبئــة الغــاز 

وشـــركات التـــأمين البـــالغ عـــددها ســـبع شـــركات وشـــركات االتـــصاالت الـــسلكية مؤســـسات الوســـاطة الماليـــة 
  ).جوال والوطنية (والالسلكية ) بالتل(

  : في المحافظة بشيء من التفصيلقتصادية الهامةوسنتناول في هذا الفصل القطاعات اال
  

  :قطاع السياحة   3.3.1

 قبلة جعلتها ومتعددة، فريدة وثروات سياحية بمقوماتمحافظة بيت لحم خاصة عامة و  فلسطين تتميز
 موقع ديني وتاريخي في المحافظة نذكر 37حيث يوجد حوالي ، واالنتماءات األقطار مختلف من للسياح

ة،  مغارة الحليب، حقل الرعا، مسجد عمر، عليه السالممنها كنيسة المهد التي تعتبر مهد سيدنا المسيح
 وادوالكثير من المواقع األثرية مثل عين أرطاس وبرك سليمان وقلعة مراد وتل الفريديس، و دير كريمزان 

 إلى وجود العديد من النشاطات السياحية التي تشجع السياحة المحلية من إضافةالخريطون وغيرها، 
  .تطريزفنادق ومطاعم ومتاحف وأماكن للتسوق السياحي من الخزف والحرف اليدوية وال

  في هاماً  دوراً بحيث يلعب من أهم القطاعات االقتصادية في محافظة بيت لحم،  قطاع السياحةيعتبر
 اإلجماليمن العدد % 24 مشكلة ما نسبته اً  مطعم200 واً  فندق21وذلك لوجود  المحلية تشجيع العمالة

                                                 

 . لوكالة وفا 2008- 5-15 بتاريخ ئيس غرفة تجارة بيت لحمتصريح صحفي لر  1
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السياح   حيث سجل عدديةاألجنباستقطاب العمالت  إضافة إلى للفنادق والمطاعم في الضفة الغربية،
من  % 45ويبقى حوالي   مليون سائح من مختلف الجنسيات1.4ما يزيد عن  2010في نهاية العام 

 GIZ et ; 2009 ,اوتشأ[السياح لليلة واحدة في فنادق بيت لحم مما يساهم في دعم االقتصاد المحلي 

al.,2011.[  
 إلــى أكثــر مــن 2012مــن العــام ) آب -كــانون ثــاني(وارتفــع عــدد الزيــارات الــسياحية للمحافظــة فــي الفتــرة 

 الـسياحية فـي األراضـي الفلـسطينية والتـي عمـن حركـة الـزوار إلـى المواقـ% 44مليون ونصف زيارة بنسبة 
فــي فنـادق بيــت لحــم % 47 ألـف ليلــة فــي الفنـادق الفلــسطينية منهـا 663 مليــون زيـارة، وأقــاموا 3.5بلغـت 
  .1والخليل

ئــل للــسياح إال أن اقتــصاد المحافظــة ال يجنــي إال القليــل مــن نفقــات هــؤالء الــسياح وبــالرغم مــن العــدد الها
التـي أشـارت إلـى أن االقتـصاد الفلـسطيني يجنـي فقـط خمـسة سـنتات ] 2011عـودة،[وهذا ما أكدته دراسـة 

 180 أن اإليـرادات الفلـسطينية لـم تتعـدَ ثنـاء زيارتـه لألراضـي الفلـسطينية و قه السائح فـي أمن كل دوالر ينف
  . مليار دوالر إيرادات إلسرائيل في نفس الفترة2.7 مقابل 2005مليون دوالر وفق إحصاء 

وبناًء على ما تقدم ومن خالل تحليـل واقـع الـسياحة فـي المحافظـة، يمكـن رصـد المـشاكل والتحـديات التـي 
كـــن اســـتثمارها تقـــف حـــائًال أمـــام ازدهـــار وتقـــدم هـــذا القطـــاع، إضـــافة إلـــى المزايـــا والفـــرص التـــي مـــن المم

  :وتطويرها للنهوض بقطاع السياحة من خالل الجدول التالي 
  

  .مزايا وتحديات قطاع السياحة في المحافظة):3.2(جدول 

                                                 

 .27/9/2012،" مليون زيارة للمواقع السياحية خالل هذا العام3.5"خبر صحفي على وكالة معا بعنوان  1

  التحديات  المزايا

  .عدم فعالية البرامج الحالية المقدمة للسياح  .واألثرية المقدسة األماكنوجود 

  .دالءتطوير قدرات األ تدريب ممنهج لقلة  .األجنبية بعض اللغات إجادة

 واعتراف اليونسكو المكانة الدينية لمدينة بيت لحم
  .بها كمدينة تاريخية

  .قلة االهتمام بالمظهر العام للمدينة

 وجــود إحــصاءات دقيقــةو وجــود بنيــة تحتيــة مالئمــة، 
  ].2011حنانيا، [

غيــاب التكامــل بــين الجهــات المختلفــة فــي هــذا ضــعف التنــسيق و 
  .القطاع

ــــــسياحية   .مطاعم في المحافظةكثرة ال ــــــب ال ــــــة المكات ــــــسياهيمن ــــــى حركــــــة ال ح اإلســــــرائيلية عل
LED,2009] [

1
 

 وبالتــالي قــصر المــسار إهمــال بعــض األمــاكن الــسياحية المهمــة  
المخـرور وواد فـوكين وواد كيـدرون ووادي السياحي للـسائح مثـل 

صــحراء وشــبه صــحراء شــرق  كــذلك و ســابا خريطــون وديــر مــار
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  :قطاع الحرف اليدوية  3.3.2

 األوضـاع نتيجـة  مـشغالً 30 مـن أكثـر إغـالقوتـم والـصدف  للخـزف  مشغالً 25يتكون هذا القطاع من 
 فــي العمــل فــي هــذا المجــال  األكثــر حظــاً نّ لعــل النــساء هــو  لبيــع المطــرزات  محــالً 30ويوجــد الــسياسية 

 التــي صــناعة خــشب الزيتــون ، إضــافة إلــىرطــاساو نحــالين و بتيــر و حوســان و  الخــضر ىخاصــة فــي قــر 
 قيمـة العـالم، وبلغـت أنحـاءالـشجرة المباركـة لكـل مـا تعنيـه  أهمية من خالل قصوى للسياح أهميةتشكل 

ألف   150.5دوالر وقيمة الواردات ألف  731.8 حوالي 2008 من خشب الزيتون في العام الصادرات
ويوجــد فــي المحافظــة ، احور ثــم بيــت لحــم ثــم بيــت جــاالدوالر وتتركــز هــذه الــصناعة فــي مدينــة بيــت ســ

مـن هـذه المنتجـات % 55  شخص، ويتم تسويق ما يقـارب1200تزيد عن  استيعابية مشغل بقوة 144
 والخلـــيج، بينمـــا يـــتم تـــصدير األردن العربيـــة خاصـــة لألســـواق تـــصدر %15و  فـــي مواســـم الحـــج،محليـــاً 

  .] GIZ et al.,2011 ;2011 حنانيا،; 2008 خوري، [األجنبية  األسواقمنها إلى % 30
 ومن خالل تحليل واقع قطاع الحرف اليدوية في المحافظة، يمكن رصد المشاكل والتحديات التي تقف 
حائال أمام ازدهار وتقدم هذا القطاع، إضافة إلى المزايا والفرص التي من الممكـن اسـتثمارها وتطويرهـا 

  ).3.3(للنهوض به من خالل جدول 
  

                                                                                                                                                    
1 Local Economic Development at Bethlehem (LED)  

  .المحافظة
 مـن دامة العديد من المهرجانات السنوية في العديإق

مهرجان الخس في أرطـاس، (مثل المناطق المحلية 
المشمش فـي بيـت جـاال، الفقـوس فـي بيـت سـاحور، 
العنــب فــي الخــضر، الزيتــون فــي مدينــة بيــت لحــم، 

   ).الباذنجان في بتير

عــدم مــشاركة ودعــوة الــسياح للمهرجانــات الــسنوية التــي تقــام فــي 
   ).المشمش، الخس، العنب وغيرها(ة المحافظ

عــدم تمكــن الفلــسطينيين مــن الوصــول إلــى ســاحل البحــر الميــت   .حسن الضيافة لدى مواطني المحافظة
 كـــــم والـــــذي يـــــشكل الجـــــزء الـــــشرقي مـــــن 32الــــذي يبلـــــغ طولـــــه 
 .]2009,ااوتش [محافظة بيت لحم

ى األســـواق الفلـــسطينية وتحكمـــه فـــي تـــشديد خنـــاق االحـــتالل علـــ  .االستقرار األمني النسبي في المحافظة
  .الطرق والمواصالت

  
  

 وقلـة الميــاه تقلـة الخـدمات والمرافـق العامـة مثــل مواقـف الـسيارا
والحمامـــات العامـــة، وقلـــة خـــدمات الـــصراف اآللـــي وعـــدم وجـــود 

  ].2011عودة،[خرائط تفصيلية للمحافظة 
ـــــصينية    قلـــــة المطـــــاعم المتخصـــــصة بـــــاألكالت الدوليـــــة مثـــــل ال

  .طالية وغيرهاواالي
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  .مزايا وتحديات قطاع الحرف اليدوية في المحافظة):3.3(جدول 

  التحديات  المزايا

  .قلة الدعم المالياإلنتاج و ارتفاع أسعار المواد األولية وتكاليف   . بحاجة إلى تفعيلاوجود نقابات وجمعيات ولكنه

  .غياب القوانين الخاصة بحماية الملكية  .الطابع الديني للمنتج

 . مـــشغل جديــــدإلنـــشاءمنخفــــضة الماليـــة التكـــاليف ال
  ]2011حنانيا،[

  . السوق بالمنتجات الصينيةإغراق

الــــــنقص فــــــي الخبــــــرات والتــــــدريب للحــــــرفيين وضــــــعف المهــــــارات   
  .اإلدارية

  ]LED,2009[. اإلبداعاتضعف التصميم و   
 وضــعف  النــسيجصـناعة  الـسياح األجانــب فــيأذواقعـدم مواكبــة   

 GIZ et[ لـــي والـــدوليالقـــدرة التـــسويقية علـــى المـــستوى المح
al.,2011[.  

  

 :قطاع الزراعة  3.3.3

، من القوى العاملة في المحافظـة% 8.6 يستوعب حيثتلعب الزراعة دور فرعي في اقتصاد بيت لحم 
 وتبلـغ مـساحة ،مـن المنـشآت الزراعيـة الفلـسطينية% 1.5 منشآت زراعية مشكلة ما نـسبته 107ويوجد 

منهـا مفتـوح أمـام مزارعـي المحافظـة % 50 دونم أقل من  ألف621.7 الزراعية في المحافظة األراضي
 التــي تحــت الــسيطرة الفلــسطينية األرض التعــسفية، وتقــدر مــساحة اإلســرائيلي االحــتالل إجــراءاتبــسبب 
ــــغ مــــساحة األرض المزروعــــة %12ي بحــــوال مــــن مــــساحة المحافظــــة % 8 بمــــا بنــــسبته 2 كــــم55 وتبل

  .]2012 ركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز الم;2010, أريج [اإلجمالية
 الزراعـة فـي المحافظـة إنتـاج، ويـسهم )والحيـواني النبـاتي(تمارس الزراعة في محافظة بيت لحـم بـشقيها 

 مليـون 39.5 والـذي وصـل إلـى  الفلـسطينيةاألراضـي الزراعـي فـي اإلنتـاجمـن قيمـة % 2.9بما يعـادل 
، الفــستقالزيتــون، العنــب، ( فــي بيــت لحــم ومــن المحاصــيل المــشهورة، 2007-2006دوالر فــي العــام 

 ].GIZ et al. 2011 ; 2010أريج،[ )الخضروات الصيفية، القمح وبعض الحبوب
 ألــف دونــم مزروعــة 30 ألــف إلــى 28 ألــف دونــم مــن العنــب فــي محافظــة بيــت لحــم ومــابين 18يوجــد 

 ألف دونـم فقـط 16 بالزيتون حسب إحصائية مديرية الزراعة في بيت لحم وحسب احصاء التعداد يوجد
مزروعــة بــالزيتون وهــذا التـــضارب فــي األرقــام راجـــع لــشروط التعــداد الزراعـــي التــي يعتمــدها اإلحـــصاء 
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  1.الفلسطيني
مــن  % 8 تغطــي فقــط مــا نــسبته  حلــوب بقــرة83يوجــد فــي المحافظــة :  الحيــواني لإلنتــاج بالنــسبة أمــا

 آالف 7ن محافظة الخليل التـي يوجـد فيهـا احتياج المحافظة من الحليب ويتم استيراد العجز في ذلك م
) المـاعز والغــنم ( مــن الحيوانـات المجتــرة  ألـف77 بقـرة الحــم و460ويوجـد فــي المحافظـة حــوالي بقـرة، 

وتــــستهلك ،  يــــتم الحــــصول عليهــــا مــــن محــــافظتي جنــــين وطوبــــاس ألــــف رأس100وهــــي بحاجــــة إلــــى 
 مليـون والـنقص المقـدر 1.5غطـي فقـط  مليون دجاجـة الحمـة وهـي ت)4-3.5(المحافظة سنويا ما بين 

 90 ألـف بيـضة تـستهلك منهـا 120 وتنتج المحافظة يوميـا يتم استيراده من محافظة الخليل،% 55ب 
 كغـم مـن الـسمك 1ستهلك المـواطن بالمتوسـط مـا يعـادل يـ و ألف بيضة وتبيع المتبقـي لمحافظـة الخليـل،

  .]GIZ et al. ,2011[ %100 ةبنسب األسماك إنتاجوالمحافظة تفتقد إلى 
وبناًء على ما تقدم ومن خالل تحليل واقع الزراعة في المحافظة، يمكن رصد المشاكل والتحـديات التـي 
تقــف حــائال أمــام ازدهارهــا وتقــدمها، إضــافة إلــى المزايــا والفــرص التــي مــن الممكــن اســتثمارها وتطويرهــا 

  :للنهوض بهذا القطاع من خالل الجدول التالي 
  

  .زايا وتحديات قطاع الزراعة في المحافظةم):3.4(جدول  

  التحديات  المزايا
وجود مديرية زراعة والعديد من المؤسسات العاملة في هذا 

  .المجال
من % 87االحتالل اإلسرائيلي وسيطرته على أكثر من 

  .مساحة المحافظة
 ألف كوب من 496وجود برك سليمان التي تتسع إلى 

  .الماء سنويا بحاجة إلى استصالح
  .أعالف و أسمدة في كل المدخالت من  إسرائيلتحكم

زيت وزيتون بيت جاال ( تميز منتجاتها الزراعية خاصة 
  ).الذي يصدر للخارج، عنب الخضر

ضعف اهتمام الحكومة ومكتب المحافظة بهذا القطاع 
 الدعم المالي من موازنة السلطةالهام في توجيه التمويل و 

تمدة ضمن موازنة حيث أن مشاريع الزراعة غير مع
  .السلطة

القرب من محافظة الخليل التي تمتاز بميزة نسبية 
  ) والمواشينالعنب، الزيتون، وتربية الدواج(زراعيا

عدم وجود جهة عليا تنصهر فيها كل المنظمات 
والمؤسسات العاملة في هذا القطاع للتنسيق بينها وتوجيه 

  .مشاريعها حسب األولوية
  .قلة األيدي العاملة والمهرة   .الزراعيةوفر مراكز األبحاث ت

                                                 

جمالي الدخل من إ % 15ضي الفلسطينية ما نسبته  دونم في األرا940,000يغطي يوفر قطاع الزيتون الفرعي الذي  1
 ماليين يوم من العمالة الموسمية سنويا ودعم 4 ماليين و3الزراعي ويخفف من آثار البطالة والفقر بتوفير ما بين 

 ].2012أونكتاد، [ أسرة فلسطينية 100,000
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  . زراعيين مؤهلينءعدم وجود أدال   .وجود الكثير من المنظمات األهلية المدعومة محليًا ودولياً 
  بما فيها الترويج والتغليفضعف القدرة التسويقية   
  . يوم45قصر عمر موسم العنب الذي ال يتعدى ال   
إسرائيل تحكم للزراعة  ثمن األعالف ومستلزمات اارتفاع  

  .غيرهاأطعمة و  و أسمدة من هامدخالتفي 
شروط التعداد الزراعي وتعريفه للحيازة الزراعية والتي لها   

دور كبير في تقليل المساحات الزراعية والحيازات 
  .1الزراعية

ارتفاع ثمنها اذ يبلغ ثمن المتر المكعب شح المياه و   
، 2 شيكل للمواطن25 من أكثرالواحد 

;2009,ااوتش[.3
4

GIZ et al.,2011[.  
 20قلة المراعي حيث تقدر ايام الرعي في المحافظة   

يوم غذاء كامل مما يضطر المزارعين لالنتقال بمواشيهم 
  .وأغنامهم إلى مناطق الشمال طلبا للكأل والماء

  
   : تجارة الجملة والتجزئة3.3.4 

 ويعتبــر محــرك مــن محركــات دية فــي المحافظــة يعتبــر هــذا القطــاع واحــد مــن أهــم القطاعــات االقتــصا
االقتـصاد المحلــي وعنـصر مــن عناصــره الهامـة وبــالرغم مـن أهميتــه إال أن صــغر حجـم الــسوق بالنــسبة 
لعــدد الــسكان وعــدم تنظيمــه وقلــة عــدد المنــشآت وتطورهــا وزيــادة معــدل دوران المنــشآت فــي المحافظــة 

                                                 

ضمن ) المحمية(و نصف دونم من الخضروات أ) عة المكشوفةالزرا( من األشجار ال يصنف األقل من دونم 1
 من الطير أو 50قل من ، والمزرعة الحيوانية التي تحوي أالحيازات الزراعية وبالتالي ال يحصى ضمن التعداد الزراعي

 والبقر  عدد من اإلبلأيو ال يوجد  رؤؤس غنم، أ5 يوجد فيها أكثر من األرانب أو ما شابه، وكذلك المزرعة التي ال
مقابلة مع المهندس إبراهيم  .(والماشية ال تعتبر ضمن الحيازات وبالتالي أيضا ال تحصى ضمن التعداد الزراعي

الجهاز المركزي لإلحصاء [، )2012-5- 21مشاعلة نائب مدير الزراعة وموظفين من مديرية الزراعة بتاريخ 
  .] 2012الفلسطيني،

) بيت فجار وعرب الرشايدة (ة على مياه المحافظة ومنعها من تشغيل آبارها يعزى شح المياه للسيطرة اإلسرائيلي 2
بالدرجة األولى ثم ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه والوصالت غير الشرعية التي يمارسها المواطنون وعدم االلتزام 

 . ]2011عودة،[بتسديد ديون المياه 

من األراضي الفلسطينية المعتمدة على الري مما  % 35ى فعليا سوى أنه ال يسق] 2009[وتشير دراسة للبنك الدولي  3
من الناتج المحلي اإلجمالي  % 10 فرصة عمل و110,000يكلف االقتصاد من فرص العمل الضائعة حوالي 

 ].2012أونكتاد، [

 .2012-5-21مقابلة مع المهندس إبراهيم مشاعلة نائب مدير الزراعة وموظفين من مديرية الزراعة بتاريخ  4
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  .1جعلت قدرته االستيعابية للعمالة منخفضة 

 االقتـــصادية فـــي منـــشآتاإلجمـــالي للعـــدد ال قطـــاع التجـــارة الداخليـــة علـــى النـــصيب األوفـــر مـــني يحتـــو 
 عامل موزعة على تجار التجزئة والجملة والمفرق 5800 منشأة تستوعب 3032 حيث يوجد المحافظة

ت فــي المحافظــة مــع آ عــدد المنــشإجمــاليمــن % 52قطــع وتــصليح الــسيارات مــشكلة بــذلك مــا نــسبته و 
 أقـل مـن ا متوسـطة الحجـم ويتـراوح عـدد عمالهـإلـىمن هذه المنشآت هي صغيرة % 96أن  إلى اإلشارة

  .]2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، [ في المنشأة  عمال5

وبنـــاًء علـــى مـــا تقـــدم ومـــن خـــالل تحليـــل واقـــع التجـــارة الداخليـــة فـــي المحافظـــة، يمكـــن رصـــد المـــشاكل 
ازدهارهـــا وتقـــدمها، إضـــافة إلـــى المزايـــا والفـــرص التـــي مـــن الممكـــن والتحـــديات التـــي تقـــف حـــائًال أمـــام 

  :استثمارها وتطويرها للنهوض بهذا القطاع من خالل الجدول التالي 
  

  .مزايا وتحديات قطاع التجارة الداخلية في المحافظة):3.5(جدول  

  التحديات  المزايا

زيـــادة النــشاط التجـــاري ووجـــود فرصــة ل المنافــسة القويــة
  . في عدد السكان المتواصلةالطبيعيةة للزيادة استجاب

عــدم تنظــيم األســواق وســوء توزيعهــا بــسبب عــدم تعــاون 
المؤســـــــسات المعنيـــــــة مـــــــن مؤســـــــسات القطـــــــاع العـــــــام 

  .واالتحادات والغرفة التجارية والبلديات

حجــم اســتيراد البـــضائع لـــضبط قــوانين صــارمة إصــدار 
 جودهــــا فـــــيو و وخاصــــة مـــــن المــــستوطنات  اإلســــرائيلية

ــــصناعات األســــواق ــــى ال ــــر عل ــــه مــــن أث ــــة لمــــا ل  المحلي
  .2 المحلية

عـــدم وجـــود بيانـــات دقيقـــة وكافيـــة فـــي الوقـــت المناســـب 
  .حول هذه المحالت وحاجة السوق

ـــشيط التجـــارة  زيـــادة عـــدد المبـــاني ومـــا يـــصاحبه مـــن تن
  .الداخلية في كل عمليات البناء ومستلزماته

واألجنبيـة  ئيليةاإلسـرا األسواق المحلية بالمنتجات إغراق
  .3 خاصة التي يكون لها بديل محلي

عــدم التــزام المــواطن بالــدفع والــسداد وعــدم التــزام التجــار   
  .بالمواصفات والمقاييس

قلــة المكاتــب المتخصــصة التــي تعنــى بدراســة حاجيــات   

                                                 

  .2012- 5-20مقابلة مع المهندس طاهر دنون، مدير دائرة االقتصاد الوطني في المحافظة، بتاريخ  1
 بشأن حظر ومكافحة منتجات 26/4/2010، بتاريخ 960تم استصدار قانون من سيادة الرئيس يحمل رقم  2

 .المستوطنات

 أذواق المستهلكين التي تتجه  أو،اإلسرائيلية لألصنافه  من بيعالتاجرقه حقيكون الهدف هو الربح العالي الذي يقد  3
ه المنتجات ، وقد تكون ثقافة وسلوك بعض المستهلكين باتجاه استهالك هذ ذات الجودة العاليةاإلسرائيليةإلى البضائع 

 لوكالة عيةإذامقابلة [ ة حتى لو كانت عربية ومكتوب عليها بالعبريةو مكتوب عليها بالعبريكونها إسرائيلية فقط أ
PNN 2012-5- 20، مقابلة مع المهندس طاهر دنون، مدير دائرة االقتصاد الوطني في المحافظة، بتاريخ [.  
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ـــــي مجـــــال  ـــــديم اإلرشـــــاد ف ـــــدولي لتق ـــــي وال ـــــسوق المحل ال
  .الواردات والصادرات

ة المتجـــــولين فـــــي الـــــشوارع وغيـــــر ارتفـــــاع أعـــــداد الباعـــــ  
  .المرخصين

  .تداخل في الصالحيات بين الجهات المعنية  
قلة عدد المستوردين واعتماد سياسة تجارية تعتمد على   

  1.زيادة هامش الربح على حساب كمية البيع
اغالق، قيود على المعابر وٕاعاقة (إجراءات االحتالل   

  )دن والقرىحركة المواطنين ونصب الحواجز بين الم

  

  :قطاع اإلنشاءات والبناء  3.3.5

فــي تحريــك معظــم الــصناعات االقتــصادية فــي المحافظــة مــع أن عــدد منــشآته فــي هــذا القطــاع يــساهم 
من إجمالي المؤسـسات % 4.94 مقارنة مع بقية القطاعات حيث يشكل ما نسبته قليلة نسبياً المحافظة 

نـه  إال أ منشأة عاملة في األراضـي الفلـسطينية627 محافظة من أصل الشأة في من31 بعدد يصل إلى
مــن األيــدي العاملــة فــي المحافظــة مــن خــالل مــشاركة معظــم القطاعــات % 27يــشغل مــا نــسبته حــوالي 

بلـغ عـدد تـراخيص البنـاء فـي محافظـة  بحيـث 2011 فـي العـام  ملحوظـاً وقد شهد تحسناً ، 2االقتصادية 
 2م ألــف 113، منهــا 2مألــف  242.6حة إجماليــة  رخــصة بمــسا509 هــو 2011بيــت لحــم فــي العــام 

 410 حيـث بلغـت عـدد التـراخيص 2010 عمـا كـان عليـه فـي العـام اً بناء جديد، وقد سجل ذلـك ارتفاعـ
 بنـاء جديـد، وهـذه إشـارة إلـى زيـادة عـدد األبنيـة 2م ألـف 176.6 منها 2مألف  212.7 إجماليةبمساحة 
  .]2012  لإلحصاء الفلسطيني،الجهاز المركزي[% 124 بنسبة 2011في العام 

ومــن خــالل تحليــل واقــع قطــاع اإلنــشاءات فــي المحافظــة، يمكــن رصــد المــشاكل والتحــديات التــي تقــف 
 أمام ازدهاره وتقدمه، إضـافة إلـى المزايـا والفـرص التـي مـن الممكـن اسـتثمارها وتطويرهـا للنهـوض حائالً 

  :بهذا القطاع من خالل
  

  . البناء في المحافظةمزايا وتحديات قطاع):3.6(جدول 

  التحديات  المزايا

زيـــــادة عـــــدد  و ارتفـــــاع عـــــدد الـــــشقق الـــــسكنية المبنيـــــة
  .التراخيص

 ي نتيجـة لمـصادرة االحـتالل ألراضـارتفاع أسعار األراضـي والـشقق
  . والتي ال يسمح فيها بالبناءCالمواطنين ضمن مناطق 

                                                 
  .2012- 5-20مقابلة مع المهندس طاهر دنون، مدير دائرة االقتصاد الوطني في المحافظة، بتاريخ  1
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  . للتوسع السكاني فيهاA كافية في مناطق أراضٍ عدم وجود   . والفنيين المهرةنوجود العمال والمهندسي

  مـــنزيـــادة الحركـــة التجاريـــة المرتبطـــة بعمليـــة البنـــاء
  .أثاث وألمنيوم وحديد ومواد صحية ودهانات وغيرها

  .عدم استقرار الوضع السياسي وضعف البنية التحتية

الزيـــادة الطبيعيــــة للــــسكان إضـــافة إلــــى وجــــود ثــــالث 
محافظـــــة جامعـــــات تستـــــضيف طـــــالب مـــــن خـــــارج ال

  .وبالتالي الحاجة للسكنات

  .قلة قروض الرهن العقاري والقطاع المصرفي

 الخبـــرة، والمتخصـــصين فـــي مجـــال يقلـــة تـــوفر مـــدراء المـــشاريع ذو   
  .تركيب أجهزة الحريق واإلنذار

  .عدم سداد الحكومة لديون المقاولين في الوقت المحدد  
1[ .عـدم االلتـزام بقـوانين العمـل والتأمينـات  

 GIZ et 2009تـشا،أو ;

al.,2011 ; [ 

  
  :قطاع الصناعة  3.3.6

 دولة لما له من دور فعال فـي النمـو أي  في تنمية اقتصاد ومركزياً  محورياً يلعب القطاع الصناعي دوراً 
ــــسياسي واالجتمــــاعي  ــــالزم إلحــــداث تنميــــة  فــــيبمــــساهمته االقتــــصادي وال زيــــادة التنــــوع االقتــــصادي ال

  .للعديد من العاطلين عن العملٕايجاد فرص عمل  و اقتصادية
إجمـــالي القـــوى العاملـــة فـــي مـــن % 17.3مـــا نـــسبته قطـــاع الـــصناعة فـــي محافظـــة بيـــت لحـــم  يـــستوعب

  :من الصناعات موضحة كما يلي أنواع  في المحافظة عدةوجد، وي2011المحافظة للعام 
ليـون متـر مكعـب  م5 يبلغ اإلنتـاج الفلـسطيني مـن الحجـر والرخـام حـوالي  :صناعة الحجر والرخام �

 بيـت لحـم بتـصدير ةتمتـاز محافظـمن النـاتج القـومي اإلجمـالي و % 50سنويًا ويساهم بما يزيد عن 
واستخراج أنواع الحجارة ذات الجـودة العاليـة التـي أصـبحت معروفـة علـى المـستوى المحلـي والـدولي 

لوقــت وتغيــر المنــاخ ال يتغيــر بتغيــر ا الــذي  علــى لونهــاحفاظهــا مقاومتهــا للمــاء و فــيوذلــك لتميزهــا 
وتعتبر محافظتي بيـت لحـم والخليـل  ،وتكون بعدة ألوان منه األبيض والحليبي والبني والوردي وغيره

مــن إنتــاج األراضــي الفلــسطينية مــن الحجــر % 70مــصدر تــصنيع الحجــر والرخــام بحيــث تنتجــان 
  ].2010 اتحاد الحجر في فلسطين،[

  عامل،7000ومقلع للحجارة وعدد عمال تجاوز  مصنع 210ويوجد في محافظة بيت لحم حوالي 
لألسواق العربية % 15للسوق المحلي و% 20 وإسرائيلمن منتجاتها إلى % 65ويتم تصدير 

كا، روسيا، كندا، استراليا ي دولة في العالم بما فيها أمر 56والعالمية، ويتم التصدير ألكثر من 
  . ]GIZ et al. ,2011 ; 2011حنانيا،[ وتركيا
 علــى مــا تقــدم مــن خــالل تحليــل واقــع وظــروف صــناعة الحجــر والرخــام فــي المحافظــة، يمكــن وبنــاءً 
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 أمام ازدهارها وتقـدمها، إضـافة إلـى المزايـا والفـرص التـي رصد المشاكل والتحديات التي تقف حائالً 
  :من الممكن استثمارها وتطويرها للنهوض بهذا القطاع من خالل الجدول التالي

  
  :يا وتحديات قطاع صناعة الحجر في المحافظةمزا):3.7(جدول   

  التحديات  المزايا

 على حركة العمال والمواد الخام خاصة اإلسرائيليةقيود ال  . وندرة حجر فلسطينةجود
والتعقيد على المعابر ونقاط العبور ونقل  Cالواقعة في منطقة 

  .1 اإلسرائيليةالبضائع والبطء في نقلها إلى السيارات 

 وغياب ترويج المنتجات محليا ودوليالغياب االستراتيجيات   .استغالل المخلفات إمكانية
  .التخطيط االستراتيجي بشكل عام

 المجتمع المحلي والدولي على إقبالازدياد 
  .الحجر الجنوبي

صغر السوق المحلي والقيود على التصدير والضرائب والمواد 
  .الخام

  .اإلدارةقلة برامج التدريب في مجاالت التصميم و   .اعوجود اتحادات ومؤسسات مهتمة بهذا القط

  .ارتفاع نسبة المخلفات وتأثيرها على البيئة   .توفر المواد األولية والخبرات والمهارات الالزمة

 بما فيها خدمة ضعف البنية التحتية في بعض المناطق  . سوق دولي56الوصول ألكثر من 
وجود مناطق صناعية الكهرباء وانقطاعها شبه المستمر وعدم 

  .خاصة بهذه الصناعة

تعتبر محافظة بيت لحم مصدر تصنيع الحجر 
  .والرخام في فلسطين

 الحديثة من ايطاليا والصين وتركيا  المعداتارتفاع تكاليف
2[الكهرباء والسوالر وارتفاع أسعار 

; LED,2009 GIZ et 
al.,2011;[.  

  
  المؤسساتنم المحافظة  صناعةلعاملة في معظم المؤسسات اتعتبر : التحويليةالصناعة �

% 15وما نسبته % 73.7 عمال بنسبة 4قل من أتشغل و لصغيرة ومتوسطة الحجم العائلية ا
يضم قطاع الصناعات التحويلية صناعة األثاث  عمال و 9- 5 التي تشغل من المنشآتمن 

على الضفة وٕاسرائيل التي توزع ) الطوب والقرميد(والصناعات الكيماوية والصناعات اإلنشائية 
 الغذائية مثل المعكرونة توتمتاز بجودتها العالية وأسعارها المنافسة، باإلضافة إلى الصناعا

 يطالية بالجودة والسعر، وتفتخرتنافس المعكرونة اإلالتي تصنع بكافة األشكال واألحجام و 
الوطن  مستوى على المصانع كبرأ من يعتبر الذي التجميل لمواد الرائد كذلك بمصنع المحافظة

                                                 
 .من المواد المصدرة وهذا يجعل التكلفة مضاعفة % 14تلف حوالي تتسبب المعيقات اإلسرائيلية في  1

2
 .2012-11-11التحاد بتاريخ  في اي المدير التنفيذ،مقابلة مع المهندس ماهر حشيش  
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 أنواع إلنتاج أفضل الطرق بأحدث ويصنعها األوروبية الدول من الخام المواد يستورد حيث
العناية بالبشرة وتتميز صناعات  مستحضرات من وغيرها والمراهم والكريمات الشامبوهات

 الطبية الذي ينتج معظم التجهيزات محافظة بيت لحم بوجود مصنع واي أم بي لصناعة
 الوسائد من األسواق والصيدليات في الموجودة المستشفيات وتجهيزات األولية الطبية هيزاتالتج

 األطراف وأكياس األقدام ومرابط العمليات ورافعات بغرف الخاصة الطبية والثياب والفرشات
 مستوى على التجهيزات هذه بإنتاج مثل المختص الوحيد المصنع هذا ويعتبر والمشدات األثقال
 ] .Khouri,2008 ; 2008خوري، [الوطن

 136منشآت هذا القطاع  عددذ يبلغ  إقطاع النسيجومن الصناعات المتميزة في المحافظة 
من المنشآت في فلسطين وهي تحوي نسبة عالية من األيدي العاملة في % 6منشأة بنسبة 

نشآت من الم% 24 عمال ونسبة 5من هذه المنشآت تشغل أقل من % 57ن نسبة أو المحافظة 
يشغل أقل % 7، ونسبة  عامالً 20يشغل أقل من % 10 عمال وما نسبته 10تشغل أقل من 

  .]GIZ et al., 2011[ عامل 100تشغل أكثر من % 2 فقط وما نسبته  عامالً 50من 
وبناًء على مـا تقـدم ومـن خـالل تحليـل واقـع وظـروف الـصناعات التحويليـة فـي المحافظـة، يمكـن 

 أمــام ازدهارهــا وتقــدمها، إضــافة إلــى المزايــا والفــرص التــي تقــف حــائالً رصــد المــشاكل والتحــديات 
  :التي من الممكن استثمارها وتطويرها للنهوض بهذه الصناعات من خالل الجدول التالي 

  
  .مزايا وتحديات قطاع الصناعات التحويلية في المحافظة):3.8(جدول 

  التحديات  المزايا

 وســــيطرته علــــى المعــــابر واغالقاتــــه اإلســــرائيلياالحــــتالل   . وأسعار منافسة عاليةإنتاججودة 
ــــى المــــواد الخــــام الالزمــــة و  ــــسيطرة عل ــــصناعة لامتالكــــه ال ل
تــضاعف  الحديثــة التــي منعهــا الســتيراد بعــض الماكينــات و 

  .اإلنتاج

 واالعتمـاد علـى اإلسرائيليةالتعاقد من الباطن مع الشركات   .فاعلية وسرعة في تحقيق الطلب
  .1رائيليةاإلس األسواق

وجود البعض من الصناعات المتميـزة علـى مـستوى 
صــناعة التجهيــزات الطبيــة المــساندة، (الــوطن مثــل 

  ).وصناعة المواد التجميلية

 وصــيانة قلــة العمــال المهــرة خاصــة فــي مجــال التكنولوجيــا
م يقلــــة عــــدد المختبــــرات لفحــــص وتقيــــالماكينــــات الحديثــــة و 

  .اإلنتاججودة 

                                                 
ـــل صـــناعة المالبـــس  1 ـــدها المـــزود مث ـــإجراء تركيـــب للمـــدخالت وفـــق التـــصميم والـــشكل التـــي يري ـــام مؤســـسة محليـــة ب قي

هـي مــن تقـوم بتزويــد " قمـاش مقــصوص" فـي الــضفة الغربيـة، حيــث أن الجهـة المــزودة للمـواد الخـام والوســيطة ةاإلسـرائيلي
  .]1997،منصور[ثيفة العمل اآلالت، وتصنف هذه الصناعات ك
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نطقــــــــة الــــــــصناعية فــــــــي العمــــــــل علــــــــى تــــــــشغيل الم
  . المحافظة

الكهربـــــاء، (ضـــــعف البنيـــــة التحتيـــــة فـــــي بعـــــض المنـــــاطق 
  ).المياه،وغيرها

وعـدم تطبيـق المواصـفات غياب الحماية للمنتجات المحليـة   
ـــــات المـــــسموح باســـــتيراده ـــــد الكمي ـــــسطينية وعـــــدم تحدي  االفل

 المـــصنوعاتسياســـة الدولـــة المفتوحـــة فـــي عمليـــة اســـتيراد و 
لمنافــــسة التــــي يوجــــد بــــديل عنهــــا فــــي خاصــــة فــــي الــــسلع ا

  1. المنتج المحلي

  .ضعف القدرة التصميمية للعاملين في هذا المجال  

ارتفــاع أســعار الماكينــات الــصناعية المــستوردة مــن ايطاليــا   
  .وتركيا والصين

  .ارتفاع تكاليف المنتجات المحلية  
ـــسويقي وخاصـــة مـــشكلة التغليـــف   . ضـــعف فـــي الجانـــب الت

 ] GIZ et al.,2011 ; 2011حنانيا،[

  

  : قطاع الصحة 3.3.7

 شــخص للمركــز الواحــد، منهــا 5000 مركــز صــحي بمعــدل أكثــر مــن 36يوجــد فــي محافظــة بيــت لحــم 
األسـرة  عـدد بلـغ قـد موظف كموظفين حكومة، و 420يديرها القطاع الحكومي يعمل فيها حوالي % 47

لمحافظـة شـركة بيـت جـاال لـصناعة  كمـا ويوجـد فـي اشـخص 1000 لكـلسـرر  3بمعـدل  ريًراسـ 567
  ].2010أريج،[األدوية 

ومــــن خــــالل االطــــالع علــــى واقــــع وظــــروف القطــــاع الــــصحي فــــي المحافظــــة، يمكــــن رصــــد المــــشاكل 
والتحــديات التــي يعــاني منهــا والتــي تــسبب أحيانــا فــي ضــعف الخدمــة المقدمــة للمــواطنين، إضــافة إلــى 

ناء عليها لتحسن الخدمة الـصحية مـن جانـب وفـتح آفـاق المزايا والفرص التي من الممكن استثمارها والب
  :عمل من جانب آخر في الجدول التالي

  
  .مزايا وتحديات قطاع الصحة في المحافظة):3.9( جدول 

  التحديات  المزايا

 عيـادة 17وجود مديرية الصحة ووجـود أكثـر مـن 
  .متنقلة في القرى النائية من المحافظة

لمحافظة خاصة المستشفيات قلة عدد المراكز الصحية في ا
الحكومية وتركزها في مدينة بيت لحم حيث يعتبـر مستـشفى 

  .الحسين الحكومي الوحيد الذي يستقبل حاالت المحافظة

                                                 

ومقابلة مع السيدة لبنى جبر المديرة اإلدارية في اتحاد النسيج ، 14/5/2003 على وكالة وفا بتاريخ خبر صحفي 1
  .2012-11- 14بتاريخ 
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وجــــود عــــدد مــــن المستــــشفيات الخاصــــة المتميــــزة 
والتي تقدم خدمات متخصصة وذات جـودة عاليـة 

  .على مستوى الجنوب

 مـن اً  مواطن330 من قلة عدد األسرة الملفت حيث أن أكثر
  .1أبناء المحافظة يكون نصيبهم سرير واحد

المركزيـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات وعمليـــات الـــشراء خاصـــة فـــي   .وجود شركة لصناعة األدوية
  .األدوية

وجــود أقــسام لعــالج بعــض األمــراض المستعــصية 
  .مثل الكلى والسرطان في مستشفى الحسين

  .نقص في الكادر الصحي المتخصص

نقــــص الــــدعم المــــالي للمؤســــسات الــــصحية ووجــــود الــــديون   .دة السكانية الطبيعيةالزيا
  .المتراكمة عليها

تـوفير الكثيـر مـن المـنح للتخـصص فـي كثيـر مـن 
البلدان األجنبية فـي مجـاالت الطـب المختلفـة مـن 

  .قبل وزارة الصحة

ضـعف الرقابــة والتوجيــه مــن قبــل المؤســسات الــصحية علــى 
خاصـــــــة العاملـــــــة فـــــــي المجـــــــال المنظمـــــــات والمؤســـــــسات ال

  .الصحي

عــدم تــوفر الكثيــر مــن العالجــات للكثيــر مــن األمــراض ممــا   
و أمــا إلــى رام اهللا  الــذهاب إيــضطر مــريض بيــت لحــم إلــى

ــــابلس  ــــدس أن ــــى إلــــى خــــارج الــــوطن أو الخليــــل أو الق و حت
لمتابعــة عالجــه مثــل عمليــات العيــون والقلــب وزراعــة الكلــى 

  2.3 والكبد وغيرها

  

  :قطاع التعليم  3.3.8

  

 123 منها مدرسة، 172 لحم بيت محافظة في 2010 / 2011 الدراسي العام في المدارس عدد بلغ

 فقـد الطلبـة، مـستوى علـى خاصة، أما  مدرسة 42و الغوث لوكالة تابعة مدارس 7و حكومية مدارس
  011/2010 سـيالدرا العام في وذلك طالًبا، 51,587 لحم بيت محافظة مدارس في الطلبة عدد بلغ

                                                 
كمــا ورد علــى موقــع ) 6-4(ســجلت نــسبة عــدد األســرة مقارنــة بعــدد الــسكان فــي الــدول المتطــورة مثــل فرنــسا وبريطانيــا  1

  html.index/ar/073361-09/8/88/volumes/bulletin/int.who.www://http:  الصحة العالميةمنظمة
لصحي ر التقرير او الخليل حيث يشيي كل الوطن وليس محافظة بيت لحم أمشكلة التحويالت هي مشكلة قائمة ف 2

مليون شيكل منها ) 250.5(لفة  حالة بتك34938ن عدد التحويالت من الضفة الغربية لوحدها  إلى أ2010للعام 
الضفة الغربية والقدس ( مليون شيكل تم شراء الخدمة من داخل فلسطين ) 117.4(من خارج وزارة الصحة منها % 72

وذلك ) مصر واألردن وداخل الخط األخضر( فلسطين مليون شيكل تم شراء الخدمة من خارج) 65.5( و) الشرقية 
األورام السرطانية، الرنين المغناطيسي، العيون، الباطنية، المسالك، األعصاب، العظام، أمراض (ضمن تخصصات 

  .]2011وزارة الصحة، ).[ األطفال، قسطرة القلب، أمراض الكلى 
  .2012- 7-3 صحة بيت لحم بتاريخ مقابلة مع السيد هشام سالمة المدير اإلداري في مديرية 3
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 الحكومـة مـدارس فـي 18,482 إلـى فيتوزعـون الـذكور أمـا إنـاث، 25,955 و ذكـور 25,632مـنهم 
 فـي 19,122 إلـى فيتـوزعن اإلنـاث وأمـا خاصـة، مـدارس في 5,371 و الوكالة مدارس  في1,779و

إجمـالي عـدد  وبلـغ خاصـة، مـدارس فـي 4,512 و الوكالـة فـي مـدارس 2,321 و الحكومـة مـدارس
  . معلم3000لمين في مدارس الحكومة والقطاع الخاص المع

ـــسب ـــدم فـــي العـــام ةأمـــا بالن ـــة فقـــد تق ـــب 3060 حـــوالي 2012 /2011 للتوظيـــف فـــي قطـــاع التربي  طل
 وظيفة بدل متقاعـد، ومـن بـين هـذه الطلبـات علـى 20 وظيفة جديدة فقط و60توظيف للمنافسة على 

 وظـائف كحـد أقـصى، أمـا بالنـسبة 5افس فقـط علـى  طالبـة تربيـة ابتدائيـة أدبـي تتنـ530سبيل المثـال 
للتعلــيم المهنــي فيوجــد فــي المحافظــة مركــز للتــدريب المهنــي تــابع لــوزارة العمــل، ويوجــد مدرســة واحــدة 

ممـا يـضطر طـالب المحافظـة للـذهاب ) الـسيليزيان(فقط وهي خاصـة تمـنح دورات مهنيـة متخصـصة 
 مـــدارس صــناعية تابعــة للحكومـــة 3نـــي نظــرًا لوجــود إلــى محافظــة الخليــل لتلقـــي التعلــيم التقنــي والمه

الجهــاز المركــزي ; 2 ،1[ ومركــزين للتــدريب المهنــي تــابعين لــوزارة العمــل ومدرســة زراعيــة وكليــة تقنيــة
   .]2012لإلحصاء الفلسطيني،

جامعـة بيـت لحــم، ( جامعـات معتمــدة تمـنح شـهادة البكـالوريوس وهـي 3ويوجـد فـي محافظـة بيـت لحـم 
باإلضــافة إلــى )  األهليــة، جامعــة القــدس المفتوحــة بفرعيهــا بيــت ســاحور وبيــت جــاالجامعــة فلــسطين

  ).كلية بيت لحم للكتاب المقدس والكريتاس للتمريض وكلية المستقبل(ثالث كليات هي 
ومن خالل االطالع علـى واقـع وظـروف قطـاع التعلـيم فـي المحافظـة، يمكـن رصـد المـشاكل والتحـديات 

ة إلــى المزايــا والفــرص التــي مــن الممكــن اســتثمارها والبنــاء عليهــا فــي الجــدول التــي يعــاني منهــا، إضــاف
  :التالي

  

  .مزايا وتحديات قطاع التعليم في المحافظة):3.10( جدول 

  التحديات  المزايا

ــــــــي   .وجود العدد الكافي نسبيًا من المدارس والجامعات قلــــــــة التخصــــــــصات الجاذبــــــــة المطروحــــــــة ف
ـــة مـــن طـــب وصـــ يدلة وهندســـة الجامعـــات المحلي

  .وبعض التخصصات المهنية األخرى

 كليـــــات يـــــسهم فـــــي تحريـــــك بعـــــض 3 جامعـــــات و3وجـــــود 
تنــــــــشيط المطــــــــاعم والكافتيريــــــــا ( النــــــــشاطات االقتــــــــصادية 

والمواصالت والسكن والخدمات األخرى مثـل تـشغيل مراكـز 

عدم وجـود مـدارس صـناعية حكوميـة بـالرغم مـن 
  .ألرض الالزمة لذلكتوفر ا

                                                 
  .2012- 8-27مقابلة مع السيد صالح بلو نائب مدير تربية بيت لحم بتاريخ  1
مقابلة مع نائب (ثلث عدد طالب كلية العروب التقنية الموجودة في محافظة الخليل هم من أبناء محافظة بيت لحم  2

 .)2012-11- 27عميد كلية العروب بتاريخ 
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  )الطباعة والتصوير واالنترنت 

ــــدم  ــــذوي االحتياجــــات الخاصــــة تق وجــــود مــــدارس خاصــــة ل
  .خدمات مميزة وجودة تعليمية عالية لهذه الفئة

عـــدم وجـــود مـــدارس حكوميـــة لـــذوي االحتياجـــات 
الخاصــــــــة تراعــــــــي ذوي الــــــــدخل المحــــــــدود مــــــــن 

  1.األسر

  

وفاعـل مـن خاللـه تعاني محافظة بيت لحم خاصـة ومعظـم المحافظـات عامـة مـن تغييـب لقطـاع هـام 
ممكن ان تتطور كافة المؤسسات العامة منها والخاصة وهـو قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات الـذي يـسهم 
فـــي تـــوفير الوقـــت والجهـــد والـــسرعة والدقـــة فـــي الحـــصول علـــى المعلومـــة وأرشـــفتها بالـــشكل والطريقـــة 

مـــــن % 21.3ن  أالـــــصحيحة لتقـــــديمها للمـــــواطن فـــــي الوقـــــت المناســـــب حيـــــث تـــــشير الدراســـــات إلـــــى
ن محافظـــة بيـــت لحـــم تفتقـــد لـــشركات أالمؤســـسات الفلـــسطينية فقـــط تـــستخدم تكنولوجيـــا المعلومـــات، و 

البرمجـــة المتخصـــصة فـــي صـــناعة وتطـــوير البـــرامج الالزمـــة لتطـــوير أداء المؤســـسات، خاصـــة عنـــد 
 مــن مؤســساتنا الفلــسطينية تمــارس هــذا% 2.3ن مــا نــسبته االليكترونيــة فنجــد أالحــديث عــن التجــارة 

ع االستثمار في مجـال النشاط لذا فمن الضروري العمل على تشجيع العمل ضمن هذا القطاع وتشجي
 GIZ et[جـل إنتـاج بـرامج لـيس للـسوق المحلـي فحـسب وانمـا لألسـواق العربيـة وغيرهـا البرمجة من أ

al.,2011 [. 

                                                 
  .2012- 8-27 مدير تربية بيت لحم بتاريخ ،د صالح بلو نائبمقابلة مع السي 1
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  الفصل الرابع 
  

  زيز بيئة األعمال في محافظة بيت لحمدور المؤسسات الداعمة في عملية التخطيط االستراتيجي لتع .4
    

يعتبر المنهج التشاركي من أهم أسس نجاح عملية التخطيط االسـتراتيجي لتعزيـز بيئـة أعمـال محافظـة بيـت 
لحم ألنه يساعد في تحقيـق تمثيـل شـامل ومـشاركة فاعلـة لمختلـف قطاعـات وشـرائح المجتمـع المحلـي وذلـك 

  :رها كما يلي من خالل قيام المؤسسات الشريكة بأدوا
 

يوجد في محافظة بيت لحم مديريـة لكـل وزارة مـن  :   دور المؤسسات الحكومية العاملة في المحافظة4.1
الــوزارات الفلــسطينية باســتثناء وزارة الــسياحة الموجــودة فــي المحافظــة والتــي تمثــل فــي مجملهــا القطــاع العــام، 

ت التـي مـن المفتـرض أن يكـون لهـا دور أساسـي ومـا يهمنـا فـي هـذا البحـث هـو االطـالع علـى دور المـديريا
مديريـــة االقتـــصاد ( أعمـــال المحافظـــة والتـــي تـــضم ةفـــي عمليـــة التخطـــيط االســـتراتيجي لتعزيـــز وتنـــشيط بيئـــ

، البلــديات )مكاتــب الــضريبة(الــوطني، مديريــة الزراعــة، مديريــة العمــل، الــضابطة الجمركيــة، مديريــة الماليــة 
  ).حة، وزارة السياوالهيئات المحلية

  
   : مديرية االقتصاد الوطني4.1.1

 تقـــوم بـــدور هـــام وبـــارز فـــي مراقبـــة أداء الـــسوق وحمايـــة المـــستهلك ومتابعـــة مـــشاكل االحتكـــار واالســـتغالل 
وارتفاع األسعار وٕاشهارها ومحاربة الغش من خالل تنفيذها للقوانين الخاصة بذلك، باإلضافة إلى دورها في 

شركات والمـصانع ومتابعـة إجـراءات تراخيـصها ومـصادقتها علـى شـهادات عمليات تـسجيل التجـار الجـدد والـ
 ورخص االستيراد، وتقوم بمراقبة ودمغ المعادن الثمينة وتسجيل الوكاالت التجاريـة والفكريـة، إضـافة 1المنشأ

  2.3إلى دورها البارز في عمل لجنة السالمة العامة
اإلمكانات المادية لمتابعـة نـشاطاتها الميدانيـة بكفـاءة، تعاني مديرية االقتصاد الوطني في المحافظة من قلة 

وتعاني من قلة الكوادر الفنية المؤهلة، والتداخل فـي الـصالحيات والقـوانين مـع المـديريات الحكوميـة األخـرى 
                                                 

مشفوعًا  تصريحاً  تتضمن المعنية الجهات مع بالتعاون الوطني االقتصاد وزارة تصدرها وثيقة عن عبارة شهادة المنشأ هي 1
 المنشأ بالتصديق بلد  في)معاً  أو االثنين( رسمية أو شبه رسمية جهة به تقوم ما وعادة المستوردة البضاعة منشأ إلثبات بالقسم

 ولها معها، الفاتورة والمرفقات مع تتوافق بحيث البضاعة وقيمة وكمية نوعية عن تفصيلية معلومات تتضمن وكذلك عليها،

  .الموقعة بينهما االتفاقيات في البلدين بين عليها المتفق المنشأ قواعد حسب الجمركية اإلعفاءات في أهمية
 عضو من المؤسسات الحكومية الفاعلة في العمل الميداني فيما يخص 13امة هي لجنة مكونة من  العةلجنة السالم 2

  .الصحة والسالمة العامة للمواطنين والتي يرأسها المحافظ
  .2012- 5-20مقابلة مع المهندس طاهر دنون، مدير دائرة االقتصاد الوطني في المحافظة، بتاريخ  3



 67

  .إضافة إلى ضعف الحوافز المقدمة للموظفين
  

   : مديرية الزراعة4.1.2
نبــاتي بــشكل فــردي وجمــاعي ومؤســساتي، وتــسهم فــي استــصالح  تقــدم اإلرشــاد الزراعــي بــشقيه الحيــواني وال

وتشجير األراضي وحفر اآلبار الزراعية بالتنسيق مع الجهات المانحة وتقـوم بالبحـث عـن التمويـل للمـشاريع 
الزراعيــة ولهــا دور بــارز فــي لجنــة الــسالمة العامــة مــن خــالل مــا تقــوم بــه مــن عمليــة رقابــة علــى المــدخالت 

  .من وٕالى المحافظةالزراعية المهربة 
وتعــاني مديريــة الزراعــة مــن ضــعف المتابعــة مــن قبــل مكتــب المحافظــة لهــذا القطــاع وفــي الحــصول علــى 
تمويل لمشاريعها كون هذه المشاريع ال يرصد لها موازنة من قبل وزارة المالية إضافة إلـى نقـص اإلمكانـات 

المؤسسات الزراعية العاملة فـي المحافظـة بـسبب المالية واللوجستية، وتعاني المديرية من عدم التنسيق بين 
  .عدم وجود لجنة عليا للقطاع الزراعي بكل مؤسساته الزراعية

  
   : مديرية العمل4.1.3

 تقـــوم باإلشـــراف علـــى تطبيـــق قـــانون العمـــل الفلـــسطيني فـــي المؤســـسات والمنـــشآت العاملـــة فـــي المحافظـــة، 
عاطلين عن العمل من خالل تفعيل مجلـس التـشغيل فـي إضافة إلى متابعتها لقضايا العمال وٕايجاد فرص لل

ـــى متابعـــة إصـــدار  مكتـــب عمـــل المحافظـــة بالتنـــسيق مـــع شـــركات ومؤســـسات القطـــاع الخـــاص، إضـــافة إل
تــصاريح العمــال مــن إســرائيل وزيادتهــا بالتنــسيق مــع االرتبــاط المــدني فــي المحافظــة وتقــوم بتــسهيل عمليــة 

إلــى دورهــا البــارز فــي مجــال التــدريب المهنــي والتقنــي مــن حــصول العمــال علــى تأمينــات صــحية، إضــافة 
خالل ما يقدمه مركز التـدريب المهنـي فـي بيـت جـاال والتـابع لمديريـة عمـل بيـت لحـم ومـن خـالل مـشاركتها 
في تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتدريب والتعليم على المستوى المحلي ضمن مجلـس التـشغيل وبالـشراكة مـع 

ام والخــــاص، إضــــافة إلــــى عمــــل جــــوالت رقابــــة وتفتــــيش علــــى المحــــاجر والمناشــــير مؤســــسات القطــــاع العــــ
وعملهـــا كعـــضو فــي لجنـــة الـــسالمة العامـــة 1والمؤســسات الـــصناعية واإلنـــشائية واالجتماعيـــة فــي المحافظـــة 

 فـي حـل نزاعـات العمـل بـين العامـل وصـاحب ةللتأكد من تطبيق سبل الـسالمة العامـة، كمـا تقـوم بالمـساهم
  2.متابعة تراخيص وعمل الجمعيات التعاونيةالمنشأة و 

وتعـــاني المديريـــة مـــن قلـــة المـــوارد البـــشرية والماديـــة المتاحـــة وضـــعف وتـــضارب الـــصالحيات والقـــوانين مـــع 
المؤســـسات الحكوميـــة العاملـــة فـــي المحافظـــة فـــي بعـــض القـــضايا المـــشتركة، وعـــدم اكتمـــال البيئـــة القانونيـــة 

                                                 

من عدد الفنادق % 18.8 للتأكد من تطبيقها لشروط السالمة العامة، وتم زيارة 2008  منشأة في العام553تم زيارة  1
وتم تسليم ،  عمال في محافظة بيت لحم في المنشآت المزارة19710والمطاعم في محافظة بيت لحم لنفس العام وتم تسجيل 

 .]2008وزارة العمل،[نشآت والسالمة المهنية من هذه الم مخالفة للمخالفين لقوانين العمل 35 تنبيه و996

  .]2008وزارة العمل،[ ،2012- 4-10مقابلة مع السيد امين المطور مدير مكتب عمل بيت لحم بتاريخ  2
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  .]2008وزارة العمل،[تقرار الهيكلي للموظفين الناظمة للعمل، وعدم التحفيز واالس
 

  : دائرة الجمارك والمكوس 4.1.4
، شاط كبيــر ودور فعــالن نــلجمــارك والمكــوس مــن الــدوائر الهامــة فــي وزارة الماليــة لمــا لهــا مــتعتبــر دائــرة ا 

تنفيــــذ  روافــــد الخزينــــة العامـــة وأداة مــــن أدواتن فهـــي تمثــــل مظهـــرًا مــــن مظــــاهر الـــسيادة ورافــــدًا أساســــيا مـــ
تـشجيع دائـرة الجمـارك والمكـوس فـي المحافظـة ب وتقـوم التجاريـة واالقتـصادية فـي الـسلطةو  المالية اتالسياس

محلـي مـن خـالل تـسهيل إجراءاتهـا االستثمار وتعزيز قدرة الصناعة على المنافسة لرفع كفاءات االقتـصاد ال
مكافحة  المحافظة وتعمل علىالعابرة لحدود مراقبة المسافرين والبضائع ووسائط النقل الضريبية وتقوم على 

المـساهمة فـي  ولهـا دور فاعـل فـي ،محلـيحمايـة االقتـصاد ال لأشكاله الصريحة والـضمنية التهريب بمختلف
مختلف مع السامة والمخدرة بكافة أشكالها وذلك بالتعاون و  والبيئة من المواد الخطرة يحماية المجتمع المحل

األنـشطة التجاريـة لمنـع   والـضابطة الجمركيـة وتـسعى لمراقبـةمكافحة المخدراتالجهات المعنية مثل شرطة 
  .1منها غير المشروع 

 

  : وزارة السياحة4.1.5
 تهـدف إلـى إجـراءاتسلـسلة  تشجيع االستثمار في هـذا القطـاع مـن خـالل هام في  تقوم وزارة السياحة بدور

مـؤتمرات تنميـة مشاركتها فـي مجال المربح من خالل ال  االستثمار في هذاأهميةلفت انتباه المستثمرين إلى 
 فـي القطـاع  وخـصوصاً المحافظـة االستثمار السياحي في  وذلك بالتركيز على أهميةاالستثمار في فلسطين

سلــــسلة مــــن ك  وهنــــااألخــــرى إلــــى مجــــاالت االســــتثمار الخــــاص فــــي المرافــــق الــــسياحية  باإلضــــافةالفنــــدقي
وتقوم الوزارة بالعمـل علـى السياحة  في  الوزارة من اجل تشجيع االستثمار الضريبية التي تقوم بهااإلعفاءات

 بالتعاون مع بعض   مبان تاريخيةوتأهيل ترميم  باإلضافة إلى والسياحيةاألثريةدة تأهيل وترميم المواقع إعا

 الثقــافي فــي بيــت لحــم والعديــد مــن المؤســسات المحليــة حفــظ التــراث مركــزمثــل المؤسـسات غيــر الحكوميــة 
 األثريــة المواقـــع إدارة فـــي مجـــال جراء الدراســات الالزمـــة خـــصوصاً ، وتقـــوم الـــوزارة بـــإالعاملــة فـــي المجـــال

  .2  جانب تطوير برامج ترويجية للمواقعإلىوالسياحية، 
وتعاني وزارة السياحة من الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية حيـث يـنعكس ذلـك علـى موازنتهـا التـي 

ـــ5 تقتـــرب مـــن ن أ بـــعلمـــاً ،  بـــدورهااإليفـــاءبحاجـــة إلـــى المـــضاعفة لتـــتمكن الـــوزارة مـــن  ين دوالر وهـــي مالي
 والتأهيـلالتـرميم   وعمليـات، علـى القطـاع الخـاصاألولـىبالدرجـة  تطـوير القطـاع الـسياحي تعتمـد مجـاالت

رتها على ، كما تعاني من هيمنة مكاتب السياحة اإلسرائيلية وسيطتعتمد على المساعدات الدولية والمانحين

                                                 

1 http://www.mof.gov.ps 

 السياحة الداخلية تـسهم "واآلثار، بعنوان وكيل مساعد في وزارة السياحة ، حمدان طه. دقابلة لصحيفة الحياة الجديدة مع م 2
   ." الماليةباألزماتفي تدوير التنمية االقتصادية وهي أقل القطاعات تأثرا 
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مسار السياح في المحافظـة وعـدم قـدرة الـوزارة علـى التـأثير ممـا يـؤدي إلـى إهمـال بعـض األمـاكن الـسياحية 
تغييـــر المـــسار علـــى الهامـــة، إضـــافة إلـــى قـــصر مـــسار الـــسائح داخـــل المحافظـــة بـــسبب عـــدم قـــدرة الـــوزارة 

ية التي تعدها الوزارة للـسياح مـع السياحي وٕاطالة فترة بقائه في المحافظة، وهناك ضعف في البرامج السياح
وجــود ضــعف فــي القــوانين الخاصــة بــشروط تــراخيص األدالء الــسياحيين والباعــة المتجــولين، وتعــاني وزارة 
ــًا والتعــديات  الــسياحة مــن مــشكلة التــسول وبعــض المظــاهر غيــر األخالقيــة التــي تمــارس مــع الــسياح أحيان

ت بـالرغم مـن محاوالتهـا المتكـررة بالتنـسيق مـع الـشرطة العامة على الشوارع التي تمارس مـن بعـض المحـال
  .1السياحية لمنع مثل هذه السلوكيات 

  
  : الضابطة الجمركية4.1.6

تعتبر من أهم األجهزة التنفيذية في المحافظة لما تقوم به من دور بارز في المراقبة على مـداخل المحافظـة 
محافظـة والتأكـد مـن أنهـا تـتم وفـق األوراق والـشروط ومنافذها بهدف تسهيل عملية نقل البضائع مـن وٕالـى ال

الرسمية من إرساليات وفواتير وغيرها، وتقوم بالرقابة والتفتيش على المحالت التجارية للتأكد من عدم وجود 
ـــر  ـــالطرق الرســـمية عب ـــانون والمواصـــفات وتقـــوم بمـــصادرة البـــضائع المخالفـــة وٕاتالفهـــا ب ـــة للق بـــضائع مخالف

 مخالفــات لمرتكبــي هــذه الجــرائم وذلــك بالتنــسيق مــع الجهــات المعنيــة، وهــي عــضو محاضــر إتــالف وتحريــر
  .بارز في لجنة السالمة العامة 

وتعــاني الــضابطة مــن قلــة عــدد أفرادهــا وضــعف الخبــرات المهنيــة التــي يتطلبهــا عملهــم أحيانــًا، إضــافة إلــى 
 هـــو قيـــامهم بوظـــائف اآلخـــرين ضـــعف اإلمكانـــات الماديـــة المتاحـــة لـــديهم، ومـــا يـــشكل عـــبء علـــيهم أحيانـــاً 

  .خاصة في داخل مدن وبلدات المحافظة
  

   : المجلس التشريعي4.1.7
 توفر الدولة من خالل سـلطتها التـشريعية الظـروف القانونيـة الالزمـة للبيئـة االسـتثمارية، ويعتبـر هـذا الـدور 

لبونهـا بتـوفير البيئـة القانونيـة هو المهم للقطاع العام لدرجة أن الذين ال يعترفـون بـدور اقتـصادي للدولـة يطا
واإلجرائية المناسبة للنشاط االقتـصادي واالسـتثماري ويتمثـل ذلـك فـي تـشريع القـوانين الالزمـة لعمـل اقتـصاد 
الـــسوق مثـــل قـــوانين الملكيـــة والتعاقـــد والـــشركات وحمايـــة المـــستهلك ومحاربـــة االحتكـــار وتـــشجيع االســـتثمار 

 المجلس التشريعي والتـي مـن شـانها أن تـسهم فـي خلـق بيئـة قانونيـة ومحاربة اإلغراق من خالل ما يقوم به
مشجعة لالستثمار باإلضافة إلى القوانين األخرى الالزمة لتحسين بيئة األعمال في المحافظة ولكن لألسف 

  . معطل ويتم إصدار بعض القوانين الملحة من الرئيس مباشرة2006فإن المجلس التشريعي منذ العام 
  

                                                 

 .2012-8ن بشهر ورشة عمل عقدت في فندق بردايس في مدينة بيت لحم لحل مشكلة الباعة المتجولي 1



 70

   :اكم والنيابة العامة المح4.1.8
 تمثــل محكمــة البدايــة ومحكمــة الــصلح الــسلطة القــضائية فــي المحافظــة وتتــولى العمــل علــى ضــمان حريــة 
القــضاء وعدالــة تطبيــق القــانون وتطبيــق اإلجــراءات التــي تكفــل األمــن الــداخلي والخــارجي، وتعتبــر النيابــة 

للمــتهم، وتقــوم النيابــة العامــة بــدور هــام فــي متابعــة بمثابــة ســلطة االتهــام فــي الدولــة كونهــا مــن تقــدم االتهــام 
قـــضايا التهريــــب والغــــش واالحتيــــال والتزويــــر بالتنــــسيق مـــع الجهــــات المعنيــــة مــــن مكتــــب المحافظــــة ووزارة 
االقتــصاد والــضابطة الجمركيــة، وتــسعى للبــت فــي قــضايا مكافحــة الجريمــة االقتــصادية مــن خــالل تعيينهــا 

 هذه القـضايا، وتحيـل النيابـة العامـة معظـم القـضايا التـي ال تـستطيع البـت لوكيل نيابة مختص لمتابعة مثل
  .1فيها إلى محكمة بداية بيت لحم للبت فيها 

وتقــوم بدايــة بيــت لحــم بالفــصل فــي القــضايا المحالــة مــن النيابــة العامــة ومحكمــة الــصلح وكــذلك تعمــل فــي 
 تتجــاوز تعلــق بمتابعـة الـدعوى التـي الجميـع القـضايا التـي ال تـدخل فــي اختـصاص محكمـة الـصلح والتـي ت

و مـا يعادلهــا، ومتابعـة دعــوى تقـسيم األمــوال المـشتركة المنقولــة وغيـر المنقولــة قيمتهـا عــشرون ألـف دينــار أ
وٕاخــالء المــأجور والمنازعــات المتعلقــة بوضــع اليــد مهمــا بلغــت قيمتهــا وغيرهــا، وتتــدخل محكمــة البدايــة فــي 

ة بــــالحق العــــام، ومتابعـــــة قــــضايا الــــشيكات الراجعــــة واألوراق التجاريـــــة القــــضايا الجنائيــــة التــــي لهـــــا عالقــــ
قــضايا ملكيــة ومنــع معارضــة، ( والمطالبــات الماليــة، وتقــوم بمتابعــة قــضايا المنازعــات الحقوقيــة التــي تــضم 

ويـسعى القـضاء اإلداري فـي ) و تنفيـذها، قـضايا إزالـة ضـررأقضايا إبطال سند، قضايا إبطال وكالة دورية 
كمـــة إلـــى الفـــصل فـــي كافـــة الطعـــون ضـــد القـــرارات الـــصادرة عـــن الـــسلطة التنفيذيـــة والمجـــالس البلديـــة المح

، وفـــي إطـــار متابعـــة محكمـــة بدايـــة بيـــت لحـــم لقـــضايا المـــواطنين فقـــد قامـــت 2والمحليـــة والنقابـــات المهنيـــة 
هــا قــضايا  قــضية بمــا في606 علــى ســبيل المثــال وتــم الفــصل فــي 2008 حالــة خــالل العــام 418باســتقبال 

3 ;2009مجلس القضاء األعلى، [ قضية 1225مدورة من األعوام السابقة والبالغ عددها 
[.  

 كانــت وتعــاني الــسلطة القــضائية مــن الــدور الــذي يمارســه الــبعض مــن المتنفــذين فــي الــسلطة الوطنيــة ســواء
 إلــى تعامــل القــضاة فــي و التنفيذيــة باعتمــاد الواســطة والمحــسوبية والتــأثير علــى القــضاء، إضــافةالتــشريعية أ

كثير من القضايا بحرفية القـانون وعـدم التعامـل بمـا هـو وراء الـنص القـانوني ومـا يقـصده المـشرع بحيـث ال 
و الخــاص ويكــون الهــدف هــو فقــط الفــصل فــي القــضية وٕاغالقهــا، وجيــه نظــر المخــالفين للــردع العــام أيــتم ت

الختنــاق القــضائي، وضــعف التــزام الــبعض مــن إضــافة إلــى عــدم وجــود خطــط إلنهــاء القــضايا المتراكمــة وا
القـضاة بــساعات الـدوام الرســمي، وتعـاني النيابــة علـى وجــه الخـصوص مــن منعهـا مــن االنتقـال إلــى الــشارع 

جل مكافحة الجريمة االقتصادية مـن قبـل القيـادة فـي النيابـة العامـة، وتعـاني س وضع المواطنين من أوتحسّ 

                                                 

 .2012-11-26 بتاريخ ،مقابلة مع السيد ثائر خليل، رئيس نيابة محافظة بيت لحم 1

 .2012- 11- 26مقابلة مع السيد عوني البربراوي، رئيس محكمة بداية محافظة بيت لحم، بتاريخ  2

 . م2001 لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  3
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  .1لى تصنيف القضايا والتحقق من وجود جريمة اقتصادية النيابة من عدم وجود نظام يساعد ع
 2009تعاني المحاكم من تراكم القضايا المدورة باستمرار من عام آلخر إلى أن وصلت حتى نهاية العـام و

ة الفلــسطينية ، ويعــزى الــسبب وراء ذلــك إلــى وجــود منــاطق غيــر خاضــعة للــسيطر 2 قــضية 1700مــا يقــارب 
 داخــل أراضــي الخــط األخــضر، وعــدم وجــود اســتقرار سياســي فــي األراضــي و إلــىوهــروب الــبعض إليهــا أ

و األهلــي فــي افظــة وعــدم فعاليــة الحــل العــشائري أالفلــسطينية، إضــافة إلــى وجــود ثقافــات متعــددة فــي المح
ل و أحـــد الـــشهود موعـــد الجلـــسة، وغيـــاب أو انـــشغا حـــضور أحـــد أطـــراف القـــضية أبعـــض القـــضايا، وعـــدم

و وفاة المدعين أثناء جلـسات المحاكمـة ومـا يزيـد مـن عـدد القـضايا هـو النصاب، أالقاضي أو عدم اكتمال 
 يمكـن حـدوث صـلح بـين  التـيعدم الفصل فيها من قبل النيابة مع إمكانية قيامها بذلك خاصة فـي القـضايا

  .3طرفيها 
  

  :  دور الحكومة المركزية 4.2
مال المحافظات الفلسطينية بما فيها محافظة يناط بالحكومة المركزية دور هام في عملية تعزيز بيئة أع

بيت لحم من خالل تشجيع التخطيط المحلي وتوفير الدعم للمحافظة كأولوية للتخلص من التحديات التي 
تواجهها بطريقة تنسجم مع التخطيط المركزي، وكذلك من خالل إعطاء مكتب المحافظة ومديريات 

 الالمركزية وتطوير العالقة القانونية معها وتشجيع التعاون المحافظة استقاللية إدارية ومالية في إطار
والتنسيق معها وتقوم الحكومة المركزية بالعمل على إيجاد مجموعة من القوانين التي من شأنها تعزيز بيئة 

، وتعد عملية إعادة تفعيل العالقات االقتصادية والتجارية التي 4األعمال في جميع محافظات الوطن 
 عن طريق االنتساب إلى منظمة التجارة العالمية من أهم وأبرز ىلطة الوطنية مع الدول األخر تقيمها الس

األدوار التي تقوم بها الحكومة المركزية في مجال تعزيز وتنشيط بيئة األعمال في المحافظة وبقية 
تصدير والتبادل محافظات الوطن لما لها من أهمية في فتح أسواق هذه الدول للمنتجات المحلية وتشجيع ال

التجاري بين المحافظة وأطراف هذه االتفاقات، وتسهم الحكومة المركزية أيضا في تنشيط اقتصاد محافظة 
 بالتعاون مع مؤسسات القطاع االقتصادية رسم السياسات بيت لحم كما بقية محافظات الوطن من خالل

 وتسريع  الصناعيةالتجارية والملكيةت تسجيل الشركات والوكاالاألخرى وتسهيل عملية  الخاص والمؤسسات

                                                 

  .2012-11-26ئر خليل، رئيس نيابة محافظة بيت لحم بتاريخ مقابلة مع السيد ثا 1
مع العلم بوجود نصوص قانونية بعدد الجلسات الالزمة التي تمنح لكل طـرف سـواء المـدعي او المـدعى عليـه للفـصل فـي  2

  .القضية تصل إلى أربع او خمس جلسات فقط كحد أقصى
مجلـــس القـــضاء [ 2012-11-26خ  محافظـــة بيـــت لحـــم، بتـــاريمقابلـــة مـــع الـــسيد عـــوني البربـــراوي، رئـــيس محكمـــة بدايـــة 3

 .]2009األعلى، 

صادقت الحكومة على القـانون المعـدل لقـانون تـشجيع االسـتثمار وقـانون الـشركات وقـانون الغـرف التجاريـة وقـانون ضـمان  4
 .] 2011ية،وزارة التخطيط الفلسطين[حقوق المال المنقول وقانون الصناعة وقانون حظر منتجات المستوطنات 
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  التصدير وتصديق شهاداتإعادة رخص االستيراد ورخص وٕاصدارت الصناعية آترخيص المنشعمليات 

 ,Greg ; 1الموقع الرسمي لوزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ; 2011 وزارة التخطيط الفلسطينية،[ المنشأ

C. et al. 2010 [. 

 

  :لهيئات المحلية  دور البلديات وا4.3
تــسعى مؤســسات الحكــم المحلــي فــي محافظــة بيــت لحــم إلــى إيجــاد بنيــة تحتيــة مناســبة فــي كافــة المجــاالت 

 المحلية من تالمجتمعية والصحية والتعليمية والخدماتية كحاجة ملحة في ظل معاناة معظم البلديات والهيئا
 قيام وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مع صندوق ، ويتجسد هذا المسعى من خالل2عدم وجود بنية تحتية فيها 
 لعمــل أي هيئــة محليــة تبالتعــاون مــع البلــديات علــى عمــل دليــل إجــراءا CHFإقــراض البلــديات ومؤســسة 

بحيــث يتــضمن وجــود مخطــط هيكلــي لكــل بلديــة تكــون البلديــة مــن خــالل هــذا المخطــط قــادرة علــى تحديــد 
لزراعية واسـتخداماتها وتحديـد الكثافـة الـسكانية ووضـع رؤيـة حدودها بدقة وتستطيع معرفة طبيعة األراضي ا

 بوضـــع خطـــة للقيـــاملـــشوارع المحافظـــة وكيفيـــة توســـيعها ورصـــد التعـــديات عليهـــا، وذلـــك كمتطلـــب أساســـي 
و مجلــس محلــي فــي المحافظــة بالــشراكة مــع جمــاهير المجتمــع فــي كــل بلديــة وهيئــة إســتراتيجية لكــل بلديــة أ
ت ذات العالقـــة لتـــشكيل لجـــان متخصـــصة فـــي كـــل مجـــال مـــن المجـــاالت التعليميـــة محليـــة بوجـــود المؤســـسا

  .3والزراعية والصحية واألبنية والتنظيم 
تـــأتي أهميـــة وضـــع وصـــياغة الخطـــط اإلســـتراتيجية بالنـــسبة لهـــذه البلـــديات مـــن خـــالل احتـــواء الخطـــة لكافـــة 

قة على تنفيذ أي مشروع غير مدرج ضمن المشاريع التي من المتوقع تنفيذها مستقبًال وعدم قبول أو المصاد
الخطة مع التأكيد على أن تكون هذه المشاريع المدرجة معتمدة بناًء على أولويات محـددة مـن قبـل المجتمـع 
المحلـــي، بحيـــث ال يـــتم المـــصادقة علـــى أي خطـــة مـــن قبـــل وزارة الحكـــم المحلـــي إال بعـــد عرضـــها وٕاجمـــاع 

  .4الجماهير ولجانهم عليها 
نــه لــضمان وضــع خطــط إســتراتيجية فاعلــة يجــب التركيــز بــشكل أساســي علــى لحكــم المحلــي أوتــرى وزارة ا

المشاركة المجتمعية مع القطاع العام والخاص والمجتمع المـدني وتـوفير الـدعم اللوجـستي مـن قبـل المـؤثرين 

                                                 

1 http://www.met.gov.ps/ministry.aspx?lng=2&tabindex=100  
مع التأكيد على أن خدمة الكهرباء في محافظة بيت لحم خاضعة لشركة كهرباء القدس، وأن سلطة المياه والمجاري هي  2

 من مجموع سكان  %65من تتولى توصيل خدمة المياه لمعظم البلديات والمجالس في المحافظة وتغطي ما نسبته 
 يزال ال و الغربية الضفة مياه دائرة خالل من بالمياه تزويدها ويتم )ميكوروت (من المحافظة، وما تبقى يعتمد المصادر المشتراة

 .] 2010 أريج،[ العامة المياهة بشبك مغطى غير المحافظة في عدد من التجمعات

 سيتم 2013 مع الجماهير وحتى نهاية كبالتشار ) ، بيت ساحوربيت جاال تقوع،(تم وضع خطط إستراتيجية لثالث بلديات  3
 . لجميع المجالس والهيئات المحلية في المحافظة2014عمل خطط إستراتيجية لجميع البلديات وحتى نهاية 

- 11- 22مقابلة مع المهندس أنور شبانة، مدير الهندسة والتنظيم في مديرية الحكم المحلي في محافظة بيت لحم، بتاريخ  4
2012 . 
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 علـى والعمـل في المجتمع من محافظ ووزير الحكم المحلي والمؤثرين مـن المجتمـع علـى مـستوى المحافظـة،
تحديد األولويات العامة التي تحقـق مـصالح القطـاع األكبـر فـي كـل مجتمـع محلـي، ولتحقيـق وتنفيـذ الخطـط 

ع سـواء كـان  من وضع سياسي اقتصادي مستقر وتوفر التمويل الالزم لتنفيـذ هـذه المـشارياإلستراتيجية ال بدّ 
  . 1و خارجي وربط تنفيذ األولويات باإلمكانيات المالية تمويل محلي أ

وتعاني مؤسسات الحكم المحلي في المحافظـة مـن قلـة اإلمكانيـات الماليـة التـي تعيـق عمليـة تنفيـذ المـشاريع 
الملحــة، وضــعف مــشاركة الجمــاهير فــي عمليــة صــياغة ووضــع الخطــط اإلســتراتيجية، إضــافة إلــى ضــعف 

  .لتشجيعية للموظفينالتنسيق بين المؤسسات الحكومية في الكثير من القضايا المشتركة وقلة الحوافز ا
  

   :  دور مؤسسات القطاع الخاص4.4
يوجـد فـي محافظـة بيــت لحـم باإلضـافة إلــى غرفـة التجـارة والــصناعة العديـد مـن االتحــادات التـي تمثـل كافــة 

اتحــاد الحجــر والرخــام، اتحــاد الغــزل والنــسيج، جمعيــة بيــت لحــم (الــصناعات الموجــودة فــي المحافظــة مثــل 
يتم استعراض دور هذه المؤسسات والتي من المتوقع أن يكون لها دورًا مركزيًا فـي ، وس)للصناعات الحرفية

  : التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال في المحافظة كما يلي 
  

  : دور غرفة تجارة وصناعة بيت لحم 4.4.1
 لألعـضاءصناعية تنظـيم المـصالح التجاريـة والـتعتبر من المؤسسات الرائدة فـي المحافظـة والتـي تقـوم علـى 

المنتسبين للغرفة ولمؤسسات القطاع الخاص فـي المحافظـة، ورعايـة شـؤونها وتمثيلهـا لـدى مختلـف الجهـات 
المعنيـــة فـــي الـــوطن وخـــارج الـــوطن والـــدفاع عنهـــا فـــي شـــتى القـــضايا ذات العالقـــة بالـــضرائب، والجمـــارك، 

استــشارات، دورات (لــصناعات المحليــة  دعــم وتطــوير اواألنظمــة وتــسهم فــيواالســتيراد والتــصدير والقــوانين 
 عالقـات وٕاقامـةتنمية وزيادة حجـم الـصادرات مـن المنتجـات الوطنيـة للخـارج  وتعمل على )تدريبية، معارض

وتوزيــع النـــشرات البيانـــات إصــدار  وتقـــوم بتجاريــة متينــة مـــع الغــرف التجاريـــة والــصناعية العربيـــة واألجنبيــة
فــي هــذه القيــام بأعمــال التحكــيم  الخالفــات التجاريــة مــن خــالل ي حــلّ وتتــدخل الغرفــة فــوالكتيبــات التجاريــة 

الخالفات، وتقدم الخدمات في مجال التثقيف اإلداري والتجاري عن طريق عقد االتفاقيات مع غـرف التجـارة 
والـــصناعة فـــي دول أخـــرى، والمـــساهمة فـــي تنظـــيم المعـــارض التجاريـــة والمحليـــة والخارجيـــة وتنظـــيم دورات 

ناعة والتجارة فـي مجـاالت اإلدارة والتـسويق والتخطـيط، وتـوفر المعلومـات فيمـا يتعلـق باألسـواق ألرباب الص
الخارجية والفرص المتاحة فيها وما يصاحب ذلك من عمليات ترويج للمنتجات المحليـة وفـتح آفـاق التعـاون 

 المحافظــة وفــتح مــع دول ومــدن أخــرى خــارج المحافظــة وبالتــالي المــساهمة فــي تحفيــز وتــشجيع بيئــة أعمــال

                                                 

- 11- 22مقابلة مع المهندس أنور شبانة، مدير الهندسة والتنظيم في مديرية الحكم المحلي في محافظة بيت لحم، بتاريخ  1
2012 . 
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  .] 1; 1999 عبد الرازق ومكحول، [مجال لالستثمارات المحلية واألجنبية في المحافظة 
  

  : اتحاد صناعة الحجر والرخام 4.4.2
 فـي محافظـة بيـت لحـم اً  ومـصنع شـركةً 180 ويـضم فـي عـضويته أكثـر مـن 1996تأسس االتحاد في العام 
ية بما يمثل من قطاع حيوي وهام ليس على المستوى المحلي  الصناعية الفلسطينتويعتبر من أهم االتحادا

للمحافظــة وٕانمــا علــى المــستوى الــوطني، ويقــوم االتحــاد بالعديــد مــن المهــام والتــي تتمثــل فــي الحفــاظ علــى 
مــصالح أعــضائه مــن خــالل متابعــة كافــة مــشاكلهم وحلهــا مــع الجهــات المعنيــة حيــث يقــوم االتحــاد بمتابعــة 

الــضريبة والمعـابر والجمــارك اإلســرائيلية ومتابعـة قــضايا العمــال مـع مكتــب العمــل مـشاكل قطــاع الحجـر مــع 
فيما يخص تطبيق قانون العمل، ويقوم بالمساهمة في حل مشاكل البنية التحتية للمـصانع والمقـالع الخاصـة 

علقـــة  ويعمـــل االتحـــاد علـــى التـــأثير فـــي الـــسياسات العامـــة المت2بالقطـــاع مـــن كهربـــاء وميـــاه وشـــوارع وغيرهـــا
بالــصناعة، ويــسعى االتحــاد إلــى تطــوير واقــع صــناعة الحجــر مــن خــالل إنــشاء مركــز الحجــر والرخــام مــع 
جامعة بوليتكنيك فلسطين كنموذج فريد للشراكة الثالثية الحكومية الخاصة األكاديمية بهدف تطوير صناعة 

لمركــز مــنح دبلــوم فــي هــذه الحجــر والرخــام عبــر رفــع قــدرات العــاملين بهــذا القطــاع، ويــتم مــن خــالل هــذا ا
الــصناعة وٕانــشاء مختبــر لــصناعة الحجــر بهــدف إجــراء كافــة الفحوصــات الفنيــة المطلوبــة للحجــر والرخــام، 
ويعمــل االتحــاد علــى تنميــة مهــارات العــاملين فــي هــذا القطــاع فنيــًا وٕاداريــًا فــي مجــاالت التــسويق والتــصدير 

ات الحكومية والخاصة والدولية من خالل المشاركة في واإلدارة، ويمثل االتحاد صناعة الحجر أمام المؤسس
المعـــارض الدوليـــة والمـــؤتمرات والنـــدوات المتعلقـــة بهـــذه الـــصناعة ويـــشارك االتحـــاد فـــي مختلـــف المـــؤتمرات 
التنمويـــة واالقتـــصادية علـــى المـــستوى المحلـــي، ويـــساهم فـــي عمليـــة التـــرويج لهـــذه الـــصناعة علـــى المـــستوى 

يــزة التنافــسية لمنتجــات الحجــر الطبيعــي الفلــسطيني، ويتــولى عمليــة التنــسيق مــع المحلــي والــدولي وتعزيــز الم
حـــد ير الحجـــر الخـــام، ويعتبـــر االتحـــاد أالغرفـــة التجاريـــة ودوائـــر الجمـــارك والـــضابطة الجمركيـــة حـــول تـــصد

  .3أعضاء مجلس تنمية االقتصاد المحلي في المحافظة 
خـــص تـــسهيل عمليـــات التـــصدير وتـــسهيل المـــرور عبـــر يقـــوم االتحـــاد بالتنـــسيق مـــع الجهـــات الدوليـــة فيمـــا ي

، 4 والمنتجة للحجر الخام ةالمتضرر  Cالمعابر اإلسرائيلية والمعدات المصادرة والمحاجر الواقعة في مناطق 
ـــام بمـــشروع المـــسح  ـــولى القي ـــدة بالتنـــسيق مـــع الجهـــات الدوليـــة، ويت كمـــا ويـــسعى االتحـــاد لفـــتح أســـواق جدي

                                                 

1 http://www.bethlehem-chamber.org 

شروع في  مليون شيكل بحيث يسهم هذا الم19توصيل شبكة الكهرباء إلى مصانع بيت فجار بموازنة تجاوزت   ساهم في2
  .إعادة الحياة إلى عشرات المصانع وفتح فرص العمل لمئات العمال

التقرير (، و2012- 11-11مقابلة مع المهندس ماهر حشيش، المدير التنفيذي التحاد صناعة الحجر والرخام، بتاريخ  3
  .)2010 اإلداري والمالي لالتحاد،

  .سناتور ميتشل، الغرف التجارية األوروبية القنصلية األمريكية، فريق ال،, USAIDتم التنسيق مع  4
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ـــبعض مـــن الـــصناعي لهـــذا القطـــاع لالطـــال ـــوجي لل ـــة المـــسح الجيول ـــه ويقـــوم بعملي ـــى واقعـــه واحتياجات ع عل
، ويقـوم االتحـاد بترتيـب بعثـات تجاريـة خارجيـة 1المناطق للوقـوف علـى نـوع وحجـم احتيـاط الـصخور هنـاك 

 اتحـاد صـناعة  [لالطـالع علـى واقـع صـناعة الحجـر والمعـدات التكنولوجيـة المـستخدمة فـي الـدول األجنبيـة
 .] 2010ام،الحجر والرخ

مــشاكل هــذا القطــاع الــذي الحكــومي بمــا فيهــا مكتــب المحافظــة بويعــاني االتحــاد مــن ضــعف اهتمــام القطــاع 
يمثله االتحاد وعدم تفريغ الوقت الكافي لمناقشة مشاكله ومتابعتها مـع المـديريات الحكوميـة المعنيـة، إضـافة 

كبر قدر ممكن فرص عمل كافية الستيعاب أي إيجاد إلى عدم وجود بيئة أعمال مناسبة يسهم من خاللها ف
من األيدي العاملة والتي تتمثل في عدم وجود منطقة صناعية لهذا القطاع، وعدم وجود نظـم وقـوانين تـنظم 
عمله، وضـعف تعـاون الـدوائر الحكوميـة ذات العالقـة مـع قـضاياه، وظهـور جـسم نقـابي يتعـارض مـع وجـود 

  .2االتحاد كجهة رسمية لهذا القطاع 
  

  : جمعية بيت لحم للصناعات الحرفية 4.4.3
 فــي مدينـــة بيــت لحــم لتوحيـــد ودعــم جهــود أصـــحاب الــصناعات الحرفيـــة 2002تأســست الجمعيــة فـــي عــام 

 عامل، وتقوم 200 تشغل اً  مصنع23وتضم في عضويتها ) التطريز، صناعة الخشب والزيتون، الصدف (
الدوليــة للنهــوض بواقــع هــذه المــصانع التــي تعــاني، الجمعيــة بالتنــسيق مــع العديــد مــن المؤســسات المحليــة و 

، وتشارك في العديد من المعارض الدولية والمحلية وتقوم 3وذلك من خالل إيجاد أسواق الستيعاب منتجاتهم
بــإجراء مراســـالت للجهــات الدوليـــة للتــرويج لهـــذه الــصناعة، وتقـــوم الجمعيــة بتـــدريب العــاملين فـــي المـــصانع 

 مع مؤسسة يوحنا بولس الثاني، وتعمل على تسهيل اإلجراءات الضريبية وتقليصها المشتركة معها بالتعاون
  . 4لدعم أعضاء الجمعية 

و أي جسم نقابي يمثل مصالحهم علـى مـستوى المحافظـة ككـل أوتعاني هذه الصناعة من عدم وجود اتحاد 
ريــا زكريــا رئــيس جمعيــة  المجــال كمــا يــرى الــسيد زكاويعــزى عــدم وجــود اتحــاد واحــد لجميــع العــاملين فــي هــذ

 إلــى ضــعف دور المحافظــة بــشكل خــاص والقطــاع العــام بــشكل عــام فــي فــرض الرقابــة علــى هــذه نالحــرفيي
المصانع ومتابعة إجراءات ترخيصها ووضع شـرط عـضوية االتحـاد قبـل إجـراء أي تـرخيص، باإلضـافة إلـى 

الحهم لـدى الجهـات المعنيـة  ومـصمنقص وعي أصحاب هذه المـصانع فـي أهميـة وجـود اتحـاد يمثـل مطـالبه

                                                 

 .قام االتحاد بعملية المسح الجيولوجي لمنطقة بيت فجار 1

 .تم متابعة موضوع النقابة مع وزير العمل واالقتصاد ومع عطوفة محافظ بيت لحم 2

 مليون 1.5 عن  ضمن مشروع الستيعاب منتجات هذه المصانع بما يزيد2005-2002يطاليا بين عامي تم العمل مع إ 3
  .يورو

 و عقـدت الجمعيـة اتفـاق مـع الـضريبة لـدفع المكلـف مـن هـذه 2002 مـصانع فـي العـام 3لم يكن مسجل لدى الـضريبة إال  4
 . 2013 مصنع لغاية العام 23 شيكل بغض النظر عن الكمية المباعة،عدد المصانع المسجل 150المصانع فقط 
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 مــصنع فــي بيــت ســاحور وبيــت جــاال معظمهــا غيــر مــسجل فــي أي 250مــع اإلشــارة إلــى وجــود أكثــر مــن 
  1.مؤسسة اقتصادية

  
  : االتحاد العام للصناعات الفلسطينية 4.4.4

الحجـــر، النـــسيج، الـــصناعات ( ممثلـــين عـــن االتحـــادات التخصـــصية اً  عـــضو 13يتكـــون االتحـــاد العـــام مـــن 
يميائية، الصناعات المعدنية، المعادن الثمينـة، المـواد الغذائيـة، الـصناعات الدوائيـة، اإلنـشائية، الخـشبية، الك

، ويعتبــر المظلــة لكــل هــذه االتحــادات، ويمثــل هــذه االتحــادات عنــد )الجلديــة، البالســتيكية، التقليديــة والورقيــة
ن خـــالل تمثيــل الــصناعة لــدى الجهـــات الجهــات المعنيــة، ويقــوم بتنميــة وتحـــديث الــصناعة فــي فلــسطين مــ

الرسمية وغير الرسمية على المستوى المحلـي والـدولي، ويـسهم فـي تطـوير الـصناعة مـن خـالل تنظـيم ورش 
العمل المتخصصة، وتدريب الصناعيين من هذه االتحادات، ويقـوم بدراسـة احتياجـات القطاعـات الـصناعية 

 Industrial Modernization)تحاد على إنشاء مركز المختلفة من ماكينات وتدريب وغيرها، ويعكف اال

Centre) وذلــــــك بالتنــــــسيق مــــــع GIZ ومؤســــــسات فرنــــــسية ووكالــــــة األمــــــم المتحــــــدة لتــــــشجيع الــــــصناعة ،
)UNIDO ( وذلك بهدف نقل التكنولوجيا إلى داخل مصانع المحافظة كما المصانع الفلسطينية، وخلق آلية

تكامليـة ( صناعة مـساندة أجهزة ضمن برامج معينة، ومحاولة خلقلتطوير الصناعة المحلية بشراء معدات و 
، ومن ثم المساهمة في خلق سوق قادر على استيعاب منتجات الصناعات المحلية، ويقوم )و خلفيةأمامية أ

االتحـــاد بالـــضغط علـــى الجهـــات الحكوميـــة إليجـــاد بيئـــة قانونيـــة مناســـبة لألعمـــال، وعـــدم إدخـــال بـــضائع ال 
  .2واصفات وتشديد الرقابة على المعابر والسيطرة على األسواق الداخلية تنطبق عليها الم

  
  : اتحاد الغزل والنسيج 4.4.5

 مـــن قطـــاع النــــسيج، حيـــث كـــان عــــدد اً  عـــضو 52 ويـــضم فـــي عــــضويته 1996تأســـس االتحـــاد فـــي العــــام 
الكثيـر  عضو وقد انخفض عدد األعضاء إلى أكثر من الربع ويعزى ذلك إلغـالق 200األعضاء أكثر من 

ـــة علـــى  ـــة والرقابي ـــسياسية وضـــعف البيئـــة القانوني مـــن المـــصانع والمخـــايط نتيجـــة األوضـــاع االقتـــصادية وال
المنتجات الداخلة للمحافظة واستمرار عمليات التهريب واإلغراق في المحافظة إضافة إلى عدم ثقة ما تبقـى 

  .3من شركات فيما يقدمه االتحاد من خدمات 
على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية النسيجية في المحافظة، ويعمل على فتح ويقوم االتحاد بالعمل 

أسواق جديدة خارجية والمساهمة في الحصول على تسهيالت في التصدير واالستيراد بالتنسيق مع الجهات 
                                                 

  .2012-11-14 الحرفية في مدينة بيت لحم، بتاريخ مقابلة مع زخريا زخريا، رئيس الصناعات 1
 .2012-11-14مقابلة مع السيد صقر الجراشي، رئيس االتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بتاريخ  2

-11-13مقابلــة مــع الــسيدة لبنــى جبــر، المــديرة اإلداريــة فــي اتحــاد الــصناعات النــسيجية فــي محافظــة بيــت لحــم، بتــاريخ  3
2012.  
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الرسمية في المحافظة، ويعمل على اعتماد شهادة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لدى جميع 
لجهات المحلية والخارجية لضمان تأمين احتياجات المستهلك، ويسعى لتعريف المستهلكين المحليين ا

واألجانب على الصناعات النسيجية الفلسطينية بشتى الوسائل وتسهيل الوصول إليها، ويقوم االتحاد بدور 
  .1 في المحافظة هام في البحث عن ممولين وتوفير الدعم للمؤسسات العاملة في الصناعات النسيجية

ويعاني االتحاد مـن كثـرة عـدد المـصانع والمخـايط غيـر المنـضوية تحـت مظلتـه وذلـك بـسبب ضـعف الرقابـة 
وعدم إلزامها من قبل المحافظة والجهات الحكومية بأن تكون مسجلة لدى االتحاد كشرط أساسي للترخيص، 

ة إداريـًا مـسؤوللمحافظـة كونهـا الجهـة الكما يعاني االتحاد من عدم متابعة مشاكل أعضائه مـن قبـل مكتـب ا
عن كل القطاعات مع الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى عدم قدرة االتحاد على التأثير على السياسات 

  .الحكومية في عملية استيراد البضائع األجنبية المنافسة او فرض قيود عليها
  

  : اتحاد المقاولين الفلسطينيين 4.4.6
، ويمثـــل قطـــاع اإلنـــشاءات حـــسب قـــانون 1994ار مـــن الـــرئيس ياســـر عرفـــات فـــي عـــام تأســـس االتحـــاد بقـــر 

 مـن أبنـاء المحافظـة  مقـاوالً 50 وزارة، ويضم في عـضويته 13األشغال العامة ولجنة التصنيف المشكلة من 
، وهــو )شاءات، طــرق، كهربــاء، ميــاه ومجــاريأبنيــة وٕانــ(المــصنفين والمــسجلين كــل حــسب مجــال تخصــصه 

 رئيــسية مــن الحلقــات االقتــصادية التــي تــشغل األيــدي العاملــة فــي المحافظــة بحيــث يــشغل معظــم يمثــل حلقــة
 الخـــشبية والمعدنيـــة قطـــاع الحجـــر والرخـــام، قطـــاع الـــصناعات(عـــات االقتـــصادية فـــي المحافظـــة مـــن القطا

  ).عمال وغيرهم، واإلسمنتية، والدهانات والكهرباء والمياه والحرفيين وال)الصناعات التقليدية(واأللمنيوم 
يقوم االتحاد بتنظيم مهنة المقاوالت مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية ويشارك في 
تطوير منظومة القوانين التي تساعد في بناء أساس لقطاع اإلنشاءات ويشارك في لجان وضع المواصفات 

،ويسعى للتشبيك مع 2لدفاع عن حقوق المقاولللعديد من المواد المساندة لمهنة المقاوالت، ويتولى مهمة ا
وكذلك من ) ,UNDP,JICAالبنوك، (كافة القطاعات غير الرسمية لضمان عمل المقاولين وحمايتهم مثل 

قاولين وذلك في خالل المشاركة في المؤتمرات االستثمارية المحلية، ويقوم بعقد دورات تثقيفية وتدريبية للم
 نإضافة إلى تدريب وتشغيل المهندسي) يفية التسعير، إدارة المشاريع، وغيرهاالمحاسبة، ك(عدة مجاالت منها

، ويقوم االتحاد بإصدار تصاريح للمقاولين لدخول إسرائيل 3الخريجين الجدد والمساهمة في توظيفهم 

                                                 

 2012-11-13افظة بيت لحم، بتاريخ المديرة اإلدارية في اتحاد الصناعات النسيجية في مح جبر مع السيدة لبنىمقابلة  1

عقد الكثير من اللقاءات الرسمية مع الرئيس ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ومع الجمارك لمتابعة قضايا اإلرجاعات  2
ن باإلضافة إلى الخسائر التي تعرض لها هذا القطاع نتيجة انخفاض الضريبية والديون التي تراكمت على الحكومة للمقاولي
 .سعر صرف الدوالر وارتفاع أثمان مدخالت مواد البناء

 .منهم لدى المقاولين المعتمدين في االتحاد % 90 واستيعاب 2008 مهندس في العام 50تم تدريب  3



 78

  .1بالتنسيق مع الشؤون المدنية الفلسطينية 
 الجهات الرسمية بما فيها مكتب المحافظة يعاني االتحاد كغيره من االتحادات األخرى من عدم متابعة

لقضايا ومشاكل المقاولين المتمثلة في متابعة ملف الضرائب واالرجاعات الضريبية التي تمكث سنتين في 
 فقط، إضافة إلى اً  يوم45 خالل ب رفعهادوائر المحافظة قبل أن تصل إلى وزارة المالية في حين انه يج

اولين من منطقة ألخرى، ومن المشاكل التي تلقي بظاللها على هذا التمييز في دفع المستحقات للمق
 ومداخل ومنافذ المحافظة التي يتم فيها دخول هذه نالقطاع عدم فرض رقابة على المستوردين اإلسرائيليي

المدخالت إلى المحافظة بصورة غير شرعية والتي تنعكس على أسعار المنتجات المحلية والتي تؤثر على 
  .2قاولين مصالح الم

  
  : مجلس تنمية االقتصاد المحلي 4.4.7

بالتعاون مع برنامج تطوير القطاع تم تأسيس مجلس تنمية االقتصاد المحلي في محافظة بيت لحم 
خالل اجتماع تأسيسي   للتعاون االقتصادي والتنميةاأللمانيةالوزارة  والممول من (GIZ)الخاص التابع ل 

وتضم الهيئة . لعام والمجتمع المدنياالخاص و القطاعين  بين الشراكة هدف تعزيز، وذلك ب2008في عام 
 13 من منطقة بيت لحم، بينما تتكون الهيئة اإلدارية للمجلس من اً  مؤسسة عضو 52العامة للمجلس 

وزارة االقتصاد ،  بيت لحم محافظة غرفة تجارة وصناعةمحافظة بيت لحم، بلدية بيت لحم،(مؤسسة وهي 
، وزارة السياحة، مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة، جامعة  الحكم المحليوزارة، الوطني

اتحاد ، )أريج(، معهد األبحاث التطبيقية )جامعة بيت لحم (معهد الشراكة المجتمعيةفلسطين األهلية، 
  .3)  مركز المؤسسات الصغيرة،شركة الرائد لصناعة مواد التجميل، صناعة الحجر والرخام

المحلي، وتنسيق تطوير رؤى مشتركة واستراتيجيات محلية حيوية لتنمية االقتصاد هدف المجلس إلى وي
عمل المؤسسات المختلفة العاملة في مجال التنمية االقتصادية وتحقيق التكامل بين خططها وبرامجها، 

ات المجتمع ومنظمومؤسسات األعمال  مع مؤسسات تشجيع االستثمار والمدن الصناعية وتوثيق العمل
اإلستراتيجية، كما يسعى لتسهيل تطوير مناخ استثماري دائم في المحافظة وتعزيز المشاريع لالمدني 

حشد التأييد والتأثير  األعمال المقترحة، و  التمويل ومن ثم زيادة رصده لدعم مبادراتالوصول لمصادر
 شريعة،[ نية التحتية وتنمية االقتصادوالبوالصحة لتعليم مجاالت اي ف الملحة المحافظة لتلبية احتياجات

2010[. 

يعمـــل المجلـــس علـــى زيـــادة معرفـــة وتوعيـــة المجتمـــع المحلـــي بأهميـــة دوره علـــى المـــستوى االقتـــصادي فـــي 
                                                 

  .2012-11-13م، بتاريخ مقابلة مع المهندس رائد األطرش، أمين سر لجنة فرع بيت لح 1
 .نفسه 2

، مقابلة مع السيد خالد شناعة، نائب رئيس الهيئة اإلدارية للمجلس بتاريخ  )2012-2010(الخطة اإلستراتيجية للمجلس  3
2-9 -2012.   
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ليكتروني خـاص بـه وتوزيـع النـشرات عـن نـشاطه وأهدافـه وأهميتـه لكافـة المحافظة من خالل تصميم موقع إ
لعديد من الفعاليـات االقتـصادية التـي تجـري فـي المحافظـة، ويقـوم شرائح المجتمع ومن خالل مشاركته في ا

المجلس بعمل مسوح قطاعية اقتصادية ويسعى لعقـد ورش العمـل لتـشخيص القطاعـات االقتـصادية الفاعلـة 
فـــي المحافظـــة وتحديـــد احتياجاتهـــا التنمويـــة، ويقـــوم بعقـــد دورات تدريبيـــة تطويريـــة للعـــاملين فـــي القطاعـــات 

ــــس، ويحــــاول تــــشجيع األفكــــار وخطــــط العمــــل الخالقــــة للخــــريجين وطــــالب المنــــضوية تحــــت م ــــة المجل ظل
الجامعــات بهــدف تــشجيع الرياديــة، إضــافة إلــى مــساهمته فــي تــرويج المنتجــات المحليــة مــن خــالل تنظــيم 

  1.المعارض في المحافظة وخارجها 
 وعـدم وجـود أهـداف متفـق ويعاني المجلس من عدم القدرة على تحديد األولويـات االقتـصادية فـي المحافظـة

، إضافة إلى عدم وجود إطـار قـانوني للمجلـس كمجلـس اقتـصادي تنمـوي يجمـع سعليها بين أعضاء المجل
، وال يوجــد مقــر خــاص بــالمجلس بحيــث يعقــد اجتماعاتــه فــي 2بــين شــركاء التنميــة الــثالث ولــيس كجمعيــة 

المجلس، ويعاني من مبالغة تدخل وزارة الغرفة التجارية، وال يوجد موظفين مفرغين للعمل بشكل رسمي في 
االقتصاد في كل صغيرة وكبيرة في عمل المجلس كونه الشريك الرئيـسي لأللمـان فـي هـذا المجلـس، إضـافة 
إلــى ضــعف نــشاط الــبعض مــن المؤســسات المنــضوية فــي عــضويته وتغيــب الــبعض مــنهم عــن اجتماعــات 

الهتمــام بــه وحــل مــشاكله مــن قبــل مكتــب المجلــس، كمــا يعــاني مــن عــدم تبنــي نــشاطات المجلــس وضــعف ا
المحافظــة كــأعلى ســلطة فــي المحافظــة، ويعــاني مــن قلــة مــصادر التمويــل الالزمــة لــدعم المجلــس فــي تنفيــذ 

  .3مشاريع ريادية 
نــه يمثــل تجربــة حافظــة بيــت لحــم علــى اعتبــار أل علــى مجلــس التنميــة المحلــي فــي معــوّ وبــالرغم ممــا كــان يُ 

تحسين البيئة االقتصادية واالرتقاء بالقطاع الخاص في المحافظة لتكون نموذجا فلسطينية فريدة تهدف إلى 
يحتــذى لبــاقي المحافظــات الفلــسطينية األخــرى، إال أن عــدم قدرتــه علــى تنفيــذ مبــادرات قطاعــات المحافظــة 

  مبـــادرة11التـــي قـــدمت للمجلـــس وعـــددها ) ، النـــسيج، الـــسياحة والحـــرف اليدويـــة مالحجـــر والرخـــا( الفاعلـــة 
ر على تعميم هذه التجربـة علـى بقيـة المحافظـات مـع أن المبـادرات بهدف تحسين أوضاع هذه القطاعات أثّ 

المقترحــة ال تعكــس جميــع حلــول مــشاكل القطاعــات الــصناعية الرئيــسية فــي المحافظــة، ويعــزى عــدم قــدرة 
جـــر إلـــى معيقـــات  قطـــاع الحالمجلـــس فـــي تنفيـــذ هـــذه المبـــادرات جميعهـــا وقيامـــه فقـــط بمبـــادرة واحـــدة تخـــّص 

خارجية تتمثل في األوضاع االقتـصادية والـسياسية فـي المحافظـة ومعيقـات داخليـة مرتبطـة بالبيئـة الداخليـة 
للمجلــس تتمثــل فــي عــدم وجــود رؤيــة شــاملة لعمليــة التخطــيط االســتراتيجي واالعتمــاد علــى التخطــيط قــصير 

                                                 

 مدير ، ومع السيدة رائدة حنانيا،2012 -9- 2مقابلة مع السيد خالد شناعة، نائب رئيس الهيئة اإلدارية للمجلس بتاريخ  1
 .2012-11-22عن المجلس بتاريخ  دائرة الجودة في بلدية بيت لحم وعضو

 بالمجلس كهيئة اقتصادية فاعلة ولم يتم ترخيصه من قبل تم استالم كتاب رسمي من قبل عطوفة محافظ بيت لحم إقراراً  2
 .ية إال كجمعية وهذا ما رفضته إدارة المجلسنالجهات المع

  .2012-9- 2ناعة، نائب رئيس الهيئة اإلدارية للمجلس بتاريخ مقابلة مع السيد خالد ش 3
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 للمجلــس، والتخــبط عنــد إجــراء أي عمليــة المــدى، وعــدم متابعــة وتنفيــذ هــذه الخطــط مــن قبــل الهيئــة العليــا
 مــن جهــة والمجتمــع المحلــي ذي العالقــة مــن ستعــديل، إضــافة إلــى ضــعف التنــسيق مــا بــين أعــضاء المجلــ

جهـــة أخـــرى، وخمـــول أعـــضاء المجلـــس وعـــدم نـــشاطهم والتناقـــضات فـــي مـــصالح الـــبعض مـــن المؤســـسات 
تغيبهم عن االجتماعات الدورية وضعف المنضوية تحت مظلة المجلس وعدم التزام البعض من األعضاء و 

الرقابة على عمل المجلس مـن قبـل الهيئـة العامـة للمجلـس وكـذلك الممـولين، ومـا سـاهم فـي عـدم تنفيـذ هـذه 
 عــن المــشاركة المحليــة مــن أصــحاب المبـادرات اعتمــاد تنفيــذها علــى التمويــل الخــارجي بــشكل أساسـي بعيــداً 

  .1المصالح من هذه القطاعات
ق اتحاد الحجر والنسيج باإلضافة إلى االتحـاد العـام للـصناعات الفلـسطينية فـي المحافظـة علـى هذا وقد أتف

 نتيجـــة عـــدم تنفيـــذ 2008ضـــعف أداء مجلـــس التنميـــة االقتـــصادي الـــذي أســـس فـــي المحافظـــة فـــي العـــام 
مـال االستراتيجيات الخاصة بعمـل هـذا المجلـس وعـدم قيامـه بمـا هـو متوقـع منـه فـي تعزيـز وتنـشيط بيئـة أع

  .المحافظة
  

  : دور المجتمع المدني 4.5
هـي المهـام التقليديـة  و تـوفير الخـدماتيسند إلى مؤسسات المجتمع المـدني والمنظمـات األهليـة دور هـام فـي 

  منـذ عقـود والتـي تتـضمن الجمعيـات والهيئـاتواألهليـةالقيام بها المنظمات غير الحكوميـة  التي دأبت على

فــي العمليــة التنمويــة مــن خــالل ، ويــساهم المجتمــع المــدني وميــة المتخصــصةالخيريــة والمنظمــات غيــر الحك
 بنـاء القـدرات وتنميـة المهــارات والتـدريب بمختلـف المجـاالت مـن خـالل المحليــة تقويـة وتمكـين المجتمعـات

  ويـسهم،المـشاركة الـشعبية فيهـا التنمويـة وتنفيـذها وتوسـيع التنموية كالتخطيط االسـتراتيجي وصـياغة البـرامج
البـدائل والتفـاوض  والخطـط العامـة علـى المـستويين الـوطني والمحلـي، مـن خـالل اقتـراح فـي رسـم الـسياسات

الرصـــد أهدافـــه، وذلـــك مــن خـــالل لتحقيــق   هــذه البـــدائل فيهـــاإلدراجو التـــأثير فــي الـــسياسات العامـــة أعليهــا 
طـــار عمليـــة التخطـــيط ، ويقـــوم بـــدور فاعــل فـــي المـــشاركة فـــي عــضوية مختلـــف لجـــان العمـــل فــي إوالمراقبــة

التنموي االستراتيجي على مستوى المحافظـة ويقـوم بتزويـد فريـق التخطـيط ولجـان العمـل بالمعلومـات واآلراء 
للمحافظــة، وكــذلك المتابعــة واإلشــراف تقــديم الــدعم والتأييــد لنــشاطات إعــداد وتنفيــذ وتقيــيم الخطــة التنمويــة و 

ئات المحلية في مختلف مناطق المحافظـة وتقيـيم مخرجاتهـا على عمليات التخطيط التنموي التي تنفذها الهي
ويعنى بالتنسيق مع الوزارات القطاعية على المستوى المحلي لضمان التكاملية مع خطـط وجهـود القطاعـات 
األخــرى، ويــسعى للعمــل علــى تــوفير تمويــل لــبعض المــشاريع الناجمــة عــن خطــط تنمويــة للهيئــات المحليــة 

                                                 

-11- 22عن المجلس بتاريخ   مقابلة مع السيدة رائدة حنانيا، مدير دائرة الجودة والتنظيم في بلدية بيت لحم وعضو1
   .] 2011حنانيا،[، 2012
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  .] 2012 ،اللجنة العربية لحقوق اإلنسان;ت .ب رون،وزارة الحكم المحلي وآخ[
 وتحديـــد الخـــدمات األكثـــر تن للمنظمـــات األهليـــة دور بـــارز فـــي رصـــد االحتياجـــاأ) 2010شـــقورة،(ويـــرى 

إلحاحًا مثـل المـدارس والمستـشفيات والمـساعدات االجتماعيـة ومراكـز التأهيـل، إضـافة إلـى القيـام بـدورها فـي 
  .دى رضا الناس عنهاتقييم الخدمات المقدمة وم

  
  : اتحاد المزارعين الفلسطينيين 4.5.1

، ويقـوم االتحـاد بعقـد دورات لبنـاء قـدرات 1982يعتبر إحدى المؤسسات الوطنية األهليـة والـذي تأسـس عـام 
المزارعين والجمعيات التعاونيـة وتـشجيعها وترتيـب دورات فـي التخطـيط االسـتراتيجي لهـذه التعاونيـات بهـدف 

ا وتعزيــز دورهــا فــي توحيــد الجهــود وتلبيــة حاجــات المجتمــع، ويقــوم االتحــاد بتوجيــه المــزارعين تحــسين عملهــ
نحو الزراعة المناسبة ألراضيهم ويقوم االتحاد بالتنسيق المستمر مع مديرية زراعة بيت لحـم ومؤسـسة أريـج 

والخـضروات مـن خـالل في المجال الزراعي ويقوم بتسويق المنتجات المحلية للمحافظة من العنـب والزيتـون 
  .إقامة معارض لذلك

 يضم االتحاد في محافظة بيت لحم جمعية التنمية الزراعية التي تقـوم بالمـساهمة فـي عمليـات االستـصالح 
الزراعي وتقديم الخـدمات الزراعيـة للمـزارعين، وجمعيـة تنميـة المـرأة التـي تقـوم ببنـاء قـدرات المـرأة مـن خـالل 

 األندية النسوية، كما يضم جمعية تنمية الشباب التـي تعمـل علـى بنـاء قـدرات تنظيمها وتوعيتها ودمجها في
الـــشباب وفـــتح المجـــاالت الزراعيــــة أمـــامهم مـــن خــــالل تهيئـــتهم زراعيـــًا للقيــــام بالمـــشاريع الزراعيـــة، واتحــــاد 

ع جمعيــات المــزارعين الــذي يقــوم بــدور نقــابي فــي الــدفاع عــن حقــوق المــزارعين ومتابعــة قــضايا المــزارعين مــ
الجهات المعنية مثل متابعة قضية االسترجاع الـضريبي للمـزارعين مـن وزارة الماليـة وٕايجـاد أسـواق لمنتجـات 
المزارعين وحمايتها من اإلغراق اإلسرائيلي مع الجهات ذات العالقة، وجمعية المهندسين العـرب التـي تعنـى 

ن زراعيــين مختـــصين يقومـــون بإصـــدار بتقــديم اإلرشـــاد الزراعـــي بــشقيه الحيـــواني والنبـــاتي مــن قبـــل مهندســـي
البحــوث والنــشرات الزراعيــة لتطــوير معرفــة المــزارعين فــي مجــال تربيــة النحــل والمكافحــة المتكاملــة وزراعــة 
األشتال وغيرها، ويضم االتحاد جمعية التوفير والتسليف التي تركز على النساء من خـالل إيجـاد بنـك مـالي 

راعــي لالعتمــاد علــى أنفــسهن، بحيــث تقــوم كــل جمعيــة بــدورها فــي صــغير للنــساء العــامالت فــي المجــال الز 
، ويعــاني اتحــاد المــزارعين مــن ضــعف التعــاون والتنــسيق مــع 1إطــار تكــاملي لبنــاء اتحــاد اإلغاثــة الزراعيــة 

المؤسسات الحكوميـة بمـا فيهـا مكتـب المحافظـة وقلـة متابعـة لمـشاكلهم ومـشاكل القطـاع الزراعـي بمؤسـساته 
 م ويعاني من ضعف توعية الناس وعدم التزامهم مع الجهـات الزراعيـة المرشـدة السـتخداماتهواالستماع لهم،

الزراعية والذي يرجع إلى عدم تدخل القطاع الحكومي فـي ذلـك، ويعـاني مـن ضـعف التخطـيط الزراعـي مـع 
  . الجهات المعنية والتداخل في الصالحيات بين هذه المؤسسات في المجال الزراعي
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  : نقابة عمال فلسطين   اتحاد4.5.2
قد يسهم االتحاد في تخفيف الفقر من خالل ما يتوقع منه في المساهمة في حل مشكلة البطالة وتحقيق 

 وترسيخ مبدأ االجتماعي الحوار تنمية من خالل العامل وظيفة على المحافظةالعمالة الكاملة والمستدامة و 
 المحلية ووكالة الغوث والمجالس البلديات مع التعاونوكذلك يسعى ب اإلنتاج أطراف بين الثالثية الشراكة

 في بناء يساهم قوي نقابي تنظيم بناءويعمل على  العمل، عن العاطلين من العمال العديد إلى تشغيل
 ويقوم بعقد دورات تثقيفية للعمال وتدريبهم في مجال الصحة والسالمة المهنية والبيئية، ،المدني المجتمع

، وله والعربية الدولية المؤسسات العالقات مع ويسعى لتقويةكومات وأصحاب األعمال، وتمثيلهم أمام الح
 وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج الوطنية لمصلحة لتشريعات العمالية سن اعلى  الرقابةدور أساسي في

 يسعى والتي عمالال بحقوق البنود المتعلقة أهم ومن ،، إضافة إلى متابعة قضايا العمال وحقوقهم1العامل 
 الليل، ورديات في العمل ساعات وتحسين األجور، وزيادة إنهاء الخدمة، مشاكل هيها إلنصاف اإلتحاد
في  العمال مشاكل فتتلخص األخضر، الخط داخل أما .الشهري باألجر اإلضافي ساعات العمل ومعادلة

م قدرته على حل مشكلة البطالة ، ويعاني االتحاد من عد2والمستحقات  األجور دفع وعدم تعسفي، طرد
 واالتجاه نحو قطاع ةالمنتشرة بين مواطني المحافظة بسبب عدم تشجيع الحكومة للقطاعات اإلنتاجي

ومن المشاكل التي ) الكهرباء، التأمين، االتصاالت، البنوك( الربح السريع والمضمون الخدمات ذي
سرائيل بسبب عدم وجود قانون اقتصادي يواجهها عدم قدرته على تحصيل مقتطعات العاملين في إ

.                                      3 مليار شيكل 9اجتماعي لتفعيل صندوق التضامن االجتماعي في فلسطين والبالغ قيمتها 
  

  :  دور المؤسسات المساندة 4.6
وهــي المؤســسات التــي يتوقــع منهــا المــساهمة فــي تعزيــز بيئــة األعمــال فــي المحافظــة مــن مؤســسات التعلــيم 

عمــال وتحليــل نقــاط القــوة والــضعف والتطــوير والبحــوث بحيــث مــن المفتــرض أن تــساهم فــي تحليــل بيئــة األ
والفـرص المتاحــة وعمــل دراسـات ميدانيــة فــي كافـة الجوانــب االقتــصادية والجغرافيـة والتعليميــة والــسياسية فــي 

ن تـــؤثر علـــى بيئـــة األعمـــال فيهـــا، والتـــي لهـــا دور كبيـــر فـــي تـــدريب العمـــال التـــي مـــن الممكـــن أالمحافظـــة و 
  واالستــشارات التجاريـة واالســتثمارية فـي ظـل نقــص هـذه المهــاراتواإلداريـين فـي مجــاالت التـسويق والدعايـة

  .]1999عبد الرازق ومكحول، [
 الظـروف للنهـوض ة تعتبر الجامعات من أهم المؤسسات المساندة في المحافظة التي تـضطلع بالقيـام بتهيئـ

 ذات العاملـة ىوالقـو  بـالخريجين القطاعـات االقتـصادية رفـدبواقـع بيئـة األعمـال فـي المحافظـة مـن خـالل 
                                                 

 . شيكل1450ساهمت النقابة بتعديل الحد األدنى لألجور مع ممثلي القطاع الخاص والحكومة بحد أدنى  1

ماس ; 2012- 4-5ة عمال فلسطين في محافظة بيت لحم، بتاريخ عودة، رئيس اتحاد نقاب مقابلة مع السيد محمود أبو 2
)2007(. 

 .2012- 4-5تاريخ  عمال فلسطين في محافظة بيت لحم، بحاد نقابةعودة، رئيس ات مقابلة مع السيد محمود أبو 3
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 القادرة على الخوض في غمار الحياة العملية، وبمـا تـسهم بـه مـن عمليـات البحـوث التطبيقيـة العالية الكفاءة
 وبمـا تقـوم بـه عجلـة التنميـة، ودفـع بمعالجـة مـشكالتها تـساهم والتـيوالتطوير التي تستهدف هـذه القطاعـات 

 والتدريب التعليم في المتمثل الهام الحيوي الدور ىإل باإلضافةمن تحسين الوضع التكنولوجي وتطوره، هذا 
وهنـاك دور هـام للكليـات  .المختلفـة االستشارات العاملين في مختلف القطاعات وبتقديم قدرات لرفع المستمر

المتوسطة بما تقدمه من تعليم تقني متخصص، ومن خالل قيام الجامعات بما هو منوط بها يمكن الوصول 
1 [مال وتحقيق التنمية االقتصادية بشكل واسعإلى تعزيز بيئة األع

  .] 2011 حشيش،; 2009الجدبة، ;
تعتبـــــر جامعـــــة فلـــــسطين األهليـــــة مـــــن الجامعـــــات الناشـــــطة والفاعلـــــة فـــــي المحافظـــــة، وتمـــــنح العديـــــد مـــــن 

 شــخص ومؤســسة، 428، وهــي بمثابـة شــركة مــساهمة خاصـة يــساهم فيهـا سالتخصـصات لحملــة البكـالوريو 
، وتقــوم الجامعــة مــن خــالل دائــرة المــشاريع ومركــز التعلــيم المــستمر اً  موظفــ120د عــن ويعمــل فيهــا مــا يزيــ

بتنفيــذ المــشاريع التطويريــة فــي رأس المــال البــشري الفلــسطيني مــن خريجــي الجامعــة وكــذلك مــن غيــرهم مــن 
 أبناء المجتمع الفلسطيني الذين هم على رأس أعمالهم أو يبحثون عن فرص عمل مـن خـالل إعطـاء دورات
في المهارات المباشرة لرأب الفجوة بين مخرجات التعليم النظري ومتطلبات السوق المحلي لما لذلك من دور 
هام في تشجيع مبادرات األعمال والمـساهمة فـي إنـشاء المـشاريع الخاصـة، وتقـوم بعمـل دراسـات استكـشافية 

ية إيجـاد فـرص مـسؤول، وتتـولى متنوعة عن سوق العمل بهـدف تطـوير المفـاهيم والمهـارات اإلداريـة للطـالب
 شهور من عملهم في هذه المؤسـسات وتـتم عمليـة التقيـيم بهـدف 6عمل لخريجي الجامعة وتقييم أدائهم بعد 

التركيز على المساقات العملية التي تزيد من كفاءة خريجيها بما يـسهل عمليـة انـدماجهم فـي األسـواق بـشكل 
الجامعة بتوجيه أبحاث الطلبة إلى القطاعات االقتصادية في ، وتقوم 2سريع وذلك من خالل وحدة الخريجين

، وتمنح الجامعـة باإلضـافة إلـى التخصـصات 3المحافظة لعمل دراسات في مواضيع مرتبطة بهذه القطاعات
األكاديمية من درجة البكالوريوس العديد من برامج الـدبلوم المهنـي فـي مجـال فنـي األشـعة والعـالج الطبيعـي 

ن وغيرهـا، وتعـاني الجامعــة كغيرهـا مـن الجامعـات الفلـسطينية والعربيــة مـن قلـة مـا ينفـق علــى وقـوانين التـأمي
  4 .مجال البحث العلمي وما يصاحب ذلك من إهمال هذا الجانب بشكل كبير

  

                                                 

-10ال البشري واأليدي العاملة ، ويسهم رأس الماإلنتاجمن زيادة  % 90-80 في الدول المتقدمة تسهم التكنولوجيا بين 1
 .]2005 الجدبة، [ 20%

اسب مع السوق مثل التدريب على برامج دخال العديد من المساقات العملية في العديد من التخصصات بشكل يتنإ تم 2
 قصة نجاح فلسطينية في كل قطاع بهدف االستفادة من فلسفتهم 50 مساق لدراسة وٕادخالالمحاسبة المطبقة في السوق، 

 . في العمل اإلدارية

، وكذلك مع لتصميم هناك اتفاقية مع قطاع الحجر للبدء في تدريس دبلوم مهني متخصص قادر على التعامل مع المعدات وا3
 .نشاء برنامج يمنح دبلوم متخصص في قضايا التأمين والتعاطي معهاقطاع التأمين إل

  .2012-11-19 مقابلة مع السيد عماد الزير، مساعد رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية بتاريخ 4
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أما جامعة القدس المفتوحة فتساهم في تعزيز بيئـة األعمـال مـن خـالل مـا تطرحـه مـن تخصـصات أكاديميـة 
 .ت من خاللها في زيادة نسبة التعليم في المحافظة مختلفة والتي ساهم

 والعامة الخاصة، المؤسسات المجتمعية بتعزيز الشراكة معهد من جانبها ومن خالل لحم بيت وتقوم جامعة
 القـدرات لتحـسين الموجهـة الرياديـة القـدرات بنـاء بـرامج عبـر العالقـة ذوي مـع وذلـك بالـشراكة والمجتمعيـة
 فـي مهنـي بـرامج دبلـوم لحـم بيـت  وتطرح جامعة،للمجتمعات للتنمية المستدامة وصوال والمعرفة والتوجهات

التي من شـأنها  الصغيرة والمتوسطة المشاريع االلكترونية وٕادارة المشاريع والتجارة إدارة مثل متعددة مواضيع
هـــــــا أن تـــــــسهم فـــــــي رفـــــــع المـــــــستوى العلمـــــــي واإلداري فـــــــي مختلـــــــف القطاعـــــــات وبالتـــــــالي تحـــــــسين إنتاجيت

  .]2011حشيش،[
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  الخامس الفصل
  

  واإلجراءات  المنهجية5
  

   مقدمة5.1
  

الفصل إلى اختبار وتحليل آراء المبحوثين من مؤسسات القطاعين العـام والخـاص والمجتمـع  يهدف هذا
المــدني فــي المحافظــة حــول مــدى تــوفر مقومــات ومتطلبــات التخطــيط االســتراتيجي الالزمــة لتعزيــز بيئــة 

  .ت لحم األعمال في بي
فــــي واقــــع التخطــــيط االســــتراتيجي  وذلــــك لقدرتــــه علــــى وصــــف المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي وقــــد اعتمــــد 

مؤسسات محافظة بيت لحم من خالل جمع البيانات الكافية والدقيقـة عـن هـذا الواقـع وتحليلهـا، كمـا أنـه 
العالقـة الـسببية يوضح العوامـل والعناصـر المكونـة والمـؤثرة فـي عمليـة التخطـيط االسـتراتيجي و يـصف 

عبيــدات [ فــي المحافظــة تعزيــز وتنــشيط بيئــة األعمــال بــين و االســتراتيجي بجميــع أبعــادهبــين التخطــيط 
  ]2006 الدجني،;2006 الهاشم،;1999وآخرون،

أولــي مـــن خـــالل اســـتبانه أعـــدت مـــصدر ك  مفـــردات مجتمـــع الدراســـةمــنكمــا تـــم جمـــع البيانـــات ميـــدانيًا 
االستبانة ، وقد تكـون  توزيع وأثناء قبل  مهيكلة وغير مهيكلة أجريتخصيصًا لذلك ومن خالل مقابالت

 مــن مــدراء ورؤســاء المؤســسات العاملــة فــي محافظــة بيــت لحــم أو مــن ينــوب عــنهم مــن مجتمــع الدراســة
  :مختلف القطاعات التي تشكل بمجملها شركاء عملية التنمية االقتصادية في المحافظة والتي تضم 

المحافظــة، والمحكمــة، ومــديريات الزراعــة واالقتــصاد والحكــم المحلــي مكتــب (القطــاع الحكــومي �
  . 1)البلديات، والجامعات والكليات( والمؤسسات شبه الحكومية مثل ) والمالية والعمل وغيرها 

ــــة، واالتحــــادات(القطــــاع الخــــاص � اتحــــاد الحجــــر والرخــــام، والنــــسيج، والحــــرف ( الغرفــــة التجاري
، المؤســسات )لــسياحيين، وكــل االتحــادات العاملــة فــي المحافظــةدالء ااألوالــصناعات اليدويــة، و 

البنــوك، شــركات التــأمين، وشــركة (االقتــصادية الكبــرى العاملــة فــي المحافظــة، قطــاع الخــدمات 
 .2) ) الكهرباء، وسلطة المياه، واالتصاالت

                                                 
 .2012- 12-2 مقابلة مع السيد يوسف العمور،  منسق المجلس التنفيذي في المحافظة، بتاريخ  1

، ومقابلة مع السيد وجيه 2013- 1-5، مدير الغرفة التجارية في المحافظة ، بتاريخ عديليمقابلة مع السيد عالء  2
مدير العالقات العامة في ، ومقابلة مع السيد منذر عميرة 2013-1- 7عبد ربه ،مدير عام في وزارة السياحة، بتاريخ 

 .2013-2-20المحافظة بتاريخ 
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) للمــرأةالعمــال، والمهندســين، والــسائقين، واالتحــاد العــام (المجتمــع المــدني والــذي يــضم نقابــات �
والمؤســــسات الدوليــــة والمؤســــسات غيــــر الحكوميــــة، والمؤســــسات الــــشبابية، وأعــــضاء المجلــــس 

 .التشريعي

 شخــصًا وذلــك باســتخدام أســلوب الحــصر الــشامل لكافــة عناصــر ومفــردات 123وأجريــت الدراســة علــى 
بئة االستبانة وتم  قاموا بتع109مجتمع الدراسة الذين تم استهدافهم لتعبئة االستبانه، وقد استجاب منهم 

اســتبعاد اســتبانتين لوجــود نقــص فــي تعبئــة البيانــات وعــدم اكتمالهــا، أمــا بــاقي االســتبانات غيــر المرجعــة 
يعزى إلى عدم اهتمام بعض المؤسسات في تعبئة االستبانة بالرغم مـن تواصـل الباحـث المـستمر معهـم 

 يكـون عـدد االسـتبانات الخاضـعة  مـرات و لكـن دون رد، وبالتـالي3عن طريق االتـصال بهـم أكثـر مـن 
 .من إجمالي االستبانات الموزعة على مجتمع الدراسة  % 87 بنسبة 107للتحليل 

  
  :أداة الدراسة 5.2

لقـــد تـــم إعـــداد االســـتبانة بعـــد مراجعـــة معمقـــة لألدبيـــات ذات العالقـــة بـــالتخطيط االســـتراتيجي ودوره فـــي 
 ، 2004البنـــــك الـــــدولي وآخـــــرون، ; 2003 الفـــــرا،[التنميـــــة االقتـــــصادية المحليـــــة ونـــــذكر منهـــــا دراســـــة 

 Swinburn,2007; Aljazzar,2008  Swinburn ; ; 2009 ماهر،;2006الدجني، ;2005مخيمر،

et al.,2006  [.  
األوليـة ذات العالقـة المباشـرة بموضـوع الدراسـة مـن  البيانـات لجمـع كـأداة أساسـية االسـتبانة واسـتخدمت

ستة أقسام باإلضافة إلى الرسالة المرفقة التي وضحت أهمية استجابة مصادرها، وتكونت االستبانة من 
  :المبحوثين الستيفاء هذه الدراسة وذلك على النحو التالي 

 11( القسم األول تناول المعلومات الشخصية والمؤسساتية عن مفردات الدراسة والتي ضمت  �
  ).فقرة

ية التخطيط االستراتيجي في تحقيق القسم الثاني تطرق إلى مدى اعتقاد مجتمع الدراسة بأهم �
  ). فقرة14(حتوى على أعمال مناسبة في المحافظة والذي ابيئة 

القــسم الثالــث تطــرق إلــى مــدى تــوفر عوامــل التخطــيط االســتراتيجي فــي مؤســسات المحافظــة  �
مقـــسمة )  فقـــرة65(للمـــساهمة فـــي تعزيـــز بيئـــة األعمـــال فـــي محافظـــة بيـــت لحـــم والـــذي ضـــم 

تتنــاول مــدى تــوفر متطلبــات التخطــيط االســتراتيجي مــن خــالل تحليــل ) ة فقــر 18: (كالتــالي 
تتنـــــاول مرحلـــــة صـــــياغة )   فقـــــرة12(البيئتـــــين الداخليـــــة والخارجيـــــة لمؤســـــسات المحافظـــــة، 

تتنــــاول مرحلــــة )  فقــــرات6(تتنــــاول مرحلــــة تنفيــــذ االســــتراتيجيات، )  فقــــرات8(اإلســــتراتيجية، 
تتنــاول تحديــد ) فقــرة12(اركة أصــحاب المــصالح، تتنــاول مــش)  فقــرات9(المراجعــة والتقيــيم، 

  .األولويات
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القــسم الرابــع يتنــاول مــدى أهميــة العديــد مــن القــضايا اإلســتراتيجية المطروحــة فــي تعزيــز بيئــة  �
  ). فقرة17(األعمال في محافظة بيت لحم من خالل 

صادي قتــالقــسم الخــامس يتنــاول تقيــيم األداء العــام لمؤســسات المحافظــة مــن خــالل الواقــع اال �
 ) . فقرة31(توى على القائم في المحافظة والذي اح

باإلضافة إلى سؤال مفتوح طلـب مـن أفـراد الدراسـة تحديـد مـن هـي الجهـة التـي يعتقـدون أنهـا  �
يمكن أن تقود عملية التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة أعمـال محافظـة بيـت لحـم وذلـك مـن 

 .وه مناسبًا خالل اإلجابة بثالث خيارات مرتبة حسب ما ير 

  
العينـة نحـو فقـرات االسـتبانة كونـه يعتبـر مـن أدق  أفـراد اتجاهـات لقيـاس الخماسي ليكارت مقياس واعتمد

المقــاييس التــي تــستخدم لتحديــد اتجاهــات المبحــوثين لظــاهرة معينــة والتــي تتــدرج وفــق التــصنيف التــالي 
   :]ت.ب عبد الفتاح، ; 1999 عبيدات وآخرون،[
  

  غير موافق بشدة   غير موافق  غير متأكد  موافق  شدةموافق ب  التصنيف 
  1  2  3  4  5  الدرجة

 فـأعلى يكـون هنـاك 3 كمتوسط حسابي لإلجابات، حيث انه كلما كانت درجة اإلجابـة 3وقد تم اعتماد 
  . فهذا مؤشر على عدم الموافقة 3قل من هذه الفقرات وكلما كانت اإلجابة أموافقة على 

  
   :1 صدق أداة الدراسة5.2.1

 نمن األكاديميي ثلة على األولية عرضها بصورتها لقد تم التأكد من صدق االستبانة من خالل

على  وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط، والتربية، وعرضها واالقتصاد، اإلدارة، مجاالت في المتخصصين
عزيز بيئة مجموعة تركيز تم عقدها في مقر الغرفة التجارية مع أصحاب العالقة المباشرين في ت

 مجال كل وانتمائها إلى الفقرات مناسبة حول مالحظاتهم ، و قد طلب منهم إبداء2األعمال في المحافظة

 حول طول االستبانة وضرورة المحكمين توجيهات تركزت وقد الصياغة، ووضوح مجاالت االستبانة، من

ى لها عالقة مباشرة أخر  عبارات وٕاضافة العبارات وتقليص بعض المتشابهة، العبارات بعض حذف
المحكمين  السادة من الواردة االتجاهات واآلراء بين التوفيق ذلك فقد تم إلى واستناداً  بمحاور الدراسة،
 الملحق بحسب موزعة ) فقرة139(النهائية  صورتها في االستبانة عدد فقرات ليصبح وتعديل االستبانة

  .النهائية صورتها في االستبانة الذي يبين )1 (رقم
  

                                                 
1
  لقياسه وضع ما يقيس سالمقيا أن به  يقصد 

2
  .(2 ) رقم ملحق  انظر  
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   :1 ثبات االستبانة 5.2.2
تم التأكد من ثبـات االسـتبانة مـن خـالل احتـساب معامـل ألفـا كرونبـاخ  لكـل محـور مـن محـاور الدراسـة 

  ) :5.1(وللمعدل الكلي لكل محاور الدراسة، فكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول 
  

  .ثبات االستبانة) 5.1(جدول 

  الصدق  )ونباخألفا كر (الثبات   عدد العبارات  المحور

  0.867  14  أهمية التخطيط االستراتيجي
0.931 

  0.885  18  متطلبات التخطيط االستراتيجي 
0.941 

  0.906  12  صياغة اإلستراتيجية
0.952 

  0.904  8  تنفيذ اإلستراتيجية
0.951 

  0.852  6  مراجعة وتقييم اإلستراتيجية
0.923 

  0.918  9  مشاركة أصحاب المصالح
0.958 

  0.823  12  ولوياتتحديد األ
0.907 

  0.933  17  القضايا اإلستراتيجية
0.966 

  0.924  31  األداء االقتصادي
0.961 

 0.944  0.890  127  إجمالي المحاور

 0.823(معامالت ألفا كرونباح لكل محور من محاور االستبانة والتي تتراوح بين ) 5.1(يبين الجدول 
كذلك قيمة الصدق الذاتي كانت ، و )0.890(نسبة ثبات ل هذه المحاور بوبمعدل إجمالي لك) 0.933,

  وبمعدل إجمالي لكل محاور االستبانة بنسبة)0.907،0.966(مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين 
، وهذه النسب تدل على وجود معامالت ثبات مرتفعة ودالة إحصائيا، وهذه النسبة تجاوزت )0.944(

تتمتع بدرجة عالية من الثبات  وأن االستبانة ،%75لمقدرة بنسبة الحد األدنى المتفق عليه لالعتمادية ا
   .]ت.عودة، ب[يها في التطبيق الميداني للدراسة ممكن االعتماد عل

  
  : اختبار التوزيع الطبيعي 5.2.3

 لمعرفة ما إذا كانت البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي Sample K-S-1استخدم اختبار التوزيع الطبيعي 
لتــالي تحديــد االختبــارات اإلحــصائية الالزمــة لتحليــل البيانــات وقــد وجــد مــن الجــدول التــالي أن أم ال، وبا

وبــذلك يتحــتم اســتخدام االختبــارات ) 0.05(مــستوى الداللــة لكــل محــور مــن محــاور الدراســة أعلــى مــن 
  .المعلمية، باستثناء محور القضايا اإلستراتيجية يستخدم له االختبارات الالمعلمية 

 

  

                                                 
1
  .والشروط الظروف نفس تحت مرة أكثر من توزيعها إعادة تم لو النتيجة نفس اإلستبانة تعطي أن اإلستبانة بثبات  يقصد 
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  . للبياناتيالتوزيع الطبيع) 5.2 (جدول
  مستوى الداللة Zقيمة   المجال

  0.416  0.883  .عناصر التخطيط االستراتيجي

  0.251  1.018  .مشاركة أصحاب المصالح 

  0.376  0.912  .تحديد األولويات

  0.211  1.061  .أهمية التخطيط االستراتيجي

  0.599  0.767  .األداء االقتصادي لمؤسسات المحافظة

  0.022  1.499  .القضايا اإلستراتيجية 
 

  :  إجراءات تطبيق أداة الدراسة5.2.4
بعــد تحديــد وحــصر مجتمــع الدراســة تــم الحــصول علــى أرقــام هواتــف المبحــوثين مــن المؤســسات المعنيــة 

، ومـن )محافظة بيت لحم والغرفة التجارية ومديرية االقتصاد الوطني ومجلـس تنميـة االقتـصاد المحلـي(
تصال بأفراد المجتمع تلفونيًا لالتفاق على عقد لقاء معهم وتسليمهم االستبانة، وبناء علـى ذلـك ثم تم اال

فقــد تــم مقابلــة غالبيــة أفــراد مجتمــع الدراســة فــي أمــاكن عملهــم لــشرح أهــداف وأهميــة الدراســة لهــم قبــل 
ء اجتمـاع المجلـس تسليمهم االستبانة، وقد تـم كـذلك توزيـع االسـتبانة علـى جـزء مـن مجتمـع الدراسـة أثنـا

التنفيذي للمحافظة الذي عقد في قصر المؤتمرات ببلدة الخضر، وبعضهم من خالل االجتماع بهـم فـي 
الغرفة التجارية، وهناك جـزء مـن مجتمـع الدراسـة لـم يكـن باإلمكـان اللقـاء بهـم بـسبب سـفرهم أو التـزامهم 

بهم، وقـد تـم إرسـال االسـتبانة للـبعض في اجتماعات ومواعيد أخرى وأكتفي بترك االستبانة لهم في مكات
اآلخـــر بطريقـــة غيـــر مباشـــرة عبـــر البريـــد االليكترونـــي وعبـــر الفـــاكس بنـــاء علـــى طلـــبهم، وقـــد تـــم مـــنح 

 ساعة لكي يقوموا بتعبئة االستبانة، وبعضهم قام بتعبئـة االسـتبانة بوجـود الباحـث 72المبحوثين حوالي 
انة وتوضــيح أي فقــرة يحتــاج إليهــا المبحــوث، وقــد تــم وذلــك للتأكــد مــن اإلجابــة علــى كــل فقــرات االســتب

متابعة المبحوثين للتأكيد على تعبئة االستبانة من خالل زيارة جزء منهم أكثر من مـرة أو االتـصال بهـم 
لتـــذكيرهم بتعبئـــة االســـتبانة والتأكيـــد علـــى ضـــرورة ســـماع رأيهـــم ومـــشاركتهم فـــي دراســـة واقـــع المحافظـــة 

  .  يوم45زيع وجمع االستبانة حوالي اقع من خالل االستبانة، وقد استغرق تو االقتصادي والرقي بهذا الو 
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  : المعالجات اإلحصائية 5.2.5
  

  وقد استخدمت االختبارات اإلحصائية،SPSSالبرنامج اإلحصائي خالل من االستبانة لقد تم تفريغ

  :التالية في عملية التحليل
ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع  لمعرفة Sample K-S-1اختبار التوزيع الطبيعي  �

 .الطبيعي أم ال 

والتكرارات لوصف الخصائص العامة لمفردات الدراسة وتحديد استجابات  المئوية النسب �
  . أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة

 واإلجابة على المتوسط الحسابي لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد العينة �
 عن نأسئلة الدراسة، وكذلك االنحراف المعياري لمعرفة مدى انحراف إجابات المستجيبي

  .وسطها الحسابي لتوضيح التشتت في إجابات أفراد العينة عن كل فقرة من فقرات االستبانة
 .لمعرفة العالقة بين المتغيرات  بيرسون ارتباط معامل �

  .االستبانة فقرات ثبات لمعرفة كرونباخ ألفا اختبار �
أو تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في اتجاهات أفراد ) ف(استخدام اختبار  �

العينة نحو محاور الدراسة باختالف معلوماتهم الشخصية والمؤسساتية، وقد استخدم اختبار 
LSDلمعرفة مصدر االختالف بين إجابات أفراد ألعينة . 
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  النتائج تحليل البيانات وعرض 5.3
يهــدف هــذا الجــزء مــن الدراســة إلــى تحليــل ووصــف خــصائص مجتمــع الدراســة مــن حيــث الخــصائص 

المرتبطـة بمعبـئ االسـتبانة والخـصائص المؤسـساتية المرتبطـة بالمؤسـسة التـي ) الديموغرافية(الشخصية 
  .يمثلها 

  
  : خصائص مجتمع الدراسة 5.3.1

  : الخصائص الشخصية للمبحوثين5.3.1.1
  :وصف الخصائص الشخصية لمجتمع الدراسة ) 5.3(ليوضح جدو 

    
  :الخصائص الشخصية والمؤسساتية لمؤسسات محافظة بيت لحم) 5.3(جدول 

  النسبة  التكرارات  الخاصية الشخصية

 83.2 89 ذكر

  الجنس 16.8 18  أنثى

 100.0  107 المجموع

 3.7 4  سنة أو أقل30

 28.0  30  سنة31-40

 43.9 47  سنة41-50

 24.3 26  سنة50أكبر من 

  الفئة العمرية

 100.0 107  المجموع

 25.2 27  سنوات أو أقل5

 18.7 20  سنوات10_6

 15.9  17   سنة15_11

 40.2 43  سنة15 من أكثر

  سنوات العمل في المؤسسة

 100.0 107 المجموع

 1.9 2 أقل من توجيهي

 15.0 16 دبلوم

 41.1 44 بكالوريوس

 42.1  45 دراسات عليا

  المؤهل العلمي

 100.0 107 المجموع
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  5.6  6 أعمالرجل 

  71  76 مدير مؤسسة

 3.8 4 ممثل اتحاد

 6.5 7 ي فئات الشعبممثل

  13.2 14  في مؤسسةمسؤول

  العمل الحالي

 100.0 107 المجموع

ين شـكلت اإلنـاث من مجتمع الدراسة هم مـن الـذكور، فـي حـ% 83أن حوالي ) 5.3(يتضح من جدول 
منه، وهذا يتفـق مـع مـا ورد فـي تقريـر مـسح القـوى العاملـة المـشاركة فـي محافظـة بيـت % 17ما نسبته 

فقـط مـن القـوى العاملـة هـم مـن النـساء، وفـي ذلـك إشـارة إلـى أن مجتمـع % 23لحم الـذي أشـار إلـى أن 
معظـم الوظـائف خـصوصًا بيت لحم كغيره من المحافظات الفلسطينية مجتمع ذكوري يحتـل فيـه الرجـال 

 .]2012إلحصاء الفلسطيني،ل يمركز الجهاز ال [ لمناصب القيادية في كافة قطاعاتها

عامـًا، فـي حـين كـان ) 50-41(مـن المبحـوثين تتـراوح أعمـارهم بـين% 44أن ) 5.3(ويتبين من جدول 
 50 مـــن المبحــوثين تقـــل أعمــارهم عـــن% 76 عامـــًا، ويظهــر الجــدول أن 30فقــط مــنهم أقـــل مــن % 4

عامــًا، وهــذا يــدلل علــى أن غالبيــة مــدراء مؤســسات محافظــة بيــت لحــم هــم مــن الطاقــات الــشابة الــذين 
يمتلكــون أهــم عناصــر النجــاح ألي مؤســسة مــن خــالل خبــراتهم العاليــة فــي هــذه المؤســسات ومــن خــالل 

، اً عامــ11مــن المبحــوثين خبــرة عمليــة فــي مؤســساتهم تزيــد عــن % 56مــؤهالتهم العلميــة، حيــث يمتلــك 
 ســنوات وهــذا ينــسجم مــع الفئــات العمريــة لمجتمــع 5فقــط مــن المبحــوثين لــديهم خبــرة أقــل مــن % 25و

الدراسـة، وكــذلك تزخـر مؤســسات المحافظـة بحملــة الـشهادات العلميــة مـن البكــالوريوس والدراسـات العليــا 
ادة نـسبة قـل، ومـن المتوقـع أن تـؤدي زيـأمنهم يحملون شـهادة الـدبلوم ف% 17، في حين أن%83بنسبة 

الحاملين للمؤهالت العلميـة العليـا إلـى توجيـه مؤسـسات المحافظـة نحـو التخطـيط االسـتراتيجي للنهـوض 
بـــــالواقع االقتـــــصادي للمحافظـــــة مـــــن خـــــالل تطـــــوير التفكيـــــر النمطـــــي لهـــــذه المؤســـــسات إلـــــى التفكيـــــر 

  .االستراتيجي لتحسين وتعزيز بيئة أعمالها
محافظ،مــدير (مــن أفــراد العينــة هــم أعلــى هــرم المؤســسة  % 80أن حــوالي ) 5.3(ويالحــظ مــن جــدول 

مــن أفــراد العينــة هــم مــن % 13، وأن )مؤســسة،رجل أعمال،ممثــل اتحــاد صــناعي،نائب مدير،مستــشار
، وأن مــا نــسبته )منــسق مــشاريع،مدير دائــرة،أمين صــندوق، مهنــدس(مــوظفي الفئــة الثانيــة فــي المؤســسة 

 أعـضاء البرلمـان، ويمكـن تفـسير ذلـك بمـدى اهتمـام مجتمـع ن ويمن أفراد العينـة هـم مـن النقـابي% 6.5
الدراســـة وتحديـــدا مـــدراء المؤســـسات واالتحـــادات والنقابـــات بموضـــوع الدراســـة للمـــساهمة بوضـــع تـــصور 

  .استراتيجي للنهوض بالواقع االقتصادي للمحافظة 
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  :الخصائص المؤسساتية لمؤسسات محافظة بيت لحم  5.3.1.2
  : الخصائص المؤسساتية لمجتمع الدراسة وصف) 5.4(يوضح جدول 

  
  :خصائص مؤسسات محافظة بيت لحم) 5.4(جدول رقم 

  النسبة  التكرارات  خاصية المؤسسة

 37.4 40 القطاع العام

  40.2 43  القطاع الخاص

 15.9 17 المجتمع المدني

 1.9 2 مؤسسات تعليمية عليا

 4.7 5 منظمة دولية

  قطاع العمل

  100.0 107 المجموع

 17.8  18  1968قبل 

1995-1968 36 35.7  
2000-1996  30 29.7 

2001-2013  17 16.8 

 100.0  101 المجموع

  تاريخ إنشاء المؤسسة 

   6 المفقود

 16.8 18  عمال أو أقل5

 14.0 15  عمال10- 6

 24.3 26  عامل20- 11

 44.9 48   عامل20من أكثر 

  عدد العاملين في المؤسسة

 100.0 107 مجموعال

 19.3 22  القطاعات اإلنتاجية

  28 32  خدمات الخاصةال

 32.5 37  الخدمات العامة

 1.8 2 التجارة

 18.4 21  اجتماعي

  مجال نشاط المؤسسة

 100.0 114 المجموع
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% 37و% 40.2من المبحـوثين هـم مـن القطـاعين الخـاص والعـام بنـسب % 77أن ) 5.4(يبين جدول 
من المبحـوثين، وتعكـس هـذه % 23ي، في حين شكلت المنظمات الدولية واألهلية والتعليمية على التوال

المؤشــــرات أهميــــة القطــــاعين الخــــاص والعــــام فــــي عمليــــة التخطــــيط االســــتراتيجي لتعزيــــز بيئــــة أعمــــال 
المحافظـــة التـــي يعتبـــر قطبهـــا األساســـي القطـــاع الخـــاص ثـــم القطـــاع العـــام كـــشركاء أساســـيين للتفكيـــر 

ل فيهـا  لتحقيـق ذلـك، وتعمـل هـذه القطاعـات فـي العديـد مـن النـشاطات االقتـصادية والتـي شـكّ يجياً استرات
للخــدمات العامــة % 32.5موزعــة علــى  % 60قطــاع الخــدمات النــسبة األكبــر حيــث ســجلت أكثــر مــن 
للخــدمات الخاصــة التــي تقــدمها مؤســسات % 28التــي تقــدمها مؤســسات القطــاع العــام فــي المحافظــة و

نـــسبة ) الـــصناعة والزراعـــة (، فـــي حـــين شـــكلت القطاعـــات اإلنتاجيـــة 1الخـــاص فـــي المحافظـــةالقطـــاع 
مـــن حجـــم نـــشاطات هـــذه القطاعات،وكانـــت % 18، وجـــاء ثالثـــًا القطـــاع االجتمـــاعي الـــذي شـــكل 19%

فقط، وفي ذلك إشارة إلى مـدى انـسجام النـشاطات % 2النسبة األقل لقطاع التجارة الداخلية الذي سجل 
) 5.4(ة فــي المحافظــة مــع المؤشــرات الكليــة لالقتــصاد الفلــسطيني، كمــا يالحــظ مــن الجــدول االقتــصادي

مدى تنوع المجاالت التي شملتها الدراسة والتي غطـت معظـم القطاعـات العاملـة فـي المحافظـة، إضـافة 
  .إلى تنوع مجاالت العمل في أكثر من مجال لنفس المؤسسة

 عـامًال 20مؤسـسات المحافظـة التـي تـم اسـتهدافها تـشغل مـن % 55أن ) 5.4(كما يستدل من الجدول 
مــن المؤســسات % 45قــل، ويــشير الجــدول الــسابق إلــى أن أ عمــال أو 5تــشغل % 16.8أو أقــل، منهــا 

 عامـل، ولعـل طبيعـة حجـم المؤسـسات المـستهدفة مـن كافـة القطاعـات هـو الـذي 20تشغل ما يزيد عن 
وفر الكـــادر البـــشري الـــالزم لتعزيـــز قـــدرة المؤســـسات أثـــر علـــى هـــذه النتـــائج، وفـــي ذلـــك إشـــارة لمـــدى تـــ

  .للمشاركة في عملية التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة أعمالها
مـــن مؤســــسات المحافظـــة ُأنــــشئت بعـــد دخــــول الـــسلطة الوطنيــــة % 47أن ) 5.4(ويتـــضح مـــن الجــــدول

ؤها خــالل أربــع تــم إنــشا% 30 منهــا 2010 ولغايــة 1996 الفلــسطينية منــذ العــام يالفلــسطينية لألراضــ
، كمــا 2000 عــام  إلــى1996ســنوات فقــط مــن تــسلم الــسلطة الفلــسطينية لمحافظــة بيــت لحــم مــن عــام 

تم م يـ لـ1995 لغايـة 1968نـه مـن عـام ، أي أ1967مؤسسات كانت قبل العام من ال% 18يالحظ أن 
حــــتالل  عــــام، وهــــذه إشــــارة إلــــى القيــــود التــــي كــــان يفرضــــها اال27خــــالل % 35افتتــــاح إال مــــا نــــسبته 

اإلسرائيلي على بناء المؤسسات الفلسطينية التي تعنى وتهتم بخدمـة المـواطن الفلـسطيني والرقـي بواقعـه 
  . االقتصادي وكانت هي من تتحكم في ذلك من خالل مؤسسات حكمها المدني 

  
  

                                                 
1
خدمات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمؤسسات ( كل من ت يشمل قطاع الخدما 

السياحة والخدمات واإلنشاءات والتعليم واإلعالم والصحة والتمويل واإلقراض والبنية التحتية (عليمية في مجاالت الت
  .) )وغيرها
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  : توفر خطة إستراتيجية مكتوبة 5.3.1.3
طــــة إســــتراتيجية مكتوبــــة ومعروفــــة أن معظــــم مؤســــسات المحافظــــة لــــديها خ) 5.5(يتــــضح مــــن جــــدول 

  .للمستويات اإلدارية المختلفة في هذه المؤسسات
  

  :درجة توفر خطة إستراتيجية) 5.5(جدول رقم 

  النسبة  التكرارات  الخاصية الشخصية

 77.6  83 نعم

 22.4  24 ال

   مكتوبةإستراتيجيةيتوفر لدى مؤسستكم خطة 

 100.0 107  المجموع

 92.8 77  نعم

 7.2 6 ال

  دارية المختلفةمعروفة للمستويات اإل

 100 83 المجموع

مـن مؤسـسات محافظـة بيـت لحـم لـديها خطـط إسـتراتيجية رسـمية مكتوبـة % 72أن ) 5.5(يشير جـدول 
ومعروفة لمختلف المستويات اإلدارية في المؤسسة، وهذا يعني أن نسبة قليلـة مـن المؤسـسات ال يتـوفر 

ي المؤســسات خبــرة عمليــة فــي مــسؤولمــن % 56د تــزامن ذلــك مــع امــتالك لــديها إســتراتيجية مكتوبــة، وقــ
، وتعتبـر منهم هم من حملة البكالوريوس و الدراسات العليا% 83 وأن  عاماً 11العمل الحالي تزيد عن 

مكن البناء عليها مستقبًال في عملية التخطـيط االسـتراتيجي علـى المـستوى المحلـي هذه النتائج إيجابية ي
  . على تعزيز بيئة أعمال المحافظة والنهوض بواقعها االقتصادي ككل للعمل 

  
   المؤشرات اإلحصائية لمحاور الدراسة 5.4

يتناول هذا الجزء من الدراسة عرضًا ألهم المؤشرات التي ترصد اتجاهات وممارسات العاملين في 
  . االستراتيجيمؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في محافظة بيت لحم للتخطيط

  

  : قيادة عملية التخطيط االستراتيجي 5.4.1
ي مؤسسات المحافظة مسؤول جهات تم ترشيحها من قبل مدراء و 10يوضح الجدول التالي ترتيب أعلى 

لكي تتولى قيادة عملية التخطيط االستراتيجي للنهوض بواقع محافظة بيت لحم االقتصادي وتعزيز بيئة 
  .أعمالها

  
  
  



 96

  :قيادة عملية التخطيط اإلستراتيجي ) 5.6(جدول 

  التكرار

  الجهة  الترتيب
  الخيار الثالث  الخيار الثاني  الخيار األول

 7 11 37 محافظة بيت لحم   .1

 8 17 14 الغرفة التجارية   .2

 5 6 10 االقتصاد الوطني   .3

 1 1 7 مجلس تنمية االقتصاد المحلي   .4

 8 5 5 القطاع الخاص   .5

 3 5 5 القطاع العام   .6

 5 13 3 تحاد البلدياتا   .7

 1 3 3 وزارة التخطيط   .8

 6 4 2 وزارة السياحة   .9

 6 3 0 مؤسسات المجتمع المدني   .10

  
يعتقـــدون أن مكتــــب % 35ي مؤســــسات محافظـــة بيــــت لحـــم بنــــسبة مـــسؤوليوضـــح الجـــدول أن غالبيــــة 

يئــة محافظــة بيــت لحــم هــي الجهــة التــي مــن المفتــرض أن تقــود عمليــة التخطــيط االســتراتيجي لتعزيــز ب
، كخيار ثـانٍ  % 16يب الثاني  بنسبة أعمال المحافظة كخيار أول، وأن الغرفة التجارية كانت في الترت

لكــل منهمــا، وهــذا يفــسر بأنــه % 7وجــاء فــي الخيــار الثالــث القطــاع الخــاص أو الغرفــة التجاريــة بنــسبة 
لحــم هــي التــي يوجــد إجمــاع مــن قبــل القــائمين علــى مؤســسات المحافظــة علــى أن مكتــب محافظــة بيــت 

يجب أن تقود عملية التخطيط االستراتيجي كونها أعلى هرم السلطة والتي تنصهر تحتها كل مؤسسات 
  .المحافظة 

  
 إدراك مؤسسات محافظة بيت لحم ألهمية التخطيط االستراتيجي كأداة تساهم في تعزيز بيئة 5.4.2

  :األعمال في المحافظة
  

 محافظـــة بيـــت لحـــم تالتـــي تـــدلل علـــى مـــدى إدراك مؤســـساالمؤشـــرات الوصـــفية ) 5.7(يظهـــر الجـــدول 
  .للتخطيط االستراتيجي كأداة تستخدم لتحسين االقتصاد المحلي
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  أهمية التخطيط االستراتيجي) 5.7(جدول 

االنحراف 

  المعياري
  :أهمية التخطيط االستراتيجي   الوسط الحسابي

 .يزيد التحكم في استخدام الموارد المتاحة  4.49  0.622
يعزز تكامل الجهود التنموية لعمل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني  4.33 0.630

 .تشاركيفي إطار 
 .يسهم في جلب الدعم المالي لتنفيذ مشاريع اقتصادية في المحافظة 4.33 0.675
  .يسهم في إيجاد بيئة استثمارية مشجعة لعمل القطاع الخاص 4.32 0.612
 . تحديد أولويات االستثمار في المحافظة يسهم في 4.25 0.818
 .المحيطةيقلل ظروف عدم التأكد بالنسبة لمتغيرات البيئة  4.12 0.631
 .يسهم في تنظيم األسواق المحلية لتنشيط التجارة الداخلية 4.1 0.603
 .يسهم في دعم إنتاج وتسويق المنتجات المحلية 4.08 0.703
 .لبطالةيسهم في حل مشكلة ا 3.93 0.847
 .يسهم في تقليل حدة الفقر 3.84 0.822
 .يسهم في محاربة اإلغراق  3.77 0.835
 .يسهم في خفض نسبة التضخم  3.7 0.878
 .الضريبييسهم في تحسين الوعاء الضريبي لحل مشكلة التهرب  3.66 0.864
  .يسهم في الحد من عمليات تهريب السلع 3.5 0.822
  لي ألهمية التخطيط االستراتيجيالمتوسط الك 4.04 0.740

ي المؤسسات في محافظة بيت لحم يدركون بـشكل كبيـر جـدًا أهميـة مسؤولأن ) 5.7(يتضح من جدول 
التخطيط االستراتيجي في تعزيز بيئة األعمـال فـي المحافظـة حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابي الكلـي لمـدى 

، مما يوضـح )4.04(بيئة األعمال ي في تعزيز اعتقاد أفراد مجتمع الدراسة بأهمية التخطيط االستراتيج
 فـي النهـوض بـالواقع االقتـصادي اً  هامـاً ن أفراد مجتمع الدراسة يعتقدون أن للتخطـيط االسـتراتيجي دور بأ

 وهــذا يتفــق مــع الكثيــر مــن فــي المحافظــة وحــل اإلشــكاليات االقتــصادية التــي تعتــرض أبنــاء المحافظــة
 التنميــــة االقتــــصادية ة التخطــــيط االســــتراتجي فــــي الوصــــول إلــــى الــــسابقة التــــي تناولــــت أهميــــتالدراســــا

  UN-Habitat ; Asamoah, 2006 ; USAID,2006 ; Vasilache،2004 ;1998نــصر،[

And  Bunyan ,2006 ; Wong et al.,2006 [.  
 نحــو أهميــة التخطــيط ي المؤســسات فــي محافظــة بيــت لحــممــسؤولأن اتجاهــات ) 5.7(كمــا يبــين جــدول 

ي تنــــدرج ضـــمن فئتــــين، تؤكـــد فيهــــا الفئـــة األولــــى بـــشكل كبيــــر جـــدًا علــــى أهميـــة التخطــــيط االســـتراتيج
االســتراتيجي فــي المــساهمة فــي ترشــيد اســتخدام المــوارد المتاحــة وتقليــل ظــروف عــدم التأكــد فــي البيئــة 
الخارجيــة المحيطــة بمؤســسات المحافظــة وأنــه يــسهم فــي تنظــيم األســواق المحليــة والــتحكم فيهــا وتنــشيط 

ون علـــى أهميـــة التخطـــيط االســـتراتيجي وبـــشكل كبيـــر جـــدا أيـــضا فـــي مـــسؤولويؤكـــد ال تجـــارة الداخليـــة،ال
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قـــضايا االســـتثمار حيـــث أنهـــم يعتقـــدون بأهميتـــه فـــي جلـــب الـــدعم المـــالي لتنفيـــذ مـــشاريع اقتـــصادية فـــي 
انتهاجــه ة لعمــل القطــاع الخــاص، وبالمحافظــة وأنــه يلعــب دورًا أساســيًا فــي إيجــاد بيئــة اســتثمارية مــشجع

  .مكن تحديد أولويات االستثماري
وتؤكد اتجاهات الفئة الثانية من المبحوثين على أهمية التخطيط االستراتيجي بشكل كبير فقط بالقضايا 
المتعلقة بحل المشكالت االقتصادية التي تواجه مواطني محافظة بيت لحم ومؤسساته المتمثلة في الحد 

اإلغراق وخفض نسبة التضخم والتهرب الضريبي من خـالل تحـسين من مشكلة البطالة والفقر ومحاربة 
  .الوعاء الضريبي والحد من عمليات تهريب السلع

 كانــت يي ومــدراء المؤســسات بأهميــة التخطــيط االســتراتيجمــسؤولوتعكــس هــذه المؤشــرات أن توقعــات 
  .بعملية التخطيط والتنفيذعالية للغاية، وهذه مؤشرات يمكن البناء عليها نحو الخطوات التالية المتعلقة 

  
 واقع ومتطلبات التخطيط االستراتيجي في مؤسسات محافظة بيت لحم للمساهمة في تعزيز 5.4.3

  :بيئة األعمال في المحافظة
  

تعتبــر مرحلــة تقيـــيم المؤســسات قبيــل الخـــوض فــي غمـــار عمليــة التخطــيط االســـتراتيجي شــرطًا أساســـيًا 
 بهــذه المرحلــة يــتم االطــالع علــى مــدى جاهزيــة هــذه المؤســسات لنجــاح هــذه العمليــة، فمــن خــالل القيــام

للقيـــام بمـــا هـــو منـــوط بهـــا فـــي عمليـــة التخطـــيط االســـتراتيجي وبنـــاًء عليـــه يـــتم اتخـــاذ الخطـــوات الالزمـــة 
تناول فـــي هـــذا الجـــزء مـــدى جاهزيـــة مؤســـسات القطـــاع العـــام نلتحــسين مـــستوى هـــذه الجاهزيـــة، لـــذلك ســـ

  .افظة بيت لحم للقيام بعملية التخطيط االستراتيجي والخاص والمجتمع المدني في مح
  

  : بيئة أعمال مؤسسات المحافظة 5.4.3.1
  
  :البيئة الداخلية. أ

إلـــى مـــدى تـــوفر عناصـــر البيئـــة الداخليـــة فـــي مؤســـسات محافظـــة بيـــت لحـــم مـــن حيـــث ) 5.8(يـــشير جـــدول 
ـــ ـــة والبـــشرية وتـــوفير ال ـــة الالمركزيـــة فـــي العمـــل ومـــدى تـــوفير المـــوارد المالي ـــرامج التدريبي ـــات والب نظم والهيكلي

  .المنفذة
  :تحليل البيئة الداخلية) 5.8(جدول 

  :تحليل البيئة الداخلية   الوسط الحسابي  االنحراف المعياري

 .تستطيع مؤسستكم اتخاذ القرارات المناسبة 4.2 0.611

 .تستطيع مؤسستكم المشاركة في عملية التخطيط  4.08 0.703

 .توصيف وظيفي واضح لموظفيكم يوجد  4.08  0.863
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 .يتوفر لديكم نظام معلوماتي محوسب 3.99 0.925

 .     يوجد لديكم كادر بشري مؤهل للمساهمة في عملية التخطيط  3.98 0.784

 .يتوفر لديكم برامج تدريبية مناسبة لتأهيل الموظفين 3.69 0.913

 .مة في عملية التخطيطيوجد لديكم عدد كاٍف من الموظفين للمساه  3.57 0.959

 .تمتلك مؤسستكم حرية التصرف في مواردها المالية  3.48 1.161

 .تتوفر لديكم اإلمكانيات المالية الالزمة لعملية التخطيط 3.42 1.072

  .يوجد لديكم نظام تحفيزي يشجع الموظفين على تحسين األداء 3.33  1.025
   الداخليةالمتوسط الكلي لمدى توفر البيئة 3.78 0.901

  
أن أفـــراد مجتمـــع الدراســـة يجمعـــون علـــى تـــوفر متطلبـــات التخطـــيط االســـتراتيجي ) 5.8(يوضـــح جـــدول 

المرتبطة في بيئتهم الداخليـة والالزمـة لتعزيـز بيئـة األعمـال فـي المحافظـة حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابي 
زيـة مؤسـساتهم للتخطـيط ، مما يوضح بأن أفراد مجتمـع الدراسـة يعتقـدون بجاه)5 من 3.78( إلجاباتهم

  .االستراتيجي على مستوى المحافظة للنهوض بواقعها االقتصادي وتحسين بيئة أعمالها 
إلـــى أن مؤســـسات المحافظـــة تقـــوم فـــي عملهـــا علـــى أســـاس ) 5.8(وتـــشير البيانـــات الـــواردة فـــي جـــدول 

خــاذ القـــرارات ي مؤســسات المحافظــة أن مؤســساتهم تــستطيع اتمــسؤولالالمركزيــة اإلداريــة، حيــث يؤكــد 
المناســـبة وأنهـــا تـــستطيع المـــشاركة فـــي عمليـــة التخطـــيط، ولكـــن مـــن جهـــة أخـــرى يالحـــظ أن قـــدرة هـــذه 

 ليـست عاليـة، األمـر الـذي يعكـس محدوديـة  امتالكها لحرية التصرف في مواردها الماليةالمؤسسات في
ين، وهـذا مـسؤولى ضعفه الاإلمكانيات المالية الالزمة لعملية التخطيط في هذه المؤسسات الذي أشار إل

  .يؤكد أن الالمركزية المالية ما زالت بحاجة إلى الكثير من الممارسة والترشيد في مؤسسات المحافظة
ي مؤســـسات المحافظـــة بـــشكل كبيـــر جـــدا أن مؤســـساتهم لـــديها نظـــم وهيكليـــات مـــسؤول ويعتقـــد مـــدراء و 

ث أكدوا على وجود توصـيف وظيفـي واضحة المعالم تنعكس على التنظيم الداخلي لهذه المؤسسات، حي
ون على تـوفر البـرامج مسؤوللكل موظف وعلى توفر نظم معلوماتية محوسبة في مؤسساتهم، كما أكد ال

التدريبيــة لتأهيــل المــوظفين بــشكل جيــد، ولكــنهم يعتقــدون بــضعف ممارســة وســائل التحفيــز المناســبة فــي 
عزى ذلك إلى ضعف اإلمكانات والموارد المالية مؤسساتهم التي تنعكس سلبًا على أداء الموظفين، وقد ي

  .التي تم اإلشارة إليها سابقًا 
مــن % 80و هــذه المؤســسات إلــى أن حــوالي مــسؤولوفيمــا يخــص كــادر مؤســسات المحافظــة فقــد أشــار 

مؤســساتهم لــديها كــادر بــشري مؤهــل يــسهم فــي عمليــة التخطــيط، وهــذا يتفــق مــع النــسبة المرتفعــة مــن 
، %83ت الحاصـــلين علـــى شـــهادة الدراســـات العليـــا والبكـــالوريوس والتـــي كانـــت مـــوظفي هـــذه المؤســـسا

بـأن عـدد هـذه الكـوادر المتـوفر فـي مؤسـساتهم  للمـساهمة ) المبحوثـون( هـذه المؤسـسات مـسؤولوويعتقد 
  . مافي عملية التخطيط جيد إلى حدٍ 
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 :البيئة الخارجية للمؤسسات .ب

افظـة بيـت لحـم علـى تحليـل بيئتهـا الخارجيـة والمرتبطـة فـي إلـى مـدى قـدرة مؤسـسات مح) 5.9(يشير جـدول 
تحليــل البيئــة القانونيــة والتــشريعية والــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والتكنولوجيــة التــي تــؤثر عليهــا بــشكل 

  .مباشر أو غير مباشر
  
  :تحليل البيئة الخارجية) 5.9(جدول 

  رياالنحراف المعيا الوسط الحسابي  :البيئة الخارجية 

  0.820 3.98 .تحليل القوانين والتشريعات ذات العالقة بعمل مؤسستكم 

المزودين، (تحديد اهتمامات أصحاب المصالح الخاصة بمؤسستكم 
 ).المواطنين، الزبائن، الرئاسة و الحكومة المركزية

3.98  0.747 

 0.848 3.95 .تحليل تأثير البنية التحتية على البيئة االقتصادية و بيئة األعمال

 0.817  3.92 .تحليل تأثير العوامل االجتماعية والثقافية على البيئة االقتصادية 

 3.9  .االستفادة من مكانة بيت لحم الدولية 

 

1.005  

المحافظة (تحليل األثر المحتمل للتغيرات السياسية على المستويين 
     ).                                               و الوطني

3.81 0.798 

االتفاقات االقتصادية، السياسات ( تحليل المتغيرات االقتصادية
 )الخ... المالية و الضريبية المطبقة

3.78 0.971 

 0.905 3.6  .                تحليل أثر البيئة التكنولوجية

  0.864 3.87  المتوسط الكلي لمدى توفر البيئة الداخلية

  
أن الدرجة الكلية لمدى توفر متطلبات التخطيط االستراتيجي فيمـا يخـص قـدرة ) 5.9(يتضح من جدول 

 بمتوسط حـسابي مؤسسات محافظة بيت لحم على تحليل أثر البيئة الخارجية عليها كانت مرتفعة نسبياً 
، وهــذا يعنــي أن مؤســسات المحافظــة علــى اطــالع بمعظــم المــؤثرات البيئيــة الخارجيــة التــي قــد )3.87(

ليهـــا بـــشكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر والتـــي تـــضم التغيـــرات الـــسياسية واالقتـــصادية واالجتماعيـــة تـــؤثر ع
  .والثقافية والتكنولوجية والقانونية 

ويالحظ من الجدول السابق أن معظم مؤسسات المحافظة تمتلك القدرة على تحليل القوانين والتشريعات 
 المؤسسات بالجانب القانوني الذي يحكم عملهم التي تؤثر على عملها، وهذا يعكس مدى إدراك واهتمام

ويؤثر عليه وأنهم على اطالع بشكل كبير على هذه القوانين والتشريعات التي يصفون جزء منهـا بالقـدم 
وعــــدم الــــصالحية لعــــدم وجــــود مجلــــس تــــشريعي يغيــــر هــــذه القــــوانين والــــنظم، وٕانهــــا قــــادرة علــــى تحديــــد 

ن هـــذه المؤســـسات طنين وزبـــائن ورئاســـة وحكومـــة، وأمـــوااهتمامـــات أصـــحاب المـــصالح مـــن مـــزودين و 
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واقـع عملهـا تستطيع معرفة وٕادراك أثر البنية التحتية على ممارستها ألعمالها وذلك من خـالل معرفتهـا ب
اليـــومي الـــذي تـــتلمس مـــن خاللـــه احتياجهـــا المتواصـــل لوجـــود بنيـــة تحتيـــة مناســـبة مـــن الكهربـــاء والمـــاء 

  .غيرهاوالطرق والمواصالت واالتصاالت و 
 و المؤسسات أن مؤسساتهم قادرة على تحليل العوامل االجتماعيـة والثقافيـة المـؤثرة عليهـا،مسؤولويعتقد 

وهــذا يــأتي فــي إطــار تواصــل المؤســسات بمجتمعاتهــا مــن ناحيــة واالطــالع علــى ثقافــات هــذا المجتمــع 
ة فــي الجــدول الــسابق أن  وتــشير البيانــات الــواردوتقاليــده واحتياجاتــه فــي كــل مناســباته مــن جهــة أخــرى،

مؤسـسات محافظــة بيــت لحــم تــستفيد بــشكل كبيــر مــن مكانــة بيــت لحــم الــسياحية والدينيــة علــى المــستوى 
ت  ويالحظ وجود تشتت كبير في إجابات أفراد مجتمع الدراسة على مـدى االسـتفادة حيـث وصـلالدولي،

ـــاري أكبـــر مـــن ين مـــن مـــدى اســـتفادة مـــسؤولوفـــي ذلـــك إشـــارة إلـــى عـــدم تأكـــد ال ،1قـــيم االنحـــراف المعي
  .مؤسساتهم من مكانة مدينة بيت لحم الدولية

يؤكــد المبحوثــون علــى قــدرة كــادر مؤســسات المحافظــة علــى تحليــل اثــر األحــداث والتغيــرات الــسياسية و 
وهذا يعني أن مؤسسات المحافظة الجارية على المستوى المحلي والوطني على بيئة أعمال مؤسساتهم، 

األحـــداث الـــسياسية علـــى الـــساحة الفلـــسطينية التـــي قـــد تتغيـــر بـــين عـــشية وضـــحاها علـــى اطـــالع دائـــم ب
المتمثلة باالحتالل الذي يشكل العقبة األساسية في طريق التخطيط أو على المـستوى المحلـي المرتبطـة 

ت ن الكــادر لديـه القــدرة علــى معرفــة وتحليــل أثــر المتغيــرا، وتؤكــد البيانــات أبـالتغيرات الــسياسية الداخليــة
االقتصادية المرتبطة باالتفاقات االقتصادية المبرمة مع دول العالم بما فيها إسرائيل، وتحليل الـسياسات 
النقدية والضريبية التي قد تؤثر على بيئة أعمال هذه المؤسسات، ويالحـظ ان كـادر مؤسـسات محافظـة 

 المؤســسات وقــد حلــت هــذه بيــت لحــم يمتلــك القــدرة علــى تحليــل أثــر البيئــة التكنولوجيــة علــى أعمــال هــذه
 وقــد يفــسر هــذا الترتيــب بــضعف اطــالع مؤســسات المحافظــة النــسبي علــى الفقــرة فــي الترتيــب األخيــر،

  .التكنولوجيا الحديثة التي قد تزيد من إنتاجيتهم وبالتالي تحسين بيئة أعمالهم
  

  : صياغة االستراتيجيات في مؤسسات المحافظة5.4.4
  

وفر عناصــر صــياغة اإلســتراتيجية فــي مؤســسات القطــاع العــام والخــاص إلــى مــدى تــ) 5.10(يــشير جــدول 
والمجتمــع المــدني فــي محافظــة بيــت لحــم مــن وجــود رســالة وأهــداف قــصيرة ومتوســطة وطويلــة األجــل ووجــود 

  .رؤية وبدائل إستراتيجية الختيار األنسب منها
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  :صياغة اإلستراتيجية ): 5.10(جدول 

  :صياغة اإلستراتيجية 
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 777. 4.20 يوجد لديكم رسالة تعبر عن فلسفة و قيم المؤسسة

 731. 4.15 .تضع مؤسستكم أهداف قصيرة ومتوسطة األجل بشكل واضح ومحدد

 على نقاط القوة والضعف الموجودة في بيئة عملكم تصاغ استراتيجياتكم بناءً 
 .           الداخلية

4.14 .752 

 651. 4.13 .أخذ مؤسستكم بعين االعتبار الموارد المتاحة عند صياغة األهدافت

 على الفرص والتحديات الموجودة في بيئة عملكم تصاغ استراتيجياتكم بناءً 
 .الخارجية

4.11 .836 

تضع مؤسستكم أهداف قصيرة ومتوسطة األجل قابلة للقياس والتحقيق وفق فترة 
 .زمنية محددة

3.99 .849 

 747. 3.98 .يوجد لديكم رؤية اقتصادية طموحة 

 775. 3.93 .يوجد لديكم رؤية اقتصادية واقعية

 805. 3.92 .تعتمد مؤسستكم على سياسات عامة التخاذ القرارات المناسبة 

 810. 3.91 .تمتاز الخطط المعتمدة في مؤسستكم بالتحديث المستمر 

 812. 3.89 .تيار األنسب منها تضع مؤسستكم بدائل إستراتيجية الخ

تحدد مؤسستكم أهداف طويلة األجل يتم الوصول إليها من خالل تحقيق 
 .األهداف قصيرة ومتوسطة األجل

3.83 .975 

 0.793 4.015  :المتوسط الكلي لمدى توفر صياغة اإلستراتيجية

من عوامـل التخطــيط أن الدرجـة الكليــة لمـدى تـوفر صــياغة اإلسـتراتيجية ضــ) 5.10(يتـضح مـن جــدول 
 بمتوسـط االستراتيجي الالزمة للمساهمة في تعزيز بيئة األعمال في محافظة بيت لحـم كانـت كبيـرة جـداً 

مـــن مؤســـسات المحافظـــة لـــديها خطـــة إســـتراتيجية %) 77.6(، وذلـــك ينـــسجم مـــع أن)4.015(حـــسابي 
ـــك فهـــم واضـــح ـــات هـــذه مكتوبـــة وأن صـــياغة اإلســـتراتيجية مكـــون أساســـي لهـــذه الخطـــة وفـــي ذل  لمكون

 ومتوســطة األجـل إضـافة إلـى معرفــة هـذه المؤسـسات لنقــاط ةالـصياغة مـن رسـالة ورؤيــة وأهـداف قـصير 
 ; 2004 البنـــك الـــدولي وآخـــرون،[القـــوة والـــضعف والفـــرص والتحـــديات التـــي تبنـــى عليهـــا اســـتراتيجياتهم 

 .] Swinburn et al.,2006  ;2006الهاشم، ; 2005مخيمر،

أن نظـــــرة وتوجهـــــات المبحـــــوثين نحـــــو عناصـــــر صـــــياغة ) 5.10(دة فـــــي جـــــدول توضـــــح النتـــــائج الـــــوار 
اإلستراتيجية بأنها متوفرة بمستويات عالية وٕان كانت متفاوتة، ومـن العناصـر التـي عليهـا إجمـاع بـشكل 

 أن مؤســـسات المحافظـــة لـــديها رســـالة تعبـــر عـــن فلـــسفتها وقيمهـــا، وهـــذا يعكـــس مـــدى معرفـــة كبيـــر جـــداً 
ف مـــن وجـــود مؤســـستهم والخـــدمات التـــي تقـــدمها والقـــيم التـــي تعتمـــد وتقـــوم عليهـــا مجتمـــع الدراســـة للهـــد

المؤســـسة، وأن المؤســـسات تـــضع أهـــدافًا قـــصيرة ومتوســـطة األجـــل بـــشكل محـــدد وواضـــح آخـــذه بعـــين 
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االعتبار ما هو متوفر من موارد متاحة عند صياغة هـذه األهـداف، وفـي ذلـك داللـة علـى مـدى اهتمـام 
صيرة ومتوسطة األجل والتي قد ال تتغير الظروف البيئة كثيرا خالل فترة تنفيذها المؤسسات باألهداف ق

  .ويكون هنالك تصور واضح للوصول إليها من خالل رصد الموارد الالزمة لذلك
 أمــا العناصــر التــي حــصلت علــى إجمــاع كبيــر فقــط مــن المبحــوثين تــشير إلــى أن مؤســسات المحافظــة 

قعيــة، وأنهــا تعتمــد علــى سياســات عامــة ترشــدها وتوجههــا فــي اتخــاذ لــديها رؤيــة اقتــصادية طموحــة ووا
 هــاخططتــسعى باســتمرار إلــى تحــديث  قراراتهــا، كمــا يؤكــد مجتمــع الدراســة علــى أن مؤســسات المحافظــة

 إلـى ون أخيـراً مسؤوللديها بدائل إستراتيجية بشكل كبير الختيار األنسب منها، وقد أشار الوأن المعتمدة 
أهداف طويلة األجل يتم الوصول إليها من خالل تحقيق األهداف قـصيرة فظة تحدد أن مؤسسات المحا
، ونالحـــظ انخفـــاض متوســـط اإلجابـــات علـــى هـــذه الفقـــرة مقارنـــة مـــع تحديـــد األهـــداف ومتوســـطة األجـــل

قــصيرة و متوســطة األجــل فيعــزى ذلــك إلــى درجــة وعــي المؤســسات بوجــود فــرق بــين األهــداف قــصيرة 
 أكبــر مــن اً حيــث أن تحقيــق األهــداف طويلــة األجــل تــشكل تحــدي ويلــة المــدى،ومتوســطة المــدى وبــين ط

تحقيق األهداف قصيرة األجل نتيجة لتغير الظروف البيئية المحيطـة بـين فتـرة وأخـرى وبـالرغم مـن ذلـك 
  .هناك موافقة بإمكانية تحقيقها

  
  : تنفيذ االستراتيجيات في مؤسسات المحافظة 5.4.5

  
مـــدى تـــوفر عناصـــر تنفيـــذ اإلســـتراتيجية فـــي مؤســـسات القطـــاع العـــام والخـــاص إلـــى ) 5.11(يـــشير جـــدول 

والمجتمــع المــدني فــي محافظــة بيــت لحــم مــن خطــط تنفيذيــة وموازنــات وجــداول زمنيــة وتوزيــع ادوار ووضــع 
  .برامج عمل وٕاجراءات عمل تفصيلية

  
  :تنفيذ االستراتيجيات ) 5.11(جدول 

  النحراف المعياريا  الوسط الحسابي  :تنفيذ اإلستراتيجية 

 0.812 4.11  .يضع الموازنات التقديرية لكل مشروع

 0.817 4.08  .يضع إجراءات مفصلة النجاز العمل

 0.771 4.04 .يضع خطة تنفيذية تنسجم مع الخطة اإلستراتيجية لمؤسستكم 

 0.784 4.02 الجهات المكلفة بالتنفيذ  يوضح دور

 0.871 3.97 .مني يحدد بداية ونهاية المشروعيحدد وقت تنفيذ المشروع بجدول ز 

يقوم بإعداد برامج عمل تتضمن كل المشروعات المقترحة بالتوافق مع 
 .أصحاب المصالح

3.86 0.848 
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 0.983 3.77 .يقوم بتوزيع الموارد المتاحة بين المشروعات

 0.885 3.71 .يعمل وفقا لتكامل الخطط المحلية والوطنية المركزية

 0.846 3.94  :توسط الكلي لمدى توفر تنفيذ اإلستراتيجيةالم

  
أن أفراد مجتمع الدراسة مجمعـون بـشكل كبيـر علـى مـدى قـدرة كـادر ) 5.11(يتضح من خالل جدول رقم 

، وذلـك ينـسجم مـع )3.94( مؤسساتهم على القيام باألنـشطة المتعلقـة بتنفيـذ اإلسـتراتيجية بمتوسـط حـسابي
وقــد يعــود ذلــك إلــى مــدى إدراك مؤســسات ، %)77.6(ية مكتوبــة والتــي كانــت نــسبة وجــود خطــة إســتراتيج

 ومـن نفـسها، التخطـيط االسـتراتيجي لعمليـة بالنـسبة اإلسـتراتيجية الخطـة تنفيـذ مرحلـة المحافظـة ألهميـة
 مــن وهــو أعلــى نــسبياً ) 4.015(المالحــظ أن المتوســط الحــسابي اإلجمــالي لمحــور صــياغة اإلســتراتيجية 

وقــد يعــود ذلــك إلــى اعتبــار أن مرحلــة ، )3.94(سابي لمحــور تنفيــذ اإلســتراتيجية والــذي كــان المتوســط الحــ
للمؤسـسات  فـالتخطيط ،الجانـب العملـي إلـى النظـري الجانـب مـن تحويـل الخطـة تعنـيالتنفيذ هـي األصـعب و

لبنـك الـدولي ا[ دراسـة للوقـت وللجهـد وللمـال، واتفقـت هـذه النتيجـة مـع مـضيعة يعتبـر بالتنفيـذ االلتـزام دون
  .] Swinburn,2007 ; 2011 وزارة الحكم المحلي وآخرون،;2005 مخيمر،; 2004وآخرون،

نهــا تــضع  موازنتهــا التقديريــة لكــل مــشروع وأيعتقــد مجتمــع الدراســة بــشكل كبيــر جــدًا أن المؤســسات تــضع
وضــع نجــاز العمــل، وفــي ذلــك إشــارة إلــى أن مؤســسات بيــت لحــم قــادرة علــى ءات عمــل مفــصلة إلإجــرا

ي ومــدراء المؤســسات مــسؤولتـصور مفــصل للمــشاريع التــي تنفــذها وفــق موازنــة معــدة بــشكل دقيــق، ويؤكــد 
علــى أن كــادر مؤســساتهم مــن القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع المــدني والمنظمــات الدوليــة يــضع خطــط 

سسات توضح دور ن هذه المؤ لمكتوبة والمعروفة في مؤسساتهم وأتنفيذية تنسجم مع الخطة اإلستراتيجية ا
خطـط إسـتراتيجية جميعهـا لـديها خطـط  المؤسـسات التـي لـديها بـأن ذلـك ويفـسرالجهـات المكلفـة بالتنفيـذ، 

وهــذا مــدعاة لتنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية كــل  %)77.6(تنفيذيــة تنــسجم مــع الخطــط اإلســتراتيجية بنــسبة 
  .حسب دوره 

ظــة قــادر علــى تحديــد الوقــت الــالزم لتنفيــذ ون بــشكل كبيــر فقــط أن كــادر مؤســسات المحافمــسؤولويــرى ال
المــشاريع وفــق جــداول زمنيــة تحــدد مــن خاللهــا بدايــة ونهايــة كــل مــشروع، حيــث تــصاغ بــرامج العمــل مــع 

نـه يقـوم بتوزيـع المـوارد المتاحـة بـين هـذه يذ بالتنسيق مـع أصـحاب المـصالح، وأالمشروعات المقترحة للتنف
لمحافظـة تأخـذ بعـين االعتبـار المـوارد المتاحـة عنـد صـياغة المشروعات، وهـذا ينـسجم مـع أن مؤسـسات ا

 لتكامــل الخطــط علــى المــستوى المحلــي ون أن مؤســسات المحافظــة تعمــل وفقــاً مــسؤولاألهــداف، ويؤكــد ال
  .وعلى المستوى الوطني المركزي بشكل جيد
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  : مراجعة وتقييم االستراتيجيات في مؤسسات المحافظة5.4.6
  

دى تــوفر اآلليــات الالزمــة لمراجعــة وتقيــيم اإلســتراتيجيات فــي مؤســسات القطــاع إلــى مــ) 5.12(يــشير جــدول 
العــــام والخــــاص والمجتمــــع المــــدني فــــي محافظــــة بيــــت لحــــم مــــن معــــايير واضــــحة لقيــــاس األداء ومتابعــــة 

  .االستراتيجيات واتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة في حال وجود انحرافات عن المخطط له 
  
  : وتقييم اإلستراتيجية مراجعة) 5.12(جدول 

  االنحراف المعياري  الوسط  الحسابي  :مراجعة وتقييم اإلستراتيجية 

 0.686 4.01                         .وضع مؤشرات واضحة لقياس مدى تحقيق األهداف

 0.832 4.00 .متابعة األداء من خالل تقارير دورية ربعيه من مدراء المشاريع 

 0.641 3.95 . مستوى مشاركة أصحاب المصالح في المشروعاتمعرفة

وضع إجراءات تصحيحية مناسبة في حال وجود انحرافات عن 
 . المخطط له

3.94 0.705 

 0.824 3.89 .تعتمد مؤسستكم الرقابة على اإلستراتيجية في كافة مراحل تنفيذها

لمجتمع المحلي متابعة عملية التقييم من خالل التغذية الراجعة من ا
 .وأصحاب المصالح 

3.86 0.802 

 0.748 3.94  :المتوسط الكلي لمدى توفر مراجعة اإلستراتيجية

أن أفراد مجتمع الدراسة يجمعون بشكل كبير على مدى قدرة كادر مؤسـساتهم ) 5.12(يتبين من جدول 
، وذلـك ينـسجم مـع )3.94( حـسابيعلى القيام باألنشطة المتعلقة بمراجعة وتقييم اإلسـتراتيجية بمتوسـط 

، وينـسجم أيـضا %)77.6(نسبة وجود خطة إستراتيجية مكتوبة لدى مؤسسات محافظة بيـت لحـم بنـسبة
) 3.91(مع أن مؤسسات المحافظة تسعى باستمرار لتحديث خططها اإلستراتيجية والتي كان متوسطها 

 مستمر لخطط هذه المؤسسات من قبل مما يدلل على وجود متابعة وتقييم) 5.10(وهذا ما يبينه جدول 
  .القائمين عليها
 بوضـــع مؤشـــرات ي مؤســـسات المحافظـــة علـــى أن كـــادرهم يقـــوم بـــشكل كبيـــر جـــداً مـــسؤوليؤكـــد مـــدراء و 

بوجود معـايير واضـحة يـتم ن مجتمع الدراسة يقّر واضحة لقياس مدى تحقيق أهدافها، وهذا يدلل على أ
من خالل متابعة هـذه األهـداف ومقارنتهـا مـع األداء الـذي من خاللها قياس مدى تحقق األهداف وذلك 

ون، وهـذا ينـسجم مـع مـسؤول كمـا أفـاد بـه المـن مـدراء المـشاريعيتم قياسه من خالل تقـارير دوريـة ربعيـه 
الفقـــرة الـــسابقة حيـــث أنـــه بمتابعـــة هـــذه التقـــارير يـــتم تقيـــيم أداء عمـــل المؤســـسات وقيـــاس مـــدى تحقيـــق 

متابعــة عمليــة التقيــيم مــن خــالل التغذيــة ن طريقــة ن مــن إجابــات المبحــوثين أها، ويتبــيالمــشاريع ألهــداف
 أقــل تطبيقــًا مــن التقــارير الدوريــة المعتمــدة مــن مــدراء الراجعــة مــن المجتمــع المحلــي وأصــحاب المــصالح
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المــشاريع، وهــذا يعكــس الــضعف النــسبي لحجــم الــشراكة مــع أصــحاب المــصالح وفــي ذلــك انــسجام مــع 
وهـذا مـا ) 3.49( والـذي بلـغ ر المـشاركة مـع أصـحاب المـصالح الـوارد ذكـره الحقـاً إجمالي متوسـط محـو 

و مؤسـسات المحافظــة أن مؤســساتهم تقــوم بـشكل كبيــر علــى معرفــة مــسؤولويعتقــد ) 5.13(يبينـه جــدول 
مستوى مشاركة أصحاب المصالح في المشروعات التـي تنفـذها مؤسـساتهم ووضـع إجـراءات تـصحيحية 

د انحرافات عن المخطط له وهذا ينسجم مع أن مؤسسات محافظة بيت لحم تعتمد مناسبة في حال وجو 
مــع وجــود تقــارير ربعيــة تــستطيع مــن خاللهــا كــل مؤســسة الرقابــة اإلســتراتيجية فــي كافــة مراحــل تنفيــذها 

 ووضــــع اإلجــــراءات الالزمــــة االطــــالع علــــى مــــستوى مــــشاركة أصــــحاب المــــصالح فــــي تنفيــــذ المــــشاريع
  .ناك فرق بين المخطط له والواقع  وجد هنْ للتصحيح إ

  
  : ألصحاب المصالح في عملية التخطيط االستراتيجيمؤسسات المحافظة مشاركة 5.4.7

  
إلـــى مـــستوى مـــشاركة مؤســـسات المحافظـــة ألصـــحاب المـــصالح فـــي مختلـــف مراحـــل ) 5.13(يـــشير جـــدول 

  .جية وترويجها التخطيط االستراتيجي ومدى مساهمة قيادة المجتمع في دعم خططهم اإلستراتي
  
  .مشاركة أصحاب المصالح في عملية التخطيط االستراتيجي ):5.13(جدول 

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  :مشاركة أصحاب المصالح

 1.006 3.67.                       يشارك أصحاب المصالح في مرحلة اإلعداد للتخطيط 

 9170. 3.59 .يشارك أصحاب المصالح في مرحلة تنفيذ اإلستراتيجية

 9610. 3.54 .يشارك أصحاب المصالح في مرحلة تحليل بيئة األعمال 

 1.010 3.53 .يشارك أصحاب المصالح في مرحلة صياغة اإلستراتيجية

 1.093 3.50 .يشارك أصحاب المصالح في مرحلة مراجعة اإلستراتيجية

يشارك أصحاب المصالح في تحديد أولويات المشاريع التي تنفذ في 
 .مؤسستكم

3.45 1.047 

يتوفر دعم سياسي لعملية التخطيط في مؤسستكم من قبل قيادة 
  )الخ.. محافظ، نواب، وجهاء، رجال أعمال، قيادات أحزاب (المجتمع 

3.42 1.045 

في ) افظ، تشريعي، حكومة، رئاسةمح(تسهم مشاركة القيادة السياسية 
 .إعادة النظر في بعض القوانين و التشريعات و اإلجراءات و النظم 

3.38 1.013 

 1.033 3.32 .يشارك أصحاب المصالح في ترويج خطتكم اإلستراتيجية

 1.014  3.49  :المتوسط الكلي لمدى مشاركة أصحاب المصالح
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ي مؤســـــسات المحافظـــــة يعتقـــــدون أن مـــــدى مـــــشاركة لمـــــسؤو أن مـــــديري و ) 5.13(يتـــــضح مـــــن جـــــدول 
مؤســساتهم ألصــحاب المــصالح فــي عمليــة التخطــيط االســتراتيجي لتعزيــز بيئــة أعمــال المحافظــة مــا زال 

، حيــث أنــه مــن المالحــظ ان هنــاك )1.014(بــانحراف معيــاري ) 3.49(  نــسبيًا بمتوســط حــسابيضــعيفاً 
ا المحــور، ممــا يؤكــد عــدم اتفــاق مجتمــع الدراســة تبــاين واضــح وتــشتت فــي اإلجابــات فــي كــل فقــرات هــذ

مشاركة أصـحاب المـصالح فـي مرحلـة ( نالحظ فقرة بشكل كبير على اإلجابات الخاصة بكل فقرة فمثالً 
 فــــــي أراء اً  كبيــــــر اً وبالتـــــالي نالحــــــظ تباينــــــ) 1.093( المعيــــــاري اكــــــان انحرافهــــــ) مراجعـــــة اإلســــــتراتيجية 

مـدى تواضــع ) 5.13(فقـرات هـذا المحــور، وتظهـر نتـائج جــدول المـستجوبين حـول هــذه الفقـرة كمـا بقيــة 
حجم الـشراكة بـين هـذه المؤسـسات وبـين أصـحاب المـصالح وعـدم إشـراكهم فـي مراحـل عمليـة التخطـيط 

وهـذا ) 3.98(بالرغم من إشارة المؤسسات إلـى أنهـا قـادرة علـى تحديـد أصـحاب المـصالح بنـسبة بمعـدل 
 قادرة على إقامة شراكات حقيقية مع أصحاب المصالح لتشمل كافة إال أنها غير) 5.9(ما يبينه جدول 

ـــــشل، ـــــدولي [دراســـــة واتفقـــــت هـــــذه النتيجـــــة مـــــع  مراحـــــل التخطـــــيط وهـــــذا يعـــــرض خططهـــــا للف ـــــك ال البن
  .] Aljazzar,2008;Luo And Shen,2008 ; 2004وآخرون،

ســسات ي تنفــذ فــي مؤ أولويــات المــشاريع التــنالحــظ مــن الجــدول أن مــشاركة أصــحاب المــصالح فــي تحديــد 
و هــذه المؤســسات أيــضا علــى وســطية مــشاركة مـسؤولالمحافظـة كانــت بدرجــة متوســطة نــسبيًا، كمــا أكــد 

ومساهمة قـادة المجتمـع المحلـي مـن محـافظ ونـواب تـشريعي ورجـال أعمـال وحكومـة ورئاسـة فـي عمليـة 
عات والــنظم التــي تــؤثر التخطــيط لهــذه المؤســسات والتــأثير فــي إعــادة النظــر فــي بعــض القــوانين والتــشري

ط أصـحاب المـصالح فـي تـرويج خطـمـشاركة ون علـى مـسؤولعلى عمل مؤسسات المحافظة، كما أكد ال
  . ولكن بدرجة متوسطة اإلستراتيجيةمؤسساتهم

  
  : تحديد األولويات في مؤسسات محافظة بيت لحم5.4.8

  ها وتأخذها بعين االعتبار المعايير التي تعتمدها المؤسسات في تحديد أولويات) 5.14(يبين جدول 
  :عند تنفيذها لمشاريعها

  
  .تحديد األولويات في عملية التخطيط االستراتيجي ):5.14(جدول 

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  :تحديد األولويات

 602. 4.34     .تحدد مؤسستكم أولويات مشاريعها اعتمادا على القضايا األكثر إلحاحا

 744. 4.15 .حديد أولويات مشاريعها على االستدامة في العملتركز مؤسستكم في ت

تحدد مؤسستكم أولويات مشاريعها اعتمادا على ما توفره هذه المشاريع من 
 .فرص عمل

4.00 .747 

 753. 3.99 . تحدد مؤسستكم أولوياتها اعتمادا على عدد المستفيدين من هذه المشاريع
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  0.930 3.78  .هم في زيادة الدخل القوميتركز مؤسستكم على المشاريع التي تس

 909. 3.78 .تركز مؤسستكم على المشاريع التي تحقق الشراكة بين أكثر من مؤسسة

تركز مؤسستكم على المشاريع التي تسهم في تطوير قدرة رأس المال 
 .البشري

3.73 .923 

 912. 3.73 .تركز مؤسستكم في أولوياتها على االعتبارات البيئية

 مؤسستكم على المشاريع التي ال يوجد لها مشاريع مشابهة في تركز
 .المنطقة

3.70 .932 

 924. 3.62 .تركز مؤسستكم على المشاريع التي تعتمد على الموارد المحلية

 894. 3.60  .تركز مؤسستكم على المشاريع التي يتطلب تنفيذها تكلفة منخفضة

 995. 3.39  .ذها وقتا قصيراتركز مؤسستكم على المشاريع التي يتطلب تنفي

  0.855 3.82  :المتوسط الكلي لتحديد األولويات

ي مؤســسات المحافظــة يجمعــوا بــشكل كبيــر علــى مــدى تحديــد مــسؤولأن مــدراء و ) 5.14(يظهــر مــن جــدول 
، وهـذا يعنـي أن مؤسـسات )3.82( مؤسساتهم ألولوياتها في عمليـة التخطـيط االسـتراتيجي بمتوسـط حـسابي

عى إلــى تحديــد أولوياتهــا بــسبب شــح المــوارد المتاحــة بطريقــة تحقــق مــن خاللهــا التــوازن بــين المحافظــة تــس
حاجات هذه المؤسـسات وبـين اإلمكانيـات والمـوارد المتاحـة، إضـافة إلـى تحقيـق أمثـل السـتخدام اإلمكانيـات 

 USAID,2006 ; D.Woods, N.D [  وهــــــذا يتفــــــق مــــــع دراســــــاتوالمــــــوارد المتاحــــــة

Swinburn,2007;Aljazzar,2008 [.  

أنه يوجد تفاوت بين نظـرة مؤسـسات محافظـة بيـت لحـم لتحديـد األولويـات، حيـث ) 5.14(يتضح من جدول 
 علـــى  علـــى أن مؤســـسات المحافظـــة تحـــدد أولويـــات مـــشاريعها اعتمـــاداً يالحـــظ أن هنـــاك إجمـــاع كبيـــر جـــداً 

أكبـر عـدد مـن المـستفيدين، فـي حـين  والتـي تحقـق االسـتدامة فـي العمـل، والتـي تخـدم  إلحاحاً رالقضايا األكث
يالحظ أن هناك إجماع بدرجة جيدة على أن مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمـع المـدني والمنظمـات 
الدولية تركز فـي أولوياتهـا علـى المـشاريع التـي تـسهم فـي زيـادة الـدخل القـومي والمـشاريع التـي تحقـق شـراكة 

 قدرة رأس المال البشري، والمشاريع التي تركز على االعتبارات بين أكثر من مؤسسة والتي تسهم في تطوير
التـي تعتمـد ، والمـشاريع لمشاريع التـي ال يوجـد لهـا مـشاريع مـشابهة فـي المنطقـةل وأنها تعطي أولويةالبيئية، 

  ســالفةت والتــي يتطلــب تنفيــذها وقتــًا قــصيرًا لكــن بنــسبة أقــل مــن تركيــزهم علــى األولويــاعلــى المــوارد المحليــة
  قـصيراً على المشاريع التي يتطلب تنفيـذها وقتـاً   إلى أن مؤسساتهم ترى أن التركيزمسؤولونالذكر، وأشار ال

  .األقل حظًا مقارنة مع المعايير األخرى
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 دور مؤسسات القطـاع العـام والخـاص والمجتمـع المـدني فـي عمليـة التخطـيط االسـتراتيجي كـشركاء 5.5
  :القتصاد في المحافظةلتعزيز وتنشيط بيئة األعمال وا

  

لـألداء االقتـصادي ) مجتمـع الدراسـة(تقيـيم ممثلـي المؤسـسات فـي محافظـة بيـت لحـم ) 5.15(يوضح جدول 
لمؤســسات المحافظــة بــشكل عــام، والــذي نقــف مــن خاللــه علــى طبيعــة دور كــل مؤســسة مــن شــركاء العمليــة 

  .  هو موجود وملموس في الواقع الميدانيالتنموية وندرك هل تقوم هذه المؤسسات بدورها أم ال من خالل ما

  

  .األداء االقتصادي لمؤسسات المحافظة): 5.15(جدول 

  :األداء االقتصادي لمؤسسات المحافظة 
الوسط 

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 0.828 3.74 .يوجد أمن واستقرار في المحافظة 

سطة من خالل ربطهم تساعد مؤسستكم المواطنين في تنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتو 
 .بالمؤسسات المعنية

3.69 0.757 

 0.886 3.62  .تسعى المؤسسات المعنية للوصول لمصادر التمويل لزيادة الدعم لمبادرات األعمال

 7970. 3.62  .تستفيد المؤسسات المعنية من حضور المؤتمرات الدولية والمحلية االقتصادية

 0.779 3.56 ).الخ...فنيا،إداريا،تسويقيا( عامليهاتحرص المؤسسات المعنية على رفع قدرات

  8390. 3.52 .تسعى المؤسسات المعنية بتعزيز الميزة التنافسية للمنتجات المحلية

 0.945 3.5 .تتعاون مؤسستكم مع المستثمرين األجانب لتطوير المحافظة

  0.831 3.48 .تسعى المؤسسات المعنية إلى تحسين الوضع التكنولوجي و تطوره 

  9330. 3.44 .تسعى المؤسسات المعنية لتخفيف حدة الفقر 

 8340. 3.40  .تقوم المؤسسات ذات العالقة بتسويق وترويج منتجات المحافظة

تقوم المؤسسات المعنية بتطوير رؤى مشتركة واستراتيجيات محلية حيوية لتنمية 
 .االقتصاد المحلي 

3.36 .8450 

  9090. 3.35 شكلة البطالة وتحقيق العمالة الكاملة والمستدامة تسعى المؤسسات المعنية لحل م

  8070. 3.34 . يوجد تنسيق بين الجهات المعنية من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني

  9180. 3.34 .هناك متابعة حثيثة النجاز المنطقة الصناعية في المحافظة
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رائب، والجمارك، واالستيراد يوجد متابعة لقضايا أصحاب المصالح المتعلقة بالض
 .والتصدير والقوانين واألنظمة مع الجهات المختصة 

3.33 .828 

  803. 3.32 .تقوم المؤسسات المعنية بتنظيم المصالح التجارية والصناعية في المحافظة 

 891. 3.31 .تقوم المؤسسات المعنية بتقديم الدراسات االقتصادية عن المحافظة للجهات المعنية 

 887. 3.30 . التكنولوجيا إلى مصانع المحافظةنقلتسعى المؤسسات المعنية ب

 874. 3.29 . هناك تسهيل في إجراءات تسجيل وترخيص الشركات

 827. 3.24 تساهم المؤسسات المعنية بالتأثير في استصدار قوانين وسياسات لتعزيز بيئة األعمال 

رتبطة بالملكية، الشيكات، األراضي،العقارات يوجد متابعة لكافة المنازعات الحقوقية الم
 .الخ ... 

3.24 .872 

 869. 3.23 .تقوم المؤسسات المعنية برفد القطاعات االقتصادية بالقوى العاملة ذات الكفاءة العالية

هناك متابعة لتطبيق شروط السالمة العامة على المؤسسات والمصانع العاملة في 
 .المحافظة  

3.20 .965 

حظر منتجات المستوطنات، (فيذ قوانين تعزيز بيئة األعمال  المؤسسات المعنية بتنتقوم
 ).الخ... قانون تشجيع االستثمار، قانون الملكية 

3.18 .988 

 911. 3.16.                                              يوجد متابعة ومراقبة ألسواق المحافظة باستمرار 

هناك فصل في كافة الطعون ضد القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية و المجالس 
 .البلدية والمحلية

3.16 .810 

 993. 3.07 .يوجد متابعة للبسطات العشوائية والتعديات على شوارع المحافظة

 909. 3.02 .تقوم المؤسسات المعنية بالبت في قضايا مكافحة الجريمة االقتصادية 

 973. 2.93 .يوجد تنظيم لألسواق التجارية في المحافظة 

 915. 2.90 .يوجد تطبيق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية على البضائع المستوردة للمحافظة

 1.120 2.77 .  من تهريب البضائع اإلسرائيليةلحمايةتتمتع أسواق المحافظة با

 0.878  3.31  :سسات المحافظةالمتوسط الكلي لألداء االقتصادي لمؤ 

ي مؤســــسات محافظــــة بيــــت لحــــم غيــــر متأكــــدين مــــن قيــــام مــــسؤولأن مــــدراء و ) 5.15(يتــــضح مــــن جــــدول 
 فــي تقيــيمهم لــألداء االقتــصادي مؤســساتهم بــدورها فــي إطــار تعزيــز بيئــة أعمــال المحافظــة والــذي ظهــر جليــاً 

وفــي ذلــك داللــة واضــحة علــى افتقــار ، )3.31(لمؤســسات المحافظــة، حيــث كــان المتوســط الحــسابي لــألداء
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مؤسسات المحافظة للقدرات واإلمكانات الالزمة للقيام بدورها الطبيعي وبالتالي ضعف بيئة أعمال المحافظة 
مــن مؤســسات %) 77.6( فــي أن ليــه مــسبقاً إبــشكل عــام، وهــذه النتيجــة تتنــاقض تمامــا مــع مــا تــم التوصــل 

هـذا يعنـي أن هـذه الخطـط الخاصـة بهـذه المؤسـسات ال تـنعكس المحافظة تمتلك خطة إسـتراتيجية مكتوبـة، و 
  :على أداء هذه المؤسسات على المستوى المحلي، وقد يعود ذلك إلى

 .عدم تطبيق هذه الخطط اإلستراتيجية وعدم وضعها موضع التنفيذ الدقيق �

  .ب أو أنها قد تم تطبيقها بالفعل وحدث هناك معيقات أدت إلى عدم تنفيذها بالشكل المطلو  �
يمكـن تـصنيف اتجاهـات المبحـوثين إلـى ثالثـة اتجاهـات، ) 5.15( على البيانـات الـواردة فـي جـدول واعتماداً 

وجــود حيــث يــشير االتجــاه األول إلــى قيــام مؤســسات المحافظــة بــدورها فــي تعزيــز بيئــة األعمــال مــن خــالل 
تـي تعيـشها األراضـي الفلـسطينية وقد يعـزى ذلـك إلـى حالـة الهـدوء النـسبي ال، لمحافظة في استقراراالمن و األ

عامة ومحافظة بيت لحم خاصة وزيادة عدد التصاريح لدخول إسرائيل وانخفاض نسبة الهجرة خالل األعوام 
األخيرة، وما يدلل على ذلك أيضًا هو تزايد أعداد السياح الوافدين إلى المحافظة، إضافة إلى ثبات األسـعار 

ون بـأن مؤسـساتهم مـسؤولالوضـع االقتـصادي للمـواطنين، ويعتقـد الووجود قيم اجتماعية راسـخة تطغـى علـى 
ن  وأتـــساعد المـــواطنين فـــي تنفيــــذ مـــشاريعهم الـــصغيرة والمتوســـطة مــــن خـــالل ربطهـــم بالمؤســـسات المعنيــــة

 أن كمـــا يعتقـــدون،  للوصـــول لمـــصادر التمويـــل لزيـــادة الـــدعم لمبـــادرات األعمـــال تـــسعىالمؤســـسات المعنيـــة
حــرص بن مـسؤولو ، كمـا أفـاد هـؤالء الور المـؤتمرات الدوليـة والمحليــة االقتـصادية مـن حـضمؤسـساتهم تـستفيد

 وعلـى سـعيها لتعزيـز الميـزة التنافـسية )الـخ...،تـسويقياً ،إدارياً فنياً (المؤسسات المعنية على رفـع قـدرات عامليهـا
  .للمنتجات المحلية وعلى تعاونها الجيد مع المستثمرين األجانب لتطوير المحافظة

ين إلــى ضــعف قيــام المؤســسات المعنيــة بــدورها فــي تعزيــز بيئــة األعمــال مــن مــسؤول االتجــاه الثــاني للويــشير
ون علـى ضـعف دور المؤسـسات المعنيـة مـسؤولخالل تواضع األداء االقتصادي في المحافظة حيـث يؤكـد ال

ت المحافظة، في سعيها نحو تحسين الوضع التكنولوجي وتطوره وتخفيف حدة الفقر، وتسويق وترويج منتجا
ويؤكـــد ممثلـــي مؤســـسات القطـــاع العـــام والخـــاص والمجتمـــع المـــدني والمنظمـــات الدوليـــة علـــى ضـــعف دور 
المؤســسات المعنيــة فــي تطــوير رؤى واســتراتيجيات محليــة مــشتركة لتنميــة االقتــصاد المحلــي، وضــعف هــذه 

نــسيق بــين مختلــف هــذه المؤســسات فــي حــل مــشكلة البطالــة وتحقيــق العمالــة الكاملــة، إضــافة إلــى ضــعف الت
 الــــصناعية فــــي نجــــاز المنطقــــة بــــضعف الجهــــود المبذولــــة إل هــــذه المؤســــساتمــــسؤولوالجهــــات، كمــــا يــــرى 
واالستيراد والتصدير  ضعف في متابعة المؤسسات المعنية لقضايا الضرائب والجمارك المحافظة، وأن هناك

ت المعنيـــة فـــي تنظـــيم المـــصالح ، وهنـــاك ضـــعف لـــدى المؤســـساوالقـــوانين واألنظمـــة مـــع الجهـــات المختـــصة
التجاريـــة والـــصناعية وضـــعف فـــي متابعـــة ومراقبـــة األســـواق وٕازالـــة التعـــديات العـــشوائية عـــن شـــوارع وأســـواق 
المحافظة، ويؤكد مجتمع الدراسة على ضـعف دور المؤسـسات المعنيـة فـي تقـديم الدراسـات االقتـصادية عـن 

مـــصانع المحافظـــة ورفـــد القطاعـــات االقتـــصادية بـــالقوى المحافظـــة للجهـــات المعنيـــة، ونقـــل التكنولوجيـــا إلـــى 
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علــى العاملــة المؤهلــة، وهنــاك ضــعف فــي دور المؤســسات المعنيــة أيــضا فــي تطبيــق شــروط الــسالمة العامــة 
  .في المحافظةالمؤسسات والمصانع العاملة 

لـك مـن  مؤسسات بيت لحم إلى ضعف أنشطة ممارسـة األعمـال فـي المحافظـة وذمسؤولوكما يشير مدراء و 
خالل تعقيد إجراءات تسجيل وترخيص الشركات ومن خالل صعوبة التأثير في استصدار قـوانين وسياسـات 

لكافــــــة المنازعــــــات الحقوقيــــــة المرتبطــــــة بالملكيــــــة، الــــــشيكات، لتعزيــــــز بيئــــــة األعمــــــال، وضــــــعف المتابعــــــة 
حظر (  يز بيئة األعمال المؤسسات المعنية بتنفيذ قوانين تعز ، ومن خالل ضعف الخ... األراضي،العقارات 

ون علــى ضــعف مــسؤولويؤكــد ال ،)الــخ... منتجــات المــستوطنات، قــانون تــشجيع االســتثمار، قــانون الملكيــة 
فـــي كافـــة الطعـــون ضـــد القـــرارات الـــصادرة عـــن الـــسلطة التنفيذيـــة دور الجهـــات المعنيـــة فـــي الفـــصل والبـــت 

  . وقضايا مكافحة الجريمة والمجالس البلدية والمحلية
ين إلــى عـدم قيـام المؤسـسات المعنيـة بــدورها فـي تعزيـز بيئـة األعمــال،ويظهر مـسؤول االتجـاه الثالـث للويـشير

ذلـك جليـًا مـن خـالل عـدم تنظيمهـا لألسـواق التجاريـة فـي المحافظـة، ويعـزى ذلـك إلـى إدراك مجتمـع الدراسـة 
ـــداد أســـ ـــة والمرتبطـــة فـــي صـــغر امت ـــد مـــن المـــشكالت فـــي التجـــارة الداخلي واق المحافظـــة وعـــدم بوجـــود العدي

تنظيمهـــا، و الـــدوران العـــالي للمحـــالت التجاريـــة باســـتمرار، كـــل ذلـــك دفـــع بممثلـــي مؤســـسات المحافظـــة إلـــى 
اإلشارة بأهمية التخطيط االستراتيجي في تنظيم األسواق المحلية لتنشيط التجارة الداخليـة، كمـا يؤكـد االتجـاه 

 للمواصــــفات والمقــــاييس الفلــــسطينية علــــى البــــضائع ين إلــــى عــــدم تطبيــــق الجهــــات المعنيــــةمــــسؤولالثالــــث لل
  . للبضائع اإلسرائيليةةالمستوردة للمحافظة وعدم حماية أسواق المحافظة من عمليات التهريب المتواصل

  
  : االستراتيجيات والمقترحات لتطوير وتعزيز بيئة األعمال في المحافظة5.6

ــــدو مــــن الجــــدول  دراء مؤســــسات المحافظــــة حــــول القــــضايا ي ومــــمــــسؤولأن هنــــاك إجمــــاع مــــن ) 5.16(يب
 فـي النهـوض بـالواقع االقتـصادي للمحافظـة، ولويـة التـي يمكـن أن يكـون لهـا دور فاعـلاإلستراتيجية ذات األ

والتـــي مـــن خاللهـــا نقـــف علـــى االســـتراتيجيات الالزمـــة لتعزيـــز بيئـــة أعمـــال المحافظـــة حـــسب مـــا رآه مجتمـــع 
  .الدراسة

  
  .تيجية ذات األولويةالقضايا اإلسترا): 5.16(جدول 

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  :القضايا اإلستراتيجية

 647. 4.42  .االستثمار في نوعية التعليم

 817. 4.41  دعم وتشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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 810. 4.30  .االستثمار في البنية التحتية 

 796. 4.30 .تطوير القطاع السياحي 

 746. 4.30.                                         طوير رأس المال البشري القائم على المعرفةت

 817. 4.29 .تعزيز حصة المنتجات المحلية في السوق المحلي

 827. 4.24 . المستثمرينإيجاد بيئة قانونية مناسبة قادرة على الحفاظ على حقوق

 895. 4.21 .االستثمار في القطاع الصناعي 

ترخيص الشركات، بداية األعمال، خفض التكاليف ( تحسين إجراءات األعمال 
 )الخ...المطلوبة، توفير المعلومات، محاربة الفساد والمحسوبية في التعامالت 

4.21 .817 

 900. 4.19 .االستثمار في القطاع الزراعي

 991. 4.13  تطبيق المواصفات الفلسطينية على البضائع المستوردة

 854. 4.10  .تحسين السياسات الضريبية على المستوى المحلي 

 843. 4.10  .تعزيز الروابط األمامية والخلفية بين القطاعات االقتصادية 

 849. 4.10  .تطوير قطاع التجارة الداخلية

السرطان، الكلى، العيون (مراض الخطيرة إنشاء مستشفيات متخصصة في األ
  )الخ ... 

4.07 1.031 

 923. 3.93  .تحسين السياسات النقدية على المستوى المحلي 

 931. 3.87  .االستثمار في قطاع البناء 

 0.853 4.19  :المتوسط الكلي للقضايا اإلستراتيجية ذات األولوية 

المؤســسات علــى أهميــة القــضايا اإلســتراتيجية المطروحــة ي مــسؤولمــدى تأكيــد مــدراء و ) 5.16(يبــين جــدول 
لإلسـهام فـي تعزيـز بيئــة أعمـال المحافظـة، وفــي ذلـك انـسجام مــع نتـائج تحليـل قــدرة المؤسـسات علـى تحليــل 

على التوالي، بحيث يتم الربط بين هذا التحليل ) 3.78،3.87(بيئتها الداخلية والخارجية والتي حصلت على 
عـن طريـق تحديـد ) 5.10(وهـذا مـا يبينـه جـدول ) 3.98(ية نحـو المـستقبل والتـي بلغـت مع الرؤية االقتـصاد

  .القضايا اإلستراتيجية الحرجة ذات األولويات العليا التي تؤثر على مستقبل بيت لحم االقتصادي 
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أنــه يمكــن تــصنيف القــضايا اإلســتراتيجية المطروحــة ضــمن مجمــوعتين، تتعلــق ) 5.16(يتــضح مــن جــدول 
 مؤسـسات مـسؤولوة األولى باالستثمار والمجموعة الثانية بـاإلجراءات، وكمـا هـو مالحـظ فقـد أشـار المجموع

 علــى أهميــة االســتثمار فــي بيــت لحــم إلــى أهميــة عناصــر المجموعــة األولــى حيــث أكــدوا بــشكل كبيــر جــداً 
م مــن حملــة مــنهم هــ% 83ن أكثــر مـن وى العلمـي للمبحــوثين أنفــسهم حيــث أ، ولعــل هــذا يفــسره المــستالتعلـيم

، وأشار البكالوريوس والدراسات العليا حيث أنهم على يقين بأن التعليم هو األساس للنهوض بواقع المحافظة
، وذلـك ينـسجم دعـم وتـشجيع إنـشاء المـشروعات الـصغيرة والمتوسـطةون إلـى ضـرورة االسـتثمار فـي مسؤولال

لمشاريع التي تحقق االسـتدامة فـي العمـل مع توجهات مجتمع الدراسة في تحديد األولويات التي تركز على ا
ــ د المزيــد مــن فــرص العمــل ويــرى مجتمــع الدراســة أن ذلــك يــأتي مــن خــالل دعــم وتــشجيع المــشروعات وتوّل

  .التي تعتبر أكثر الوسائل فاعلية في تحقيق وخلق وظائف جديدةالصغيرة 
و المؤســسات مــسؤولفقــد أجمــع وفــي نفــس اإلطــار العــام لعناصــر المجموعــة األولــى المرتبطــة فــي االســتثمار 

على ضرورة االستثمار في البنية التحتية كمتطلـب أساسـي لعمليـة التنميـة، ويعـزى ذلـك إلـى إدراكهـم ألهميـة 
االستثمار في البنية التحتية كعوامل مشجعة وجاذبة لالستثمار والتي تعتبر على رأس متطلبات تحسين بيئة 

لبنيـــة التحتيـــة فـــي المحافظـــة والتـــي تـــشكل عقبـــة أمـــام أي األعمـــال، وفـــي ذلـــك إشـــارة واضـــحة إلـــى ضـــعف ا
ون كـذلك مـسؤول وأشـار ال.]2006ردايـدة، [مشاريع لتعزيز بيئة األعمـال وقـد اتفقـت مـع هـذه النتيجـة دراسـة 

نه يمثل عصب االقتصاد في المحافظة التي يزورها  على اعتبار أإلى أهمية االستثمار في القطاع السياحي
 الحتوائهــا علــى أكثــر منــاطق العــالم قداســة وهــي كنيــسة المهــد بــع المليــون ســائح ســنوياً أكثــر مــن مليــون ور 

مكـن للـسائح أن يزورهـا وال يـستطيع الـسائح أن يـزور إال ي موقعـا سـياحيًا ودينيـًا وتراثيـًا 37ووجود أكثـر مـن 
ذلك إشارة إلـى حاجـة ر فترة بقائه في أسواق المحافظة وفي صَ أربعة أو خمسة مواقع على األكثر وبالتالي قِ 

االسـتثمار فـي تطـوير رأس المـال البـشري القــائم هـذا القطـاع للتطـوير، مـن ثـم أشـار المبحوثـون إلـى ضـرورة 
، وهذا يعنـي أن مؤسـسات بيـت لحـم بحاجـة إلـى التركيـز علـى رأس المـال البـشري وتطـويره فـي على المعرفة

جهــات الــدول المتقدمــة التــي يعتمــد أكثــر مــن مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتــصاالت وهــذا ينــسجم مــع تو 
  .]2005الجدبة،[فيها على االقتصاد القائم على المعرفة ن نمو اإلنتاجية م% 80

ضـــرورة ) المبحوثــون(ويــرى ممثلــو مؤســـسات القطــاع العـــام والخــاص والمجتمــع المـــدني والمؤســسات الدوليـــة
 أيـــضا بأهميـــة كبيـــرة جـــدا ة مجتمـــع الدراســـ،ويـــرى)ة والزراعـــةالـــصناع(ات اإلنتاجيـــة القطاعـــاالســـتثمار فـــي 

إنشاء مستشفيات متخصصة فـي األمـراض ون بأهمية مسؤول، ويعتقد ال تطوير قطاع التجارة الداخليةضرورة
، وترجــع هـذه األهميــة لمـدى إدراك مؤســسات المحافظـة لحجــم )الـخ ... الــسرطان، الكلـى، العيــون (الخطيـرة 

لوطنيــة الفلــسطينية مــن خــارج مؤســسات وزارة الــصحة والــذي يزيــد عــن شـراء الخدمــة التــي تقــوم بهــا الــسلطة ا
  . مليون شيكل سنوياً 182

 ضــمن القــضايا اإلســتراتيجية ســتثمار فــي قطــاع البنــاءوأجمــع المبحوثــون بــشكل كبيــر فقــط علــى قــضية اال
توى بقيـة  حلت في الترتيب األخير، وفي ذلك إشارة إلى أن هذا القطاع مهم ولكـن لـيس بمـسالمطروحة التي
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، 2011فــي العــام % 11.4القــضايا اإلســتراتيجية بــالرغم مــن أن قدرتــه االســتيعابية لأليــدي العاملــة بلغــت 
و سـيطرة االحـتالل " أ"ولعل لذلك عالقة بانحصار أراضي المحافظة القابلة للبناء عليها خاصة فـي منـاطق 

  " .ب و ج"اإلسرائيلي على مناطق 
 على و مؤسسات بيت لحم بشكل كبير جداً مسؤوللمتعلقة باإلجراءات فقد أكد أما عناصر المجموعة الثانية ا

 محافظــة ت، وهـذا يؤكـد علــى مـدى إدراك مؤسـساتعزيـز حـصة المنتجــات المحليـة فـي الــسوق المحلـيأهميـة 
بيــت لحــم لحجــم المنافــسة الكبيــر الــذي تتعــرض لهــا المنتجــات المحليــة داخــل أســواق المحافظــة والــذي يحــل 

، وأشـار ]2010 شـقورة،[ جات المحلية ويقلـل حـصتها وهـذه األهميـة تتفـق مـع مـا جـاء فـي دراسـةمحل المنت
 وفــي ذلــك إيجــاد بيئــة قانونيــة مناســبة قــادرة علــى الحفــاظ علــى حقــوق المــستثمرينالمبحوثــون إلــى ضــرورة 

ة إلـى إعـادة إجماع من مؤسسات المحافظة علـى ان البيئـة القانونيـة والتـشريعية فـي المحافظـة مازالـت بحاجـ
نظر في كثيـر مـن القـوانين والتـشريعات التـي تحـافظ علـى حقـوق المـستثمرين المحليـين وتعمـل علـى تـشجيع 
المستثمرين األجانب، وقد يعزى ذلك إلى قدم بعض القوانين وانتهاء فترة صالحيتها حيث يعـود بعـضها إلـى 

ـــستينات، ويـــرى  تـــرخيص (سين إجـــراءات األعمـــال تحـــ المؤســـسات ضـــرورة مـــسؤولوالقـــانون األردنـــي فـــي ال
الــشركات، بدايـــة األعمـــال، خفـــض التكــاليف المطلوبـــة، تـــوفير المعلومـــات، محاربــة الفـــساد والمحـــسوبية فـــي 

 لمــــا فـــي ذلــــك مـــن دور فــــي التـــسهيل والتيـــسير علــــى المـــستثمرين نحــــو االســـتثمار فــــي )الـــخ...التعـــامالت 
 185 مــن أصــل 135أن فلــسطين تحتــل المرتبــة المحافظــة، وهــذا ينــسجم مــا خلــص إليــه البنــك الــدولي فــي 

  .دولة في العالم في تحسين ممارسة األعمال
تطبيـق المواصـفات الفلـسطينية علـى البـضائع ومن القضايا اإلجرائية التي يعتقد المبحوثون أهميتهـا ضـرورة 

المبحوثـون ، كمـا أكـد لمنتجـات المحليـة فـي الـسوق المحلـياتعزيز حـصة  وهذا ينسجم مع ضرورة المستوردة
 ت، وهذا يدل على مدى إدراك ممثلي مؤسـساتحسين السياسات الضريبية على المستوى المحليعلى أهمية 

بيت لحم لوجود خلل في السياسات الضريبية المطبقة والتي قد يكون مردهـا للوعـاء الـضريبي نفـسه الـذي ال 
ن، أو لــنفس ئب التــي يــدفعها المكلفــو قيمــة الــضرايحــدد بدقــة الــشرائح والمنتجــات التــي تخــضع للــضريبة، أو ل

القائمين على جمع الضرائب والسياسات التي ينتهجونها أو قد يكون مرده لثقافة دافعي الـضرائب أنفـسهم أو 
 الـضريبية تون بـضرورة تحـسين الـسياسامـسؤوللضعف طـرق ردع المتهـربين مـن دفـع الـضرائب، لـذا يـرى ال

  .]2011 سميرات،[وامل الطاردة لالستثمار المحلي في محافظة بيت لحم كون ذلك يعتبر من الع
تحـسين الـسياسات النقديـة علـى  مؤسسات بيت لحـم بـشكل كبيـر فقـط علـى أهميـة مسؤولوكما أجمع مدراء و 
 كخيار أخير ضمن القضايا اإلستراتيجية اإلجرائية المطروحة، ويالحـظ حـصول هـذه الفقـرة المستوى المحلي

يث األهمية العتقاد القـائمين علـى مؤسـسات بيـت لحـم بـأن تحـسين الـسياسات قبل األخيرة من حفي المرتبة 
النقديــة يــتم علــى مــستوى االقتــصاد الكلــي ومــن اختــصاص ســلطة النقــد الفلــسطينية ولــيس لهــم القــدرة علــى 

  .ضبطها على المستوى المحلي
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  الفصل السادس
  
  .واقع التخطيط االستراتيجي في محافظة بيت لحم. 6
  
  

الجــزء إلــى دراســة واقــع التخطــيط االســتراتيجي فــي مؤســسات محافظــة بيــت لحــم مــن خــالل يهــدف هــذا 
االضــطالع علــى مــدى تــوفر متطلبــات التخطــيط االســتراتيجي فــي هــذه المؤســسات والتعــرف علــى مــدى 

ي هذه المؤسسات ألهمية التخطيط االستراتيجي ومـدى ممارسـته تبعـًا للعوامـل الديمغرافيـة، مسؤولإدراك 
الكشف عن العالقـات التـي تـربط بـين إدراكهـم لهـذا الواقـع وبـين العوامـل التـي مـن شـأنها أن ل ومن خال

  .تسهم في ترجمة هذا اإلدراك لواقع عملي
 وسيتم البحث بداية في أهمية التفاوت فـي عناصـر التخطـيط اإلسـتراتيجي بـين المؤسـسات االقتـصادية 

ص وبين مؤسسات القطاع العام المعنية بتعزيز بيئة والمالية التي تشكل بمجملها مؤسسات القطاع الخا
األعمــال وفقــًا للعوامــل الشخــصية والمؤســساتية لهــذه المؤســسات، وذلــك بهــدف تحديــد العوامــل المتــوفرة 

  :وغير المتوفرة التي من شأنها التأثير على بيئة األعمال في المحافظة
  

  :راتيجي في مؤسسات محافظة بيت لحم تأثير العوامل الديمغرافية على واقع التخطيط االست6.1
  

لقد تم اختبار وجود فروق بين واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات محافظة بيت لحم تبعًا للعوامل 
واختبـــار فـــرق المتوســـطين ) One Way ANOVA(الديمغرافيـــة باســـتخدام تحليـــل التبـــاين األحـــادي 

  :، وذلك كما يلي)Independent t-test(المستقلين 
  

  : تأثير جنس المبحوثين على توفر عوامل التخطيط االستراتيجي الالزمة لتعزيز بيئة األعمال6.1.1
  

ـــواردة فـــي جـــدول  ي مؤســـسات مـــسؤولإلـــى عـــدم وجـــود تفـــاوت بـــين اتجاهـــات ) 6.1(تـــشير البيانـــات ال
دى مدى توفر عوامل التخطيط االستراتيجي الالزمة لتعزيـز بيئـة األعمـال وفـي مـمحافظة بيت لحم في 

إدراكهم ألهمية التخطيط االستراتيجي والقضايا اإلستراتيجية التي قـد تـسهم فـي تحـسين هـذه البيئـة، كمـا 
ي مؤســسات المحافظــة لــألداء االقتــصادي الــذي تقــوم بــه مؤســساتهم مــسؤولأنــه ال تختلــف نظــرة مــدراء و 

   ":Independent t-test: اختبار فرق المتوسطين"لبيان ذلك فقد استخدم باختالف جنسهم، و 
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  : التخطيط تبعًا لجنس المبحوثين لاختبار الفرق بين توفر عوام): 6.1(جدول 

وجود تجانس بين اتجاهات   المحور

 المبحوثين

اختبار ليفين لفحص درجة 

 مستوى الداللة "ف"التجانس 

 طالتخطيمتطلبات  748. 104.  وجود تجانس

   عدم وجود تجانس

 اإلستراتيجيةصياغة  129. 2.342  جانسوجود ت

   عدم وجود تجانس

 اإلستراتيجيةتنفيذ  334. 941.  وجود تجانس

   عدم وجود تجانس

 المراجعة و التقييم 949. 004.  وجود تجانس

   عدم وجود تجانس

 مشاركة أصحاب المصالح 450. 576.  وجود تجانس

   عدم وجود تجانس

 تحديد األولويات 350. 881.  وجود تجانس

   عدم وجود تجانس

 أهمية التخطيط االستراتيجي 220. 1.522  وجود تجانس

    عدم وجود تجانس

 األداء االقتصادي 626. 239.  وجود تجانس

    عدم وجود تجانس

 اإلستراتيجيةلقضايا ا 594. 286.  وجود تجانس

    عدم وجود تجانس

ت لحــم لهمــا نفــس النظــرة فيمــا يخــص أن مــدراء ومــديرات مؤســسات محافظــة بيــ) 6.1(يوضــح جــدول 
تـــوفر عوامــــل التخطــــيط االســــتراتيجي فـــي مؤســــساتهم بغــــض النظــــر عـــن نــــسبة مــــشاركتهم فــــي عمليــــة 
التخطـيط، وأنــه ال فـرق بيــنهم فــي مـدى إدراك أهميــة التخطــيط االسـتراتيجي كــأداة تــسهم فـي تعزيــز بيئــة 

لمحافظة بنفس النظرة والتي تؤكد ضعف األعمال في المحافظة، وأنهم ينظرون لألداء االقتصادي في ا
 بين قيادات مؤسـسات ماألداء االقتصادي كما أفادت البيانات سابقًا، كما تشير النتائج إلى وجود انسجا

مكـن تبنيهـا ي المطروحـة كاسـتراتيجيات جوهريـة القـضايا االقتـصاديةالمحافظة من الرجال والنـساء حـول 
   .لتعزيز بيئة أعمال المحافظة

لنتائج السابقة إلى أن مشاركة كال الجنسين في عملية التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة تشير ا
  .األعمال في محافظة بيت لحم ال يعتبر شرطًا أساسيا لنجاح هذه العملية 
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 تأثير التفاوت في األعمار على التخطيط االستراتيجي الالزم لتعزيز بيئة األعمال في 6.1.2
  :المحافظة

 توفر عوامل التخطيط االسـتراتيجي الالزمـة ي مؤسسات محافظة بيت لحم نحومسؤولهات تتفاوت اتجا
فقــد اســتخدم لتعزيــز بيئــة األعمــال مــن مؤســسة ألخــرى تبعــًا للفئــة العمريــة للمبحــوثين، ولتوضــيح ذلــك 

الختبـار مـدى التفـاوت واالخـتالف وفقـًا للفئــات  " One Way ANOVA: تحليـل التبـاين األحـادي"
  ):6.2(للمبحوثين، وجاءت النتائج كما هي موضحة في جدول العمرية 

  
  : التخطيط تبعًا للفئات العمرية للمبحوثين لاختبار الفرق بين توفر عوام): 6.2(جدول 

  :عوامل التخطيط االستراتيجي التي يوجد فيها تباين بين المؤسسات تبعًا للفئة العمرية 

 الداللة اإلحصائية قيمة ف  

 077. 2.349 ة الداخلية والخارجيةتحليل البيئ

 063. 2.514 اإلستراتيجيةتنفيذ 

 009. 4.041 المراجعة و التقييم

  :عوامل التخطيط االستراتيجي التي يوجد فيها انسجام بين المؤسسات تبعًا للفئة العمرية

 412. 966. مشاركة أصحاب المصالح

 484. 823. اإلستراتيجيةصياغة 

 243. 1.414 تحديد األولويات

 407. 975. أهمية التخطيط االستراتيجي

 668. 522.  لمؤسسات المحافظةاالقتصادي األداء

1القضايا اإلستراتيجية
 1.645 .184 

ي المؤســسات حــول أهميــة التخطــيط االســتراتيجي مــسؤولأنــه يوجــد انــسجام بــين ) 6.2(يتبــين مــن جــدول
بيــت لحـم وحــول نظــرة مؤســسات محافظــة بيــت لحــم وحـول تقيــيم األداء االقتــصادي لمؤســسات محافظــة 

ي مــــسؤولين، كمــــا يتــــضح أن مــــدراء و مــــسؤولللقــــضايا اإلســــتراتيجية المطروحــــة تبعــــًا ألعمــــار هــــؤالء ال
مؤســسات محافظــة بيــت لحــم متفقــون علــى مــدى تــوفر عوامــل التخطــيط االســتراتيجي المتعلقــة بــصياغة 

لويات بغـض النظـر عـن أعمـارهم، وذلـك بمـستوى اإلستراتيجية ومشاركة أصحاب المصالح وتحديد األو 
  ).6.4(، وهذه النتائج تتوافق مع النتائج الواردة في جدول 0.05داللة لكل عامل أكبر من 

 ي مؤسسات المحافظة لمدى قـدرةمسؤولوجود اختالف نسبي بين نظرة مدراء و ) 6.2(ويوضح الجدول 
 وفقــًا للفئــة ة وتنفيــذ اإلســتراتيجية فــي مؤســساتهمكــادر مؤســساتهم علــى تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــ

                                                 
اختبار ال (ية ال تتبع التوزيع الطبيعي على اعتبار أن القضايا اإلستراتيج Kruskal Wallisتم استخدام اختبار  1

  ) .معلمي
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العمريـة لهــؤالء المــدراء، فــي حــين أنــه يوجــد اخــتالف جـوهري بيــنهم حــول مــدى قــدرة كــادرهم علــى القيــام 
، ولمعرفة مصدر االختالف في إجابات مجتمع الدراسة 0.009بعملية المراجعة والتقييم بمستوى داللة 

) Least Significance Difference Test ( LSD)(دال  فقـد تـم إجـراء اختبـار أدنـى فـرق 
  ).6.4(، والتي توافقت نتائجه مع نتائج جدول )6.3(كما هو مبين في جدول 

  
  . حول اختالف مرحلة المراجعة والتقييم تبعًا للفئة العمرية للمبحوثينLSDاختبار ) 6.3(جدول 

 مستوى الداللة  الفرق بين المتوسطات  الفئة العمرية

 026. *-66389.-  سنة31-40

 205. -36613.-  سنة41-50

  سنة أو أقل30

 469. -21474.-  سنة50أكبر من 

 026. *66389.  سنة أو أقل30

 023. *29775.  سنة41-50

  سنة31-40

 003. *44915.  سنة50أكبر من 

 205. 36613.  سنة أو أقل30

 023. *-29775.-  سنة31-40

  سنة41-50

 263. 15139.  سنة50بر من أك

 469. 21474.  سنة أو أقل30

 003. *-44915.-  سنة31-40

  سنة50أكبر من 

 263. -15139.-  سنة41-50

  . فأقل 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى *
  

 وفقًا للفئات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى توفر عوامل التخطيط االستراتيجي) 6.4(جدول 
  :العمرية

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  التكرار الفئات العمرية

 0.47 3.78 4  سنة أو أقل30

 0.57 4.00  30  سنة31-40

 0.50 3.80 47  سنة41-50

 0.43 3.65 26  سنة50أكبر من 

تحليل البيئة الداخلية 
 والخارجية

  

 0.52 3.82 107  المجموع
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 0.94 4.00 4  سنة أو أقل30

 0.67  4.14  30  سنة31-40

 0.54 4.00 47  سنة41-50

 0.38 3.90 26  سنة50أكبر من 

 راتيجيةاإلستصياغة 

 

 0.56 4.01 107  المجموع

 0.10 3.88 4  سنة أو أقل30

 0.63 4.18  30  سنة31-40

 0.73 3.94 47  سنة41-50

 0.51 3.71 26  سنة50أكبر من 

 اإلستراتيجيةتنفيذ 

 0.66 3.95 107  المجموع

 0.46 3.5 4  سنة أو أقل30

 0.57 4.20  30  سنة31-40

 0.58 3.90 47  سنة41-50

 0.46 3.75 26  سنة50أكبر من 

 المراجعة و التقييم

 

 0.57 3.94 107  المجموع

 0.74 3.56 4  سنة أو أقل30

 0.76 3.68  30  سنة31-40

 0.83 3.43 47  سنة41-50

 0.74 3.35 26  سنة50أكبر من 

مشاركة أصحاب 
 المصالح

 0.79 3.48 107  المجموع

 0.32 3.46 4  سنة أو أقل30

 0.55 3.93  30  سنة31-40

 0.49 3.77 47  سنة41-50

 0.46 3.84 26  سنة50أكبر من 

 تحديد األولويات

 0.50 3.82 107  المجموع

 0.58 3.75 4  سنة أو أقل30

 0.47 4.07  30  سنة31-40

 0.45 4.06 47  سنة41-50

أهمية التخطيط 
 االستراتيجي

 0.40 3.95 26  سنة50أكبر من 
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 0.45 4.02 107  المجموع

 0.67 3.00 4  سنة أو أقل30

 0.50 3.30  30  سنة31-40

 0.53 3.34 47  سنة41-50

 0.47 3.30 26  سنة50أكبر من 

 األداء االقتصادي

  0.51  3.30 107  المجموع

 1.17 3.96 4  سنة أو أقل30

 0.62 4.17  30  سنة31-40

 0.42 4.32 47  سنة41-50

 0.70 4.02 26  سنة50أكبر من 

 القضايا اإلستراتيجية

  0.59  4.20 107  المجموع

كــــادر لهــــا تــــأثير قــــوي فــــي مــــدى قــــدرة ) 40-31(يالحــــظ مــــن النتــــائج الــــواردة آنفــــا أن الفئــــة العمريــــة 
المؤسسات على إجراء مراجعة وتقيـيم لإلسـتراتيجية، وهـي مـؤثرة بدرجـة أقـل فـي مـدى قـدرة الكـادر علـى 

ن معدل أ) 6.4(تحليل البيئة الداخلية والخارجية لمؤسساتهم وتنفيذ اإلستراتيجية، حيث تبين من جدول 
ـــى مـــدى تـــوفر عناصـــر التخطـــيط االســـتراتيجي وخاصـــة تحليـــل ـــة إجابـــات هـــذه الفئـــة عل ـــة الداخلي  البيئ

والخارجيــة لمؤســساتهم وتنفيــذ ومراجعــة وتقيــيم اإلســتراتيجية كــان أعلــى مــن معــدل بقيــة الفئــات العمريــة، 
 40-31وقد يعزى ذلك إلى ارتفاع نسبة حملة البكالوريوس والدراسات العليا ممن تتـراوح أعمـارهم بـين 

ان الـــشباب ويمتلـــك القـــدرة علـــى ، إضـــافة إلـــى أن عمـــر هـــذه الفئـــة يمثـــل ريعـــ%90عامـــا حيـــث بلغـــت 
التــدقيق والمراجعــة أكثــر مــن الفئــات العمريــة األكبــر، إضــافة إلــى تــوفر الخبــرة العمليــة التــي تــساعد هــذه 

  .  سنة أو أقل 30الفئة العمرية على التحليل والتنفيذ والمراجعة أكثر من الذين تكون أعمارهم 
 40 عامــًا و31 لحــم ممــن تتــراوح أعمــارهم بــين ي محافظــة بيــتمــسؤولويــستدل مــن النتــائج أن مــدراء و 

مكن االعتماد عليهم في نجاح عملية التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة أعمال  ويعامًا هم األكثر تأثيراً 
 أي بعــد تــولي الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية إدارة النــشاط 1995المحافظــة، وهــؤالء تــم تعييــنهم بعــد عــام 

  . عاماً 11 وهم من يمتلكون خبرة تزيد عن االقتصادي في الضفة الغربية
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  : تأثير قطاع العمل على التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال في المحافظة6.1.3
  

تحليــل التبــاين "لمعرفــة مــدى تــأثير قطــاع العمــل علــى تــوفر عوامــل التخطــيط االســتراتيجي فقــد اســتخدم 
  ):6.5(ا هي موضحة في جدول ، وجاءت النتائج كم "One Way ANOVA: األحادي

  
  : تبعًا لقطاع العمل لتوفر عوامل التخطيط االستراتيجيتحليل التباين األحادي ): 6.5(جدول 

  :عوامل التخطيط االستراتيجي التي يوجد فيها تباين بين المؤسسات تبعًا لقطاع العمل 
  الداللة اإلحصائية قيمة ف 

 000. 7.562 تحليل البيئة الداخلية والخارجية

 039. 2.629 اإلستراتيجيةصياغة 

 002.  4.557 اإلستراتيجيةتنفيذ 

 001. 5.001 المراجعة و التقييم

 000. 6.183 تحديد األولويات

  :عوامل التخطيط االستراتيجي التي يوجد فيها انسجام بين المؤسسات تبعًا لقطاع العمل 

 105. 1.967  مشاركة أصحاب المصالح

 568. 738.  يط االستراتيجيأهمية التخط

 411. 1.001  لمؤسسات المحافظةاالقتصادي األداء

 744. 489. القضايا اإلستراتيجية

إلى أن مدراء المؤسـسات يـدركون أهميـة التخطـيط االسـتراتيجي ) 6.5(تشير البيانات الواردة في جدول 
ن فيــه، وأطــاع الــذي يعملــون كــأداة تــسهم فــي تعزيــز بيئــة األعمــال فــي المحافظــة بغــض النظــر عــن الق

ي مؤســسات القطــاعين العــام والخــاص والمجتمــع المــدني ينظــرون لــألداء االقتــصادي فــي مــسؤولمــدراء و 
المحافظــة بــنفس النظــرة والتــي تؤكــد ضــعف األداء االقتــصادي كمــا أفــادت البيانــات ســابقًا، كمــا يجمــع 

م بالـشراكة والتنـسيق مـع أصـحاب  مؤسسات المحافظـة بـاختالف قطاعـاتهم علـى قيـام مؤسـساتهمسؤولو
 المــصالح فــي عمليـــة التخطــيط االســـتراتيجي، إضــافة إلــى إجمـــاعهم علــى أهميـــة القــضايا اإلســـتراتيجية

) 6.5(مكن تبنيها لتعزيـز بيئـة أعمـال المحافظـة، بالمقابـل يظهـر مـن جـدول المطروحة كاستراتيجيات ي
ي مؤسسات المحافظة حول توفر عوامل ؤولمسوجود اختالف ذات داللة بين إجابات وتوجهات مدراء و 

ـــل البيئـــي  ـــع عوامـــل التخطـــيط المتعلقـــة بمراحـــل التحلي التخطـــيط االســـتراتيجي تبعـــًا لقطـــاع العمـــل لجمي
وصياغة اإلستراتيجية وتنفيذها ومراجعتها باإلضافة إلى وجود تفاوت في أولويات هـذه المؤسـسات تبعـًا 

تنـسجم ، وهـذه النتـائج 0.05ى الداللة لكل عامل أقل مـن لقطاع العمل الذي تعمل فيه، حيث أن مستو 
ي مؤسسات المحافظة لمدى توفر عناصر التخطيط في كل مسؤولمع المتوسطات الحسابية التجاهات 

  ).6.11(قطاع والواردة في جدول 
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ي المؤســـسات حـــول قـــدرة كادرهـــا علـــى مـــسؤولمـــصدر االخـــتالف بـــين إجابـــات ) 6.6(ويوضـــح جـــدول 
 Least) تبعـــًا لقطـــاع العمـــل، باســـتخدام اختبـــار أدنـــى فـــرق دال الداخليـــة والخارجيـــةتحليـــل البيئـــة 

Significance Difference Test (LSD)):   
  

  . حول تحليل البيئة الداخلية والخارجية تبعًا لقطاع العملLSDاختبار ) 6.6(جدول 

 مستوى الداللة  الفرق بين المتوسطات قطاع العمل

 000. *-53411.- الخاصالقطاع 

 008. *-37083.- المجتمع المدني

 054.  -65556.- مؤسسات تعليمية عليا

 القطاع العام

 018. *-48889.- منظمة دولية

 000. *53411. القطاع العام

 232. 16328. المجتمع المدني

 718. -12145.- مؤسسات تعليمية عليا

 القطاع الخاص

 823. 04522. منظمة دولية

 008. *37083. القطاع العام

 232.  -16328.- القطاع الخاص

 414. -28472.- مؤسسات تعليمية عليا

 ع المدنيالمجتم

 596. -11806.- منظمة دولية

 054. 65556. القطاع العام

 718. 12145. القطاع الخاص

 414. 28472. المجتمع المدني

 مؤسسات تعليمية عليا

 660. 16667. منظمة دولية

 018. *48889. القطاع العام

 823. -04522.- القطاع الخاص

 596. 11806. المجتمع المدني

 منظمة دولية

 660. -16667.- مؤسسات تعليمية عليا

  . فأقل 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى *
العـام وكــًال يتـضح مـن عـرض النتـائج فـي الجـدول الـسابق ظهـور اخـتالف بـين قـدرة الكـادر فـي القطـاع 

مـــن القطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المـــدني والمنظمـــات الدوليـــة والمؤســـسات التعليميـــة علـــى تحليـــل البيئـــة 
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الداخلية والخارجية لمؤسساتهم لصالح القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمؤسسات 
ي مؤســسات المحافظــة حــول مــسؤولتنــسجم مــع المتوســطات الحـسابية التجاهــات التعليميـة وهــذه النتــائج 

قدرة كادر هذه المؤسسات على إجراء عملية التحليل البيئـي المـؤثرة علـى مؤسـساتهم وفقـًا لقطـاع العمـل 
  .)6.11(والواردة في جدول 
ي مؤســسات المحافظــة حــول قــدرة مــسؤولوجــود اخــتالف بــين إجابــات مــدراء و ) 6.5(كمــا يظهــر جــدول 

 وهـي 0.039 تبعًا لقطاع العمل، حيـث كانـت نـسبة الداللـة يةصياغة اإلستراتيجكادر مؤسساتهم على 
 Least(، ولمعرفـــة مـــصدر هـــذا االخـــتالف فقـــد تـــم إجـــراء اختبـــار أدنـــى فـــرق دال 0.05أقـــل مـــن 

Significance Difference Test ( LSD)(  كما هو مبين في جدول )6.7:(  
  

  .العمل حول صياغة اإلستراتيجية تبعًا لقطاع LSDاختبار ) 6.7(جدول 

 مستوى الداللة  الفرق بين المتوسطات   قطاع العمل

 005. *-34147.- القطاع الخاص

 037. *-34063.- المجتمع المدني

 180. -53333.- مؤسسات تعليمية عليا

 القطاع العام

 128. -36667.- منظمة دولية

 005. *34147. القطاع العام

 996. 00085. المجتمع المدني

 628. -19186.- مؤسسات تعليمية عليا

 القطاع الخاص

 916. -02519.- منظمة دولية

 037. *34063. القطاع العام

 996. -00085.- القطاع الخاص

 639. -19271.- مؤسسات تعليمية عليا

 المجتمع المدني

 921. -02604.- منظمة دولية

 180. 53333. القطاع العام

 628. 19186. القطاع الخاص

 639. 19271. المجتمع المدني

 مؤسسات تعليمية عليا

 709. 16667. منظمة دولية

 128. 36667. القطاع العام منظمة دولية
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 916. 02519. القطاع الخاص

 921. 02604. المجتمع المدني

 709. -16667.- مؤسسات تعليمية عليا

  . فأقل 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى *
 من القطاع الخـاص والمجتمـع يوضح الجدول أعاله وجود تباين بين قدرة الكادر في القطاع العام وكّالً 

المــدني والمؤســسات التعليميــة والدوليــة علــى صــياغة اإلســتراتيجية لــصالح كــل القطاعــات علــى حــساب 
لى قدرة كـوادرهم ظة التي تؤكد عي مؤسسات المحافمسؤولتتفق هذه النتيجة مع توجهات القطاع العام و 

 القيام بصياغة اإلستراتيجية بغض النظر عن قطاع العمل الذي تعمل فيه هذه المؤسسات والواردة على
، مع وجود أفضلية للمؤسسات التعليمية ومؤسسات القطـاع الخـاص علـى مؤسـسات )6.11(في جدول 

  . المجتمع المدني والمنظمات الدولية
ي مؤســـسات مـــسؤولالف ذات داللـــة بـــين إجابـــات وتوجهـــات إلـــى وجـــود اخـــت) 6.5(كمـــا يـــشير جـــدول 

تبعـًا لقطـاع العمـل، حيـث كانـت تنفيـذ اإلسـتراتيجية المحافظة حول قدرة كادر مؤسسات المحافظة علـى 
، ولمعرفـة مـصدر هـذا االخـتالف فقـد تـم إجـراء اختبـار أدنـى 0.05 وهي أقل من 0.002نسبة الداللة 

كمـا هــو مبـين فــي جــدول ) Least Significance Difference Test ( LSD)(فـرق دال 
)6.8:(  
  

  : حول تنفيذ اإلستراتيجية تبعًا لقطاع العملLSDاختبار ) 6.8( جدول

 مستوى الداللة  الفرق بين المتوسطات   قطاع العمل

 000. *-49084.- القطاع الخاص

 012. *-47031.- المجتمع المدني

 170.  -61875.- يامؤسسات تعليمية عل

 القطاع العام

 007. *-74375.- منظمة دولية

 000. *49084. القطاع العام

 910. 02053. المجتمع المدني

 775. -12791.- مؤسسات تعليمية عليا

 القطاع الخاص

 350. -25291.- منظمة دولية

 012. *47031. القطاع العام

 910. -02053.- القطاع الخاص

 المجتمع المدني

 750. -14844.- ات تعليمية عليامؤسس
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 358. -27344.- منظمة دولية

 170. 61875. القطاع العام

 775. 12791. القطاع الخاص

 750. 14844. المجتمع المدني

 مؤسسات تعليمية عليا

 805. -12500.- منظمة دولية

 007. *74375. القطاع العام

 350. 25291. القطاع الخاص

 358. 27344. المجتمع المدني

 منظمة دولية

 805. 12500. مؤسسات تعليمية عليا

  . فأقل 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى *
  فأقـل بـين قـدرة الكـادر فـي القطـاع العـام وكـّالً 0.05وجود اختالف بمـستوى داللـة ) 6.8(يشير جدول 

ـــى تنف ـــة عل ـــصالح القطـــاع مـــن القطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المـــدني والمنظمـــات الدولي ـــذ اإلســـتراتيجية ل ي
الخــاص والمجتمــع المــدني والمنظمــات الدوليــة والمؤســسات التعليميــة، وتتقــاطع هــذه النتيجــة مــع النتــائج 

والتـي تؤكـد علـى وجـود اخـتالف بـين المتوسـطات الحـسابية إلجابـات مــدراء ) 6.11 (المبينـة فـي جـدول
ى تنفيذ اإلستراتيجية تبعًا لقطاع العمل الـذي ي مؤسسات المحافظة فيما يخص قدرة كوادرهم علمسؤولو 

  .تعمل فيه هذه المؤسسات
وجـود اخـتالف ذات داللـة ) 6.5(ويؤكد مدراء المؤسسات من خالل البيانات التي تم ذكرهـا فـي جـدول 

 تبعــًا لقطــاع العمــل الــذي تعمــل فيــه هــذه مراجعــة وتقيــيم اإلســتراتيجيةبــين قــدرة كــادر مؤســساتهم علــى 
، ولمعرفــة مــصدر هــذا االخــتالف 0.05 وهــي أقــل مــن 0.001يــث كانــت نــسبة الداللــة المؤســسات، ح

كمـا ) (LSD (Least Significance Difference Test)فقد تـم إجـراء اختبـار أدنـى فـرق دال 
  )6.9(هو مبين في جدول 

  

   حول مراجعة وتقييم اإلستراتيجية تبعًا لقطاع العملLSDاختبار ) 6.9( جدول
  

 مستوى الداللة  الفرق بين المتوسطات   قطاع العمل

 001. *-38789.- القطاع الخاص

 002. *-49375.- المجتمع المدني

 386.  -33750.- مؤسسات تعليمية عليا

 القطاع العام

 002. *-75417.- منظمة دولية

 001. *38789. القطاع العام القطاع الخاص
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 501. -10586.- المجتمع المدني

 897. 05039. ات تعليمية عليامؤسس

 119. -36628.- منظمة دولية

 002. *49375. القطاع العام

 501. 10586. القطاع الخاص

 698. 15625. مؤسسات تعليمية عليا

 المجتمع المدني

 312. -26042.- منظمة دولية

 386. 33750. القطاع العام

 897. -05039.- القطاع الخاص

 698. -15625.- المجتمع المدني

 مؤسسات تعليمية عليا

 342. -41667.- منظمة دولية

 002. *75417. القطاع العام

 119. 36628. القطاع الخاص

 312. 26042. المجتمع المدني

 منظمة دولية

 342. 41667. مؤسسات تعليمية عليا

در في القطاع العام وكال من يتضح من عرض النتائج في الجدول أعاله ظهور اختالف بين قدرة الكا
القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية على مراجعة وتقييم 
اإلستراتيجية لصالح القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية، وهذه 

ي مؤسسات المحافظة حول قدرة مسؤولات تنسجم مع اختالف المتوسطات الحسابية بين اتجاهالنتائج 
  ).6.11(كادرهم على مراجعة وتقييم اإلستراتيجية والواردة في جدول 

وجود تباين واضح بين إجابات مجتمع الدراسة حول قدرة كادر مؤسسات المحافظـة ) 6.5(يبين جدول 
، 0.05أقـــل مـــن  وهـــي 0.000 تبعـــًا لقطـــاع العمـــل، حيـــث كانـــت نـــسبة الداللـــة تحديـــد أولوياتهـــاعلـــى 

 Least Significance(ولمعرفــة مــصدر هــذا االخــتالف فقــد تــم إجــراء اختبــار أدنــى فــرق دال 

Difference Test (LSD) (  كما هو مبين في جدول )6.10:(  
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  : حول تحديد األولويات تبعًا لقطاع العملLSDاختبار ) 6.10(جدول

 مستوى الداللة  الفرق بين المتوسطات قطاع العمل

 000. *-44283.- القطاع الخاص

 002. *-43229.- المجتمع المدني

 026. *-75000.- مؤسسات تعليمية عليا

 القطاع العام

 047. *-40278.- منظمة دولية

 000. *44283. القطاع العام

 937. 01054. المجتمع المدني

 356. -30717.- مؤسسات تعليمية عليا

 القطاع الخاص

 841. 04005. يةمنظمة دول

 002. *43229. القطاع العام

 937. -01054.- القطاع الخاص

 357. -31771.- مؤسسات تعليمية عليا

 المجتمع المدني

 893. 02951. منظمة دولية

 026. *75000. القطاع العام

 356. 30717. القطاع الخاص

 357. 31771. المجتمع المدني

 مؤسسات تعليمية عليا

 355. 34722. مة دوليةمنظ

 047. *40278. القطاع العام

 841. -04005.- القطاع الخاص

 893. -02951.- المجتمع المدني

 منظمة دولية

 355. -34722.- مؤسسات تعليمية عليا

 فأقل بين قدرة كادر القطاع العام وكل القطاعات 0.05وجود فروق ذات داللة ) 6.10(يوضح جدول 
على تحديد األولويات لصالح بقية ) تمع المدني والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدوليةالخاص والمج(

  ).6.11(القطاعات على حساب القطاع العام، وهذا ينسجم مع النتائج الواردة في جدول 
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  : لقطاع العمل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى توفر عوامل التخطيط االستراتيجي وفقاً )6.11(جدول 

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  التكرار قطاع العمل  

 0.43 3.51  40  القطاع العام

 0.48 4.05 43 القطاع الخاص

 0.48 3.88 17 المجتمع المدني

 0.55 4.17 2 مؤسسات تعليمية عليا

 0.50 4.00 5 منظمة دولية

 تحليل البيئة الداخلية والخارجية

  

 0.52 3.82 107  المجموع

 0.44 3.80  40 القطاع العام

 0.66  4.14 43  القطاع الخاص

 0.49 4.14 17 المجتمع المدني

 0.59 4.33 2 مؤسسات تعليمية عليا

 0.35 4.17 5 منظمة دولية

 اإلستراتيجيةصياغة 

 

 0.56  4.02 107  المجموع

 0.63 3.63  40 القطاع العام

 0.53 4.12 43 اع الخاصالقط

 0.76 4.10 17  المجتمع المدني

 0.88 4.25 2 مؤسسات تعليمية عليا

 0.66 4.38 5 منظمة دولية

 اإلستراتيجيةتنفيذ 

  0.65  3.95  107  المجموع

 0.47 3.66  40 القطاع العام

 0.60 4.05 43 القطاع الخاص

 0.46 4.16 17 المجتمع المدني

 0.94 4.00 2  ليميةالمؤسسات التع

 0.48 4.14 5 منظمة دولية

 المراجعة و التقييم

 

  0.57  3.94  107  المجموع

 0.64 3.30  40 القطاع العام

 0.85 3.53 43 القطاع الخاص

 مشاركة أصحاب المصالح

 0.81 3.79 17 المجتمع المدني
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 1.01 2.78 2 مؤسسات تعليمية عليا

 0.81 3.81 5  المنظمات الدولية

 0.79 3.49 107  المجموع

 0.43 3.54  40 القطاع العام

 0.47 3.98 43 القطاع الخاص

 0.39 3.97 17 المجتمع المدني

 0.06 4.29 2 مؤسسات تعليمية عليا

 0.69 3.94 5  المنظمات الدولية

 تحديد األولويات

 0.50 3.82 107  المجموع

 0.49 4.03  40 القطاع العام

 0.41 3.98 43 اع الخاصالقط

 0.37 4.01 17 المجتمع المدني

 0.76 4.46 2 مؤسسات تعليمية عليا

 0.59 3.95 5  المنظمات الدولية

 أهمية التخطيط االستراتيجي

 0.45 4.02 107  المجموع

 0.50 3.30  40 القطاع العام

 0.46 3.34 43 القطاع الخاص

 0.60 3.38 17 المجتمع المدني

 0.02 2.8 2 مية عليامؤسسات تعلي

  0.66  3.05 5  المنظمات الدولية

 األداء االقتصادي

  0.51  3.30 107  المجموع

 0.57 4.20  40 القطاع العام

 0.63 4.19 43 القطاع الخاص

 0.35 4.26 17 المجتمع المدني

 0.46 4.56 2 مؤسسات تعليمية عليا

  1.00  3.95 5  المنظمات الدولية

 القضايا اإلستراتيجية

  0.59  4.19  107  المجموع

 أن مؤســــسات القطــــاع الخــــاص والمجتمــــع المــــدني تــــشير النتــــائج الــــواردة فــــي الجــــداول الــــستة األخيــــرة
والمنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية لديها القدرة على القيـام بمختلـف مراحـل التخطـيط االسـتراتيجي 
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يئـة األعمـال يعتمـد علـى القطـاع ن التخطـيط االسـتراتيجي لتعزيـز بوأأكثر من مؤسـسات القطـاع العـام، 
الخاص أكثر منه علـى القطـاع العـام ذلـك باعتبـار أن مؤسـسات القطـاع الخـاص الـشريك األساسـي فـي 

، وهــذا )6.11(عمليــة التنميــة وتمتلــك كــوادر مؤهلــة أكثــر مــن القطــاع العــام كمــا هــو واضــح فــي جــدول 
وبــذل ي مجــال التخطــيط االســتراتيجي يـستدعي التركيــز أكثــر علــى قـدرة كــادر مؤســسات القطــاع العــام فـ

ـــى كافـــة مراحـــل التخطـــيط االســـتراتيجي لرفـــع مـــستوى أداء  ـــدريب عل المزيـــد مـــن االهتمـــام والمعرفـــة والت
موظفي القطاع العام وزيادة قدرتهم على امتالك المتطلبات الالزمة لعملية التخطـيط االسـتراتيجي بكافـة 

 Wong 2010شـقورة،[ وهذه النتيجة تتفق مع دراسات مراحلها لتعزيز بيئة أعمال محافظة بيت لحم 

et al.,2006; [  
  

  : تأثير المؤهل العلمي على التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال في محافظة بيت لحم6.1.4
  

 تــــوفر عوامــــل التخطــــيط ي مؤســــسات محافظــــة بيــــت لحــــم نحــــومــــسؤولال يوجــــد تفــــاوت بــــين اتجاهــــات 
ين، مــسؤول بيئــة األعمــال مــن مؤســسة ألخــرى تبعــًا للمؤهــل العلمــي لهــؤالء الاالســتراتيجي الالزمــة لتعزيــز

، وجاءت النتائج كما هـي لبيان ذلك  " One Way ANOVA: تحليل التباين األحادي"قد استخدم و 
  ):6.12(موضحة في جدول 

  

  :علمي  تبعًا للمؤهل اللتوفر عوامل التخطيط االستراتيجيتحليل التباين األحادي ): 6.12(جدول 
  الداللة اإلحصائية قيمة ف 

 060. 2.548 تحليل البيئة الداخلية والخارجية

 567. 679. اإلستراتيجيةصياغة 

 709. 463. اإلستراتيجيةتنفيذ 

 122. 1.977 المراجعة و التقييم

 101. 2.130  مشاركة أصحاب المصالح

 159. 1.762 تحديد األولويات

 954. 111. أهمية التخطيط االستراتيجي

 769.  378.  لمؤسسات المحافظةاالقتصادي األداء

 960. 099. القضايا اإلستراتيجية

ي ومدراء مسؤول(عدم وجود اختالف ذات داللة بين إجابات مجتمع الدراسة ) 6.12(يتضح من جدول 
مال في حول أهمية التخطيط االستراتيجي كأداة تسهم في تعزيز وتحسين بيئة األع)مؤسسات المحافظة

ين لــألداء االقتــصادي العــام للمحافظــة تبعــًا للمؤهــل العلمي،كمــا تــشير مــسؤولالمحافظــة، وحــول تقيــيم ال
النتـــائج الـــواردة فـــي الجـــدول عـــدم وجـــود اخـــتالف ذات داللـــة حـــول نظـــرة مؤســـسات محافظـــة بيـــت لحـــم 
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كــل مــنهم أكبــر مــن للقــضايا اإلســتراتيجية المطروحــة تبعــًا للمؤهــل العلمــي حيــث كانــت مــستوى الداللــة ل
ين باختالف درجاتهم العلميـة علـى هـذه مسؤول، وتنسجم هذه النتائج مع معدالت إجابات هؤالء ال0.05

  ).6.14( في جدول المحاور التي سوف ترد الحقاً 
ي مؤســـسات المحافظـــة مـــع اخـــتالف تحـــصيلهم العلمـــي يـــدركون أهميـــة مـــسؤولوهـــذا يعنـــي أن مـــدراء و 

 تـــسهم فــــي تعزيـــز بيئــــة األعمـــال فــــي المحافظـــة، وأنهــــم ينظـــرون لــــألداء التخطـــيط االســـتراتيجي كــــأداة
االقتــصادي فــي المحافظــة بــنفس النظــرة والتــي تؤكــد ضــعف األداء االقتــصادي، كمــا تؤكــد النتــائج أن 

ي المؤســسات يجمعــون علــى أهميــة القــضايا اإلســتراتيجية المطروحــة كاســتراتيجيات يمكــن تبنيهــا مــسؤول
  .محافظة بغض النظر عن تحصيلهم العلميلتعزيز بيئة أعمال ال

وفـــي ذلـــك داللـــة علـــى ضـــرورة انتهـــاج التخطـــيط االســـتراتيجي بمفهومـــه العلمـــي الـــدقيق للنهـــوض بواقـــع 
المحافظة االقتصادي وتعزيز بيئة أعمال مؤسساتها للمساهمة في حل مشكالتها االقتصادية، وذلك من 

ل الـــصحيح الـــذي ينـــسجم مـــع إمكانيـــات المحافظـــة خـــالل تنفيـــذ كافـــة االســـتراتيجيات المطروحـــة بالـــشك
المتاحة وأولوياتها، وال يمكن أن يـتم ذلـك إال بالعمـل الجـاد علـى تحـسين أداء مؤسـسات المحافظـة التـي 

  .تعاني من ضعف واضح في األداء
وجـــود انـــسجام بـــين إجابـــات مجتمـــع الدراســـة حـــول تـــوفر عوامـــل التخطـــيط ) 6.12(كمـــا يبـــين جـــدول 

تبعـــًا للمؤهـــل العلمـــي، مـــع وجـــود اخـــتالف نـــسبي بـــين توجهـــاتهم فـــي مرحلـــة تحليـــل بيئـــة االســـتراتيجي 
، ولمعرفة مـصدر هـذا االخـتالف النـسبي فقـد تـم إجـراء اختبـار أدنـى 0.06 ةاألعمال فقط بمستوى دالل

كمـا هـو مبـين فـي جـدول  ) Least Significance Difference Test (LSD)(فـرق دال 
)6.13(  
  

  : حول تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسات تبعًا للمؤهل العلميLSDتبار اخ) 6.13(جدول

 مستوى الداللة  الفرق بين المتوسطات  المؤهل العلمي

 099. -63194.- دبلوم

 081.  -64520.- بكالوريوس

 أقل من توجيهي

 025. *-83210.- دراسات عليا

 099. 63194. أقل من توجيهي

 929. -01326.- سبكالوريو 

 دبلوم

 178. -20015.- دراسات عليا

 بكالوريوس 081. 64520. أقل من توجيهي

 929. 01326. دبلوم



 133

 085. -18690.- دراسات عليا

 025. *83210. أقل من توجيهي

 178. 20015. دبلوم

 دراسات عليا

 085. 18690. بكالوريوس

 قدرة حملة الدراسات العليـا علـى تحليـل بيئـة نر بيوجود اختالف كبير ومؤث) 6.13(يستدل من جدول 
األعمال وقدرة من يحملون شهادات أقل من التوجيهي لصالح حملة الشهادات العليا ثم البكـالوريوس ثـم 

أن حملـة شـهادة الدراسـات العليـا هـم ) 6.14(الدبلوم على الترتيب، وتضيف البيانات الواردة في جدول 
يجيًا لتعزيز بيئـة األعمـال مقارنـة مـع مختلـف الـدرجات العلميـة األخـرى بمـا األقدر على التخطيط استرات

  .فيها درجة البكالوريوس التي تعتبر األكثر وزنًا بعد الدراسات العليا على مستوى مجتمع الدراسة ككل
  

قًا للمؤهل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى توفر عوامل التخطيط االستراتيجي وف) 6.14(جدول 

  :العلمي

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  التكرار المؤهل العلمي  

 0.31 3.11 2 أقل من توجيهي

 0.53 3.74 16 دبلوم

 0.54 3.76 44 بكالوريوس

 0.47 3.94  45 دراسات عليا

تحليل البيئة الداخلية 
 والخارجية

  

 0.52 3.82  107 المجموع

 0.00 4.00 2 ل من توجيهيأق

 0.56  3.93 16 دبلوم

 0.51 3.96 44 بكالوريوس

 0.56 4.10  45 دراسات عليا

 اإلستراتيجيةصياغة 

 

 0.56 4.02 107 المجموع

 0.44 4.06 2 أقل من توجيهي

 0.60 3.81 16 دبلوم

 0.61 3.92 44 بكالوريوس

 0.73 4.03  45 دراسات عليا

 اإلستراتيجيةتنفيذ 

 0.66 3.95 107 المجموع

 0.12 3.92 2 أقل من توجيهي المراجعة و التقييم
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 0.69 3.67 16 دبلوم

 0.57 3.92 44 بكالوريوس

 0.52 4.06  45 دراسات عليا

 0.57 3.94 107 المجموع

 0.24 3.83 2 أقل من توجيهي

 0.86 3.23 16 دبلوم

 0.81 3.36 44 بكالوريوس

 0.71 3.69  45 ليادراسات ع

 مشاركة أصحاب المصالح

 0.79 3.48 107 المجموع

 0.35 4.17 2 أقل من توجيهي

 0.58 3.71 16 دبلوم

 0.45 3.73 44 بكالوريوس

 0.50 3.93  45 دراسات عليا

 تحديد األولويات

 0.50 3.82 107 المجموع

 0.40 3.93 2 أقل من توجيهي

 0.46 4.03 16 دبلوم

 0.49 4.05 44 بكالوريوس

 0.49 4.00  45 دراسات عليا

أهمية التخطيط 
 االستراتيجي

 0.45 4.02 107 المجموع

 0.11 3.66 2 أقل من توجيهي

 0.59 3.30 16 دبلوم

 0.48 3.32 44 بكالوريوس

 0.53 3.30  45 دراسات عليا

 األداء االقتصادي

  0.51  3.31 107 المجموع

 0.00 4.18 2 أقل من توجيهي

 0.48 4.20 16 دبلوم

 0.53 4.16 44 بكالوريوس

 0.69 4.22  45 دراسات عليا

 القضايا اإلستراتيجية

  0.59  4.19 107 المجموع
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ي مؤسسات المحافظة من حملة الدراسـات العليـا هـم األكثـر تـأثيرًا مسؤولوفي ذلك إشارة إلى أن مدراء و 
عزيـز بيئـة األعمـال فـي المحافظـة والنهـوض و قدرًة على القيام بعملية التخطيط االسـتراتيجي وقيادتهـا لت

 .]2002األشقر،[بواقعها االقتصادي، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

  
 تأثير سنوات العمل في المؤسسة على التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال في 6.1.5

  :المحافظة 
  

مـــل التخطـــيط االســـتراتيجي  تـــوفر عواي مؤســـسات محافظـــة بيـــت لحـــم نحـــومـــسؤولال تختلـــف اتجاهـــات 
اسـتخدم الالزمة لتعزيز بيئة األعمال من مؤسسة ألخرى تبعًا لسنوات العمل في المؤسـسة، ولبيـان ذلـك 

، وجــاءت النتـائج كمــا هــي موضــحة فــي جــدول  "One Way ANOVA: تحليـل التبــاين األحــادي"
)6.15:(  
  

  : تبعًا لسنوات العمل في المؤسسةالستراتيجيلتوفر عوامل التخطيط اتحليل التباين األحادي ): 6.15(جدول 
  الداللة اإلحصائية قيمة ف 

 070. 2.426 تحليل البيئة الداخلية والخارجية

 494.  805. اإلستراتيجيةصياغة 

 069. 2.436 اإلستراتيجيةتنفيذ 

 100. 2.136 المراجعة و التقييم

 150. 1.812  مشاركة أصحاب المصالح

 599. 627. تحديد األولويات

 700. 476. أهمية التخطيط االستراتيجي

 344. 1.122  لمؤسسات المحافظةاالقتصادي األداء

 302. 1.232 القضايا اإلستراتيجية

ي مـــسؤولأنـــه ال يوجـــد اخـــتالف ذات داللـــة بـــين إجابـــات واتجاهـــات مـــدراء و ) 6.15(يتبـــين مـــن جـــدول 
سـتراتيجي وحـول نظـرتهم ألهميـة التخطـيط مؤسسات محافظة بيت لحـم حـول تـوفر عوامـل التخطـيط اال

االســتراتيجي تبعــًا الخــتالف خبــرتهم فــي العمــل الحــالي، وأنهــم ينظــرون لــألداء االقتــصادي لمؤســسات 
محافظــة بيــت لحــم بــنفس النظــرة مــع اخــتالف خبــراتهم العمليــة فــي هــذه المؤســسات، كمــا تــشير بيانــات 

ي مؤسـسات المحافظـة لـم تـؤثر علـى مـسؤولن مـدراء و الجدول السابق إلى أن اختالف الخبـرة العمليـة بـي
اتجاهاتهم نحو أهمية القـضايا اإلسـتراتيجية المطروحـة للنهـوض بواقـع المحافظـة االقتـصادي، حيـث أن 

ين الـذين يمتلكـون خبـرة مـسؤول، مـع تأكيـد النتـائج علـى أن ال0.05مستوى الداللة لكل عامـل أكبـر مـن 
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ى المساهمة فـي عمليـة التخطـيط االسـتراتيجي بكافـة مراحلهـا وقـد  هم األكثر قدرة عل عاماً 15-11من 
  ).6.16(اتفقت هذه النتائج مع ما ورد في جدول 

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى توفر عوامل التخطيط االستراتيجي وفقًا لخبرة ) 6.16(جدول 

  :ي المؤسساتمسؤول

  
سنوات العمل في 

 المؤسسة
  االنحراف المعياري توسط الحسابيالم  التكرار

 0.55 3.97 27  سنوات أو أقل5

 0.44 3.75 20  سنوات10_6

 0.45 3.99 17   سنة15_11

 0.53 3.69 43  سنة15 من أكثر

تحليل البيئة الداخلية 
 والخارجية

  

 0.52 3.82 107 المجموع

 0.56 4.15 27  سنوات أو أقل5

 0.43  4.01 20 وات سن10_6

 0.74 4.00 17   سنة15_11

 0.54 3.94 43  سنة15 من أكثر

 اإلستراتيجيةصياغة 

 

 0.56 4.02 107 المجموع

 0.50 4.21 27  سنوات أو أقل5

 0.64 3.89 20  سنوات10_6

 0.70 4.02 17   سنة15_11

 0.70 3.79 43  سنة15 من أكثر

 اإلستراتيجيةتنفيذ 

 0.66 3.95 107 المجموع

 0.56 4.09 27  سنوات أو أقل5

 0.39 3.88 20  سنوات10_6

 0.65 4.12 17   سنة15_11

 0.60 3.80 43  سنة15 من أكثر

 عة و التقييمالمراج

 

 0.57 3.94 107 المجموع

 مشاركة أصحاب المصالح 0.89 3.59 27  سنوات أو أقل5

 0.86 3.37 20  سنوات10_6
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 0.63 3.82 17   سنة15_11

 0.72 3.34 43  سنة15ن  مأكثر

 0.79 3.48 107 المجموع

 0.49 3.85 27  سنوات أو أقل5

 0.49 3.81 20  سنوات10_6

 0.49 3.95 17   سنة15_11

 0.52 3.76 43  سنة15 من أكثر

 تحديد األولويات

 0.50 3.82 107 المجموع

 0.48 4.10 27  سنوات أو أقل5

 0.52 3.94 20  سنوات10_6

 0.35 4.02 17   سنة15_11

 0.43 4.02 43  سنة15 من أكثر

أهمية التخطيط 
 االستراتيجي

 0.45 4.03 107 المجموع

 0.56 3.17 27  سنوات أو أقل5

 0.57 3.44 20  سنوات10_6

 0.47 3.34 17   سنة15_11

 0.46 3.32 43  سنة15 من أكثر

 األداء االقتصادي

  0.51  3.30 107 المجموع

 0.63 4.35 27  سنوات أو أقل5

 0.84 4.03 20  سنوات10_6

 0.34 4.21 17   سنة15_11

 0.49 4.16 43  سنة15 من أكثر

 ايا اإلستراتيجيةالقض

  0.59  4.19 107 المجموع

وهذا مفاده أن جميع الخبرات فـي مؤسـسات المحافظـة تعـي ضـرورة التوجـه نحـو التخطـيط االسـتراتيجي 
 التــي مــن خاللهــا ةالمحافظــة وتنفيــذ القــضايا اإلســتراتيجية المطروحــة حــسب األولويــلتعزيــز بيئــة أعمــال 

تتحقق األهداف االقتصادية واالجتماعية التي تصبو إليها المحافظـة، مـع ضـرورة التركيـز والعمـل علـى 
 يـــنعكس علـــى األداء االقتـــصادي العـــام للمحافظـــة ككـــل مـــن خـــالل مؤســـسات الـــذيتحـــسين أداء هـــذه ال

عامـــًا فـــي العمـــل الحـــالي والـــذين ) 15-11(ختلـــف الخبـــرات وخـــصوصًا مـــن يمتلكـــون خبـــرة مـــشاركة م
  .التحقوا بسوق العمل بعد دخول السلطة الوطنية الفلسطينية للمحافظة
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 تأثير طبيعة العمل الحالي للمبحوثين على التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال في 6.1.6
  :المحافظة

  
 تـوفر عوامـل التخطـيط ي مؤسـسات محافظـة بيـت لحـم نحـومـسؤولبـين اتجاهـات ال يوجـد هنـاك تفـاوت 

فقــد االسـتراتيجي الالزمــة لتعزيــز بيئــة األعمـال مــن مؤســسة ألخــرى تبعــًا للعمـل الحــالي، ولتوضــيح ذلــك 
، وجـاءت النتـائج كمـا هـي موضـحة فـي  "One Way ANOVA: تحليـل التبـاين األحـادي"اسـتخدم 
  ):6.17(جدول 

  
  : تبعًا للعمل الحالي للمبحوثلتوفر عوامل التخطيط االستراتيجيتحليل التباين األحادي ): 6.17(جدول 

  الداللة اإلحصائية قيمة ف 

 810. 676. تحليل البيئة الداخلية والخارجية

 880. 595. اإلستراتيجيةصياغة 

 500. 966. اإلستراتيجيةتنفيذ 

 414. 1.051 المراجعة و التقييم

 352. 1.117  حاب المصالحمشاركة أص

 760. 727. تحديد األولويات

 188. 1.346 أهمية التخطيط االستراتيجي

 804. 683.  لمؤسسات المحافظةاالقتصادي األداء

 224. 1.285 القضايا اإلستراتيجية

وجود انسجام بين اتجاهـات كـوادر مؤسـسات محافظـة بيـت لحـم سـواء كـانوا ) 6.17(يتضح من جدول 
ين أو مــوظفين حــول تــوفر عوامــل التخطــيط االســتراتيجي فــي مؤســساتهم وحــول مــدى مــسؤولأو مــدراء 

إدراكهــم ألهميــة التخطــيط االســتراتيجي فــي تعزيــز بيئــة أعمالهــا، كمــا تــشير البيانــات أن اخــتالف مواقــع 
 ومــسميات مــوظفي مؤســسات محافظــة بيــت لحــم لــم يــؤثر علــى نظــرتهم ألهميــة القــضايا اإلســـتراتيجية

مكــن تبنيهــا لتعزيــز بيئــة أعمــال المحافظــة، وفــي تقيــيمهم لــألداء االقتــصادي روحــة كاســتراتيجيات يالمط
الــضعيف للمحافظــة والــذي يعكــس أداء مؤســساتهم االقتــصادي، حيــث كــان مــستوى الداللــة لكــل عامــل 

   .0.05أكبر من 
سمياتهم الوظيفيــة فـي ذلــك إشــارة إلـى أن جميــع العــاملين فـي مؤســسات المحافظــة بـاختالف مــواقعهم ومــ

يرون بضرورة انتهاج التخطيط االسـتراتيجي لتعزيـز بيئـة أعمـال المحافظـة وتنفيـذ القـضايا اإلسـتراتيجية 
المطروحـة حــسب األولويــة التـي مــن خاللهــا تتحقـق األهــداف االقتــصادية االجتماعيـة التــي تــصبو إليهــا 
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ي يـنعكس علـى األداء االقتـصادي المحافظة، مـع ضـرورة العمـل علـى تحـسين أداء هـذه المؤسـسات الـذ
  .العام للمحافظة ككل

  

  : تأثير تاريخ إنشاء المؤسسة على التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال في المحافظة6.1.7
  

 تـوفر بعـض عوامـل التخطـيط االسـتراتيجي ي مؤسسات محافظة بيت لحـم نحـومسؤولتتفاوت اتجاهات 
سسة ألخرى تبعًا لتاريخ إنشاء المؤسسة، ولتوضيح مدى داللـة هـذا الالزمة لتعزيز بيئة األعمال من مؤ 

، وجـاءت النتـائج كمـا هـي  "One Way ANOVA: تحليـل التبـاين األحـادي"فقـد اسـتخدم التفـاوت 
  ):6.18(موضحة في جدول 

  
  :ة تبعًا لتاريخ إنشاء المؤسسلتوفر عوامل التخطيط االستراتيجيتحليل التباين األحادي ): 6.18(جدول 

  :عوامل التخطيط االستراتيجي التي يوجد فيها تباين بين المؤسسات تبعًا لتاريخ إنشاء المؤسسة
  الداللة اإلحصائية قيمة ف 

 055. 1.570 تحليل البيئة الداخلية والخارجية

 038. 1.654 المراجعة و التقييم

 036. 1.665 تحديد األولويات

 037. 1.658  لمؤسسات المحافظةاالقتصادي األداء

  :عوامل التخطيط االستراتيجي التي يوجد فيها انسجام بين المؤسسات تبعًا لتاريخ إنشاء المؤسسة

 316. 1.142 اإلستراتيجيةصياغة 

 341. 1.121 اإلستراتيجيةتنفيذ 

 133. 1.369  مشاركة أصحاب المصالح

 427. 1.050 أهمية التخطيط االستراتيجي

 905. 681. القضايا اإلستراتيجية

عــدم وجــود اخــتالف ذات داللــة بــين إجابــات مجتمــع الدراســة حــول أهميــة ) 6.18(يتــضح مــن جــدول 
التخطــيط االســتراتيجي تبعــًا لتــاريخ إنــشاء المؤســسة، كمــا تفيــد النتــائج أن نظــرة مؤســسات محافظــة بيــت 

ذا يعنـــي أن العمـــر لحـــم للقـــضايا اإلســـتراتيجية المطروحـــة ال تختلـــف تبعـــًا لتـــاريخ إنـــشاء المؤســـسة، وهـــ
ي هـذه المؤسـسات نحـو مـسؤولحـدث اختالفـًا جوهريـًا فـي نظـرة الزمني لمؤسسات محافظة بيت لحم لم يُ 

أهميــة التخطــيط االســتراتيجي كــأداة تــسهم فــي تعزيــز بيئــة األعمــال فــي المحافظــة ونحــو أهميــة القــضايا 
  .مال المحافظةمكن تبنيها لتعزيز بيئة أع المطروحة كاستراتيجيات ياإلستراتيجية
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وهذا مفاده أن جميع العاملين في مؤسسات المحافظة باختالف أعمار مؤسساتهم يرون بضرورة انتهاج 
التخطـــيط االســـتراتيجي لتعزيـــز بيئـــة أعمـــال المحافظـــة وتنفيـــذ القـــضايا اإلســـتراتيجية المطروحـــة حـــسب 

  .تصبو إليها المحافظةاألولوية التي من خاللها تتحقق األهداف االقتصادية االجتماعية التي 
ي مؤســـسات المحافظـــة بغـــض النظـــر عـــن تـــاريخ إنـــشاء مـــسؤولإجمـــاع مـــدراء و ) 6.18(ويبـــين جـــدول 

مؤســساتهم علــى تــوفر بعــض عوامــل التخطــيط االســتراتيجي والتــي تتعلــق بقــدرة كــوادرهم علــى صــياغة 
كـن أن تـؤثر عليهـا م المؤسـسات لألشـخاص والجهـات التـي ياإلستراتيجية وتنفيذها وكذلك بمشاركة هـذه

ي المؤسـسات فيمـا يتعلـق بمرحلـة مـسؤولفي عملية التخطيط، ومن جانب آخر يالحظ وجـود تبـاين بـين 
، 0.038( كانــت مــستوى الداللــةفيمــا يــرتبط بتحديــد األولويــات التــيمراجعــة وتقيــيم اإلســتراتيجية وكــذلك 

ق وجـود تفـاوت كبيـر بـين اتجاهـات على التوالي، كما تؤكد البيانات الواردة فـي الجـدول الـساب) 0.036
 0.037 للمؤسـسات وفقـًا لعمـر المؤسـسة بمـستوى داللـة يي المؤسسات لألداء االقتـصادمسؤولمدراء و 

وكــذلك وجــود اخــتالف نــسبي بــين اتجاهــاتهم نحــو قــدرة كــادرهم علــى تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة 
  .0.055 المؤسسة بمستوى داللة   على تاريخ إنشاءاعتماداً 

ـــة والخارجيـــة ) 6.19( يوضـــح جـــدول  مـــصدر االخـــتالف فـــي مراحـــل التحليـــل البيئـــي للبيئتـــين الداخلي
للمؤســسات والمراجعــة والتقيــيم وتحديــد األولويــات لــدى المؤســسات، حيــث تبــين أن المؤســسات التــي تــم 

ة والخارجيـة  لديها قدرة أعلـى علـى تحليـل البيئـة الداخليـ1995 ولغاية عام 1968إنشائها ما بين عام 
وعملية المراجعة والتقييم وتحديـد األولويـات مـن بقيـة المؤسـسات التـي أنـشئت قبـل أو بعـد ذلـك التـاريخ، 
ويــــشير الجــــدول التــــالي أيــــضا إلــــى أن األداء االقتــــصادي للمؤســــسات التــــي أنــــشئت خــــالل هــــذه الفتــــرة 

ها وقـد يعـزى ذلـك  األخرى بغض النظـر عـن تـاريخ إنـشائتأفضل من أداء المؤسسا) 1968-1995(
 سـنة، واتفقـت هـذه النتيجـة مـع 15إلى تراكم الخبرات لدى العاملين في هذه المؤسسات والتي تزيـد عـن 

  .] 2008العتال،[دراسة 
  

  :المتوسطات الحسابية لمدى توفر عوامل التخطيط االستراتيجي وفقًا لتاريخ المؤسسة): 6.19(جدول 

تاريخ إنشاء  سط الحسابيالو 
  المؤسسة

عدد 
 األداء االقتصادي مرحلة تحديد األولويات مرحلة المراجعة والتقييم مرحلة التحليل البيئي المؤسسات

 3.30  3.9  18  1968قبل 
 

3.66 
 

3.12 
 

1995-1968 36  4.11 3.58 
 

3.98 3.40 
 

2000-1996  30 3.93 3.54 
 

3.74 3.35 
 

2001-2013  17 4 3.22 3.65 3.24 
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  :شاط المؤسسة على التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال تأثير مجال ن6.1.8
ي مؤســـسات مـــسؤولإلـــى عـــدم وجـــود تفـــاوت بـــين اتجاهـــات ) 6.20(تـــشير البيانـــات الـــواردة فـــي جـــدول 

 تــوفر عوامــل التخطــيط االســتراتيجي الالزمــة لتعزيــز بيئــة األعمــال مــن مؤســسة محافظــة بيــت لحــم نحــو
 " One Way ANOVA: تحليـل التبـاين األحـادي"قد اسـتخدم ، و ألخرى تبعًا لمجال نشاط المؤسسة

  ):6.20(لتوضيح ذلك، وجاءت النتائج كما هي في جدول 
  

  :لمجال نشاط المؤسسة تبعًا لتوفر عوامل التخطيط االستراتيجيتحليل التباين األحادي ): 6.20(جدول 
  الداللة اإلحصائية قيمة ف 

 685. 826. تحليل البيئة الداخلية والخارجية

 337. 1.127 اإلستراتيجيةصياغة 

 784. 742. اإلستراتيجيةتنفيذ 

 451. 1.019 المراجعة و التقييم

 196. 1.300  مشاركة أصحاب المصالح

 075. 1.567 تحديد األولويات

 690. 823. أهمية التخطيط االستراتيجي

 695. 818.  لمؤسسات المحافظةاالقتصادي األداء

 825. 702. ستراتيجيةالقضايا اإل

ي مسؤولأن اختالف مجال نشاط مؤسسات محافظة بيت لحم لم يؤثر في نظرة ) 6.20(يوضح جدول 
 وفــي نظــرتهم ألهميــة يهــذه المؤســسات نحــو قــدرة مؤســساتهم للقيــام بكافــة مراحــل التخطــيط االســتراتيج

ــــة األعمــــال فــــي المحافظــــة  ــــسهم فــــي تعزيــــز بيئ وفــــي تقيــــيمهم لــــألداء التخطــــيط االســــتراتيجي كــــأداة ت
االقتصادي في المحافظة الذي يؤكد ضعف األداء االقتصادي العام في المحافظة، كما أكدت البيانـات 
الــواردة فــي الجــدول علــى أن مؤســسات المحافظــة بــاختالف مجــال نــشاطها تجمــع علــى أهميــة القــضايا 

  .ل المحافظةمكن تبنيها لتعزيز بيئة أعما المطروحة كاستراتيجيات ياإلستراتيجية
ي مؤســسات المحافظــة بــاختالف مجــال نــشاط مؤســساتهم يــرون بــضرورة مــسؤولوهــذا مفــاده أن مــدراء 

انتهـــاج التخطـــيط االســـتراتيجي لتعزيـــز بيئـــة أعمـــال المحافظـــة وتنفيـــذ القـــضايا اإلســـتراتيجية المطروحـــة 
بو إليهـا المحافظـة، حسب األولويـة التـي مـن خاللهـا تتحقـق األهـداف االقتـصادية االجتماعيـة التـي تـص

ي يــــنعكس علـــى األداء االقتــــصادي العــــام  علــــى تحـــسين أداء هــــذه المؤســــسات الـــذمـــع ضــــرورة العمـــل
للمحافظــة ككــل، حيــث أن كــوادرهم تمتلــك القــدرة علــى التخطــيط اســتراتيجيا للنهــوض بهــذا الواقــع وٕاجــراء 

وغيرهـا وفـق مـا أشـارت إليهـا نتـائج التحسينات الشاملة فـي كافـة الجوانـب اإلداريـة والتـسويقية والتدريبيـة 
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الدراســـة ســـابقة الـــذكر التـــي أكـــدت أن كـــوادر مؤســـسات المحافظـــة قـــادرة علـــى القيـــام بعمليـــة التخطـــيط 
  %.79 أي بنسبة 3.93االستراتيجي بمختلف مراحله بما يزيد عن 

  
ــال6.1.9 ــة األعم ــز بيئ ــى التخطــيط االســتراتيجي لتعزي ــي المؤســسة عل ــاملين ف ــأثير عــدد الع  فــي  ت

  :المحافظة
  

 تــوفر ي مؤســسات محافظــة بيــت لحــم نحــومــسؤولال يــؤثر عــدد العــاملين فــي المؤســسة علــى اتجاهــات 
تحليـل التبـاين "ذلـك فقـد اسـتخدم عوامل التخطيط االستراتيجي الالزمة لتعزيـز بيئـة األعمـال، ولتوضـيح 

  ):6.21(، وجاءت النتائج كما هي في جدول  "One Way ANOVA: األحادي
  
  : تبعًا لعدد العاملين في المؤسسةلتوفر عوامل التخطيط االستراتيجيتحليل التباين األحادي ): 6.21(ول جد

  :عوامل التخطيط االستراتيجي التي يوجد فيها تباين بين المؤسسات تبعًا لعدد العاملين في المؤسسة  
  الداللة اإلحصائية قيمة ف 

 052. 2.659 اإلستراتيجيةصياغة 

  :لتخطيط االستراتيجي التي يوجد فيها انسجام بين المؤسسات تبعًا لعدد العاملين في المؤسسةعوامل ا

 089. 2.232  مشاركة أصحاب المصالح

 200. 1.573 تحليل البيئة الداخلية والخارجية

 213. 1.523 اإلستراتيجيةتنفيذ 

 424. 940. المراجعة و التقييم

  597. 630. تحديد األولويات

 248. 1.396 ة التخطيط االستراتيجيأهمي

 263. 1.346  لمؤسسات المحافظةاالقتصادي األداء

 860. 252. القضايا اإلستراتيجية

ي مـــسؤولأنـــه ال يوجـــد اخـــتالف ذات داللـــة بـــين إجابـــات واتجاهـــات مـــدراء و ) 6.21(يتبـــين مـــن جـــدول 
تبعـــًا لعـــدد العـــاملين فــــي مؤســـسات محافظـــة بيـــت لحـــم حــــول نظـــرتهم ألهميـــة التخطـــيط االســــتراتيجي 

المؤســسة، وأنهــم ينظــرون لــألداء االقتــصادي لمؤســسات محافظــة بيــت لحــم  بــنفس النظــرة مــع اخــتالف 
عـــدد كـــوادر هـــذه المؤســـسات، كمـــا تـــشير بيانـــات الجـــدول الـــسابق إلـــى أن اخـــتالف عـــدد العـــاملين فـــي 

يجية المطروحة للنهوض بواقع يها نحو أهمية القضايا اإلستراتمسؤولالمؤسسات لم يؤثر على اتجاهات 
المحافظــة االقتــصادي، وقــد اتفقــت هــذه النتــائج مــع المتوســطات الحــسابية لمــدى تــوفر عوامــل التخطــيط 

  ).6.22(وفقًا لعدد العاملين 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى توفر عوامل التخطيط االستراتيجي وفقًا لعدد ) 6.22(جدول 
  :لمؤسساتالعاملين في ا

  
عدد العاملين في 

 المؤسسة
  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  التكرار

 0.41 3.64 18   عمال أو أقل5

 0.56 3.99 15  عمال6-10

 0.52 3.73 26  عامل11-20

 0.52 3.88 48  عامل20من أكثر 

تحليل البيئة الداخلية 
 والخارجية

  

 0.52 3.82 107 المجموع

 0.79 3.77 18   عمال أو أقل5

 0.55  4.01 15  عمال6-10

 0.53 3.88 26  عامل11-20

 0.46 4.14 48  عامل20من أكثر 

 اتيجيةاإلستر صياغة 

 

 0.56 4.02 107 المجموع

 0.74 3.86 18   عمال أو أقل5

 0.59 4.10 15  عمال6-10

 0.85 3.75 26  عامل11-20

 0.50 4.04 48  عامل20من أكثر 

 اإلستراتيجيةتنفيذ 

 0.66 3.95 107 المجموع

 0.57 3.84 18   عمال أو أقل5

 0.62 4.02 15  عمال6-10

 0.61 3.81 26  عامل11-20

 0.53 4.01 48  عامل20من أكثر 

 المراجعة و التقييم

 

 0.57 3.94 107 المجموع

 0.79 3.72 18   عمال أو أقل5

 0.73 3.55 15  عمال6-10

 0.89 3.16 26  عامل11-20

 0.71 3.56 48  عامل20من أكثر 

 مشاركة أصحاب المصالح

 0.79 3.48 107 المجموع
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 0.39 3.88 18   عمال أو أقل5

 0.56 3.92 15  عمال6-10

 0.51 3.71 26  عامل11-20

 0.51 3.83 48  عامل20من أكثر 

 تحديد األولويات

 0.50 3.82 107 المجموع

 0.33 3.86 18   عمال أو أقل5

 0.43 4.16 15  عمال6-10

 0.43 3.98 26  عامل11-20

 0.48 4.06 48  عامل20من أكثر 

أهمية التخطيط 
 االستراتيجي

 0.45 4.03 107 المجموع

 0.46 3.39 18   عمال أو أقل5

 0.43 3.51 15  عمال6-10

 0.56 3.29 26  عامل11-20

 0.51 3.23 48 مل عا20من أكثر 

 األداء االقتصادي

  0.51  3.30 107 المجموع

 0.56 4.12 18   عمال أو أقل5

 0.39 4.27 15  عمال6-10

 0.49 4.25 26  عامل11-20

 القضايا اإلستراتيجية

 0.70 4.16 48  عامل20من أكثر 

  0.59  4.19 107 المجموع 

تمع الدراسة حول توفر عوامـل عدم وجود اختالف ذات داللة بين إجابات مج) 6.21(كما يبين جدول 
التخطيط االسـتراتيجي تبعـًا لعـدد العـاملين فـي المؤسـسة، حيـث أن مـستوى الداللـة لكـل عامـل أكبـر مـن 

، باســـتثناء عامـــل الـــصياغة اإلســـتراتيجية التـــي يوجـــد فيهـــا اخـــتالف نـــسبي بـــين اتجاهـــات مـــدراء 0.05
 علـــى عـــدد العـــاملين فـــي المؤســـسة داً المؤســـسات نحـــو قـــدرة كـــادرهم علـــى صـــياغة اإلســـتراتيجية اعتمـــا

، ولمعرفــة مــصدر هــذا االخــتالف النــسبي فقــد تــم إجــراء اختبــار أدنــى فــرق دال 0.052بمــستوى داللــة  
)Least Significance Difference Test (LSD) (  كما هو مبين في جدول )6.23(.  
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  :مؤسسات تبعًا لعدد العاملين في المؤسسة حول  تحليل البيئة الداخلية والخارجية للLSDاختبار ) 6.23(جدول

 مستوى الداللة  الفرق بين المتوسطات   عدد العاملين

 105. -32326.-  عمال6-10

 497. -11899.-  عامل11-20

  عمال أو أقل5

 017. *-38271.-  عامل20من أكثر 

 105. 32326.  عمال أو أقل5

 254. 20427.  عامل11-20

  عمال6-10

 714. -05944.-  عامل20من كثر أ

 497. 11899.  عمال أو أقل5

 254. -20427.-  عمال6-10

  عامل11-20

 050. *-26372.-  عامل20من أكثر 

 017. *38271.  عمال أو أقل5

 714. 05944.  عمال6-10

  عامل20من أكثر 

 050. *26372.  عامل11-20

  أو أقـل بــين قـدرة المؤسـسات التـي تــشغل 0.05وى داللـة يوضـح الجـدول الـسابق وجـود اخــتالف بمـست
 عمـال أو أقـل، وكـذلك بينهـا 5 عامًال على صياغة اإلستراتيجية والمؤسسات التـي تـشغل 20أكثر من 

  . عامًال فأكثر20 عامًال لصالح المؤسسات التي تشغل 20-11وبين المؤسسات التي تشغل من 
ف عـدد العـاملين فـي مؤسـسات محافظـة بيـت لحـم لـم يــؤثر إلـى أن اخـتال) 6.21(وتـشير نتـائج جـدول 

 يي هـــذه المؤســـسات نحـــو قـــدرة مؤســـساتهم للقيـــام بكافـــة مراحـــل التخطـــيط االســـتراتيجمـــسؤولفـــي نظـــرة 
باستثناء مرحلة الصياغة اإلستراتيجية وفي نظرتهم ألهمية التخطيط االستراتيجي كأداة تسهم في تعزيز 

تقيــيمهم لــألداء االقتــصادي فــي المحافظــة الــذي يؤكــد ضــعف األداء بيئــة األعمــال فــي المحافظــة وفــي 
االقتصادي العام في المحافظة كما أفادت البيانات سابقًا، كما أكدت البيانات الواردة على أن مؤسسات 

مكـن يالمحافظة باختالف عدد كادرها تجمع على أهمية القضايا اإلستراتيجية المطروحة كاسـتراتيجيات 
ز بيئـــة أعمـــال المحافظـــة، وهـــذا مـــا أكدتـــه معـــدالت إجابـــات المبحـــوثين الـــواردة فـــي جـــدول تبنيهـــا لتعزيـــ

)6.22.(  
ي مؤسسات المحافظة بـاختالف أعـداد العـاملين فيهـا يـرون بـضرورة انتهـاج مسؤولوهذا مفاده أن مدراء 

حـــة حـــسب التخطـــيط االســـتراتيجي لتعزيـــز بيئـــة أعمـــال المحافظـــة وتنفيـــذ القـــضايا اإلســـتراتيجية المطرو 
األولويــة التــي مــن خاللهــا تتحقــق األهــداف االقتــصادية االجتماعيــة التــي تــصبو إليهــا المحافظــة، مـــع 
ضرورة العمل علـى تحـسين أداء هـذه المؤسـسات التـي يـنعكس علـى األداء االقتـصادي العـام للمحافظـة 
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 علـــى التخطـــيط  عـــامًال تمتلـــك القـــدرة20ككـــل، مـــع التأكيـــد علـــى أن المؤســـسات التـــي لـــديها أكثـــر مـــن 
  .االستراتيجي خاصة في مرحلة الصياغة والتنفيذ أكثر من المؤسسات األقل عدداً 

 

  : تأثير وجود خطة إستراتيجية على التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال6.1.10
  

 توفر عوامل التخطيط االسـتراتيجي الالزمـة ي مؤسسات محافظة بيت لحم نحومسؤولتتفاوت اتجاهات 
تحليــل التبــاين "قــد اســتخدم زيــز بيئــة األعمــال مــن مؤســسة ألخــرى تبعــًا لوجــود خطــة إســتراتيجية، و لتع

لتوضـيح داللـة هـذه التفـاوت، وجـاءت النتـائج كمـا هـي موضـحة  " One Way ANOVA: األحادي
  ):6.24(في جدول 

  
  :جود خطة إستراتيجية مكتوبة تبعًا لو لتوفر عوامل التخطيط االستراتيجيتحليل التباين األحادي ): 6.24(جدول 

  :عوامل التخطيط االستراتيجي التي يوجد فيها تباين بين المؤسسات تبعًا لوجود خطة إستراتيجية مكتوبة
  الداللة اإلحصائية قيمة ف 

 023. 5.288 تحليل البيئة الداخلية والخارجية

 000. 13.886 اإلستراتيجيةصياغة 

 000. 16.754 اإلستراتيجيةتنفيذ 

 020. 5.621 المراجعة و التقييم

  :عوامل التخطيط االستراتيجي التي يوجد فيها انسجام بين المؤسسات تبعًا لوجود خطة إستراتيجية مكتوبة

 232. 1.447  مشاركة أصحاب المصالح

 310. 1.040 تحديد األولويات

 365. 829. أهمية التخطيط االستراتيجي

 504. 450. حافظة لمؤسسات الماالقتصادي األداء

 362. 839. القضايا اإلستراتيجية

ي مؤســسات مــسؤولوجــود تجــانس وانــسجام بــين إجابــات واتجاهــات مــدراء و ) 6.24(يتبــين مــن جــدول 
المحافظة حول أهمية التخطيط االستراتيجي وحول تقييمهم لألداء االقتـصادي لمؤسـسات محافظـة بيـت 

لــدى مؤســساتهم، كمــا تؤكــد البيانــات الــواردة فــي الجــدول أن لحــم تبعــًا لوجــود خطــة إســتراتيجية مكتوبــة 
ي هـذه مـسؤولوجود أو عـدم وجـود خطـة إسـتراتيجية مكتوبـة فـي مؤسـسات المحافظـة لـم يـؤثر فـي نظـرة 

المؤسسات نحو أهمية القـضايا اإلسـتراتيجية المطروحـة كاسـتراتيجيات ممكـن تبنيهـا لتعزيـز بيئـة أعمـال 
بيانـــات الـــواردة فـــي الجـــدول أعـــاله أن وجـــود خطـــة إســـتراتيجية أو عـــدم المحافظـــة، هـــذا وقـــد أشـــارت ال

وجودهــا لــم يــؤثر فــي تقيــيم مــدراء المؤســسات لمــدى مــشاركة أصــحاب المــصالح لمؤســساتهم فــي عمليــة 
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التخطيط االسـتراتيجي بمختلـف مراحلهـا، وكـذلك لـم تحـدث اخـتالف بـين المؤسـسات فيمـا يخـص تحديـد 
  .المؤسسات ألولوياتها

ي مؤســسات المحافظــة الــذين لــديهم خطــة إســتراتيجية مكتوبــة والــذين لــيس مــسؤولمفــاده أن مــدراء وهــذا 
لـديهم خطـة يـرون بـضرورة انتهــاج التخطـيط االسـتراتيجي لتعزيـز بيئــة أعمـال المحافظـة وتنفيـذ القــضايا 

عيـة التـي اإلستراتيجية المطروحة حـسب األولويـة التـي مـن خاللهـا تتحقـق األهـداف االقتـصادية االجتما
تصبو إليهـا المحافظـة، مـع ضـرورة العمـل علـى تحـسين أداء هـذه المؤسـسات التـي يـنعكس علـى األداء 

  .االقتصادي العام للمحافظة ككل
ي المؤسـسات حـول مـدى مـسؤولوجود اخـتالف ذات داللـة بـين إجابـات مـدراء و ) 6.24(ويظهر جدول 

 مـن مرحلـة التحليـل البيئـي مـرورًا بمرحلـة صـياغة توفر عوامل التخطيط االستراتيجي بكافة مراحله بـدءاً 
اإلستراتيجية وتنفيذها وصوًال لمرحلـة المراجعـة والتقيـيم تبعـًا لتـوفر خطـة إسـتراتيجية مكتوبـة، حيـث كـان 

   .0.05مستوى الداللة لكل عامل أقل من 
ك خطة حول أن التباين الموجود بين المؤسسات التي تمتلك خطة والتي ال تمتل) 6.25(يوضح جدول 

توفر عوامل التخطيط االستراتيجي كانت لصالح المؤسسات التي يتوفر لديها خطة إستراتيجية مكتوبة، 
حيث كان متوسطها الحسابي أعلى لكل عامل من عوامل التخطيط االستراتيجي وهذه النتيجة تتفق مع 

   .] 2011 دويكات،[ما توصلت إليه دراسة 
  

  :سسات التي تمتلك خطة إستراتيجية مكتوبة والتي ال تمتلك التباين بين المؤ ) 6.25(جدول 

 إستراتيجيةهل يتوفر لدى مؤسستكم خطة   عناصر التخطيط االستراتيجي

 مكتوبة

 الوسط الحسابي

 طالتخطيمتطلبات  3.88 نعم

 3.61 ال

 اإلستراتيجيةصياغة  4.12 نعم

 3.66 ال

 اإلستراتيجيةتنفيذ  4.08 نعم

 3.50 ال

 راجعة و التقييمالم 4.01 نعم

 3.70 ال
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  : التشابك والتداخل بين محاور التخطيط االستراتيجي 6.2
  

 يهـــدف هـــذا الجـــزء مـــن الدراســـة إلـــى الكـــشف عـــن العالقـــات التـــي تـــربط بـــين مختلـــف محـــاور الدراســـة
 والتـــي تـــضم العالقـــة بـــين عناصـــر التخطـــيط )Pearson Correlation(باســـتخدام معامـــل بيرســـون 

االســتراتيجي لمعرفــة قــوة ترابطهــا، والعالقــة بــين محــاور التخطــيط االســتراتيجي ومــدى إدراك المبحــوثين 
ألهمية التخطيط االستراتيجي من جهة والعالقة بين مدى إدراكهم ألهميـة التخطـيط االسـتراتيجي ومـدى 

  .انعكاس هذا اإلدراك على األداء االقتصادي في المحافظة من جهة أخرى
  

لتــرابط والتــداخل بــين عناصــر التخطــيط االســتراتيجي فــي مؤســسات محافظــة بيــت لحــم مــع  ا6.2.1
  :بعضها

  
تتــداخل مراحــل التخطــيط االســتراتيجي مــع بعــضها بــدءًا مــن مرحلــة التحليــل مــرورًا بمرحلتــي الــصياغة 

ر التخطيط والتنفيذ وصوًال لمرحلة المراجعة والتقييم، وللتعرف على طبيعة العالقة التي تربط بين عناص
  ):6.26(، وجاءت النتائج كما هي موضحة في جدول االستراتيجي استخدم معامل ارتباط بيرسون

  
  :لعالقة بين عناصر عملية التخطيط االستراتيجيا): 6.26(جدول 

  المراجعة والتقييم اإلستراتيجيةتنفيذ  اإلستراتيجيةصياغة  خطيطتمتطلبات ال  

معامل ارتباط 
 بيرسون

متطلبات  **680. **663. **599.  1
 خطيطتال

 000. 000. 000. 000.  الداللة

معامل ارتباط 
 بيرسون

صياغة  **561. **578. 1 
 اإلستراتيجية

 000. 000.    الداللة

معامل ارتباط 
 بيرسون

تنفيذ  **609. 1  
 اإلستراتيجية

 000.     الداللة

 كـل عناصـر  فأقـل بـين0.01ة عنـد مـستوى وجود عالقة ذات داللة إحصائي) 6.26(يتضح من جدول 
) ة والتقييم، صياغة اإلستراتيجية، تنفيذ اإلستراتيجية، والمراجعطمتطلبات التخطي(التخطيط االستراتيجي

الالزمــــة لتعزيــــز بيئــــة األعمــــال فــــي محافظــــة بيــــت لحــــم، بحيــــث تعتبــــر مرحلــــة تحليــــل البيئــــة الداخليــــة 
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جية ولتنفيــذها، فــي حــين تعتمــد عمليــة التنفيــذ علــى مرحلــة والخارجيـة متطلــب أساســي لــصياغة اإلســتراتي
الــصياغة اإلســتراتيجية التــي توضــح الخطــط التنفيذيــة لمرحلــة التنفيــذ مــع األخــذ بعــين االعتبــار المــوارد 
المتاحـــة مـــن البيئتـــين الداخليـــة والخارجيـــة، كمـــا تـــتم عمليـــة المراجعـــة والتقيـــيم بـــالتوازي مـــع كـــل مراحـــل 

 أن مؤســسات محافظــة بيــت لحــم تــدرك بــأن عمليــة التخطــيط االســتراتيجي عمليــة التخطــيط، وهــذا يؤكــد
تبــدأ بتحديــد متطلبــات التخطــيط ومــن ثــم صــياغة األهــداف واالســتراتيجيات والــسياسات ثــم الخطــط مترابطــة 

 وقـد اتفقـت هـذه النتيجـة مـع المؤدية إلى تنفيذ اإلسـتراتيجية وبـصورة يتحقـق مـن خاللهـا األهـداف المرسـومة
 Academic Writing Tips,2011; Triad ;2010 الدوري،;2004البنك الدولي وآخرون ،[ اساتدر 

Associates,2011 [.  
 

 عالقة مشاركة أصحاب المصالح وتحديد األولويات بعملية التخطيط االستراتيجي الالزمة 6.2.2
  :لتعزيز بيئة األعمال في المحافظة

 فأقـل بـين مـشاركة 0.01ت داللة إحصائية عند مستوى أن هناك عالقة قوية ذا) 6.27(يوضح جدول 
أصحاب المصالح وعمليـة التخطـيط االسـتراتيجي الالزمـة لتعزيـز بيئـة األعمـال فـي محافظـة بيـت لحـم، 
مما يوضح أنه كلما زادت مشاركة أصحاب المصالح في عملية التخطيط االستراتيجي كلمـا سـاهم ذلـك 

  توافقت هذه النتيجة مع نتائج دراساتفي تعزيز بيئة أعمال المحافظة، وقد 
 ] ; Luo And  Shen,2008; Steinberg,2010 UN-Habitat ,2004 ;Capkova,2007 . ..[  
  

  .لعالقة بين مشاركة أصحاب المصالح وعملية التخطيط االستراتيجيا): 6.27(جدول 

 عملية التخطيط االستراتيجي 

 شاركة أصحاب المصالحم **516. معامل ارتباط بيرسون

  000.  الداللة

 تحديد األولويات  **693. معامل ارتباط بيرسون

  000.  الداللة

نـه لنجـاح عمليـة التخطـيط االسـتراتيجي فـي تعزيـز بيئـة األعمـال فإنـه مـن الـضروري  أتشير النتائج إلى
حافظـة إشراك ممثلي المؤسـسات واالتحـادات واألشـخاص المتوقـع تـأثيرهم أو تـأثرهم بعمـل مؤسـسات الم

، مـــع التأكيـــد علـــى أن واقـــع مؤســـسات محافظـــة بيـــت لحـــم يـــشير إلـــى أن حجـــم مـــشاركة ســـلبًا أو إيجابـــاً 
، ممـا %70أصحاب المـصالح فـي عمليـة التخطـيط االسـتراتيجي فـي مؤسـسات المحافظـة كانـت بنـسبة 

يعني ضرورة اهتمام مؤسسات محافظة بيت لحم بعنصر المشاركة مع أصحاب المـصالح ودمجهـم فـي 
  . مختلف مراحل التخطيط االستراتيجي
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 فأقل بـين تحديـد 0.01أن هناك عالقة قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 6.27(كما يبين جدول 
األولويـــات وعمليـــة التخطـــيط االســـتراتيجي الالزمـــة لتعزيـــز بيئـــة األعمـــال فـــي محافظـــة بيـــت لحـــم، ممـــا 

المحافظة في عمليـة التخطـيط االسـتراتيجي كلمـا يوضح أنه كلما كان هناك تحديدا ألولويات مؤسسات 
  .ساهم ذلك في تعزيز بيئة أعمال المحافظة وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسات

[D.Woods, N.D; Vasilache And Bunyan,2006 ;USAID, 2006 ; Academic 

Writing Tips,2011]  
أولوياتهـــــا اعتمـــــادًا علـــــى القـــــضايا ويـــــستدل مـــــن النتـــــائج علـــــى ضـــــرورة قيـــــام مؤســـــسات المحافظـــــة بتحديـــــد 

ـــين اإلســـتراتيجية األكثـــر إلحاحـــاً   والتـــي تحقـــق التـــوازن بـــين الحاجـــات والمـــشكالت االجتماعيـــة مـــن جهـــة وب
اإلمكانيــات والمــوارد المتاحــة مــن جهــة أخــرى وذلــك للمــساهمة فــي نجــاح عمليــة التخطــيط االســتراتيجي مــن 

  .اعي التغير المستمر في المجتمع خالل ما تفرزه هذه العميلة من خطط واقعية تر 
  

 العالقة بين عناصر التخطيط االستراتيجي وأهمية التخطيط االستراتيجي من جهة وبـين هـذه 6.2.3
 مؤســسات مــسؤولوالعناصــر واألداء االقتــصادي والقــضايا اإلســتراتيجية مــن جهــة أخــرى كمــا يراهــا 

  :محافظة بيت لحم
  

مدى توفر عناصر التخطيط االستراتيجي في مؤسسات طبيعة الترابط بين ) 6.28(يبين جدول 
ي هذه المؤسسات ألهمية التخطيط االستراتيجي في تعزيز بيئة مسؤولمحافظة بيت لحم ومدى إدراك 

  :أعمالها باستخدام معامل ارتباط بيرسون
  

  .الستراتيجي أهمية التخطيط االستراتيجي واألداء االقتصادي بعناصر عملية التخطيط اترابط): 6.28(جدول 
متطلبات   

 خطيطتال

صياغة 
 اإلستراتيجية

تنفيذ 
 اإلستراتيجية

المراجعة 
 والتقييم

مشاركة أصحاب 
 المصالح

تحديد 
 األولويات

معامل ارتباط 
 بيرسون

أهمية التخطيط  361. 262. 445. 292. 428. 369.
 االستراتيجي 

 000. 006. 000. 002. 000. 000.  الداللة

معامل ارتباط 
 بيرسون

األداء  **278. **415. *204. 154. **252.  **257.
 دياالقتصا

 004. 000. 036. 114. 009. 008.  الداللة

القضايا 
 اإلستراتيجية

معامل ارتباط 
 بيرسون

.217* .307** .184 .231* .206* .172 

 076. 033. 017. 058. 001. 025.  الداللة 
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ي محافظـة بيـت لحــم ألهميـة التخطــيط مــسؤول إدراك بـينوجـود تــرابط ) 6.28(يتـضح مـن خــالل جـدول 
 الالزمة لتعزيز بيئة األعمال في محافظـة االستراتيجي وبين توفر عناصر عملية التخطيط االستراتيجي

بيت لحم، وهذا يعني أن توفر عناصر التخطـيط فـي مؤسـسات محافظـة بيـت لحـم قـد يـسهم فـي تحقيـق 
  . برمتها والهادفة لتعزيز بيئة األعمال في المحافظةالهدف من عملية التخطيط االستراتيجي

 األداء االقتــــصادي وتــــوفر عناصــــر عمليــــة وجــــود عالقــــة ذات داللــــة بــــين) 6.28( كمــــا يبــــين جــــدول 
 الالزمــــة لتعزيـــز بيئــــة األعمــــال فـــي محافظــــة بيــــت لحـــم باســــتثناء مرحلــــة تنفيــــذ التخطـــيط االســــتراتيجي

عزى ذلك إلى عدم تنفيـذ أثيرها على األداء االقتصادي، وقد يُ اإلستراتيجية التي أظهرت النتائج ضعف ت
اإلستراتيجيات التي تضعها مؤسسات المحافظة والتي ينعكس على األداء العام القتصاد المحافظة وقـد 

ــــــة صــــــياغة] Swinburn,2007 [دراســــــة اتفقــــــت هــــــذه النتيجــــــة مــــــع  ــــــي أكــــــد فيهــــــا علــــــى أن عملي   الت
  . والصعوبة تكمن في تطبيق هذه االستراتيجياتاالستراتيجيات وتصميمها أمر سهل

ان يب المصالح وتحديد األولويات عنـصران أساسـ وكذلك يتضح من الجدول السابق أن مشاركة أصحا
  . فأقل 0.01  في المحافظة عند مستوى داللة األداء االقتصادين على مؤثرا

التخطــيط االســتراتيجي وقــدرة كــادر فــإن تــوفر متطلبــات ) 6.28(وبنــاًء علــى النتــائج الــواردة فــي جــدول 
مؤســسات المحافظــة علــى صــياغة اإلســتراتيجية ومراجعتهــا وتقييمهــا بالمــشاركة مــع أصــحاب المــصالح 

 مؤثرة لة كلها تعتبر عوام،إضافة إلى تحديد المؤسسات ألولوياتها في تنفيذ القضايا اإلستراتيجية الملحّ 
ـــــذ فـــــي تحـــــسين األداء االقتـــــصادي فـــــي المحافظـــــة، فـــــي  حـــــين أن تواضـــــع قـــــدرة المؤســـــسات فـــــي تنفي

االســـتراتيجيات الخاصـــة بهـــا جعـــل مرحلـــة تنفيـــذ اإلســـتراتيجية غيـــر مـــؤثرة فـــي تحـــسين أداء المحافظـــة 
  .االقتصادي 

تعتبـــر القـــضايا اإلســـتراتيجية المطروحـــة هـــي نتـــاج عمليـــة التحليـــل البيئـــي للقطاعـــات االقتـــصادية فـــي 
قــــاط القــــوة والــــضعف والفــــرص والتحــــديات فــــي بيئتــــي هــــذه محافظــــة بيــــت لحــــم والتــــي اعتمــــدت علــــى ن

القطاعــــات الداخليــــة منهــــا والخارجيــــة، وتعــــد هــــذه القــــضايا اإلســــتراتيجية بمثابــــة الطريــــق الــــذي تــــسلكه 
ــــة التخطــــيط  ــــي تواجــــه عملي ــــات الت ــــتخلص مــــن المعيق ــــة وال ــــى أهــــدافها التنموي المؤســــسات للوصــــول إل

  .عزيز بيئة أعمالهااالستراتيجي للنهوض باقتصاد المحافظة وت
 ولكــي تحقــق وتنفــذ المؤســسات اســتراتيجياتها فهــي تحتــاج إلــى تــوفر كافــة متطلبــات ومقومــات عمليــة 

طبيعـة هـذه العالقـة التـي تـربط بـين عناصـر التخطـيط ) 6.28(التخطيط االستراتيجي، ويعـرض جـدول 
طروحـــة للنهـــوض بواقـــع االســتراتيجي فـــي مؤســـسات محافظـــة بيـــت لحـــم وبــين القـــضايا اإلســـتراتيجية الم

 القــضايا اإلســتراتيجية وجميــع علــى وجــود عالقــة ايجابيــة قويــة بــينالمحافظــة االقتــصادي، والتــي أكــدت 
مراحل التخطيط االستراتيجي المرتبطة بصياغة اإلسـتراتيجية ومتطلبـات التخطـيط االسـتراتيجي ومرحلـة 

ت البيانـات عـدم وجـود عالقـة قويـة بينهـا وبـين ، أما مرحلـة تنفيـذ اإلسـتراتيجية فقـد أفـادالمراجعة والتقييم
، وفـــي ذلــك داللـــة علـــى أن مقومـــات 0.05 مـــستوى الداللـــة أكبــر مـــن حيـــث كــانالقــضايا اإلســـتراتيجية 
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التخطــــيط االســــتراتيجي المتــــوفرة فــــي مؤســــسات محافظــــة بيــــت لحــــم قــــد تــــسهم فــــي صــــياغة ومراجعــــة 
  .فيذ لهذه االستراتيجيات استراتيجياتها بشكل واضح مع حاجتها لتوفر عوامل التن

 بــين 0.05وكــذلك يتــضح مــن الجــدول الــسابق وجــود عالقــة ايجابيــة ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى 
القــضايا اإلســتراتيجية ومــشاركة أصــحاب المــصالح، فــي حــين لــم يكــن هنــاك عالقــة قويــة بــين القــضايا 

، وهــذا يعنــي أن مـــشاركة 0.05 مــستوى الداللــة أكبــر مــن  وتحديــد األولويــات، حيــث كــاناإلســتراتيجية
 تـسهم فـي تحديـد القـضايا اإلسـتراتيجية التـي يمكـن يأصحاب المـصالح فـي عمليـة التخطـيط اإلسـتراتيج

تبنيها للنهوض بواقع االقتصاد في المحافظة، في حين أنه من الواضح أن مؤسسات المحافظة ال تولي 
  .ريعها لألولويات اإلستراتيجية عند تنفيذ مشااهتمامًا كبيراً 

  
 أهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في حل المشكالت االقتصادية التي تعاني منها 6.3

  :محافظة بيت لحم
  

و مؤسـسات مـسؤولوالتـي أكـد مـن خاللهـا ) 5.7( أهمية النتائج الواردة فـي جـدول ىتجدر اإلشارة هنا إل
 فـي حـل أو تخفيـف حـدة المـشكالت محافظة بيت لحم على أهمية التخطيط االسـتراتيجي فـي المـساهمة

االقتــصادية التــي تواجــه أبنــاء المحافظــة مــن بطالــة وفقــر وٕاغــراق وتهريــب وتهــرب ضــريبي وتــضخم فــي 
األسـعار وغيرها،وبـذلك فـإن التحليـل فــي الـصفحات التاليـة سـيعتمد بــشكل أساسـي علـى البيانـات الــواردة 

  .في هذا الجدول
اء الضوء على هذه األهمية وبيان ما هي القضايا اإلستراتيجية  وسيتطرق هذا الجزء من البحث إلى إلق

األكثــر مالءمــة لحــل كــل مــشكلة مــن هــذه المــشاكل، وســيتم فــي هــذا الجــزء أيــضا توضــيح مــا إذا كانــت 
  .المؤسسات المعنية تقوم بدورها في تعزيز بيئة أعمالها أم ال 

  
  :  ن مشكلة البطالة أهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في الحد م6.3.1

  

تعتبر مشكلة البطالة من أهم المشكالت االقتصادية االجتماعية التي تواجه أبناء المحافظة نتيجة لعـدم 
تمكــن األيــدي العاملــة مــن دخــول الخــط األخــضر بــسبب تحكــم إســرائيل فــي المعــابر واشــتراطها حــصول 

ــــى مــــدخالت القطاعــــات اإل ــــى تــــصاريح للعبــــور وســــيطرتها عل ــــى عجــــز العمــــال عل نتاجيــــة، إضــــافة إل
النشاطات االقتصادية المختلفة في المحافظة مـن اسـتيعاب األعـداد الهائلـة مـن العمـال التـي تعـاني مـن 
انقطــاع فــرص العمــل، وممــا ســاهم فــي ارتفــاع حــدة البطالــة خاصــة بــين الخــريجين عــدم المواءمــة بــين 

  .هلةمخرجات التعليم وحاجة السوق الفعلية من األيدي العاملة المؤ 
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ويعتقــد مــدراء مؤســسات محافظــة بيــت لحــم بأهميــة التخطــيط االســتراتيجي كــأداة إداريــة فاعلــة تــسهم فــي 
، ويوضـح الجـدول التـالي ) 5.7(كمـا ظهـر فـي جـدول ) 3.93(، بمتوسط حـسابي)البطالة(حل مشكلة 

ــــضايا اإلســــتراتيجية المطروحــــة و  ــــين الق ــــاد وب ــــين هــــذا االعتق ــــربط ب ــــي ت ــــة الت ــــي يمكــــالعالق ن تبنيهــــا الت
  : التخفيف من مشكلة البطالة التي تعتري أبناء محافظة بيت لحمكاستراتيجيات تسهم في

  

  :العالقة بين أهمية التخطيط في حل مشكلة البطالة وبين القضايا اإلستراتيجية المطروحة) 6.29(��ول 

االستثمار في 
  .البنية التحتية

 

تحسين السياسات 
النقدية على 

 .المستوى المحلي 

تحسين السياسات 
الضريبية على 

 .المستوى المحلي 

تحسين 
إجراءات 
  .األعمال 

االستثمار 
في نوعية 

 .التعليم

تطوير رأس المال 
البشري القائم على 

 .المعرفة

 

.173 .140 .275** .147 .354** .307** 

.075 .149 .004 .130 .000 .001 

يسهم في حل 
مشكلة 
  .البطالة

االستثمار في 
اع القط

 .الصناعي 

تطوير قطاع 
 .التجارة الداخلية

االستثمار في قطاع 
 .البناء 

االستثمار 
في القطاع 

 .الزراعي

تطوير 
القطاع 

 .السياحي 

إيجاد بيئة قانونية 
 .مناسبة

 

.424** .249** .206* .282** .302** .230* 

.000 .010 .034 .003 .002 .017 

يسهم في حل 
مشكلة 
 .البطالة

لروابط تعزيز ا
األمامية 

والخلفية بين 
القطاعات 

 .االقتصادية 

دعم وتشجيع إنشاء 
المشروعات 

الصغيرة 
 .والمتوسطة 

تطبيق المواصفات 
الفلسطينية على 

 .البضائع المستوردة

تعزيز حصة المنتجات 
 .المحلية في السوق المحلي

إنشاء مستشفيات 
متخصصة في 

 األمراض الخطيرة 

 

.252** .211* .158 .348** .301** 

.009 .029 .103 .000 .002 

يسهم في حل 
مشكلة 
 .البطالة

 يي مؤسـسات المحافظـة علـى أهميـة التخطـيط االسـتراتيجمـسؤوليوضح الجدول السابق إجمـاع مـدراء و 
فـــي المـــساهمة فـــي حـــل مـــشكلة البطالـــة مـــن خـــالل تبنـــي العديـــد مـــن القـــضايا اإلســـتراتيجية المطروحـــة 

ــيم لمــا لهــا مــن دور فــي المتعلقــة بتطــوير رأس  المــال البــشري القــائم علــى المعرفــة واالســتثمار فــي التعل
صـــقل مهـــارات وقـــدرة األيـــدي العاملـــة وزيـــادة قـــدرتها علـــى تحـــسين اإلنتاجيـــة لهـــذه المؤســـسات وبالتـــالي 
ـــسياسات  المـــساهمة فـــي زيـــادة فـــرص تـــشغيلهم ، كمـــا تـــشير النتـــائج اإلحـــصائية إلـــى أهميـــة تحـــسين ال

 في المشاريع ى مستوى المحافظة وبالتالي تشجيع القطاع الخاص على االستثمار والتوسعالضريبية عل
ـــو  إالمختلفـــة وفـــتح فـــرص ـــسياحي ضـــافية للعمالـــة، كمـــا يؤكـــد المبحوث ـــة تطـــوير القطـــاع ال ن علـــى أهمي
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والزراعي والصناعي وقطاع التجارة الداخلية في المـساهمة فـي حـل مـشكلة البطالـة وذلـك مـن خـالل مـا 
ن علــى أهميــة تعزيــز حــصة مــسؤولو عبه هــذه القطاعــات مــن األيــدي العاملــة، كمــا يجمــع هــؤالء التــستو 

المنتجـــات المحليـــة فـــي الـــسوق المحلـــي وتعزيـــز الـــروابط األماميـــة والخلفيـــة بـــين القطاعـــات االقتـــصادية 
التي إن تعزيز حصة المنتجات المحلية والربط بين مختلف القطاعات االقتصادية، خصوصًا . المختلفة

تعتبــر مكملــة لبعــضها مثــل المنتجــات الزراعيــة الــصناعية يــؤدي لزيــادة االســتهالك مــن هــذه المنتجــات 
على المستويين المحلي والخارجي وبالتالي إمكانية التوسع في مختلف خطوط اإلنتاج واستيعاب المزيـد 

وٕانـــشاء مستـــشفيات  المؤســـسات أن االســـتثمار فـــي قطـــاع البنـــاء مـــسؤولومـــن األيـــدي العاملـــة ، ويعتقـــد 
متخصصة يسهم في حل مشكلة البطالة من خالل خلق فرص عمـل فـي مختلـف التخصـصات بمـا فـي 
ذلك تشغيل الكوادر الصحية والعمال والحرفيين والتجار والمهندسين وغيرهم وكلها تسهم في حل مشكلة 

  .البطالة
مار لها دور كبير في حل مشكلة و مؤسسات المحافظة أن إيجاد بيئة قانونية محفزة لالستثمسؤولويرى 

البطالة من خالل أنها تسهم فـي تـشجيع المـستثمرين المحليـين واألجانـب علـى االسـتثمار فـي المحافظـة 
ون علــى ضــرورة دعــم إنــشاء مــشاريع صــغيرة مــسؤولوبالتــالي فــتح فــرص عمــل للعــاطلين، كمــا يؤكــد ال

  .لمولدة للعمالةومتوسطة المدى التي تعتبر من أهم القضايا اإلستراتيجية ا
ويبـــين الجـــدول الـــسابق وجـــود العديـــد مـــن القـــضايا اإلســـتراتيجية التـــي لـــيس لهـــا تـــأثير فـــي حـــل مـــشكلة 
البطالــة، حيــث يــرى المبحوثــون أن تحــسين إجــراءات ممارســة األعمــال وتبــسيطها وتطبيــق المواصــفات 

مـستوى المحافظـة لـيس لـه الفلسطينية على البضائع والسلع المـستوردة وتحـسين الـسياسات النقديـة علـى 
ي مؤســسات المحافظــة أن مــسؤول مــن مــشكلة البطالــة، وقــد يعــزى ذلــك إلــى اعتقــاد ال فــي الحــدّ دور فّعــ

تحسين إجراءات العمل تحتاج إلى وقت طويل وبالتالي ضعف دورها في حل مـشكلة البطالـة المتراكمـة 
قــوانين وأن هــذه القــوانين مــن وقــد يكــون الــسبب راجــع إلــى أن تــسهيل هــذه اإلجــراءات يتطلــب صــياغة 

، أما فيمـا يخـص عـدم تـأثير تطبيـق المواصـفات 2006اختصاص المجلس التشريعي المعطل منذ عام 
ي المؤسـسات بعـدم وجـود مـسؤولالفلسطينية على المنتجات والسلع المستوردة فقد يعـود ذلـك إلـى اعتقـاد 

، مــع أن تطبيــق المواصــفات يعطـــي عالقــة ســببية مباشــرة بــين هـــذه القــضية وبــين حــل مــشكلة البطالـــة
فرصة للمنتجات المحلية بالنهوض والتوسع كمنتجات بديلة للبضائع المستوردة وبالتالي استيعاب المزيد 
من األيدي العاملة، أما االعتقاد بعدم فاعلية تحـسين الـسياسات النقديـة علـى البطالـة فقـد يرجـع إلـى أن 

  .د الفلسطينية ووزارة المالية فقطة وٕانما لسلطة النقهذا األمر ليس من صالحية السلطات المحلي
ي مؤسـسات المحافظـة ألهميـة التخطـيط فـي مسؤولالعالقة بين إدراك مدراء و ) 6.30(ويوضح الجدول 

تخفيــف حـــدة البطالـــة وبـــين معـــايير قيـــاس األداء االقتــصادي التـــي تعكـــس اهتمـــام مؤســـسات المحافظـــة 
  .بالحد من هذه المشكلة
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  . اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في الحد من مشكلة البطالة:)6.30(جدول 

تسعى المؤسسات المعنية لحل مشكلة البطالة وتحقيق   أهمية التخطيط االستراتيجي
 العمالة الكاملة والمستدامة 

 .يسهم في حل مشكلة البطالة *208. معامل ارتباط بيرسون

 032.  الداللة

وجــود عالقــة ذات داللــة بــين إدراك المبحــوثين ألهميــة مــساهمة التخطــيط ) 6.30(يالحــظ مــن جــدول 
االستراتيجي في حل مشكلة البطالة وبين ما تسعى اليه المؤسسات من تقليل حدتها بمـستوى داللـة أقـل 

  .0.05من 
 مؤســـسات المحافظـــة الـــة مـــن قبـــلمكانيـــة اعتمـــاد التخطـــيط االســـتراتيجي كـــأداة فعّ  إ تـــشير النتـــائج إلـــى

للمـــساهمة فـــي حـــل مـــشكلة البطالـــة، حيـــث أنـــه بـــالرغم مـــن ســـعي مؤســـسات المحافظـــة بمـــا لـــديها مـــن 
إمكانيات للتخفيف مـن هـذه المـشكلة نالحـظ النـسبة المرتفعـة مـن البطالـة فـي محافظـة بيـت لحـم مقارنـة 

مؤسـسات المحافظـة إلـى مع متوسط نسبة البطالة في الضفة الغربية، لذا فإنه من الضروري أن تـسعى 
تبني االستراتيجيات المناسبة التي يعتقـد أن لهـا دورًا كبيـرًا و محوريـًا فـي التخفيـف مـن حـدة البطالـة فـي 

تطــوير رأس المــال البــشري القــائم (المحافظـة والتــي تــضم االســتثمار فــي المــواطن الفلــسطيني مــن خــالل 
إيجـاد بيئـة قانونيـة (وانين والـسياسات مـن خـالل وتـضم تحـسين القـ) على المعرفة واالستثمار في التعلـيم

، كمـا تـضم هـذه االسـتراتيجيات )محفزة لالستثمار وتحسين السياسات الـضريبية علـى مـستوى المحافظـة
تطــوير القطــاع الــسياحي والزراعــي (تطــوير القطاعــات االقتــصادية المختلفــة فــي المحافظــة والتــي تــضم 

، إضـافة )ستثمار في قطاع البنـاء وٕانـشاء مستـشفيات متخصـصةوالصناعي وقطاع التجارة الداخلية واال
تعزيــز حــصة المنتجــات المحليــة فــي الــسوق (إلــى تبنــي اســتراتيجيات داعمــة لهــذه القطاعــات مــن خــالل 

المحلــي وتعزيــز الــروابط األماميــة والخلفيــة بــين القطاعــات االقتــصادية المختلفــة، ودعــم إنــشاء مــشاريع 
ــــائج تتفــــق مــــع دراســــات وهــــذه) صــــغيرة ومتوســــطة المــــدى ــــدولي،;2010 شــــقورة،[ النت  2012 البنــــك ال

Capkova,2007; Porter,2011; [.  
  

  :   أهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في الحد من مشكلة الفقر 6.3.2
  

ونعنــي بــالفقر عــدم قــدرة المــواطن علــى الوصــول للحــد األدنــى مــن مــستوى المعيــشة نتيجــة لقلــة فــرص 
 اإلجــراءات اإلســرائيلية التعــسفية بحــق أبنــاء المحافظــة مــن خــالل مــنعهم مــن رة واســتمراالعمــل المتاحــ

الوصــول ألمــاكن عملهــم ومــصادرتهم ألراضــيهم وهــدم بيــوتهم، هــذا باإلضــافة إلــى المــشاكل االجتماعيــة 
  .كالمرض والجهل وسوء التدبير وغيرها
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ؤســـسات محافظـــة بيـــت لحـــم ألهميـــة ويوضـــح الجـــدول التـــالي طبيعـــة العالقـــة بـــين مـــدى إدراك مـــدراء م
التـي يمكـن مساهمة التخطيط االستراتيجي في تقليـل حـدة الفقـر وبـين القـضايا اإلسـتراتيجية المطروحـة و 

  : التخفيف من مشكلة الفقر التي يعاني منها أبناء المحافظة كاستراتيجيات تسهم فيتبنيها 
  

  :لفقر وبين القضايا اإلستراتيجية المطروحةالعالقة بين أهمية التخطيط في حل مشكلة ا) 6.31(��ول 

تطوير رأس المال  
البشري القائم على 

.                   المعرفة

االستثمار 
 في التعليم

تحسين 
إجراءات 
 .األعمال

تحسين السياسات 
الضريبية على 

 .مستوى المحلي ال

تحسين السياسات 
النقدية على 

  .المستوى المحلي

االستثمار في 
 البنية التحتية

يسهم في حل  *240. 024. 177. 114. **358. **304.
 013. 805. 068. 242. 000. 001.  قرفمشكلة ال

  
 

 

 

إيجاد بيئة قانونية 
 .مناسبة

تطوير 
القطاع 
 يالسياح

االستثمار 
في القطاع 

 .عيالزرا

االستثمار في 
 .قطاع البناء 

 

تطوير قطاع 
 .التجارة الداخلية

االستثمار في 
القطاع 

  .الصناعي
يسهم في حل  **310. **272. *218. **344. **316. *202.

 001. 005. 024. 000. 001. 037.  قرفمشكلة ال

 

 

 

 

إنشاء مستشفيات 
متخصصة في 

 األمراض الخطيرة 

تعزيز حصة المنتجات 
لية في السوق المح

 .المحلي

تطبيق المواصفات 
الفلسطينية على 

 البضائع المستوردة 

دعم وتشجيع 
إنشاء المشروعات 

الصغيرة 
 والمتوسطة 

تعزيز الروابط 
األمامية 

والخلفية بين 
القطاعات 
 االقتصادية

يسهم في حل  **343. *240. *237. **387. **329.
 000.  013. 014. 000. 001.  قرفمشكلة ال

ــــى أهميــــة التخطــــيط مــــسؤولأن مــــدراء و ) 6.31(يوضــــح الجــــدول  ي مؤســــسات المحافظــــة يجمعــــون عل
 فـــي المـــساهمة فـــي حـــل مـــشكلة الفقـــر مـــن خـــالل تبنـــي العديـــد مـــن القـــضايا اإلســـتراتيجية ياالســـتراتيج

 ندو المطروحة المتعلقة بتطوير رأس المال البشري القائم على المعرفة واالسـتثمار فـي التعلـيم، كمـا يؤكـ
على أهمية تطوير القطاع السياحي والزراعي والصناعي وقطاع التجارة الداخليـة واالسـتثمار فـي قطـاع 

ن علــى ضــرورة تعزيــز حــصة مــسؤولو البنــاء والتــشييد فــي المــساهمة فــي حــل مــشكلة الفقــر، كمــا يجمــع ال
عـــات االقتـــصادية المنتجـــات المحليـــة فـــي الـــسوق المحلـــي وتعزيـــز الـــروابط األماميـــة والخلفيـــة بـــين القطا

  . 0.01المختلفة وٕانشاء مستشفيات متخصصة وذلك بمستوى داللة أقل من 
 مؤسسات المحافظة بضرورة االستثمار في البنية التحتية والعمل على إيجاد بيئـة قانونيـة مسؤولوويرى 

يرة محفــزة لالســتثمار وتطبيــق المواصــفات الفلــسطينية علــى الــسلع المــستوردة ودعــم إنــشاء مــشاريع صــغ
ومتوسطة المدى وكلها عوامل مشجعة للمستثمرين لالستثمار في المحافظة وبالتالي استيعاب مزيدًا من 
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 فــإن هــذه القــضايا اإلســتراتيجية تــسهم فــي حــل وكمــا أســلفنا ســابقاً . األيــدي العاملــة وحــل مــشكلة الفقــر 
ق وجـود العديـد مـن القـضايا مشكلة البطالة وبالتالي المساهمة في حل مشكلة الفقر ويبين الجدول الـساب

ي مؤســسات المحافظــة أن مــسؤولاإلســتراتيجية غيــر المــؤثرة فــي حــل مــشكلة الفقــر، حيــث يــرى مــدراء و 
تحـــسين إجـــراءات ممارســـة األعمـــال وتبـــسيط تـــسجيل ومتابعـــة اإلجـــراءات المرتبطـــة بـــالتراخيص وتقليـــل 

 لــيس لــه دور فعــال فــي الحــد مــن التكلفــة وتحــسين الــسياسات الــضريبية والنقديــة علــى مــستوى المحافظــة
مشكلة الفقر، وقد يفسر عدم فعالية تحسين اإلجراءات والسياسات الضريبية والنقدية فـي المـساهمة حـل 

ين أنه ال توجد عالقة مباشـرة بـين هـذه الـسياسات بنـسبة الفقـر، مسؤولمشكلة الفقر اعتقاد البعض من ال
ســتثمار وبالتــالي زيــادة فــرص تــشغيل األيــدي العاملــة مــع العلــم أنهــا تعتبــر عوامــل مــؤثرة فــي تــشجيع اال

  .وخفض نسبة الفقر نتيجة لذلك
ي مؤســـسات المحافظـــة ألهميـــة التخطـــيط مـــسؤولالعالقـــة بـــين مـــدى إدراك ) 6.32( ويوضـــح الجـــدول 

االســتراتيجي فــي المــساهمة فــي تخفيــف حــدة الفقــر وبــين معــايير قيــاس األداء االقتــصادي التــي تعكــس 
  .ت المحافظة بالحد من هذه المشكلةاهتمام مؤسسا

  
  . اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في الحد من مشكلة الفقر):6.32(جدول 

 .تسعى المؤسسات المعنية لتخفيف حدة الفقر     أهمية التخطيط االستراتيجي

 .يسهم في تقليل حدة الفقر 152. معامل ارتباط بيرسون

 119.  الداللة

ـــة التخطـــيط ) 6.32(يالحـــظ مـــن جـــدول  ـــة بـــين إدراك المبحـــوثين ألهمي انـــه ال يوجـــد عالقـــة ذات دالل
االســتراتيجي فــي تقليــل حــدة الفقــر وبــين مــا تــسعى إليــه المؤســسات مــن تخفيــف حــدة الفقــر، بمعنــى أنــه 

 فــي حــل ي مؤســسات المحافظــة ألهميــة التخطــيط االســتراتيجي فــي المــساهمةمــسؤولبــالرغم مــن إدراك 
مــشكلة الفقــر إال أن مؤســساتهم مــا زالــت ال تقــوم بمــا هــو مطلــوب نحــو تخفيــف هــذه المــشكلة ومــساعدة 

  . الفقراء 
ي مؤسـسات محافظـة بيـت لحـم يـرون أن التخطـيط االسـتراتيجي هـو مسؤولتشير النتائج إلى أن مدراء و 

شكلة الفقـر، وان مؤسـسات أداة فعالة يمكن انتهاجها مـن قبـل مؤسـسات المحافظـة للمـساهمة فـي حـل مـ
المحافظــة لــديها ضــعف فــي الــسعي للتخفيــف مــن هــذه المــشكلة، وهــذا يعنــي ضــرورة إعــادة النظــر فــي 
االستراتيجيات والخطط التي تضعها هذه المؤسسات وذلك من خالل تبني استراتيجيات جديدة قد تـسهم 

المـواطن الفلـسطيني مـن خـالل في التخفيف من مـشكلة الفقـر فـي المحافظـة والتـي تـضم االسـتثمار فـي 
ــــيم( ــــة واالســــتثمار فــــي التعل ــــى المعرف ــــوانين ) تطــــوير رأس المــــال البــــشري القــــائم عل وتــــضم تحــــسين الق

إيجـاد بيئـة قانونيـة محفـزة لالسـتثمار وتحـسين الـسياسات الـضريبية علـى مـستوى (والسياسات من خالل 
قتــصادية المختلفــة فـي المحافظــة والتــي ، كمــا تــضم هـذه االســتراتيجيات تطــوير القطاعـات اال)المحافظـة
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تطوير القطاع السياحي والزراعي والصناعي وقطاع التجارة الداخلية واالستثمار في قطاع البناء (تضم 
ـــى تبنـــي اســـتراتيجيات داعمـــة لهـــذه القطاعـــات مـــن خـــالل )وٕانـــشاء مستـــشفيات متخصـــصة ، إضـــافة إل

 المحليـــة فـــي الـــسوق المحلـــي وتعزيـــز الـــروابط االســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة وتعزيـــز حـــصة المنتجـــات(
، )األمامية والخلفية بين القطاعات االقتصادية المختلفة، ودعـم إنـشاء مـشاريع صـغيرة ومتوسـطة المـدى

 أبــو ناهيــة، ;2010العجلــوني، ;1220البنــك الــدولي، ;2010 شــقورة،[وهــذه النتــائج تتفــق مــع دراســات 
  .] ;2005Capkova,2007; Porter,2011; Zdravko,2007 ماس،;2010

  
 اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في الحد من مشكلة 6.3.3

  :  اإلغراق 
  

 الخارجيــة إلــى أســواق المحافظــة بحيــث تبــاع تونعنــي بــاإلغراق تــدفق الــسلع والخــدمات مــن االقتــصاديا
هــا وبالتــالي منافــسة المنتجــات المحليــة فــي هــذه الــسلع بأســعار أقــل مــن ســعر التكلفــة فــي البلــد المنــتج ل

السعر على حساب الجودة أحيانا مما يسبب في خسارة الصناعة المحلية وٕاعاقـة التوسـع فـي صـناعات 
  .جديدة والقضاء على المنافسين المحليين وطردهم من السوق المحلي والتسبب في زيادة البطالة والفقر

ـــــين جـــــدول  ـــــرابط بـــــين مـــــدى إدر ) 6.33(ويب ـــــة التخطـــــيط مـــــسؤولاك الت ي مؤســـــسات المحافظـــــة ألهمي
كاستراتيجيات التي يمكن تبنيها االستراتيجي في محاربة اإلغراق وبين القضايا اإلستراتيجية المطروحة و 

  : الحد من مشكلة اإلغراق التي تعاني منها أسواق محافظة بيت لحم تسهم في
  

  : اإلغراق وبين القضايا اإلستراتيجية المطروحةالعالقة بين أهمية التخطيط في حل مشكلة) 6.33(��ول 
تطوير رأس المال  

البشري القائم على 
.                   المعرفة

تحسين 
إجراءات 
  .األعمال

تحسين السياسات 
الضريبية على 

  المستوى المحلي 

اد بيئة قانونية إيج
  .مناسبة

االستثمار في 
  .البنية التحتية

االستثمار في 
القطاع 
  .الزراعي

.240* .189  .265** .208* .197*
يسهم في محاربة  *206.  

 033. 042. 031. 006. 051. 013.  .اإلغراق 

 

 

 

 

تطوير قطاع 
 .التجارة الداخلية

االستثمار 
في القطاع 

  .الصناعي

تطبيق المواصفات 
لفلسطينية على ا

البضائع 
   .المستوردة

تعزيز حصة 
المنتجات المحلية 

في السوق 
  .المحلي

دعم وتشجيع 
إنشاء 

المشروعات 
الصغيرة 

  والمتوسطة 

تعزيز الروابط 
األمامية 

والخلفية بين 
القطاعات 
  االقتصادية

.238* .249** .301**
يسهم في محاربة  **267. **250. **283.  

 005. 010. 003. 002. 010. 013.  .اإلغراق 
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 يي مؤسسات المحافظة على أهمية التخطيط االستراتيجمسؤوليتضح من الجدول أعاله إجماع مدراء و 
في المساهمة في محاربة اإلغراق من خـالل تبنـي العديـد مـن القـضايا اإلسـتراتيجية المطروحـة المتعلقـة 

لقطاع الصناعي وتعزيز حصة المنتجات بتحسين السياسات الضريبية على المستوى المحلي، وتطوير ا
المحليــة فــي الــسوق المحلــي وبالتــالي زيــادة العائــدات الــضريبية التــي تــسهم فــي تحــسين خــدمات البنيــة 
التحتيــة المقدمـــة للقطـــاع الخـــاص الــذي يـــشجعه علـــى مـــضاعفة إنتاجيتــه وتحـــسينها لتـــضاهي البـــضائع 

 مؤسـسات مـسؤولوعلى حساب المستورد، ويعتقـد المستوردة، بحيث تزيد الحصة السوقية للسلع المحلية 
المحافظـة أن تطبيــق المواصــفات الفلــسطينية علــى الــسلع المـستوردة يــسهم فــي حــل مــشكلة اإلغــراق مــن 
خالل وضع شروط معينة تضمن دخول البضائع الصالحة لالستخدام البشري وحماية األسـواق المحليـة 

 نـسبة هـذه البـضائع الـواردة إلـى األسـواق المحليـة من اإلغراق المفاجئ مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى تقلـل
 مـن اإلبــداع والمنافـسة، كمـا يؤكــد مـدراء المؤســسات  تـشجيع البــضائع المحليـة علـى مزيــدٍ ممـا يـسهم فــي

مـــن خـــالل البيانـــات الـــواردة فـــي الجـــدول أعـــاله أن تـــشجيع الـــروابط األماميـــة والخلفيـــة بـــين القطاعـــات 
مـشاريع صـغيرة ومتوسـطة المـدى يـسهم فـي محاربـة عمليـات اإلغـراق االقتصادية المختلفة ودعم إنشاء 

ن تــشجيع الــروابط األماميــة والخلفيــة يــسهم فــي ، حيــث أ0.01 بمــستوى داللــة أقــل مــن المتواصــلة وذلــك
االستغناء عن الكثير من الواردات التي تغزو أسواقنا خاصة التي لها بديل محلي وتدخل في صناعات 

رائيلي والزيـــوت المـــستوردة وغيرهـــا، كمـــا يعتبـــر التركيـــز علـــى الترابطـــات بـــين مختلفـــة مثـــل العنـــب اإلســـ
 فـي منافـسة الكثيـر مـن م المـشاريع الـصغيرة التـي لهـا دور بـارزمختلف القطاعات من أنجع وسـائل دعـ

 درجة األولى على الموارد المحليـةالمنتجات المستوردة وتقليل نسبة االستيراد منها خاصة التي تعتمد بال
  .]2013لمحروق،ا[

بـضرورة تطـوير رأس المـال البـشري القـائم علـى )  مؤسسات المحافظةمسؤولومدراء و (ويرى المبحوثون 
 مـــن خـــالل زيـــادة القـــدرات العلميـــة لهـــذه الكـــوادر نالمعرفـــة الـــذي يعتبـــر الـــسالح األقـــوى بيـــد الفلـــسطينيي

ها فـي الـسوق المحلـي تتعزيز تنافـسيالبشرية وبالتالي المساهمة في التحسين الشامل للمنتجات المحلية و 
والخــــارجي كــــذلك ، ومــــن ناحيــــة أخــــرى يــــساعد تطــــوير رأس المــــال البــــشري فــــي زيــــادة الــــوعي الثقــــافي 

  .واالجتماعي واألخالقي تجاه السلع والخدمات التي تغزو أسواقهم على حساب المنتجات المحلية
ر في البنية التحتيـة والعمـل علـى إيجـاد ي المؤسسات على أن االستثمامسؤولوتشير النتائج إلى إجماع 

، وذلـك مـن 0.05بيئة قانونيـة محفـزة لالسـتثمار يـسهم فـي حـل مـشكلة اإلغـراق بمـستوى داللـة أقـل مـن 
خــــالل أنهــــا تــــؤدي إلــــى تعزيــــز الظــــروف المناســــبة لتــــشجيع المــــستثمرين وزيــــادة قــــدرتهم علــــى منافــــسة 

  .المنتجات والسلع المستوردة والوقوف أمامها
ال نـــسبيًا فـــي  يـــرى المبحوثـــون أن تحـــسين إجـــراءات ممارســـة األعمـــال وتبـــسيطها لـــه دور فّعـــنفـــي حـــي

  .0.051محاربة اإلغراق بمستوى داللة 
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ي مؤســـسات المحافظـــة مـــن أهميـــة التخطـــيط مـــسؤولالعالقـــة بـــين مـــا يدركـــه ) 6.34(ويظهـــر الجـــدول 
ادي التــي تعكــس اهتمــام مؤســسات االســتراتيجي فــي محاربــة اإلغــراق وبــين معــايير قيــاس األداء االقتــص

  :المحافظة بالحد من هذه المشكلة ومحاربتها
  

 . اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في الحد من مشكلة اإلغراق):6.34(جدول 

تقوم المؤسسات ذات  أهمية التخطيط االستراتيجي
العالقة بتسويق وترويج 

 .منتجات المحافظة

سواق المحافظة تتمتع أ
بالحماية من تهريب 
 . البضائع اإلسرائيلية

تسعى المؤسسات المعنية 
بتعزيز الميزة التنافسية 

 .للمنتجات المحلية

معامل ارتباط 
 بيرسون

 يسهم في محاربة اإلغراق  130. 101. -116.-

 184. 301. 234.  الداللة

خطـيط االسـتراتيجي فـي محاربـة اإلغـراق لـم أن إدراك المبحـوثين ألهميـة الت) 6.34(يالحظ من جـدول 
يكــن مــؤثرًا فــي أداء مؤســسات المحافظــة تجــاه الحــد مــن هــذه المــشكلة ومحاربتهــا، حيــث تــشير البيانــات 

 المحليــة وحمايــة أســواق منتجــاتالتــسويق وتــرويج إلــى وجــود ضــعف فــي قيــام المؤســسات بالعمــل علــى 
، بمعنـى أن هنـاك الميـزة التنافـسية للمنتجـات المحليـة  وتعزيـزمـن تهريـب البـضائع اإلسـرائيلية المحافظة

فجوة بين إدراك أهمية التخطيط كـأداة تـسهم فـي محاربـة اإلغـراق وبـين مـا تقـوم بـه مؤسـسات بيـت لحـم 
  .ةفعًال لمحاربة هذه الظاهر 

ـــاد مـــدراء و  ـــائج إلـــى اعتق ي مؤســـسات محافظـــة بيـــت لحـــم بإمكانيـــة انتهـــاج التخطـــيط مـــسؤولتـــشير النت
تيجي كأداة فعالـة مـن قبـل مؤسـساتهم لمحاربـة عمليـة اإلغـراق التـي تـؤثر علـى أسـواق ومنتجـات االسترا

المحافظــة، والتــي مــن خاللــه قــد تــستطيع المؤســسات أن تقــوم بمــا هــو مطلــوب منهــا فــي إطــار تعزيــز 
 وتوفير سبل الحماية من هذه البضائع والتخفيف من هذه المشكلة، وهذا يعني ضرورة إعـادة النظـر فـي
االستراتيجيات والخطط التي تـضعها هـذه المؤسـسات مـن خـالل تبنـي اسـتراتيجيات جديـدة يعتقـد أن لهـا 
دورا كبيــرًا و محوريــًا فــي محاربــة اإلغــراق فــي المحافظــة والتــي تــضم تطــوير رأس المــال البــشري القــائم 

 مــــستوى تحــــسين الــــسياسات الــــضريبية علــــى(علــــى المعرفــــة وتحــــسين القــــوانين والــــسياسات مــــن خــــالل 
المحافظة وتطبيق المواصفات الفلسطينية على السلع المـستوردة والعمـل علـى إيجـاد بيئـة قانونيـة محفـزة 

، كمـا تـضم هـذه االسـتراتيجيات تطـوير القطاعـات االقتـصادية الناشـطة فـي المحافظـة والتـي )لالستثمار
إلـــى تبنـــي اســـتراتيجيات إضـــافة ) تطـــوير القطـــاع الـــصناعي والزراعـــي وتطـــوير التجـــارة الداخليـــة(تـــضم 

االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة وتعزيــز حــصة المنتجــات المحليــة فــي (داعمــة لهــذه القطاعــات مــن خــالل 
الــسوق المحلــي وتعزيــز الـــروابط األماميــة والخلفيــة بــين القطاعـــات االقتــصادية المختلفــة، ودعــم إنـــشاء 
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 الجعفـري ;2006عثمـان،[فـي دراسـات وهذه النتائج تتفـق مـع مـا ورد ) مشاريع صغيرة ومتوسطة المدى
  .] 2004والفي،

  
  :   أهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في الحد من مشكلة تهريب السلع 6.3.4

  
تقــوم عمليــات التهريــب علــى أســاس دخــول البــضائع والــسلع عبــر منافــذ ومــداخل المحافظــة مــن الخــارج 

 البــضائع بطريقــة مباشــرة عبــر مــداخل ومنافــذ بــصورة غيــر قانونيــة وغيــر شــرعية، وتــتم عمليــات تهريــب
المحافظة بعيدًا عن رقابة األجهزة الرقابية والتنفيذية في المحافظة، وقد يتم التهريب بصورة غير مباشرة 
عـن طريــق إخفــاء البــضائع وتمويههــا مــع بــضائع أخــرى أو مــن خــالل عــدم إظهــار الكميــة الحقيقيــة مــن 

 مـن هـذه البـضائع يكـون مخالفـًا لـشروط الـسالمة العامـة اً ره أن جـزءهذه السلع الداخلة، ومـن الجـدير ذكـ
مما يعـرض حيـاة المـواطنين للخطـر، هـذا باإلضـافة إلـى قـضائه علـى تكـافؤ الـسوق الـذي يعطـي هـؤالء 
المهربين حصة سوقية على حساب العاملين بالمنتجـات المحليـة، كمـا تتـسبب عمليـات التهريـب بـضرر 

  .نتيجة طبيعية لعدم دفع رسوم الضرائب والجمارك عن هذه المهرباتمالي على خزينة الدولة ك
طبيعــة العالقــة بــين مــدى إدراك مــدراء مؤســسات محافظــة بيــت لحــم ألهميــة ) 6.35(ويوضــح جــدول 

ــــين القــــضايا اإلســــتراتيجية  ــــسلع وب ــــب ال مــــساهمة التخطــــيط االســــتراتيجي فــــي الحــــد مــــن عمليــــات تهري
 الحــد مــن هــذه المــشكلة مــن وجهــة نظــر مــدراء راتيجيات تــسهم فــيكاســتالتــي يمكــن تبنيهــا المطروحــة و 

  :ي مؤسسات محافظة بيت لحممسؤولو 
  

  :العالقة بين أهمية التخطيط في حل مشكلة تهريب السلع وبين القضايا اإلستراتيجية المطروحة) 6.35(��ول 
تطوير رأس المال  

البشري القائم على 
.                   المعرفة

االستثمار 
في نوعية 

 .التعليم

تحسين 
إجراءات 
  .األعمال

تحسين السياسات 
الضريبية على 

 .المستوى المحلي 

إيجاد بيئة 
  .قانونية مناسبة

االستثمار في 
  البنية التحتية 

يسهم في الحد  *199. *221. **294. *222. *227. **359.
من عمليات 
  .عتهريب السل

.000 .018 .022 .002 .022 .040 

تطوير قطاع 
 .التجارة الداخلية

االستثمار 
في القطاع 
  .الصناعي 

تعزيز حصة 
المنتجات 

المحلية في 
السوق 
  .المحلي

تطبيق المواصفات 
الفلسطينية على 

البضائع 
  .لمستوردةا

دعم وتشجيع 
إنشاء 

المشروعات 
الصغيرة 

 والمتوسطة 

تعزيز الروابط 
األمامية والخلفية 

بين القطاعات 
  االقتصادية

.202* .291** .259** .230* .243* .293** 

 

 

 

يسهم في الحد 
من عمليات 
 .تهريب السلع

.037 .002 .007 .017 .012 .002 
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محافظـة علـى أهميـة ي مؤسـسات المـسؤولإلـى إجمـاع مـدراء و ) 6.35(تؤكد البيانـات الـواردة فـي جـدول 
 فــي المــساهمة فــي الحــد مــن عمليــات تهريــب الــسلع مــن خــالل تبنــي العديــد مــن يالتخطــيط االســتراتيج

القضايا اإلستراتيجية المطروحة المتعلقة بتطوير رأس المال البشري القائم على المعرفـة واالسـتثمار فـي 
ات االقتصادية المختلفة وتعزيـز حـصة القطاع الصناعي وتشجيع الروابط األمامية والخلفية بين القطاع

  .0.01المنتجات المحلية في السوق المحلي وذلك بمستوى داللة أقل من 
و المؤســسات أن االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة واالســتثمار فــي التعلــيم والعمــل علــى إيجــاد مــسؤولويعتقــد 

ع المـستوردة وتحـسين إجـراءات بيئة قانونية محفزة لالستثمار وتطبيـق المواصـفات الفلـسطينية علـى الـسل
ممارسة األعمال وتبسيطها وتقليل التكلفة ودعم إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة المدى وتطوير التجارة 

  .0.05الداخلية تسهم في حل مشكلة تهريب السلع بمستوى داللة أقل من 
حلـي، حيــث و مؤسـسات بيـت لحـم بـضرورة تحــسين الـسياسات الـضريبية علـى المـستوى الممـسؤولويـرى 

أن فرض ضرائب باهظة على بعض السلع تجعل منها ذريعة للبعض للتهريب إضافة إلـى أن تحـسينها 
  .يحفز القطاع الخاص على اإلنتاج وضخ منتجات بديلة للسلع والبضائع المهربة

 يعتبــر التركيــز علــى تنفيــذ هــذه القــضايا اإلســتراتيجية وتبنيهــا كاســتراتيجيات فاعلــة فــي حمايــة األســواق
المحلية من التهريب أمر في غاية األهمية وذلك لتكامل هذه القضايا مع بعضها فـي إطـار عـام يهـدف 

  إلى توفير الدعم والمساندة للمنتجات المحلية لكي تـستطيع أن تحقـق إشـباع ورغبـة المـستهلك المحلـي
هربــة وتقليــل  وبالتــالي إحــالل هــذه المنتجــات محــل البــضائع والــسلع الموعلــى نحــو يكفــي حاجــة الــسوق

الطلــب عليهــا، مــع ضــرورة عــدم إهمــال تــأمين حاجــة الــسوق مــن الــسلع والبــضائع التــي لــيس لهــا بــديل 
محلــي ولكــن وفــق المواصــفات الفلــسطينية التــي يــضمن مــن خاللهــا صــالحية هــذه البــضائع لالســتخدام 

  .البشري على عكس جزء كبير من هذه البضائع المهربة 
ير القطــــاع الزراعــــي لــــيس لهــــا دور بــــارز فــــي محاربــــة تهريــــب الــــسلع ويبــــين الجــــدول الــــسابق أن تطــــو 

 والبــضائع إلــى أســواق المحافظــة خاصــة الزراعيــة منهــا، علــى الــرغم مــن أهميــة مــا يــوفره مــن منتجــات
ين بعـدم تـأثير القطـاع الزراعـي علـى مـسؤولها أحيانًا، وقد يرجع سـبب اعتقـاد الزراعية يتم اللجوء لتهريب

 عمليات التهريـب لتفتيـت ملكيـة األراضـي الزراعيـة واالنتـشار الـسكاني فـي المنـاطق المساهمة في تقليل
  .الزراعية والسيطرة اإلسرائيلية على ما تبقى  من أراضي المحافظة

انــه ال يوجــد عالقــة بــين اعتقــاد المبحــوثين بأهميــة التخطــيط االســتراتيجي فــي ) 6.36(يوضــح جــدول 
تــسويق  تقــوم بــه المؤســسات للحــد مــن هــذه الظــاهرة مــن خــالل محاربــة عمليــات تهريــب الــسلع وبــين مــا

 بمـــساهمة  اعتقـــاد المبحـــوثين المحليـــة، ويوضـــح الجـــدول وجـــود عالقـــة وارتبـــاط بـــينمنتجـــاتالوتـــرويج 
التخطــيط االســتراتيجي فــي الحــد مــن عمليــات التهريــب وبــين مــا تقــوم بــه المؤســسات مــن ســبل حمايــة 

 مثل قانون حظر قوانين تعزيز بيئة األعمالل هاتنفيذ و إلسرائيليةمن تهريب البضائع ا المحافظةألسواق 
  . على التوالي0.01 و 0.05 بمستوى داللة أقل من منتجات المستوطنات
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 . اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في محاربة عمليات التهريب):6.36(جدول 

سات ذات تقوم المؤس أهمية التخطيط االستراتيجي
العالقة بتسويق وترويج 

  .منتجات المحافظة

تتمتع أسواق المحافظة 
بالحماية من تهريب 
 . البضائع اإلسرائيلية

تقوم المؤسسات 
المعنية بتنفيذ قوانين 
  .تعزيز بيئة األعمال

معامل ارتباط 
 بيرسون

يسهم في الحد من عمليات  **326. *242. 101.
 .تهريب السلع

 001. 012. 300.  الداللة

يتبين من الجدول أعاله وجود فجوة بين إدراك أهمية التخطيط كأداة تسهم في محاربة عمليات التهريب 
وبين ما تقوم به مؤسسات بيت لحم من حمالت دعائية وتسويقية للمنتجـات المحليـة كبـديل لهـذه الـسلع 

 وبـالرغم مـن ذلـك يبـدو أن المهربة التي تـؤثر علـى االقتـصاد المحلـي وعلـى صـحة المـواطنين أنفـسهم ،
مؤسـسات محافظــة بيــت لحــم تــدرك ضــرورة محاربـة تهريــب البــضائع اإلســرائيلية وتنفيــذ القــوانين الرادعــة 

  .بحق من يقوموا بعمليات التهريب
ي مؤســـسات محافظـــة بيـــت لحـــم يـــرون أن التخطـــيط االســـتراتيجي مـــسؤولتـــشير النتـــائج إلـــى أن مـــدراء و 
انتهاجــــه مــــن قبــــل مؤســــسات المحافظــــة لمحاربــــة عمليــــات تهريــــب الــــسلع يعتبــــر أداة فاعلــــة إذا مــــا تــــم 

والبــضائع التــي تــؤثر علــى أســواق ومنتجــات المحافظــة، وبــالرغم مــن هــذه الرؤيــا يالحــظ أن المؤســسات 
لــديها ضـــعف فـــي تـــرويج وتــسويق المنتجـــات المحليـــة كبـــدائل لهــذه المنتجـــات والـــسلع، ولكنهـــا بالمقابـــل 

ن الرادعــة بحــق مــن يهــرب بــضائع مــن المــستوطنات وٕاســرائيل ومــع ذلــك ال تحـاول تطبيــق بعــض القــواني
تــزال عمليــات التهريــب متواصــلة عبــر منافــذ ومــداخل المحافظــة، ولكــي تقــوم المؤســسات المعنيــة بــدورها 
فــي محاربــة عمليــات التهريــب المتواصــلة فهــذا يــستدعي تبنــي اســتراتيجيات جديــدة قــد تــسهم فــي محاربــة 

ع إلــــى المحافظــــة والتــــي تــــضم تطــــوير رأس المــــال البــــشري القــــائم علــــى المعرفــــة عمليــــات تهريــــب الــــسل
ـــيم وتحـــسين القـــوانين والـــسياسات مـــن خـــالل  تحـــسين الـــسياسات الـــضريبية علـــى (واالســـتثمار فـــي التعل

مستوى المحافظة وتطبيق المواصفات الفلسطينية على السلع المستوردة والعمل على إيجاد بيئـة قانونيـة 
، كمــــا تــــضم هــــذه )ثمار وتحــــسين إجــــراءات ممارســــة األعمــــال وتبــــسيطها وتقليــــل التكلفــــةمحفــــزة لالســــت

تطوير القطاع الصناعي (االستراتيجيات تطوير بعض القطاعات االقتصادية في المحافظة والتي تضم 
االســتثمار (إضـافة إلــى تبنــي اسـتراتيجيات داعمــة لهــذه القطاعـات مــن خــالل ) وتطـوير التجــارة الداخليــة

لبنية التحتية وتعزيز حصة المنتجات المحلية في السوق المحلي وتعزيز الـروابط األماميـة والخلفيـة في ا
وهـذه النتـائج تتفـق ) بين القطاعات االقتصادية المختلفة، ودعم إنشاء مـشاريع صـغيرة ومتوسـطة المـدى

  .] 2001 سعيفان،; 2006الحكيمي ،[مع ما ورد في دراسة 
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  :  ستراتيجي في المساهمة في الحد من مشكلة التهرب الضريبي  أهمية التخطيط اال6.3.5
  

ويعنى بالتهرب الضريبي عدم دفع المكلفين الضريبة المستحقة عليهم وفق القانون سواء جزئيًا أو كليـًا، 
ويــؤدي التهــرب الــضريبي إلــى انخفــاض حجــم اإليــرادات العامــة للدولــة وتــدني مــستوى الخــدمات المقدمــة 

سوق نتيجة لتهرب البعض والتزام البعض اآلخر بالدفع الذي قـد يتـسبب فـي منافـسة غيـر وعدم تكافؤ ال
  .شريفة لصالح المتهربين

ي مؤســسات بيــت لحــم ألهميــة التخطــيط مــسؤولالعالقــة التــي تــربط بــين اعتقــاد ) 6.37(ويبــين جــدول 
تراتيجية المطروحــة االســتراتيجي كــأداة تــسهم فــي الحــد مــن مــشكلة التهــرب الــضريبي وبــين القــضايا اإلســ

 الحــد مــن مــشكلة التهــرب الــضريبي مــن وجهــة نظــر مــدراء كاســتراتيجيات تــسهم فــيالتــي يمكــن تبنيهــا و 
  :ي مؤسسات محافظة بيت لحممسؤولو 
  

  :العالقة بين أهمية التخطيط في حل مشكلة التهرب الضريبي وبين القضايا اإلستراتيجية المطروحة) 6.37(��ول 

تطوير رأس   
بشري المال ال

القائم على 
.                المعرفة

االستثمار 
في نوعية 

 .التعليم

تحسين 
إجراءات 
 .األعمال

تحسين السياسات 
الضريبية على 
 يالمستوى المحل

تحسين 
السياسات النقدية 

على المستوى 
 .ي المحل

االستثمار 
في البنية 

  .التحتية

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

يسهم في  101. 119. **273. 161. 100. 105.
تحسين الوعاء 
الضريبي لحل 
مشكلة التهرب 

  .الضريبي
 301. 224. 004. 097. 303. 284.  الداللة

 

 

 

  

إيجاد بيئة 
 .قانونية مناسبة

تعزيز حصة 
المنتجات 

المحلية في 
السوق 
 .المحلي

تطبيق 
المواصفات 
الفلسطينية 

على 
البضائع 
  .المستوردة

دعم وتشجيع إنشاء 
المشروعات 

الصغيرة 
  والمتوسطة 

تعزيز الروابط 
األمامية والخلفية 

بين القطاعات 
  االقتصادية

  

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

يسهم في   103. 008. 098. 086. 0.156
تحسين الوعاء 
الضريبي لحل 
مشكلة التهرب 

  .الضريبي
  293. 938. 315. 376. 0.108  الداللة



 165

ي مؤســسات المحافظــة علــى أهميــة مــسؤولو إلــى إجمــاع مــدراء ) 6.37(تــشير البيانــات الــواردة فــي جــدول
التخطــيط االســتراتيجي فــي المــساهمة فــي حــل مــشكلة التهــرب الــضريبي مــن خــالل تحــسين الــسياسات 

  و تغطية شرائح لم تكن مغطاة بالـسابقإلىصول  وزيادة كفاءة النظام الضريبي بما يسمح للو ةالضريبي
تخفــيض الــضرائب علــى الــدخول وعوائــد رؤوس األمــوال المــستثمرة فــي القطــاع الخــاص، وتقــديم حــوافز 

  المشاريع الجديدة لتشجيع المستثمرين على زيـادة اسـتثماراتهم وتوسـعها، إضـافةوٕاعفاءات ضريبية على
شـبكة [ا السياسة الـضريبية والتـشاور المـسبق بـشأنه ى استقرارلتوسيع نطاق الوعاء الضريبي والعمل عل

  .] 2010المحاسبين العرب،
ـــأثير أي مـــن القـــضايا اإلســـتراتيجية المطروحـــة فـــي تحـــسين الوعـــاء  ـــواردة عـــدم ت ـــات ال كمـــا تؤكـــد البيان

لـيم الضريبي ومحاربة  ظاهرة التهرب الضريبي بما فيهـا تطـوير رأس المـال البـشري واالسـتثمار فـي التع
  .وتحسين إجراءات ممارسة األعمال على المستوى المحلي وغيرها

نـــه ال يوجـــد عالقـــة ذات داللـــة بـــين اعتقـــاد المبحـــوثين بأهميـــة التخطـــيط أ) 6.38(يالحـــظ مـــن جـــدول 
االسـتراتيجي فــي محاربــة عمليـات التهــرب الــضريبي وبــين مـا تقــوم بــه المؤسـسات مــن إجــراءات تحــسين 

 لقـضايا أصـحاب المـصالح تهـامتابعضـعف لمرتبطة بهذه الظـاهرة مـن خـالل وتطوير ومتابعة القضايا ا
التهــرب ، فــي حــين يوجــد ارتبــاط بــين مــساهمة التخطــيط االســتراتيجي فــي الحــد مــن المتعلقــة بالــضرائب

بمــستوى داللــة أقــل مــن  تنفيــذ قــوانين تعزيــز بيئــة األعمــالوبــين مــا تقــوم بــه المؤســسات مــن الــضريبي 
0.01.  

  
 عالقة أهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في حل مشكلة التهرب الضريبي ودور المؤسسات :)6.38(جدول 

 :لتخفيف حدتها

تقوم المؤسسات المعنية  أهمية التخطيط االستراتيجي
بتنفيذ قوانين تعزيز بيئة 

 .األعمال

يوجد متابعة لقضايا أصحاب المصالح 
المتعلقة بالضرائب، والجمارك، واالستيراد 
والتصدير والقوانين واألنظمة مع الجهات 

 .المختصة 

يسهم في تحسين الوعاء الضريبي  089. **335. معامل ارتباط بيرسون
 360. 000.  الداللة .لحل مشكلة التهرب الضريبي 

وهذا يعني أنه بالرغم من إدراك ممثلـي مؤسـسات محافظـة بيـت لحـم ألهميـة التخطـيط االسـتراتيجي فـي 
لتهـــرب الـــضريبي إال أن المؤســـسات لـــديها ضـــعف واضـــح فـــي متابعـــة قـــضايا أصـــحاب حـــل مـــشكلة ا

  .المصالح الضريبية مع أنها تعي ضرورة تنفيذ القوانين المرتبطة بذلك 
تشير النتائج إلى ضرورة انتهاج أسلوب التخطيط االستراتيجي من قبل مؤسسات المحافظة في محاربـة 

 مؤسـسات المحافظـة مـسؤولواسـتراتيجيات أجمـع عليهـا مـدراء و ظاهرة التهرب الضريبي من خالل تبني 
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تتعلق بتحسين السياسات الضريبية على مستوى المحافظة لرفع نسبة اإليـرادات الـضريبية مـن المكلفـين 
. ويـتم مــن خاللهـا تحــسين أداء مؤسـسات المحافظــة للقيـام بمــا هـو مطلــوب منهـا لمحاربــة هـذه الظــاهرة 

  .] 2001 سعيفان،;2003 صالح،;2010 شبكة المحاسبين العرب ،[ ةوهذا يتفق مع نتائج دراس
  

  :   أهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في تنظيم األسواق وتنشيط التجارة الداخلية6.3.6
  

وتعتبر التجارة الداخلية من األنشطة االقتصادية التي تلعب دورًا بارزًا في توليد فرص العمل مـن خـالل 
منشآت التجارية في المحافظـة ومـن خـالل مـا تقـوم بـه مـن تنـشيط اإلنتـاج المحلـي لتغطيـة التوسع في ال

  . االستهالك وبالتالي فتح فرص عمل الستيعاب المزيد من األيدي العاملة
ي مؤسـسات المحافظـة علـى أهميـة مسؤولإلى إجماع مدراء و ) 6.39(وتشير البيانات الواردة في جدول 

المساهمة في تنظيم األسواق المحلية وتنشيط التجارة الداخلية من خالل تبني  في يالتخطيط االستراتيج
المطروحــة المتعلقـــة بتطــوير رأس المــال البــشري القــائم علــى المعرفـــة العديــد مــن القــضايا اإلســتراتيجية 

 التـسويقالبيـع والـشراء و  رفع قدرات العـاملين فـي هـذا القطـاع فـي فنـونمن خالل واالستثمار في التعليم 
تعزيــز حــصة ، كمــا أظهــرت النتــائج أن لمــستهلكين بــصورة جيــدة لخدمــة مــا بعــد البيــع لتقــديم الخــدماتو 

 إنـشاء المـشروعات الـصغيرة والمتوسـطة وٕانـشاء مستـشفيات المنتجات المحلية في الـسوق المحلـي ودعـم
ل أن ، وذلـك مـن خـال0.01متخصصة يسهم في تنـشيط التجـارة الداخليـة وذلـك بمـستوى داللـة أقـل مـن 

زيــادة عــرض المنتجــات المحليــة فــي األســواق المحليــة يخلــق طلبــًا علــى هــذه المنتجــات وبالتــالي تنــشيط 
التجــارة الداخليــة، أمــا فيمــا يخــص االســتثمار فــي المــشاريع الــصغيرة والمستــشفيات فهــذا ينــشط التجــارة 

 التجزئــة ت محــالالداخليــة مــن خــالل مــا تحتاجــه هــذه المــشاريع مــن ســلع وبــضائع يــتم اســتهالكها مــن
  .والجملة في المحافظة

  
  :العالقة بين أهمية التخطيط في تنظيم األسواق التجارية وبين القضايا اإلستراتيجية المطروحة) 6.39(��ول 

تطوير رأس المال  
البشري القائم على 

.                     المعرفة

االستثمار 
في نوعية 

 .التعليم

تحسين 
إجراءات 
 .األعمال

تحسين السياسات 
الضريبية على 

 .المستوى المحلي 

تحسين السياسات 
النقدية على 

 .المستوى المحلي 

االستثمار في 
  .البنية التحتية

يسهم في تنظيم  161. -074.- *214. 181. **335. **324.
األسواق المحلية 
لتنشيط التجارة 

 .الداخلية

.001 .000 .062 .027 .452 .098 
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إيجاد بيئة قانونية 
  .مناسبة

تطوير 
القطاع 

 .السياحي 

 

االستثمار 
في القطاع 

 .الزراعي

االستثمار في 
 .قطاع البناء 

 

تطوير قطاع 
  .التجارة الداخلية

االستثمار في 
القطاع 

  .الصناعي 

يسهم في تنظيم  *235. 177. 094. *201. *222. *194.
المحلية األسواق 

لتنشيط التجارة 
  .الداخلية

.045 .021 .038 .334 .068 .015 

 

 

 

 

إنشاء مستشفيات 
متخصصة في 

 األمراض الخطيرة 

تعزيز حصة 
المنتجات المحلية 
  .في السوق المحلي

تطبيق المواصفات 
الفلسطينية على 

 .البضائع المستوردة 

ء دعم وتشجيع إنشا
المشروعات 

الصغيرة 
  والمتوسطة 

تعزيز الروابط 
األمامية والخلفية بين 
  القطاعات االقتصادية

يسهم في تنظيم  183. **249. *212. **321. **261.
األسواق المحلية 
لتنشيط التجارة 

  .الداخلية

.007 .001 .029 .010 .060 

رة تحــسين الـسياسات الـضريبية علــى  المؤســسات مـن خـالل الجــدول أعـاله بـضرو مـسؤولوويـرى مـدراء و 
المـــستوى المحلـــي وٕايجـــاد بيئـــة قانونيـــة محفـــزة لالســـتثمار وتطبيـــق المواصـــفات الفلـــسطينية علـــى الـــسلع 
المــستوردة كقــضايا إســتراتيجية تــسهم فــي تنظــيم وتنــشيط التجــارة الداخليــة وذلــك مــن خــالل أنهــا تــشجع 

 مـن األيـدي العملـة، وسع فيها وبالتالي استيعاب مزيدٍ القطاع الخاص على زيادة استثماراته التجارية والت
 مؤســسات المحافظــة أنــه بتطــوير القطــاع الــصناعي والــسياحي والزراعــي يمكــن تنظــيم مــسؤولوويعتقــد 

مــسؤولو مؤســسات ، فــي حــين يعتقــد 0.05أســواق المحافظــة وتنــشيط تجارتهــا بمــستوى داللــة أقــل مــن 
ال وتبـــسيطها وتـــشجيع الـــروابط األماميـــة والخلفيـــة بـــين ن تحـــسين إجـــراءات ممارســـة األعمـــالمحافظـــة أ

القطاعات االقتصادية المختلفة وتطوير التجارة الداخلية واالستثمار في البنية التحتية كلها قضايا مؤثرة 
  .نسبيًا في تنظيم أسواق المحافظة وتنشيطها

ا تــأثير فــي تنظــيم أســواق ويبــين الجــدول الــسابق وجــود العديــد مــن القــضايا اإلســتراتيجية التــي لــيس لهــ
ــــرى  ــــى مــــستوى المحافظــــة مــــسؤولوالمحافظــــة، حيــــث ي ــــسياسات النقديــــة عل  المؤســــسات أن تحــــسين ال

  .واالستثمار في قطاع البناء ليس له دور فعال في تنظيم التجارة وتنشيطها في محافظة بيت لحم
ؤسـسات محافظـة بيـت ي ممـسؤولانـه ال يوجـد عالقـة ذات داللـة بـين إدراك ) 6.40(يالحظ من جـدول 

لحم ألهمية التخطيط االستراتيجي فـي تنظـيم وتنـشيط التجـارة الداخليـة وبـين مـا تقـوم بـه مؤسـساتهم مـن 
ألسـواق البسطات العشوائية في امتابعة إجراءات لتنشيط التجارة الداخلية من مراقبة األسواق وتنظيمها و 



 168

ـــة و  جـــات المحافظـــةمنتلتـــسويق وتـــرويج والـــشوارع وٕازالتهـــا، ومـــا تقـــوم بـــه مـــن  تنظـــيم المـــصالح التجاري
  .والصناعية في المحافظة

 

 . اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في تنشيط التجارة الداخلية):6.40(جدول 

أهمية التخطيط 
 االستراتيجي

يوجد متابعة  
ومراقبة ألسواق 

المحافظة 
.              باستمرار 

يوجد متابعة 
للبسطات العشوائية 

والتعديات على 
 .شوارع المحافظة

يوجد تنظيم 
لألسواق 

التجارية في 
 .المحافظة 

تقوم المؤسسات 
ذات العالقة بتسويق 

وترويج منتجات 
 .المحافظة

تقوم المؤسسات المعنية 
تجارية بتنظيم المصالح ال

 .والصناعية في المحافظة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

يسهم في تنظيم  -055.- 003. 079. 132. 038.
األسواق المحلية 
لتنشيط التجارة 

 572. 973. 419. 177. 698.  الداللة . الداخلية

و ي مؤسـسات محافظـة بيـت لحـم يـرون أن التخطـيط االسـتراتيجي هـمسؤولتشير النتائج إلى أن مدراء و 
، وبالرغم مـن هـذا تنظيم وتنشيط التجارة الداخليةأداة فعالة يجب انتهاجها من قبل مؤسسات المحافظة ل
ــــي  البــــسطات متابعــــة مراقبــــة األســــواق وتنظيمهــــا و اإلدراك يالحــــظ ضــــعف أداء المؤســــسات المعنيــــة ف

تنظــيم و  لمحافظــةمنتجــات التــسويق وتــرويج والــشوارع وٕازالتهــا، ومــا تقــوم بــه مــن ألســواق العــشوائية فــي ا
ولكـي تقـوم المؤسـسات المعنيـة بـدورها فـي تنظـيم األسـواق ، المصالح التجارية والصناعية فـي المحافظـة

وتنشيط التجارة الداخلية فيها، فهذا يستدعي تبني استراتيجيات جديدة قد تسهم في تنظيم وتنشيط أسواق 
تطــوير رأس المــال البــشري القــائم (ل المحافظــة والتــي تــضم تطــوير قــدرات اإلنــسان الفلــسطيني مــن خــال

تحـــسين الـــسياسات (وتحـــسين القـــوانين والـــسياسات مـــن خـــالل ) علـــى المعرفـــة واالســـتثمار فـــي التعلـــيم
الــضريبية علــى مــستوى المحافظــة وتطبيــق المواصــفات الفلــسطينية علــى الــسلع المــستوردة والعمــل علــى 

ـــة محفـــزة لالســـتثمار وتحـــسين إجـــراءات م ـــة قانوني مارســـة األعمـــال وتبـــسيط تـــسجيل ومتابعـــة إيجـــاد بيئ
، كما تضم هذه االستراتيجيات تطـوير بعـض القطاعـات )اإلجراءات المرتبطة بالتراخيص وتقليل التكلفة

تطــوير القطــاع الــصناعي والــسياحي والزراعــي وتطــوير التجــارة (االقتــصادية فــي المحافظــة والتــي تــضم 
ى تبنـــي اســـتراتيجيات داعمـــة لهـــذه القطاعـــات مـــن إضـــافة إلـــ) الداخليــة وٕانـــشاء مستـــشفيات متخصـــصة 

تحـــسين البنيـــة التحتيـــة وتعزيـــز حـــصة المنتجـــات المحليـــة فـــي الـــسوق المحلـــي وتعزيـــز الـــروابط (خـــالل 
) ء مـشاريع صـغيرة ومتوسـطة المـدىاألمامية والخلفية بـين القطاعـات االقتـصادية المختلفـة، ودعـم إنـشا

  .] 2010 عبدالعال ،;2011الصوراني،[ راسةتفق البعض من هذه النتائج مع نتائج دوي
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  :  أهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في خفض نسبة التضخم في المحافظة 6.3.7

  
ويعـرف التـضخم بأنـه االرتفـاع المــستمر والمـؤثر فـي األسـعار والـذي يــؤدي إلـى انخفـاض القـوة الــشرائية 

ور والتي تكون نتيجة لزيادة اإلنفاق الحكومي وانخفـاض لألفراد وانخفاض القيمة الحقيقية للرواتب واألج
اإلنتــاج المحلــي وكــذلك زيــادة االســتيراد مــن الخــارج خاصــة الكماليــات، ويوضــح الجــدول التــالي طبيعــة 

ي مؤسسات المحافظة ألهمية التخطيط االستراتيجي في خفض نـسبة التـضخم مسؤولالعالقة بين إدراك 
كاسـتراتيجيات تـسهم فـي خفـض نـسبة التـضخم التي يمكن تبنيها طروحة و وبين القضايا اإلستراتيجية الم

  :ي مؤسسات محافظة بيت لحممسؤولفي محافظة بيت لحم وذلك من وجهة نظر مدراء و 
  

العالقة بين أهمية التخطيط االستراتيجي في خفض نسبة التضخم وبين القضايا اإلستراتيجية ) 6.41(��ول 
  :المطروحة

تطوير رأس  
البشري المال 

القائم على 
.              المعرفة

االستثمار في 
  .نوعية التعليم

تحسين 
إجراءات 
 .األعمال

تحسين 
السياسات 

الضريبية على 
 المستوى المحلي

تحسين 
السياسات النقدية 

على المستوى 
 .حلي الم

االستثمار في 
  .البنية التحتية

يسهم في خفض  140. 001. 188. *229. *227. 162.
 150. 991. 053. 017. 019. 095. .نسبة التضخم 

 

 

 

 

إيجاد بيئة 
قانونية 
  .مناسبة

تطوير القطاع 
 .السياحي 

 

االستثمار في 
القطاع 
 .الزراعي

االستثمار في 
 .قطاع البناء 

 

تطوير قطاع 
 .ة الداخليةالتجار 

االستثمار في 
القطاع 

  الصناعي 
يسهم في خفض  137. 162. 123. 060. 142. 105.

 160. 095. 206. 540. 144. 284. .نسبة التضخم 

 

 

 

 

إنشاء مستشفيات 
متخصصة في 

األمراض 
  الخطيرة 

تعزيز حصة 
المنتجات 

المحلية في 
  .السوق المحلي

تطبيق المواصفات 
الفلسطينية على 

ائع البض
  .المستوردة

دعم وتشجيع إنشاء 
المشروعات 

الصغيرة 
 والمتوسطة 

تعزيز الروابط 
األمامية والخلفية بين 
  القطاعات االقتصادية

يسهم في خفض  097. 137. 168. 087. *216.
 321. 161. 084. 373. 025.  .نسبة التضخم 

ي مؤسـسات المحافظـة علـى أهميـة ؤولمـستشير البيانات الواردة في الجدول الـسابق إلـى إجمـاع مـدراء و 
 فـــي خفـــض نـــسبة التـــضخم مـــن خـــالل تبنـــي العديـــد مـــن القـــضايا اإلســـتراتيجية يالتخطـــيط االســـتراتيج

المطروحـــة المتعلقـــة باالســـتثمار فـــي التعلـــيم و تحـــسين إجـــراءات ممارســـة األعمـــال وتبـــسيطها وتحـــسين 
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خصـصة وذلـك بمـستوى داللـة أقـل مـن السياسات الضريبية على المستوى المحلي وٕانشاء مستـشفيات مت
 مؤسـسات المحافظـة ان تطـوير رأس المـال البـشري القـائم علـى المعرفـة مـسؤولو، في حـين يعتقـد 0.05

وتطبيق المواصفات الفلسطينية على السلع المستوردة وتطوير التجارة الداخليـة كلهـا قـضايا مـؤثرة نـسبيًا 
ل المـساهمة فـي تقــديم الحـوافز وتـشجيع إنــشاء فـي خفـض نـسبة التــضخم فـي المحافظـة، وذلـك مــن خـال

الشركات وتبـسيط اإلجـراءات الالزمـة لـذلك ورفـدها بالكفـاءات المؤهلـة بهـدف تـشجيع اإلنتاجيـة وزيادتهـا 
وتطــوير الــصناعات والمنتجــات المحليــة لالســتغناء عــن البــضائع المــستوردة وتقليــل حــدة التــضخم التــي 

 البــضائع، هــذا باإلضــافة إلــى تطــوير التجــارة الداخليــة وانتهــاج  مــع هــذهاً يكــون جــزء كبيــر منهــا مــستورد
سياسات تجارية تقوم على أساس زيادة كمية البيع وتخفيض األسعار ومنع االحتكار وتـشجيع المنافـسة 

  .السعرية
ويبــين الجــدول الــسابق وجــود العديـــد مــن القــضايا اإلســتراتيجية التــي لـــيس لهــا تــأثير فــي خفــض نـــسبة 

 مؤســـسات المحافظـــة أن تعزيـــز حـــصة مـــسؤولوافظـــة بيـــت لحـــم، حيـــث يـــرى مـــدراء و التـــضخم فـــي مح
المنتجات المحلية في السوق المحلي ودعم إنشاء المـشروعات الـصغيرة والمتوسـطة وٕايجـاد بيئـة قانونيـة 
محفزة لالستثمار وتشجيع الروابط األمامية والخلفية بين القطاعات االقتصادية المختلفة واالسـتثمار فـي 

نية التحتيـة واالسـتثمار فـي قطـاع البنـاء وتطـوير القطـاع الـصناعي والـسياحي والزراعـي ودعـم إنـشاء الب
مشاريع صغيرة ومتوسطة المدى وتحسين السياسات النقديـة علـى مـستوى المحافظـة لـيس لـه دور فعـال 

نقديـة في خفض نسبة التضخم في محافظة بيت لحم مع أن األدبيات تؤكد على أن تحديـد الـسياسات ال
ي مؤســسات مــسؤوللهــا دور أساســي فــي تقليــل حــدة التــضخم ولكــن قــد يعــزى هــذه االخــتالف إلــى قناعــة 

 هــذا مــن صــميم عمــل نالمحافظــة أن فــرص التــأثير فــي هــذه الــسياسات تكــون ضــعيفة علــى اعتبــار أ
  .حلي سلطة النقد الفلسطينية على مستوى االقتصاد الكلي ومن الصعب التأثير عليه على المستوى الم

ــــين مــــا يدركــــه مــــدراء و  ــــة ب ــــة التخطــــيط مــــسؤولويظهــــر الجــــدول التــــالي العالق ي المؤســــسات مــــن أهمي
االســـتراتيجي فـــي خفـــض نـــسبة التـــضخم وبـــين معـــايير قيـــاس األداء االقتـــصادي التـــي تعكـــس اهتمـــام 

  .مؤسسات المحافظة بالحد من هذه المشكلة
  

  .ستراتيجي في خفض نسبة التضخم اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط اال):6.42(جدول 
تقوم المؤسسات ذات  

العالقة بتسويق 
وترويج منتجات 

 .المحافظة

يوجد تطبيق 
للمواصفات والمقاييس 

الفلسطينية على 
البضائع المستوردة 

 .للمحافظة

تقوم المؤسسات 
المعنية بتنظيم 

المصالح التجارية 
والصناعية في 

 .المحافظة 

تسعى المؤسسات 
عزيز الميزة المعنية بت

التنافسية للمنتجات 
 .المحلية

تسعى المؤسسات 
المعنية بنقل 

التكنولوجيا إلى 
 .مصانع المحافظة

يسهم في خفض  088. 036. 133. 188. 125.
 369. 714. 173. 052. 200. .نسبة التضخم 
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هميـة ي مؤسـسات محافظـة بيـت لحـم ألمـسؤولعدم وجـود عالقـة بـين إدراك ) 6.42(يالحظ من جدول 
وبين ما تقوم به مؤسساتهم من إجراءات من المفروض خفض نسبة التضخم التخطيط االستراتيجي في 

ـــين  ـــدعم المنتجـــات المحليـــة بـــالترويج والتـــسويق وتعزيـــز ميزتهـــا التنافـــسية وتقن أن تـــسعى مـــن خاللهـــا ل
صــــفات عمليــــات االســــتيراد مــــن الخــــارج وصــــوًال لخفــــض نــــسبة التــــضخم مــــع أنهــــا تحــــاول تطبيــــق الموا

  .الفلسطينية على المستورد 
ي مؤسـسات محافظـة بيـت لحـم يـرون أن التخطـيط االسـتراتيجي هـو مسؤولتشير النتائج إلى أن مدراء و 

أداة فعالة يجب انتهاجها من قبل مؤسسات المحافظة للمساهمة في خفض نسبة التضخم في األسعار، 
 المنتجــات إنتــاج إجــراءات تــدعيم نيــة فــيوبــالرغم مــن هــذا اإلدراك يالحــظ ضــعف أداء المؤســسات المع

نقـل التكنولوجيـا وتحـسين وتعزيـز  وعدم قيام هذه المؤسسات بهذه المنتجاتتسويق وترويج  من المحلية
ولكي تقوم المؤسسات المعنية بدورها في خفض نسبة التضخم فهذا يـستدعي تبنـي الميزة التنافسية لها، 

تطـوير رأس المـال البـشري القـائم (سان الفلـسطيني مـن خـالل استراتيجيات جديدة من تطوير قـدرات اإلنـ
تحـسين إجـراءات ممارسـة (وتحسين القوانين والسياسات من خـالل ) على المعرفة واالستثمار في التعليم

األعمال وتبسيطها وتحسين السياسات الضريبية على المستوى المحلي وتطبيق المواصـفات الفلـسطينية 
مــــا تــــضم هــــذه االســــتراتيجيات تطــــوير بعــــض القطاعــــات االقتــــصادية فــــي ، ك)علــــى الــــسلع المــــستوردة
ويتفـق العديـد مـن ) الداخليـة وٕانـشاء مستـشفيات متخصـصةتطوير قطـاع التجـارة (المحافظة والتي تضم 
  .]2013 محمود،;2011الصوراني،[هذه النتائج مع دراسة 

  
  :  سويق المنتجات المحلية  أهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في دعم إنتاج وت6.3.8

  

ويقـــصد بـــدعم إنتـــاج المنتجـــات المحليـــة العمـــل علـــى تعزيـــز تنافـــسية هـــذه المنتجـــات مـــن خـــالل القيـــام 
بعمليــات التحــسين الــشامل التــي قــد تــؤثر علــى العمليــة اإلنتاجيــة وتحــسين الجــودة لتــصبح قــادرة علــى 

ادة حصتها السوقية في األسواق المحلية وهذا منافسة المنتجات األجنبية التي تغرق أسواقنا، وبالتالي زي
  .يتطلب وضع خطط تسويقية للترويج لهذه المنتجات

ي المؤســسات ألهميــة التخطــيط االســتراتيجي فــي مــسؤول ويبــين الجــدول التــالي التــرابط بــين فهــم وٕادراك 
 تبنيهــــا التــــي يمكــــندعــــم إنتــــاج وتــــسويق المنتجــــات المحليــــة وبــــين القــــضايا اإلســــتراتيجية المطروحــــة و 

 فـي محافظـة بيـت لحـم وذلـك مـن وجهـة كاستراتيجيات تسهم فـي دعـم إنتـاج وتـسويق المنتجـات المحليـة
  :ي مؤسسات محافظة بيت لحممسؤولنظر مدراء و 
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العالقة بين أهمية التخطيط في دعم إنتاج وتسويق المنتجات المحلية وبين القضايا اإلستراتيجية ) 6.43(��ول 
  :المطروحة

أس المال تطوير ر  
البشري القائم على 

.                   المعرفة

االستثمار 
في نوعية 

  .التعليم

تحسين 
إجراءات 
  .األعمال

تحسين السياسات 
الضريبية على 
  .المستوى المحلي

تحسين السياسات 
النقدية على 

 .المستوى المحلي

االستثمار في 
  .البنية التحتية 

يسهم في دعم  *197. -023.- 114. 107. *228. *233.
إنتاج وتسويق 

 042. 811. 244. 272. 018. 016.  .المنتجات المحلية

 

 

 

 

إيجاد بيئة قانونية 
  .مناسبة

تطوير 
القطاع 

 .السياحي 

االستثمار 
في القطاع 

  .الزراعي

االستثمار في 
 .اع البناء قط

 

تطوير قطاع 
 .التجارة الداخلية

االستثمار في 
  .القطاع الصناعي

يسهم في دعم  *233. 035. -059.- 053. *234. 170.
إنتاج وتسويق 

  .المنتجات المحلية
.081 .015 .587 .544 .721 .016 

 

 

 

 

إنشاء مستشفيات 
متخصصة في 

 األمراض الخطيرة 

تعزيز حصة 
المنتجات 
ي المحلية ف

  .السوق المحلي

تطبيق المواصفات 
الفلسطينية على 

البضائع المستوردة 
. 

دعم وتشجيع إنشاء 
المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة 

تعزيز الروابط األمامية 
والخلفية بين القطاعات 

  االقتصادية

يسهم في دعم  181. 050. 123. *232. 189.
إنتاج وتسويق 

  .المنتجات المحلية

.051 .016 .208 .606 .062 

ي مؤسـسات المحافظـة علـى أهميـة مـسؤولتشير البيانات الواردة في الجدول الـسابق إلـى إجمـاع مـدراء و 
 في المساهمة في دعـم وٕانتـاج وتـسويق المنتجـات المحليـة مـن خـالل تبنـي العديـد يالتخطيط االستراتيج

القائم على المعرفـة واالسـتثمار من القضايا اإلستراتيجية المطروحة المتعلقة بتطوير رأس المال البشري 
في التعلـيم وذلـك مـن خـالل تطـوير قـدرات األيـدي العاملـة فـي المـصانع المحليـة فـي مختلـف المجـاالت 
التقنية والتكنولوجية واإلدارية والتـسويقية وتحـسين جـودة التعلـيم الـذي يركـز علـى حاجـة الـسوق وبالتـالي 

  .تي تسهم في زيادة اإلنتاجية والتوسع في هذه المنتجاتالمساهمة في دعم المصانع بالكوادر الفنية ال
وتؤكــد البيانــات علــى أهميــة تطــوير القطــاع الــصناعي وتعزيــز حــصة المنتجــات المحليــة وٕاقامــة الــروابط 
األماميــة والخلفيــة بــين القطاعــات االقتــصادية المختلفــة فــي دعــم وٕانتــاج المنتجــات المحليــة،حيث يعتبــر 

نتاج هذه المنتجات لذا فإن السعي لتطـويره بنقـل التكنولوجيـا إليـه د الفقري إلالقطاع الصناعي هو العمو 
واعتمـاد معـايير الجـودة والمواصـفات الفلـسطينية علــى اإلنتـاج وتـشجيع التـرابط بـين مختلـف الــصناعات 

 هــذا باإلضــافة إلــى تغييــر ثقافــة ، للبــضائع المــستوردةاً  قويــاً المرتبطــة يجعــل مــن هــذه المنتجــات منافــس
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لمــستهلك تجــاه المنتجــات المحليــة وتفــضيلها علــى المنتجــات األجنبيــة األخــرى وبالتــالي زيــادة حــصتها ا
السوقية في األسواق المحلية، وقد تطرقـت البيانـات إلـى أهميـة تطـوير القطـاع الـسياحي واالسـتثمار فـي 

 لحـم الدوليـة فـي البنية التحتية في دعم المنتجات المحلية، حيث تـسهم الـسياحة ومـن خـالل مكانـة بيـت
 بمــا يــسهم فــي تــصدير هــذه المنتجــات إلــى مختلــف  ودوليــاً اً يــالتــرويج والتــسويق للمنتجــات المحليــة إقليم

أنحــاء العــالم وبالتــالي زيــادة اإلنتــاج المحلــي، أمــا االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة فيــسهم فــي زيــادة الطلــب 
لميــاه والمجـــاري والكهربــاء  وبالتـــالي ارتفـــاع واالســتهالك علـــى المــواد الالزمـــة لتأهيــل شـــبكات الطـــرق وا

الطلـــب علـــى المنتجـــات المحليـــة التـــي تعتبـــر مـــدخالت لهـــذه المـــشاريع، هـــذا باإلضـــافة إلـــى دور البنيـــة 
التحتية في تحفيز المستثمرين على زيادة االستثمار في المحافظة وفتح مشاريع إنتاجيـة جديـدة وتطـوير 

  . ما هو موجود
جـــود العديـــد مـــن القـــضايا اإلســـتراتيجية التـــي ال تـــؤثر فـــي دعـــم إنتـــاج وتـــسويق و ) 6.43(ويبـــين جـــدول 

ـــة، حيـــث يـــرى   مؤســـسات بيـــت لحـــم أن تحـــسين إجـــراءات ممارســـة األعمـــال مـــسؤولوالمنتجـــات المحلي
وتبــسيطها وتحــسين الــسياسات الــضريبية والنقديــة علــى مــستوى المحافظــة ودعــم المــشروعات الــصغيرة 

عـال فـي دعـم إنتـاج وتـسويق المنتجـات المحليـة فـي محافظـة بيـت لحـم، كمـا والمتوسطة لـيس لهـا دور ف
 مؤسـسات المحافظـة علـى عـدم تــأثير االسـتثمار فـي قطـاع البنـاء وتطـوير التجـارة الداخليــة مـسؤولوأكـد 

واالستثمار في القطاع الزراعي على دعم إنتـاج وتـسويق المنتجـات المحليـة، وقـد يعـزى ذلـك إلـى ميـول 
رى نتائجهـا  ذات األمـد القـصير التـي تـت محافظة بيت لحم لتنفيذ القضايا اإلسـتراتيجيةي مؤسسامسؤول

 قــد يــرى الــبعض أن  علــى األرض فمــثالً اً خــالل فتــرات قــصيرة ولــيس إلــى وقــت طويــل لكــي تــصبح واقعــ
ستغرق سـنوات لكـي تتغيـر وبالتـالي عـدم مـساهمتها ت الضريبية وٕاجراءات األعمال قد تـتحسين السياسا

  .لعمليات اإلنتاجية في ا
ي مؤسسات المحافظة ألهمية التخطـيط مسؤولالعالقة بين مدى إدراك مدراء و ) 6.44(ويظهر الجدول 

االســتراتيجي فــي دعــم وٕانتــاج وتــسويق المنتجــات المحليــة وبــين معــايير قيــاس األداء االقتــصادي التــي 
ر دعــم وتــسويق وٕانتــاج هــذه تعكــس اهتمــام مؤســسات المحافظــة بالقيــام بمــا هــو مطلــوب منهــا فــي إطــا

  .المنتجات 
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 . اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط االستراتيجي في دعم إنتاج وتسويق المنتجات المحلية):6.44(جدول 

يوجد متابعة ومراقبة  أهمية التخطيط االستراتيجي
ألسواق المحافظة 

                       .باستمرار

تتمتع أسواق 
المحافظة بالحماية 

من تهريب 
البضائع 
 . اإلسرائيلية

يوجد تنظيم 
لألسواق التجارية 

 .في المحافظة 

تقوم المؤسسات 
ذات العالقة 

بتسويق وترويج 
منتجات 
  .المحافظة

تقوم المؤسسات 
المعنية بتنظيم 

المصالح 
ناعية في الص

  .المحافظة

معامل ارتباط 
 بيرسون

م في دعم يسه -088.- -061.- -007.- -041.- -030.-
إنتاج وتسويق 

 368. 531. 946. 679. 758.  الداللة .المنتجات المحلية

يوجد تطبيق للمواصفات   
والمقاييس الفلسطينية على 

البضائع المستوردة 
 .للمحافظة

تقوم المؤسسات 
المعنية بتنفيذ 

قوانين تعزيز بيئة 
 .عمالاأل

تسعى المؤسسات 
المعنية بتعزيز 
الميزة التنافسية 

 .للمنتجات المحلية

 تسعى المؤسسات
المعنية بنقل 

التكنولوجيا إلى 
 .مصانع المحافظة

 

معامل ارتباط 
 بيرسون

يسهم في دعم   -047.- 005. 009.  -109.-
إنتاج وتسويق 

  631. 956. 923. 265.  الداللة .المنتجات المحلية

ي مؤسسات محافظـة بيـت لحـم ألهميـة مسؤولانه ال يوجد عالقة بين إدراك ) 6.44(ظ من جدول يالح
 وبـــين مـــا تقـــوم بـــه مؤســـساتهم مـــن دعـــم إنتـــاج وتـــسويق المنتجـــات المحليـــةالتخطـــيط االســـتراتيجي فـــي 

مراقبــة األســواق  و هــذه المنتجــاتتــسويق وتـرويج  مــن  المنتجـات المحليــة إنتــاجإجـراءات لتــدعيم وتــسويق
  .تنظيم المصالح التجارية والصناعية في المحافظةو وحمايتها من البضائع اإلسرائيلية 

ي مؤســسات محافظــة بيــت لحــم ألهميــة مــسؤولعــدم وجــود عالقــة بــين إدراك ) 6.44(كمــا يبــين جــدول 
 وبـــين مـــا تقـــوم بـــه مؤســـساتهم مـــن دعـــم إنتـــاج وتـــسويق المنتجـــات المحليـــةالتخطـــيط االســـتراتيجي فـــي 

نقـل التكنولوجيـا وتحـسين وتعزيـز الميـزة التنافـسية  مـن  المنتجات المحلية إنتاجدعيم وتسويقإجراءات لت
 تطبيق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية على البـضائع المـستوردةلها، وما تقوم به هذه المؤسسات من 

حة للتنـاقض  وفـي ذلـك إشـارة واضـ.وتنفيذ قوانين الحماية المرتبطة بحظر منتجات المستوطنات وغيرهـا
أهميــة التخطــيط االســتراتيجي مــسؤولي هــذه المؤســسات يــدركون بــين الجانــب النظــري والعملــي حيــث أن 

فـــي دعـــم وٕانتـــاج المنتجـــات المحليـــة ولكـــن هـــذا الفهـــم يبـــدو أنـــه ال يـــنعكس علـــى أداء مؤســـساتهم نحـــو 
  .التطوير والترويج والتسويق لهذه المنتجات ودعمها وحمايتها

ي مؤســــسات محافظــــة بيــــت لحــــم علــــى درايــــة بأهميــــة التخطــــيط مــــسؤول أن مــــدراء و تــــشير النتــــائج إلــــى
مكــن أن يــسهم فــي دعــم إنتــاج وتــسويق المنتجــات المحليــة، وبــالرغم يال االســتراتيجي كأســلوب إداري فّعــ

  المنتجـات المحليــة إنتـاج إجـراءات تــدعيم وتـسويقمـن ذلـك يالحـظ ضـعف أداء المؤســسات المعنيـة فـي
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تنظـيم المـصالح و مراقبة األسـواق وحمايتهـا مـن البـضائع اإلسـرائيلية  و هذه المنتجات تسويق وترويجمن 
نقــل التكنولوجيــا وتحــسين ، إضــافة إلــى عــدم قيــام هــذه المؤســسات  بالتجاريــة والــصناعية فــي المحافظــة

نفيــذ  وتلمواصـفات والمقـاييس الفلـسطينية علـى البـضائع المـستوردةاتطبيـق وتعزيـز الميـزة التنافـسية لهـا و 
ولكي تقوم المؤسسات المعنية بدورها في قوانين الحماية المرتبطة بحظر منتجات المستوطنات وغيرها، 

دعـــم وٕانتـــاج وتـــسويق المنتجـــات المحليـــة فهـــذا يـــستدعي تبنـــي اســـتراتيجيات جديـــدة مـــن تطـــوير قـــدرات 
) تثمار فـي التعلــيمتطــوير رأس المـال البــشري القـائم علــى المعرفـة واالســ(اإلنـسان الفلـسطيني مــن خـالل 

تطــوير (كمــا تــضم هــذه االســتراتيجيات تطــوير بعــض القطاعــات االقتــصادية فــي المحافظــة والتــي تــضم 
إضافة إلى تبني استراتيجيات داعمـة لهـذه ) القطاع الصناعي والسياحي وٕانشاء مستشفيات متخصصة 

المحليـة فـي الـسوق المحلـي االستثمار في البنية التحتية وتعزيز حصة المنتجـات (القطاعات من خالل 
 وهــذه النتــائج تتفــق مــع دراســة ) وٕاقامــة الــروابط األماميــة والخلفيــة بــين القطاعــات االقتــصادية المختلفــة

  .Porter,2003] ;2011 الصوراني،;2005 ماس،[
 

  
 أهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية مشجعة لعمل القطاع 6.3.9

   : الخاص 
مـــــدى وعـــــي مـــــدراء مؤســـــسات محافظـــــة بيـــــت لحـــــم ألهميـــــة مـــــساهمة التخطـــــيط ) 5.7(يبـــــين جـــــدول 

علـى ) 4.25،4.32(االستراتيجي في تحديد أولويات االستثمار وٕايجـاد بيئـة اسـتثمارية مـشجعة بمعـدل 
 التــوالي، ويوضــح الجــدول التــالي طبيعــة العالقــة بــين هــذا الــوعي وبــين القــضايا اإلســتراتيجية المطروحــة

 فـي محافظـة بيـت لحـم كاستراتيجيات تسهم في إيجـاد بيئـة أعمـال اسـتثمارية مـشجعةالتي يمكن تبنيها و 
  :ي مؤسسات محافظة بيت لحممسؤولوذلك من وجهة نظر مدراء و 

  

  : وبين القضايا اإلستراتيجية المطروحةإيجاد بيئة استثماريةالعالقة بين أهمية التخطيط االستراتيجي في ) 6.45(��ول 

تطوير رأس المال  
البشري القائم على 

.                   المعرفة

االستثمار 
في نوعية 

 .التعليم

تحسين 
إجراءات 
 .األعمال

تحسين السياسات 
الضريبية على 

 .المستوى المحلي 

تحسين السياسات 
دية على النق

 .المستوى المحلي 

االستثمار في 
  .البنية التحتية

يسهم في إيجاد  **337. *201. **314. **338. *225. **435.
بيئة استثمارية 
مشجعة لعمل 
  .القطاع الخاص

.000 .020 .000 .001 .038 .000 

 

 

 

 

إيجاد بيئة قانونية 
 .مناسبة

تطوير 
القطاع 

 .السياحي 

االستثمار 
 في القطاع

 .الزراعي

االستثمار في 
 .قطاع البناء 

 

تطوير قطاع 
 .التجارة الداخلية

االستثمار في 
القطاع 

  .الصناعي 
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يسهم في إيجاد  **256. **423. **310. **277. **381.  **437.
بيئة استثمارية 
مشجعة لعمل 
  .القطاع الخاص

.000 .000 .004 .001 .000 .008 

 

 

 

 

إنشاء مستشفيات 
 متخصصة في

 األمراض الخطيرة 

تعزيز حصة المنتجات 
المحلية في السوق 

  .المحلي

تطبيق المواصفات 
الفلسطينية على 

 البضائع المستوردة 

دعم وتشجيع إنشاء 
المشروعات 

الصغيرة 
 والمتوسطة 

تعزيز الروابط 
األمامية 

والخلفية بين 
القطاعات 
  االقتصادية

يسهم في إيجاد  **344. **395. **306. **468. **279.
بيئة استثمارية 
مشجعة لعمل 

  .لقطاع الخاصا

.004 .000 .001 .000 .000 

أهميــة التخطــيط  فأقــل بــين 0.01يظهــر الجــدول أعــاله وجــود عالقــة ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى 
بتطــوير االســتراتيجي فــي إيجــاد بيئــة اســتثمارية مــشجعة وبــين القــضايا اإلســتراتيجية اإلجرائيــة المرتبطــة 

أس المــال البــشري القــائم علــى المعرفــة وتحــسين الــسياسات الــضريبية علــى مــستوى المحافظــة وتحــسين ر 
إجــراءات ممارســة األعمــال وتبــسيطها وتطبيــق المواصــفات الفلــسطينية علــى البــضائع والــسلع المــستوردة 

سـتثمار فـي  المؤسـسات علـى أهميـة االمـسؤولووٕايجاد بيئة قانونية محفـزة لالسـتثمار، كمـا يؤكـد مـدراء و 
البنيـــة التحتيـــة وتطـــوير القطـــاع الـــسياحي والزراعـــي والـــصناعي وقطـــاع التجـــارة الداخليـــة وقطـــاع البنـــاء 

ن مــسؤولو ، كمـا يجمـع الإيجــاد بيئـة اسـتثمارية مـشجعةوٕانـشاء مستـشفيات متخصـصة فـي المـساهمة فـي 
ألماميــة والخلفيـة بــين علـى أهميـة تعزيــز حـصة المنتجـات المحليــة فـي الـسوق المحلــي وتعزيـز الـروابط ا

إيجـاد القطاعات االقتصادية المختلفـة ودعـم إنـشاء مـشاريع صـغيرة ومتوسـطة المـدى لـدورها الكبيـر فـي 
 وجود عالقة بين أهمية التخطيط االستراتيجي والقضايا ، كما يبين الجدول أعالهبيئة استثمارية مشجعة

، وفــي لمــستوى المحلــي واالســتثمار فــي التعلــيماإلســتراتيجية المرتبطــة بتحــسين الــسياسات النقديــة علــى ا
 فإنهـا تـسهم فـي إيجـاد بيئـة ذا تـم تبنيهـا والتخطـيط لهـا اسـتراتيجياً لك داللـة علـى أن كـل هـذه القـضايا إذ

 سواء وبالتالي إيجاد بيئة أعمال قادرة استثمارية محفزة لعمل القطاع الخاص المحلي واألجنبي على حد 
  .صاديةعلى تحقيق التنمية االقت
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ي مؤسسات محافظة بيت لحم ألهميـة التخطـيط مسؤولالعالقة بين مدى إدراك ) 6.46(يوضح الجدول 
 للنهـــــوض بـــــالواقع تحديـــــد أولويـــــات االســـــتثماراالســـــتراتيجي والقـــــضايا اإلســـــتراتيجية التـــــي تـــــسهم فـــــي 

  .االقتصادي في المحافظة وتعزيز بيئة أعمالها 
  

  .همية التخطيط االستراتيجي في تحديد أولويات االستثمار اتجاهات المبحوثين أل):6.46(جدول 
تطوير رأس المال  

البشري القائم على 
.                   المعرفة

االستثمار 
في نوعية 

  .التعليم

تحسين 
إجراءات 
  .األعمال

سات تحسين السيا
الضريبية على 
 .المستوى المحلي

تحسين السياسات 
النقدية على 

 .المستوى المحلي

االستثمار 
في البنية 

  .التحتية 
يسهم في تحديد  110. 057. 177. *217. **258. **358.

أولويات االستثمار 
  .في المحافظة 

.000 .007 .025 .068 .560 .258 

 

 

 

 

إيجاد بيئة قانونية 
 .مناسبة

ر تطوي
القطاع 

 .السياحي 

 

االستثمار 
في القطاع 

  .الزراعي

االستثمار في 
 .قطاع البناء 

 

تطوير قطاع 
 .التجارة الداخلية

االستثمار 
في القطاع 
  .الصناعي 

يسهم في تحديد  **341. *245. 082. **290. *214. **279.
أولويات االستثمار 

  .في المحافظة 
.004 .027 .002 .400 .011 .000 

 

 

 

 

إنشاء مستشفيات 
متخصصة في 

  األمراض الخطيرة 

تعزيز حصة 
المنتجات 

المحلية في 
  .السوق المحلي

تطبيق المواصفات 
الفلسطينية على 

البضائع 
  .المستوردة

دعم وتشجيع إنشاء 
المشروعات 

الصغيرة 
 والمتوسطة 

تعزيز الروابط 
األمامية والخلفية 

بين القطاعات 
  االقتصادية

يسهم في تحديد  **281. 166. 169. **264. 135.
أولويات االستثمار 

 003. 087. 081. 006. 164.  .في المحافظة 

ي مؤسـسات المحافظـة علـى أهميـة مـسؤولإلـى إجمـاع مـدراء و ) 6.46(تشير البيانات الواردة فـي جـدول 
بنـي العديـد  في المساهمة في تحديد أولويات االستثمار في المحافظة مـن خـالل تيالتخطيط االستراتيج

من القضايا اإلستراتيجية المطروحـة المتعلقـة بتطـوير رأس المـال البـشري واالسـتثمار فـي التعلـيم وٕايجـاد 
بيئة قانونية مناسبة وتحسين السياسات الضريبية وتحسين إجراءات األعمال والعمل على تعزيـز حـصة 

لفيــــة بــــين مختلــــف القطاعــــات المنتجــــات المحليــــة فــــي الــــسوق المحلــــي وتعزيــــز الــــروابط األماميــــة والخ
  .االقتصادية
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ــــة التخطــــيط مــــسؤولكمــــا يوضــــح الجــــدول الــــسابق إجمــــاع مــــدراء و  ي مؤســــسات المحافظــــة علــــى أهمي
 في المساهمة في تحديد أولويات االستثمار في المحافظة من خالل االستثمار فـي القطـاع ياالستراتيج

  . لداخلية الصناعي والزراعي وتطوير قطاع السياحة وقطاع التجارة ا
التــالي العالقــة بــين مــدى إدراك المبحــوثين ألهميــة التخطــيط اإلســتراتيجي فــي ) 6.47(ويظهــر جــدول 

إيجــاد بيئــة اســتثمارية مــشجعة مــن جهــة وتحديــد األولويــات مــن جهــة أخــرى وبــين معــايير قيــاس األداء 
ٕايجـاد بيئـة مـشجعة االقتصادي التي تعكس اهتمام مؤسسات المحافظة بالعمل على تشجيع االسـتثمار و 

  .لذلك 
 . اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط االستراتيجي في إيجاد بيئة استثمارية مشجعة ):6.47(جدول 

يسهم في تحديد  أهمية التخطيط االستراتيجي
أولويات 

االستثمار في 
 .المحافظة 

يوجد أمن واستقرار 
 .في المحافظة 

تتعاون مؤسستكم مع 
المستثمرين األجانب 

 .تطوير المحافظةل

هناك متابعة حثيثة 
النجاز المنطقة 
الصناعية في 

  .المحافظة

هناك تسهيل في إجراءات 
  . تسجيل وترخيص الشركات

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

يسهم في إيجاد  -010.- 144. 101. 129. **485.
بيئة استثمارية 
مشجعة لعمل 
 922. 138. 300. 185. 000.  الداللة .القطاع الخاص

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

يسهم في تحديد  033. 175. **351. 155. 1
أولويات االستثمار 

 .في المحافظة 

 740. 071. 000. 111.   الداللة

تقوم المؤسسات  
المعنية بتنفيذ 
قوانين تعزيز 
 بيئة األعمال 

تقوم المؤسسات 
المعنية بالبت في 

قضايا مكافحة 
الجريمة 

 .االقتصادية 

لكافة يوجد متابعة 
المنازعات الحقوقية 
المرتبطة بالملكية ، 

الشيكات ، 
.. األراضي،العقارات

 الخ

هناك فصل في كافة 
الطعون ضد القرارات 
الصادرة عن السلطة 
التنفيذية و المجالس 

 .البلدية والمحلية

يوجد متابعة لقضايا 
أصحاب المصالح المتعلقة 

بالضرائب، والجمارك، 
واالستيراد والتصدير 

وانين واألنظمة مع والق
 .الجهات المختصة 

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

يسهم في إيجاد  097. -104.- -005.- -057.- 042.
بيئة استثمارية 
مشجعة لعمل 
 320. 285. 962. 561. 669.  الداللة .القطاع الخاص
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معامل 
ارتباط 
 بيرسون

يسهم في تحديد  -008.- 082.  006. 150.  141.
أولويات االستثمار 

 .في المحافظة 

 934. 398. 952. 122. 147.  الداللة

تقوم المؤسسات  
المعنية بتقديم 

الدراسات 
االقتصادية عن 

المحافظة 
 .للجهات المعنية

تساهم المؤسسات 
المعنية بالتأثير في 

استصدار قوانين 
وسياسات لتعزيز 

 بيئة األعمال 

تسعى المؤسسات 
المعنية بنقل 

 التكنولوجيا إلى مصانع
 .المحافظة

تسعى المؤسسات 
المعنية إلى تحسين 

الوضع التكنولوجي و 
 .تطوره

 

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

يسهم في إيجاد بيئة   116. 032. 083. -142.-
استثمارية مشجعة 

لعمل القطاع 
  238. 742. 395. 145.  الداللة .الخاص

معامل 
اط ارتب

 بيرسون

يسهم في تحديد   *218. 078. 171. 054.
أولويات االستثمار 

 .في المحافظة 

  025. 425. 078. 578.  الداللة

 فــي لتخطــيط االســتراتيجيا وجــود عالقــة قويــة بــين نظــرة المبحــوثين ألهميــة) 6.47(يالحــظ مــن جــدول 
  .نظرتهم ألهمية التخطيط االستراتيجي في إيجاد بيئة استثمارية مشجعةتحديد أولويات االستثمار و 

ي مؤسـسات المحافظـة ألهميـة مـسؤولوجـود عالقـة بـين مـستوى إدراك  الـسابق عـدم ويستدل من الجدول
 في تحديد أولويات االستثمار وٕايجاد بيئة استثمارية مشجعة وبين ما تقوم به هذه التخطيط االستراتيجي

المؤســسات مــن وســائل لتحفيـــز وتــشجيع االســتثمار فـــي المحافظــة والتــي تتـــضمن الحفــاظ علــى األمـــن 
ر والتعـــاون مـــع المـــستثمرين األجانـــب وانجـــاز العمـــل بالمنطقـــة الـــصناعية وتـــسهيل إجـــراءات واالســـتقرا

ي مؤســسات المحافظــة ألهميــة مــسؤولبــين مــستوى إدراك تــرخيص الــشركات، فــي حــين أنــه يوجــد عالقــة 
 ن مع المستثمرين في تحديد أولويات االستثمار وما تقوم به المؤسسات من التعاو التخطيط االستراتيجي

  .ألجانب وما تقوم به المؤسسات من تحسين للوضع التكنولوجي فيهاا
ي مؤسـسات المحافظـة ألهميـة مـسؤولوجـود عالقـة بـين مـستوى إدراك عـدم ) 6.47(يالحظ مـن جـدول 

 في تحديد أولويات االستثمار وٕايجاد بيئة استثمارية مشجعة وبين ما تقوم به هذه التخطيط االستراتيجي
والجـــرائم   كافـــة المنازعـــات الحقوقيـــةقـــضايا ومتابعـــة وانين تعزيـــز بيئـــة األعمـــالتنفيـــذ قـــالمؤســـسات مـــن 

متابعــة قــضايا أصــحاب المــصالح المتعلقــة بالــضرائب، والجمــارك، واالســتيراد و   والبــت فيهــااالقتــصادية
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 التي من شأنها المـساهمة فـي إيجـاد بيئـة اسـتثمارية والتصدير والقوانين واألنظمة مع الجهات المختصة
  .شجعة لعمل المستثمرين المحليين واألجانبم

ي مؤســـسات المحافظـــة ألهميـــة مـــسؤولوجـــود عالقـــة بـــين مـــستوى إدراك عـــدم ) 6.47(ويوضـــح جـــدول 
 فــي تحديــد أولويــات االســتثمار وٕايجــاد بيئــة اســتثمارية مــشجعة وبــين مــا تقــوم بــه التخطــيط االســتراتيجي

التأثير في و  ع االقتصادي للمحافظة للجهات المعنية عن الواقدراسات االقتصاديةالتقديم مؤسساتهم من 
إضافة إلى عدم وجود عالقة بين مستوى هذا اإلدراك  ،استصدار قوانين وسياسات لتعزيز بيئة األعمال

   .التكنولوجيا إلى مصانع المحافظة نقلألهمية التخطيط وما تقوم به مؤسسات المحافظة من تحسين و 
ي مؤسـسات محافظـة بيـت لحـم يـرون أن التخطـيط االسـتراتيجي هـو مسؤولتشير النتائج إلى أن مدراء و 

تحديـد أولويـات االسـتثمار وٕايجـاد بيئـة أداة فعالة يمكن أن تستخدمه مؤسـسات المحافظـة للمـساهمة فـي 
 إيجـــاد بيئـــة ، وبـــالرغم مـــن هـــذا اإلدراك يالحـــظ ضـــعف أداء المؤســـسات المعنيـــة فـــياســـتثمارية مـــشجعة

مــل القطــاع الخــاص مــن الحفــاظ علــى األمــن واالســتقرار والتعــاون مــع المــستثمرين اســتثمارية مناســبة لع
 كافـة قـضاياومتابعـة األجانب وانجـاز العمـل بالمنطقـة الـصناعية وتـسهيل إجـراءات تـرخيص الـشركات، 

متابعــــة قــــضايا أصــــحاب المــــصالح المتعلقــــة و   والبــــت فيهــــااالقتــــصاديةوالجــــرائم  المنازعــــات الحقوقيــــة
 التــي مــن شــأنها الجمــارك، واالســتيراد والتــصدير والقــوانين واألنظمــة مــع الجهــات المختــصةبالـضرائب، و 

  .المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية مشجعة لعمل المستثمرين المحليين واألجانب
 عـــن الواقـــع االقتـــصادي دراســـات االقتـــصاديةالتقـــديم كمـــا يالحـــظ ضـــعف دور المؤســـسات المعنيـــة فـــي 

إضــافة إلــى  ،التــأثير فــي استــصدار قــوانين وسياســات لتعزيــز بيئــة األعمــالو  معنيــةللمحافظــة للجهــات ال
  .التكنولوجيا إلى مصانع المحافظة نقلضعفها في تحسين و 

ولكــي تقــوم المؤســسات المعنيــة بــدورها فــي المــساهمة فــي إيجــاد بيئــة اســتثمارية مــشجعة لعمــل القطــاع 
هــذا يــستدعي تبنــي اســتراتيجيات جديــدة مــن تطــوير الخــاص و محفــزة للمــستثمرين المحليــين واألجانــب ف

تطــوير رأس المــال البــشري القــائم علــى المعرفــة واالســتثمار فــي (قــدرات اإلنــسان الفلــسطيني مــن خــالل 
تحسين إجـراءات ممارسـة األعمـال وتبـسيطها وتحـسين (وتحسين القوانين والسياسات من خالل ) التعليم

ي، وتطبيـــق المواصـــفات الفلـــسطينية علـــى الـــسلع المـــستوردة الـــسياسات الـــضريبية علـــى المـــستوى المحلـــ
، كمــــا تــــضم هــــذه االســــتراتيجيات تطــــوير بعــــض القطاعــــات )وٕايجــــاد بيئــــة قانونيــــة محفــــزة لالســــتثمار
تطــوير القطــاع الــسياحي والزراعــي والــصناعي وقطــاع التجــارة (االقتــصادية فــي المحافظــة والتــي تــضم 
ـــشفي ـــة وقطـــاع البنـــاء وٕانـــشاء مست ـــى تبنـــي اســـتراتيجيات داعمـــة لهـــذه ) ات متخصـــصةالداخلي إضـــافة إل

االستثمار في البنية التحتية وتعزيز حصة المنتجـات المحليـة فـي الـسوق المحلـي (القطاعات من خالل 
وتعزيـــز الـــروابط األماميـــة والخلفيـــة بـــين القطاعـــات االقتـــصادية المختلفـــة ودعـــم إنـــشاء مـــشاريع صـــغيرة 

 ; 2012البنـــــــك الـــــــدولي، ; 2010 شـــــــقورة،[ لنتـــــــائج مـــــــع دراســـــــة، وتتفـــــــق هـــــــذه ا)ومتوســـــــطة المـــــــدى
  .] Porter,2011; Zdravko,2007; Swinburn,2007 ;Porter,2003 ;2011سميرات،
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ولكـي تقــوم المؤســسات المعنيــة بــدورها فــي المــساهمة فــي تحديــد أولويــات االســتثمار فــي المحافظــة فهــذا 

تطـوير رأس المـال ( اإلنـسان الفلـسطيني مـن خـالل يستدعي تبني استراتيجيات جديدة من تطوير قدرات
تحــسين (وتحــسين القــوانين والــسياسات مــن خــالل ) البــشري القــائم علــى المعرفــة واالســتثمار فــي التعلــيم

، كمــا تــضم هــذه االســتراتيجيات تطــوير بعــض )إجـراءات األعمــال وٕايجــاد بيئــة قانونيــة محفــزة لالسـتثمار
تطـــوير القطـــاع الـــسياحي وقطـــاع التجـــارة الداخليـــة (والتـــي تـــضم القطاعـــات االقتـــصادية فـــي المحافظـــة 

إضـافة إلـى تبنـي اسـتراتيجيات داعمـة لهـذه القطاعـات مـن ) واالستثمار في القطـاع الـصناعي والزراعـي
تعزيـــز حـــصة المنتجـــات المحليـــة فـــي الـــسوق المحلـــي وتعزيـــز الـــروابط األماميـــة والخلفيـــة بـــين (خـــالل 

  ).فةالقطاعات االقتصادية المختل
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  الفصل السابع 
  

 

  تصور مستقبلي لعملية التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال في محافظة بيت لحم .7
  

يهدف هذا الجزء من الدراسـة إلـى وضـع تـصور آلفـاق التخطـيط االسـتراتيجي لتعزيـز بيئـة األعمـال فـي 
صاد فـي المحافظـة بكـل محافظة بيت لحم، معتمدًا على مـا تـم طرحـه مـن تحليـل تشخيـصي لواقـع االقتـ

، وذلـك فـي محاولـة )SWOT Analysis(قطاعاته االقتصادية ونتائج التحليل البيئـي لهـذه القطاعـات 
استكـــشافية لوضـــع خطـــة تنمويـــة توضـــح مجـــاالت التـــدخل االســـتراتيجي للمـــساهمة فـــي تحقيـــق التنميـــة 

فــضل منـه اقتــصاديًا يــستطيع االقتـصادية المنــشودة واالنتقـال بالمحافظــة مـن واقعهــا الحـالي إلــى وضـع أ
مــن خاللــه القطــاع الخــاص بمــشاركة القطــاع العــام والمجتمــع المــدني إيجــاد بيئــة أعمــال مناســبة تــوفر 

  .فرص عمل للعاطلين عن العمل وتحقق نمو اقتصادي متقدم على المستوى المحلي
ي والتـي تعتبـر جـوهر كما يوضح هذا الجزء البرامج والمشاريع المنبثقة عـن مجـاالت التـدخل االسـتراتيج

مــا طــرح فــي الخطــة جية والتــي تــم وضــعها بــشكل يــتالءم مــع عمليــة التخطــيط ومحــور الخطــة اإلســتراتي
 فــي المجــال االقتــصادي فــي عــدة مجــاالت منهــا تطــوير قطــاع البنيــة 2013الوطنيــة الفلــسطينية للعــام 

ق المحليـــة والدوليـــة وتطـــوير التحتيـــة العامـــة وتعزيـــز قـــدرة المنتجـــات والخـــدمات الفلـــسطينية فـــي األســـوا
 االســتثمارات، وذلــك ضــمن خطــة تنفيذيــة توضــح بالقــدرات والمــوارد المحليــة وخلــق البيئــة المواتيــة لجــذ

دور الجهـــات الـــشريكة المكلفـــة بتنفيـــذ هـــذه المـــشاريع وفـــق األولويـــة القـــصوى حـــسب مـــا يـــراه أصـــحاب 
عــات، كمــا يبــين هــذا الجــزء آليــة ي مؤســسات المحافظــة مــن مختلــف القطامــسؤولالمــصالح مــن مــدراء و 

متابعة وتقييم الخطة اإلستراتيجية والتي تتم وفق معايير ومؤشرات يتم من خاللهـا قيـاس األداء ومعرفـة 
وزارة [مدى تحقيق األهداف ووضع إجراءات تصحيحية في حال كان هنـاك انحرافـات عـن المخطـط لـه 

  .]2011التخطيط الفلسطينية،
خطـــوط التـــي تتـــضمنها مراحـــل التخطـــيط اإلســـتراتيجي والتـــي مـــن الممكـــن وفيمـــا يلـــي عـــرض ألبـــرز ال

  :تطبيقها واالعتماد عليها للمساهمة في تعزيز بيئة األعمال والنهوض بالواقع االقتصادي للمحافظة 
  

  : التخطيط لعملية التخطيط7.1
الكثيــر مــن تعــاني مؤســسات محافظــة بيــت لحــم مــن بيئــة متغيــرة أثــرت علــى واقعهــا االقتــصادي مخلفــة 

اإلشـــكاليات االقتـــصادية واالجتماعيـــة التـــي تلقـــي بظاللهـــا علـــى كـــل مكونـــات المجتمـــع، ولكـــي تـــتمكن 
المحافظة من النهوض من كبوتها والسير قدمًا نحو تعزيز بيئة أعمال هذه المؤسسات فهي بحاجة إلى 
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مـع المـدني علـى أسـس تضافر جهود شـركاء العمليـة التنمويـة الـثالث مـن القطـاع العـام والخـاص والمجت
  .واضحة يبين فيها دور كل منهم في المساهمة في عملية التخطيط الهادفة لتحقيق ذلك 

وكمــا أشــارت نتــائج الدراســة فــإن مكتــب محافظــة بيــت لحــم تعتبــر الجهــة التــي مــن المفــروض أن تقــود 
 مــن قبــل مــدراء عمليــة التخطــيط االســتراتيجي لتعزيــز بيئــة األعمــال فــي المحافظــة، ولعــل هــذا اإلدراك

ي مؤسسات المحافظة جاء نتيجة لمعرفتهم بشخصيتها االعتبارية التي تمثل من خاللها الرئاسة مسؤولو 
الفلسطينية وأعلى هـرم الـسلطة علـى مـستوى المحافظـة ككـل ومـن خـالل رئاسـتها للمجلـس التنفيـذي فـي 

مؤســسات شــبه الحكوميــة المحافظـة الــذي يــضم فــي عــضويته كــل مؤســسات القطـاع العــام والعديــد مــن ال
وغير الحكومية، إضافة إلى رئاستها للمجلس االستشاري غير المفعل والذي من المفترض أن يضم في 
عضويته ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المـدني والجامعـات وأعـضاء التـشريعي، إضـافة إلـى رئاسـتها 

  .للعديد من اللجان الفاعلة على مستوى المحافظة
ــــى عــــاتق المحافظــــة فهــــي مطالبــــة بالبــــدء بعمليــــة التخطــــيط مــــسؤول الوانطالقــــًا مــــن هــــذه ية الملقــــاة عل

االســتراتيجي مــن خــالل إعطــاء الــصفة القانونيــة لعمليــة التخطــيط االســتراتيجي وتبنيهــا، ثــم العمــل علــى 
 أو تـأثرهم علـى بيئـة األعمـال والتـي تـضم ألشخاص والمؤسسات المتوقع تأثيرهمتحديد قائمة الجهات وا

 المؤســــسات العاملــــة فــــي كافــــة القطاعــــات االقتــــصادية، ومؤســــسات القطــــاع العــــام، إضــــافة الــــى كافــــة
  .مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات واتحادات ومؤسسات تعليمية وبحثية وغيرها

كما يناط بمكتب المحافظة العمل على تفعيل المجلس االستشاري في المحافظة كمجلس ينضوي تحـت 
اء العمليــة التنمويــة مــن أصــحاب االختــصاص والكفــاءة كممثلــين عــن فعاليــات وشــرائح مظلتــه كــل شــرك

وقطاعــــات المحافظــــة التــــي تمثــــل أصــــحاب المــــصالح مــــن القطــــاع العــــام والخــــاص والمجتمــــع المــــدني 
والمؤســسات التعليميــة بالــشراكة مــع المنظمــات الدوليــة والتــي أظهــرت الدراســة مــدى جاهزيتهــا للمــساهمة 

رئـيس الغرفـة التجاريـة (خطيط االسـتراتيجي الالزمـة لتعزيـز بيئـة األعمـال ويقتـرح أن يـضم في عملية الت
وممثلـــي االتحـــادات الـــصناعية والزراعيـــة والـــسياحية وممثلـــي البنـــوك والـــشركات الكبـــرى فـــي المحافظـــة، 
إضـــافة إلـــى رؤســـاء المجـــالس البلديـــة وممثلـــي الجمعيـــات الخيريـــة وممثلـــي الجامعـــات الـــثالث وممثلـــي 

علــى أن ال يزيــد عــدد أعــضاء المجلــس ) النقابــات المهنيــة والعماليــة وأعــضاء التــشريعي فــي بيــت لحــم
ــــى  ــــس االستــــشاري  مهمــــة متابعــــة عمليــــة التخطــــيط 1 عــــضواً 25االستــــشاري عل ــــى المجل ، و يوكــــل ال

االســتراتيجي وتــسهيل العقبــات التــي قــد تعترضــها، وتفعيــل العالقــات بــين المؤســسات لخدمــة المــصلحة 
ـــــذيال ـــــس التنفي ـــــل إقرارهـــــا مـــــن المجل ـــــة للمحافظـــــة قب ـــــة التطويري ـــــى الموازن وزارة [ عامـــــة، واالطـــــالع عل

  .]1997العدل،

                                                 
 سنوات إن رغب بذلك ، كما يجوز فصل العضو من المجلس إذا تغيب ثالث 3ء كل يحق للمحافظ تغيير األعضا 1

  .]1997 وزارة العدل،[جلسات متتالية بدون عذر مقبول 
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كمــــا يتطلــــب مــــن المحافظــــة فــــي ظــــل هــــذه المــــسؤولية التخطيطيــــة أن تقــــوم بتــــشكيل فريــــق للتخطــــيط 
ن وحقـوقيين  وذلك مـن أشـخاص ذوي كفـاءة ومختـصين مـاليي1االستراتيجي بالتنسيق مع الغرفة التجارية

  .] 2001 البنك الدولي، [ عضوًا 13ن وجهات متخصصة على أن ال يزيد عددهم عن يونقابي
  :ويوكل لفريق التخطيط االستراتيجي المهام التالية

 .متابعة إعداد وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية لتعزيز بيئة أعمال المحافظة  .1

ألعمـال بالتنـسيق مـع المجلـس تشكيل لجان قطاعية متخصصة في كل مجاالت تعزيز بيئة ا .2
 .االستشاري في المحافظة

 .تقديم الدعم الفني واللوجستي لفرق العمل القطاعية والفرعية  .3

 .تحديد األولويات اإلستراتيجية بالتنسيق والتشاور مع اللجان القطاعية والمجلس االستشاري  .4

صادية والقطاعـات المـؤثرة وتشكل اللجان القطاعية مـن متخصـصين أكفـاء مـن مختلـف القطاعـات االقتـ
علــى تعزيــز بيئــة األعمــال مــن شــركاء التنميــة مــن القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع المــدني فــي إطــار 

ـــسياحة، الزراعـــة، الـــصناعة، التجـــارة ، التعلـــيم، (تـــشاركي، ويقتـــرح أن تغطـــي هـــذه اللجـــان مجـــاالت  ال
بحيـــث يـــرأس هـــذه ) م واإلدارة، القـــانونالـــصحة، البنيـــة التحتيـــة، لجنـــة تـــشجيع االســـتثمار، البنـــاء، الحكـــ
ي مؤسـسات المحافظـة ويفـضل مسؤولاللجان ممثلي هذه القطاعات في المجلس االستشاري من مدراء و 

-11(عامـًا ولـديهم خبـرة عمليـة فـي مؤسـساتهم الحاليـة ) 40-31(أن يكونوا ممن تتـراوح أعمـارهم بـين 
تهم علـــــى القيـــــام بأعبـــــاء عمليـــــة التخطـــــيط عامـــــًا ويحملـــــون شـــــهادات عليـــــا وذلـــــك لتميـــــزهم وقـــــدر ) 15

االســتراتيجي مــن تحليــل بيئــي وصــياغة إســتراتيجية وتنفيــذها ومراجعتهــا وتقييمهــا كمــا كــان واضــحًا مــن 
  :نتائج الدراسة، كما يتمحور عمل كل لجنة ضمن المحاور التالية 

 .حصر احتياج القطاع الذي تعمل فيه بالتنسيق مع اللجان الفرعية .1

 .يات القطاع الذي تعمل فيه بالتنسيق مع اللجان الفرعية تحديد أولو  .2

 .تقديم مقترحات لفريق التخطيط االستراتيجي  .3

 وتوزيعهــا علــى أكثــر مــن أربعــين تجمعــًا، وللمــساهمة فــي وفــي ظــل انتــشار محافظــة بيــت لحــم جغرافيــاً 
دة فرعيـة للعمـل فـي إمكانية نجاح التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال يفضل تشكيل لجـان مـسان

قطاعيــة هــذه المنــاطق فــي كافــة مجــاالت عمــل اللجــان القطاعيــة وذلــك لتخفيــف العــبء عــن اللجــان ال
  :ليها المهام التالية وتسريع العمل والتي يوكل إ

حــصر احتيــاج القطــاع الــذي تعمــل فيــه بالتنــسيق مــع اللجــان القطاعيــة والهيئــات المحليــة فــي  .1
 .كل منطقة

 . المجتمع المدني لمناقشة األولويات المحلية عقد جلسات حوار مع .2

                                                 
  .تعتبر الغرفة التجارية الخيار الثاني في قيادة عملية التخطيط حسب ما أفادت به نتائج الدراسة 1
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 .تحديد أولويات القطاع الذي تعمل فيه كل في منطقته بالتنسيق مع اللجان القطاعية  .3

 تقديم مقترحات لفريق التخطيط االستراتيجي واللجان القطاعية .4

طينية فـي مجـال كما تجدر اإلشارة إلى إمكانية االستفادة مـن بعـض التجـارب المحليـة للمحافظـات الفلـس
التخطيط التنموي، فمحافظة الخليل على سـبيل المثـال تقـوم بجهـود مميـزة فـي هـذا اإلطـار حيـث شـكلت 

 لجنـــة قطاعيـــة بعـــضوية أكثـــر مـــن خمـــسين عـــضوًا فـــي اللجنـــة 11 ولجنـــة منهـــا اً  مجلـــس20أكثـــر مـــن 
لمجلــس  شــخص فــي مختلــف القطاعــات، إضــافة إلــى المجلــس االستــشاري وا1200بمــشاركة أكثــر مــن 

  .1االقتصادي برئاسة محافظ الخليل 
وعلـى الـرغم مـن كـل ذلــك نالحـظ أن محافظـة الخليـل بمؤسـساتها تفتقــد للـشراكة التنمويـة الحقيقيـة وذلــك 

  :لعدة أسباب منها 
 .عدم نضوج فكرة المجلس االقتصادي عند جميع الشركاء  .1

 .كثرة عدد األعضاء في هذه اللجان  .2

 .خصصين مهنيين كل حسب مجاله عدم تضمين معظم اللجان بمت .3

عــدم وجـــود جـــسم واحــد لتمثيـــل مؤســـسات القطــاع الخـــاص حيـــث يوجــد ثـــالث غـــرف تجاريـــة  .4
 .والعديد من االتحادات الصناعية 

 .2التنافسية بين مؤسسات المحافظة الكبرى أكثر منها شراكة  .5

ط إســتراتيجية مبعثــرة ولكــن تجربــة محافظــة رام اهللا تختلــف نــسبيًا عــن محافظــة الخليــل فهنــاك يوجــد خطــ
خاصة بمؤسسات رام اهللا بدون خطة تنموية عامـة تجمـع كـل هـذه الجهـود المبعثـرة ، إضـافة إلـى افتقـاد 
مؤسسات المحافظة إلى الشراكة الحقيقيـة إال فـي بعـض القـضايا، ولعـل طبيعـة محافظـة رام اهللا تختلـف 

 وهذا يلقي بظالله على مكتب محافظـة عن بقية المحافظات حيث المركز الرئيسي لوزارات الدولة هناك
رام اهللا بحيث تقوم كل وزارة بتنفيذ مشاريعها دون التنسيق المطلوب مع بقية المؤسسات بما فيها مكتب 

هو  في محافظة رام اهللا بلةً المحافظ وهذا يؤدي إلى التنافس بينها على بعض المشاريع، وما زاد الطين 
ية الدفاع عن حقـوق مسؤولالخاص الذي من المفروض أن يتولى غياب دور المجلس التنسيقي للقطاع 

  .3هذا القطاع الحيوي ويوحد جهودهم

                                                 
 .2013-3-27ائبه المهندس مروان سلطان بتاريخ مقابلة مع عطوفة محافظ الخليل كامل حميد و ن 1

 ،ومقابلة مع 2013- 4-1 مقابلة مع جواد الحرباوي ، المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بتاريخ 2
داود الزعتري رئيس بلدية الخليل بوجود أعضاء من المجلس البلدي واألخ عالم األشهب رئيس قسم التخطيط في .د

 .2013-3- 27بتاريخ البلدية 

، مدير عام محافظة رام اهللا ، ومقابلة مع المهندسة تاال بدير مسؤولة المشاريع في عنساويمقابلة مع السيد معين  3
محافظة رام اهللا ، ومقابلة مع السيد عماد الجالد ، مدير وحدة تطوير القطاع الخاص بوزارة االقتصاد الوطني بتاريخ 

9-4 -2013. 
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  : مرحلة التحليل7.2
استنادًا إلى ما تـم عرضـه فـي الفـصول الـسابقة مـن الدراسـة حـول واقـع المحافظـة االقتـصادي والـذي تـم 

القطــــاع الــــسياحي (لت رصــــده مــــن خــــالل اســــتعراض واقــــع مختلــــف القطاعــــات االقتــــصادية والتــــي شــــم
تـــم اقتـــراح اســـتراتيجيات مـــستقبلية قـــد ) والزراعـــي والـــصناعي والـــصحي والتعليمـــي واإلنـــشائي والتجـــاري

اعتمادا على المزايا ونقـاط القـوة التـي تتميـز بهـا هـذه القطاعـات والتحـديات ونقـاط الـضعف التـي تعـاني 
  . 1منها هذه القطاعات

ســـة االستكـــشافية كموجـــه لفريـــق التخطـــيط االســـتراتيجي واللجـــان يـــأتي هـــذا التحليـــل فـــي إطـــار هـــذه الدرا
القطاعيــة نحــو أبــرز التهديــدات والفــرص التــي يمكــن أخــذها بعــين االعتبــار عنــد إجــراء عمليــة التحليــل 

  .البيئي من قبل اللجان المختصة
  

  : مرحلة اإلعداد 7.3
 مــن اإلشــكاليات االقتــصادية تعــاني محافظــة بيــت لحــم كغيرهــا مــن المحافظــات الفلــسطينية مــن الكثيــر

االجتماعية والتـي تـؤثر علـى معظـم أرجـاء المحافظـة والتـي جـاءت انعكاسـًا للواقـع االقتـصادي المتـردي 
ارتفــاع نــسبة الفقــر والبطالــة والتهريــب والتــضخم والتهــرب الــضريبي إضــافة إلــى (للمحافظــة والتــي تــضم 
 مؤســسات المحافظــة أهميــة مــسؤولود أكــد مــدراء و ، وانطالقــًا مــن هــذا الواقــع فقــ)ضــعف التجــارة الداخليــة

التخطــيط االســتراتيجي فــي المــساهمة فــي تخفيــف حــدة هــذه اإلشــكاليات مــن خــالل إيجــاد بيئــة مــشجعة 
للقطاع الخاص، ومن هنا يتضح ان الغاية المنشودة من عملية التخطيط االستراتيجي تتمثل في العمـل 

اركة أصــحاب المــصالح مــن القطــاعين العــام والخــاص علــى تعزيــز بيئــة أعمــال محافظــة بيــت لحــم بمــش
  .والمجتمع المدني

ولكــي تــساهم هــذه الدراســة االستكــشافية فــي وضــع تــصور لكيفيــة تحــسين هــذه المؤشــرات والتخفيــف مــن 
آثارها فهذا يتطلب توضيح كيفية التدخل االستراتيجي من خالل تحديد المجاالت التنموية ذات األولوية 

إلستراتيجية األكثر حاجة والتي جاءت انسجامًا مع الهـدف العـام للدراسـة والمتمثـل فـي وتحديد القضايا ا
تعزيز بيئة األعمال في المحافظة، والتي تم اقتراحها بناًء على المـشاكل والمعيقـات ونقـاط الـضعف فـي 

 وهـذه مؤسسات وقطاعات المحافظة وبناًء على نقاط التميز والقوة والفرص المتاحة في هـذه المؤسـسات
ـــــات والتــــــــــي انــــــــــسجمت مــــــــــع الكثيــــــــــر مــــــــــن الدراســــــــــات   ;2011ســــــــــميرات، ;2012  ســــــــــالم،[القطاعـــــ

Porter,a,2011;Porter,b,2011 ; Zdravko,2007 ; Capkova,2007 [ 

  
  :ويمكن عرض المجاالت التنموية ذات األولوية في أربعة مجموعات كما يلي 

  
                                                 

 ) الدراسة والفصل الثالث انظر نتائج( 1
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ل مـا تعانيـه مؤسـسات وقطاعـات المحافظـة تـأتي أهميـة هـذا المحـور مـن خـال: مجال تطوير القدرات.1
من قلة توفر األيدي العاملة المـاهرة والمدربـة فـي الكثيـر مـن المجـاالت، ويتـضمن هـذا المجـال األدوات 

  :اإلستراتيجية التالية 
  .االستثمار في نوعية التعليم .1
 .تطوير رأس المال البشري القائم على المعرفة  .2
 

إن مــا يعيــق االســتثمار ويقلــل مــن :ية المــشجعة لعمــل القطــاع الخــاصمجــال تعزيــز البيئــة االســتثمار . 2
فــــرص نمــــوه وتوســــعه ذلــــك الــــضعف فــــي البيئــــة االســــتثمارية فــــي كافــــة المحــــاور القانونيــــة والتــــشريعية 
واإلجرائيـــة والبنـــى التحتيـــة والمعلوماتيـــة وغيرهـــا، ويمكـــن تعزيـــز البيئـــة االســـتثمارية مـــن خـــالل األدوات 

  :ية اإلستراتيجية التال
 .إيجاد بيئة قانونية مناسبة للحفاظ على حقوق المستثمرين .1

 .تحسين إجراءات ممارسة األعمال الخاصة بتأسيس الشركات وترخيصها .2
 .تحسين السياسات الضريبية على المستوى المحلي .3
 . االستثمار في البنية التحتية  .4
 

ظهر أهميـة هـذا المجـال مـن خـالل مجال تنويع الهيكل االقتصادي بتنويع القطاعات االقتصادية وت. 3
  :تنفيذ األهداف اإلستراتيجية التالية

 .دعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة .1
 .تطوير القطاع السياحي .2

 .تطوير القطاع الصناعي .3
 .االستثمار في القطاع الزراعي .4
 .تطوير التجارة الداخلية .5
 .يرةتحسين قطاع الصحة وٕانشاء مستشفيات متخصصة في األمراض الخط .6
 .االستثمار في قطاع البناء .7

 

مجال دعم وتسويق المنتجات المحلية في السوق المحلي ويبرز دور هذا المجال مـن خـالل األدوات .4
  :اإلستراتيجية التالية

 .تعزيز حصة المنتجات المحلية في السوق المحلي .1
 . تطبيق المواصفات الفلسطينية على البضائع المستوردة .2
 .مية والخلفية بين القطاعات االقتصاديةتعزيز الروابط األما .3



 188

وتوضح المصفوفة التاليـة الخطـة المقترحـة لتعزيـز بيئـة األعمـال فـي محافظـة بيـت لحـم بـشكل يتـضمن 
كل المجاالت التنمويـة واألهـداف اإلسـتراتيجية المرتبطـة بهـذه المجـاالت والبـرامج المقترحـة لتحقيـق هـذه 

 مؤسـسات محافظـة بيـت لحـم موضـحًا فيهــا ومـسؤولا مــدراء و األهـداف وفـق األولويـات التـي أجمـع عليهـ
الجهات الشريكة في عملية التخطيط االستراتيجي والتي أظهرت الدراسة مدى جاهزيتها للبدء في عملية 
التخطيط االستراتيجي للنهوض بواقع المحافظة االقتصادي ومجال تـدخلها وفـق تخـصص كـل مـن هـذه 

  .المؤسسات والدور المتوقع منها
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  :الخطة المقترحة لتعزيز بيئة األعمال في محافظة بيت لحم ): 7.1(جدول 

  األهمية  الجهات المقترحة للمشاركة  البرامج  األولوية  األدوات  مجال التدخل

التربية والتعليم، مديرية العمل،  .قنيوالت المهني والتدريب العالي والتعليم التعليم العام نوعية على التركيز
  .الجامعات المحلية

العمل  سوق لدخول الخريجين لتهيئة والقطاع الخاص الجامعات المحلية بين التعاون زيادة
  .بسهولة 

جامعات المحلية، مؤسسات ال
  .القطاع الخاص

ــــل الطــــب والهندســــة  ــــب المهنيــــة مث ــــي الجوان ــــتح جامعــــات متخصــــصة ف ــــي ف االســــتثمار ف
 .والصيدلة والجانب التقني

وزارة التعليم العالي، مديرية 
  .التربية والتعليم، المستثمرين

ع القطـاع الخـاص لعمـل و تـشجيلحكومية لذوي االحتياجات الخاصة أزيادة عدد المدارس ا
 .ذلك بأقساط منخفضة لمساعدة األسر ذوي الدخل المحدود 

التربية والتعليم، الشؤون 
  .االجتماعية، القطاع الخاص

االستثمار في 
  نوعية التعليم

1  

  .مديرية العمل والتربية والتعليم .زيادة عدد المراكز المهنية والمدارس الصناعية 
فــي مجــال صــيانة الماكينــات  للعمالــة والتــي يحتاجهــا الــسوق جاذبــةفــتح تخصــصات مهنيــة 

 .الحديثة والتصميم والتغليف والتسويق وغيرها 
العمل والتربية والغرفة التجارية 

  . واالتحادات الصناعية

مجال تطوير 
  القدرات

تطوير رأس 
  المال البشري

5  
إرسال بعثات من أبنـاء المحافظـة للخـارج لالسـتفادة مـن خبـرات الـدول المتطـورة فـي مجـال 

 . في مجاالت الصيانة والتغليف والتصميم والتسويق وغيرهالتدريب الفني المتخصص

الغرفة التجارية واالتحادات 
  الصناعية

يسهم في حل مشكالت 
البطالة والفقر واإلغراق 

التهرب  و وتهريب السلع
الضريبي والتضخم 

وتنشيط التجارة 
  .1الداخلية

                                                 
  .]2003  مركز حقوق المواطن،; 2006  سعيفان،;2009بلول، ;  2010  العجلوني،[ وهذا يتفق مع دراسات  1
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التجاريـة والماليـة مثـل قـانون و  االقتـصادية يـشمل القـضايا الـذي القـانوني اإلطـار اسـتكمال
.الملكية وقانون تشجيع االستثمار وقانون مكافحة اإلغراق وتنظيم التجارة الداخلية وغيرها

1
 

قد يتم إصدار قرارات إدارية من 
المحافظ للبعض من القضايا 

   .الملحة
تشكيل جسم ضاغط على   .تحديث القوانين االقتصادية الموجودة بشكل يتناسب واحتياج المستثمرين 

محافظ، (التشريعي والحكومة 
قطاع  أعضاء تشريعي،

  .2)خاص

إيجاد بيئة 
قانونية 
مناسبة 

للحفاظ على 
حقوق 

  المستثمرين

7  

ة والمحافظة المحاكم والنياب  النزاعات وحل المحاكمات بخصوص النافذة اإلجراءات وشفافية القضاء استقاللية تعزيز
  .والشرطة وأعضاء التشريعي

حل مشكلة البطالة 
والفقر واإلغراق 

وتهريب السلع وتنشيط 
التجارة الداخلية ودعم 

  نتجات المحليةالم

نجـاز ن خـالل  إقامـة مركـز خـدمات واحـد إلتسهيل إجراءات ملكية الشركات وترخيـصها مـ
 .)Shop One Stop(المعامالت 

المحافظة، االقتصاد الوطني، 
  .الغرفة التجارية

المحافظة، الدوائر الحكومية  .تقليل التكاليف الالزمة إلجراءات التسجيل
  )الحظ الصفحة التالية:2(.المعنية

مجال 
تعزيز البيئة 
االستثمارية 
المشجعة 
لعمل 
القطاع 
  الخاص

تحسين 
إجراءات 
ممارسة 
  . األعمال

9  

المحافظ، سلطة النقد، البنوك،   .تسهيل الحصول على قروض

حل مشكلة اإلغراق 
والتهرب وعمليات 

ريب والتضخم الته
وتنشيط التجارة 

  )1.(الداخلية

                                                 
ضاء في المنظمة العالمية للتجارة  إجراء لمكافحة اإلغراق بينما كل الدول األخرى األع193ات يففي مجال محاربة اإلغراق من خالل قانون اتخذت الواليات المتحدة في بداية التسعين 1

WTO 538لمكافحة اإلغراق بينما تزايد عدد اإلجراءات التي اتخذتها باقي الدول األعضاء في المنظمة إلى  إجراء ل294ذت الواليات المتحدة  نف1997 إجراء، وفي عام 212 لم تتخذ سوى 
 .] 2006 عثمان،[كافحة اإلغراق  لم تنتِه بعد من تشريع قانون م2006إجراء، وال زالت مصر حتى 

من المعلوم أن إصدار القوانين أو تحديثها من اختصاص المجلس التشريعي أو الرئاسة فقط ، ولكن على المستوى المحلي ممكن أن يتم تشكيل جسم ضاغط مكون من المحافظ وأعضاء  2
   .حديث القوانين التي تسهم في تنشيط بيئة األعمال المحليةالتشريعي من دائرة بيت لحم وممثلي القطاع الخاص للتأثير في استصدار وت
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  ّ.مؤسسات اإلقراض
3.معدالت الضريبيةالإصدار تشريعات ضريبية جديدة تتسم بالوضوح والبساطة وتخفض 

وزارة المالية (االقتصاد الكلي  
  )والتشريعي

دوائر الضريبة والمالية في  .الالزمة الحاسوبية البرامج التجهيزات المكتبية و  بة وتزويدهممؤسسات الضريبرفع كفاءة 
  .المحافظة بالتنسيق مع وزاراتهم

تهـّرب وتجهيـزه بمـا يلـزم ليقـوم بعملـه قـضايا المكافحـة ل  متخـصصجهازالعمل على إيجاد 
 .على نحو كفء

المحافظ، الضابطة الجمركية، 
  .دوائر الضريبة

االقتصاد الوطني، الغرفة  .قطاع األعمال باستخدام فواتير في جميع عملياتهإلزام 
التجارية، االتحادات الصناعية، 

الضابطة الجمركية، لجنة 
  .السالمة العامة

تحسين 
السياسات 

الضريبية على 
 المستوى
  المحلي

12  

بتدوين عبارة أن الفاتورة مطابقة للواقع من ) عن طريق المستوردين(الموردة ت إلزام الشركا
  .]2010 شبكة المحاسبين العرب،[ صفاتحيث األسعار والكميات والموا

االقتصاد الوطني، الغرفة 
التجارية، االتحادات الصناعية، 

الضابطة الجمركية، لجنة 
  .السالمة العامة

 البطالة ةحل مشكل
والفقر واإلغراق 

والتهرب الضريبي 
والتهريب والتضخم 

وتنشيط التجارة 
  .4الداخلية

االستثمار في 
  البنية التحتية

3  
البلديات، األشغال، الحكم   .تطوير النقل وشبكة الطرق 

المحلي، دائرة السير، المجالس 
تخفيف حدة الفقر 
ومحاربة اإلغراق 

                                                                                                                                                                                                                                           
  .]2010 عبد العال،;2013البنك الدولي، [ 1
  .قد يتم تخفيض التكاليف عبر مراسلة المحافظ للوزير المعني بذلك 2
   . اصدار التشريعات تصدر على مستوى االقتصاد الكلي أما على المستوى المحلي فال يمكن التأثير فيها3
  .]2006سعيفان،; 2009بلول،[ 4
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  .مات الدوليةالمشتركة، المنظ
سلطة المياه، الحكم المحلي،  .تطوير شبكة المياه 

  .البلديات
  .الحكم المحلي، شركة الكهرباء .تطوير شبكة الكهرباء

كة، مجالس  الخدمات المشتر  .تطوير شبكة الصرف الصحي 
مصلحة المياه والمجاري 

  .والبلديات، المنظمات الدولية
الحكم المحلي، مديرية   .تطوير وتوسيع شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية 

االتصاالت ،شركة االتصاالت 
  وجوال والوطنية

وعمليات تهريب السلع 
ودعم المنتجات 

  .1المحلية

سلطة النقد، البنوك، شركات   .توفير مصادر التمويل بفوائد منخفضة 
  .االقراض

الغرفة التجارية، االتحادات   .تقديم الدعم الفني والتقني لهذه المشاريع 
اعية، الجامعات ومراكز الصن

  .التدريب، المنظمات الدولية
دوائر الضريبة، الغرفة التجارية،   .تقديم المنح والحوافز التشجيعية لها

  .االقتصاد الوطني، المحافظة

مجال تنويع 
الهيكل 

االقتصادي 
بتنويع 

  القطاعات 
   االقتصادية

دعم إنشاء 
المشروعات 

ة الصغير 
  والمتوسطة

2  

االتحادات الصناعية، الغرفة   .إقامة عالقات ترابطية مع المؤسسات الكبرى 
  .التجارية

حل مشكلة البطالة 
والفقر واإلغراق 

وتهريب السلع وتنشيط 
التجارة الداخلية ودعم 

  .2المنتجات المحلية

                                                                                                                                                                                                                                           

  .]2009بلول،  ; 2010 العجلوني،[ 1
  .] 2013 المحروق، ;2003مركز حقوق المواطن،; 2009بلول،[ 2
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ـــة المكاتـــب الـــسياحي ـــسياحية فـــي المحافظـــة دوليـــًا وعـــدم تركهـــا لهيمن ـــرويج لألمـــاكن ال  ةالت
   .1اإلسرائيلية

المحافظ، وزارة السياحة، وزارة 
  .الخارجية، السفراء

وزارة السياحة، جمعية  ق والمطاعم في المحافظة االستثمار في توفير مستلزمات الفناد
  الفنادق،القطاع الخاص

توســـيع المـــسار الـــسياحي لألجانـــب فـــي المحافظـــة ليـــضم كافـــة األمـــاكن الـــسياحية ووضـــع 
 .برامج ترويجية متناسبة وحجم السياحة في المحافظة 

المحافظة، وزارة السياحة، اتحاد 
األدالء السياحيين، المكاتب 

  .حيةالسيا
وزارة السياحة، البلديات، القطاع  إيجاد وسائل نقل طبيعية مثل ركوب الخيل أثناء التجوال في بعض المناطق السياحية

  الخاص
ــــسياحيي ــــشعب نتأهيــــل الباعــــة المتجــــولين واألدالء ال  ليتمكنــــوا مــــن عكــــس ثقافــــة ووعــــي ال

 الفلسطيني 
وزارة السياحة ، اتحاد األدالء 

  .السياحيين
المكاتب السياحية، القطاع  .فتح مطاعم للبعض من األكالت الدولية التي يرغبها السياح 

  .الخاص

تطوير القطاع 
  السياحي

4  

  .وزارة السياحة .فتح المجال أمام السياحة اإلسالمية وتشجيعها 

حل مشكلة البطالة 
والفقر وتنشيط التجارة 

الداخلية ودعم 
  .2 المحليةتالمنتجا

تطوير القطاع 
  8  الصناعي

 األيــدي االهتمـام بالــصناعات التــي تمتلــك آفاقــا ومزايــا نـسبية ، خــصوصًا التــي تعتمــد علــى
  .العاملة الماهرة، مثل صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

الغرفة التجارية، مديرية 
االتصاالت، القطاع الخاص، 

  .الجامعات

حل مشكلة البطالة 
والفقر واإلغراق 

والتهريب وتنشيط 

                                                 
 . في معظم الدول للترويج للمحافظةنممكن مراسلة السفراء الفلسطينيي 1

 . ]2011 حنانيا،[ 2
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مل اإلنتاج وتقديم التسهيالت الالزمة من خـالل تبني سياسات داعمة لتخفيض تكاليف عوا
  .مشروع وٕاطالة فترة السماح وغيرهاتخفيض الرسوم وتخفيض أسعار الخدمات في بداية ال

المديريات الحكومية، وشركة 
  .الكهرباء وسلطة المياه، البنوك

االتحادات الصناعية، الغرفة   .ت الحديثةنقل التكنولوجيا لمصانع المحافظة الستغالل وفورات الحجم التي توفرها المعدا
  .التجارية

تشجيع قطـاع الحجـر وزيـادة الرقابـة علـى تـصدير الحجـارة إلـى إسـرائيل وفـق أجنـدة وطنيـة 
 .والتحكم في حجم هذه الصادرات وتقنينها 

اتحاد الحجر، الغرفة التجارية، 
االقتصاد الوطني، مديريات 

  .الضريبة
المحافظة، الغرفة التجارية،  . بيت لحم الصناعية وٕانشاء حاضنات أعمال تسريع انجاز منطقة

  .المنظمات الدولية
لمواد األولية مـن إسـرائيل فـي التكامل األمامي والخلفي للمنتجات المحلية بدل من استيراد ا

  . توفرت هذه الصناعات محلياً حال
االتحادات الصناعية والزراعية 

يرية الزراعة والغرفة التجارية، مد
  .واالقتصاد الوطني والمحافظة

  التجارة الداخلية
ودعم المنتجات 

  .1المحلية
  

الزراعة، القطاع الخاص،  .أعادة تأهيل برك سليمان للمساهمة في حل مشكلة المياه
  .المنظمات الدولية

القطـاع الزراعـي، خاصـة فـي مجـال تربيـة الـدواجن عمل شـراكات مـع محافظـة الخليـل فـي 
 والمواشي 

المحافظة، االقتصاد الوطني، 
  .الزراعة

االستثمار في 
القطاع 
  الزراعي

10  

الترويج للمنتجات الزراعية التي تتميز بهـا المحافظـة كالعنـب والزيـت والمزروعـات البقوليـة 
 .وغيرها

الزراعة، اتحاد المزارعين ، 
  .الغرفة التجارية

حل مشكلة البطالة 
والفقر واإلغراق والتجارة 

  .2الداخلية

                                                                                                                                                                                                                                           
  .]2006القريناوي،; 2003مركز حقوق المواطن،[ 1
  .]2003  المواطن، مركز حقوق[ 2
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الزراعة، اتحاد المزارعين،  .م لوجود نقص حاد في اللحوم الحمراء تربية المواشي واألغنا
  . القطاع الخاص

الزراعة، اتحاد المزارعين،  .تربية األسماك في برك سلمان 
  .القطاع الخاص

الزراعة، المحافظة، اتحاد  .زيادة نصيب القطاع الزراعي من الموازنة الحكومية 
  .المزارعين

ميــاه العادمـة خاصــة ضــفاف سـيل واد النــار بزراعتهــا بـشجر الكينيــا أو الزخــرت اسـتغالل ال
 .أو القصب إلنتاج الخشب أو مواد الزينة كالسياج وغيرها 

الزراعة، القطاع الخاص، 
البلديات المعنية، سلطة المياه، 

  .المنظمات الدولية
، المجتمع المدني، اتحاد الزراعة .استغالل المياه الرمادية في ري المزروعات البيتية

  .المزارعين
  .الزراعة، اتحاد المزارعين، أريج  .ةتوجيه المزارعين وتطوير قدراتهم الزراعي

ـــام بتعـــداد زراعـــي يقـــوم علـــى مـــسح زراعـــي شـــامل باالعتمـــاد علـــى نظـــام المعلومـــات  القي
 ) .GIS(الجغرافي 

  .الزراعة، اإلحصاء، أريج

للحفــاظ علــى طــول عمـر موســم العنــب فــي المحافظــة وبالتــالي االكتفــاء تـوفير ثالجــة تبريــد 
 الذاتي 

  .الزراعة، القطاع الخاص

البحـــث عـــن بـــديل للمـــدخالت الزراعيـــة واألســـمدة اإلســـرائيلية مـــن األســـمدة غيـــر العـــضوية 
 .والتي من الممكن صناعتها محلياً 

  الزراعة،اتحاد المزارعين ، أريج

ين خاصـة فــي منــاطق التمـاس وخــط المواجهــة بكـل المعــدات الزراعيــة دعـم صــمود المــزارع
  .الالزمة لزراعتهم

الزراعة، اتحاد المزارعين، 
  المحافظة

حل مشكلة البطالة التجارية غرفة الالبلديات،  .تنظيم عمل وتوزيع األسواق   14تطوير التجارة 
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  . الوطنياالقتصادو 
فـي نظرتـه للمنـتج المحلـي والتـرويج لـدعم المنـتج ) المستهلك والتـاجر(تغيير ثقافة المواطن 

 .الوطني والمحلي في أسواق المحافظة 
المجتمع المدني، المحطات 
اإلعالمية المحلية، مديرية 

طني، اإلعالم، االقتصاد الو 
  .الغرفة التجارية

تــشجيع رأس المــال المحلــي للعمــل فــي التجــارة الداخليــة واالســتيراد لمــا ذلــك مــن أثــر علــى 
 .خفض نسبة التضخم في األسعار وزيادة فرص التشغيل

الغرفة التجارية، القطاع 
  .الخاص، االقتصاد الوطني

إســتراتيجية تخفــيض األســعار االســتثمار فــي فــتح مــوالت تجاريــة ضــخمة منافــسة وانتهــاج 
 .مقابل البيع الكثير والربح الكثير 

الغرفة التجارية، القطاع 
  .الخاص، االقتصاد الوطني

  .الغرفة التجارية .فتح مراكز متخصصة في مجال المبيعات والتصدير 
 التوســع فــي األســواق والتنويــع فــي البــضائع فــي كــل المحافظــة لتغطــي الطلــب المتزايــد مــن

 .المواطنين 
القطاع الخاص، الغرفة التجارية 

  .، البلديات

  الداخلية

تطــوير اســتراتيجيات وسياســات تجاريــة للنفــاذ لألســواق العربيــة والخارجيــة واســتغالل العمــق 
 العربي واإلسالمي 

الغرفة التجارية، المحافظة، 
  .االقتصاد الوطني

والفقر واإلغراق 
شيط والتهريب وتن

التجارة الداخلية وتقليل 
حدة التضخم ودعم 

  .1المنتجات المحلية

فــتح مستــشفيات او مراكــز صــحية لتقــديم الخدمــة علــى مــدار الــساعة فــي المنــاطق النائيــة 
  .وذات الكثافة السكانية 

  .الصحة

ي يوجـــد فيهـــا نقـــص وتحتاجهـــا إيفـــاد الطلبـــة إلـــى دراســـة الطـــب بالتخصـــصات المتميـــزة التـــ
 .المحافظة

  .الصحة، التعليم العالي

تحسين قطاع 
الصحة 
وٕانشاء 

مستشفيات 
متخصصة 

15  

  .القطاع الخاص، الصحةتشجيع القطاع الخاص ورجال األعمال لالستثمار في بناء مستشفيات متخصـصة فـي كـل 

حل مشكلة البطالة 
والفقر والتهرب 

والتهريب واإلغراق 
والتضخم ودعم 

  .المنتجات المحلية 
                                                 

  .; Porter,b,2011]2010عبد العال،[ 1
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 ).مرض السرطان والكلى (التخصصات غير المتوفرة في المستشفيات الفلسطينية
ي القطاع الصحي خاصـة فـي تـأمين الـنقص مـن األدويـة التـي تشجيع العمل بالالمركزية ف

 .ال توفرها وزارة الصحة 
  .المحافظة، وزارة الصحة

 في األمراض
  الخطيرة

دعــم وتــشجيع قطــاع الــصناعات الدوائيــة بمــا فيهــا شــركة بيــت جــاال للتوســع فــي صــناعتها 
  .لتضم أدوية متخصصة وجديدة بكفاءة عالجية عالية 

  .شركة بيت جاال، الصحة

  

المؤسسات الحكومية، اتحاد  .إعطاء أولوية للمقاولين المحليين في تنفيذ المقاوالت اإلنشائية الحكومية 
  .المقاولين

تقليل كلفة البناء من خالل دعم وتشجيع الـصناعات االسـتخراجية واألسـمنتية فـي األسـواق 
 .المحلية 

الحجر، الغرفة التجارية، اتحاد 
المديريات الحكومية ذات 

  .العالقة
تشجيع المؤسسات الخاصـة بـالرهن العقـاري ، لتقـديم قـروض إسـكان لـذوي الـدخل المحـدود 

 .بشروط ميسرة ، من حيث سعر الفائدة وفترة السداد
  .البنوك، سلطة النقد

المحافظة، الحكم المحلي،  ئيا في المحاكم الدولية ومجاراة ذلك قضا Cإعطاء تراخيص للبناء في مناطق 
البلديات، االرتباط المدني، 

  .المحاكم

مار في االستث
  قطاع البناء

17  

وزارة المالية، مديريات المالية،  .مبادرة الحكومة بسداد ديون القطاع الخاص خاصة المقاولين 
  .المحافظ، اتحاد المقاولين

حل مشكلتي البطالة 
  .والفقر

وزيـادة  الجـودة تحـسين خـالل مـن والخدميـة الـسلعية للمنتجـات التنافـسية القـدرة تحـسين
  الكلفة وخفض اإلنتاجية

القطاع الخاص، االتحادات 
الصناعية، الغرفة التجارية، 

  .االقتصاد الوطني

مجال دعم 
وتسويق 

المنتجات 
المحلية في 

يز حصة تعز 
المنتجات 

المحلية في 
  السوق المحلي

6  

لجنة السالمة العامة بالتنسيق   .فرض رقابة عالية وتنفيذ القوانين بحق المهربين من البضائع اإلسرائيلية

حل مشكلة البطالة 
والفقر واإلغراق 
ط والتهريب وتنشي

التجارة الداخلية ودعم 
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مع الضابطة الجمركية، 
  .الشرطة، المحاكم

طني، الغرفة االقتصاد الو   . تشجيع إحالل المنتجات المحلية بدل الواردات االستهالكية
لتجارية، االتحادات الصناعية، ا

عالم، مؤسسات المجتمع اإل
  .المدني

الغرفة التجارية، االتحادات   .البحث عن أسواق أخرى محلية ودولية لتستوعب منتجاتنا بدل االعتماد على اإلسرائيليين
  .الصناعية

المحافظة، وزارة االقتصاد،   .2 المحلية استثمار التعاطف الدولي والعربي في فتح أسواقها للمنتجات
  .الغرفة التجارية، وزارة الخارجية

  .1المنتجات المحلية

وضــع التحديــد الكمــي والنــوعي للبــضائع المــسموح لهــا بــدخول األســواق المحليــة مــن خــالل 
يـق المواصـفات الفلـسطينية  المـستوردة للمحافظـة وتطبةشروط على دخول البضائع األجنبيـ

  .عليها

المواصفات والمقاييس، 
الضابطة الجمركية، االقتصاد 
  .الوطني، لجنة السالمة العامة

السوق 
  المحلي

تطبيق 
المواصفات 
الفلسطينية 

على البضائع 
  المستوردة

11  

تهـا ضريبة إضافية علـى الـسلع المـستوردة التـي تقـل أسـعارها كثيـرًا عـن أسـعار مثيالفرض 
  . ضمن إستراتيجية إحالل الوارداتالمحلية

  .وزارة المالية ووزارة االقتصاد

حل مشكلة الفقر 
واإلغراق والتهرب 
الضريبي والتهريب 

  .1والتجارة الداخلية

                                                 

  .]2006  القريناوي،;2010عبد العال،[ 1
كيـة ر الجم الرسـوم دفـع مـن كامـل مـع إعفـاء العربيـة الـدول إلـى الفلـسطينية الـسلع بـدخول بالـسماح قـراراً  2003 وبيـروت 2002 عـام  فـي الـشيخ شـرم فـي عقـدت التـي األولـى العربيـة القمـة أصدرت 2
  ) .2005، ماس(
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  .وزارة المالية ووزارة االقتصاد  فرض رسوم عالية على البضائع المستوردة من الكماليات 
تعزيز الروابط 

األمامية 
والخلفية بين 

  القطاعات

13  

 لتـوفير والـصناعي فـة خاصـًة الزراعـيبـين القطاعـات االقتـصادية المختل التـرابط تحـسين

  .الصناعي لإلنتاج الالزمة المواد األولية
الزراعة واالقتصاد والنقل واتحاد 
المقاولين واالتحادات الصناعية 

  .والزراعية والغرفة التجارية

مشكلة البطالة والفقر 
واإلغراق والتهريب 

والتجارة الداخلية ودعم 
  .2 المنتجات المحلية

 مؤسسات المحافظة والتي توزعت على مختلف المجاالت التنموية، ولكي يكون مسؤولول أعاله أولويات األهداف واألدوات التي أجمع عليها مدراء و يوضح الجدو 
وذلك وفقًا للدراسات  3بمقدور المحافظة تنفيذ هذه األهداف واالستراتيجيات فمن الضروري أن تولي اهتماماتها لستة مجاالت وأهداف تنموية إستراتيجية مبدئياً 

  :و المؤسسات وجاءت من مختلف المجاالت التنموية وذلك وفق الترتيب التالي مسؤولالدولية لكي تحقق ما تصبو إليه، وهذه األهداف اإلستراتيجية أجمع عليها 
 .االستثمار في نوعية التعليم .1

 .دعم وتشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة .2

 . التحتيةاالستثمار في البنية .3

 .تطوير القطاع السياحي .4

 .تطوير رأس المال البشري .5

  .تعزيز حصة المنتجات المحلية في السوق المحلي .6

                                                                                                                                                                                                                                           

  .]2006 القريناوي،;2010عبد العال،[. 1
  .]2010 عبد العال،[ 2
  . المدنيعهذه األهداف بعين االعتبار عند إقرار الموازنة التطويرية للمحافظة بالتنسيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتم يمكن أخذ 3
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  : مرحلة التنفيذ 7.4
تعتبر مرحلة التنفيذ بمثابة العمود الفقري لعملية التخطيط االسـتراتيجي، حيـث تـشير الكثيـر مـن الدراسـات إلـى 

  .يذ أو عدم البدء بالتنفيذ أصًال واالكتفاء فقط بالتخطيط أن سبب فشل معظم الخطط هو سوء التنف
ولكــي تحقــق الخطــة أهــدافها فمــن الــضروري البــدء بتنفيــذ المــشروعات ســابقة الــذكر وفــق األولويــة التــي أجمــع 

 مؤســسات المحافظــة مــع إعطــاء أفــضلية للمــشاريع التــي تحقــق العائــد الــسريع والتــي ال مــسؤولوعليهــا مــدراء و 
زمنية طويلة وذلك بهدف تشجيع الشركاء من كافة القطاعات العامة والخاصة والمدنية على تبني تستغرق فترة 

  .هذه الخطة وااللتزام بها والترويج لها 
  

  : مرحلة المراجعة والتقييم 7.5
ن الهــدف األساســي لهــذه الدراســة يتمحــور حــول كيفيــة تعزيــز بيئــة األعمــال فــي محافظــة بيــت لحــم مــن خــالل إ

لتخطيط االستراتيجي، والتي من خاللها يمكن حل الكثير من المشكالت االقتـصادية االجتماعيـة التـي انتهاج ا
تواجــه أبنــاء ومؤســسات محافظــة بيــت لحــم مــن فقــر وبطالــة واغــراق وتهــرب ضــريبي وعمليــات تهريــب للــسلع 

  .والبضائع وتضخم في األسعار وضعف التجارة الداخلية 
ألساسـي الـذي مــن المفتـرض أن نقـيس بنـاًء عليـه األداء االقتـصادي للمحافظــة تعتبـر هـذه المؤشـرات المعيـار ا

يجــابي علــى هــذه المؤشــرات فهــذا يعنــي نجــاح يــر إوبالتــالي تحديــد مــدى نجــاح الخطــة أو فــشلها، فــإذا طــرأ تغي
الخطة وٕاال فالعكس صحيح ويتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية وٕاجراء تغييرات في هذه الخطة من حيث تقديم 

  .] Porter,2003 [ و تأخير أو إضافة أو تحسين أداء بعض المشروعاتا
وتـــتم عمليـــة المتابعـــة مـــن خـــالل التغذيـــة الراجعـــة مـــن المجتمـــع المحلـــي والتقـــارير الدوريـــة التـــي يقـــدمها فريـــق 
 التخطيط االستراتيجي إلى المجلس االستشاري في المحافظة الذي يتـولى مهمـة متابعـة وتقيـيم الخطـة التنمويـة
اإلستراتيجية بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص التي يقررها المجلس، واعتمادًا على هذه التقارير والتغذية 
الراجعة يتم المقارنة مع المؤشرات االقتـصادية االجتماعيـة التـي تنـشرها المؤسـسات الرسـمية كمركـز اإلحـصاء 

  .لغرفة التجارية أو سلطة النقد الفلسطيني أو مديرية االقتصاد الوطني أو مديرية العمل أو ا
يعتبر نجـاح هـذه الخطـة مـدخال لتحـسين االقتـصاد الكلـي مـن أسـفل إلـى أعلـى و مـن المحليـات واألقـاليم ومـن 

مكانية تعميم التجربة على بقية محافظات الوطن قتصاد الوطني بشكل عام وبالتالي إمستوى المحافظة إلى اال
.  
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  الفصل الثامن 

  

  :ت الدراسة نتائج وتوصيا. 8
  

  : النتائج  8.1
  

نستعرض في هذا الفصل أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة والتي أشارت إلـى  مـدى جاهزيـة 
مؤسسات المحافظة وقدرة كوادرها على التخطيط استراتيجيًا لتعزيز وتنشيط بيئة األعمال فيها مع ضرورة توفر 

  :خلصت الدراسة إلى الكثير من النتائج التي نورد أبرزها كما يليمتطلبات إنجاح هذه العملية، وقد 
  

  : نتائج عامة8.1.1
  

ي المؤسسات يعتقـدون أنـه مـن المفتـرض أن يتـولى مكتـب محافظـة بيـت لحـم مسؤولأن غالبية مدراء و  -1
 . قيادة عملية التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال في المحافظة

، حيـث تـضاعف عـدد هـذه 1996ظة تم إنشاؤها بعـد دخـول الـسلطة عـام  أن غالبية مؤسسات المحاف -2
مـــــن أجمـــــالي  % 47  عليـــــه زمـــــن االحـــــتالل ، حيـــــث أنـــــشئعمـــــا كانـــــت% 150المؤســــسات بنـــــسبة 

- 1996(في الفترة الواقعة بين  % 30المؤسسات بعد تولي السلطة زمام األمور في المحافظة، منها 
 .فقط% 35 ي أنشئت زمن االحتالل اإلسرائيل، في حين كانت نسبة المؤسسات التي)2000

انسجام اقتصاد محافظة بيت لحم مع االقتصاد الكلي الفلسطيني الذي يعتبر فيـه قطـاع الخـدمات هـو  -3
مـــن إجمـــالي % 79األكثـــر اســـتحواذًا ، حيـــث ســـجلت النـــشاطات الخدماتيـــة فـــي المحافظـــة مـــا نـــسبته 

فقـط ، وهـذا يبـين أن اقتـصاد محافظـة % 21يـة النشاط االقتصادي، في حين كانت النشاطات اإلنتاج
بيت لحم يعتمد بالدرجة األولى على النـشاطات الخدماتيـة سـريعة الـربح والتـي ال تـستوعب الكثيـر مـن 
العمالة المحلية، مما يؤكد ضرورة إعادة النظر في االستراتيجيات والـسياسات االقتـصادية المتبعـة فـي 

 . إلنتاجيةتوزيع رأس المال وتفعيل النشاطات ا

  
 نتائج مرتبطة بمدى قدرة مؤسسات محافظـة بيـت لحـم وكوادرهـا علـى التخطـيط اسـتراتيجيًا للنهـوض 8.1.2

  :بواقعها االقتصادي
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استحواذ الكوادر الشابة المؤهلة من ذوي الخبرة على مؤسسات محافظة بيت لحـم، حيـث أن أكثـر مـن  -1
خبـرة عمليـة مـنهم لديـه  % 56ن مـًا ، وأ عا50سات تقـل أعمـارهم عـن ي هذه المؤسمسؤولمن % 76

كـــالوريوس فـــأعلى ، وهـــذه مؤشـــرات مـــنهم حاصـــلين علـــى شـــهادة الب% 83ن  عامـــًا ، وأ11أكثـــر مـــن 
يجابيــــة يمكــــن االعتمــــاد عليهــــا فــــي تبنــــي عمليــــة التخطــــيط االســــتراتيجي للنهــــوض بواقــــع المحافظــــة إ

  .االقتصادي 
المــشاركة فــي عمليــة التخطــيط االســتراتيجي وذلــك ن مؤســسات المحافظــة جــاهزة ولــديها القــدرة علــى أ -2

الحتوائهــا علــى كــادر بــشري مؤهــل ووجــود نظــم إداريــة ومعلوماتيــة وماليــة مناســبة، مــع ضــرورة منحهــا 
الحرية النـسبية فـي الـسيطرة علـى بعـض مواردهـا الماليـة التـي تـنعكس علـى إمكانياتهـا الماليـة الالزمـة 

 .ج التحفيزية لموظفيهالعملية التخطيط ومدى تقديمها للبرام

أن مؤســسات المحافظـــة تمتلــك كـــادرًا قــادرًا علـــى تحليــل الظـــروف والمتغيــرات الخارجيـــة المــؤثرة علـــى  -3
مؤســساتهم ســواء كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي شــتى المجــاالت القانونيــة والــسياسية واالقتــصادية 

نولوجيـة علـى مؤسـساتهم وقـد يعـزى واالجتماعية ، ولكن لديها ضعف نـسبي فـي تحليـل أثـر البيئـة التك
 والدورات الالزمة لتأهيل الكادر وزيادة اطالعه على التكنولوجيا الحديثـة ةذلك إلى قلة البرامج التدريبي

 .التي قد تؤثر على إنتاجيته وأدائه 

تمتلك مؤسسات محافظة بيت لحم القدرة علـى صـياغة االسـتراتيجيات االقتـصادية بكـل عناصـرها مـن  -4
ســالة وأهــداف قــصيرة ومتوســطة وطويلــة األجــل واســتراتيجيات وسياســات آخــذة بعــين االعتبــار رؤيــا ور 

المـوارد المتاحـة عنـد صـياغتها، وقـد يـسهم ذلـك فـي المـشاركة فـي وضـع رؤيـا مـشتركة للنهـوض بواقـع 
 .المحافظة االقتصادي من خالل انتهاج التخطيط االستراتيجي على مستوى المحافظة ككل 

مؤســسات محافظــة بيــت لحــم القيــام باألنــشطة المتعلقــة بتنفيــذ االســتراتيجيات الخاصــة يــستطيع كــادر  -5
بمؤسساتهم من وضـع بـرامج عمـل وتوزيـع المـوارد بـين المـشروعات ووضـع موازنـات تقديريـة وتوضـيح 
دور الجهات المكلفة بالتنفيذ وتحديد وقت المشروع، ووضع إجراءات عمـل مفـصلة، مـع وجـود ضـعف 

 يذية مع الخطط المحلية المركزية ذه الخطط التنفنسبي في ربط ه

ـــام باألنـــشطة  -6 يـــستطيع كـــادر مؤســـسات المحافظـــة مـــن القطـــاع العـــام والخـــاص والمجتمـــع المـــدني القي
المتعلقـة بمراجعــة وتقيــيم اإلســتراتيجية مــن خــالل الرقابــة علــى كافــة مراحــل التخطــيط ووضــع مؤشــرات 

لتقـارير الربعيــة والتغذيـة الراجعـة مــن المجتمـع المحلــي واضـحة لقيـاس مــدة تحقـق األهـداف باســتخدام ا
 .ووضع إجراءات تصحيحية في حال وجود انحرافات عن المخطط له
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ضــعف دور مؤســسات المحافظــة بكــل ألوانهــا مــن القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع المــدني والمنظمــات  -7
الل ضعف هـذه المؤسـسات الدولية والمؤسسات التعليمية في النهوض باقتصاد المحافظة وذلك من خ

 . في القيام بدورها في تنشيط االقتصاد المحلي

ي مؤســسات المحافظــة علــى نجــاح عمليــة التخطــيط مــسؤولؤثر مــشاركة كــال الجنــسين مــن مــدراء و تــال  -8
 . االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال 

سـتراتيجي لتعزيـز بيئـة  هي األكثر تأثيرًا في نجـاح عمليـة التخطـيط االعاماً ) 40_31(أن الفئة العمرية  -9
 .األعمال

ن المؤسـسات التعليميـة والدوليــة ومؤسـسات القطــاع الخـاص ومؤســسات المجتمـع المــدني لـديها القــدرة أ - 10
علــى التخطــيط االســتراتيجي أكثـــر مــن مؤســسات القطـــاع العــام ، وفــي ذلـــك إشــارة إلــى أن التخطـــيط 

ك أساسـي فـي عمليـة التنميـة بالـشراكة االستراتيجي يعتمد بالدرجـة األولـى علـى القطـاع الخـاص كـشري
مع المؤسسات التعليمية المحلية، لذا فمن الضروري تحسين وتطوير قدرات موظفي القطاع العـام فـي 

 .  في مجال صياغة وتنفيذ ومراجعة اإلستراتيجيةكل عناصر التخطيط االستراتيجي وتحديداً 

 وقـــدرة علـــى القيـــام بعمليـــة  األكثـــر تـــأثيراً ن حملـــة الـــشهادات الجامعيـــة وتحديـــدا الدراســـات العليـــا هـــمأ -11
، وهـذا يعنـي ضـرورة دمـج هـؤالء ضـمن محافظـةالتخطيط االسـتراتيجي للنهـوض بـالواقع االقتـصادي لل

 .فرق التخطيط االستراتيجي لمحافظة بيت لحم

ين الــذين مــسؤولوجــود تــأثير لعامــل الخبــرة العمليــة فــي عمليــة التخطــيط االســتراتيجي حيــث وجــد أن ال - 12
 هم األكثر قدرة على المساهمة في عاماً )15_11(يهم خبرة عملية في مؤسساتهم الحالية تتراوح بين لد

 عامــــًا 50 للنهـــوض بواقـــع المحافظــــة، وهـــم الـــذين تقــــل أعمـــارهم عـــن يعمليـــة التخطـــيط اإلســــتراتيج
دء فـي منهم على الشهادات الجامعية والدراسـات العليـا، وهـذا يعتبـر عـامًال مـشجعًا للبـ% 90وحاصل 

 .التخطيط االستراتيجي على أكتاف هذه الفئة 

بــان فتــرة االحــتالل اإلســرائيلي لــديها القــدرة علــى تحليــل البيئــة الداخليــة أن المؤســسات التــي أنــشئت إ - 13
والخارجيــة ومراجعــة اإلســتراتيجية وتحديــد األولويــات وتقيــيم األداء االقتــصادي العــام، أمــا فيمــا يخــص 

فيــذها ومــشاركة أصــحاب المــصالح فــال يوجــد فــرق بــين المؤســسات بغــض الــصياغة اإلســتراتيجية وتن
النظــر عــن تــاريخ إنــشائها، وقــد يرجــع ذلــك إلــى اطــالع هــذه المؤســسات علــى الواقــع الــذي جمــع بــين 

الــذي عكـس القـدرة علـى معرفــة كـل العوامـل المــؤثرة ) زمـن إســرائيل والوقـت الحـالي(حقبتـين مختلفتـين 
 مــن االســتفادة مــن كــوادر هــذه المؤســسات فــي عمليــة التحليــل نــا ال بــدّ علــى بيئــة هــذه المؤســسات، وه

 .والمراجعة 
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 تمتلــك القــدرة علــى التخطــيط االســتراتيجي خاصــة فــي  عــامالً 20ن المؤســسات التــي لــديها أكثــر مــن أ - 14
 .مرحلة الصياغة والتنفيذ أكثر من المؤسسات التي فيها عدد عمال أقل

  :ط االستراتيجي والعوامل المؤثرة عليه  نتائج مرتبطة بعناصر التخطي8.1.3
، وتعتبـر هـذه %72معظم مؤسـسات المحافظـة لـديها خطـط إسـتراتيجية مكتوبـة ومعروفـة لموظفيهـا بنـسبة  -1

النسبة مشجعة نحو إمكانية نجاح التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال في المحافظة في حال تبنيه 
. 

المــصالح بعمليــة التخطــيط االســتراتيجي لتعزيــز بيئــة األعمــال، يجابيــة لمــشاركة أصــحاب وجــود عالقــة إ -2
فكلما زادت نسبة المشاركة كلما ساهم ذلك في نجاح التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال، لذا فإنه 

 أكبر وذلك لوجود ضعف نسبي فـي من الضروري على مؤسسات المحافظة أن تولي هذا الجانب اهتماماً 
ن أكثــر مــن ثلــث المؤســسات تفتقــد إلــى الــشراكة الحقيقيــة مــع أعمليــة التخطــيط حيــث مــدى المــشاركة فــي 
 .أصحاب المصالح 

فكلما قامـت المؤسـسات  يجابية بين تحديد األولويات ونجاح عملية التخطيط االستراتيجي،هناك عالقة إ -3
لمـا أسـهم ذلـك فـي بتحديد أولويات مشاريعها وفـق معـايير واضـحة يـوازن فيهـا بـين الحاجـة وشـح المـوارد ك

نجـــاح عمليـــة التخطـــيط االســـتراتيجي لتعزيـــز بيئـــة األعمـــال، لـــذا فمـــن الـــضرورة إعـــادة النظـــر فـــي تحديـــد 
المؤسسات ألولوياتها بالشراكة مع أصحاب المصالح حيث أن ثلث مؤسسات المحافظة ال تولي المشاريع 

يف المنخفـضة والمـشاريع التـي يتطلـب التي تعتمـد علـى المـوارد المحليـة والمـشاريع التـي تركـز علـى التكـال
تنفيــذها وقــت قــصير األهميــة المطلوبــة علــى اعتبــار أن هــذه المعــايير تــشكل أحيانــًا حــافزًا لزيــادة اإلنتــاج 

 .المحلي وٕاعطاء المزيد من ثقة الشركاء والمجتمع لهذه المشاريع

ناصـــر التخطـــيط ي مؤســـسات المحافظـــة حـــول تـــوفر عمـــسؤولال يوجـــد اخـــتالف بـــين اتجاهـــات مـــدراء و  -4
 .االستراتيجي وفقا لنشاط المؤسسة 

ر بــشكل كبيــر علــى قــدرة الكــادر علــى تحليــل البيئــة ن تــوفر خطــة إســتراتيجية مكتوبــة فــي المؤســسة أثّــأ -5
الداخليــة والخارجيــة وصــياغة اإلســتراتيجية وتنفيــذها ومراجعتهــا أكثــر مــن المؤســسات التــي ال تمتلــك خطــة 

عامـل فـي تقيـيم الكـادر لمـدى مـشاركة مؤسـساتهم ألصـحاب المـصالح فـي مكتوبة فـي حـين لـم يـؤثر هـذا ال
عمليــة التخطــيط وكــذلك فــي تحديــد األولويــات، وهــذا عامــل مــشجع نحــو نجــاح التخطــيط االســتراتيجي فــي 

 .من المؤسسات لديها خطط إستراتيجية مكتوبة % 78تعزيز بيئة أعمال المحافظة خاصة أن 

ين نحــو أهميـة التخطـيط االســتراتيجي فـي تعزيـز بيئــة األعمـال فــي ولمـسؤ هنـاك انـسجام بــين اتجاهـات ال -6
المحافظة بغض النظر عن العوامل الديمغرافية المتعلقة بجنسهم وفئتهم العمرية والقطاع الذي يعملون فيه 
والمؤهل العلمي لهم وسنوات الخبرة في العمل الحالي وطبيعة عملهم الحالي وتاريخ إنـشاء المؤسـسة التـي 
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ــ ون فيهــا ومجــال نــشاط المؤســسة وعــدد العــاملين فيهــا ووجــود خطــة إســتراتيجية مكتوبــة، وهــذا مؤشــر يعمل
ايجابي جدًا نحو ضرورة انتهـاج التخطـيط االسـتراتيجي واإلسـراع فـي تطبيقـه لتعزيـز بيئـة أعمـال محافظـة 

كل االقتـصادية بيت لحم وتحقيـق التنميـة االقتـصادية التـي مـن خاللهـا تـستطيع المحافظـة حـل كافـة المـشا
 .االجتماعية التي يعاني منها كل شرائح المجتمع التلحمي

مكـن مسؤولي مؤسسات المحافظة كاستراتيجيات يأهمية القضايا اإلستراتيجية التي طرحت على مدراء و  -7
 االقتـــصادية كـــالفقر والبطالـــة والتهريـــب ت اإلشـــكالياتبنيهـــا للنهـــوض بـــالواقع االقتـــصادي للمحافظـــة وحـــلّ 

 .    للعوامل الديمغرافية سالفة الذكر تبعاً وغيرها 

يجابية قوية بين جميع محاور وعناصر عملية التخطـيط االسـتراتيجي بحيـث تعتبـر عمليـة وجود عالقة إ -8
التحليل البيئي متطلب أساسي لصياغة اإلستراتيجية وتنفيذها، كما تعتبر مرحلـة الـصياغة متطلبـًا لمرحلـة 

 .التقييم فهي ترتبط بكل المراحل وتسير بالتوازي معها التنفيذ أما مرحلة المراجعة و 

يجابيــة قويــة بــين مــدى تــوفر عناصــر التخطــيط االســتراتيجي والعوامــل المــؤثرة عليهــا مــن وجــود عالقــة إ -9
مــشاركة أصــحاب المــصالح وتحديــد األولويــات مــن جانــب ومــدى أهميــة التخطــيط االســتراتيجي مــن جانــب 

مؤسسات المحافظة للقيام بعملية التخطيط االستراتيجي بكافة مراحلها آخر، وهذا ينسجم مع مدى جاهزية 
 .والوصول إلى الهدف المرجو من عملية التخطيط والمتمثل في تعزيز بيئة األعمال في المحافظة

يجــــابي بـــــين مــــدى تـــــوفر عناصــــر التخطـــــيط االســــتراتيجي بكافـــــة مراحلــــه وبـــــين األداء وجــــود ارتبـــــاط إ - 10
ثناء مرحلة تنفيـذ اإلسـتراتيجية التـي أظهـرت النتـائج ضـعف تأثيرهـا علـى األداء االقتصادي للمحافظة باست

االقتصادي، وقد يفسر ذلك ضعف قيام المؤسسات بدورها في تنشيط االقتصاد فـي المحافظـة علـى الـرغم 
من المؤسسات لديها خطة إستراتيجية مكتوبة ومعروفة لموظفيهـا وهـذا يرجـع إلـى أن العبـرة % 72من أن 

 .في التخطيط فقط ولكن األهم التنفيذ الذي يترجم التخطيط إلى واقعليس 

يوجــد عالقــة ايجابيــة قويــة بــين مــدى تــوفر عناصــر التخطــيط االســتراتيجي بكافــة مراحلــه وبــين القــضايا  -11
اإلســتراتيجية المطروحــة باســتثناء مرحلــة التنفيــذ التــي أظهــرت النتــائج ضــعف تأثيرهــا علــى تحديــد القــضايا 

 .ية للمساهمة في تعزيز بيئة األعمالاإلستراتيج

 نتــائج مرتبطــة بالمعيقــات التــي تعتــرض عمليــة التخطــيط االســتراتيجي لتعزيــز بيئــة األعمــال فــي 8.1.4
  :المحافظة

 مؤسـسات المحافظـة حـول أهميـة التخطـيط االسـتراتيجي للمـساهمة مـسؤولويوجد فجوة بين ما يدركه مـدراء و 
 واقــع عمــل مؤســساتهم نحــو التخفيــف مــن حــدة هــذه المــشكالت، علــى فــي حــل المــشكالت االقتــصادية وبــين

مــن هــذه المؤســسات لــديها خطــة إســتراتيجية مكتوبــة، وقــد يرجــع ذلــك لعــدم تنفيــذ هــذه % 78الــرغم مــن أن 
الخطـط اإلسـتراتيجية واالكتفــاء بوضـعها فـي جــوارير المكاتـب أو قـد يكــون لـه عالقـة بمعيقــات تعتـري عمليــة 
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 حائًال أمام مؤسسات المحافظة لتقوم بدورها والتي تعتبر بمجملها عوائـق لعمليـة التخطـيط التنفيذ والتي تقف
 الوضع السياسي القائم بوجود االحتالل اإلسرائيلي بكل إجراءاتـه وتغطرسـه وسـيطرته( االستراتيجي والتي تضم 

ف المجـاالت وضـعف التنـسيق بـين ، وضعف المهارات التدريبية واإلدارية في مختلعلى المحافظة جوًا وبرًا وبحراً 
المؤســسات ذات العالقــة والتــداخل فــي الــصالحيات وضــعف وقلــة الدراســات والبيانــات االقتــصادية المنــشورة وقلــة 
الحــوافز المقدمــة للمــوظفين وقلــة عــدد الكــوادر وعــدم تفعيــل المجلــس التنــسيقي كممثــل عــن القطــاع الخــاص وعــدم 

المــصالح وعــدم وجــود معــايير واضــحة لتحديــد أولويــات االســتثمار اســتقاللية القــضاء وضــعف مــشاركة أصــحاب 
وتنفيـذ المـشاريع وضـعف البنيـة التحتيـة وتبـاطؤ انجـاز المنطقـة الـصناعية وضـعف المواءمـة بـين حاجـات الــسوق 
ومخرجــات التعلــيم وقلــة التخصــصات الجاذبــة فــي الجامعــات المحليــة وضــعف متابعــة المحافظــة لقــضايا مختلــف 

المخـــاطرة للمـــستثمرين المحليـــين أو مؤســـسات وضـــعف البيئـــة االســـتثمارية وبالتـــالي ارتفـــاع درجـــة القطاعـــات وال
وارتفـاع تكـاليف مـدخالت اإلنتـاج مـن ب االستراتيجيات والرؤى الجماعيـة األجانب والمركزية المالية المفرطة وغيا

طـات هيكليـة لكـل مـدن وقـرى مواد خام ومعدات تكنولوجيا وعدم وجود مدارس صناعية حكومية وعدم وجود مخط
 ).المحافظة واالنشغال باألعمال الروتينية واألهداف قصيرة األجل

  : التوصيات8.2
  : توصيات عامة 8.2.1

 .التخلص من االحتالل اإلسرائيلي كشرط أساسي لتحقيق التنمية االقتصادية  .1

مال فـي محافظـة بيـت لحـم ضرورة انتهاج التخطيط االستراتيجي كأداة إدارية فعالة لتعزيز بيئة األع .2
 . على ذلك  إضفاء الصفة الرسميةو

 لـدعم صـياغة ي القطـاعين العـام والخـاصمـسؤولمـن  عنـد المـستويات العليـا اإلرادة ضـرورة تـوفر .3
 .محلية تهدف لتعزيز بيئة األعمال  إستراتيجية ومراقبة وتنفيذ

 . في نجاح عملية التخطيطتوفير الموارد الالزمة وتوجيه األموال بالطرق الصحيحة للمساهمة .4

تعزيـــز عامـــل المـــشاركة بـــين أصـــحاب المـــصالح والمؤســـسات العاملـــة فـــي كافـــة مراحـــل التخطــــيط  .5
 .االستراتيجي على أساس توزيع األدوار والمهام

طار قانوني وتنظيمي لمجتمع المدني بتنفيذ الخطة وفق إالتزام الشركاء من القطاع العام والخاص وا .6
 .هدفه من هذه الشراكة واضح يحقق لكل منهم 

تحديد أولويات المشاريع بالتنسيق مع أصحاب المصالح وفق معايير واضـحة تـوازن بـين احتياجـات  .7
 .المجتمع والموارد المتاحة 

تفويض المزيد من الصالحيات المالية في إطار الالمركزية المالية لمؤسسات المحافظة لتمكنها من  .8
 .المشاركة في عملية التخطيط
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 .مزيد من الحوافز للعاملين في مؤسسات المحافظة منح ال .9

تطــوير وتأهيــل مــوظفي مؤســسات المحافظــة خاصــة مــوظفي القطــاع العــام فــي كــل المجــاالت مــن  . 10
 .تخطيط وترويج وتسويق وغيرها

 .ضرورة سعي المؤسسات التي ال تمتلك خطط استراتيجية مكتوبة نحو هذا التوجه .11

 .متابعتها وعدم االكتفاء بالتخطيط فقط تنفيذ الخطط اإلستراتيجية المعدة و  . 12

 : توصيات لمكتب محافظة بيت لحم8.2.2

 .أن يتولى مكتب محافظة بيت لحم قيادة عملية التخطيط االستراتيجي بالتنسيق مع الغرفة التجارية  .1

تفعيــل المجلــس االستــشاري فــي المحافظــة كجهــة تنــسيقية عليــا بــين كافــة المؤســسات وكجهــة مــشرفة  .2
 . التخطيط االستراتيجي للنهوض باقتصاد المحافظةعلى عملية

 .عقد اجتماعات دورية لكل القطاعات في المحافظة ومناقشة قضاياها  .3

 .نجاز المنطقة الصناعية بالتنسيق مع الغرفة التجاريةالتسريع في إ .4

 : توصيات للقطاع العام في المحافظة 8.2.3

 ان توزيع الموارد المتاحة بينها ة لضمالربط بين خطط المؤسسات والخطط المحلية والوطني .1

زيــادة عــدد الكــوادر خاصــة فــي المؤســسات التــي يتطلــب عملهــا زيــارات ميدانيــة فــي األســواق وعلــى  .2
 .حدود ومنافذ المحافظة

و الغرفــة التجاريــة  االتحــادات أإلــزام مؤســسات القطــاع الخــاص غيــر المنــضوية وغيــر المــسجلة فــي .3
يــــد جهودهــــا واعتبــــار ذلــــك شــــرطًا أساســــيا لحــــصولها علــــى بالتــــسجيل ضــــمن هــــذه المؤســــسات لتوح

 .التراخيص الالزمة

ــــدًا عــــن  .4 ــــسهيل إجراءاتهــــا بعي متابعــــة قــــضايا أصــــحاب المــــصالح مــــن القطــــاع الخــــاص وتــــسريع وت
 .ةالبيروقراطي

 .منح الملتزمين من القطاع الخاص حوافز ضريبية ضمن إطار تشجيعي .5

  : توصيات للحكومة المركزية8.2.4
  .عم المالي واللوجستي للمحافظة للبدء في عملية التخطيط االستراتيجيتوفير الد .1
 .تشجيع التخطيط المحلي واإلقليمي .2

  157العمل على إقرار بعض القوانين التي من شأنها المساعدة في تعزيز بيئة األعمال .3

                                                 
 مليار شيكل كحقوق عمال 9وق الضمان االجتماعي في فلسطين السترداد  هناك حاجة ملحة إلقرار قانون لتفعيل صند 157

  .محجوزة لدى الطرف اآلخر
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ســالمية  العربيــة واإلتفعيــل العالقــات التجاريــة واالقتــصادية التــي تقيمهــا مــع كافــة الــدول وتحديــداً  .4
 .منها، وتوجيه المحافظة لكيفية االستفادة منها

  : توصيات للهيئات المحلية 8.2.5
تسهيل مهمة اللجـان القطاعيـة الفرعيـة مـن خـالل رصـد احتيـاج المنـاطق المحليـة وفـق األولويـات  .1

 .المجتمعية

 عقـد ورشــات عمـل تخطيطيــة بوجـود اللجــان القطاعيـة مــع كافـة مكونــات وقطاعـات المجتمــع ذات .2
 .العالقة 

 .إيجاد مخططات هيكلية لكل مناطق المحافظة  .3

 : توصيات للقطاع الخاص في المحافظة 8.2.6

 ).مكن تفعيل دور المجلس التنسيقيي(بي يمثل مصالح كل القطاع الخاص إيجاد جسم نقا .1

 .تشجيع أصحاب المنشآت على تسجيل مؤسساتهم ضمن اتحاداتهم والغرفة التجارية .2

 .في المحافظة بكافة القطاعات وتحديدًا اإلنتاجية منها ضرورة االستثمار  .3

 . إقامة شراكات محلية ودولية ونقل التكنولوجيا لمؤسساتهم بهدف تطويرها وزيادة إنتاجيتها .4

 .ية االجتماعية نحو حاجة المجتمع بالتوازي مع مصالحهم االقتصادية مسؤولزيادة ال .5

  : توصيات للجامعات المحلية 8.2.7
بالبحث العلمي خاصة في القضايا التي تحقق التنمية االقتـصادية والتـي تـسهم فـي حـل االهتمام  .1

 .المشكالت االقتصادية كالفقر والبطالة والتهريب وغيرها

إجراء دراسات اقتصادية عن واقع المحافظة وتحديـد فـرص االسـتثمار فيهـا بالتنـسيق مـع القطـاع  .2
  . الخاص

 .ع حاجات السوق الفعلية فتح كليات مهنية متخصصة بما يتالءم م .3

توجيه الطلبـة نحـو إجـراء مـشاريعهم البحثيـة فـي مختلـف القطاعـات االقتـصادية وكيفيـة النهـوض  .4
 .بها 

  : توصيات للمجلس التشريعي8.2.8
  .تحديث وتحسين القوانين واألنظمة التي تعيق االستثمار والتطور.1  
  .ى االستثمار وتحفظ حقوقهم وممتلكاتهمإصدار قوانين وتشريعات جديدة تحفز المستثمرين عل. 2  

  : توصيات للمجتمع المدني8.2.9
  .توفير الدعم والمساندة للجان القطاعية  .1
 .متابعة عملية التخطيط ومراقبتها والتأثير في مدخالتها ومخرجاتها  .2
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  .ضرورة المساهمة في تمويل بعض المشاريع الناجمة عن عملية التخطيط  .3
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االرتقــــاء بالتنميــــة االقتــــصادية : UN-Habitat،(2001(حـــدة للمــــستوطنات البـــشرية برنـــامج األمــــم المت .6
 .سلسلة أوراق عمل التنمية االقتصادية، المجلد األول ،المحلية من خالل التخطيط االستراتيجي

شق للعلوم ، مجلة جامعة دمالسياسات االقتصادية الكلية ودورها في الحد من الفقر):2009. (ص بلول، .7
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، مطبوعـة مـشتركة للبنـك الـدولي ممارسة أنشطة األعمال فـي عـالم أكثـر شـفافية): 2012(بنك الـدولي ال .8
  .ومؤسسة التمويل الدولية، الطبعة التاسعة

بوعـة مـشتركة للبنـك ، مطممارسـة أنـشطة األعمـال فـي عـالم أكثـر شـفافيةتقريـر ): 2013(بنك الـدولي ال .9
  .الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، الطبعة العاشرة

، دليـل وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات تنميـة التنميـة االقتـصادية المحليـة، )2004(بنك الـدولي وآخـرون ال . 10
 .االقتصاد المحلى وخطط العمل بها 

دي الـــسريع لعمليـــة التنميـــة الـــدليل اإلرشـــا: )2001 (بنـــك الـــدولي، وحـــدة التنميـــة االقتـــصادية المحليـــةال.11
 .، مقاطعة كولومبيا، واشنطن االقتصادية على المستوى المحلي
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وكالـة الغـوث الدوليـة، تـشرين  ، ورشة عمل لعـشرين مـديرًا،التخطيط االستراتيجي): 2006. (ز ثابت، . 12
 .2006ثاني 

 .2010طبعة  ،مبادئ اإلدارة): 2010(جامعة القدس المفتوحة  . 13

، مجلــة جامعــة األزهــر بغــزة، دور الجامعــات العربيــة فــي التنميــة االقتــصادية: )2009(. جدبــة، فال . 14
 .1 العدد ،12، المجلد 2010سلسلة العلوم اإلنسانية 

القدرة التنافسية للتمور الفلسطينية في األسواق المحلية وأسـواق ): 2004. (،الفي ،د. م جعفري،ال . 15
 .ام اهللا، فلسطين، ر )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية  ،التصدير

، رام ) 3( كتاب محافظة بيت لحم اإلحصائي السنوي ): 2011(جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ال . 16
 . فلسطين-اهللا

كتــاب محافظـات جنـوب الــضفة الغربيـة اإلحــصائي ): 2012(جهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني ال . 17
 . فلسطين-، رام اهللا2011 ،السنوي

م وأهــداف التنميــة االقتــصادية مــع إشــارة خاصــة إلســتراتيجية تنميــة مفهــو ): 2010. (ع جــوارين،ال . 18
 .، العراق3403 العدد  الحوار المتمدن،،ةمحافظة البصر 

 أكتوبر ، 14، المجالس المحلية ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية): 2009. (ح حسني،ال . 19
 .، اليمن14018العدد 

الفلسطينية الحتياجات القطاع الصناعي الفلسطيني من مدى تلبية الجامعات ): 2011. (حشيش، م . 20
 .ة ماجستير، جامعة الخليل، رسالوجهة نظر اإلداريين في االتحادات الصناعية

، مقالـة منـشورة فـي صـحيفة اآلثار المدمرة للتهريب علـى االقتـصاد الـوطني): 2006. (س حكيمي،ال . 21
 . سبتمبر 26

http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=37799 

، مجلـة التخطيط من وجهة نظر مديري شركات األعمـال األردنيـة): 1995. (الشيخ، ف. حمامي، ي . 22
 .، جامعة مؤتة، األردن6 والدراسات، المجلد العاشر، العددمؤتة للبحوث 

لــى دراســة منــشورة ع، الالمركزيــة اإلداريــة ومــساهمتها فــي التنميــة المحليــة ):2006. (حمــدون، س . 23
  http://www.hrdiscussion.com/hr18879.html:موقع

) التقييم التشاركي للميـزة التنافـسية (PACAمحددات تنفيذ مبادرات منهجية ): 2011 (.حنانيـا، ر . 24
 .، رسالة ماجستير، جامعة القدسلتنمية االقتصاد المحلي في محافظة بيت لحم

، دار الفكر العربى قطاع األعمال والخدماتاإلدارة والتخطيط االستراتيجي في ): 1985. (خطاب، ع . 25
 .للطباعة والنشر
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 .، غرفة تجارة محافظة بيت لحمدليل مركز ترويج التجارة): 2008. (ف خوري، . 26

، واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية في ضـوء معـايير الجـودة : )2006. (دجني، اال . 27
 .ين رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسط

 الــسلطة المحليــة بمحافظــه حــضرموت فــي موضــوع الالمركزيــة اإلداريــة رؤيــة، )1998. (دحــدح، م . 28
 . اليمن،لمؤتمر الوطني لإلصالح والتطوير اإلداري والماليا ،والمالية

العالقة بين التوجه االستراتيجي لدى اإلدارة العليا فـي الجامعـات الفلـسطينية ): 2006. (دهدار، مال . 29
 .الجامعة اإلسالمية ، غزة  ،قطاع غزة، رسالة ماجستير دراسة ميدانية على جامعات – نافسيةوميزتها الت

، دار اليــازوري العلميــة اإلدارة اإلســتراتيجية مفــاهيم وعمليــات وحــاالت دراســية): 2010. (دوري، زالـ . 30
 .  األردن،للنشر

داء فـي قطـاع الـصناعات العالقة بين التخطيط االستراتيجي والتميـز فـي األ): 2012. (دويكات، س . 31
 .، رسالة ماجستير، جامعة القدس، القدس، فلسطين الدوائية الفلسطيني

 .، فلسطينالهيكلية الموحدة للمحافظات): 2008(الفلسطينية ديوان الرئاسة  . 32

، التخطيط االستراتيجي في وزارة الحكم المحلي الفلـسطيني الواقـع والتحـديات): 2006. (ردايـدة، ش . 33
 .، جامعة القدس ، القدس، فلسطين رسالة ماجستير

ــة للتنميــة االقتــصادية فــي العــراق): 2012. (ع ســالم، . 34 ، مجلــة جامعــة األنبــار نحــو إســتراتيجية فعال
 .9 العدد ،4 وم االقتصادية واإلدارية، المجلدللعل

مقاربة صريحة رؤيا في اإلصالح الضريبي والجمركي … التهّرب والتهريب ): 2001. (س سـعيفان، . 35
 .، جمعية العلوم االقتصادية السوريةريةفي سو 

 .التخطيط االستراتيجي، دار المسيرة للطباعة والنشر): 2010. (، بسكارنةال . 36

حـاث والـسياسات النقديـة، رام دائرة األب ،2011التقرير السنوي لعام ): 2012(سلطة النقد الفلسطيني  . 37
 .فلسطين، اهللا

 تحقيق التنمية المـستدامة للمـستقرات الحـضرية دور السياسات الحكومية في): 2005. (أ سـماحة، . 38
 .ندوة المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري، عمان، األردن ،بجمهورية مصر العربية

ـــــي إســـــرائيل ): 2011. (ع ســـــميرات، . 39 ـــــة ف ـــــضفة الغربي ـــــسطيني مـــــن ال محـــــددات االســـــتثمار الفل
 .فلسطين ، رسالة ماجستير، جامعة القدس، القدس،والمستوطنات

التهــرب الــضريبي ووســائل مكافحتــه وٕاصــالحه وخــصوصا فــي ): 2010(كة المحاســبين العــرب شــب . 40
 . فلسطين

http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=11558#.UJJwgWfTD_c 
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-2010(الخطة اإلستراتيجية لمجلس التنمية المحلي فـي محافظـة بيـت لحـم ): 2010. (شريعة، م . 41
2012.( 

، نـدوة  نحو أداء أفضل فـي القطـاع الحكـومي فـي المملكـة العربيـة الـسعودية):2002. (شقاوي، عال . 42
هـــ محــور الــشراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص، 1440الرؤيــة المــستقبلية لالقتــصاد الــسعودي حتــى عــام 

 .الرياض، السعودية 

ــسطين): 2010. (شــقورة، م . 43 شــباط ، 79، دنيــا الوطن،عــدد اإلطــار العــام للتنميــة االقتــصادية فــي فل
 .فلسطين ،2010

ــدخل فــي فلــسطين): 2003. (ق صــالح، . 44 رســالة ماجــستير، جامعــة النجــاح  ،التهــرب مــن ضــريبة ال
 .الوطنية، نابلس ، فلسطين 

، دراسـة منـشورة علـى األوضاع االقتصادية في الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة ):2011. (غ صوراني،الـ . 45
 http://www.ahewar.org/debat/files/242292.pdfموقع 

، واقــع التخطــيط اإلســتراتيجي للمــوارد البــشرية فــي القطــاع العــام فــي األردن): 2008( .م ضمور،الــ . 46
 .أطروحة دكتوراه، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

 الهيئـــة الفلـــسطينية ،تقريـــر حـــول الالمركزيـــة والحكـــم المحلـــي فـــي فلـــسطين): 2001( .طوقـــان، ط . 47
 .، رام اهللا، فلسطين)2001(أيار، )22(تقارير القانونية ال لمواطن، االمستقلة لحقوق

ــــسطينية): 2006. (عاشــــور، ص . 48 ــــة الفل ــــات األهلي ــــل التخطــــيط االســــتراتيجي، شــــبكة المنظم ، دلي
 ).2006(المتدرب

دور القطــــاعين العـــام والخـــاص والعالقــــة بينهمـــا فــــي ): 1999. (مكحـــول، ب ،. عبـــد الـــرازق، ع . 49
، جامعــة بيرزيــت، برنــامج )199-1994(والتنميــة البــشرية فــي فلــسطين ، الــسياسات االقتــصادية فلــسطين

 .دراسات التنمية

مقالة منشورة ، روشتة لخبراء الزراعة للنهوض بالتجارة الداخلية المصرية): 2010. (س عبد العال، . 50
 http://www.masress.com/october/105975على موقع 

الجـــــزء الثالـــــث، ، Spssي واالســـــتداللي مقدمـــــة فـــــي اإلحـــــصاء الوصـــــف):ت.ب. (عبـــــد الفتـــــاح، ع . 51
 .موضوعات مختارة، الجامعة اإلسالمية، غزة

 .الجامعة األردنية، لمي القواعد والمراحل والتطبيقات منهجية البحث الع):1999(عبيدات وآخرون  . 52

، ، رسـالة ماجـستيرواقع التخطيط االستراتيجي في بلديات جنوب الضفة الغربية): 2008.(ن عتـال،ال . 53
 . الخليل، الخليلجامعة
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تـشرين ، مجلـة جامعـة مكافحة اإلغراق ومنطقة التجـارة الحـّرة العربيـة الكبـرى): 2006. (عثمان، س . 54
 .، سوريا2عدد ، ال28  سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلدللدراسات والبحوث العلمية،

، ورقـة عمـل ُمقدمـة إلـى تهـااألسباب االقتصادية لظاهرة الفقـر وطـرق معالج): 2010. (عجلوني، مال . 55
 ).12/5/2010-10(األسبوع العلمي لمدينة الحسن العلمية المنعقد في جامعة األميرة سمية خالل الفترة 

، مـشكالت اسـتخدام اإلحـصاء فـي تحليـل البيانـات للرسـائل العلميـة واألطروحــات ):ت.ب. (عـودة، أ . 56
 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية

، رســالة ماجــستير، جامعــة النجــاح، المقومــات الــسياحية فــي محافظــة بيــت لحــم): 2011 (.عــودة، أ . 57
 .نابلس، فلسطين

 . عمان،الثانية، دار رضا للنشر والتوزيع، الطبعة التخطيط أسس ومبادئ عامة): 2001. (غنيم، ع . 58

راسـة حالـة فـي ، دآراء حول السلوك اإلداري االستراتيجي عند المـدير الفلـسطيني): 2003. (فـرا، مال . 59
 . مصر،92، العدد 11مية، المجلد قطاع غزة، مجلة الجامعة اإلسال

ــة): 2007. (قــرش، م . 60 ــة التنمي ، المــؤتمر اإلحــصاء والتخطــيط االســتراتيجي صــنوان متالزمــان لعملي
 .، عمان، األردن2007اإلحصائي العربي األول، تشرين ثاني 

، دراسة حالة قطاع غزة ائية على إحالل الوارداتقدرة قطاع الصناعات الغذ ):2006. (قريناوي، جال . 61
 .غزة ، لة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، رسا

، دور منظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني فـــــــي التنميـــــــة ):2012(لجنـــــــة العربيـــــــة لحقـــــــوق اإلنـــــــسان ال . 62
http://www.achr.eu/2012-3-09-22.htm 

 .لجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الدار ادليل المديرين للتخطيط االستراتيجي): 2009. (ماهر،أ . 63

 .رام اهللا، فلسطين ،التقرير السنوي الرابع: )2009(مجلس القضاء األعلى  . 64

 نحو تنمية اقتصادية مستدامة في محافظة بيت :LED (2009(مجلس التنمية االقتصادي المحلي  . 65
 .)2012-2009(لحم 

، ورقـة لتنمية االقتصادية المحليـةدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ا): 2013. (م محـروق،ال . 66
 .2013عمل مقدمة في المؤتمر  االقتصادي األول في محافظة الخليل، آب 

ـــضعون ): 2013. (و محمـــود، . 67 ـــراء ي ــــتة«الخب ، مقالـــة نـــشرت علـــى موقـــع مواجهـــة التـــضخم» روشـــ
http://www.elwatannews.com/news/details/42513 

ــ):2005. (مخيمــر، ع . 68 ــل المــدير العرب ، جامعــة المنــصورة جمهوريــة ي فــي التخطــيط االســتراتيجيدلي
 .مصر العربية

  .تقرير حول البطالة في فلسطين): 2003(ملتقى الفكر العربي -مركز حقوق المواطن . 69
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دراســة التجمعــات الــسكانية واالحتياجــات التطويريــة فــي  :)2010)(أريــج (األبحــاث التطبيقيــة معهــد  . 70
 .القدس، فلسطين ،محافظة بيت لحم

نحــــو صــــياغة رؤيــــة تنمويــــة ): 2005)(مــــاس(عهــــد أبحــــاث الــــسياسات االقتــــصادية الفلــــسطيني م . 71
 .، القدس و رام اهللا ، فلسطينفلسطينية

الطبعــة (، اإلدارة اإلســتراتيجية لمواجهــة تحــديات القــرن الحــادي والعــشرين): 1999. (مغربــي، عال . 72
 .مجموعة النيل العربية: القاهرة ، )األولى

تقلص المناطق الحضرية :  الحيز األخذ باالنكماش ): 2009)(أوتشا(ن اإلنسانية مكتب تنسيق الشؤو  . 73
  .وتجزئة المناطق الريفية في محافظة بيت لحم

مداخلـــة  ،محـــددات البيئـــة االســـتثمارية المواتيـــة فـــي الـــسوق الفلـــسطيني ) : 2007. (مكحــول، ب . 74
 .2007 لول،أي  الملتقى السنوي األول لسوق رأس المال الفلسطيني،إلىمقدمة 

عالقات التعاقد من الباطن في صناعة المالبس، ماس، رام : فلسطين وٕاسرائيل): 1997. (أ منصور، . 75
 .اهللا ، فلسطين

التخطــيط االســتراتيجي ودوره فــي رفــع الكفــاءة االنتاجيــة مــن وجهــة نظــر ): 2003. (ن ناصــر،ال . 76
 .المستفيدين باإلدارة العامة للدوريات األمنية، السعودية

، سلـــسلة التخطـــيط مـــن أجـــل أفـــاق ومتطلبـــات التخطـــيط االقتـــصادي لفلـــسطين): 1998. (م نـــصر، . 77
 .التنمية، العدد األول، رام اهللا ، فلسطين 

 ، رسـالة ماجـستير، واقع اإلدارة اإلستراتيجية في األجهـزة الحكوميـة الـسعودية): 2006. (هاشم، لال . 78
 .جامعة الملك سعود، السعودية 

، )2016-2012(خطـة التنميـة اإلسـتراتيجية إلقلـيم كردسـتان  :)2011 (نية الكردسـتاوزارة التخطيط . 79
 .أربيل  حكومة إقليم كردستان،

 .، فلسطين)2013 – 2011 ( الوطنيةخطة التنمية): 2011(وزارة التخطيط الفلسطينية  . 80

ورقــة سياســات تعزيــز ومأســسة المــشاركة المجتمعيــة فــي  ):2011(وزارة الحكــم المحلــي وآخــرون  . 81
 .، فلسطين الهيئات المحليةأعمال

ــة مفهــوم): 2011(وزارة الحكــم المحلــي  . 82 نظــام تأهيــل واعتمــاد خبــراء فــي التخطــيط التنمــوي ...ورق
 .، فلسطيناإلستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية

مركـز المعلومـات الـصحية ، 2010التقرير الصحي السنوي للعام ): 2011(وزارة الصحة الفلسطينية  . 83
 ).PHIC(الفلسطيني 
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، 3/64 ، د ف قــانون التــشكيالت اإلداريــة الخــاص بالمحافظــات الفلــسطينية): 1997(وزارة العــدل  . 84
 .، فلسطين1997تشرين ثاني 

 .، رام اهللا، فلسطين2008التقرير السنوي للوزارة للعام ): 2008(وزارة العمل  . 85

 . ، عمان1، دار اليازوري للنشر، طاإلدارة اإلستراتيجية):1998. (ياسين،س . 86
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  :المقابالت الشخصية .2
تركزت المقابالت حول دور المؤسسات ذات العالقة في المساهمة في التخطيط االستراتيجي للنهوض باقتصاد 

  :المحافظة والتعرف على مدى جاهزية هذه المؤسسات للقيام بذلك 
-11-28 بتـاريخ ،عبـد الفتـاح حمايـل، محـافظ محافظـة بيـت لحـممقابلة مـع معـالي الـوزير الـسيد  .1

2012. 

  .2012 -10-11بتاريخ م المحافظة، مقابلة مع السيد فؤاد سالم، مدير عا .2
بتــاريخ مديريــة الزراعــة، ومــوظفين مــن المهنــدس إبــراهيم مــشاعلة نائــب مــدير الزراعــة مقابلــة مــع  .3

21-5-2012   
  .2012-8-25 بتاريخ ،مقابلة مع دائرة الشؤون اإلدارية في مكتب المحافظة .4
- 13 بتاريخ ، لبنى جبر، المديرة اإلدارية في اتحاد النسيج في محافظة بيت لحممقابلة مع السيدة .5

11-2012.  
-5-20  بتـــاريخ، مــدير الـــضابطة الجمركيـــة فــي المحافظـــة،مقابلــة مـــع الـــسيد فرســان بنـــي عـــودة .6

2012.  
-5-20مقابلــة مــع المهنــدس طــاهر دنــون، مــدير دائــرة االقتــصاد الــوطني فــي المحافظــة، بتــاريخ  .7

2012.  
ابلــة مــع المهنــدس أنــور شــبانة، مــدير الهندســة والتنظــيم فــي مديريــة الحكــم المحلــي فــي محافظــة مق .8

  .2012-11-22 بتاريخ ،بيت لحم
-11مقابلة مع المهندس ماهر حشيش، المـدير التنفيـذي التحـاد صـناعة الحجـر والرخـام، بتـاريخ  .9

11-2012.  
-11-14 مدينـة بيـت لحـم، بتـاريخ مقابلة مع السيد زخريا زخريا، رئيس الصناعات الحرفية فـي . 10

2012.  
-11-14مقابلة مع السيد صـقر الجراشـي، رئـيس االتحـاد العـام للـصناعات الفلـسطينية، بتـاريخ  .11

2012. 

-11-13مقابلــة مــع المهنــدس رائــد األطــرش، أمــين ســر لجنــة المقــاولين فــرع بيــت لحــم، بتــاريخ  . 12
2012.  

- 2بتاريخ إلدارية لمجلس التنمية االقتصادي، مقابلة مع السيد خالد شناعة، نائب رئيس الهيئة ا . 13
9-2012.  

مقابلة مع السيدة رائدة حنانيا، مدير دائرة الجودة في بلديـة بيـت لحـم وعـضو فـي مجلـس التنميـة  . 14
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   2012-11-22االقتصادي بتاريخ 
-14مقابلة مع السيد زياد صـالح، منـسق اتحـاد المـزراعين الفلـسطينيين فـي المحافظـة، بتـاريخ  . 15

11-2012.  
بتــاريخ ،  للــشؤون اإلداريــة فلــسطين األهليــةمقابلــة مــع الــسيد عمــاد الزيــر، مــساعد رئــيس جامعــة . 16

19-11-2012.  
  2012-11-27 بتاريخ ،مقابلة مع السيد بالل يونس نائب عميد كلية العروب . 17
  2012-7-3 بتاريخ ،مقابلة مع السيد هشام سالمة المدير اإلداري في صحة بيت لحم . 18
  2012-7-3 بتاريخ ، مدير ضريبة الدخل،اسر السالمينمقابلة مع السيد ي . 19
  2012-8-27مقابلة مع السيد صالح بلو نائب مدير تربية بيت لحم بتاريخ  . 20
 2012-6-25 بتاريخ ، نائب محافظ محافظة بيت لحم،مقابلة مع السيد محمد طه . 21

 .2012-11-26 بتاريخ ،مقابلة مع السيد ثائر خليل، رئيس نيابة محافظة بيت لحم . 22

-11-26مقابلــة مــع الــسيد عــوني البربــراوي، رئــيس محكمــة بدايــة محافظــة بيــت لحــم، بتــاريخ  . 23
2012 

 .2012-12تنفيذي في المحافظة، بشهر مقابلة مع يوسف العمور، منسق المجلس ال . 24

 .2013-1-5، مدير الغرفة التجارية في المحافظة، بتاريخ عديليمقابلة مع السيد عالء  . 25

 .2013-1-7د ربه، مدير عام في وزارة السياحة، بتاريخ مقابلة مع السيد وجيه عب . 26

 .2013-2-20مدير العالقات العامة في المحافظة، بتاريخ مقابلة مع السيد منذر عميرة،  . 27

- 27 بتاريخ ،مقابلة مع عطوفة محافظ الخليل السيد كامل حميد ونائبه المهندس مروان سلطان . 28
3-2013. 

- 4- 1 بتاريخ ،تنفيذي لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليلمقابلة مع جواد الحرباوي، المدير ال . 29
2013. 

داود الزعتــري رئــيس بلديــة الخليــل بوجــود أعــضاء مــن المجلــس البلــدي واألخ عــالم .مقابلــة مــع د . 30
 2013-3-27 بتاريخ ،األشهب رئيس قسم التخطيط في البلدية

بتــاريخ محافظــة رام اهللا، فــة تجــارة وصــناعة مقابلــة مــع الــسيد صــالح عــودة، المــدير التنفيــذي لغر  . 31
9-4-2013. 

 .2013-4-9 بتاريخ ،، مدير عام محافظة رام اهللاعنساويمقابلة مع السيد معين  . 32

 .2013-4-9 بتاريخ ،ة المشاريع في محافظة رام اهللامسؤولمقابلة مع المهندسة تاال بدير،  . 33

-9االقتصاد بتاريخ مقابلة مع السيد عماد الجالد، مدير وحدة تطوير القطاع الخاص في وزارة  . 34
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  مالحق الدراسة 
  .االستبانة ): 1(ملحق رقم 

  
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 القدس جامعة

  واالقتصادمعهد اإلدارة 

 . األخت الكريمة /األخ الكريم 

  وبعد ،،، طيبة تحية

استكماال لمتطلبـات درجـة الماجـستير فـي إدارة األعمـال، التـي تهـدف إلـى  أعدت التي االستبانة هذه أيديكم بين أضع أن يسعدني

وذلـك مـن خـالل ، "لحـم  بيـت محافظـة عمـال فـيالتخطيط االسـتراتيجي فـي تعزيـز بيئـة األ دور"  حول الالزمة المعلومات جمع

تحليل البيئة الداخلية والخارجية المؤثرة في بيئة األعمال ، ووضع االستراتيجيات والسياسات والخطط العامة والتفـصيلية للنهـوض 

دة التـضخم ومحاربـة بواقع االقتصاد في المحافظة ومحاولة الحد من البطالة والفقر والتهرب الضريبي وعمليات التهريب وتقليل ح

 .اإلغراق وتنشيط التجارة الداخلية 

 عليها الحصول سيتم التي البيانات جميع االستبانة، علمًا بأن تتضمنها  التي األسئلة عن باإلجابة التكرم حضرتكم من نرجو لذا

 رغبتم أن النتائج على االطالع وبإمكانكم ، فقط وبشكل تجميعي العلمي البحث لغايات تستخدم وسوف تامة ستعامل بسرية

  . بذلك

في حال رغبتكم بالحصول على ملخص البحث والنتائج والتوصيات، يرجى كتابة بريدكم االلكتروني ورقم هاتفكم في : مالحظة 

  .المكان المخصص لذلك ، وسنوافيكم بها إن شاء اهللا 

  ............ :...............الهاتف النقال :....................البريد االلكتروني

 تعاونكم،،،،، حسن لكم شاكرين

  الباحث
  زهرة أبو حسام.م

  0568500848وطنية ، 2741664 أو 2270206تلفون 
Hossam09012@yahoo.com  

 

  



 224

  :المعلومات الشخصية والمؤسساتية:القسم األول 

 :في المكان المناسب ) x ( نرجو اإلجابة بوضع إشارة  

  :الفئة العمرية .1
   سنة50 أكبر من □.4        سنة50- 41□ .3       سنة40-31□ .2   أقل  سنة أو30 □.1
  :الجنس . 2
  .أنثى □ .2    . ذكر □ .1
  :المؤهل العلمي .3
  .دراسات عليا□ .4        .بكالوريوس □. 3    .دبلوم □ .2  .أقل من توجيهي□ .1
   : العمل الحالي.4
  ممثل اتحاد □ .4      .     ممثل نقابي □ .3  .مدير مؤسسة□ .2  . رجل أعمال□ .1
  ...................) .حدد( آخر□ .6  .      أكاديمي□  .5
  :سنوات العمل في المؤسسة .5
  . سنة15أكثر من □ .4      . سنة 15-11□ .3  . سنوات 10-6□ .2  . سنوات أو أقل5□ .1
  :قطاع العمل . 6
  .مؤسسات تعليمية عليا□ .4      .المجتمع المدني□ .3  .القطاع الخاص□ .2  .القطاع العام□ .1
  :(.............................).تاريخ إنشاء المؤسسة . 7
  :عدد العاملين في المؤسسة .8
  . عامل 20أكثر من □ .4     . عامل 20-11□ .3  . عمال10-6□ .2  . عمال أو أقل5□ .1
  :مجال نشاط المؤسسة . 9
  .  اإلنشاءات □.4       .الزراعة □ .3    .السياحة □ .2    .الصناعة □ .1
 .8       .التجارة □ .7    .الخدمات □ .6  اجتماعي     □ .5

  ................).حدد(آخر□
  هل يتوفر لدى مؤسستكم خطة إستراتيجية مكتوبة ؟. 10

  .ال □ .2      . نعم□ - 1
  ، هل هي معروفة للمستويات اإلدارية المختلفة ؟) نعم(إذا كانت اإلجابة . 11

   .ال□ .2      . نعم□ - 1
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إلى أي مدى تعتقد أن التخطيط االستراتيجي يسهم في تحقيق األهداف التالية والمرتبطة بتعزيز بيئة : القسم الثاني 

  .في المكان المناسب  ) x( بوضع إشارة  نرجو اإلجابة :األعمال في المحافظة 

  :أهمية التخطيط االستراتيجي   الرقم
موافق 
  بشدة

  موافق
غير 
  متأكد

غير 
  موافق

ر غي
موافق 
  بشدة

            .يزيد التحكم في استخدام الموارد المتاحة  12.

            يقلل ظروف عدم التأكد بالنسبة لمتغيرات البيئة المحيطة   13.

.14  
يعزز تكامل الجهود التنموية لعمل القطاعين العام والخاص 

  .والمجتمع المدني في إطار تشاركي 
          

            . القطاع الخاصيسهم في إيجاد بيئة استثمارية مشجعة لعمل  15.

            .يسهم في تحديد أولويات االستثمار في المحافظة   16.

            .يسهم في حل مشكلة البطالة  17.

            .يسهم في تقليل حدة الفقر  18.

            .يسهم في دعم إنتاج وتسويق المنتجات المحلية  19.

            .يسهم في محاربة اإلغراق   20.

            .يسهم في الحد من عمليات تهريب السلع  21.

            .يسهم في خفض نسبة التضخم   22.

            . يسهم في تنظيم األسواق المحلية لتنشيط التجارة الداخلية  23.

.24  
يسهم في تحسين الوعاء الضريبي لحل مشكلة التهرب 

  .الضريبي 
          

.25  
يسهم في جلب الدعم المالي لتنفيذ مشاريع اقتصادية في 

  .المحافظة
          

لتكرم بإبداء رأيكم حول مدى توفر عوامل التخطيط االستراتيجي التالية للمساهمة في تعزيز بيئة يرجى ا: القسم الثالث 

  .في المكان المناسب  ) x( بوضع إشارة  نرجو اإلجابة :األعمال في محافظة بيت لحم 

  الرقم
  :تحليل متطلبات التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة األعمال: أوال 

  :ؤسسات البيئة الداخلية للم.أ

موافق 
  بشدة

  موافق
غير 
  متأكد

غير 
  موافق

غير 
موافق  

  بشدة
            .يوجد لديكم كادر بشري مؤهل للمساهمة في عملية التخطيط  26.
            .يوجد لديكم عدد كاٍف من الموظفين للمساهمة في عملية التخطيط 27.
            .يوجد توصيف وظيفي واضح لموظفيكم  28.
            .الية الالزمة لعملية التخطيطتتوفر لديكم اإلمكانيات الم 29.
            .يتوفر لديكم نظام معلوماتي محوسب 30.
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            .يتوفر لديكم برامج تدريبية مناسبة لتأهيل الموظفين 31.

            .يوجد لديكم نظام تحفيزي يشجع الموظفين على تحسين األداء 32.

            .تمتلك مؤسستكم حرية التصرف في مواردها المالية  33.

            .مؤسستكم المشاركة في عملية التخطيط تستطيع  34.

            .تستطيع مؤسستكم اتخاذ القرارات المناسبة 35.
  

تستطيع مؤسستكم انجاز ما يلي للمساهمة : البيئة الخارجية ) ب

  :في تعزيز بيئة األعمال في المحافظة 

موافق 
  بشدة

  موافق
غير 
  متأكد

غير 
  موافق

  
غير 

موافق  
  بشدة

            . التكنولوجيةتحليل أثر البيئة 36.

المزودين ، (تحديد اهتمامات أصحاب المصالح الخاصة بمؤسستكم  37.
  )المواطنين ، الزبائن ، الرئاسة والحكومة المركزية

          

المحافظة (تحليل األثر المحتمل للتغيرات السياسية على المستويين  38.
  ).والوطني

          

            .مؤسستكم تحليل القوانين والتشريعات ذات العالقة بعمل  39.

االتفاقات االقتصادية، السياسات ( تحليل المتغيرات االقتصادية 40.
  )الخ... المالية والضريبية المطبقة

          

            الثقافية على البيئة االقتصادية تحليل تأثير العوامل االجتماعية و  41.

              .تحليل تأثير البنية التحتية على بيئة األعمال 42.

            .انة بيت لحم الدولية االستفادة من مك 43.

  :صياغة اإلستراتيجية : ثانيا  
موافق 
  بشدة

  موافق
غير 
  متأكد

غير 
  موافق

غير 
موافق  

  بشدة
            .يوجد لديكم رؤية اقتصادية واقعية 44.
            .يوجد لديكم رؤية اقتصادية طموحة  45.
            . رسالة تعبر عن قيم وفلسفة المؤسسةيوجد لديكم 46.
يجياتكم بناءا على نقاط القوة والضعف الموجودة في تصاغ استرات 47.

  .بيئة عملكم الداخلية
          

تصاغ استراتيجياتكم بناءا على الفرص والتحديات الموجودة في بيئة  48.
  .عملكم الخارجية

          

تضع مؤسستكم أهداف قصيرة ومتوسطة األجل بشكل واضح  49.
 .ومحدد
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ألجل قابلة للقياس تضع مؤسستكم أهداف قصيرة ومتوسطة ا 50.
  .والتحقيق وفق فترة زمنية محددة

          

تحدد مؤسستكم أهداف طويلة األجل يتم الوصول إليها من خالل  51.
  .تحقيق األهداف قصيرة ومتوسطة األجل

          

            تعتمد مؤسستكم على سياسات عامة التخاذ القرارات المناسبة  52.

            .ث المستمر تمتاز الخطط المعتمدة في مؤسستكم بالتحدي 53.

            .تأخذ مؤسستكم بعين االعتبار الموارد المتاحة عند صياغة األهداف 54.

            .تضع مؤسستكم بدائل إستراتيجية الختيار األنسب منها  55.
 

  
  :تنفيذ االستراتيجيات:ثالثا 

  ):يمكن للكادر البشري واإلمكانات المالية لديكم أن(

موافق 
  بشدة

  موافق
غير 
  متأكد

 غير
  موافق

  
غير 

موافق  
  بشدة

            .يقوم بإعداد برامج عمل تتضمن كل المشروعات المقترحة 56.

            .يقوم بتوزيع الموارد المتاحة بين المشروعات 57.

            .يضع الموازنات التقديرية لكل مشروع 58.

            .يوضح دور الجهات المكلفة بالتنفيذ 59.

            .بداية ونهاية المشروعيحدد وقت تنفيذ المشروع بجدول زمني يحدد  60.

            .يضع إجراءات مفصلة النجاز العمل 61.

            .يعمل وفقا لتكامل الخطط المحلية والوطنية المركزية 62.

            .يضع خطة تنفيذية تنسجم مع الخطة اإلستراتيجية لمؤسستكم  63.

  
يستطيع الكادر البشري لديكم القيام :(المراجعة والتقييم :رابعا 

  ): التاليةباألعمال
موافق 
  بشدة

  موافق
غير 
  متأكد

غير 
  موافق

غير 
موافق  

  بشدة
            .وضع مؤشرات واضحة لقياس مدى تحقيق األهداف  64.
            .معرفة مستوى مشاركة أصحاب المصالح في المشروعات 65.
وضع إجراءات تصحيحية مناسبة في حال وجود انحرافات عن  66.

  . المخطط له
          

            .  دورية ربعيه من مدراء المشاريع خالل تقاريرمتابعة األداء من 67.

متابعة عملية التقييم من خالل التغذية الراجعة من المجتمع المحلي  68.
  .وأصحاب المصالح 

          

            .تعتمد مؤسستكم الرقابة على اإلستراتيجية في كافة مراحل تنفيذها 69.
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   :ممشاركة أصحاب المصالح في مؤسستك  
موافق 
  بشدة

  فقموا
غير 
  متأكد

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

            .يشارك أصحاب المصالح في مرحلة اإلعداد للتخطيط  70.

            .يشارك أصحاب المصالح في مرحلة تحليل بيئة األعمال  71.

            .يشارك أصحاب المصالح في مرحلة صياغة اإلستراتيجية 72.

            .يشارك أصحاب المصالح في مرحلة تنفيذ اإلستراتيجية 73.

            .يشارك أصحاب المصالح في مرحلة مراجعة اإلستراتيجية 74.

 من قبل قيادة ميتوفر دعم سياسي لعملية التخطيط في مؤسستك 75.
.. محافظ، نواب ، وجهاء، رجال أعمال ، قيادات أحزاب (المجتمع 

  ) .الخ

          

) محافظ ، تشريعي، حكومة ، رئاسة(تسهم مشاركة القيادة السياسية  76.
  .إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات واإلجراءات والنظم في 

          

يشارك أصحاب المصالح في تحديد أولويات المشاريع التي تنفذ في  77.
  .مؤسستكم

          

            .يشارك أصحاب المصالح في ترويج خطتكم اإلستراتيجية  78.

  :تحديد األولويات   
موافق 
  بشدة

  موافق
غير 
  متأكد

غير 
  موافق

 غير
موافق  

  بشدة
تحدد مؤسستكم أولويات مشاريعها اعتمادا على القضايا األكثر  79.

  .إلحاحا 
          

تحدد مؤسستكم أولويات مشاريعها اعتمادا على ما توفره هذه  80.
  .المشاريع من فرص عمل

          

 أولوياتها اعتمادا على عدد المستفيدين من هذه متحدد مؤسستك 81.
  . المشاريع

          

            .كم في أولوياتها على االعتبارات البيئيةتركز مؤسست 82.

تركز مؤسستكم في تحديد أولويات مشاريعها على االستدامة في  83.
  العمل 

          

            .تركز مؤسستكم على المشاريع التي يتطلب تنفيذها وقتا قصيرا 84.

تركز مؤسستكم على المشاريع التي تحقق الشراكة بين أكثر من  85.
  .مؤسسة

          

            .مؤسستكم على المشاريع التي تعتمد على الموارد المحليةتركز  86.
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تركز مؤسستكم على المشاريع التي ال يوجد لها مشاريع مشابهة في  87.
  .المنطقة

          

تركز مؤسستكم على المشاريع التي تسهم في تطوير قدرة رأس المال  88.
  .البشري

          

            .الدخل القومي تركز مؤسستكم على المشاريع التي تسهم في زيادة  89.

            .تركز مؤسستكم على المشاريع التي يتطلب تنفيذها تكلفة منخفضة 90.
يرجى التكرم بتحديد مدى أهمية القضايا اإلستراتيجية التالية لإلسهام في تعزيز بيئة األعمال في محافظة بيت : القسم الرابع

   .في المكان المناسب ) x( بوضع إشارة  نرجو اإلجابة :لحم 

  :القضايا اإلستراتيجية  الرقم
هام 
  بشدة

  هام
غير 
  متأكد

غير 
  هام

غير هام  
  بشدة

            .تطوير رأس المال البشري القائم على المعرفة  91.

            .االستثمار في نوعية التعليم  92.

ترخيص الشركات، بداية األعمال، ( تحسين إجراءات األعمال   93.
 محاربة الفساد خفض التكاليف المطلوبة، توفير المعلومات،

  )الخ...والمحسوبية في التعامالت 

          

            .تحسين السياسات الضريبية على المستوى المحلي   94.

            .تحسين السياسات النقدية على المستوى المحلي   95.

            .االستثمار في البنية التحتية   96.

إيجاد بيئة قانونية مناسبة قادرة على الحفاظ على حقوق   97.
  .المستثمرين

          

              .تطوير القطاع السياحي   98.

            .االستثمار في القطاع الزراعي  99.
            .االستثمار في قطاع البناء   100.
            .تطوير قطاع التجارة الداخلية  101.
            .االستثمار في القطاع الصناعي   102.
السرطان ، (إنشاء مستشفيات متخصصة في األمراض الخطيرة   103.

  )خ ال... الكلى ، العيون 
          

            .تعزيز حصة المنتجات المحلية في السوق المحلي  104.

            .تطبيق المواصفات الفلسطينية على البضائع المستوردة   105.

            .دعم وتشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة   106.

            تعزيز الروابط األمامية والخلفية بين القطاعات االقتصادية   107.
  



 230

  .في المكان المناسب ) x( بوضع إشارة نرجو اإلجابة : المحافظة يهو تقييمكم لألداء االقتصادي فما : لقسم الخامس ا

  :تقييمكم لألداء االقتصادي العام لمؤسسات المحافظة  الرقم
موافق 
  بشدة

  موافق
غير 
  متأكد

غير 
  موافق

غير موافق  
  بشدة

            .يوجد متابعة ومراقبة ألسواق المحافظة باستمرار  108.

  للبسطات العشوائية والتعديات على شوارعجد متابعةيو  109.
  .المحافظة

          

            .يوجد تنظيم لألسواق التجارية في المحافظة  110.

هناك متابعة لتطبيق شروط السالمة العامة على  111.
   .المؤسسات والمصانع العاملة في المحافظة 

          

             .يوجد أمن واستقرار في المحافظة 112.

ين الجهات المعنية من القطاع العام يوجد تنسيق ب 113.
  . والخاص والمجتمع المدني

          

تتعاون مؤسستكم مع المستثمرين األجانب لتطوير  114.
  .المحافظة

          

 ذات العالقة بتسويق وترويج منتجات تتقوم المؤسسا 115.
  .المحافظة

          

تنفيذ مشاريعهم الصغيرة تساعد مؤسستكم المواطنين في  116.
  .ل ربطهم بالمؤسسات المعنية من خالوالمتوسطة

          

في هناك متابعة حثيثة النجاز المنطقة الصناعية  117.
  .المحافظة

          

            . هناك تسهيل في إجراءات تسجيل وترخيص الشركات 118.

تتمتع أسواق المحافظة بالحماية من تهريب البضائع  119.
  . اإلسرائيلية

          

ية على يوجد تطبيق للمواصفات والمقاييس الفلسطين 120.
  .البضائع المستوردة للمحافظة

          

تقوم المؤسسات المعنية بتنفيذ قوانين تعزيز بيئة األعمال  121.
حظر منتجات المستوطنات، قانون تشجيع االستثمار، (

  ) الخ...قانون الملكية

          

تقوم المؤسسات المعنية بالبت في قضايا مكافحة الجريمة  122.
   االقتصادية

          

لكافة المنازعات الحقوقية المرتبطة بالملكية ، يوجد متابعة  123.
  .الخ ... الشيكات ، األراضي،العقارات 
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هناك فصل في كافة الطعون ضد القرارات الصادرة عن  124.
  .السلطة التنفيذية والمجالس البلدية والمحلية

          

تنظيم المصالح التجارية تقوم المؤسسات المعنية ب 125.
   .والصناعية في المحافظة

          

تستفيد المؤسسات المعنية من حضور المؤتمرات الدولية  126.
  .والمحلية االقتصادية 

          

يوجد متابعة لقضايا أصحاب المصالح المتعلقة  127.
بالضرائب، والجمارك، واالستيراد والتصدير والقوانين 

  .واألنظمة مع الجهات المختصة 

          

قتصادية عن تقوم المؤسسات المعنية بتقديم الدراسات اال 128.
  .المحافظة للجهات المعنية 

          

تساهم المؤسسات المعنية بالتأثير في استصدار قوانين  129.
  وسياسات لتعزيز بيئة األعمال 

          

فنيا (تحرص المؤسسات المعنية على رفع قدرات عامليها 130.
  ).الخ...،إداريا،تسويقيا

          

تسعى المؤسسات المعنية بتعزيز الميزة التنافسية  131.
  .للمنتجات المحلية

          

تسعى المؤسسات المعنية بنقل التكنولوجيا إلى مصانع  132.
  .المحافظة

          

تطوير رؤى مشتركة تقوم المؤسسات المعنية ب 133.
  .المحلي واستراتيجيات محلية حيوية لتنمية االقتصاد 

          

 التمويل تسعى المؤسسات المعنية للوصول لمصادر 134.
  .عمال  األمبادراتللدعم ازيادة ل

          

            .تسعى المؤسسات المعنية لتخفيف حدة الفقر  135.

تسعى المؤسسات المعنية لحل مشكلة البطالة وتحقيق  136.
  العمالة الكاملة والمستدامة 

          

 بالقوى القطاعات االقتصادية تقوم المؤسسات المعنية برفد 137.
   العالية الكفاءة ذات العاملة

          

 إلى تحسين الوضع التكنولوجي تسعى المؤسسات المعنية 138.
  .وتطوره 
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  .من هي الجهة التي تعتقد أنها يمكن أن تقود عملية التخطيط االستراتيجي لتعزيز بيئة أعمال محافظة بيت لحم. 139
  .............................. خيار أول- 1
  ..............................خيار ثاني. 2
  ..............................خيار ثالث. 3
  

  .مع خالص شكري وتقديري لتعاونكم في إنجاح هذه الدراسة 
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  قائمة المحكمين): 2(ملحق رقم 
  

  
  

  :المحكمون األكاديميون 
  طبيعة العمل  الجامعة  االسم  الرقم

أستاذ مشارك في كلية العلوم اإلدارية   .جامعة القدس   ذياب جرار.د   .1
، )رام اهللا(في جامعة القدس المفتوحة 

ومحاضر في معهد اإلدارة بجامعة 
  .القدس

جامعة القدس   محمد عمرو.د   .2
  .المفتوحة

  ).الخليل(محاضر متفرغ 

  .عميد كلية التربية  .جامعة الخليل  نبيل الجندي.د   .3
جامعة فلسطين   فايز أبو عمرية.د   .4

  .األهلية
أستاذ مساعد في قسم العلوم اإلدارية 

  .والمالية
جامعة بوليتكنك   يإسماعيل روم.د   .5

  .فلسطين
أستاذ مساعد في كلية العلوم اإلدارية 

  .والمعلوماتية
  .نائب عميد كلية العروب  .كلية العروب  بالل يونس.د   .6
جامعة القدس   ياسر أبو تحفة.د   .7

  المفتوحة وبلدية يطا 
رئيس الدائرة المالية في بلدية يطا 

  ).يطا(ومحاضر في القدس المفتوحة
  ):مجموعة التركيز (ئة األعمال المحكمون من بي

  .رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم  سمير حزبون. د   .1
  .رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية  السيد صقر الجراشي   .2
  .مدير االقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم   طاهر دنونسالمهند   .3
  .رئيس مجلس تنمية االقتصاد المحلي في المحافظة   السيد ضرار عابدين   .4
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  106  .مشاركة أصحاب المصالح في عملية التخطيط االستراتيجي   ):5.13(جدول 
  107  .األولويات في عملية التخطيط االستراتيجي تحديد   ):5.14(جدول 
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  109  .األداء االقتصادي لمؤسسات المحافظة  ):5.15(جدول 
  112  .القضايا اإلستراتيجية ذات األولوية  ):5.16(جدول 
  117  .اختبار الفرق بين توفر عوامل التخطيط تبعًا لجنس المبحوثين   ):6.1(جدول 
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119  
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  124  . حول صياغة اإلستراتيجية تبعًا لقطاع العملLSDاختبار   :)6.7(جدول 
  125  . حول تنفيذ اإلستراتيجية تبعًا لقطاع العملLSDاختبار   :)6.8( جدول
  126   حول مراجعة وتقييم اإلستراتيجية تبعًا لقطاع العملLSDاختبار   :)6.9( جدول
  128  . حول تحديد األولويات تبعًا لقطاع العملLSDاختبار   ):6.10(جدول
فات المعيارية لمدى توفر عوامل التخطيط المتوسطات الحسابية واالنحرا  :)6.11(جدول 

  .االستراتيجي وفقًا لقطاع العمل
129  
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 حول  تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسات تبعًا للمؤهل LSDاختبار   :)6.13(جدول
  .العلمي

132  
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  .االستراتيجي وفقًا للمؤهل العلمي

133  

 تبعًا لسنوات العمل لتوفر عوامل التخطيط االستراتيجيتحليل التباين األحادي   ):6.15(جدول 
  .في المؤسسة

135  

ة واالنحرافات المعيارية لمدى توفر عوامل التخطيط المتوسطات الحسابي  :)6.16(جدول 
  .ي المؤسساتمسؤولاالستراتيجي وفقًا لخبرة 

136  
  

 تبعًا للعمل الحالي لتوفر عوامل التخطيط االستراتيجيتحليل التباين األحادي   ):6.17(جدول 
  .للمبحوث

138  
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 تبعًا لتاريخ إنشاء اتيجيلتوفر عوامل التخطيط االستر تحليل التباين األحادي   ):6.18(جدول 
  .المؤسسة

139  

المتوسطات الحسابية لمدى توفر عوامل التخطيط االستراتيجي وفقًا لتاريخ   ):6.19(جدول 
  .المؤسسة

140  

لمجال نشاط  تبعًا لتوفر عوامل التخطيط االستراتيجيتحليل التباين األحادي   ):6.20(جدول 
  .المؤسسة

141  

 تبعًا لعدد العاملين لتوفر عوامل التخطيط االستراتيجيين األحادي تحليل التبا  ):6.21(جدول 
  .في المؤسسة

142  
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى توفر عوامل التخطيط   :)6.22(جدول 
  .االستراتيجي وفقًا لعدد العاملين في المؤسسات

143  

ية والخارجية للمؤسسات تبعًا لعدد  حول  تحليل البيئة الداخلLSDاختبار   :)6.23(جدول
  .العاملين في المؤسسة

145  

 تبعًا لوجود خطة لتوفر عوامل التخطيط االستراتيجيتحليل التباين األحادي   ):6.24(جدول 
  .إستراتيجية مكتوبة

146  

  147  التباين بين المؤسسات التي تمتلك خطة إستراتيجية مكتوبة والتي ال تمتلك  :)6.25(جدول 
  148  .لعالقة بين عناصر عملية التخطيط االستراتيجيا  ):6.26(ل جدو 

  149  .لعالقة بين مشاركة أصحاب المصالح وعملية التخطيط االستراتيجيا  ):6.27(جدول 
 أهمية التخطيط االستراتيجي واألداء االقتصادي بعناصر عملية التخطيط ترابط  ):6.28(جدول 

  .االستراتيجي
150  

عالقة بين أهمية التخطيط في حل مشكلة البطالة وبين القضايا اإلستراتيجية ال  :)6.29(جدول 
  .المطروحة

153  

اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في الحد من   ):6.30(جدول 
  .مشكلة البطالة

155  

اإلستراتيجية العالقة بين أهمية التخطيط في حل مشكلة الفقر وبين القضايا   :)6.31(جدول 
  .المطروحة

156  

اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في الحد من   ):6.32(جدول 
  .مشكلة الفقر

157  

  158العالقة بين أهمية التخطيط في حل مشكلة اإلغراق وبين القضايا اإلستراتيجية   :)6.33(جدول 
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ن ألهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في الحد من اتجاهات المبحوثي  ):6.34(جدول 
  .مشكلة اإلغراق

160  

العالقة بين أهمية التخطيط في حل مشكلة تهريب السلع وبين القضايا   :)6.35(جدول 
  .اإلستراتيجية المطروحة

161  

اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في محاربة   ):6.36(جدول 
  .عمليات التهريب

163  

العالقة بين أهمية التخطيط في حل مشكلة التهرب الضريبي وبين القضايا   :)6.37(جدول 
  .اإلستراتيجية المطروحة

164  

عالقة أهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في حل مشكلة التهرب   ):6.38(جدول 
  .الضريبي ودور المؤسسات لتخفيف حدتها

165  

العالقة بين أهمية التخطيط في تنظيم األسواق التجارية وبين القضايا   :)6.39(جدول 
  .اإلستراتيجية المطروحة

166  

اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط االستراتيجي في المساهمة في تنشيط   ):6.40(جدول 
  .التجارة الداخلية

168  

سبة التضخم وبين العالقة بين أهمية التخطيط االستراتيجي في خفض ن  :)6.41(جدول 
  .القضايا اإلستراتيجية المطروحة

169  

  170  .اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط االستراتيجي في خفض نسبة التضخم  ):6.42(جدول 
العالقة بين أهمية التخطيط في دعم إنتاج وتسويق المنتجات المحلية وبين   :)6.43(جدول 

  .القضايا اإلستراتيجية المطروحة
172  

اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط االستراتيجي في دعم إنتاج وتسويق   ):6.44 (جدول
  .المنتجات المحلية

174  

العالقة بين أهمية التخطيط االستراتيجي في إيجاد بيئة استثمارية وبين القضايا   :)6.45(جدول 
  .اإلستراتيجية المطروحة

175  

يط االستراتيجي في تحديد أولويات اتجاهات المبحوثين ألهمية التخط  ):6.46(جدول 
  .االستثمار

177  

اتجاهات المبحوثين ألهمية التخطيط االستراتيجي في إيجاد بيئة استثمارية   ):6.47(جدول 
  .مشجعة 

178  

  189  .الخطة المقترحة لتعزيز بيئة األعمال في محافظة بيت لحم  ):7.1(جدول 
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