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: إقرار
 

اقر أنا مقدـ ىذه الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأنيا 
 نتيجة أبحاثي الخاصة، باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، كاف ىذه الرسالة  

. أك أم جزء منيا لـ يقد لنيؿ أية درجة عميا ألم جامعة أك معيد
 
 
 

:............................ التكقيع
 

عمر شحادة عبد دمج 
 

: التاريخ
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شـكر و تقديــر 
 

 الدكتكر حماد حسيف المشرؼ عمى ىده الرسالة لما بذلو مف جيد في  إلى كالتقديرأتقدـ بالشكر
 . إنجازىا كما قدمو لي مف إرشادات

 في كزارة الحكـ المحمي ككزارة التخطيط فكما كال يفكتني تقديـ الشكر إلى جميع المسؤكليف كالمكظفي
بالشكر  أنني أتقدـكما كالمؤسسات األىمية لتعاكنيـ تقديميـ لممعمكمات اليامة إلنجاز ىذا البحث، 

 كفقو اهلل ـ قنازياد ر الدكتكرأسيـ مدير البرنامج ىذا البرنامج كعمى إنجاح لكؿ مف ساىـ في فكاالمتنا
 عمى البرنامج كحرصو المتكاصؿ عمى كاإلشراؼ الصعكبات سبيؿ تذليؿ جيد في يدخر أمكالذم لـ 
 كتقيميا مف أساتذة االستمارة بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ساعدنا ككجينا في تصميـ أتقدـكما . قاستمرار

، كال أنسى دكر اإلغاثة الزراعية التي ساىمت في إيجاد ىذا البرنامج مف في جامعة القدس المفتكحة
 .جية دعميا المادم كالمعنكم لنا كمكظفيف في االلتحاؽ بيذا البرنامج
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 الممخص

 
استيدفت ىذه الدراسة مجالس الخدمات المشتركة لمتخطيط كلمتطكير كالتي أنشاىا برنامج األمـ 

 1994 نشأتو عاـ ذفي محافظة جنيف مف( LRDP)برنامج التنمية الريفية المحمية/المتحدة اإلنمائي
 كالذم انشأ 3، كىذه المجالس ىي مجمس الخدمات المشترؾ لمتخطيط كالتطكير ج2006حتى عاـ 

 مجمس بمدم كقركم تقع في جنكب مدينة جنيف، ككذلؾ مجمس 12 كيضـ في عضكيتو 1994عاـ 
 مجمس 11 كيضـ في عضكيتو 1996 كالذم انشأ عاـ 2الخدمات المشترؾ لمتخطيط كالتطكير ج 

 كالذم أنشا 1بمدم كقركم تقع جنكب شرؽ مدينو جنيف، باإلضافة إلى مجمس الخدمات المشترؾ ج 
.  مجمس قركم تقع شرؽ كشماؿ مدينة جنيف11 في 2003عاـ 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كخاصة برنامج التنمية الريفية 
ثره عمى التنمية الريفية المحمية في فمسطيف مف خالؿ إنشاء مجالس الخدمات المشتركة،  المحمية كا 

كأىمية دكر المجالس المشتركة في التنمية الريفية المحمية، كذلؾ ىدفت إلى التعرؼ عمى العالقة بيف 
أىداؼ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كبرنامج التنمية الريفية المحمية مف جية كبيف النتائج مف مختمؼ 

البرامج كاألنشطة التي نفذت ضمف ىذا البرنامج في الييئات المحمية كمجالس الخدمات المشتركة، 
باإلضافة إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كالمؤسسات الرسمية 

كغير الرسمية كمدل انسجاـ ىذه البرنامج مع اكلكيات الفئات المستيدفة مف جية كبيف استراتيجيات 
. كزارة الحكـ المحمي لممجالس المشتركة مف جية أخرل

 
تأتي ىذه الدراسة في فترة ليست بالقصيرة عمى إنشاء برنامج التنمية الريفية المحمية، كالذم مر بمراحؿ 

ثالثة، خاصة انو بدا في محافظة جنيف، كقد تـ إنشاء مجالس خدمات مشتركة بمحافظة جنيف في 
مراحؿ المشركع الثالثة، كىذا يساعد عمى ألمقارنو بيف مختمؼ مراحؿ إنشاء مجالس الخدمات 

كذلؾ عدـ كجكد دراسات سابقة مف مصادر مستقمة عف البرنامج، باإلضافة إلى الربط بيف . المشتركة
أىداؼ برنامج التنمية الريفية المحمية كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ككؿ، كمقارنتيا بأىداؼ كزارة 

. الحكـ المحمي مف أىـ مبررات الدراسة
 

في ىذه الدراسة تـ إتباع أسمكب المنيج التاريخي مف خالؿ دراسة الكثائؽ الصادرة عف برنامج األمـ 
المتحدة اإلنمائي، ككذلؾ منيج تحميؿ المضمكف، سكاء كانت تقارير أك منشكرات أك مقاالت مكتكبة، 
كعمى التقارير المدرجة عمى شبكة االنترنت، باإلضافة إلى دراسة نقدية لممصادر كالمراجع ذات الصمة 

كذلؾ تـ كضع استمارة لمييئات المحمية المشاركة في مجالس الخدمات المشتركة . الدراسات السابقةفـ
 التحميؿ ألكصفي ـ، كاستخداSPSSالثالث، كتـ تحميؿ البيانات عمى برنامج التحميؿ اإلحصائي 
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لمنسب المئكية ككذلؾ التحميؿ الكمي كالنكعي،ىذا باإلضافة إلى إجراء المقابالت مع مختمؼ 
 .المسؤكليف في الكزارات المعنية كالمؤسسات ذات الصمة بالبحث

اىـ النتائج 
أظيرت الدراسة إف فكرة مجالس الخدمات المشتركة فكرة رائدة إذا تكفرت ليا سبؿ االستدامة، مف 
الككادر البشرية المؤىمة كاإلمكانيات المادية الذاتية، كقد استطاع البرنامج أف يعزز مبدأ المشاركة 

الشعبية في تحديد االحتياجات مف قبؿ الفئات المستيدفة، إال انو لـ يستطع تمبية ىذه االكلكيات دائما، 
ك استطاع البرنامج تعزيز مفيـك الالمركزية لمجالس الخدمات المشتركة، كما انو ساىـ في سد جزء 

مف احتياجات الفئات المستيدفة مف خالؿ المشاريع، إال أف اغمب ىذه المشاريع مشاريع اغاثية طارئة 
تكازف بيف المشاريع االستثمارية التي تدر دخال عمى الييئات كتخمؽ فرص عمؿ مؤقتة، كال يكجد 

المحمية كمجالس الخدمات المشتركة كالمشاريع الخدماتية مما يضعؼ إمكانية استمرارية عمؿ مجالس 
عدا عف عدـ قدرتو عمى تدريب ككادر المجالس، كلـ يتـ .الخدمات المشتركة باالعتماد عمى ألذات

كما أف اعتماد البرنامج في التمكيؿ عمى المانحيف . رغـ ارتفاع ركاتبيـاالستفادة مف خبراء البرنامج 
في دعـ برامجو يجعمو خاضعا ألجندتيـ الخاصة ك أكلكياتيـ السياسية كليس لألكلكيات التنمكية 

كتبيف إف العالقة بيف إدارة البرنامج كمؤسسات السمطة ذات الصمة غير مبنية . الممحة في فمسطيف
عمى التعاكف الكامؿ، كيعتبر البرنامج نفسو منفذا لممشاريع كليس ممكال، كتتضارب أجندة البرنامج مع 

.  أجندة كزارة الحكـ المحمي أحيانا في تحديد أماكف بناء مجالس الخدمات المشتركة
اىـ التكصيات 

 قياـ كزارة الحكـ المحمي بتبني إستراتيجية كاضحة لمستقبؿ المجالس ةأكصت الدراسة إلى ضركر
يجاد آليات .المشتركة، ككضع اآلليات كالقكانيف التي تساىـ في استمرار كديمكمة عمؿ ىذه المجالس كا 

عمؿ لدمج الييئات المحمية معا، كتكحيد كؿ مجالس الخدمات المختمفة ضمف مجمس خدمات إقميمي 
تكحيد طكاقـ الييئات المحمية ضمف كادر مجمس مشترؾ لمتخطيط ك لمتطكير يشمؿ جميع الخدمات ك 

الخدمات بحيث نضمف تكفر كادر متخصص كمؤىؿ إلدارة ىذا المجمس في مختمؼ التخصصات 
رفض حتى تككف ىذه المجالس قادرة عمى االعتماد عمى ذاتيا بتكفر المصادر المالية كالبشرية،كذلؾ 

التمكيؿ المكجو كالمشركط مف قبؿ المانحيف كعدـ التعامؿ مع البرنامج بدكف التنسيؽ الكامؿ مع كزارة 
خضاع البرامج الستراتيجيات كأىداؼ الكزارة كليس ألجندة البرنامج . الحكـ المحمي، كا 

 
 
 

Abstract 
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United nations development program (UNDP) and through its local rural 

development program (LRDP)has founded three joint services councils 

for planning and development in jenin directorate in the period between 

1994 to 2006 

 

 
These council are jenin j1 joint services council for planning and development founded in 

1994 and includes twelve local council and municipality in the south of jenin city  Jenin j2 

joint services council for planning and development founded in 1996 and includes eleven 

local council and municipality in the east of Jenin , and Jenin j 3 joint services council 

founded in 2003 and includes eleven local council and municipality in the east and north of 

jenin city. 

     This study aims to shed light on (UNDP) in general and (LRDP) in particular effect on 

the local rural development in Palestine through the establishing of the joint services 

councils besides this Study also shows the importance of these joint series councils in the 

local rural development and the relation between the goals of UNDP and LRDP from one 

hand the conclusion of the different program and activities that were carried out through 

this program by the local committees and the joint services council . this study also 

clarifies the relation between UNDP and the formal and informal bodies and the range of 

co-ordination of these program with the priorities of the targeted groups from one hand and 

strategies of the ministry of the government upon the joint council from other hand. 

This study comes after a reasonable time of Of the foundation of local rural development 

program which passed through there stages ,it began in jenin directorate. The creation of 

the joint services councils during the three stage program helps to compare the 

circumstances of the forming each of the joint services council ,and the lack of previous 

study between the aims of LRDP,UNDP as a whole and the comparison of these aims with 

the aims of the ministry of local government justifies this study through this study the 

historical methods was followed .documents issued by UNDP were studied thoroughly .the 

method of analyzing the content whether it is are port ,an issue or a written essay or an 

internet statement was used in this study also. Besides a critical study to the resources 

related to this program has been carried out and a special questionnaire to the participatory 

local committees in the three joint services councils was done .An analysis of data 

following (SPSS) statistics analysis program and using the descriptive analysis to the 

percentage ,in addition to the quantifying and qualifying analysis, and  also Kruskal Wallis 

Test to make comparisons among the answers of  the local committees Interviews were 

conducted with those in change in concerned ministries and establishment . 

 

The Most Important Result 

The idea of the joint services council is a pioneering notion if it get the elements of 

survivals .Personal and self-financial support .The program fosters the principle  of the 

popular participation in limiting the need of the target groups but it  can't satisfy these 

requirements and priorities. 

 

The program also strengthen the non-centralization concept to the joint services council . 

its also participated in satisfying part of the needs of the targeted groups through the 

projects were temporary aid projects and create temporary work chances . there is no 

balance between the investment projects that brings profile to local councils to the joint 

services councils, and incapability of training personals, in addition to the lack of getting 

use from the high salary appointed experts . as the program depends mainly on donors , it 
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makes it under the will of their special agenda and political priority and not to the 

development priorities in Palestine. 

 

Recommendations 

 

 It is necessary for the ministry of local governments to adopt clear strategy for the future 

of the joint services , and to put the laws and mechanics that keeps these councils alive and 

affective , to find way of unify the locals committees and to limit the services of the joint 

services council in water, electricity and sewages to enable them to have a continuous 

income . It is also important to unite all the joint services councils into one joint central 

council for planning and development that covers all services .  

It is also recommended to unify the services such as electricity , water , sewage and unify 

the staffs of the different local committees in one services council that has specialized staff 

qualified to run it effectively so that these council will depend on itself in financing its 

services and staffs . the controlled funding is rejected and the carrying  out of such a 

program without co ordination with the ministry of local governments and putting the 

program’s to achieve thegoals and strategies of the   ministry is also unacceptable.      
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الفصل األول 
 
 خمفية البحث 1 .1 
 

تميز الكاقع الفمسطيني في العصر الحديث بتعاقب السمطات الغربية عميو، فمع انتياء العيد العثماني 
بدأت مرحمة االنتداب البريطاني، كمف ثـ العيد األردني كانتياء باالحتالؿ اإلسرائيمي، كلـ يكف خالؿ 
ىذه الحقب التاريخية أم مرجعية كطنية رسمية تعمؿ عمى تنمية المجتمع الفمسطيني، ككف أف جميع 
ىذه اإلدارات غريبة عميو كليا أجندتيا الخاصة كعممت عمى تحقيقيا  في فمسطيف كبخاصة االحتالؿ 

كأدل ىذا . اإلسرائيمي، الذم عمؿ عمى إلحاؽ التبعية لممجتمع الفمسطيني بو عمى جميع المستكيات
. إلى عدـ كجكد خطط تنمكية مبنية عمى دراسات لتنمية المجتمع الفمسطيني في جميع المجاالت

في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي ظيرت العديد مف المؤسسات التنمكية المحمية ك ككاالت التنمية األجنبية 
 كاف 1992- 1978التي تقدـ الدعـ مف اجؿ إحداث تنمية لممجتمع الفمسطيني، كخالؿ الفترة مف 

 كىما نكعاف مف مصادر الدعـ لألراضي الفمسطينية مف اجؿ إحداث تنمية لمشعب الفمسطيني ىناؾ
سالمي عربيدعـ  مثؿ االتحاد األكركبي، دعـ أجنبي ، ك مف اجؿ تعزيز صمكد الشعب الفمسطيني كا 

 ىذا ييدؼ كمؤسسات األمـ المتحدة  ك  مؤسسات األمـ المتحدةUSAIDككالة التنمية األمريكية 
ر التقديرات إلى انو مكتش. حسب ادعاء ىذه المؤسسات إلى إحداث تنمية لممجتمع الفمسطيني الدعـ

 . مميكف دكالر مف المصادر العربية كاإلسالمية564خالؿ ىذه الفترة تـ إنفاؽ ما قيمتو 
(. 2004نخمة،)
 

سرائيؿدديفيبعد التكقيع عمى اتفاقية كامب  األمريكي التدخؿ األجنبي كخاصة  اتخذ ، بيف مصر كا 
كيتضح  كاتخذت ىذه المساعدات طابعا سياسيا إنسانيا،! شكال مباشرا إلحداث التنمية في فمسطيف

إذا ما أريد ": آنذاؾذلؾ مف خالؿ كممة نائب كزير الخارجية األمريكي لكرنس ايغمبرغر عندما قاؿ 
 عمييـ لعب دكر اكبر ف، فيتعيتعزيز مكافقة الفمسطينييف في الضفة كغزة عمى مستقبؿ ينعـ بالسالـ

المصدر )"في صياغة مستقبميـ مف خالؿ حصكليـ عمى فرص اكبر في مضمار التنمية االقتصادية
كىذا يكضح أف المساعدات األمريكية كاف ليا ىدؼ سياسي كىك دفع الفمسطينييف لقبكؿ  (السابؽ

 . أـ ال ليـ النظر أف ىذه المساعدات ستعمؿ حقا عمى إحداث تنميةض، بغتسكية ما
 

 مؤسسات السمطة تبعد قدـك السمطة الفمسطينية استمر عمؿ المؤسسات الفمسطينية األىمية، كبدأ
مجمؿ التعيدات التي قطعتيا عمى نفسيا الدكؿ المانحة  بمغ دالكطنية تأخذ دكرىا في ارض الكطف، كؽ
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  بميكف دكالر لمشاريع محددة،5.1 منيا ص، خص بميكف دكالر(6.1) 2001-1994خالؿ الفترة مف 
كيشير تقرير التنمية البشرية الذم أعدتو جامعة  .(.2004نخمة،)دكالربميكف  3.4فعال كقد كصؿ 

 بميكف 6 حكالي 2004 حتى منتصؼ حجـ المساعدات التي كصمت" إلى أف 2004بيرزيت لعاـ 
 الدكر رغـ، ك( دكالر310)دكالر، أم بنصيب سنكم متكسط لمفرد الكاحد مف ىذه المساعدات مقداره 

 في مجاؿ تطكير مرافؽ البنية التحتية في األراضي الفمسطينية عمى  ىذه المساعداتالياـ الذم لعبتو
 في الحد مف اآلثار التدميرية  كالتي ساىمتمدار السنكات العشر الماضية مف عمر اتفاؽ أكسمك

 إال أنو ُيؤخذ عمى ىذه المساعدات أنيا لـ تأت في اإلسرائيمية،الناجمة عف السياسات كالممارسات 
إطار خطة كطنية ممنيجة لمتنمية كاألعمار، كما أف جزءان ىامان منيا كاف ُيستنفذ في تغطية أتعاب 

المستشاريف كالخبراء األجانب، إضافة إلى ارتياف ىذه المساعدات بعممية التسكية السياسية كتكجيو جزء 
كقد ثبت ذلؾ بالفعؿ بعد انتخاب .(2004مركز دراسات التنمية، )كبير منيا لمنع انييار تمؾ العممية

حركة حماس كتشكيميا حككمة فمسطينية،اذ قامت الحككمات الغربية كالمؤسسات التابعة ليا بكقؼ 
نشاطاتيا كدعميا لمشعب الفمسطيني، عمى الرغـ مف أف تشكيؿ ىذه الحككمة جاء بعد إجراء انتخابات 

 . 1.3ديمقراطية كنزيية شيد الغرب نفسو بنزاىتيا،انظر ممحؽ 
 

إف ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى األرض، كاالشتراطات التي يضعيا عمى طبيعة األنشطة التي 
ستنفذ مف أىـ معيقات التنمية في فمسطيف، عدا عف التدمير الممنيج لمرافؽ الحياة في المجتمع 
الفمسطيني كخاصة خالؿ االنتفاضة الثانية أدت إلى خسائر فادحة في البنى التحتية لمختمؼ 

 مختمؼ القطاعات إثناء عممية السكر الكاقي  االحتالؿ فيق كقد بمغ مجمؿ الدمار الذم خّمؼالقطاعات،
تقرير الدمار في البنية ) دكالر342221860ما قيمتو  فقط 2004 نيساف عاـ-خالؿ فترة شيرم آذار

. 1.2 ك1.1انظر مالحؽ (.2002التحتية كالمؤسساتية في الضفة الغربية،
 

ىناؾ العديد مف المؤسسات التابعة لألمـ المتحدة التي تعمؿ في فمسطيف، مثؿ منظمة اليكنسكك التي 
 الغذاء العالمي الذم يقدـ مساعدات غذائية لممناطؽ التي بيا تكتر ج، برناـتعنى بشؤكف األطفاؿ

التي أنشأت بعد (UNRWA) ككالة الغكث لمساعدة كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف ؾ، كذؿكحركب
كغيرىا مف مؤسسات األمـ المتحدة، إضافة إلى  ، لمساعدة الالجئيف الفمسطينييف،1948نكبة عاـ 

. اإلنمائيذلؾ برنامج األمـ المتحدة 
 

كىك أحد اكبر  يعتبر برنامج األمـ المتحدة لمتنمية اكبر البرامج التنمكية التابعة لألمـ المتحدة،
كيقدـ الكثير مف البرامج عمى مختمؼ األصعدة  المؤسسات الفاعمة في العالـ منذ كقت ليس بالقصير،

برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )1978كقد بدا العمؿ في فمسطيف منذ عاـ  ،دكؿ العالـفي الكثير مف 



 13 

التي نفذىا البرنامج في الضفة الغربية كقطاع كالمشاريع  البرامج مختمؼ ت ميزانياتبمغك. (د-ب،ت)
برنامج األمـ المتحدة ) خمسمائة مميكف دكالر 2004منذ إنشائو حتى عاـ  مختمؼ القطاعات  فيغزة

. (ب-ب،ت)اإلنمائي 
يقكـ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي بتنفيذ العديد مف البرامج كاألنشطة في فمسطيف، لتحقيؽ العديد مف 
األىداؼ التنمكية كالتي أقرتيا األمـ المتحدة،  كييدؼ البرنامج إلى تحقيؽ ىذه األىداؼ في فمسطيف 

 تنمية ،مشاريع التنمية الزراعيةمف خالؿ دعـ مؤسسات السمطة كالمساعدة في بنائيا مف خالؿ 
دعـ البنية التحتية كتطكيرىا في الضفة ،  تنمية كدعـ قطاع الخدمة االجتماعية،القطاع السياحي

برنامج األمـ المتحدة ) . كمف ضمنيا برنامج التنمية الريفية المحمية مشاريع التنمية الريفية ككالقطاع
(.  2001)اإلنمائي 

 في قريتي فحمة ككفرراعي إلنشاء مجمس 1994بدا العمؿ في برنامج التنمية الريفية المحمية في عاـ 
خدمات مشترؾ كلـ تنجح الفكرة في ىاتيف القريتيف، كتـ تكرار التجربة في احد عشر قرية في محافظة 
جنيف أيضا، كسميت مجمس الخدمات المشتركة كاعتبرت ىذه المرحة المرحمة األكلى مف المشركع، 
كحتى أالف تـ المركر بثالث مراحؿ مف المشركع، كتيدؼ الفكرة إلى تقكية قدرات الييئات المحمية 

كتدريب طكاقميا، تحسيف الخدمات األساسية في المناطؽ الريفية كدعـ كزارة الحكـ المحمي في تعزيز 
يركز البرنامج عمى مبدأ المشاركة المجتمعية جيكدىا إلرساء مفيـك الالمركزية لمييئات المحمية، 

لتحديد االحتياجات ك األكلكيات لمييئات المحمية، كتشجيع الديمقراطية كالتعاكف ك اإلدارة 
. (أ -2003 )برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي).الجيدة

 
اإلنمائي عمى التنمية الريفية المحمية، مف خالؿ كىذه الدراسة ستبحث في اثر برنامج األمـ المتحدة 

العالقة بيف مختمؼ المشاريع التي تنفذ كمقارنتيا بأىداؼ البرنامج، كالتعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف 
. البرنامج كالمؤسسات الفمسطينية الرسمية كالغير رسمية ذات الصمة بالتنمية الريفية

إف جميع الدراسات السابقة ذات الصمة بالمكضكع كانت مف طرؼ البرنامج أك كزارة الحكـ المحمي عف 
اثر برنامج التنمية الريفية المحمية، كلـ يكف ىناؾ دراسات سابقة بخصكص برنامج التنمية الريفية 

ستراتيجية عمؿ كأىداؼ  المحمية، ك ىذه الدراسة ستربط بيف اثر برنامج التنمية الريفية المحمية كرسالة كا 
. برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في فمسطيف

 
 

مشكمة البحث  1.2 
 

: تتمثؿ مشكمة البحث بالسؤاؿ التالي
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 من عام  في فمسطين الريفية المحمية التنميةاإلنمائي عمىاألمم المتحدة ما ىو اثر برنامج 
. (محافظة جنين- حالة دراسية) 2006حتى العام 1994

 
 أسئمة الدراسة 1.3

 
. ىؿ لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي تأثير عمى التنمية الريفية المحمية في فمسطيف-1
 التي  في تنمية المجتمع الفمسطيني في مختمؼ المجاالتىؿ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي يساىـ-2

.  مف خالؿ مختمؼ المشاريع التي يقدميا لممجتمع الفمسطينييعمؿ بيا برنامج التنمية الريفية المحمية
. ىؿ يحقؽ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي استراتيجياتو كأىدافو في فمسطيف-3
. ىؿ لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي برامج كمشاريع متنكعة في فمسطيف-4
  .ىؿ تنسجـ ىذه البرامج مع حاجة الفئات المستيدفة-5
. كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  الرسمية كاألىمية المؤسسات المحميةبيف ىؿ ىناؾ عالقة-6
ىؿ المؤسسات الفمسطينية الرسمية كغير الرسمية قادرة عمى التأثير عمى نكعية المشاريع الممكلة -7

. مف البرنامج
. ىؿ مجالس الخدمات المشتركة قادرة عمى إدارة شؤكنيا بعد انتياء دعـ البرنامج ليا-8
 

 فرضيات الدراسة 1.4
 

: تنطمق ىذه الدراسة من عدة فرضيات وىي
لم يساىم في التقميص المستدام لمفقر الجماعي في مناطق   المتحدة اإلنمائياألمـ برنامج إف-1

حداث تنمية اقتصادية محميةريفية مختارة في الضفة الغربية وقطاع غزه .  وا 
. المشاريع المقدمة مف البرنامج ىي مشاريع اغاثية طارئة كليست مشاريع تنمكية- 2
. المشاريع المقدمة مف البرنامج، لـ تنفذ بناء عمى األكلكيات الممحة في فمسطيف- 3
إف البرنامج لـ يعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ المعمنة، كالمشاريع كالبرامج المقدمة تخضع لشركط - 4

. سياسية مف قبؿ المانحيف
. عدـ االنسجاـ الكامؿ بيف أجندة كزارة الحكـ المحمي ك أجندة برنامج التنمية الريفية المحمية-5
لـ يحقؽ البرنامج أىدافو في االستمرارية، التعاكف كاإلدارة الجيدة لمجالس الخدمات المشتركة بعد -6

. انتياء المنحة المقدمة ليذه المجالس
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 أىداف البحث 1.5
 

العديد مف المشاريع التنمكية في مختمؼ المجاالت في األمـ المتحدة اإلنمائي ال بد أف لبرنامج 
: إلى ىذه الدراسةوتيدف  فمسطيف،

.  في فمسطيف المحميةةالتنمية الريفي عمى اإلنمائيمعرفة مدل تأثير برنامج األمـ المتحدة - 1
 التي يعمؿ ىذا البرنامج في تنمية المجتمع الفمسطيني في مختمؼ المجاالتمعرفة مدل مساىمة - 2

.  مف خالؿ مختمؼ المشاريع التي يقدميا لممجتمع الفمسطينيبيا برنامج التنمية الريفية المحمية
. التعرؼ عمى مدل تحقيؽ إستراتيجية ك أىداؼ البرنامج في فمسطيف- 3
.  في فمسطيف الريفية معرفة نكعية البرامج التي يقدميا برنامج األمـ المتحدة لمتنمية-4
. المستيدفة ىذه البرامج مع حاجة الفئات معرفة مدل انسجاـ -5
كالبرنامج، كمدل قدرة ىذه   الرسمية كاألىمية المؤسسات المحميةطبيعة العالقة بيف  عمىالتعرؼ- 6

التأثير عمى نكعية المشاريع الممكلة مف البرنامج في المؤسسات 
. التعرؼ عمى مقدرة مجالس الخدمات المشتركة عمى إدارة شؤكنيا بعد انتياء دعـ البرنامج ليا- 7
 

: أىمية الدراسة 1.6  
 

 :تكمف أىمية ىذه الدراسة في
. معرفة مدل أىمية مجالس الخدمات المشتركة كأثرىا عمى التنمية الريفية المحمية-1
. التعرؼ عمى دكر ىذه المجالس في االستخداـ األمثؿ لممكارد المحمية المتاحة- 2
. معرفة مدل تناسب ىذه المجالس مع البيئة المحمية، أـ أنيا برامج دخيمة عمى المجتمع الفمسطيني-3
 

 مبررات البحث1.7 
 
 برنامج التنمية الريفية، كالذم مر بمراحؿ ثالثة، إلنشاءتأتي ىذه الدراسة في فترة ليست بالقصيرة -1

خاصة انو بدا في محافظة جنيف، كتـ تنفيذ مجالس خدمات مشتركة بمحافظة جنيف في المراحؿ 
. الثالثة، كىذا يساعد عمى المقارنة بيف مختمؼ مراحؿ إنشاء مجالس الخدمات المشتركة

.  عميقة سابقة مف مصادر مستقمةةعدـ كجكد دراسات عممي- 2
تحاكؿ ىذه الدراسة الربط بيف أىداؼ برنامج التنمية الريفية المحمية كأىداؼ برنامج األمـ المتحدة -3

.  اإلنمائي ككؿ، كمقارنتيا بأىداؼ كزارة الحكـ المحمي
. دافع شخصي ناتج مف اىتماماتي البحثية كالعممية- 4
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الفصل الثاني 
 

مفيوم التنمية  2.1
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 فرؽ بيف التنمية كالنمك، فالنمك يعني ؾتعددت التعريفات كاالصطالحات حكؿ مفيـك التنمية، كىنا

الزيادة الطبيعية دكف تدخؿ، كىك يحصؿ مع مركر الزمف باستمرار كجكد تشكيمة اجتماعية معينة 
 التدخؿ يتـ مف ا التنمية فيي عممية التغيير االيجابي مف خالؿ التدخؿ، كىذاكسعييا الدائـ لمعيش، أـ

خالؿ برامج مدركسة مبنية عمى أساس التخطيط العممي المدركس الحتياجات الناس لمكصكؿ إلى 
 ىيئات ااألىداؼ المرجكة في المجاالت التي يراد بيا تنميتيا، كيشرؼ عمى إعداد الخطط كتنفيذ برامجو

كطنية رسمية كشعبية مف خالؿ التعاكف المشترؾ بيف جميع الييئات كالمؤسسات المحمية في مختمؼ 
مركز المعمكمات الكطني )المجاالت التنمكية لمكصكؿ إلى خدمة األفراد ك الجماعات المستيدفة

كتككف الدكلة ىي المسؤكلة عف مدل نجاح تدخميا أك فشمو مف خالؿ استخداميا . (2001)الفمسطيني 
 اعتماد مبدأ المشاركة إلمكانياتيا المادية كالمالية كالتشريعية كافة، كيعتمد نجاح الدكلة عمى مدل

الشعبية كالمحمية، فأنيا تضمف مشاركة المجتمع كتأخذ برأيو في عممية تحديد االحتياجات، كبالتالي 
عداد الخطط التنمكية بناء عمى ىذه االحتياجا   كضمف اإلمكانيات كالمكارد المتاحةترسـ السياسات كا 

نما تكجيو نحك المجاالت المالئمة بالتنسيؽ كالتعاكف مع  كبالتالي فيي ال تترؾ المجتمع ينمك تمقائيا كا 
فتح ).  لذلؾة عمى إحداث التغييرات المؤسسية كالتنظيمية كالتقنية الالـزؿالفئات المستيدفة، كتعـ

، أما إذا اعتمدت عمى المركزية في إعداد الخطط كتنفيذىا، فاف ذلؾ يؤدم إلى فشؿ ىذه (1995اهلل،
 .الخطط ألنيا ال يمكف أف تمبي احتياجات المجتمع بالشكؿ الصحيح

 
ذا كانت التنمية تعني  إف المفيكـ األساسي لمتنمية ىك التغمب عمى حدة الفقر لمفئات الميمشة، كا 

التغمب عمى الفقر فاف النمك االقتصادم أك تنمية االقتصاد سكاء كاف ذلؾ عمى المستكل الفردم أك 
الكطني ىك اليدؼ التنمكم لمتغمب عمى الفقر،  كال يمكف أف تحدث تنمية بدكف االعتماد عمى الذات 
مف خالؿ مقدرة الناس في االستفادة مف الفرص كالمكارد المحمية المتاحة، كتطكير المعرفة كالميارات 

 تنمية مكاردىـ البشرية، كتكافؤ الفرص بيف أفراد المجتمع كالتكزيع العادؿ لمثركة، كما أف للألفراد بمعف
يجاد الحمكؿ ليذه االحتياجات دكر ىاـ في نجاح العممية  لممشاركة الشعبية لتحديد االحتياجات،  كا 

التنمكية، كحتى يككف المستفيديف مف التنمية قادريف عمى المشاركة ال بد مف كجكد الديمقراطية عمى 
مستكل القاعدة ألفراد المجتمع المستفيديف مف برامج كعمميات التنمية، كال بد مف كجكد تحرر مف 
االضطياد كذلؾ مف خالؿ العمؿ الجماعي إلرساء مبدأ المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات لمفئات 

المستيدفة، كمف خالؿ العمؿ الجماعي تستطيع الفئات الميمشة إسماع صكتيا كالضغط باتجاه تغيير 
السياسات لتتالءـ مع احتياجاتيـ، بمعنى أف التنمية ال يمكف أف تحدث دكف تكفر الظركؼ األنفة 

 ال يمكف ألم تنمية بمختمؼ إشكاليا أف يكتب ليا النجاح إذا خمت مف ك، (2003يعاقبو، )الذكر 
المشاركة الكمية كالجزئية كبشكؿ حرفي المشاركة الشعبية في تحديد االحتياجات ك األكلكيات مف خالؿ 
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مف قبؿ األفراد كالجماعات في التنمية كفي تكزيع فكائدىا تكزيعا عادال ميـ جدا كىك احد حقكؽ التنمية 
 :أف (ألبرت ماير)قد اعتبر الخبير األمريكي في تخطيط المدف ، ك لمبشر

التنمية االقتصادية ىي حجر الزاكية في تنمية المجتمع كبدكنيا يصبح "
البرنامج التنمكم عقيما ال جدكل منو ألف عممية تنمية المجتمع إذا لـ 

تعتمد أساسا كبصفة جكىرية عمى تحسيف األحكاؿ االقتصادية فأننا نعجز 
عف تقديـ الخدمات االجتماعية كالصحية كالتعميمية الالزمة لرفع مستكل 

(". 2001)مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني)معيشة المكاطنيف
كىذا يعني ترابط مختمؼ القطاعات مع بعضيا البعض، فال نستطيع أف نحدث تنمية صحية أك 
تعميمية دكف معالجة مشكمة الفقر، لذلؾ يجب أف يككف ىناؾ تكازف في إحداث التنمية لمختمؼ 

. القطاعات
 

الحق في التنمية 
التنمية ىي حؽ لكؿ الشعكب كمف حقكؽ اإلنساف الغير قابمة لمتصرؼ، كيشمؿ الحؽ في التنمية 

لمشعكب تقرير مصيرىا غير القابؿ لمتصرؼ كالذم تمارس فيو الشعكب حقيا في السيادة التامة عمى 
فاالستقالؿ عنصر أساسي مف عناصر التنمية ، جميع ما يتكفر لدييا مف ثركات كمكارد طبيعية

كقد أقرت األمـ المتحدة مف خالؿ  (.2001)مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني )كىدؼ مف أىدافيا
:  أف1الجمعية العامة مفيـك الحؽ في التنمية كتقكؿ في المادة 

الحؽ في التنمية حؽ مف حقكؽ اإلنساف غير قابؿ لمتصرؼ كبمكجبو .1"
يحؽ لكؿ إنساف كلجميع الشعكب المشاركة كاإلسياـ في تحقيؽ تنمية 

اقتصادية كاجتماعية كثقافية كسياسية كالتمتع بيذه التنمية التي يمكف فييا 
. إعماؿ جميع حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية أعماال تاما

ينطكم حؽ اإلنساف في التنمية أيضا عمى اإلعماؿ التاـ لحؽ . 2
المصير، الذم يشمؿ، مع مراعاة األحكاـ ذات الصمة  الشعكب في تقرير

مف العيديف الدكلييف الخاصيف بحقكؽ اإلنساف، ممارسة حقيا، غير 
القابؿ لمتصرؼ، في ممارسة السيادة التامة عمى جميع ثركاتيا كمكاردىا 

.  :((ت.ب)"المكتب الدكلي لمجمعيات اإلنسانية كالخيرية)الطبيعية 
تطكر مضمكف التنمية البشرية خالؿ العقكد األربعة الماضية، فقد ركزت فترة الخمسينيات عمى مسائؿ 

الرفاه االجتماعي كفي الستينيات اعتبرت العنصر المتبقي لمتنمية كفي التسعينيات تـ التركيز عمى 
تخفيؼ كطأة الفقر كتكفير الحاجات األساسية، في حيف أضحت في الثمانينيات الجانب الميمؿ كقد 
ركز صندكؽ النقد الدكلي عمى النمك االقتصادم كبرامج التكييؼ الييكمي في الثمانينيات، بينما ركز 

 يضعيا في صمب العممية أفبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي عمى التنمية البشرية كحاكؿ جاىدا 
كىذا ينبع مف القكة التي يتمتع بيا صندكؽ النقد الدكلي ككذلؾ البنؾ الدكلي ككنو يمتمؾ . التنمكية
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كبالتالي يعزز التبعية لمقكل العظمى المسيطرة عمى . أساسا قركض التنمية المقدمة لمدكؿ النامية
 اإلنسانية كليس رأس الماؿ ىي الدافع رقـ كاحد لمنمك االقتصادم، ةسياسات البنؾ كالصندكؽ، فالقدر

 ).مف خالؿ تحسيف قدرات اإلنساف اإلدارية كالمعرفية كمياراتو كما أشارت دراسة كينريؾ كزمالئو
 (.  1995القصيفي، 

التنمية البشرية ىي أساس أم عممية تنمكية ك تعتبر حجر الزاكية في التنمية الف اإلنساف ىك جكىر 
 ما يؤكده برنامج األمـ االتنمية ذاتيا، فيي باألساس تعتمد عمى اإلنساف في جميع مجاالتيا، كىذ

الحقيقة لألمـ، كأف التنمية البشرية ىي عممية تكسيع  البشر ىـ الثركة"المتحدة اإلنمائي الذم يعتبر 
(. 2005عبد العزيز،)أم أف اإلنساف ىك صانع التنمية كىدفيا أيضا"خيارات البشر

 
تنمية كتكسيع الخيارات المتاحة أماـ اإلنساف باعتباره جكىر عممية "كتعرؼ التنمية البشرية عمى أنيا 

 تشتمؿ عمى بعديف، األكؿ االىتماـ بمستكل النمك م تنمية الناس بالناس، كهأنيا مالتنمية ذاتيا، أ
 كالركحية لإلنساف، ة، االجتماعية، النفسيةاإلنساني في مختمؼ المراحؿ لتنمية القدرات البدنية، العقمي

 كالمدخالت كاألنشطة االقتصادية التي تكلد الثركة كاإلنتاج مف د البعد الثاني فيك استثمارا لمكاراأـ
أبك )خالؿ تطكير اليياكؿ كالبنى المؤسسية إلتاحة المشاركة كاالنتفاع لمختمؼ قدرات الناس

. ((ت.ب)ممكح
: كبشكؿ عاـ يعرؼ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي التنمية البشرية عمى أنيا

كمف حيث .عممية تيدؼ إلى زيادة الخيارات المتاحة أماـ الناس"
أما مف حيث . بال حدكد كتتغير بمركر الكقتتالمبدأ،فاف ىذه الخيارا

 انو عمى جميع مستكيات التنمية، تتركز الخيارات فالتطبيؽ، فقد تبي
ىي أف يحيا الناس حياة طكيمة خالية مف العمؿ، كاف :األساسية في ثالثة

يكتسبكا المعرفة، كاف يحصمكا عمى المكارد الالزمة لتحقيؽ حياة كريمة، 
 الكثير مف الفرص ف لـ تكف ىذه الخيارات األساسية مكفكلة، فااـك

 (.  1995القصيفي،)". األخرل سيظؿ بعيد المناؿ
". كىذا ما تؤكده المادة الخامسة مف إعالف الحؽ في التنمية الصادر عف األمـ المتحدة كالتي تقكؿ

اإلنساف ىك المكضكع الرئيسي لمتنمية كينبغي أف يككف المشارؾ النشط في الحؽ في التنمية كالمستفيد 
ينبغي لمدكؿ أف تشجع المشاركة الشعبية في : "، كذلؾ تؤكد المادة الثامنة عمى ذلؾ كالتي تقكؿ"منو

المكتب )جميع المجاالت بكصفيا عامال ىاما في التنمية كفى اإلعماؿ التاـ لجميع حقكؽ اإلنساف 
،كفي ىذا اإلطار تقكؿ نادية حجاب مسؤكلة التنمية : ((ب،ت)الدكلي لمجمعيات اإلنسانية كالخيرية

إف التنمية ستظؿ )البشرية في مكتب سياسات البرنامج كتقيميا في برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 
مبتكرة طالما لـ يشارؾ الناس مشاركة كاممة في اتخاذ  القرارات الكطنية مف خالؿ المؤسسات 

(.  1995خالد،)بمعنى آخر تنمية الناس كمف اجميـ  . ( 1995حجاب،)"الديمقراطية
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بناء القدرة الذاتية لممجتمع كاالقتصاد  إفكفي ىذا السياؽ يفيد مؤتمر نحك رؤية تنمكية فمسطينية إلى 
الفمسطيني، خصكصا تطكير رأس الماؿ البشرم، يشكؿ الرد المباشر عمى عممية التيميش االقتصادم 

تجارب الدكؿ معظـ كاالجتماعي كالثقافي التي يمارسيا االحتالؿ ضد الشعب الفمسطيني، ك تبيف 
كعف تقميص  فييا  عف تحقيؽ معدالت نمك مرتفعةاألكؿ ؤكؿ الماؿ البشرم ىك المسرأسإف النامية 
(. 2004بكابة التطكير الفمسطينية، )"صناعية المتطكرة بيف الدكؿ اؿفيما بينيا كالفجكة 

 
خالصة 

 
مما سبؽ نالحظ الترابط بيف مختمؼ المتغيرات التي يستكجب كجكدىا لنجاح العممية التنمكية، فالتنسيؽ 

السميـ بيف مختمؼ قطاعات الدكلة ذات االختصاص كالمشاركة الشعبية لمفئات المستيدفة لتحديد 
االحتياجات ميمة جدا لتحديد السياسات التي ستبنى عمييا الخطط التنمكية لمدكلة باالعتماد عمى 

 الديمقراطية كالحرية كاالستقالؿ رألذات ك ضمف المكارد المحمية المادية كالبشرية المتاحة، كذلؾ تكؼ
. كالسيطرة عمى المكارد المحمية أىـ مقكمات نجاح العممية التنمكية

 
 واقع التنمية في فمسطين  2-2
 

 اجؿ فتشكؿ التنمية بمختمؼ أشكاليا ىدفا لكؿ امة مف اجؿ التطكر كتكفير حياة أفضؿ ألبنائيا، كـ
ضماف تحقيؽ األىداؼ التنمكية المنشكدة ال بد مف كجكد دكلة ك ىيئات كطنية رسمية كأىمية تعمؿ 

 الكضع الذم عاشو الشعب فعمى تحقيقيا كتككف مسؤكلة عف نجاحيا كما رأينا في تعريؼ التنمية، لؾ
ابتداء مف مرحمة الحكـ العثماني مركرا باالنتداب الفمسطيني مف تعاقب السمطات األجنبية عميو 

البريطاني كالحكـ األردني لمضفة الغربية كالمصرم لقطاع غزة كانتياء باالحتالؿ اإلسرائيمي، كلـ 
يتشكؿ أم إدارات أك سمطات فمسطينية بسبب األكضاع السياسية التي سيطرت عمى فمسطيف، كعاش 

كبالطبع كانت جميع اإلدارات في جميع . المجتمع الفمسطيني مراحؿ صعبة كقاسية في أغمب األحياف
 فمسطيف، كبالتالي لـ يكف لالحقب التاريخية مختمفة مف إدارة إلى أخرل تبعا لنظاـ الحكـ المسيطر عؿ

في جميع ىذه الحقب التاريخية أم إستراتيجية أك خطط تنمكية لمنيكض بالمجتمع الفمسطيني في 
مختمؼ نكاحي الحياة االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية لغياب الييئات الكطنية الرسمية، كعدـ سيطرة 

الشعب الفمسطيني عمى مكارده المتاحة، بؿ أف االحتالؿ استغؿ ىذه المكارد أبشع استغالؿ بما في ذلؾ 
عطائو لممستكطنيف ليبنكا عمييا المستكطنات التي انتشرت  األرض التي تـ اغتصاب قسـ كبير منيا كا 
في األراضي الفمسطينية كالسرطاف، كقد عممت المؤسسات األىمية عمى سد بعض الفراغ الناجـ عف 

. عدـ قياـ الييئات الرسمية بمياميا لتبعيتيا لمنظاـ المسيطر عمى فمسطيف
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يكجد في العالـ الكثير مف المنظمات األىمية الغير حككمية منيا المؤسسات المحمية التي تعمؿ داخؿ 

ستراتيجيتيا  بمدانيا، كمنيا الدكلية التي تعمؿ عمى المستكل الخارجي، ككؿ مؤسسة ليا أىدافيا كا 
الخاصة بيا، كتعمؿ ىذه المؤسسات في العديد مف القضايا االجتماعية كاالقتصادية كالتنمكية كغير 

تتقاطع مع مياـ ؿككقد تجاكز تمدد ظاىرة المنظمات غير الحككمية ليشمؿ الخدمات التي تقدميا . ذلؾ
  فبات عمؿ المنظمات غير الحككمية يشمؿ الخدمات األساسية مثؿ الصحة كالتعميـ كالزراعة،الدكلة
 منظمة أىمية 176فبينما كاف ىناؾ " كقد انتشرت ىذه المؤسسات في القرف العشريف بشكؿ كبير،. الخ

 إذ بمغ مجمؿ ، شيدت السنكات التالية ما يمكف تسميتو حمى المنظمات األىمية1909دكلية فقط عاـ 
 قرابة 1993عاـ  (كليست تمؾ محدكدة العمؿ في نطاؽ دكلة ما)عدد المنظمات األىمية الدكلية 

في "مثالن ، كعمى صعيد المؤسسات المحمية لمدكلة الكاحدة فقد انتشرت بشكؿ كبير ؼ منظمة28900
 كفي بكليفيا كاف ىناؾ 1993 عاـ 1210 ليرتفع العدد إلى 1990 منظمة عاـ 220نبياؿ كاف ىناؾ 

كما ىك الحاؿ في مختمؼ ك.  سنة12 بعد 530 ليصبح عددىا 1980مئة منظمة غير حككمية عاـ 
 االغاثية ك  التي تعنى باألمكر األىميةيكجد في الكطف العربي العديد مف المؤسساتالعالـ، دكؿ 

 .الخ.… التنمكية لمعمؿ عمى رفع المستكل المعيشي أك الصحي أك البيئي أك الزراعي الخدماتية ك
كبعض ىذه المؤسسات أىمية محمية، كبعضيا مؤسسات عربية أك دكلية، بعضيا يتبع لتمكيؿ عربي 

 في فعمى سبيؿ المثاؿ كاف كأخرل تتبع لتكتالت دكلية أك لدكؿ غنية أك لمؤسسات األمـ المتحدة،
أبك  ) في أقؿ مف ثالث سنكات5186 ليرتفع العدد إلى 1988 منظمة غير حككمية عاـ 1886تكنس 

 (. 2003سيؼ،كانكف أكؿ 
ككذلؾ الحاؿ في فمسطيف يكجد الكثير مف المؤسسات األىمية سكاء المحمية أك الدكلية، التي تعمؿ في 

 ارتبط العمؿ بيا م كقد ظير العديد مف المؤسسات األىمية، كالتمجاؿ التنمية قي مختمؼ المجاالت،
عبد ) العمؿ األىمي الفمسطيني رافدا ميما مف ركافد العمؿ الكطني، متاريخيا بالعكامؿ السياسية، كبؽ

كعمى عكس التجارب العربية التي تطكر العمؿ األىمي المحمي بيا في ظؿ دكؿ . (2004اليادم،
مستقمة ك التي تبعت فترات كخبرات متفاكتة مف االحتالؿ األجنبي كطرؽ التخمص منو، فاف العمؿ 
األىمي الفمسطيني بدا بشكؿ متقطع كغير مستمر في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر في ظؿ 

غياب االستقالؿ الكطني، كلكنو تكثؼ في العشريف سنة الماضية في ظؿ احتالؿ عسكرم 
ك في دراسة لتعداد المنظمات غير الحككمية الفمسطينية في الضفة :. ((ت.ب)الممتقى المدني)قمعي

مف مجمؿ %3.4 تشكؿ 1948الغربية كقطاع غزة أظيرت الدراسة أف عدد المنظمات المنشاة قبؿ عاـ 
، كالمنظمات %11.5المنظمات، أما المنظمات التي أنشئت إباف العيد األردني كالمصرم بمغت نسبتيا 

، كالمنظمات التي تأسست بيف أعكاـ %15.4 بمغت نسبتيا 1979-1968التي تأسست بيف العاميف 
 فقد 1993-1988، أما المنظمات التي تأسست بيف العاميف % 13.3 فبمغت نسبتيا 1987 -1980
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أم أف مجمؿ المنظمات التي تأسست في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي بمغت %. 18.8بمغت نسبتيا 
 كىي جمعية االتحاد النسائي 1907 عاـ إباف الحكـ العثماني، كأقدـ مؤسسة أنشأت %47.5نسبتيا 

ذلؾ كثرت المؤسسات األىمية المحمية ؾ.(2001شمبي،سعدم، ك مالكي،) العربي التي أنشأت في نابمس
كقد ازدادت ىذه . كاألجنبية التي تعمؿ في األراضي الفمسطينية، كمنيا مؤسسات األمـ المتحدة

 في اآلكنة األخيرة بعد اندالع انتفاضة  بعد اتفاقية أكسمك كازداد عمميا أكثرالمؤسسات في فمسطيف
.  عمؿ ىذه المؤسسات متنكع ما بيف عمؿ طكارئ أك اغاثي أك تنمكم كأصبحاألقصى،

 
كيمكف تقسيـ تاريخ العمؿ األىمي كالتنمكم قي فمسطيف إلى مرحمتيف رئيسيتيف كىما التنمية قبؿ اتفاقية 

. إعالف المبادئ في أكسمك كالتنمية بعد اتفاقية أكسمك
 
: وتقسم ىذه المرحمة إلى ثالثة مراحل زمنية وىي: مرحمة ما قبل أسمو2.2.1 
 

:  مرحمة نياية الحكم العثماني وبدء االنتداب البريطاني عمى فمسطين2.2.1.1
 

تميزت ىذه المرحمة بظيكر العديد مف المؤسسات التي لعبت دكرا ىاما في مقاكمة اليجرة الييكدية 
كمصادرة األراضي، كما ظيرت العديد مف الجمعيات الخيرية التي لعبت دكرا ىاما أيضا في تقديـ 

 "1925جمعية العماؿ العرب "المساعدة االغاثية لمنككبي الحرب كالالجئيف، كمف ىذه المؤسسات 
كقد تركز  ، (.2004 عبد اليادم،)كاتحادات الطالب كالمرأة كالنكادم الرياضية كالجمعيات الخيرية

مقاكمة الحركة عمؿ كأجندة جميع األحزاب السياسية كالنقابات المينية كالجمعيات في ىذه المرحمة عمى 
حيث أف المنظمات الييكدية  (2001ابراش،) الكطني الصييكنية كاالنتداب البريطاني كتحقيؽ االستقالؿ

كانت تيدد الكجكد الفمسطيني في أرضو بمباركة كدعـ مادم كمعنكم كعسكرم مف قكات االنتداب 
، إضافة إلى سيطرة االنتداب البريطاني عمى جميع مقكمات الحياة في فمسطيف مف ارض البريطاني

 العمؿ أف إلىكليد سالـ كمكارد، كمساعدة العصابات الصييكنية في السيطرة عمى األرض، كيؤكد 
لمحركات كالجمعيات األىمية في تمؾ  األساسي النشاط كافالكطني ضد الصييكنية كاالنتداب البريطاني 

أف ىؤالء ، كما 1929 الصييكنية عاـ المنتجات مقاطعة إلى مف دعا أكؿكانت النساء  قد ، كالمرحمة
شراء السالح لمفدائييف كشراء األراضي كتكزيعيا عمى أىالي الشيداء  األكؿقررف في مؤتمرىف النساء 

 (.2004عبد اليادم،) مف خالؿ بيع حمييف
 

: (1967-1949) مرحمة الحكم األردني لمضفة الغربية والمصري لقطاع غزة2.2.1.2
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أدل قياـ دكلة إسرائيؿ إلى خمؽ كاقع جديد لمفمسطينييف بسبب التشرد كالمجكء كخسارة األرض كالتشتت 
 .في العديد مف األقطار العربية، كتبعية الضفة الغربية لمحكـ األردني كقطاع غزة لمنظاـ المصرم

 إلى تجميد نشاطيا أك انحمت تمقائيان 1948كاضطرت مؤسسات المجتمع المدني التي ظيرت قبؿ "
(. 2001ابراش،)"لكجكدىا لغياب القاعدة المجتمعية الفمسطينية األساسية

انخفضت كتيرة العمؿ األىمي في فمسطيف خالؿ ىذه الحقبة التاريخية بسبب اإلحباط الذم أصاب 
 مف جية، كمف جية أخرل ازدياد صرامة الحكـ كاستخداـ 1948المجتمع الفمسطيني بعد نكبة عاـ 

حكاـ السيطرة عمى الشؤكف المدنية مف صحة كتعميـ كرفاه  كسائؿ قمعية ضد األحزاب السياسية كا 
اجتماعي كتجارة، كذلؾ السيطرة عمى الشؤكف األمنية، مما أدل إلى انخفاض قكة األحزاب السياسية 
مف جية أخرل، كتكقؼ التطكر االقتصادم كاالجتماعي الذم ظير إباف عيد االنتداب البريطاني 

بسبب انقطاع الشعب الفمسطيني عف مصادره الطبيعية كخاصة األرض إضافة إلى تشتتيـ بسبب نكبة 
 في ىذه الحقبة التاريخية عمى إذف األىميقد تركز مضمكف العمؿ  كما تقكؿ سارة ركم، ؿ1948

مقاكمة كافة مشاريع التكطيف، حيث اعتبرت قضية الالجئيف، كحؽ العكدة محكر العمؿ السياسي في 
(. 2002)مركز بيساف لمبحكث كاإلنماء ) "تمؾ الفترة

 

:  واقع التنمية في ظل االحتالل2.2.2.3
 

عاش المجتمع الفمسطيني مرحمة صعبة بعد االحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية كقطاع غزة، فبعد 
 ـالحكـ األردني لمضفة الغربية كالمصرم لقطاع غزة، أصبحت السيطرة كاممة لالحتالؿ اإلسرائيمي، كؿ

لحاؽ تبعية  يكف لالحتالؿ ىـ سكل السيطرة عمى المكارد الطبيعية مف األرض كالمياه كغيرىا كا 
االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد اإلسرائيمي، ككاف االحتالؿ اإلسرائيمي احد اكبر معيقات التنمية في 

.  حتى كصكؿ السمطة الكطنية الفمسطينية بعد اتفاؽ أكسمك1967فمسطيف منذ احتالؿ األرض عاـ 
ككانت جميع المؤسسات الرسمية تابعة في إداراتيا لسمطات الحاكـ العسكرم كمف ثـ لما سمي الحقا 

إلى األوامر العسكرية والتي كان المقصود بها خدمة "استندت جميع هذه االدارت اإلدارة المدنية، كقد 

االحتالل اإلسرائيلي وأهدافه األمنية دون األخذ بعين االعتبار أبعاد التنمية المستدامة وحماية 

بناء عمى ذلؾ فقد عاش المجتمع الفمسطيني . (2003)مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني)"البيئة
مرحمة فراغ لعدـ كجكد مؤسسات رسمية كطنية تعنى بشؤكف المكاطنيف في مختمؼ مجاالت الحياة، 

كفي ظؿ ىذا الكضع الصعب تحت االحتالؿ لـ يكف ىناؾ مؤسسات قكية قادرة عمى االىتماـ في رفع 
في ظؿ ىذه الظركؼ تراجعت . المستكيات المعيشية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتعميمية كغيرىا

اإلنتاجية لممناطؽ المحتمة، ككانت الزراعة قبؿ االحتالؿ ىي القطاع الرئيسي كمساىمتيا شبة اكتفائية 
 كالصناعة تكليا قدرة تصديرية، كلكف خالؿ االحتالؿ تراجعت الزراعة إلى المرتبة الثالثة بعد الخدما
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كأصبحت األراضي الفمسطينية مستكردة لكثير مف المنتجات بعد أف كانت منتجة ليا، كما زاد االعتماد 
عمى العمالة داخؿ الخط األخضر، كقد شكمت تحكيالت العامميف داخؿ الخط األخضر ثمث الناتج 

(.  2003سمارة،)القكمي اإلجمالي، مما زاد مف تبعية اقتصاد ألألراضي الفمسطينية لالحتالؿ،
 

كبالتالي لـ يكف ىناؾ أم خطط تنمكية مخططة كمبرمجة لغياب السمطة الكطنية التي تعنى بشؤكف 
كلـ تنشا مؤسسات تنمكية مينية مف شانيا تقديـ خدمات نكعية لممجتمع الفمسطيني، . المكاطنيف

 الدكر األكبر في المسؤكلية عف شؤكف  صاحبؿخاصة في سنكات االحتالؿ األكلى، كقد كاف االحتال
المؤسسات "اقتصر تقديـ الخدمات عمى المكاطنيف باعتباره مسئكال عف األرض المحتمة، ك قد 

 كبعض المنظمات ا مثؿ االنرك المتحدةاألمـبعض منظمات إضافة إلى " األردنية"ك" اإلسرائيمية
 كشيدت تطكرا ت، ك قد بدا العمؿ األىمي في فمسطيف ينشط في مرحمة السبعينياكاألكركبية األمريكية

كقامت منظمة . ؼ.ت.ىاما عمى صعيد إعادة تنظيـ كتنشيط العمؿ األىمي خصكصا بعد بركز قكة ـ
 تعزيز صمكد الشعب إلى العديد مف االتحادات الشعبية، بالخارج، التي ىدفت بإنشاء" التحرير

 لجاف العمؿ التطكعي في الضفة الغربية إنشاءؼ كفصائميا المختمفة .ت.كما دعمت ـ. الفمسطيني
 أف التنمكية المختمفة، بدكف  األكلكياتكقطاع غزة كالتي استجابت، بشكؿ خالؽ، لبعض االحتياجات ك

كبناء عمى ذلؾ (. 2002)مركز بيساف لمبحكث كاإلنماء ) تتبمكر لدل ىذه المجاف رؤية تنمكية شاممة
 ر الفمسطينية كالتي كاف اغمبيا تابع لفصائؿ منظمة التحرير كفي ىذا اإلطاةالمجاف التطكعيبدا إنشاء 

تشكمت المنظمات الطكعية الكطنية الفمسطينية مف جمعيات نشطت في المجاالت "يقكؿ أبك عمرك 
الصحية كالزراعية كاالجتماعية في أنحاء مختمفة مف الضفة الغربية كقطاع غزة، ككصمت بنشاطاتيا 

أبك عمرك، )كخدماتيا إلى شرائح كبيرة مف المجتمع كخاصة في القرل كالمخيمات الفمسطينية
 ىذه المجاف التطكعية ما لبثت أف فكفي مقابمة شخصية قاؿ نائب مدير اإلغاثة الزراعية إ.(1995

تحكلت إلى مؤسسات مينية في مختمؼ المجاالت التنمكية منيا الصحية، الزراعية ك التعميمية  تحت 
إدارة قيادات شابة كمينية، كتنكع عمؿ ىذه المؤسسات مابيف اغاثي كتنمكم كطارئ تبعا لمظركؼ 

 ،اتصاؿ 2005نائب مدير اإلغاثة الزراعية،آذار )السياسية التي حدثت ك تحدث في فمسطيف
كقد ساىـ ىذا النمك المتسارع لممؤسسات األىمية الجديدة بقيادة الفئات الشابة المينية في . (شخصي

إحداث تحكالت ميمة في بعض الجمعيات الخيرية التقميدية، مف حيث تكجياتيا كمجاالت 
 لخصكصية الكضع الفمسطيني فقد بدأت ىذه ة، كنتيج(2001شمبي،سعدم، ك مالكي،)عمميا

المنظمات تأخذ دكرىا في المجتمع الفمسطيني، كقد لعبت ىذه المنظمات دكرا ميما في تكفير مختمؼ 
الخدمات لممكاطنيف في ظؿ االحتالؿ كشممت مختمؼ المجاالت الصحية كالزراعية كالتعميمية كاألعالـ 

 كالتدريب التنمكم كالميني عالكة عمى الخدمات االغاثية التي تقدميا ثكحقكؽ اإلنساف كمراكز األبحا
كقد تميزت ىذه المنظمات عف غيرىا في البمداف األخرل أنيا جمعت بيف تنمية . الجمعيات الخيرية
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كدعـ مختمؼ القطاعات لتحقيؽ مستكل معيشي الئؽ لمفمسطينييف مف جية ك مقاكمة االحتالؿ 
( 2002حكراني،) كمناقضتو عمى مستكل السياسات كاألىداؼ كطرؽ العمؿ مف جية أخرلماإلسرائيؿ

بسبب - ، أم أف ىذه المنظمات عممت عمى سد الفراغ الناجـ عف قمة الخدمات المقدمة مف االحتالؿ
كقدمت العديد مف الخدمات كالبرامج –تدخمو المحدكد في تنمية المجتمع كالمكجو تبعا لسياساتو كأىدافو 

التنمكية الجيدة لممجتمع الفمسطيني، كقد استطاعت ىذه المؤسسات أف تمعب دكرا ىاما ليس عمى 
صعيد التنمية المحمية فحسب، بؿ عمى صعيد التنمية االقتصادية أيضا، كشكمت ىذه المؤسسات 

عنكانا تنمكيا ىاما في تقديـ الخدمات المختمفة لممجتمع الفمسطيني في مختمؼ المناطؽ كفي قطاعات 
. 2002)أبك بكر،)تنمكية مختمفة 

 بعد خركج اازدادت كتيرة العمؿ لدل المؤسسات األىمية في الثمانينات مف القرف الماضي، خصكص
منظمة التحرير مف لبناف، فقد زاد اىتماـ مختمؼ التنظيمات الفمسطينية بالعمؿ في داخؿ األرض 

إنشاء لجاف كاطر جماىيرية، حتى تستطيع مف خالليا  عمى تركيز مختمؼ الفصائؿالمحتمة، كقد زاد 
كبناء  ممارسة العمؿ السياسي مف ناحية، كمف ناحية أخرل تقديـ خدمات تنمكية لممجتمع الفمسطيني،

عمى ذلؾ فقد تـ تشكيؿ المجاف الصحية كالزراعية كالنقابية كالنسكية كالطالبية كالشبابية كالفالحية 
، ككاف لتشكيؿ المجنة األردنية الفمسطينية المشتركة دكر ىاـ في دعـ ىذه (2004عبد اليادم،)

المؤسسات عمى مختمؼ قطاعاتيا، كفي ىذه المرحمة ظير شعار التنمية مف اجؿ الصمكد، كتحت 
 1986إطار ىذا الشعار تـ عقد العديد مف المؤتمرات كالتي كاف أىميا المؤتمر الذم عقد عاـ  

كقد تنكعت مصادر الدعـ لممؤسسات  .حكؿ تمكيؿ الخطط التنمكية مف الخارج كمناقشة مصادره
 كذلؾ تبعا ألىداؼ الداعميف،  مف اجؿ إحداث تنمية لمشعب الفمسطينياألىمية كخاصة التنمكية منيا

إال أف ىذه التنمية لـ تؤد إلى تطكر تنمكم فمسطيني متكامؿ بسبب تكيؼ أداء معظـ المؤسسات 
الفمسطينية مع برامج الجيات المانحة المتعددة، إضافة لممعكقات الناجمة عف ممارسات االحتالؿ 

. (2003لبد، )اإلسرائيمي
 دبعد تكقيع اتفاقية كامب ديفيكممة نائب كزير الخارجية األمريكي لكرنس ايغمبرغر كىذا ما تؤكده 

، إذا ما أريد تعزيز مكافقة الفمسطينييف في الضفة كغزة عمى مستقبؿ ينعـ بالسالـ":آنذاؾعندما قاؿ 
 عمييـ لعب دكر اكبر في صياغة مستقبميـ مف خالؿ حصكليـ عمى فرص اكبر في مضمار ففيتعي

 كىذا يكضح أف المساعدات األمريكية كاف ليا ىدؼ سياسي كىك (2004نخمة،)"التنمية االقتصادية
بغض النظر أف ىذه المساعدات ستعمؿ حقا عمى إحداث تنمية أـ  دفع الفمسطينييف لقبكؿ تسكية ما،

 كقد انتشرت المؤسسات التمكيمية األجنبية في األراضي الفمسطينية بعد اتفاقيات كامب ديفيد سكاء .ال
كانت مؤسسات تنمكية دكلية مثؿ المؤسسات األمريكية أك مؤسسات تنمكية أكركبية تابعة لدكؿ االتحاد 

األكركبي أك مؤسسات تابعة لألمـ المتحدة مثؿ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لمساعدة الشعب 
شغاليـ عف سبب انتكاستيـ  الفمسطيني، مف اجؿ تحسيف أكضاع الناس في األراضي المحتمة كا 
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 كاف 1992 حتى العاـ 1978كمنذ العاـ . الحقيقية كىي االحتالؿ مف خالؿ عمؿ ىذه المؤسسات
: ىناؾ مصدراف مف الدعـ كىما

: دعـ عربي مف اجؿ تعزيز صمكد الشعب الفمسطيني ككاف ذلؾ مف خالؿ/ أ
 كمقرىا عماف  المشتركةالمجنة األردنية الفمسطينية-1
 في الككيت  كمقرهالصندكؽ العربي لإلنماء االقتصادم-2
 البنؾ اإلسالمي لمتنمية كمقره جدة-3
 منظمة االكبيؾ لمتنمية الدكلية كمقره فيناصندكؽ -4
مؤسسة التعاكف كمقرىا جنيؼ -5
 : دعـ أجنبي ييدؼ إلى إحداث تنمية لممجتمع الفمسطيني كفؽ قكليـ كذلؾ مف خالؿ/ب
االتحاد األكركبي -1
بعض الدكؿ األكركبية -2
 USAIDككالة التنمية األمريكية -3
(. 2004نخمة،)مؤسسات األمـ المتحدة-4

 

  لدل المؤسسات األىمية بمختمؼ قطاعاتيا عاـ كاف ىناؾ تكجو1987 مع اندالع االنتفاضة األكلى 
بتكجيو المجتمع المحمي الفمسطيني إلى االعتماد عمى ألذات مف خالؿ االىتماـ بتبني أنشطة إنتاجية، 

مثؿ إنتاج مكاد غذائية أساسية مف خالؿ الحديقة المنزلية كدعـ إنشاء كرشات صناعية صغيرة 
أم ، ( ،اتصاؿ شخصي2005نائب مدير اإلغاثة الزراعية،آذار )كاستصالح األراضي إلى غير ذلؾ

أف مف أىـ تأثيرات االنتفاضة األكلى التغير الذم طرا عمى نمط كتفكير النخبة الفمسطينية العاممة في 
حقؿ اإلنتاج كبدأت تطرح ضركرة االنتقاؿ مف نمط العمؿ المقاكـ إلى تأسيس مؤسسات إنتاجية 

، أال أف ىذا التكجو القى العديد مف العقبات كما يشير خميؿ نخمة كمف  :((ت.ب)أبك عمبة)فاعمة
 غياب السمطة الكطنية عمى األرض ؾأىميا اعتماد جميع المبادرات المحمية عمى الدعـ الخارجي، كذؿ

كانتشار النزعات الفئكية باإلضافة إلى المعيقات الناجمة عف ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى 
عالكة عمى كؿ ذلؾ فقد كاف عمى .(2004نخمة،)األرض كمالحقة النشطاء في العمؿ المجتمعي

المؤسسات التي تدعـ المشاريع كالبرامج التنمكية ذات الطابع الرسمي الحصكؿ عمى مكافقة مسبقة مف 
 كانت االحاكـ العسكرم، كلـ تسع اغمب المؤسسات المحمية الحصكؿ عمى ىذه المكافقة، بينـ

المؤسسات الدكلية األخرل مثؿ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كككاالت التنمية األمريكية كالمنظمات 
، (2004نخمة،)األمريكية غير الرسمية تحرص عمى الحصكؿ عمى مكافقة اإلسرائيمييف لمجمؿ البرامج

 .   أف اغمب البرامج كانت تخضع لمكافقة اإلدارات العسكرية في الضفة الغربية كقطاع غزةمأ
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خالصة 
 

مما سبؽ نالحظ كـ كاف المجتمع الفمسطيني تائيا بيف مختمؼ اإلدارات التي تكالت عمية منذ بداية 
القرف الحالي، كلـ يكف احد مف ىذه اإلدارات ييمو تنمية المجتمع الفمسطيني في جميع القطاعات، بقدر 

ما كاف ىمو تطبيؽ سياساتو كترسيخيا عمى األرض، إلتباع المجتمع الفمسطيني لسياساتو كأىدافو، 
خصكصا االحتالؿ اإلسرائيمي كالذم ىدؼ إلى تعميؽ تبعية المجتمع الفمسطيني لو سياسيا كاقتصاديا، 
كتكريس سيطرتو عمى أرضو كمكارده الطبيعية، كقد عممت المنظمات غير الحككمية الفمسطينية عمى 
سد جزء مف الفراغ الذم أحدثو إىماؿ السمطة االحتاللية لمختمؼ القطاعات، كالعمؿ عمى تنمية ىذه 
القطاعات كتنميتيا قدر اإلمكاف، إال أف ىذه الجيكد كرغـ أىميتيا، لـ تكف كافية لغياب التخطيط 
المبني عمى استراتيجيات كفؽ االحتياجات، كغياب التنسيؽ المتكامؿ بيف مختمؼ ىذه المؤسسات 
القطاعية، عدا عف تبعية ىذه المؤسسات ألجندة ألممكليف كاالشتراطات كالعقبات مف قبؿ سمطات 

. االحتالؿ ليا
 
 
 
 

:  الييئات المحمية2.3
 

مقدمة 
 

دكرا ىاما جدا في العممية التنمكية خاصة في الريؼ،  (الييئات المحمية)تمعب المجالس القركية كالبمدية
فيذه المجالس أك الييئات المحمية عمى تماس مباشر كيكمي مع المكاطنيف في كافة نكاحي الحياة، كىي 
صمة الكصؿ بيف المجتمعات المحمية كالسمطة المركزية، لذلؾ فيي تساىـ في تطكير كتنمية المجتمع 
المحمي في مختمؼ المجاالت منيا البنى التحتية لممناطؽ الخاضعة ليا جغرافيا، اإلسكاف، الخدمات 
كالماء كالكيرباء كالصرؼ الصحي، التعميـ، الصحة، المنشات الرياضية كالمتنزىات كالمراكز الثقافية 

صدار التراخيص ؽكالمشاريع االقتصادية مثؿ المناط  الصناعية ك الخدمات كالمنشات التجارية كا 
عمى اعتبار أنيا اقرب إلى . كليس في مجاؿ الخدمات فقط. (1997األعرج، )لمختمؼ المجاالت

المجتمع المحمي مف السمطة المركزية كأدرل بحاجات المكاطنيف كخاصة الخدماتية اليكمية مف السمطة 
كتشكؿ الييئات المحمية باعتبارىا منتخبة مف األىالي باإلضافة إلى الكزارات ذات . المركزية
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حكراني،تشريف  )االختصاص كمختمؼ مؤسسات كلجاف التخطيط جزء مف مؤسسات التخطيط التنمكم
(. 2003ثاني 

 تقـك الدكلة بمكجبة بتكزيع بعضا مف صالحياتيا ةالييئات المحمية تعتبر أسمكب في الالمركزية السياسي
المختمفة، حيث يقـك دستكر الدكلة بتنظيـ العالقة كتحديد الصالحيات لكؿ مف الحككمة المركزية 

ككحدات الحكـ المحمي، كيعرؼ الحكـ المحمي عمى انو منطقة محددة جغرافيا كليا ممثميف منتخبيف مف 
السكاف المحمييف كيتمتع بقدر مف االستقاللية كليا تنظيـ مستمر يتمتع بالشخصية 

(. 1997األعرج،)االعتبارية
 

 : المحمية الفمسطينية قبل أسموت واقع الييئا2.3.1
 

نشأت الييئات المحمية الفمسطينية في العيد العثماني في النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر، 
 ىذه الييئات نتيجة لمعديد مف القرارات السياسية المتكالية مف قبؿ السمطات المركزية لمدكؿ تكتطكر

التي حكمت فمسطيف بدان مف العيد العثماني مركرا باالنتداب البريطاني كالعيد األردني كانتياء 
كليس نتيجة تفاعالت عمى صعيد المجتمع تعبر عف الحاجة المجتمعية، -باالحتالؿ اإلسرائيمي

 كاف اليدؼ األساسي ليذه السمطات المركزية استخداـ الييئات المحمية لتطكيع المجتمع مكبالتاؿ
لذلؾ لـ يكف ىناؾ عالقة . الفمسطيني كضماف احتكار العممية السياسية في فمسطيف بمختمؼ جكانبيا

تكافؤية بيف الحكـ المركزم كالسمطات المحمية مما أدل إلى عدـ تكفر الفرصة الضركرية لبمكرة األسس 
الكفيمة بتنظيـ عالقة ديمقراطية عمى صعيد الدكلة مف جية كعمى صعيد الدكلة كالمجتمع الفمسطيني 

 اإلسرائيمي لمضفة الغربية عمى تجريد السمطات المحمية مف ؿمف جية أخرل، كقد عمؿ االحتال
صالحياتيا المختمفة مف خالؿ إصدار العديد مف األكامر العسكرية المختمفة كالتي حدت مف فاعمية 

 أرادىا ىيئات محمية ؿالسمطات المحمية كقممت مف قدرتيا عمى القياـ بدكرىا التنمكم كالتطكيرم، ب
 عمؿ عمى تكظيؼ ىذه الييئات لتنفيذ سياساتو ؾمفرغة مف المضاميف كالقدرات االيجابية، كذؿ

.  (1996الجرباكم، )كمخططاتو االحتاللية
لذلؾ تعرضت السمطات المحمية لعدة تأثيرات نابعة مف تكجيات السمطات المتعاقبة عمى فمسطيف قبؿ 
مجيء السمطة الكطنية الفمسطينية المتمثمة بتحقيؽ أىدافيا المتمثمة بإلحاؽ الييئات المحمية بالسمطة 
المركزية الختراؽ المجتمع المحمي الفمسطيني، أم انو لـ يكف ىناؾ اىتماـ بالتنظيـ المحمي لغياب 

، التي تحرص عمى تقكية كدعـ المؤسسات الكطنية الرسمية كغير (2004مكي،)السمطة الفمسطينية
. الرسمية كتطكيرىا لمقياـ بدكرىا التنمكم
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 كما ىك الحاؿ في جميع المؤسسات الفمسطينية التي خضعت لمسمطات المتعاقبة عمى فمسطيف قبؿ 
أف االحتالؿ اإلسرائيمي عمؿ عمى إىماؿ الييئات المحمية الفمسطينية  مجيء السمطة الفمسطينية، بؿ

بؿ كمحاربتيا قبؿ قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية، كأكصمت ىذه السياسة الييئات المحمية إلى حالة 
مف العجز بحيث أصبحت عاجزة عف تقديـ خدماتيا لممكاطنيف بشكؿ جيد، كرغـ ذلؾ فقد كاف لمييئات 

المحمية دكر خدماتي كسياسي في كثير مف األحياف ك كانت ىذه الييئات مف أىـ المؤسسات التي 
عممت عمى تمبية احتياجات المكاطنيف، في كقت غابت فيو السمطة الكطنية الحاكمة، بؿ عمى العكس 

بكابة التطكير  )كانت سمطات االحتالؿ تضع العقبات كالعراقيؿ أماـ عمؿ ىذه الييئات
:   يقكؿ عبد الناصر مكيركفي ىذا اإلطا:. ((ت.ب)الفمسطينية

 اإلفرازات ثالثيف عاما مف االحتالؿ قد حممت في طياتيا الكثير مف إف "
أك  اقتصاديان أكالسمبية عمى كؿ الصعد الحياتية، سكاء ما كاف منيا سياسيا 

 لمكاقع اإلدارمحتى اجتماعيان، ككاف لذلؾ كضعو السمبي كذلؾ عمى الصعيد 
الحياتي لمييئات المحمية التي لـ تشيد سكل مرة كاحدة انتخابات عامة في 

 انتخابات، بؿ حصؿ أية لـ تجر أالفكمنذ ىذا التاريخ حتى . 1976عاـ 
 قسرية لغالبية المجالس البمدية، كتعييف مجالس إقاالتخالؿ ىذه الفترة 

 تسمـ أف، التي راعت في اإلسرائيميبديمة عنيا مف خالؿ سمطات االحتالؿ 
 رمكز يمثمكف سياستيا، كليذا كاف اليـ إلى في ىذه الفترة األمكرزماـ 

 ليذه الييئات ىك مصالحيـ الشخصية عمى حساب عممية التطكير األساسي
التي  (الضعيفة) لممجالس المحمية، كليذا انيارت البنية التحتية كاألعمار

(. 2004مكي،). "كانت قائمة
عمؿ االحتالؿ عمى حرماف الييئات المحمية مف العديد مف الصالحيات مثؿ اقتراح كتنفيذ مشاريع 

 إلى قمة المكارد المحمية المخصصة ليا مف قبؿ سمطات ة بزيادة مكاردىا المالية، إضاؼحتسـ
 أف االحتالؿ كضع قيكدا عمى األمكاؿ التي ترد إلى الييئات المحمية مف الخارج عمى ااالحتالؿ، كـ

شكؿ ىبات كمساعدات، ككذلؾ جباية الضرائب كحرمانيا منيا، كغيرىا الكثير مف القيكد مما قمؿ 
المكارد المالية لمييئات المحمية، كبذلؾ حد مف قدرة الييئات المحمية عمى القياـ بالمياـ المككمة إلييا 

بالشكؿ المطمكب، ككاف عمميا يقتصر عمى بعض الخدمات مف تجميع النفايات كخدمات المياه حيثما 
 إلى تعبيد الطرؽ أحيانا ككذلؾ الصرؼ الصحي في بعض ةكجدت شبكة مياه ككذلؾ الكيرباء، إضاؼ

كلـ يكف ىناؾ دكرا ميما ليذه الييئات في بقية نكاحي الحياة كخاصة التنمكية، كرغـ ذلؾ فقد . المدف
لعبت الييئات المحمية دكرا في الحياة الفمسطينية أثناء فترة االحتالؿ، فقد كاف لمييئات المحمية دكر 

خدماتي كسياسي في كثير مف األحياف، كقامت الييئات المحمية بادكار إضافية أثناء فترة االحتالؿ في 
مختمؼ المجاالت السياسية، االقتصادية، االجتماعية كاإلنسانية، حيث كجدت نفسيا كحيدة بدكف 

(. 1997االعرج)سمطة مركزية، كأماـ كاقع اقتصادم كعسكرم كسياسي كاجتماعي جديد
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خالصة 

مرت الييئات المحمية الفمسطينية بالعديد مف اإلدارات التي تعاقبت عمى فمسطيف، كبطبيعة الحاؿ فاف 
ىذه الييئات خضعت لسياسات ىذه اإلدارات، كلـ تحظ ىذه الييئات بالدعـ الكافي مف مختمؼ 

اإلدارات، الف ىذه اإلدارات غريبة عف المجتمع الفمسطيني كليا أىداؼ سياسية خاصة بيا، خاصة 
، كقد كاجيت الييئات المحمية العديد مف العقبات لغياب السمطة الكطنية التي ماالحتالؿ اإلسرائيؿ

تدعميا كغياب القانكف الفمسطيني الذم يحكـ عمميا كتبعيتيا إلى قكانيف اإلدارات المتعاقبة كأكامر 
. االحتالؿ العسكرية لتجريدىا مف دكرىا التنمكم الياـ

صدار األكامر العسكرية إال أف  رغـ ممارسات االحتالؿ الشرسة مف محاكالت احتكاء الييئات المحمية كا 
العديد مف الييئات المحمية لعبت دكرا ميما في خدمة المكاطنيف، كبطبيعة الحاؿ كاف ىذا الدكر تقـك 

ككاف ليذه . بو الييئات التي يمثميا مجالس كطنية كليس مجالس معينة مف قبؿ سمطات االحتالؿ
الييئات دكرا ميما عمى الصعيد الكطني أيضا، في ظؿ غياب السمطة، كما أف العديد مف المؤسسات 

األىمية الفمسطينية لعبت دكرا بارزا في سد بعض الفراغ الذم أحدثو االحتالؿ في عمؿ الييئات 
. المحمية خاصة في التنمية الصحية، التعميمية كاالقتصادية كما رأينا سابقا

 
 
 

:  واقع التنمية بعد أوسمو2.3
 

سرائيؿ، دمنذ بدء العممية السممية في الشرؽ األكسط كالتي كاف أكليا اتفاقيات كامب ديفي  بيف مصر كا 
بدا الحديث يدكر عف مساعدة الشعب الفمسطيني مف خالؿ العديد مف المؤسسات الدكلية، مف اجؿ 

شغاليـ عف سبب انتكاستيـ الحقيقية كىي االحتالؿ، كقد  تحسيف أكضاع الناس في األراضي المحتمة كا 
زاد عمؿ العديد مف المؤسسات الدكلية العاممة في فمسطيف كما كنكعا، سكاء كانت مؤسسات تنمكية 

دكلية مثؿ المؤسسات األمريكية أك مؤسسات تنمكية أكركبية تابعة لدكؿ االتحاد األكركبي أك مؤسسات 
.  تابعة لألمـ المتحدة مثؿ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي

مع بداية ظيكر أزمة الخميج بعد احتالؿ العراؽ لمككيت، سارعت الكاليات المتحدة األمريكية لمعب دكر 
المؤيد لعممية سممية إلنياء الصراع العربي اإلسرائيمي مف اجؿ ضماف كقكؼ الدكؿ العربية إلى جانبيا 

في حربيا ضد العراؽ مف اجؿ إخراج العراؽ مف الككيت، كقد ساىمت نتائج ىذه الحرب في تعزيز 
 األكؿ عمى مسرح األحداث في المنطقة بالمكقؼ األمريكي في العالـ العربي كأصبحت أمريكا الالع

كبمباركة مف العالـ العربي كالقيادة الفمسطينية، كبناء عمى ذلؾ تـ عقد مؤتمر مدريد الذم ىمش بو 
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دكر القكل العالمية األخرل مثؿ االتحاد األكركبي كركسيا كاألمـ المتحدة، ككاف دكرىـ مقابؿ أمريكا 
كخالؿ المباحثات المتعددة . (1999معمـ،)دكر ثانكم، كاقتصر الدكر األكركبي عمى الدعـ المالي 

سرائيؿ كالتي نتج عنيا اتفاؽ لاألطراؼ ظير عؿ  األفؽ بكادر اتفاؽ بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 
. أكسمك

 
سرائيؿ في عاـ   بدأ الحديث عف 1993مع إعالف اتفاؽ المبادئ بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 

التمكيؿ لمختمؼ القطاعات لدعـ المجتمع الفمسطيني، كتـ تشكيؿ مجمكعة الدكؿ المانحة، مف اجؿ 
دعـ المسيرة السممية إلى األماـ، ككاف االتحاد األكركبي كالكاليات المتحدة األمريكية اكبر الداعميف 

لمعممية السممية في الشرؽ األكسط بدء مف مؤتمر مدريد مف خالؿ الكفد األردني الفمسطيني المشترؾ 
سرائيؿ في كاشنطف في شير أيمكؿ مف  كانتياء بتكقيع اتفاقية أكسمك بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 

.. ، كما تال اتفاؽ أكسمك مف اتفاقيات كاتفاقية كأم ريفر كشـر الشيخ كالقاىرة1993عاـ 
سرائيؿ طمبت الدائرة االقتصادية  مع ظيكر بكادر اتفاؽ المبادئ بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 

يكسؼ .لمنظمة التحرير مف مجمكعة مف الخبراء الفمسطينييف كعمى رأسيـ الخبير االقتصادم د
 ـ العاإلى1994 تـ إعداد خطة تنمكية طمكحة مف عاـ ؿالصايغ بإعداد خطة تنمكية طمكحة، كبالفع

 عف ىذه الخطة التي كضعت عمى الرؼ، تـ إعداد برنامج التأىيؿ الطارئ مف قبؿ ا، كعكض2001
البنؾ الدكلي كبالتنسيؽ مع الدكؿ المانحة، كقد كضعت آليات مدركسة مف اجؿ التنسيؽ بيف األطراؼ 
المانحة مف اجؿ التنسيؽ لكضع األكلكيات كالبرامج كالحيمكلة دكف تكرار المشاريع، كقد كضع البنؾ 

(. 2004نخمة،)الدكلي عمى سمـ اليـر ألتنسيقي لمنتدل المانحيف 
كبناء عمى ذلؾ تعيدت الدكؿ المانحة بتقديـ المساعدة لمسمطة الفمسطينية الكليدة التفاؽ أكسمك، كقد 
عقد العديد مف المؤتمرات ليذا الشأف، كالتي كاف أىميا مؤتمر الدكؿ المانحة الذم انعقد في كاشنطف 

في تشريف أكؿ مف نفس العاـ، كقد كاف ىدؼ ىذا المؤتمر إلى تقديـ المساعدات المادية كالعينية 
 أف المؤسسات الدكلية العاممة في فمسطيف زاد عمميا كما كنكعا ا، كـ( 2004لبد،)لمسمطة الفمسطينية

سكاء كانت مؤسسات تنمكية دكلية مثؿ المؤسسات األمريكية، أك مؤسسات تنمكية أكركبية تابعة لدكؿ 
. االتحاد األكركبي أك مؤسسات تابعة لألمـ المتحدة مثؿ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي

 السمطة الفمسطينية بمختمؼ كزاراتيا كمؤسساتيا مف التمكيؿ األجنبي لعممية التنمية في بكقد كاف نصي
مف إجمالي % 8 األىمية فقد تمقت تمف مجمكع المساعدات، أما المؤسسا% 84فمسطيف ما نسبتو 

مف ىذه المساعدات، كىذه % 9.6المساعدات، في حيف كاف نصيب االكنكركا ما نسبتو حكالي 
المساعدات كانت عمى شكؿ منح أك قركض، كقد بمغت نسبة القركض مف مجمؿ األمكاؿ المقدمة 

 6.6 حكالي 2003-1994خالؿ الفترة ، ككاف مجمؿ المساعدات التي قدمت لمفمسطينييف 15%
 مميكف دكالر، كمنذ ذلؾ العاـ ارتفع 500 حكالي 2000مميار دكالر، كقد كاف المعدؿ السنكم قبؿ عاـ 
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مف مجمؿ % 15 كقد بمغت مساىمة الكاليات المتحدة حكالي  مميكف دكالر،1000المعدؿ السنكم إلى 
 بمغت نسبة أما الدكؿ األكركبية فقد .2003-1994المساعدات المقدمة لمفمسطينييف خالؿ الفترة 

عبد )2003-1994 ما بيف فمف تمؾ المساعدات المقدمة لمفمسطينيي% 30مساىمتيا أكثر مف 
 (.2004الكريـ،

 
بطبيعة الحاؿ لـ يكف ىدؼ القكل العظمى مساعدة الشعب الفمسطيني في الحصكؿ عمى حقكقو 
المشركعة بقدر ما كاف ليـ أىداؼ قكمية في المنطقة العربية، كجميع األمكاؿ التي تـ تقديميا 

لمفمسطينييف في سبيؿ دعـ المسيرة السممية في المنطقة كالتي ىي في األساس ال تمبي حقكؽ الشعب 
 ما كانت ىذه األمكاؿ احد اآلليات اليامة التي تستعمميا ىذه الدكؿ لتحقيؽ مصالحيا رالفمسطيني، بقد
 مال يثار الشؾ دائما عندما يتـ مساعدة دكلة ما مف قبؿ اآلخريف، الذ" بقكلو Kantكىذا ما يؤكده 

يثير الشؾ كييدد الدكلة ىك أف يتـ استعماؿ األمكاؿ كأداة مف اجؿ السيطرة كالييمنة عمى 
(. 1999معمـ،)"اآلخريف

 
شكؿ ظيكر الرأسمالية مع ظيكرىا في العالـ الحديث مفيـك التبعية، فقد حرصت الدكؿ المتقدمة تقنيا 

 مصالحيا الخاصة كضماف بقائيا متفكقة عمييا لضماف ؽإبقاء دكؿ العالـ الثالث تابعة ليا، لتحقي
 يشكؿ نمطا جديدا مف أنماط االستعمار الغير عسكرم، كتككف اسيطرتيا التجارية كالعسكرية، كىذ

التبعية إما اقتصادية أك تجارية أك مالية أك تقنية، فضماف الدكؿ المتقدمة استيرادىا لممكارد األكلية مف 
الدكؿ النامية بأسعار زىيدة كبيع ىذه الدكؿ السمع المصنعة كذات التقنية العالية مف أىـ  

، بمعنى (1995فتح اهلل،)أكلكيات الدكؿ المتقدمة الستمرار ىيمنتيا عمى دكؿ العالـ الثالث كأسكاقيا 
ضماف بقاء ىذه الدكؿ متخمفة الف التبعية نتيجة لمتخمؼ، ككجكد إسرائيؿ في المنطقة العربية احد 

األسباب لبقاء الييمنة ليذه الدكؿ عمى المنطقة العربية كيشكؿ األمف إلسرائيؿ كما سنرل الحقا عنصرا 
ميما مف عناصر استمرار التخمؼ في المنطقة العربية، عدا عف بقاء الكطف العربي مشتتا كعدـ 

إمكانية تكحده كبالتالي تكحد جميع المصادر الطبيعية كالبشرية لألمة العربية، كجميع ىذه األمكر أثرت 
عمينا كفمسطينييف كأدت إلى التدخؿ القكم مف ىذه الدكؿ عمى الشعب الفمسطيني كعمى استقاللو، 

كجميع األمكاؿ التي تقدـ إلى الشعب الفمسطيني كمنح ىدفيا إنياء الصراع العربي اإلسرائيمي بالشكؿ 
كقد كانت .  رغما عنيـ بحكـ سيطرة القكم عمى الضعيؼفالذم يرضي إسرائيؿ كيسكت الفمسطينيي

الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد األكركبي اكبر الداعميف لمعممية السممية كاكبر المانحيف لمسمطة 
. الفمسطينية بحكـ المصالح القكية ليـ في المنطقة العربية

كما ىك معمـك لدل الجميع مدل الدعـ المنقطع النظير الذم تقدمو الكاليات المتحدة األمريكية 
إلسرائيؿ عمى الصعيد المادم أك السياسي، عمى اعتبار أنيا الحميؼ االستراتيجي ليا في المنطقة 
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العربية، كىي تدرؾ مدل أىمية الصراع العربي اإلسرائيمي، كتعمؿ جاىدة عمى إنياء ىذا الصراع 
بشكؿ يرضي إسرائيؿ كيحافظ عمى أمنيا بالدرجة األكلى دكف االىتماـ بحقكؽ الشعب الفمسطيني 
المشركعة، كفي سياؽ دعـ المسيرة السممية التي تصب في مصالحيا القكمية في المنطقة تقدـ 

 لمساعدة الشعب الفمسطيني كتحقيؽ تنمية لو بقدر ما تساىـ ىذه األمكاؿ في تحقيؽ ساألمكاؿ، لي
السالـ المطمكب إسرائيميا كأمريكيا، كاألمكاؿ التي تقدميا كمساعدات لمشعب الفمسطيني إحدل أدكات 

 لكزارة ككالة التنمية األمريكية إلى تبعية "فقد أشار الدكتكر رباح مينا تحقيؽ أىدافيا، كىذا ما يؤكده
كاعتبر أف . الخارجية األمريكية كبالتالي فيي تقـك مف خالؿ دكرىا التمكيمي بتنفيذ السياسة األمريكية

كشفت الكاليات المتحدة "عدا عف ذلؾ فقد ، المساعدات األمريكية تستيدؼ إفساد المجتمع الفمسطيني
عبر ككالة التنمية األمريكية كالتي أخذت في الفترة عف نكاياىا الحقيقية تجاه الشعب الفمسطيني 

األخيرة تشترط عمى المتقدميف لطمب الحصكؿ عمى المعكنات األمريكية التكقيع عمى تعيد بعدـ تقديـ 
 كفؽ القكانيف األمريكية المعمكؿ بيا في ىذا "اإلرىابي”أم دعـ لفرد أك ىيئة ليا ضمع في النشاط 

  عمى المانحيف بتبني كثيقة اإلرىاب، ط، كما حاكلت الكاليات المتحدة الضغ(2004لبد، )."الشأف
 كما أف .كقد القى ىذا الشرط رفضا مف السمطة الفمسطينية كمنظمات المجتمع المدني الفمسطيني

مرىكنة بمكافقة لجنة االعتمادات لمعمميات الخارجية في الككنجرس  المعكنات االقتصادية األمريكية
 أكال إلى تقارير أجيزة المخابرات األمريكية حكؿ طبيعة العالقة راألمريكي، كما أف ىذه المجنة تنظ

إجراءاتيا بيف منظمة التحرير كالسمطة الفمسطينية بالحركات كاألحزاب الفمسطينية المعارضة كلطبيعة 
 قبؿ أف تقـك بالمصادقة عمى تقديـ المعكنات كالمنح، عدا عف أىمية كفعاليتيا لضماف أمف إسرائيؿ

ثقؿ الصكت األمريكي لدل المؤسسات الدكلية خاصة البنؾ الدكلي كصندكؽ النقد الدكلي كالمنظمات 
لبد  )الدكلية األخرل كقدرتو في التأثير عمى قرارات ىذه المؤسسات باتجاه أجندتيا السياسية 

،2004) 
ككالة التنمية األمريكية، كالمؤسسات الدكلية عبر " تقـك الكاليات المتحدة األمريكية بتقديـ األمكاؿ

، ك يعتبر البنؾ الدكلي األكنركا"األخرل مثؿ البنؾ الدكلي كككالة إغاثة كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف 
مف أىـ المؤسسات التي تقدـ المساعدات لمسمطة الفمسطينية خاصة فيما يتعمؽ في كضع كتنفيذ 

لبد ) التنمية الفمسطينية عالخطط ك تخصيص صرؼ األمكاؿ المقدمة مف الدكؿ المانحة لمشارم
مف مجمؿ % 18، كيكمف ثقؿ الدكر األمريكي لدل البنؾ الدكلي بثقؿ صكتو الذم يتجاكز (2004،

مف األصكات كبالتالي ال % 85األصكات، كالمكافقة عمى أم قرار لدل البنؾ يجب أف يحظى بغالبية 
 البنؾ الدكلي يدار مف يمكف ألم قرار أف يكافؽ عميو في البنؾ الدكلي دكف مكافقة الكاليات المتحدة، كما

قبؿ مف تعينيـ الكاليات المتحدة كمقره في كاشنطف، كيقـك بتدريب الخبراء كاالقتصادييف كبالتالي فيك مؤسسة فعالة 
مما يجعميا قادرة ، (نيساف7، 2005السعد،) جزئيا ألنيا ستعمؿ لحساب سياسات الكاليات المتحدة الخاصة بيا

كبالتالي فيي تقرر . عمى السيطرة عمى سياسات كتكجيات البنؾ لخدمة سياساتيا تجاه الدكؿ النامية
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خاصة الذيف –أيف كمتى ستصرؼ أمكاؿ المانحيف الذيف يقدمكف األمكاؿ مف خالؿ البنؾ الدكلي 
كحجـ ىذه األمكاؿ ك تجيير ىذا الدعـ لسياساتيا التي تحقؽ -  الدكلي ؾيقدمكف الدعـ مف خالؿ البف

،  كلنفس ىذا الغرض طرحت الكاليات المتحدة األمريكية "إسرائيؿ"أىدافيا كمصمحة حميفيا االستراتيجي
ذا ما تـ النظر إلى ىذه .مشركع الشرؽ األكسط الكبير لزيادة تبعية الكطف العربي تحديدا ليا كا 

المساعدات فيالحظ أنيا ال يمكف أف تساىـ في إنتاج اقتصاد فمسطيني ألنيا ال تتناسب مع األكلكيات 
كالحاجات التنمكية الحقيقية لمشعب الفمسطيني بقدر ما أف ىذه المساعدات مشركطة بتطابقيا مع 

كىذا ما يؤكده المكقؼ األمريكي .( كانكف ثاني19، 2004أبك الييجاء، ) البرامج كالمصالح األمريكية
كاألكركبي المذاف ساندا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بمقاطعة الحككمة الفمسطينية المنتخبة بطريقة 

ديمقراطية كنزيية، كفرضيـ الحصار االقتصادم عمى الشعب الفمسطيني عقابا لو عمى خياره 
.  الديمقراطي ألنو ال يتماشى مع سياساتيـ كأجندتيـ

 
 األكركبي دكرا كبيرا في عممية تمكيؿ مختمؼ البرامج كالمشاريع في األراضي الفمسطينية دلعب اإلتحا

قبؿ كبعد اتفاقية أكسمك، كقد زاد حجـ المساعدات التي يقدميا االتحاد بعد اتفاقية أكسمك، ك يعتبر 
 الحاؿ فاف لالتحاد ةاالتحاد األكركبي اكبر الممكليف لمفمسطينييف عمى مستكل المانحيف قاطبة، كبطبيع

األكركبي مصالح في المنطقة العربية كما لمكاليات المتحدة كما رأينا سابقا، كيتمثؿ الدكر األكركبي 
بالدعـ القكم لممسيرة السممية فاالتحاد األكركبي يرل أف الصراع العربي اإلسرائيمي يؤثر في أمف 
االتحاد، لذلؾ فاف لالتحاد األكركبي مصمحة قكية في امف كاستقرار المنطقة، إضافة إلى حاجة 

االتحاد الماسة إلى البتركؿ العربي، كفي ىذا السياؽ طرح االتحاد األكركبي مشركع الشراكة المتكسطية 
، لممحافظة عمى مصالحو في الكطف "الدكؿ العربية"بيف دكؿ االتحاد كدكؿ البحر المتكسط األخرل

العربي سكاء كانت اقتصادية كحاجتيا لمنفط العربي ك تطكير العالقة التجارية مع ىذه الدكؿ بحيث ال 
تتأثر منتجاتو عمى المستكل االستراتيجي، أك أمنية كالمحافظة عمى االستقرار في المنطقة العربية ك 

 ليذا فاف .الحد مف اليجرة إلى دكؿ االتحاد كعمؿ مشاريع استثمارية لخمؽ فرص عمؿ في ىذه الدكؿ
 األكركبي معني بتمييز نفسو ايجابيا عف الكاليات المتحدة األمريكية لتحقيؽ مصالحة في داالتحا

الكطف العربي، كفي ىذا اإلطار يرل بعض السياسييف كاالستراتيجييف األكركبييف أف اىتماـ الكاليات 
المتحدة بالكطف العربي مؤقت كمرىكف بحؿ قضية الصراع العربي اإلسرائيمي، خصكصا بعد انييار 

االتحاد السكفييتي، باإلضافة إلى اعتماد أكركبا عمى النفط العربي أكثر مف الكاليات المتحدة 
األمريكية، كىذا يحتـ عمى أكركبا االىتماـ أكثر في المنطقة العربية التي يسكدىا السالـ، الف انتشار 

. (1999معمـ،)األسمحة كالتكتر في المنطقة العربية تيدد األمف القكمي األكركبي 
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لذلؾ عكؼ االتحاد األكركبي عمى تقديـ الدعـ لمدكؿ العربية كخاصة فمسطيف لممحافظة عمى ىذه 
بقاء عالقاتو مع الدكؿ العربية جيدة، كىذا يتضح في إلية تقديـ المساعدات لمسمطة  المصالح كا 

الفمسطينية كمنظمات المجتمع المدني الفمسطيني، فيك ال يضع شركطا خاصة غير تمؾ التي تممييا 
لجنة األنظمة المالية كالقانكنية لدل السكؽ األكركبية المشتركة في برككسؿ، أم دكف المركر عبر قناة 

كما أف العديد مف الدكؿ خاصة الياباف تحذك حذك االتحاد األكركبي في آلية تقديـ الدعـ . البنؾ الدكلي
(. 2004لبد ،)".األكنركا"برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي أك كذلؾ مف خالؿ 

 
عند النظر إلى القطاعات التي تـ تكزيع المساعدات عمييا فإننا نالحظ أف القطاعات االجتماعية كبناء 

 مميار دكالر أك ما نسبتو 4.3المؤسسات حظيت بالنسبة األكبر مف ىذه المساعدات كالتي بمغت 
مف % 22 مميار دكالر شكمت 1.5 البنى التحتية فقد انفؽ عمييا حكالي امف اإلجمالي، أـ% 66

. مف مجمكع المساعدات% 7إجمالي المساعدات، أما القطاعات اإلنتاجية فقد حظيت بما نسبتو 
 كالصحة ـلقد ساىمت المساعدات الدكلية في تحقيؽ بعض اإلنجازات في مجاؿ البنى التحتية كالتعمي

كالرعاية االجتماعية، كدعـ بعض القطاعات اإلنتاجية كتمكيؿ عجز المكازنة الجارية إال أف ىذه 
 الفمسطيني مف العكامؿ المؤثرة الخارجية، دالمساعدات لـ تنجح في تحقيؽ االنعتاؽ المطمكب لالقتصا

كما أنيا لـ تسيـ في الحد مف اآلثار السمبية الناجمة عف المؤثر اإلسرائيمي، كذلؾ لـ تنجح ىذه 
كيتضح ذلؾ مف خالؿ المساعدات في تقميؿ اعتماد الفمسطينييف عمى المساعدات الخارجية نفسيا، 

العديد مف المؤشرات االقتصادية الكمية الكثيرة التي تصؼ الحالة المعيشية في مناطؽ السمطة الكطنية 
 (.2004عبد الكريـ،)الفمسطينية

 نالحظ الكـ اليائؿ 2003-1994عند النظر إلى حجـ المساعدات المقدمة لمفمسطينييف خالؿ الفترة 
 المكعكدة أك حتى بجزء منيا، ةمف األمكاؿ التي ضخت عمييـ، إال أف ىذه األمكاؿ لـ تساىـ بالتنمي

فقد كاف لالشتراطات كاألجندة لممانحيف دكر ميـ في ذلؾ، حيث أف اىتماـ المانحيف انصب في دعـ 
المسيرة السممية عمى حساب إحداث التنمية االقتصادية كاالجتماعية الحقيقية التي رغبيا الفمسطينيكف 

كبعيدا عف األكلكيات التنمكية الممحة ليـ، إضافة إلى غياب الرؤيا اإلستراتيجية الكاضحة لدل 
مؤسسات السمطة الفمسطينية التي كرثت مؤسسات ىشة كمدمرة مف االحتالؿ، كما أف الدكر الياـ الذم 

 لذلؾ، إضافة إلى األسبابلعبو البنؾ الدكلي في تسيير أمكر األمكاؿ المقدمة لمفمسطينييف كاف احد 
نكعية القطاعات التي صرؼ عمييا الكـ اليائؿ مف األمكاؿ لـ تساىـ في إيجاد فرص عمؿ مستدامة، 

. مف مجمؿ المساعدات كما ذكرت سابقا% 7ككاف حجـ اإلنفاؽ عمى المشاريع اإلنتاجية يعادؿ 
باإلضافة إلى ذلؾ كمو القيكد كالعراقيؿ التي تضعيا سمطات االحتالؿ كالتي تيدؼ إلى منع أم محاكلة 

فمسطينية لالنعتاؽ كالتحرر مف الييمنة اإلسرائيمية كالتبعية القتصادىا، كقد طالت تمؾ القيكد جميع 
إلى أف االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي  "2004 تقرير التنمية اإلنسانية رمناحي الحياة الفمسطينية، كيشي
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مركز الخميج )الفمسطينية يعد مف أكثر العقبات استشراء في كجو التنمية اإلنسانية في األقطار العربية 
، إضافة إلى االشتراطات التي يممييا االحتالؿ عمى نكع المشاريع المنكم القياـ بيا (2005)لألبحاث

(. 2004عبد الكريـ،)بأمكاؿ المساعدات
 

 االنتفاضة الثانية 2.3.1
 

إف اإلجراءات التعسفية خالؿ االنتفاضة الحالية مف اغتياالت كقتؿ السكاف العزؿ، كاالعتقاالت 
التعسفية كاإلغالقات الشاممة كالحكاجز المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية كقطاع غزة، كالعقكبات 
الجماعية لمسكاف كحظر التجكاؿ كىدـ لممنازؿ كتخريب المرافؽ العامة كالبنية التحتية كمصادرة 

األراضي كتجريفيا، إضافة لما تقـك بو حاليا مف بناء جدار الفصؿ العنصرم في الضفة الغربية كالذم 
مف مساحة الضفة الغربية عند اكتماؿ بنائو، كؿ ذلؾ أدل إلى الحد مف قدرة السكاف % 43.5سيمتيـ 

عمى الحركة كحرمانيـ مف نقؿ البضائع كالسمع كعدـ القدرة عمى الكصكؿ إلى أماكف عمميـ، كحرماف 
الطالب كالمدرسيف مف الكصكؿ إلى مدارسيـ، كذلؾ أدت ىذه الممارسات إلى زيادة عدد الفقراء بنسبة 

في األراضي الفمسطينية،عالكة عمى ذلؾ تدىكر في الصحة بشكؿ عاـ كبزيادة فقر الدـ لدل % 58
مركز ) عاما 48-15مف النساء بيف اعمار% 48 شيرا، ك56-6مف األطفاؿ مف عمر % 37

البنؾ الدكلي أف " كانت نسبة الفقراء في ازدياد منذ بدء االنتفاضة كيقدر د، كؽ(2005)الخميج لألبحاث
مع اندالع % 21 مف عارتؼ ( دكالر يكميا2.1 )نسبة السكاف الذيف يعيشكف تحت خط الفقر 

البنؾ )2002في نياية عاـ % 59 ك إلى 2000في نياية عاـ % 23االنتفاضة الثانية الى
تدىكر حاد في الدخؿ القكمي كالناتج القكمي "كذلؾ أدت ىذه الممارسات إلى . (2003)الدكلي

مميكف دكالر  (3.396 ك 3.768) كعمى التكالي 2003اإلجمالي حيث بمغ كؿ منيما في نياية عاـ 
 ، كقد أدت ىذه ”مميكف دكالر أمريكي (4.198 ك 5.056 )2000أمريكي، كبعدما قد بمغا في العاـ 

األكضاع خالؿ انتفاضة األقصى إلى تكجيو التمكيؿ مف قبؿ كزارة التخطيط نحك المساعدات الطارئة 
عادة األعمار كالتي شممت بمجمميا  مف إجمالي التمكيؿ المقدـ لمسمطة الفمسطينية، % 70كاإلنسانية كا 

مف % 10 حيف أف إجمالي التمكيؿ المكجو لدعـ القطاع الخاص كالقطاعات اإلنتاجية لـ يتجاكز مؼ
إجمالي التمكيؿ، بمعنى أف جؿ التركيز كاف يتجو لإلغاثة كاالعتياش كاف جيكد التنمية لف تأتي 

(. 1999)مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني)بثمارىا في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي بكؿ أشكالو 
 

أشارت اغمب الدراسات أف أسباب الفقر في فمسطيف تعكد إلى االحتالؿ بالدرجة األكلى كسيطرتو عمى 
المكارد الطبيعية الفمسطينية كعمى األرض، كتعميؽ تبعية االقتصاد الفمسطيني باالقتصاد اإلسرائيمي، 
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 مكاطني الضفة الغربية كقطاع غزة إلى مصدر لأليدم العاممة الرخيصة، فإضافة إلى تحكيؿ الكثير ـ
.  إلى االجراءات االحتاللية اليادفة إلى عدـ خمؽ قاعدة إنتاج فمسطينيةةباإلضاؼ

 أفادت أف أسباب الفقر تعكد بالدرجة 1999في دراسة برنامج دراسات التنمية لجامعة بيرزيت عاـ 
كفي دراسة الجياز المركزم لإلحصاء . األكلى إلى البطالة المستشرية في األراضي الفمسطينية

 دكالر لكؿ شخص سنكيا، كفي دراسة لممركز 765 بمغت 1996الفمسطيني أفادت أف خط الفقر لعاـ 
، كىذا يؤكد أف خط :((الخالدم،ب،ت) دكالر سنكيا396 فقد بمغ خط الفقر2003أيضا أجريت عاـ 

الفقر قد ازداد بشكؿ كبير خالؿ االنتفاضة الحالية بسبب فقداف الكثير مف األيدم العاممة فرص 
.  العمؿ

 

 مميكف 307انخفض حجـ المساعدات المكجية لمبنية التحتية بعد اندالع االنتفاضة، حيث لـ تتجاكز 
، في حيف بقيت القطاعات االجتماعية مف المساعدات خالؿ المرحمة الثالثة% 10دكالر، أك ما نسبتو 

كأبرز ما يميِّز ىذه المرحمة ىك . (%80)كبناء المؤسسات تحظى بنصيب األسد مف ىذه المساعدات 
زيادة حصة دعـ المكازنة الجارية لمسمطة لتغطية العجز المستمر كالكبير فييا ككذلؾ حصة البرامج 

، كرغـ أف المساعدات المقدمة لمفمسطينييف ساىمت في تحسيف البنى التحتية لبعض االغاثية الطارئة
القطاعات إال أف اإلجراءات اإلسرائيمية التعسفية السابقة الذكر في االنتفاضة الثانية أدت إلى تدمير 
كتخريب ما عمر، كيشير تقرير التنمية البشرية انو بالرغـ مف تزامف تردم األكضاع في األراضي 

الفمسطينية مع المساعدات إال أف ىذه المساعدات لـ تستطع تحسيف األكضاع كعالج أالزمات المسببة 
ليا كىي المؤثر اإلسرائيمي بمختمؼ أشكالو المناىض لتحقيؽ التنمية الفمسطينية، كما أف ىذه 

، مع العمـ أف البنؾ (2004عبد الكريـ،)المساعدات مف المتكقع أف ال تسيـ في تعزيز فرص التنمية
 دكالر أمريكي لمشخص الكاحد، كىك مستكل مف 315الدكلي يشير إلى أف المانحيف كفركا حكالي 
لقد عمؿ االحتالؿ طيمة المرحمة . (2003)البنؾ الدكلي)االلتزاـ المالي كالدكلي لـ يسبؽ لو مثيؿ 

االنتقالية عمى كضع العراقيؿ كالقيكد لمنع االنعتاؽ كالتحرر مف الييمنة كالتبعية، كقد طالت ىذه القيكد 
مختمؼ مناحي الحياة الفمسطينية إضافة لعممية التمكيؿ الدكلي، كيشير تقرير التنمية البشرية لعاـ 

 ر لجامعة بيرزيت أف المساعدات الدكلية لـ يتـ صرفيا ضمف خطة تنمكية شاممة كمدركسة بقد2002
ما كانت ىذه المساعدات ضمف رؤية محدكدة كمجزئة مف قبؿ العديد مف المانحيف كفؽ دراساتيـ 

، كىذا ما أكدتو كرشة العمؿ حكؿ الشراكة الفمسطينية .((2002مؤتمر التنمية البشرية،).الخاصة
بكابة )األمكاؿ ال تكجو ضمف إستراتيجية إنمائية شاممة إلى أن العربية المنعقدة في بيركت كالتي أشارت

 (.  2004)التطكير الفمسطينية،
في سياؽ نصيحتو حكؿ المساعدات األجنبية قاؿ مدير معيد الحقكؽ لجامعة بيرزيت باف المساعدات 

الفمسطينية،  الخارجية يجب أف تكجو نحك حاجة البمد، كحاجة البمد يجب تحدد مف قبؿ الجيات
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كضركرة تأىيؿ ككادر قادرة عمى تحديد االحتياجات إف لـ يكف ىناؾ طكاقـ مؤىمة لذلؾ، كقاؿ أف 
ىناؾ ضركرة تخصيص نسبة لممصاريؼ لتحسبف األنظمة اإلدارية كالمالية لممؤسسة المعنية، كما 

أشار إلى ضركرة تقكية قدرات المؤسسات الكطنية المنفذة لمبرامج كالمشاريع كالحد مف االعتماد عمى 
الشركات ك الدكؿ ك المؤسسات المانحة، كشدد عمى أىمية عدـ خمؽ حالة مف التبعية الدائمة في 

االعتماد عمى المساعدات المشركطة، حتى ال يصؿ الشعب الفمسطيني إلى دكلة مستقمة اسميا، كفعميا 
(. 2000منصكر،).دكلة تعيش تحت الحماية الدكلية

رغـ كجكد السمطة بعد اتفاقيات أكسمك، كبدئيا بالعمؿ عمى إعادة األعمار كالعمؿ عمى تنمية مختمؼ  
القطاعات المختمفة، كبالرغـ مف الكـ اليائؿ مف المساعدات التي تمقتيا، إال أنيا أصدمت باشتراطات 

المانحيف كأجندتيـ مف جية، كمف جية أخرل عدـ إعطاء األكلكيات كالخطط الفمسطينية التنمكية 
اىتماـ مف قبميـ، باإلضافة إلى ربط المساعدات بالعممية السممية، عدا عف ممارسات االحتالؿ كالتي 
أدت إلى منع تنفيذ العديد مف المشاريع التنمكية مف جية كمف جية أخرل إلى التدمير المبرمج لمبنى 
التحتية المحتفمة خصكصا في االنتفاضة الثانية، مما أعاد السمطة إلى المربع األكؿ، بمعنى انو ال 
يمكف إحداث تنمية حقيقية بدكف زكاؿ االحتالؿ كاالستقالؿ التاـ ك االعتماد عمى ألذات إلحداث 

. التنمية المنشكدة، كيمكف االستعانة بالمساعدات الخارجية كلكف المساعدات غير المشركطة
  

:  الييئات المحمية بعد أوسمو2.3.2
 

 كتسممت 1994بناء عمى اتفاقيات أكسمك أنشئت كزارة الحكـ المحمي الفمسطينية في أيار مف عاـ 
صالحياتيا مف السمطات اإلسرائيمية كبذلؾ تككف السمطات المحمية كألكؿ مرة تحت إدارة فمسطينية، 

فمسطيف،كزارة ). ىيئات محمية503 ىيئة محمية، أما أالف فيكجد 139 كاف ىناؾ 1994كقبؿ عاـ 
(. 2004الحكـ المحمي،

كقد كرثت السمطة الفمسطينية بمديات كمجالس قركية ضعيفة ذات نظاـ إدارم كمالي ىش، حاؿ دكف 
كقد كانت . (2004مكي،)قياميا بميمات كخدمات فاعمة لغياب الكفاءات كالخبرات عف مجاالت عديدة

ىذه الييئات تعاني مف عدة معكقات بسبب سياسات االحتالؿ منيا المعكقات االقتصادية مثؿ تبعية 
الييئات لمسمطة المركزية كاعتمادىا عمييا ماديا كالرقابة المالية الصارمة عمييا كذلؾ المعكقات اإلدارية 

 إلى الترىؿ اإلدارم كعدـ تكفر الكفاءات ةكالتي تشمؿ عدـ تفكيض السمطات كالمركزية الشديدة، إضاؼ
(. 2004اشتية،)بسبب المحسكبية في التعييف كالتكظيؼ

في ظؿ ىذه األكضاع عانت السمطة مف العديد مف المشاكؿ في ىذه المجالس فقد كاف اغمب ىذه 
المجالس معينة مف قبؿ سمطات االحتالؿ، كبنية تحتية إما غير مكجكدة أك بنية ميدمة لعدـ تطكيرىا، 
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كذلؾ معظـ الييئات المحمية ال يكجد بيا مخططات ىيكمية سكاء لممدف أك لمقرل تتناسب مع 
االحتياجات التنمكية الفمسطينية، كما أف الككادر الفنية في ىذه المجالس ضعيفة كغير متطكرة لتمبي 

حاجة العصر الذم نعيش فيو، إضافة إلى أف غياب المكازنات المالية في ىذه المجالس كالتي  
 

* الخدمات المتكفرة لدل الييئات المحمية : 2. 1جدكؿ 
     

 
الخدمة 

 (130)لجاف المشاريع( 503)المجالس القركية( 121)البمديات

النسبة المؤكية تكفر الخدمة النسبة المؤكية تكفر الخدمة النسبة المؤكية تكفر الخدمة 
% 46 59% 79 199% 93 112شبكة كيرباء 

% 70 89% 95 238% 100 120شبكة مياه 

% 40 56% 84 201% 100 120مجمع نفايات 

(. 2004فمسطيف،كزارة الحكـ المحمي،)*
كاف مف المفركض تخصيصيا لمييئات المحمية لتمكينيا مف القياـ بالكاجبات كالمياـ الممقاة عمى 
عاتقيا مما أضعؼ قدرتيا عمى االستمرار في تقديـ الخدمات مف ناحية كمف التطكر في مختمؼ 

 الذم اعد 2. 1كيكضح الجدكؿ رقـ:.((ت.ب)بكابة التطكير الفمسطينية)المجاالت مف ناحية أخرل،
: مف قبؿ كزارة الحكـ المحمي مدل تكفر الخدمات األساسية لمييئات المحمية

 
مف الناتج المحمي % 20 كانت تجمع مف إيرادات الضرائب حكالي  سمطات االحتالؿ أفكبالرغـ مف

ئة مف الناتج المحمي االـ م ؼ1  مفأكثر عمى البنية التحتية لـ يتجاكز إال أف إنفاقيا اإلجمالي سنكيا،
(. 2004بكابة التطكير الفمسطينية، )"اإلجمالي

 
عممت كزارة الحكـ المحمي بشكؿ حثيث عمى تطكير الييئات المحمية كتاميف الدعـ المالي لتنفيذ 

 بجيد حثيث لتطكير 2000-1994 اتسمت األعكاـ ما بيف دالمشاريع الممحة لمييئات المحمية، كؽ
 يكف بإمكاف الكزارة تمبية كافة احتياجات الييئات المحمية الف االحتياجات ـالبنى التحتية المدمرة، كؿ

ضخمة لمكاقع المدمر كما أسمفنا كذلؾ بسبب شح المصادر المالية كالتي اعتمدت باألساس عمى 
المساعدات الخارجية، كقد عممت الكزارة عمى ترسيخ فمسفة بمنظكر حديث يتسـ بالحداثة لطبيعة دكر 

كعمؿ الييئات المحمية ليشمؿ إضافة إلى الخدمات التقميدية المقدمة منيا لمسكاف ليتعداه إلى دكر 
تنمكم اجتماعي كثقافي كتربكم كرياضي ككثير مف المياـ، كقد حرصت الكزارة عمى إعطاء الدكر 

األساسي لمييئات المحمية في عممية التنمية، كأصبحت الييئات المحمية ىي التي تحدد االحتياجات ك 
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 اعتبار أنيا جزء مف مؤسسات لاألكلكيات لممشاريع التنمكية مف خالؿ التشاكر مع المجتمع، عؿ
. التخطيط التنمكم كما أسمفت سابقا

 
عمى الرغـ مف مختمؼ اإلنجازات التي تحققت في مختمؼ المجاالت في الييئات المحمية إال أف 

الممارسات اإلسرائيمية خالؿ االنتفاضة الحالية مف اغالقات كاجتياحات كتدمير مبرمج لمختمؼ نكاحي 
الحياة أدت إلى تدمير الكثير مف البنى التحتية التي تـ إنجازىا، كذلؾ قياـ االحتالؿ بتدمير البنى 
التحتية لمسمطة الفمسطينية كمؤسساتيا إضافة إلى سكء الكضع االقتصادم، جعمت الييئات المحمية 
أماـ تحديات صعبة كأعادت الكثير منيا إلى نقطة الصفر كبعضيا إلى تحت الصفر ك أصبحت 

الييئات المحمية مجبرة عمى تحمؿ مسؤكلياتيا كتعبئة الفراغ الذم تركتو السمطة الفمسطينية عنكة، مما 
أثقؿ عمى كاىؿ ىذه الييئات أعباء جديدة، عدا عف تكقؼ الدعـ المالي الذم كاف يأتي مف الدكؿ 

 ىذه ا بسبب الظرؼ السياسي، مما أدل إلى تكقؼ بعض الييئات عف تقديـ خدماتيا، كأجبرتوةالمانح
الظركؼ عمى كضع خطط طكارئ لمكاجية ىذه الظركؼ كتحكلت مف مؤسسات خدماتية كتنمكية إلى 
مؤسسات تساىـ في خمؽ فرص عمؿ إلغاثة العاطميف عف العمؿ كمساعدة أصحاب البيكت المدمرة، 

عفاء الكثير مف األسر مف مستحقات الماء كالكيرباء، كالعمؿ الجاد عمى محاكلة أصالح ما تـ  كا 
كؿ ىذه األمكر حدت بؿ أعاقت تنفيذ الكثير مف المشاريع خاصة . تدميره في ظؿ شح المكارد المالية
:. ((ت.ب)بكابة التطكير الفمسطينية).ذات األبعاد التطكيرية كالتنمكية

 
لقد اعتمدت الييئات المحمية باألساس عمى المساعدات الخارجية لمنيكض بالبنى التحتية في مختمؼ 
المجاالت، كمف خالؿ االتصاؿ المباشر مع الممكليف أك مف خالؿ التنسيؽ مع دكائر الحكـ المحمي 

 الحاؿ اعتماد الييئات المحمية ةالتابعة لكزارة الحكـ المحمي المكجكدة في مختمؼ المحافظات، كبطبيع
عمى ىذا الدعـ جعؿ عمميا مرىكف بمعايير كشركط المانحيف كليس كفؽ األكلكيات التي تتبناىا 

 انو في كثير مف األحياف ال تتفؽ شركط كمعايير المانحيف مع األكلكيات ثالييئات المحمية، حي
الممحة لمييئات المحمية، كمف ىذه االشتراطات نسب المساىمة المجتمعية لبعض المشاريع التي تككف 

كيشير تقرير لمبنؾ الدكلي إلى كجكد خمؿ بيف أداء المانحيف . أحيانا اكبر مف مقدرة الييئات المحمية
: في عدة مظاىر كىي

 إشراكيـ في ـعدـ إشعار الفئات المستيدفة باف ىذه المشاريع المقدمة ليـ مف قبؿ المانحيف، كعد
عطائيـ دكر فاعؿ في متابعة استدامة المشاريع، كما أف المانحيف لـ يكلكا القدر  تحديد احتياجاتيـ كا 

الكافي في بناء قدرات المجالس القركية كالبمدية لممحافظة عمى استدامة المشاريع كعمؿ مشاريع 
صعكبة التجاكب بيف  "إضافة إلى ما ذكره تقرير البنؾ الدكلي فاف ،(2003)البنؾ الدكلي)جديدة

المانحيف كالمستفيديف الختالؼ الثقافات، القيـ كأسمكب العمؿ، كالتعارض بيف أساليب عمؿ المانحيف 
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حكراني،تشريف ثاني  )أسباب أخرل أدت إلى خمؿ في أداء المانحيف ، أنفسيـ كعجزىـ عف تكحيدىا
مشاركة  ك يؤكد تقرير التنمية البشرية عمى إخفاؽ المساعدات كالى حد بعيد في تفعيؿ دكر ،(2003

: ((ب،ت).مركز دراسات التنمية)الفئات الميمشة في صياغة كاتخاذ القرارات المتعمقة بيا
 

 ةخالص
 

لقد عممت كزارة الحكـ المحمي منذ استالميا مسؤكلياتيا جاىده عمى دعـ الييئات المحمية ماديا كفنيا 
لمساعدتيا عمى القياـ بمياميا بشكؿ جيد، كشرعت بتنظيـ العالقة بيف الحكـ المحمي كالييئات المحمية 
بما يتناسب مع التطكر الحاصؿ في مختمؼ جكانب الحياة، كقد استطاعت الكزارة بالتعاكف مع الييئات 

المحمية تنفيذ العديد مف المشاريع اليامة التي تخدـ الفئات المستيدفة لمييئات المحمية، مف إنشاء 
عادة تعمير البنى التحتية المدمرة، إال أف إجراءات االحتالؿ التعسفية مف قتؿ لمبشر كتدمير لمحجر  كا 
كالشجر أعادت الييئات المحمية إلى نقطة البداية، كازدياد األعباء كالمسؤكليات الممقاة عمى عاتؽ ىذه 
الييئات في ظؿ االنتفاضة الثانية، عدا عف شح المصادر المالية لدل الييئات المحمية كاعتمادىا عمى 

المانحيف لدعـ مشاريعيا كارتباط ىذه المساعدات باشتراطات المانحيف التي تتبع سياساتيـ 
كاستراتيجياتيـ الخاصة بيـ كعدـ تطابقيا في كثير مف األحياف مع األكلكيات الفمسطينية كانت مف 

. أىـ معكقات تطكر ىذه الييئات المحمية
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الفصل الثالث 
 

أىدافو تطوره في فمسطين -نشأتو: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 3.1
 

 المقدمة
 

المتحدة، كقد انشأ البرنامج في يعتبر برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي احد أىـ مؤسسات األمـ 
 بناء عمى قرار الييئة العامة لألمـ المتحدة، كىك مؤسسة عالمية تدعك لمتغيير كتكصؿ 1956العاـ

البمداف لممعرفة كتجربة المصادر مف اجؿ مساعدة الناس لمكصكؿ إلى حياة أفضؿ، مف خالؿ الخبرة 
العالمية لمتنمية كالتطكير التي اكتسبيا البرنامج مف خالؿ العمؿ في مختمؼ البمداف النامية كنقؿ 

 بمدا عمى إيجاد حمكؿ تخص 166تجارب البمداف الناجحة إلى البمداف األخرل، كيعمؿ البرنامج في 
كؿ بمد حسب طبيعتو باالعتماد عمى المكارد المحمية كتطكير قدراتيـ المحمية، كالعمؿ عمى إيجاد 

 مميكف دكالر كلدل 769 ما قيمتو 2003كقد بمغت مكازنة البرنامج عاـ . شبكة كاسعة مف الشركاء
   (UNDP,2004).2007 بميكف دكالر عاـ 1.1البرنامج خطة لزيادة مكازنتو لتصؿ إلى 

 
 تنفيذا لقرار 1978بدا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي عممو في فمسطيف في كانكف أكؿ مف عاـ 

تحسف )الجمعية العمكمية لألمـ المتحدة التي طمبت مف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي العمؿ عمى
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مف خالؿ التعرؼ عمى احتياجاتيـ االقتصادية  الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية لمشعب الفمسطيني،
كذلؾ بسبب كجكد . (2001)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ) (كاالجتماعية كتصميـ مشاريع محددة

 الحاؿ عدـ كجكد مؤسسات كطنية ة الذم أدل إلى زيادة البطالة كالفقر، كبطبيعماالحتالؿ اإلسرائيؿ
 البنية مرافؽتدىكر األكضاع في كافة تعنى بمختمؼ المجاالت التنمكية في ظؿ االحتالؿ، مما زاد مف 

التحتية مف مدارس، مراكز صحية، طرؽ، باإلضافة إلى المياه كالصرؼ الصحي، في الكقت الذم 
دأب المجتمع الدكلي عمى تقديـ المساعدات لمشعب . شيدت فيو تزايدان مستمرا في التعداد السكاني

 لكف ىذه المساعدات أخذت الطابع اإلنساني مف خالؿ ككالة الغكث لتشغيؿ الالجئيف ،الفمسطيني
 كبناء عمى قرار الجمعية العامة السالؼ الفمسطينييف، باإلضافة إلى بعض مؤسسات المجتمع المدني،

 قاـ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي بمبادرة لمساعدة الشعب الفمسطيني، فقد تـ في المرحمة األكلى الذكر
تأسيس مقرُا لو في نيكيكرؾ كآخر في شرقي القدس لدعـ التنمية االجتماعية كاالقتصادية لمشعب 

 عاـ  فعمياالفمسطيني، كتـ العمؿ عمى تشكيؿ حممة لمتبرعات ليذا البرنامج الذم بدأ العمؿ فيو
كقد منح البرنامج صالحيات فريدة مف نكعيا، "، (د-ب،ت)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )1980

حيث أنيطت بو مسؤكلية تقديـ المساعدة المالية كالفنية لمشعب الفمسطيني بالرغـ مف استمرار االحتالؿ 
العسكرم اإلسرائيمي لمضفة الغربية كقطاع غزة كغياب المؤسسات الحككمية الفمسطينية في ذلؾ 

كما أف البرنامج في فمسطيف يتميز في مصادر . (2001)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )الكقت
التمكيؿ، حيث أف التمكيؿ لبرامجو في مختمؼ أنحاء العالـ تتـ مف مصادر البرنامج الداخمية التي يتـ 
رصدىا مف خالؿ المساعدات الطكعية ألعضاء الييئة العامة لألمـ المتحدة، أما في فمسطيف فيتـ 
رصد مبمغ رمزم مف مصادره األساسية كيعتمد اعتمادا أساسيا عمى الدعـ المقدـ مف الدكؿ المانحة 

كبعد قدـك السمطة الفمسطينية عقب اتفاقيات أكسمك أحدث البرنامج تغيرات إستراتيجية . لتنفيذ أنشطتو
برنامج )كأصبحت السمطة مضيفة لمبرنامج كشريكة رئيسية لو في تحضير ك تخطط مشاريعو كتنفيذىا

مـ لأل التابعة يعتبر البرنامج المظمة اإلدارية لعدة منظمات ، كذلؾ(د-ب،ت)األمـ المتحدة اإلنمائي 
 (OHCHR)منظمة حقكؽ اإلنساف ،(WHO)منيا منظمة الصحة العالمية  ، في فمسطيفالمتحدة

منظمة العمؿ  ،(UNFCEF)صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف  ،(WFP)برنامج الغذاء العالمي،
، كيكجد لمبرنامج مقر رئيسي في القدس (UNICEF)منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة ،((ILOالدكلية

  .(أ-ب،ت)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي). كمكاتب فرعية في غزة، راـ اهلل، بيت ساحكر كنابمس
 

  :رسالة البرنامج 3.1.1
 

: لكؿ مؤسسة أك برنامج رسالة يعمؿ عمى تحقيقيا كيفيد البرنامج أف رسالتو ىي
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برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ىك بمثابة شبكة األمـ المتحدة العالمية "
 عمى خمؽ التغيير كربط الشعكب بالمعرفة كالخبرة ؿ، كيعـلمتطكير
 .دكلة166نحف نعمؿ في  .أفضؿلمساعدتيـ عمى بناء حياة  كالمكارد،

نساعد شعكبيا عمى إيجاد حمكؿ خاصة بيـ لمكاجية تحديات التنمية 
كخالؿ مسيرة تطكير القدرات المحمية،تستعيف الشعكب .المحمية كالعالمية

لقد تعيد .بككادر برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كشبكة شركائيا الكاسعة 
 الفقر ص، كتقميأىداؼ األلفية الجديدة زعماء العالـ بالعمؿ لتحقيؽ

كتقـك شبكة برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي .2005بحمكؿ عاـ % 50بنسبة
نصب .بربط كتنسيؽ الجيكد المحمية كالدكلية مف اجؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ

تركيزنا عمى مساعدة الشعكب عمى بناء نفسيا كتبادؿ الخبرات كالحمكؿ 
تقميص الفقر،الحد مف األزمات .المتعمقة بتحديات الحكـ الديمقراطي

كالتعافي منيا،الطاقة كالبيئة،تقنية المعمكمات كاالتصاالت كمكافحة مرض 
 (أ-ب،ت)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي( اإليدز)نقص المناعة المكتسبة 

. 

 
 :إستراتيجيات عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في فمسطين 3.1.2

 
عشركف عاما )أف إستراتيجية عمؿ البرنامج في فمسطيف تندرج تحت االستراتيجيات التالية كفؽ تقريره

  :ىي(مف التنمية
 
: دعـ المؤسسات الفمسطينية كالمساعدة في بنائيا/ 1

العديد مف المشاريع لمساعدة بعد استحداث السمطة الفمسطينية بناء عمى اتفاقيات أكسمك، نفذ البرنامج 
كقد كانت أكؿ ىذه المشاريع مساعدات طارئة لمعظـ كزارات  م بناء مؤسساتيا،ؼالسمطة الفمسطينية 

كمؤسسات السمطة الفمسطينية كالتي تمثمت بتزكيدىا بالمعدات ك االثات ك أجيزة الحاسكب الضركرية 
كبعد ذلؾ بدا العمؿ عمى مساعدة ىذه المؤسسات في تطكير كزيادة الكفاءة .لكؿ مؤسسة حديثة التككيف

ثـ بدأت مرحمة تقديـ  .الفنية ك اإلدارية لمكظفييا مف خالؿ برامج التدريب المكثفة في الداخؿ كالخارج
المساعدة الفنية ذات المستكل الرفيع لتمكيف تمؾ المؤسسات، مما ساىـ مساىمة كبيرة في كضع 

 .كصياغة سياساتيا كخططيا المستقبمية
 
:  تنمية كدعـ االقتصاد الفمسطيني/2

تركزت مشاريع البرنامج في مساعدة الشعب الفمسطيني الخاصة بتطكير االقتصاد الفمسطيني في ثالثة 
 :محاكر رئيسية كىي
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كذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى تنمية كتطكير القدرات البشرية لكادر كزاره :مشاريع التنمية الزراعية-أ
كالمساعدة في  الزراعة، كالعمؿ عمى تطكير قدرات الكزارة في مجاؿ تحميؿ السياسات كالتخطيط،

كالتركيز عمى مساعدة  . الخدمات لممزارعيفأفضؿ تقديـ مفف الكزارة متمؾؿصياغة القكانيف المختمفة 
 عمى أف المجتمعات الريفية كمجمكع مع التركيزالمزارعيف في الحصكؿ عمى نتائج إيجابية مممكسة، 

كذلؾ العمؿ عمى زيادة  . الرئيسييف مف المساعدات المقدمةيككنكا المستفيديفالمزارعيف يجب أف 
التعاكف كالتنسيؽ كتطكير العالقات بيف الكزارة مف جية، كالمؤسسات األىمية كالقطاع الخاص مف جية 

 البرنامج تعتمد عمى كؿ ىذه العكامؿ لتطكير مجمكعة مف البرامج كالمشاريع إستراتيجيةأم أف  .أخرل
التي تقكم القدرات البشرية كتعمؿ عمى بناء البنية التحتية الزراعية بتكافؽ كانسجاـ مع استراتيجيات 

كزارة الزراعة الفمسطينية، مستعينا بخبرات المؤسسات الدكلية مثؿ منظمة األغذية كالزراعة 
. كالمنظمة العربية لمتنمية الزراعية كالخبراء العرب كاألجانب (FAO)العالمية

ترتكز جيكد البرنامج عمى إزالة المعيقات التي تكاجو ىذا القطاع :تنمية القطاع السياحي-ب
يجاد مناخ إيجابي يستطيع القطاع السياحي مف خاللو المساىمة في دفع عجمة  االقتصادم الياـ، كا 

 كالمكاقع األثرية كالتاريخية التراث الفمسطيني المحافظة عمى  إلىكيسعى البرنامج االقتصاد الكطني،
 .الفمسطينية

تنمية كدعـ قطاع الخدمة االجتماعية  -ج
أف المساعدات المقدمة لمسمطة الفمسطينية لمعالجة قضايا الخدمة االجتماعية الفمسطينية قميمة جدا 

كرغـ ندرة ىذه المساعدات إال أنيا ال تأخذ بعيف  بالمقارنة مع المساعدات المقدمة لمقطاعات األخرل،
 البرنامج في إستراتيجيةكتحديدا الحاجات الخاصة بالمرأة، كترتكز  ،الحاحااالعتبار الحاالت األكثر 

 :مساعدة القطاع االجتماعي عمى مبدأيف أساسييف كىما
  . السمطةإستراتيجية البرنامج مع إستراتيجيةتكافؽ 

كقد   مع األىداؼ العالمية لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في محاربة الفقر،اإلستراتيجيةانسجاـ ىذه 
حداث تنمية بشرية مستدامة، كيعمؿ البرنامج في ىذا  اعتمد البرنامج عمى مخصصات لمحاربة الفقر كا 

: اإلطار عمى محكريف ىما
ساىمتو في مشاريع السمطة الفمسطينية التي تكضح السياسات الخاصة بالتخطيط السميـ زيادة ـ: أكال

 .لمحاربة الفقر كزيادة المساعدات المقدمة لمفئات الميمشة كاألكثر حاجة في المجتمع
. مساعدة ىذه الفئات مباشرة مف خالؿ مشاريع البنى التحتية كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية: ثانيا
ال شؾ أف تطكير كتأىيؿ البنية التحتية مرتبط :  دعـ البنية التحتية كتطكيرىا في الضفة كالقطاع-د

فإعادة تأىيؿ الطرؽ كشبكات المياه كالصرؼ الصحي كالكيرباء كأنظمة  بالقطاعات األخرل،
مرتبط ارتباطا كثيقا ك مباشرا بالتنمية االقتصادية . …االتصاالت كالمستشفيات كالمدارس الخ

  فاإلستراتيجية. السمطة كدعمياإستراتيجية البرنامج مع إستراتيجيةكتتكافؽ  .كاالجتماعية في فمسطيف
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 كزيادة االستثمار في ،لكؿ منيما تعتمد عمى تمبية الحاجات اآلنية الممحة لممنشات القائمة أصال
 كترتكز جيكد البرنامج في المجاالت اإلستراتيجية،مشاريع البنية التحتية الجديدة ذات الصمة باألىداؼ 

: التالية
 ، الصحة،ستثمار في صيانة كتحديث المنشات القديمة كاالستثمار في منشات جديدة في التعميـاال/1

. الطرؽ ك الصرؼ الصحي، المياه،الزراعة
. تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراتو في مجاالت البنية التحتية/2
. تطكير خطط البنية التحتية لممدف كالقرل/3
.  الفمسطينية طكيمة المدل لمتشغيؿاإلستراتيجيةدعـ كتطكير /4

 

 المشاركة الكاممة مع مبدأترتكز مشاريع البرنامج في التنمية الريفية عمى  :مشاريع التنمية الريفية-ق
كتعمؿ عمى تحسيف مستكل المعيشة كالحد مف الفقر  كزارة الحكـ المحمي كالمجالس البمدية كالقركية،

حداث تنمية  في المناطؽ الريفية، مف خالؿ تحسيف كتطكير خدمات البنية التحتية األساسية كا 
:  البرنامج بما يميإستراتيجيةكيمكف تمخيص  اقتصادية محمية،

مساعدة المناطؽ الريفية مف خالؿ تحسيف شبكات الطرؽ كربطيا بالمناطؽ                                             / 1
كتحسيف اإلنارة كخدمات جمع النفايات الصمبة  الحضرية كتطكير شبكات المياه كالصرؼ الصحي،

. إضافة إلى تحسيف األبنية المدرسية كالعيادات الصحية كمراكز المجتمع
تطكير االقتصاد المحمي بإيجاد فرص عمؿ مناسبة كتقميص حجـ البطالة كتزكيد خدمات مالية / 2

كتقديـ مساعدات مباشرة لتنمية البنية التحتية اإلنتاجية مثؿ مشاريع الطرؽ  اقراضية بمبادرات محمية،
تخزيف كالتصنيع كتحسيف اؿكمشاريع الحصاد المائي كالرم كبناء مراكز  ،األراضياستصالح  الزراعية،

. خدمات اإلرشاد الزراعي
كذلؾ لجاف التخطيط اإلقميمية  مساعدة المجالس المحمية كتقكية قدراتيا عمى إدارة شؤكنيا الداخمية،/ 3

. في الريؼ
مساعدة كزارة الحكـ المحمي في تكجياتيا بتطبيؽ السياسة الالمركزية في االنتقاؿ مف مركزية / 4

(. 2001)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ) . المحميالكزارة إلى المستكل
 
: برنامج مساعدة الشعب الفمسطيني/ أىداف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  3. 1. 3
 

 لزعماء كقد حددىا البرنامج بعد عقد القمة األلفية ىناؾ عدة أىداؼ لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي،
، اتفؽ زعماء العالـ عمى مجمكعة مف األىداؼ 2000خالؿ قمتيـ األلفية، في أيمكؿ " حيث يقكؿالعالـ

كتـ . المستيدفة كعمى أجنده طمكحة لمحد مف الفقر كتحسيف الحياة سميت األىداؼ التنمكية األلفية
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، باستخداـ 2015الرصد لكؿ ىدؼ مجمكعة كاحدة أك مجمكعتيف مف االستيدافات، كمعظما لمعاـ 
: ، كىذه األىداؼ ىي(ج-ب،ت)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي) .االنطالؽ كنقطة 1990العاـ 

تقميص الفقر إلى النصؼ؛ تحقيؽ التعميـ األساسي؛ المساكاة بيف الجنسيف؛ كخفض نسبة الكفيات بيف 
 ك حماية البيئة كتطكير ااألطفاؿ؛ كتحسيف الصحة اإلنجابية؛ الحد مف األكبئة مثؿ اإليدز كالمال رم

(. 2005)مدؿ ايست اكف اليف)شراكة عالمية لمتنمية 
ككشريؾ في شبكة التنمية التابعة لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، فإف الميمة الجسيمة لبرنامج 

المساعدات لمشعب الفمسطيني ىك العمؿ عمى إنجاز ىذه األىداؼ بخاصة فيما يتعمؽ بتنمية الشعب 
برنامج المساعدات /  برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي يعمؿكبغية تحقيؽ ىذه األىداؼ . الفمسطيني

  :في القطاعات التاليةلمشعب الفمسطيني 
رغبة "مف اجؿ تنمية المؤسسات كالعمميات التي ىي ليست فقط انعكاسية لػ :الحكـ الديمقراطي/ 1

نما أيضا " الشعب  . استجابة الحتياجات المكاطنيف العادييف ك بضمنيـ الفقراءأكثركا 

الحد مف الفقر لخمؽ حمكؿ مصنكعة عمى المستكل المحمي كالخالقة إضافة إلى مساعدتو لجعميا / 2
فعالة، مف خالؿ تأميف صكت اكبر لمناس الفقراء كتكسيع الكصكؿ إلى المكجكدات اإلنتاجية كالفرص 

 . إضافة إلى ربط برامج الفقر مع االقتصاد العالمي كالسياسات العالمية لمبمداف،االقتصادية

منع األزمات كاالنتعاش لمساعدة الناس في إصالح الخراب الذم يقع في أكقات األزمات كالصراع / 3
 .كتعزيز كتنفيذ السياسات كالبرامج التي تدمج ما بيف منع الصراع كآفاؽ بناء السالـ

 .سياسة طاقة كبيئة راسخة كالتي بدكنيا ال يمكف تأميف تنمية مستدامة لألجياؿ القادمة/ 4

الكصكؿ إلى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بغية تزكيد الناس بآلة قكية لممشاركة في األسكاؽ / 5
 .العالمية؛ تشجيع المساءلة السياسية؛ تحسيف إيصاؿ الخدمات األساسية كتعزيز فرص التنمية المحمية

 .(ج-ب،ت)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي)

بناء الطاقات التقنية كتقكية القدرات الخدماتية إلدارة المشاريع كتعزيز الخبرات اإلدارية مع / 6
برنامج )مؤسسات المجتمع المدني، السمطة الكطنية، السمطات المحمية، كالقطاع الخاص الفمسطيني

. (د-ب،ت)األمـ المتحدة اإلنمائي 
 

 :مصادر التمويل والمشاريع 3.1.4
 

 بمداف العالـ مف  في اغمبيتـ تمكيؿ البرامج كالمشاريع المدعكمة مف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي
 الجمعية الداخمية التي يتـ رصدىا سنكيان مف خالؿ المساعدات الطكعية ألعضاء  البرنامجمصادر

لتمكيؿ التي يعتمد عمييا البرنامج لتنفيذ ؿ عدة مصادرىناؾ ؼ ، أما في فمسطيفالعامة لألمـ المتحدة
 كيعتمد اعتمادان كميان عمى الدعـ المقدـ مف قبؿ الدكؿ المانحة لتنفيذ أنشطتو ،برامجو كمشاريعو
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 باقي فيتميز تمكيؿ البرنامج في فمسطيف ع ، ك(د-ب،ت)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )المختمفة
 في  األساسية لدعـ البرنامججمصادر البرناـيتـ رصد مبمغ رمزم مف حيث  ،برامجو كمشاريعو

 ألمانيا، ، كمف ابرز الدكؿ أك الجيات التي دعمت البرنامج حتى اآلف االتحاد األكركبي،فمسطيف
البنؾ ( 2001)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية الياباف، إيطاليا،

برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )اإلسالمي لمتنمية كالمجنة السعكدية إلغاثة الشعب الفمسطيني كغيرىا
  .(ب-ب،ت)

فقد كصمت مكازنة البرنامج   كيؤكد البرنامج أف ىناؾ ازدياد مستمر في زيادة الدعـ مف الدكؿ المانحة،
 1993 عاـ بعد تكقيع اتفاقية أكسمككقد ازدادت ىذه المكازنة   مميكف دكالر،15 إلى 1993عاـ 

 مميكف دكالر 47 أم ما يعادؿ ،1998 منذ ىذا التاريخ حتى عاـ  مميكف دكالر235لتصؿ إلى 
برنامج ) مميكف دكالر40كبقيت التبرعات السنكية منذ ذلؾ الحيف ضمف معدليا كىي  ، سنكياأمريكي

 كقد بمغت قيمة البرامج كالمشاريع المقدمة مف البرنامج منذ نشأتو ،(د-ب،ت)األمـ المتحدة اإلنمائي 
  .(ب-ب،ت)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ) مميكف دكالر500 ما قيمتو 2003كحتى نياية عاـ 

 
 :منيجية العمل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 3.1.5

 
 يركز برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في كافة أنحاء العالـ بشكؿ أساسي عمى تقديـ المساعدات 

أما في الضفة الغربية . الخدماتية، تاركان بذلؾ المساعدات المالية لمؤسسات أخرل مثؿ البنؾ الدكلي
كقطاع غزة فالكـ األكبر الذم يدعمو برنامج مساعدات الشعب الفمسطيني تعتبر مشاريع مالية صغيرة 

كمتكسطة الحجـ مثؿ بناء المدارس، تأىيؿ مراكز صحية، شؽ طرؽ، معالجة منشآت الصرؼ 
حيث أف تكسيع كتطكير البنية التحتية ىي مف أىـ متطمبات ..... الصحي، شبكات المياه الخ

 . االستدامة االقتصادية كاالجتماعية في األراضي المحتمة
برنامج مساعدة الشعب الفمسطيني يأخذ عمى عاتقو كامؿ /كاف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي

المسؤكلية لممشاريع التي سيدعميا أك سيمكليا في األراضي الفمسطينية المحتمة، كبالتعاكف مع 
عمى عكس المشاريع التي يقدميا في الدكؿ األخرل، حيث يفكض مؤسسات أخرل  مؤسسات محمية،

لقد كاف ىذا ضركريان كخاصة في المراحؿ األكلية . تابعة لألمـ المتحدة أك الدكؿ المتمقية ليذه المساعدة
لمبرنامج، عمى اعتبار انو لـ تكف ىناؾ حككمة فمسطينية قائمة، كالمؤسسات المحمية القميمة لـ تكف 

كلكف في اآلكنة األخيرة  كبعد تشكيؿ السمطة الفمسطينية . مؤىمة بما فيو الكفاية لتحمؿ تمؾ المسؤكلية
تـ تحكيؿ مسؤكلية تخطيط كتنفيذ المشاريع لمؤسسات فمسطينية تعمؿ ضمف أنظمة الشفافية كالمحاسبة 

كقد اثبت ىذا النظاـ مصداقيتو في تكفير . التي يتبناىا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لمشاريعو
خدمات التنمية لمشعب الفمسطيني كالذم تـ الترحيب بو مف قبؿ الدكؿ المانحة ككسيمة لمتحقؽ مف 
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 دأب برنامج مساعدات الشعب 1993كمنذ تأسيس السمطة الفمسطينية عاـ . الشفافية كالمسائمة المالية
الفمسطيني عمى تأميف خبرات مؤسسات األمـ المتحدة لتنمية المجتمع الفمسطيني بمشاركة مجمكعة مف 

. مؤسسات السمطة كمؤسسات فمسطينية أخرل
 عمى الخطط التي تـية الرئيسية بفمسطيف، ك التنـ في خططتوبرنامج مساعدة الشعب الفمسطينييعتمد 

 تمبية الحاجات المباشرة، كترتكز البرامج كالمشاريع التي يقدميا البرنامج عمى دعميا منذ إنشاء البرنامج
 التنمية التي تـ تشخيصيا مف قبؿ كزارات السمطة أكلكيات تحديد لمفئات المستيدفة مف خالؿ

ف يتـ دعكة برنامج األمـ أ مف خالؿ األصعدة كالفعاليات ؾكذلؾ.الفمسطينية كمؤسسات المجتمع المدني
 برنامج مساعدة الشعب الفمسطيني لمشاركة نظرائو الفمسطينييف في تعزيز القدرات/المتحدة اإلنمائي

. كتبادؿ الخبرات كشركاء رئيسييف في عممية التنمية ك تنفيذ المشاريع
برنامج مساعدة الشعب الفمسطيني في المشاريع التي ينفذىا عمى /يركز برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي

استخداـ األيدم العاممة بشكؿ أساسي، كالتي تعالج المشكمة المزمنة في نسبة زيادة البطالة كقمة 
برنامج مساعدة الشعب /باإلضافة إلى ذلؾ يعتمد برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي. المصادر المالية

الفمسطيني عمى تعزيز كتقكية االقتصاد الفمسطيني مف خالؿ تبادؿ الخبرات مع القطاع الخاص 
. الفمسطيني بدؿ االعتماد عمى الخبرات األجنبية

يعتمد كثير مف المانحيف عمى خبرات برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في التخطيط ككضع البرامج، 
ذلؾ مف اجؿ تجنب تأسيس كالميندسيف المالييف، كخبراء المشتريات كالمتخصصيف في التنمية البشرية 

كاستخداـ القدرات الداخمية بيذا الشكؿ مكف برنامج األمـ المتحدة . مقرات ليـ بشكؿ منفصؿ
برنامج مساعدة الشعب الفمسطيني مف تنفيذ أنشطة مختمفة في قطاعات مختمفة منيا /اإلنمائي

قطاعات تخص بشكؿ كبير تأىيؿ البنية التحتية كحتى االنخراط في تعزيز القدرات اإلدارية، التنمية 
 الحاجة يمجا إلى اقتباس الخبرات مف الخبراء المعتمديف لدل األمـ ، كعنداالجتماعية، التدريب كالتأىيؿ

. المتحدة
برنامج مساعدة الشعب الفمسطيني ضمف األنظمة كالقكانيف /يعمؿ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي

فجميع أنشطتيا . اإلدارية كالمالية المعتمدة دكليان، كتدخؿ ضمف الرقابة كالتدقيؽ كمؤسسة دكلية عامة
 مع الكثيؽكيقدـ برنامج األمـ المتحدة خبراتو اإلدارية ك الخدماتية بالتعاكف . تخضع لمشفافية التامة

مؤسسات السمطة الكطنية كمؤسسات المجتمع المدني، كذلؾ بالتنفيذ الكفؤ ليذه المؤسسات، كالذم 
ييدؼ إلى تدعيـ مسيرة السالـ كالتنمية كالبنية التحتية كالقدرات المؤسساتية االقتصادية منيا 

. كاالجتماعية
 كثيقة مع بإنشاء عالقة الفمسطيني اىتمامابرنامج مساعدة الشعب /يكلي برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي

: جميع مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية، تشمؿ الكزارات التي ليا عالقة ببرامجو كمشاريعو كىي
 الجياز المركزم الفمسطيني لإلحصاءكزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي، الزراعة، التربية، الحكـ المحمي، 
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برنامج مساعدة /باإلضافة إلى ذلؾ يقكـ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي. كسمطة المياه الفمسطينية
الشعب الفمسطيني بجيكد التنمية مف خالؿ المؤسسات الفمسطينية كدمج الخبرات في قطاعات مختمفة 

. (د-ب،ت)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )كبيف الكزارات المختمفة
 

: خالصة
 مف الكاضح أف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لو العديد مف المشاريع كالبرامج في مختمؼ القطاعات 
التي يعمؿ بيا في فمسطيف، كما أف مكازنات البرنامج أيضا ليست بالقميمة، كبما انو برنامج يتبع األمـ 

المتحدة فال بد أف لو دكر ىاـ في عممية التنمية في مختمؼ دكؿ العالـ كمنيا فمسطيف، كلو مف 
الخبرات التي اكتسبيا مف العمؿ في مختمؼ ىذه الدكؿ، كبمقدكره نقؿ الخبرة مف بمد إلى آخر لما 

. كال بد أف ليذا البرنامج تأثير عمى كاقع التنمية في فمسطيف.يتمتع بو مف سمعة كشرعية دكلية
 

  ( ( LRDP  برنامج التنمية الريفية المحمية3.2
 

 مقدمة 3.2.1
 

تعتبر الييئات بمختمؼ أشكاليا بمديات، مجالس قركية ك لجاف مشاريع المظمة التي تقدـ مختمؼ 
الخدمات لممكاطنيف، كتشكؿ البمديات النسبة األكبر في القدرة عمى تقديـ الخدمات لممكاطنيف بحكـ 
اإلمكانيات المتكفرة لدييا كتأتي في المرتبة الثانية المجالس القركية كبعدىا لجاف المشاريع، كىذه 

التجمعات السكانية الصغيرة المنتشرة في أرجاء الكطف ال تستطيع تمبية احتياجات السكاف منفردة، كما 
أف زيادة األعباء الممقاة عمى عاتؽ اإلدارة المركزية كمتطمبات العصر الحديث جعمت الكثير مف الدكؿ 

لـ يكف أماميا إال أف تتخمى عف " تبحث عف أساليب كاليات لمتقميؿ مف األعباء الممقاة عمى عاتقيا ك
كمف ىنا بدا تطبيؽ . (2005عبد العاطي،)"كثير مف سمطاتيا المركزية التي يمكف القياـ بيا محميا

الالمركزية في كثير مف الدكؿ مف خالؿ إعطاء بعض الصالحيات لإلدارات المحمية لتخفيؼ األعباء 
.  عف اإلدارة المركزية ضمف نظاـ قانكني معيف بحسب األنظمة كالقكانيف المتبعة في الدكلة الكاحدة

 
:  الالمركزية اإلدارية ومجالس الخدمات المشتركة3.2.2

 
ىناؾ العديد مف النماذج عمى لجاف العمؿ المشتركة لمييئات المحمية بمسميات مختمفة كتشترؾ جميعيا 

بيدؼ الكصكؿ إلى الالمركزية اإلدارية كالعمؿ عمى تنمية مجتمعاتيا المحمية بالتعاكف كالتنسيؽ مع 
السمطة المركزية، حيث أف التخطيط عمى المستكل الكطني لكحده ال يسيـ في تنمية لكحده كال بد مف 
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التخطيط كالتنظيـ عمى المستكييف اإلقميمي كالمحمي ليكمؿ كؿ منيما اآلخر حتى يتحقؽ النجاح 
، خصكصا أف اإلدارة المركزية ال يمكف ليا اإللماـ بجميع حاجات السكاف، كالفكارؽ (1997كيغرز، )

االقتصادية كاالجتماعية بيف مختمؼ األقاليـ يجعؿ السكاف المحمييف غير راضيف عف قرارات حككماتيـ 
المركزية، حيث أف ىذه القرارات غالبا ما تككف بعيدة عف حاجات كمشكالت السكاف المحمييف في 
المستكيات المحمية المختمفة، فمف خالؿ اإلدارة الالمركزية لمييئات المحمية ك بالمشاركة الشعبية 

" الفعالة في عمميات إعداد كتنفيذ خطط التنمية اإلقميمية كىذا ما يعرؼ بأسمكب التخطيط مف أسفؿ 
Planning from below يمكف أف تساعد في تحديد أىداؼ التنمية اإلقميمية كالتي تعكس 

خصكصية اإلقميـ قيد التخطيط، كيجب آف تككف أىداؼ التخطيط المركزية تنسجـ مع أىداؼ 
التخطيط مف أسفؿ يعمؿ عمى تحقيؽ "  أفTodaroكيرل تكدارك .التخطيط اإلقميمية كغير مناقضة ليا

،  "Self-Esteem"مبدأ رئيس مف مبادئ التنمية الناجحة، كىذا المبدأ يتمثؿ في تعزيز احتراـ ألذات 
نما بمفيكميا اإلنساني الشامؿ الذم يسمح كيعظـ  كالحرية أيضان، كلكف ليس بمفيكميا السياسي فقط، كا 

: كتعرؼ اإلدارة الالمركزية بأنيا. (2003جامعة أـ القرل،)"مف قدرة اإلنساف عمى االختيػار
الحالة أك الكضع الذم يعطى فيو حؽ المشاركة في اتخاذ القرار لممستكيات اإلدارية الدنيا، دكف أف 
يمغي ذلؾ حؽ الجية المركزية في اتخاذ القرار، كبالتالي فإف الالمركزية ىي أسمكب في العمؿ يقـك 

عمى مبدأ تكزيع سمطة صنع القرار كالصالحيات بيف السمطة المركزية كىيئات أخرل مستقمة تتكاجد في 
(. 2003جامعة أـ القرل،)األقاليـ كالتجمعات السكانية المختمفة

كيفيد  (UNDP,2004)أف العمؿ عمى إرساء مبادئ الشفافية كالمسائمة مرىكف بإلغاء مركزية السمطة
برنامج التنمية الريفية باف الالمركزية بأنيا عممية نقؿ المسؤكلية كالسمطة كالمصادر مف السمطة 

المركزية إلى الييئات الكطنية التي تعمؿ عمى المستكل المحمي، كاف الالمركزية ىي عممية ديناميكية 
ب -2003برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، )طكيمة األمد كيمكف تحقيقيا مف أعمى إلى أسفؿ كبالعكس

  .))
مف اجؿ أف تككف اإلدارة الالمركزية فعالة كتقـك بدكرىا عمى أكمؿ كجو فال بد مف تكفر الصالحيات 

كيجب أف تتنازؿ . الكافية ليا كتمتمؾ الكفاءة كالقدرة اإلدارية لييئات كمؤسسات التخطيط اإلقميمي
 الككالة األلمانية دكتؤؾ. اإلدارة المركزية عف جزء مف صالحياتيا لصالح ىيئات التخطيط المحمية

إف فشؿ العديد مف خطط التنمية اإلقميمية في مختمؼ الدكؿ النامية كمنيا  (GTZ )لمتعاكف الفني 
الريفية يعكد إلى األساليب اإلداريػة التي تتبعيا ىذه الدكؿ في إدارة خطػط التنمية أثناء تنفيذىا،كىذا 

، كتقـك (2003جامعة أـ القرل،). الفشؿ ليس ناجما عف فقػر في محتكل عممية التخطيػط نفسيػا
الالمركزية اإلدارية عمى  االستقاللية لمييئة اإلدارية مف ناحية كلقدر مف الرقابة المركزية مف ناحية 
كمف ناحية أخرل ليذه الييئة الشخصية االعتبارية لمكحدة اإلدارية كمستقمة عف السمطة المركزية، 
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عبد )كذلؾ ليا اختصاصات بإدارتيا كليا الحؽ بإدارة أعماليا كليا مكاردىا المالية الخاصة بيا 
(. 2005العاطي،

 
أف اإلدارة الالمركزية لمييئات المحمية تساىـ في التعامؿ مع االحتياجات الضركرية لمسكاف أكثر مف 
اإلدارة المركزية بحكـ ارتباطيا الكثيؽ مع السكاف المحمييف كاالتصاؿ المباشر كالدائـ معيـ، كعمى 
دراية أكثر بحاجة السكاف التنمكية، كاقدر عمى معرفة اإلمكانيات كالمكارد المحمية المادية كالبشرية 

كما أف ىذه الييئات ليا القدرة عمى التأثير عمى المجتمع . المتاحة في مناطقيا مف السمطة المركزية
المحمي أكثر مف السمطة المركزية إذا كانت منتخبة كتحظى باحتراـ كثقة المجتمع المحمي، مما يعزز 

فرص مساعدة المجتمع المحمي ليذه الييئات أك المجاف لمقياـ بدكرىا عمى أكمؿ كجو لتنمية ىذا 
. المجتمع كتنفيذ المشاريع بمساىمة المجتمع المادية كالمعنكية في مختمؼ المجاالت

مف نماذج الالمركزية اإلدارية لجاف التخطيط المشتركة لألقاليـ لمختمؼ التجمعات السكانية المتقاربة 
كالتي تيدؼ إلى تجميع اإلمكانيات المتكفرة ك المكارد المتاحة ليذه التجمعات كتقديـ الخدمات 

لممكاطنيف عبر برامج كمشاريع مشتركة تساىـ في تقميؿ التكاليؼ عمى الييئات المحمية لعمؿ ىذه 
كما أف ىذه المجالس تساىـ في تعزيز الالمركزية . البرامج بشكؿ منفرد كلتبادؿ الخبرات فيما بينيا

عطاء أعضاء ىذه المجالس الصالحيات في التخطيط كالتنفيذ لمختمؼ البرامج كالمشاريع  اإلدارية كا 
بناء عمى األكلكيات التنمكية ليا ككذلؾ االستقاللية المالية مع كجكد الرقابة عمييا ضمف األنظمة 

: كمف ىذه النماذج. كالقكانيف لمبمد
 
رابطة بمديات ىولندا / 1

 كالتي كانت استجابة لمحصكؿ عمى معمكمات أكفر، 1912تأسست رابطة بمديات ىكلندا في عاـ 
 مف جية كبيف ةتحسيف االتصاالت كالتشاكر عمى قاعدة مؤسسية بيف البمديات كالحككمة المركزم

 كؿ بمديات ىكلندا 1950 بمدية لتشمؿ عاـ 26البمديات نفسيا مف جية أخرل، كقد بدأت الرابطة ب 
: رغـ أف العضكية بيا اختيارية، كتتمخص المياـ الرئيسية ليذه الرابطة باألمكر التالية

ساىـ انتشار الرابطة بعمؿ حمقة كصؿ قكية : القياـ بدكر الكسيط بيف السمطة المركزية كالبمديات/ 1
بيف السمطة المركزية كالمستكل المحمي مف خالؿ الربط بيف االحتياجات التي تحدد عمى المستكل 
المحمي كالتي يحتاج تمبية ىذه االحتياجات إلى تغيير في السياسات عمى المستكل الكطني أك حتى 

بسف التشريعات المالئمة لتمبية ىذه االحتياجات، فكجكد الرابطة ساىـ في التكاصؿ بيف اإلدارة 
خمؽ الظركؼ التي يمكف أف تكمؿ سمطات الحكـ المركزية "المركزية كالييئات المحمية كساعد عمى 

، كىذا بطبيعة الحاؿ ساىـ في تكافؽ التخطيط عمى (1997كيغرز، )" كالمحمية إحداىا األخرل بفاعمية
. المستكل المحمي كاإلقميمي لمصمحة البمد
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نشاء الرابطة ساىـ في تلمبمديات نطاؽ كاسع مف المياـ كالمسؤكليا/ 2  الممقى عمى عاتقيا، كا 
التكاصؿ بيف الييئات المحمية نفسيا كمكف الييئات المحمية قميمة الخبرة مف االستفادة مف خبرات 
الييئات األكثر خبرة مف خالؿ الدكرات كالمؤتمرات، كقد أدل إنشاء الرابطة لتصبح منبرا مؤسسيا 

يجرم مف خاللو تبادؿ المعمكمات كالخبرة كالمعرفة 
تشكؿ الجمعية العمكمية لمرابطة األساس لرابطة البمديات كتجتمع مرة كؿ سنة : الجكانب التنظيمية/3

لممصادقة عمى الميزانيات كالنظر في تعديؿ النظاـ األساسي كتنتخب رئيسا لمرابطة بناء عمى تكصية 
غير . أداء ىذه المياـ ، كتحديد األكلكيات، فتقرره االحتياجات المممكسة لألعضاء"إف . مجمس اإلدارة

أف المبدأ األساسي في جميع األكقات ىك الحرص عمى النكعية الجيدة ألنشطة الحكـ المحمي حتى 
. (1997كيغرز، ). يتاح العمؿ لمسمطات المحمية الالمركزية بأفضؿ صكرة تحقؽ مصمحة الجميكر

في بمد مثؿ ىكلندا ال يكجد مشاكؿ تمكيمية لتنفيذ مشاريع مشتركة بيف الييئات المحمية المتقاربة 
جغرافيا كما في البمداف النامية، إال أف ىناؾ حاجة لمجالس مشتركة مثؿ رابطة البمديات تساىـ في 

، كتغيير ةإيصاؿ االحتياجات لمسمطة المركزية كتعمؿ عمى رسـ السياسات ك كضع الخطط اإلستراتيجي
التشريعات لتتالءـ مع االحتياجات لمييئات المحمية بالتنسيؽ كالتكامؿ مع الحككمة المركزية عدا عف 
تبادؿ الخبرات فيما بينيا، كتشكيؿ قكل ضاغطة باتجاه تغيير السياسات التي تخدـ التنمية المحمية 

. كبالتالي التنمية الكطنية
 
: التنمية الريفية المحمية في مصر/ 2

 عمى تنمية المجتمعات الريفية مف خالؿ العديد مف البرامج 1952عممت مصر منذ ثكرة يكليك 
كالمشاريع الرسمية كاألىمية، منيا ما كاف عمى مستكل القرية الكاحدة كمنيا ما كاف عمى مستكل 

التخطيط اإلقميمي كمشركع التخطيط اإلقميمي بأسكاف كقد أكسبت ىذه المشاريع خبرات كاسعة يمكف 
االستفادة منيا في كضع الخطط كالبرامج المستقبمية مثؿ أىمية المشاركة الشعبية كالجيكد األىمية في 

التنمية الريفية، كقد أثبتت المشاركة الشعبية مدل تأثيرىا ككيؼ تربط بيف الجيكد كاالحتياجات الحقيقية 
كذلؾ أىمية التعاكف كالترابط بيف الككادر . لممجتمع كتحقؽ مبادئ الديمقراطية كحؽ تقرير المصير

الفنية ك القيادات الشعبية، كيتطمب ذلؾ التدريب الجيد لمككادر الفنية بمختمؼ التخصصات التي تيـ 
كما أف الترابط الكثيؽ بيف مختمؼ القطاعات االقتصادية كالصحية كالتعميمية . تنمية الريؼ

إضافة إلى . كاالجتماعية أم التنمية المتكازنة بيف القطاعات المختمفة قادرة عمى االستقرار كاالستمرار
الحاجة إلى ربط تنمية القرية بإطار التنمية لما يحيط بيا مف ريؼ، حيث أف جيكد التنمية ال يمكف أف 

تتحقؽ عمى مستكل القرية مف خالؿ إمكانياتيا كمكاردىا الذاتية الطبيعية كالبشرية كلكف يمكف أف 
كذلؾ خطا التكسع في الخدمات . تتحقؽ مف خالؿ التنسيؽ مع مكارد البيئة المحيطة بيا ريفا كحضرا

(. 1998الجكىرم،)إلى ابعد مف األساس االقتصادم المتاح
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 بذلت إلحداث تنمية في المجتمعات الريفية المصرية كالتي يمكف أف تكصؼ مرغـ كؿ الجيكد الت

بأنيا جيكد جبارة، إال أنو ال يزاؿ ىناؾ فجكات كبيرة في التنمية بيف الريؼ عف الحضر، كبحاجة إلى 
. إعادة النظر في اآلليات المتبعة في التنمية الريفية في مصر

 
:    مجالس الخدمات المشتركة في األردن/ 3

يكجد في األردف العديد مف اإلدارات كالتي تجسد مبدأ الالمركزية اإلدارية عمى أساس تكزيع 
االختصاصات اإلدارية كالتنمكية بيف السمطة المركزية ككحدات اإلدارة المحمية ك اإلقميمية، كمف ىذه 

اإلدارات مجالس الخدمات المشتركة، كيتـ تشكيؿ ىذه المجالس بناء عمى قرار مف كزيػر الشؤكف 
 المشترؾ يتككف مف تالبمدية كالقركية بناء عمى تكصية مف المحافظ أك المتصرؼ، كمجمس الخدما

العديد مف المجالس البمدية كالقركية المتقاربة جغرافيا، كلكؿ مجمس الشخصية االعتبارية كيتـ تحديد 
عدد األعضاء كرئيس المجمس، كتمارس ىذه المجالس صالحيات المجالس البمدية كالقركية 

المنصكص عمييا في القكانيف كاألنظمة، خاصة فيما يتعمؽ بالخدمات كالمشاريع التنمكية المشتركة 
لممجمس، كما أف رئيس المجمس يمارس صالحيات رئيس البمدية المنصكص عمييا في قانكف البمديات، 

كقد انشات ىذه المجالس بيدؼ تطكير نظاـ اإلدارة المحمية كيكجد نكع مف العالقة بيف المجالس 
كذلؾ ىناؾ التخطيط اإلقميمي كالذم يقسـ األقاليـ في األردف كفؽ التقسيـ اإلدارم القائـ، . المحمية

األقاليـ التنمكية، : كالذم يعتبر كؿ محافظة إقميـ تنمكم، كقسمت ىذه األقاليـ إلى ثالثة مستكيات كىي
المناطؽ التنمكية كالكحدات التنمكية، كقد حددت كزارة التخطيط األىداؼ التالية لمتخطيط اإلقميمي 

: كىي
. االستغالؿ األمثؿ لممكارد المحمية المتاحة، كتشغيؿ األيدم العاممة المحمية/ 1
. تكزيع عادؿ لمكاسب التنمية، كتحسيف المستكل التنمكم كالخدماتي في جميع المناطؽ في المممكة/ 2
. تقميؿ العبء اإلدارم كالتنمكم عف السمطة المركزية بمختمؼ ىيئاتيا/ 3
تنمية ركح المكاطنة كاالنتماء كترسيخ مبدأ الديمقراطية كتكسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار / 4

. التنمكم، مما يساىـ في تعميؽ الشعكر بالمسؤكلية لدل المكاطف كالمسؤكؿ
الحد مف البيركقراطية اإلدارية كتسريع عممية صنع القرار اإلدارم كالتنمكم / 5

: كلكف ىناؾ العديد مف المشاكؿ كالعقبات التي تكاجو التخطيط اإلقميمي في األردف، كمف ىذه المشاكؿ
شدة الرقابة عمى عمؿ اإلدارات اإلقميمية مما انعكس سمبا عمى استقالؿ ىذه اإلدارات، كحد مف حريتيا 
في ممارسة صالحياتيا اإلدارية كالتنمكية، فيذه اإلدارات ال تشمؿ صالحياتيا في الخدمات التعميمية 

كالصحية، كقراراتيا التنمكية يجب أف تأخذ مكافقة السمطة المركزية خاصة في ما يتعمؽ باألنفاؽ 
 صالحية ممارسة أم أنشطة اقتصادية ؾكالصرؼ عمى المشركعات التنمكية العامة، كما أنيا ال تمتؿ
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أك مشاركة القطاع الخاص مما يقمؿ مف مكاردىا المادية كالبشرية كيبقييا عاجزة عف أداء مياميا 
التنمكية، كذلؾ ضعؼ المشاركة الشعبية في إدارة الكحدات اإلدارية المختمفة رغـ أف ىذه اإلدارات 

(. 2003جامعة أـ القرل،)كجدت لحؿ مشاكميـ
مف الكاضح أف المجالس أك اإلدارات اإلقميمية سكاء مجالس الخدمات المشتركة أك إدارات التخطيط 

اإلقميمي في األردف لـ ترتؽ إلى مستكل الالمركزية اإلدارية، كىناؾ سيطرة كاضحة كشديدة مف السمطة 
المركزية عمى ىذه المجالس، كذلؾ عدـ تكفر المصادر المالية كالبشرية المؤىمة يحد مف قدرة ىذه 

اإلدارات عف أداءىا، عدا عف عدـ مشاركة السكاف المحمييف ليس في إدارة ىذه المجالس فحسب بؿ 
كذلؾ تعييف . عدـ مشاركتيـ في تحديد االحتياجات األكلكيات كالتخطيط بناء عمى ىذه األكلكيات

. رؤساء ك أعضاء ىذه المجالس ال يسيـ في التفاعؿ بيف المجتمع المحمي كىذه المجالس
 

:  مجالس الخدمات المشتركة في فمسطين3.3
 

مجمس قركم، كبعد قدـك السمطة  (109)بمدية ك(30)قبؿ قدـك السمطة الفمسطينية كاف ىناؾ 
بمدية كالمجالس (121)الفمسطينية تـ إعادة ىيكمة تنظيـ كىيكمة الحكـ المحمي كزادت البمديات إلى 

فمسطيف،كزارة الحكـ .)لجنة مشاريع (130) باإلضافة إلى ,UNDP) 2003)مجمسا(252)القركية إلى 
، إف ىذا العدد اليائؿ مف الييئات المحمية كالذم يمثؿ التجمعات السكانية المنتشرة في (2004المحمي،

عادة بناء البنى التحتية المدمرة أك غير المكجكدة  أرجاء الكطف بحاجة إلى الكثير مف الخدمات، كا 
أصال بسبب االحتالؿ اإلسرائيمي، تحتـ كجكد تعاكف كتنسيؽ بيف الييئات المحمية المتقاربة جغرافيا 

كالمنسجمة ثقافيا ك إلنشاء خدمات مشتركة فيما بينيا، كمجالس الخدمات المشتركة إحدل أدكات ىذا 
كقد بدا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي بفكرة المجالس المشتركة في . التعاكف كالتنسيؽ كما رأينا سابقا

 مف اجؿ تعزيز الالمركزية لمسمطات المحمية في المناطؽ الريفية بالضفة الغربية كقطاع 1994العاـ 
غزة، كىك يمثؿ نمكذج شراكة بيف البرنامج مف جية كالسمطة الفمسطينية ممثمة بكزارة الحكـ المحمي 

كالييئات المحمية كالمؤسسات المانحة مف جية أخرل، كيشرؼ عمى البرنامج لجنة تكجييية تتككف مف 
ممثميف عف كزارات الحكـ المحمي، المالية، التخطيط كالتعاكف الدكلي كبرنامج األمـ المتحدة 

 .(ر-ب،ت)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي)اإلنمائي

كبرنامج األمـ المتحدة  (UNDCF)عقب اتفاقيات أكسمك كبمبادرة مف صندكؽ األمـ المتحدة لمتنمية
في (Local Rural Development Program) اإلنمائي تـ بدء برنامج التنمية الريفية المحمية

 في منطقة جنيف، كقد اعتمد البرنامج مبدأ تركيج الالمركزية كتقكية البنى المؤسساتية 1994بداية عاـ 
مف خالؿ معالجة النقص في البنى التحتية ك الخدماتية كمعدالت الفقر المرتفعة في المناطؽ 

ككذلؾ عمؿ عمى تشجيع المشاركة الشعبية في . (ر-ب،ت)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي)الريفية
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 ىدؼ ؾتحديد االحتياجات أألكلكيات التنمكية الممحة كالمشاركة في التخطيط كالتنفيذ لممشاريع، كذؿ
إلى تقميؿ اليكة بيف الريؼ كالمدينة كالتكجو إلى المناطؽ الريفية األكثر تيميشا ك 

، كاعتمد البرنامج عمى تكفير المصادر كالدعـ الفني (2004فمسطيف،كزارة الحكـ المحمي،).كحرمانا
ككسائؿ لممساعدة في تحسيف القدرات المؤسساتية لمجاف التخطيط اإلقميمية لتنفيذ برامج كمشاريع 
تنمكية، كقد صمـ البرنامج لدعـ الييئات المحمية في الريؼ الفمسطيني لتنفيذ األنشطة عمى أساس 

: اإلقميـ الجزئي الكاحد ككحدة جغرافية كاحدة، كقد قسمت األقاليـ الجزئية كفقا لممعايير التالية
" عالقات ديمغرافية"قميـ جزئي متفاعؿ بتعداد سكاني1/1
تكاصؿ جغرافي كاقتصادم كاجتماعي / 2
مستكل الخدمات المتكفرة حيث تعطى األكلكية لألقاليـ التي تفتقد لمخدمات األساسية / 3
يككف مركز اإلقميـ الجزئي بمدية تصنيؼ ب لالستفادة مف خبرة البمدية في إدارة كتنفيذ / 4

(. 2004فمسطيف،كزارة الحكـ المحمي،).األنشطة
تشكؿ في فمسطيف العديد مف مجالس الخدمات المشتركة، سكاء المدعكمة مف برنامج التنمية الريفية 

( 1)المحمية أك المدعكـ مف مؤسسات أخرل، كقد صدر قانكف المجالس المشتركة كالذم يحمؿ رقـ
 كالذم يمكف الييئات المحمية المتجاكرة جغرافيا مف تشكيؿ مجالس خدمات مشتركة لمقياـ 1998لعاـ 

بميمة أك ميمات بالتعاكف فيما بينيا، بيدؼ رفع كفاءة الخدمات كتحسينيا كتقميؿ التكاليؼ، كقد انشأ 
العديد مف مجالس الخدمات المشتركة، منيا ما ىك قائـ عمى خدمة كاحدة مثؿ مجمس الخدمات 
المشتركة لمنفايات الصمبة، كمنيا ما ىك متنكع الخدمات، كبمغ عدد المجالس المشتركة لمتخطيط 

مجمسا مشتركا في (70)لجنة تخطيط إقميمية ليصبح ىناؾ (15)مجمسا باإلضافة إلى(55)كالتطكير 
ىيئة محمية، كبعض الييئات المحمية عضكة في أكثر مف  (627)الضفة الغربية كقطاع غزة يشكمكف 

. مجمس
 عند بدء برنامج التنمية الريفية المحمية لـ يكف ىناؾ أم مرجعية قانكنية تحكـ ىذه المجاف، ككانت 
ذات إطار إدارم ك نظاـ داخمي مصادؽ عميو مف كزير الحكـ المحمي، كليس لو مرجعية قانكنية، 
كمف اجؿ جعؿ ىذه المجالس ذات إطار قانكني فقد تـ االتفاؽ بيف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 

 2003لعاـ  (1)ككزارة الحكـ المحمي، كتـ تعديؿ نظاـ المجالس الخدمات المشتركة كالذم يحمؿ رقـ
 تكأخذت ىذه المجالس البعد التنمكم التطكيرم لإلقميـ الجزئي الذم تعمؿ بو، كسميت بمجالس الخدما

المشتركة لمتخطيط كالتطكير كتمت المصادقة عمى ىذا القانكف مف قبؿ كزير الحكـ 
(. 2004فمسطيف،كزارة الحكـ المحمي،).المحمي

 كقد اعتمد البرنامج في المرحمة األكلى مف برنامج التنمية الريفية المحمية بعد اختيار إقميميف جزئييف 
في محافظة جنيف كباستخداـ عممية منظمة لمتخطيط بالمشاركة، بحيث تشكؿ القرل لجاف التخطيط 

اإلقميمية، كفي ىذه المرحمة كاف التركيز مكجيا عمى المستكل المحمي أكثر مف التركيز عمى المستكل 
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بناء عمى التقييـ الذم أجراه . ألتنسيقي مع الكزارات ذات االختصاص مع مراعاة المشاركة المجتمعية
برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كصندكؽ األمـ المتحدة لمتنمية أكصى بمرحمة ثانية مف برنامج التنمية 

مع بعض التعديالت الطفيفة كقد دعمت المرحمة الثانية كالتي بدأت في  (LRDP )الريفية المحمية
كالياباف، كتـ اختيار أربعة أقاليـ جزئية إلنشاء لجاف  UNDP، (UNCDF) مف قبؿ 1997العاـ 

تخطيط إقميمية، مع اآلخذ بعيف االعتبار في ىذه المرحمة ضركرة خمؽ مشاريع مشتركة لخدمة 
كفي ىاتيف المرحمتيف تـ التركيز . مجمكعة مف القرل بناء عمى الدركس المستفادة مف المرحمة األكلى

عمى البنى التحتية في القرل المستيدفة في األقاليـ الجزئية كلـ يعط االىتماـ الكافي لبناء المؤسسات 
(. (ب- 2003برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، )كتعزيز قدرات ككادر لجاف التخطيط 

بناء عمى التجارب كالخبرة المكتسبة في المرحمتيف األكلى كالثانية كبتمكيؿ مف المفكضية األكركبية ك 
، 1999بدا العمؿ في المرحمة الثالثة كالتي بدأت في العاـ USAID) ك(EC ككالة التنمية األمريكية 

 ليشمؿ احد عشر إقميما جزئيا مع زيادة في التمكيؿ لمصمحة القرل كالمشاريع جمع تكسيع البرناـ
المشتركة، كفي ىذه المرحمة تـ التركيز عمى ضماف استمرارية لجاف التخطيط اإلقميمية مف خالؿ 

تدريب ككادر ىذه المجاف عمى التخطيط كالتخطيط االستراتيجي كتنفيذ المشاريع، كقد تـ اختيار األقاليـ 
الجزئية في ىذه المرحمة بناء عمى أكلكيات الحكـ المحمي لممناطؽ المحركمة مف المساعدات خالؿ 
السنكات الثالث األخيرة كاالتجاىات الكزارية، كذلؾ استنادا إلى مستكيات الفقر بناء عمى تقرير كزارة 

، باإلضافة إلى تكصيات المجنة التكجييية لمبرنامج، كقد ميدت ىذه المرحمة 1998التخطيط لعاـ 
. لكضع إطار قانكني ليذه المجالس

 عدد األقاليـ الجزئية، المجتمعات كالمشاريع حسب المرحمة 3.1جدكؿ 
 

عدد المشاريع في عدد المجتمعات عدد األقاليـ الجزئية المرحمة 
القرية 

عدد المشاريع 
المشتركة 

-  17 17 2األكلى 

 6 70 69 4الثانية 

 30 197 169 11الثالثة 

 41 284 255 17المجمكع 

 مميكف دكالر، 4 كميزانيتيا كانت 1997-1994كقد امتدت المرحمة األكلى مف البرنامج بيف أعكاـ 
 مميكف 8 كبميزانية 1999أما المرحمة الثانية فقد بدأت مع نياية المرحمة األكلى حتى نياية العاـ 

دكالر ، أما المرحمة الثالثة فبدأت مع نياية المرحمة الثانية كيتكقع أف تدـك أربعة سنكات بميزانية أكلية 
 كحتى أالف تـ تمكيؿ ىذا البرنامج مف المفكضية 1994 مميكف دكالر أمريكي، كمنذ العاـ 21مقدارىا 

األكركبية، حككمة الياباف، حككمة ىكلندا، الصندكؽ العربي لمتنمية االجتماعية ك االقتصادية، صندكؽ 
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 ،كقد تـ إنشاء العديد مف مجالس الخدمات المشتركة في UNDPتطكير األمـ المتحدة لمتنمية ك
 في 1 ك ج 2 ك ج 3الضفة الغربية كقطاع غزة مثؿ مجمس الخدمات المشترؾ لمتخطيط كالتطكير ج
. (ب،ت– LRDP)محافظة جنيف كيشير الحرؼ إلى المحافظة كالرقـ إلى المرحمة كىي بعد تنازلي

 يكضح عدد األقاليـ الجزئية كالمجتمعات كالمشاريع حسب كؿ مرحمة مف مراحؿ المشركع 3.1كالجدكؿ 
(. (ب -2003برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، )
 

:  أىداف البرنامج3.3.1
 

التقميص المستداـ في الفقر "ىك ( (LRDPإف اليدؼ التنمكم العاـ لبرنامج التنمية الريفية المحمية 
الجماعي في مناطؽ ريفية مختارة في الضفة الغربية كقطاع غزه مف خالؿ دعـ السمطات المحمية 

 ككزارة الحكـ المحمي في مجاالت البنية التحتية كالخدمات كفقان لألكليات التي يحددىا السكاف المحميكف
حداث تنمية اقتصادية محمية ، كيركز البرنامج عمى ((ب -2003برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، ) كا 

: ثالثة عناصر ذات عالقة متبادلة كىي
بناء المؤسسات كييدؼ إلى تقكية قدرات الييئات المحمية مف خالؿ تدريب طكاقـ الييئات المحمية / 1

.  المشاريع كاإلدارة الماليةةفي كتابة التقارير، إدار
البنى التحتية التي مف خالليا يمكف تحسيف الخدمات األساسية في المناطؽ الريفية مف طرؽ / 2

.  داخمية، مدارس، عيادات صحية، شبكات مياه، صرؼ صحي ككيرباء
دعـ كزارة الحكـ المحمي كتعزيز جيكدىا الرامية إلى تدعيـ مفيـك الالمركزية لمييئات / 3

. (أ -2003)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي)المحمية
كفي ىذا اإلطار يقكؿ مدير برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في فمسطيف أف التنمية الفمسطينية تقـك 
عمى ركيزتيف كىما إعادة األعمار أم إعادة ترميـ ك بناء البنية التحتية كبناء أسس اقتصاد كطني 

. ((ب،ت)تيمكثي ركزرميؿ،)قادر عمى االعتماد عمى ألذات 
 
 
 

:  إستراتيجية البرنامج3.3.2
 

يفيد برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي أف إستراتيجيتو في برنامج التنمية الريفية المحمية ترتكز عمى النقاط 
: التالية



 59 

يعمؿ البرنامج عمى تمبية االحتياجات األكثر أىمية لممجتمع : التركيز عمى حاجات المجتمع الريفي/ 1
المحمي كالتي يتـ تحديدىا مف خالؿ المشاركة المجتمعية في تحديد االحتياجات التنمكية، كمف 

الحاجات األساسية التي يمبييا البرنامج مياه صالحة لمشرب، خدمات الصحة كالتربية كالتعميـ كالشؤكف 
 .االجتماعية كبناء كتأىيؿ الطرؽ الداخمية كالرئيسية كالتنمية الزراعية كاالقتصادية

التركيز عمى بناء القدرات البشرية كتنمية الميارات الفنية : تعزيز القدرات المؤسساتية كالبشرية/ 2
دارة المشاريع مف خالؿ كرش  كاإلدارية لمييئات المحمية المشتركة في مختمؼ المجاالت مف التخطيط كا 
العمؿ، المساعدة الفنية المباشرة، تبادؿ الخبرات كالتدريب الميداني في مكاقع العمؿ لككادر المجالس 

 .(ر-ب،ت)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي). المشتركة

اعتماد المشاريع لممجالس المشتركة مف خالؿ االتفاؽ : تشجيع الديمقراطية كالتعاكف كاإلدارة الجيدة/ 3
بداء آرائيـ كمشاركتيـ في صنع  الجماعي كلممجتمعات المشتركة في المجمس كسماع أصكات الفقراء كا 
القرار، كما أف انتخاب لجاف تخطيط إقميمية صغيرة ممثمة لممجتمعات المشاركة في المجمس تساىـ في 

. التعاكف كالمشاركة فيما بيف ىذه التجمعات
 مشركع قركم تدار مف قبؿ المجالس المحمية أك لجاف 300كقد نفذ مف خالؿ المجالس المشتركة 

 كمساندة األطقـ الفنية لكزارة الحكـ المحمي كبرنامج ةالمشاريع أك لجاف التخطيط اإلقميمية، بمساعد
% 25 قاـ البرنامج بتخصيص لاألمـ المتحدة اإلنمائي، كمف اجؿ ضماف تنفيذ مشاريع مشتركة لمقر

 30 أك أكثر، كاستطاع البرنامج تنفيذ لمف ميزانياتو لكؿ إقميـ لتنفيذ مشاريع مشتركة لثالث قر
(.  (ب -2003برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، ) 2002 نياية العاـ لمشركعا مشتركا حت

 
:  إجراءات تشكيل اإلقميم3.3.3

 
 الجزئية المنكم أقامتيا كالتي يتـ تحديدىا بناء عمى األكلكيات ـبناء عمى اختيار الحكـ المحمي لألقالي

السالفة الذكر تقـك كزارة الحكـ المحمي بطمب مف رؤساء الييئات المحمية لإلقميـ الجزئي التخطيطي 
 إلى عضكية لجة التخطيط، كيقـك مندكبيف عف الحكـ المحمي ك ـلحضكر اجتماع لدعكتيـ لالنضما

 ك أىداؼ تشكيؿ لجنة التخطيط اإلقميمية كحقكؽ ةطاقـ برنامج التنمية الريفية المحمية بشرح فكر
ككاجبات األعضاء كاألطراؼ ذات العالقة، كبعد ذلؾ يعقد برنامج التنمية الريفية بالتعاكف مع دائرة 
الحكـ المحمي في المحافظة المعنية بعقد كرشة عمؿ خاصة لعرض كنقاش األنظمة الداخمية لمجنة 

بعد ذلؾ يتـ انتخاب لجنة تنفيذية مف بيف أعضاء لجنة التخطيط .كيتـ تثبيت المجنة قانكنيا بقرار كزارم
مف خالؿ االقتراع السرم بحضكر جميع األعضاء استنادا إلى النظـ الداخمية المتبعة، كتتككف المجنة 
التنفيذية مف ثمث األعضاء عمى األقؿ كتتألؼ مف رئيس، نائب لمرئيس، أميف الصندكؽ، أميف السر، 

. كمسؤكؿ العالقات الخارجية كجميع ىذه المناصب طكعية كبدكف اجر
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إضافة إلى ذلؾ فقد اىتـ البرنامج بالتدريب سكاء لككادر المجاف أك ألعضاء المجاف كلممثميف مف 

المجتمع المحمي كيككف مكضكع التدريب حسب الفئة المستيدفة مف التدريب حيث يتـ التركيز عمى  
دارة المشاريع كالمشاريع المشتركة لككادر المجاف،  التشبيؾ كاألنظمة الداخمية ألعضاء المجاف، كا 

كالبحث السريع بالمشاركة لممتطكعيف مف المجتمع المحمي، كما أف ىناؾ تدريب عممي في مكاقع 
العمؿ كبشكؿ مستمر كيستيدؼ أعضاء ككادر المجاف لزيادة كفاءتيـ اإلدارية كالفنية كالمالية، كيشمؿ 

التدريب العممي إعداد التقرير كالمراسالت، حفظ السجالت كالمحاسبة، كيفية تحضير كتقييـ 
برنامج األمـ المتحدة ).  باإلضافة إلى كيفية إعداد الخطط التنمكية لقرل لجاف التخطيطتالمعطاءا
(.  (ب -2003اإلنمائي، 

 
عند بدء برنامج التنمية الريفية المحمية لـ يكف ىناؾ أم مرجعية قانكنية تحكـ ىذه المجاف، ككانت ذات 
إطار إدارم ك نظاـ داخمي مصادؽ عميو مف كزير الحكـ المحمي، كليس لو مرجعية قانكنية، كمف اجؿ 
جعؿ ىذه المجالس ذات إطار قانكني فقد تـ االتفاؽ بيف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ككزارة الحكـ 

 كأخذت ىذه المجالس البعد التنمكم 2003المحمي، كتـ تعديؿ نظاـ المجالس الخدمات المشتركة عاـ 
 المشتركة لمتخطيط كالتطكير كتمت تالتطكيرم لإلقميـ الجزئي الذم تعمؿ بو، كسميت بمجالس الخدما

(. 2004فمسطيف،كزارة الحكـ المحمي،).المصادقة عمى ىذا القانكف مف قبؿ كزير الحكـ المحمي
 

:  تمويل المجان 3.3.4
 

اعتمد برنامج التنمية الريفية تكزيع التمكيؿ لمجنة التخطيط اإلقميمية بناء عمى عدد السكاف المسجؿ 
لكؿ قرية في التخطيط الجزئي، كيقـك البرنامج بتخصيص مبمغ لمجنة الستجار مقر لو كراء المكاـز مف 
معدات كأثاث كما يقـك البرنامج بتخصيص مبمغ لتغطية ركاتب منسؽ كميندس لجنة التخطيط لمدة 

 شيرا كالتي تقـك بتكظيفيـ لجنة التخطيط كبأشراؼ برنامج التنمية 24 شيرا كفي بعض البرامج 18
الريفية المحمية، كيتـ تحكيؿ المنح إلى المجنة كالتي تقـك بدفع الركاتب إلى المكظفيف، ىذا في البرامج 

، أما البرامج الممكلة مف الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية فاف ةالممكلة مف قبؿ المفكضية األكركبي
مكظفي المجنة يعتبركف مكظفي برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كيدفع ليـ البرنامج ركاتبيـ مباشرة، كما 

يتـ تحكيؿ أمكاؿ المقاكليف العامميف عمى المشاريع مباشرة، كعند انتياء البرنامج مف المفترض أف 
يتحكؿ المكظفيف إلى مكظفيف لدل لجنة التخطيط، عمى اعتبار أف المجنة ستككف قادرة بعد ىذه الفترة 

 ((.  2003ب-برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، )عمى إدارة شؤكنيا
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:  كيفية التخطيط وتحديد المشاريع3.3.5
 

مف أىـ كظائؼ لجاف التخطيط اإلقميمية اختيار المشاريع بناء عمى التخطيط المبني عمى تحديد 
: االحتياجات، كفي برنامج التنمية الريفية ىناؾ نكعاف مف المشاريع كىي

أم المشاريع التي تنفذ عمى مستكل القرية الكاحدة، كيتـ تحديد احتياجات القرية :المشاريع الفردية/ 1
مف خالؿ الدراسة الشخصية كالبحث السريع بالمشاركة كبناء عمييما يتـ ترتيب االحتياجات حسب 
األكلكيات بالترتيب، كمف ثـ يتـ اختيار المشاريع األكثر مالئمة لمقرية، كقد ال يتـ تمكيؿ المشركع 
األكثر إلحاحا، خاصة إذا كاف تنفيذ المشركع معقدا أك يكمؼ أكثر مف المكازنة المخصص لمقرية، 

 التعميمية، ؽكمف أكثر المشاريع الفردية التي نفذت ضمف البرنامج مشاريع تأىيؿ كتعبيد الطرؽ، المراؼ
.  كالصرؼ الصحي ك المرافؽ الصحيةء، الماءالكيربا

أم المشاريع التي تشترؾ بيا ثالثة قرل عمى األقؿ مف قرل لجاف التخطيط، : المشاريع المشتركة/ 2
كيتـ تحديد األكلكيات بنفس طريقة المشاريع الفردية مع األخذ بعيف االعتبار أف تككف ىذه المشاريع 
مبنية عمى دراسات ذات جكدة عالية لتحقيؽ االستمرارية كاالستدامة لو كيتـ اختيار المشركع المشترؾ 

.  القصكلةالمجدم اقتصاديا كذك األكلكم
 

:  التخطيط االستراتيجي3.3.6
 

إف عممية التخطيط التنمكم االستراتيجي ىي مسؤكلية كطنية كتقع عمى عاتؽ العديد مف الجيات 
الرسمية كبمساعدة كتنسيؽ الجيات األىمية، كالتخطيط الجزئي يجب أف يككف مبنيا عمى أساس 

. التخطيط االستراتيجي كاف يككف بينيما انسجاـ
يشكؿ برنامج التنمية الريفية نمكذجا لمتخطيط الجزئي لألرياؼ، كيتـ التخطيط بناء عمى تحديد 

االحتياجات األكلكيات المجتمعية كالتي تحدد بناء عمى اإلمكانيات المتاحة، كيجب أف يؤخذ بعيف 
برنامج األمـ المتحدة ). االعتبار عند إجراء التخطيط االستراتيجي ىذه األكلكيات بعيف االعتبار

(.  (ب -2003اإلنمائي، 
 

:  الدراسات السابقة3.4
 

تشير الدراسة التي أعدىا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي عف اثر لجاف التخطيط اإلقميمية التي أنشاىا 
في فمسطيف إلى أف ثالثة مف لجاف التخطيط اإلقميمية لـ تكف قادرة عمى االستمرار كذلؾ لعدة أسباب 

منيا عدـ كجكد اىتمامات مشتركة بيف قرل اإلقميـ الكاحد، كذلؾ قمة الدخؿ المادم مف المشاريع 
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 المجاف، قالمشتركة التي انشات مف خالؿ المشركع، إضافة إلى الضعؼ في القدرة المؤسساتية لدل ىذ
كذلؾ عدـ كجكد صفة قانكنية ليذه المجاف مف قبؿ كزارة الحكـ المحمي كالكزارات األخرل ك بالتالي لـ 
دارم مف كزارة الحكـ المحمي ليذه المجاف في تمؾ الفترة، كزيادة عمى ذلؾ عدـ  يكف ىناؾ دعـ فني كا 

اعتراؼ المانحيف بيذه المجاف كعدـ قدرة ىذه المجاف عمى تسكيؽ نفسيا كعدـ قدرتيا عمى تنفيذ 
كقد عمؿ البرنامج عمى تفادم ىذا الفشؿ مف خالؿ بعض اإلجراءات كالمتمثمة بالعمؿ عمى . المشاريع

إيجاد أساس قانكني لعمؿ ىذه المجاف بالتعاكف مع كزارة الحكـ المحمي، كالعمؿ عمى إيجاد إجراءات 
كسياسات كاضحة كتـ عمؿ العديد مف األدلة التي تنظـ عمؿ المجاف باإلضافة إلى تشجيع عمؿ 

مشاريع مشتركة بحيث يمكف لمخدمات التي تكفرىا المجاف الحصكؿ عمى دخؿ مف ىذه الخدمات كذلؾ 
 جميع ىذه ـفرض أقساط شيرية عمى الييئات المشاركة بيذه المجاف حسب عدد سكانيا، كرغ

اإلجراءات إال أف لجاف التخطيط بقيت تكاجو العديد مف العقبات كمنيا عدـ كفاية المصادر البشرية 
المتاحة ليا كضعؼ الخبرة الفنية رغـ تكظيؼ ككادر فنية ليذه المجاف كتدفع أجكرىا مف قبؿ البرنامج، 

 الالزمة لتحسيف أداء لجانيا، ترغـ تحسف أداء الطكاقـ الفنية إال أنيا ما زالت تفتقر إلى الكفاءا
عالكة عمى .كمحدكدية المصادر المالية كغياب آليات تنفيذ القانكف كاالعتماد العالي عمى المانحيف

ككف أعضاء المجاف مف المتطكعيف فانو مف الصعب عمييـ إعطاء الكقت الكافي لممؤسسة مما يقمؿ 
كما أف كقكع بعض القرل في المناطؽ ج تحد أحيانا . مف عطائيـ كقدرتيـ عمى متابعة عمؿ المؤسسة

.  كفؽ اتفاقيات أكسمكاإلسرائيميةمف قدرة المجاف عمى تنفيذ المشاريع لكقكعيا تحت السيطرة 
مف اجؿ استمرارية ىذه المجاف بعد انتياء إعماليا يرل برنامج التنمية الريفية المحمية بأنو يجب أف 

يككف ىناؾ كضع قانكني ليذه المجاف، كاف يككف ليذه المجاف قيمة كمكانة عند أعضائيا، كاف يككف 
ىناؾ حاجة ليذه المجاف في اإلقميـ الجزئي، كذلؾ يجب أف يككف أعضاء ىذه المجاف أناس فاعميف في 

برنامج )ـعمميـ كقياميـ بأداء عمميـ بكفاءة عالية باإلضافة إلى تكفر مكارد كافية لضماف إستمراريتو
 ((.  2003ب-األمـ المتحدة اإلنمائي، 

 
أشارت نتائج تقييـ االحتياجات أف المشاركة المجتمعية ذات تجربة ايجابية، مف خالؿ مشاركة مختمؼ 
يجاد الحمكؿ لمخمؿ المكجكد  فئات المجتمع المحمي مف شباب، نساء كرجاؿ في تحديد االحتياجات، كا 
في البنى التحتية كتقديـ الخدمات، كرغـ أف احتياجات النساء قد تغفؿ أحيانا بسبب المستكل التعميمي 

لمنساء، أك القيـ االجتماعية كالثقافية السائدة، كعدـ قدرتيا عمى إيصاؿ رأييا أحيانا، إال أف ىذه 
المشاركة ساىمت في جعؿ السكاف يشعركف أنيـ مساىمكف في المشركع، حتى كلك لـ يشارككا في 

مع أف ألمساىمة العينية أك النقدية تزيد مف الشعكر باف المشركع ليـ . المساىمات العينية أك النقدية
كىـ مف ساىمكا بإنجازه، كما أف أعضاء المجاف اكتسبكا الشرعية مف مجتمعاتيـ التي عممت عمى 
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برنامج )ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية في تحديد احتياجاتيـ كقامت بعمؿ مشاريع تمبي حاجة السكاف
(. (ب -2003األمـ المتحدة اإلنمائي، 

 أخرل لدعـ إصالح الحكـ المحمي كالمعدة مف قبؿ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كبدعـ ة كفي دراس
مف الحككمة اليابانية كبالتعاكف مع كزارة الحكـ المحمي، فقد أشارت ىذه الدراسة إلى انو يقع عمى 

عاتؽ برنامج التنمية الريفية المحمية كالبرامج األخرل المشابية كالممكلة مف المانحيف تقكية الكظائؼ 
ذات العالقة في كزارة الحكـ المحمي، لتتمكف مف دعـ لجاف التخطيط اإلقميمية لممشاريع التنمكية 

: المشتركة كخاصة في المجاالت التالية
العمؿ عمى تعديؿ قانكف الييئات المحمية الحالي ليمكف لجاف التخطيط اإلقميمية لممشاريع التنمكية . 1

. المشتركة، مف اجؿ تقميؿ تبعية ىذه المجاف لكحدات الحكـ المحمي كتفكيضيا بالمسؤكليات بدال منيا
. تقميؿ حجـ بعض لجاف التخطيط اإلقميمية. 2

أف تككف كزارة التخطيط ىي المسؤكلة عف تحديد الييكميات طكيمة األمد لمجاف التخطيط اإلقميمية، 
 .كفؽ معايير محددة، بدال مف إنشاء كؿ لجنة عمى أساس مستقؿ استجابة لطمبات المانحيف

عمى كزارة الحكـ المحمي أف تعمؿ عمى إستراتيجية أف ىذه المجاف ىي برنامج عمؿ، لتصبح في .4
 .نياية المطاؼ كحدة حكـ محمي مكحدة تتمتع بالصالحيات الكاممة لمقياـ بكاجباتيا عمى أكمؿ كجو

(2003 (UNDP, .

أما الدراسة التي أعدتيا كزارة الحكـ المحمي فتشير إلى أف العالقة بيف رؤساء الييئات المحمية كرؤساء 
مجالس الخدمات المشتركة لمتخطيط كالتطكير قائمة عمى أساس األنظمة كالقكانيف التي تحكـ العالقة 
بينيـ كتنظـ الحقكؽ كالكاجبات لكؿ منيـ، كما أف انتخاب الرئيس كأعضاء الييئة اإلدارية لممجمس 

. كاف ليا اثر ايجابي في تقميؿ الجيكية كالعشائرية السائدة في بعض التجمعات السكانية
إف غياب التخطيط أدل إلى اشتراؾ الييئة المحمية الكاحدة في بعض األحياف في أكثر مف مجمس 

 السبب في دخدمات ما أدل إلى حالة مف اإلرباؾ كالتضارب كاختالؼ المسميات ليذه المجالس، كيعك
ذلؾ إلى غياب الدراسة كالتخطيط المسبؽ قبؿ إنشاء ىذه المجالس مف قبؿ الكزارة، كرغـ أف فكرة 

البرنامج التي طرحت مف برنامج التنمية الريفية المحمية يقع ضمف برامج الكزارة كأىدافيا إال أنيا لـ 
جراء الدراسات الالزمة لتطكيرىا ككضع خطط استراتجيا  لعمميا في تتعط القدر الكافي مف االىتماـ كا 

المراحؿ المتقدمة بناء عمى نتائج الدراسات، كتؤكد الدراسة باف لجاف التخطيط اإلقميمية نجحت أكثر 
مف مجالس الخدمات المشتركة ألنيا أخذت البعد التخطيطي التنمكم ك تكفر األطقـ الفنية كالتمكيؿ، 
كاعتمادىا مشاركة كمساىمة المجتمع المحمي في إنجاز المشاريع، رغـ أف الكزارة كحدت المسميات 

الف مجالس التخطيط كالتطكير لـ تكف تعمؿ ضمف - ليذه المجاف لتعمؿ ضمف إطار قانكني كاحد
إال أف ىذا التعديؿ لـ يأخذ بعيف االعتبار تكحيد آليات العمؿ كتكضيح - إطار قانكني فمسطيني
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الصالحيات كالمسميات كالمخالفات كالعقكبات لمعامميف بيذه المجالس، مما أدل إلى كقكع ارباكات، 
.  التخطيط اإلقميمي تعمؿ ضمف مسمياتيا السابقةفكما زالت بعض لجا

تشير الدراسة إلى أف عمؿ مجالس التخطيط كالتطكير كاف ليا ايجابيات في عمميا، كمف ىذه 
االيجابيات المقدرة عمى تمبية احتياجات التجمعات الصغيرة ذات اإلمكانيات الضعيفة كالتي لـ يكف 
بمقدكرىا تحقيؽ ذلؾ بمفردىا، كذلؾ مشاركة الييئات المحمية في التخطيط كالتنفيذ مف أىـ عكامؿ 
نجاح التجربة، كاالنسجاـ كالتعاكف في المجمس الكاحد، كما أف حجـ التأثير الذم يتمتع بو المجمس 
اكبر مف الييئة المحمية بمفردىا عمى الجيات األخرل، باإلضافة إلى تبادؿ المعمكمات كالخبرات بيف 
مختمؼ الييئات المحمية كمؤازرة بعضيا البعض، كالتزاـ بعض الييئات المحمية بتسديد المستحقات 

. المترتبة عمييا
رغـ جميع ىذه االيجابيات إال أف ىناؾ عكامؿ فشؿ في ىذه المجاف كمنيا أف الممارسات االحتاللية 
مف تدمير لمبنى التحتية كتقطيع أكصاؿ الكطف اثر عمى الكضع االقتصادم لمسكاف كأدل إلى عدـ 

قدرتيـ عمى سداد مستحقات المجالس، مما جعؿ بعض المجالس عاجزة عف تسديد المستحقات 
المترتبة عمييا، إضافة إلى ذلؾ عدـ كضكح الرؤيا كاألىداؼ لدل بعض المجالس بسبب قمة الكعي 
كالمعرفة لدل القائميف عمى ىذه المجالس، أك لقمة الخبرة كالكفاءة لدييـ كعدـ قدرتيـ عمى إنجاز 
مشاريع عممية، إضافة إلى كجكد تقصير مف قبؿ الكزارة في المتابعة كالتكجيو كاإلشراؼ عمى ىذه 

(. 2004فمسطيف،كزارة الحكـ المحمي،)المجاف
كفي دراسة لعبد العاطي فتؤكد أف التطكر الكمي لممجالس المشتركة بمختمؼ مسمياتيا لـ يتبعيا تطكر 

نكعي سكاء في نمط اإلدارة أك في حجـ المكازنات المخصصة لممجالس، إضافة إلى غياب 
الديمقراطية كقمة الصالحيات التي تتمتع بيا الييئات المحمية بمكجب القانكف، كبقيت صالحيات 

الييئات المحمية كمجالس الخدمات المنتسبة إلييا محدكدة جدا، كال يكجد صالحيات فعمية في مجاالت 
(. 2005عبد العاطي،). الشؤكف االجتماعية أك التعميـ أك الخدمات الصحية

 
 
 
 خالصة 3. 5
 

إف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ىك برنامج عالمي كلو الباع الطكيؿ في التنمية في مختمؼ دكؿ 
العالـ، كيتمقى الدعـ المالي ك المكجستي مف األسرة الدكلية بحكـ انو احد مؤسسات األمـ المتحدة، 

كليذا يحظى بتأييد اغمب دكؿ العالـ، كلكف ىؿ ىذا البرنامج يعمؿ بشكؿ مستقؿ بدكف تدخؿ مف القكل 
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العظمى المسيطرة عمى العالـ كخاصة في ظؿ القطب الكاحد الذم نعيشو في ىذه الفترة، أـ انو يخضع 
لضغكط الدكؿ العظمى لتنفيذ مخططاتيا في دكؿ العالـ الثالث كالتي تعد بالدنا احد ىذه الدكؿ؟ 

مما ال شؾ فيو أف لجاف التخطيط اإلقميمية ىي خطكة رائدة في مجاؿ تعزيز الالمركزية كالديمقراطية 
كالشفافية كالمسائمة لمييئات المحمية الفمسطينية، كاف ىذه المجاف تساىـ في تطكير كتنمية المجتمعات 

المحمية في مختمؼ المجاالت إذا تكفرت ليا جميع اإلمكانيات الالزمة لعمميا، كليا الكثير مف 
االيجابيات، إال أنيا ما زالت بحاجة إلى مزيد مف التطكير بمساعدة الكزارات ذات العالقة مثؿ الحكـ 

المحمي ككزارة التخطيط، كمدىا بالكفاءات البشرية القادرة عمى النيكض بيا، كزيادة الكعي بيف 
أعضائيا ألىمية ىذه المجاف في التنمية المحمية، كتكفير المكارد المالية المستدامة ليا مف اجؿ 

. االستمرار في عمميا
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

الفصل الرابع  
 

 مقدمة 4.1
 

تـ استخداـ العديد مف األساليب البحثية مف اجؿ الكصكؿ إلى المعمكمات المطمكبة، في ىذه الدراسة 
برنامج األمـ المتحدة ، مف خالؿ دراسة الكثائؽ الصادرة عف المنيج التاريخي فقد اتبع أسمكب
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 التقارير ل، كعؿسكاء كانت تقارير أك منشكرات أك مقاالت مكتكبة  تحميل المضمونجومنواإلنمائي، 
 دراسة أنكاع المشاريع التي يقدميا البرنامج في  كالمدرجة في مكاقع البرنامج عمى شبكة اإلنترنت

مراجعة الدراسات كالتقارير التي يقدميا البرنامج عف مختمؼ كذلؾ فمسطيف ككيفية تنفيذ ىذه المشاريع 
باإلضافة إلى دراسة نقدية . كقياس اثر ىذه البرامج عمى التنمية في فمسطيف،المشاريع المقدمة منو

كذلؾ تـ استخداـ . لممصادر كالمراجع ذات الصمة مف الدراسات السابقة، كتب، منشكرات كمقاالت
جراء مقابالت استمارة لمييئات المحمية .   مع المسؤكليف في المؤسسات ذات الصمةوا 

 
 وسائل جمع المعمومات 4.2

 
: تـ استخداـ العديد مف كسائؿ جمع المعمكمات كىي

 
: المصادر األولية 4.2.1

 
األعضاء في  الييئات المحمية عف برنامج التنمية الريفية لدلمف اجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات - أ

مجالس الخدمات المشتركة كالتي أنشاىا برنامج التنمية الريفية في محافظة جنيف، كمف اجؿ التحقؽ 
مف اثر ىذا البرنامج عمى تنمية مجالس الخدمات المشتركة كالييئات المحمية األعضاء في مختمؼ 
المجاالت كمقارنتيا بأىداؼ كاستراتيجيات برنامج التنمية الريفية المحمية، ك لمعرفة نكعية المشاريع 

ليذه  استمارة التي نفذت مف خالؿ البرنامج في مختمؼ القرل األعضاء في مجالس الخدمات تـ عمؿ
. الييئات

، كعمى أستاذ جامعي  جامعي في االقتصادأستاذ بعد االنتياء مف أعداد االستمارة تـ عرضيا عمى
 إلبداء  كالتنمية المجتمعيةفي عمـ االجتماعمختص في اإلحصاء ككذلؾ عمى أستاذ جامعي 

 إبدائيـ المالحظات كتكقيعيـ عمى االستمارات مع مالحظاتيـ دليا، كبعمالحظاتيـ كتحكيميـ 
، كبعد ذلؾ تـ عرض  تعديؿ االستمارة بناء عمى المالحظات كاالقتراحات المقدمة منيـتـكاقتراحاتيـ، 

االستمارة عمى مختص في المغة العربية، كمف ثـ أجريت دراسة تجريبية عمى بعض األشخاص ممف 
. جاىزةاالستمارة  أصبحتليـ عالقة بالبرنامج لمتأكد مف جاىزيتيا كبعد ذلؾ 

 
األعضاء في مجالس الخدمات  مراجعة المجالس البمدية كالقركية في القرل المستيدفة تـ    بعد ذلؾ 

المشتركة لمتخطيط كالتطكير لتعبئة االستمارة مف جميع الييئات المحمية األعضاء في مجالس 
الخدمات المشتركة، ما عدا ىيئة محمية كاحدة لعدـ كجكد رئيسيا في البالد كىي لجنة مشاريع تمفيت، 
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كالقرل ىي كفؽ مجمس الخدمات التي ينتمكف . كبمغ عدد الييئات المحمية كاحد كثالثكف ىيئة محمية
: إليو
الجممة، عرانة، عربكنة، دير غزالة،         : 1مجمس الخدمات المشترؾ لمتخطيط كالتطكير ج  -1

. فقكعة، جمبكف، بيت قاد الشمالي، بيت قاد الجنكبي، دير أبك ضعيؼ، عابا الشرقية
قباطية، الزبابدة، رابا، المغير، جمقمكس،  : 2مجمس الخدمات المشترؾ لمتخطيط كالتطكير ج -2

 .المطمة، أـ التكت، مركة، مثمث الشيداء، الكفير

صير، الجديدة، سيريس، ميثمكف، صانكر،  : 3مجمس الخدمات المشترؾ لمتخطيط كالتطكير ج-3
. جبع، الفندقكمية، سيمة الظير، العطارة، عجة، عنزا

تـ  التركيز عمى أف يقـك بتعبئة االستمارة مف يمثؿ الييئة المحمية في مجمس الخدمات المشترؾ، أك 
 ألخذ معمكمات دقيقة، 3مف كاف يمثميا إذا كاف المجمس غير فاعؿ كما حصؿ في مجمس خدمات ج 

. حيث أف ىؤالء األعضاء األكثر دراية بمجالس الخدمات المشتركة لمتخطيط كالتطكير
.  إجراء مقابالت مع المسؤكليف في المؤسسات الحككمية كغير الحككمية- ب
 

:  المصادر الثانوية4.2.2
 
سكاء كانت تقارير أك منشكرات أك برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، دراسة الكثائؽ الصادرة عف -1

 دراسة أنكاع  ك التقارير المدرجة في مكاقع البرنامج عمى شبكة اإلنترنتل، كعؿمقاالت مكتكبة
. المشاريع التي يقدميا البرنامج في فمسطيف ككيفية تنفيذ ىذه المشاريع

.  مراجعة الدراسات كالتقارير التي يقدميا البرنامج عف مختمؼ المشاريع المقدمة منو-2
. دراسة نقدية لممصادر كالمراجع ذات الصمة مف الدراسات السابقة، كتب، منشكرات كمقاالت- 3
 
 
 

 تحميل البيانات 4.3
 

إعطاء اإلجابات قيما رقمية تتناسب مع المقاييس التي استخدمت بعد االنتياء مف تعبئة االستمارات تـ 
 عمى برنامج التحميؿ ، كمف ثـ فرغت المعمكمات كالبياناتفي تحميؿ المتغيرات التي شممتيا الدراسة

 جميع األسئمة النكعية كالكمية الالزمة لمتحقؽ مف تحقيؽ األىداؼ عمى كحممت، SPSSاإلحصائي 
 لبعض اإلجابات كتحميؿ نكعي ككذلؾ  لمنسب المؤكية، مف تحميؿ كصفي اإلحصائيىذا البرنامج

إجابات الييئات المحمية األعضاء في مجالس الخدمات المشتركة  مقارنات بيف إجراءكمي، ككذلؾ 
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ىذا ؿلمكصكؿ إلى النتائج المرجكة  Kruskal Wallis Testالمختمفة في محافظة جنيف باستخداـ  
 .البحث

كذلؾ تـ إجراء مقارنات بيف نتائج االستبياف كنتائج المقابالت كمقارنتيما معا لمتأكد مف صحة 
. المعمكمات، كمقارنة ىذا كمو بأىداؼ البرنامج لمكصكؿ إلى النتائج المرجكة مف البحث

 
 عينة الدراسة 4.4

 
عينة دراسة ىذا البحث مجالس الخدمات المشتركة لمتخطيط كالتطكير التي أنشاىا برنامج األمـ 

برنامج التنمية الريفية المحمية في محافظة جنيف، كعدد ىذه المجالس ثالثة مجالس / المتحدة اإلنمائي
.  مجمس بمدم كقركم33خدمات مشتركة تضـ في عضكيتيا 

 
 حدود الدراسة 4.5

 
مجالس الخدمات المشتركة لمتخطيط كالتطكير المنشاة مف قبؿ برنامج األمـ : المكانية: 4.5.1

: المتحدة اإلنمائي في محافظة جنيف، كالييئات المحمية المنتمية ليا كىي
 كيضـ 1994 تـ إنشاء ىذا المجمس في عاـ :3مجمس الخدمات المشترك لمتخطيط والتطوير ج -1

في عضكيتو اثنا عشر ىيئة محمية كىي قرل كبمدات صير، الجديدة، سيريس، ميثمكف، صانكر، جبع، 
كتقع ىذه القرل في جنكب كجنكب شرؽ مدينة جنيف، . الفندقكمية، سيمة الظير، العطارة، عجة، عنزا

 نسمة، كيكجد بمديات في كؿ مف ميثمكف، جبع كسيمة الظير، 45100كيبمغ عدد سكاف ىذه القرل 
كباقي القرل بيا مجالس قركية، كيكجد شبكات مياه في كؿ مف صانكر، جبع الفندقكمية، سيمة الظير، 

. عجة كعنزا كيكجد شبكة كيرباء قطرية في جميع القرل عدا العطارة
 1996  تـ إنشاء ىذا المجمس في العاـ :2 مجمس الخدمات المشترك لمتخطيط والتطوير ج-2 

كيضـ في عضكيتو قرل كبمدات قباطية، الزبابدة، رابا، المغير، جمقمكس، المطمة، أـ التكت، مركة، 
 38445كتقع ىذه القرل جنكب شرؽ مدينة جنيف كيبمغ عدد سكانيا .  مثمث الشيداء، الكفير كتمفيت

نسمة، كيكجد بمدية في كؿ مف قباطية كالزبابدة، كلجنة مشاريع في كؿ مف الكفير كتمفيت كباقي القرل 
كيكجد شبكات مياه في كؿ مف قباطية، الزبابدة، مركة كمثمث الشيداء، أـ التكت، . بيا مجالس قركية

 . جمقمكس كالمغير كباقي القرل تعتمد عمى أبار الجمع، كجميعيا بيا شبكة كيرباء قطرية

، كيضـ في 2003كانشأ ىذا المجمس عاـ : 1مجمس الخدمات المشترك لمتخطيط والتطوير ج-3
عضكيتو قرل الجممة، عرانة، عربكنة، دير غزالة، فقكعة، جمبكف، بيت قاد الشمالي، بيت قاد الجنكبي، 

 20720دير أبك ضعيؼ، عابا الشرقية، كتقع ىذه القرل شماؿ كشرؽ مدينة جنيف كيبمغ عدد سكانيا 
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كيكجد شبكات مياه في كؿ الجممة، كدير غزالة كباقي . نسمة، كجميع ىذه القرل بيا مجالس قركية
كيكجد شبكة كيرباء قطرية في جميع القرل عدا عرانة ك عربكنة، . القرل تعتمد عمى آبار الجمع

. كغالبية ىذه القرل حدكدية كتأثرت مف جدار الفصؿ العنصرم
: كقد تـ اختيار عينة البحث لألسباب التالية

. بدا البرنامج في محافظة جنيف كأكؿ تجربة لمبرنامج-1
. تعتبر محافظة جنيف مف المحافظات الفقيرة بناء عمى تقارير الفقر- 2
 

:  حدود الدراسة الزمنية4.5.2
 

 ،2006حتى عاـ 1994عاـ  منذ بداية تنفيذ برنامج التنمية الريفية المحمية ليذا البحث الزمنيةالفترة 
: كقد تـ اختيار ىذه الفترة الزمنية لألسباب التالية

   بعد تكقيع اتفاقية أكسمك1994في العاـ التنمية الريفية المحمية  العمؿ في برنامج بدا-1

 تـ العمؿ بيذا البرنامج بمعزؿ عف السمطة في البداية كبالتنسيؽ مع السمطة الحقا -2
 2000كثرت المشاريع كالتمكيؿ لمختمؼ المشاريع بعد عاـ -3
 

 معيقات الدراسة 4.6
 
عدـ تجاكب إدارة برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لعمؿ مقابالت مع مكظفييا كاف اكبر معيؽ في -1

. الحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة مف إدارة البرنامج
. عدـ القدرة في الكصكؿ إلى مقر إدارة البرنامج في القدس بسبب الحكاجز اإلسرائيمية- 2
. عدـ كجكد معمكمات كافية عف البرنامج مف مصادره المنشكرة، كتفرؽ المعمكمات في عدة مصادر- 1
 
 
 
 
 
 
 
 

القرى المشتركة في مجالس الخدمات المشتركة لمتخطيط :منطقة الدراسة 
 والتطوير، الممولة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 
 

 
 

 

معمومات كمية 
 

رغم حجم التمويل الكبير إال انه ال يوجد بوادر تنموية في : المشكلة

فلسطين 

 الييئات المحمية أعضاء مجالس الخدمات جمعت المعمومات من 
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 4.1شكؿ رقـ 

مفاىيـ التنمية - Data bank 1 معمومات نوعية
الحؽ في التنمية - 2
المشاركة المجتمعية في تحديد -3

االحتياجات 
أكلكيات المشاريع -4
آلية تحديد المشاريع -5
نكعية المشاريع الفردية كالمشتركة -6
نكعية المشاريع المنفذة -7
طبيعة العالقة بيف برنامج األمـ المتحدة -8

 الفمسطينية تكالمؤسسا
الالمركزية -9

رسالة برنامج المـ المتحدة اإلنمائي - 10
 األمـ جأىداؼ  كاستراتيجيات برناـ- 11

المتحدة اإلنمائي 
 
  

سكاف التجمعات عدد -1
عدد الييئات المحمية في - 2

فمسطيف كنكعيا 
عدد مجالس الخدمات -3

المشتركة 
مكازنات برنامج التنمية -4

الريفية 
حجـ التمكيؿ المقدـ -5

لفمسطيف 
حجـ الدمار بسبب إجراءات -6

االحتالؿ 
 

خارطة منطقة البحث -1
لي كمقابالت مع مسؤ-2

مؤسسات 
مكاقع انترنت -4
 منشكرات انترنت-5
منشكرات برنامج - 6

األمـ المتحدة اإلنمائي 
 كتب-7
 دراسات سابقة-8

 التحميل بواسطة نظام إجراءتم :وصف إجراءات التحميل
SPSS  لممعمومات الكمية والنوعيةاإلحصائي  
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الفصل الخامس 
 

 المقدمة 5.1
 

 كمختمؼ نتائج التحميؿ اإلحصائي  بالمناقشة تيتناكؿ ىذا الفصؿ النتائج التي جمعيا مف المقابال
كالتحميؿ، في سبيؿ تكضيح العالقة بيف األىداؼ المعمنة لبرنامج التنمية الريفية المحمية التابعة لبرنامج 

األمـ المتحدة اإلنمائي كبيف نتائج التحميؿ اإلحصائي كمختمؼ المقابالت، كقد تناكؿ ىذا الفصؿ 
ىذا البرنامج في تنمية قدرات الييئات المحمية في التخطيط كتحديد االحتياجات تحميؿ مدل مساىمة 

كتبادؿ الخبرات، كذلؾ مناقشة نكعية المشاريع كعالقتيا باالستدامة، كمناقشة مدل مساىمة البرنامج 
في تعزيز مفيـك الالمركزية كالمشاركة الشعبية في تحديد االحتياجات كتحديد األكلكيات لمجالس 

الخدمات، كقدرة البرنامج عمى تمبية ىذه االحتياجات بدكف اشتراطات منو ككفاية التمكيؿ المقدـ ليذه 
، ككذلؾ مناقشة طبيعة األكلكيات، باإلضافة إلى مناقشة مدل قدرة ىذه المجالس عمى االستدامة

. العالقة بيف إدارة البرنامج مف جية كمؤسسات السمطة كالييئات المحمية مف جية أخرل
 

 ت تحميل البيانا5.2
 

مف أىـ المياـ الممقاة عمى عاتؽ الييئات المحمية كمجالس الخدمات التخطيط لمختمؼ المشاريع 
كالبرامج التي تسيـ في زيادة كفاءة الخدمات التي تقدميا ىذه الييئات لفئاتيا المستيدفة، خصكصا 
مجالس الخدمات المشتركة التي اقترف اسميا بالتخطيط كالتطكير، كالقدرة عمى التخطيط مف أىـ 
أىداؼ برنامج التنمية الريفية المحمية، كعند النظر إلى إجابات الييئات المحمية عف القدرة عمى 

 5مف ىذه الييئات ليا القدرة عمى التخطيط  كما ىك كاضح في جدكؿ % 58.6التخطيط نرل أف 
.1 .

قدرة المجمس عمى التخطيط   :5 .1جدكؿ
 

 النسبةالعدد  ىؿ المجمس لو القدرة عمى التخطيط

 58.6 17 نعـ

 41.4 12 ال

 100 29 المجمكع
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مف أىداؼ برنامج التنمية الريفية المحمية عمى بناء كتقكية قدرات الييئات المحمية كمجالس الخدمات 
المشتركة اإلدارية كالفنية كمتابعة المشاريع مف خالؿ التدريب في مختمؼ المكاضيع التي مف شانيا أف 

 انو احد أىداؼ كزارة اتسيـ في تقكية ىذه الييئات، كىذا احد أىـ أىداؼ برنامج التنمية الريفية كـ
.  ( شخصيؿ، اتصا2005 ؿمدير عاـ التنمية الريفية كزارة الحكـ المحمي، أيمك)الحكـ المحمي 

تدريب ككادر المجالس كالييئات المحمية : 5 .2جدكؿ
 

 النسبةالعدد  ىؿ تـ تدريب طاقـ المجمس

 53.7 15 نعـ

 46.3 13 ال

 100 28 المجمكع

 
مف الييئات المحمية تمقكا  % 53.7 نرل أف 5.2 الكاردة في جدكؿتمف خالؿ استعراض البيانا
مف الذيف استفادكا مف ىذا التدريب أف ىذا التدريب لـ يكف كافيا  % 80التدريب مف البرنامج كأكد 

.  3 .5لتأىيؿ ككادر الييئات المحمية كمجالس الخدمات المشتركة كما ىك كاضح في جدكؿ 
 

لمييئات المحمية ك المجالس المشتركة كفاية التدريب : 5 .3جدكؿ 
 

 النسبةالعدد  ىذا التدريب كاؼىؿ 

 20 3 نعـ

 80 12ال 

 100 15 المجمكع

 
Kنتائج اختبار :  5. 4جدكؿ 

  التدريب لداللة الفركؽ بيف متغيرم مجالس الخدمات المشتركة ككفاية2
 

K قيمة  درجات الحرية عدد الحاالت المؤشر 
القيمة االحتمالية  2

 0.05 922. 2 16كفاية التدريب 
 

  تظير انو ال فركؽ معنكية بيف كجية نظر الييئات المحمية األعضاء 5.4 الكاردة في جدكؿ تالبيانا
في مجالس الخدمات المشتركة الثالث بالنسبة لكفاية التدريب لمييئات المحمية كمجالس الخدمات 

يسيـ في كىذا يؤكد أف برنامج التنمية الريفية المحمية لـ  ( α = 0.05 )المشتركة عند مستكل معنكية
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بناء قدرات الييئات المحمية بالقدر الكافي، لمييئات المحمية األعضاء في مجالس الخدمات المشتركة 
. بمراحمو الثالثة

جنيف أف المجالس ال زالت -مشرؼ مجالس الخدمات المشتركة في مديرية الحكـ المحميكقد أكد 
، كأشار مدير عاـ التنمية الريفية بحاجة إلى المساعدة كالمتابعة في مختمؼ القضايا اإلدارية كالفنية

المحمية في كزارة الحكـ المحمي باف المشاريع المقدمة مف البرنامج ىي مشاريع بنى تحتية أكثر مف 
،اتصاؿ 2005مشرؼ مجالس الخدمات المشتركة في مديرية الحكـ المحمي كانكف ثاني ) بناء قدرات
ك قد أكدت دراسة أعدىا البرنامج حكؿ مجالس الخدمات المشتركة التي أنشاىا أف ىناؾ .(شخصي

. 52انظر صفحة .ضعؼ في القدرة المؤسساتية لدل لجاف مجالس الخدمات المشتركة
 بأف الكادر الذم عيف لمجمس الخدمات المشتركة 2كقد أشار سكرتير مجمس الخدمات المشترؾ ج 

كالذم تمقى التدريب الالـز ككاف لو قدرات ككفاءات جيدة، لف يككف مجمس الخدمات قادر عمى 
 2االستفادة مف قدراتو كخبراتو مستقبال إذا لـ يحافظ عمى ىذا الكادر كما حصؿ في مجمس خدمات ج
الذم اضطر إلى االستغناء عف ميندس المجمس لعدـ قدرتو عمى دفع راتبو بعد انتياء تمكيؿ مشركع 

 .(،اتصاؿ شخصي2005 كانكف أكؿ 2سكرتير مجمس خدمات ج)المجمس مف البرنامج
 

إف القدرة عمى تحديد االحتياجات مف أىـ عكامؿ نجاح الييئة المحمية لمقياـ بكاجباتيا تجاه المجتمع 
مف الييئات المحمية األعضاء في مجالس الخدمات المشتركة بأف مجالس  % 96.7المحمي، كتعتقد 

 . مف خالؿ اآلليات المتعددة5.5 جدكؿ الخدمات قادرة عمى تحديد االحتياجات
 

 قدرة المجمس عمى تحديد احتياجات فئاتو المستيدفة :5 .5جدكؿ 
 

 النسبةالعدد كـ قادر عمى تحديد احتياجات فئاتو المستيدفة ىؿ مجمس

 96.7 30 نعـ

 3.3 1ال 

 100 31 المجمكع

 
عند إجراء مقارنة بيف الييئات المحمية التي ترل أف التدريب الذم تمقتو مف البرنامج كافي كبيف قدرتيا 

مف الييئات المحمية التي ترل أف التدريب كاؼ كأنيا قادرة عمى % 100 أفعمى التخطيط نرل 
 كما ىك كاضح في مف يركف أف التدريب غير كاؼ كأنيـ قادركف عمى التخطيط% 50التخطيط، ك

، كىذا يعني أف ىناؾ تفاكت في قدرات الييئات المحمية عمى التخطيط كتكفير المعمكمات  5. 6جدكؿ 
الالزمة، كينبع ذلؾ مف تفاكت القدرات كالكفاءات لدل ككادر ىذه الييئات، كاف قسـ مف الييئات التي 
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ترل أنيا قادرة عمى التخطيط رغـ أنيا ما زالت بحاجة إلى التدريب، ك ىذا ما أكده مدير عاـ التنمية 
الريفية المحمية بكزارة الحكـ المحمي كالذم أفاد أف ىناؾ تفاكت في قدرات كادر الييئات المحمية بيف 

 ؿ، اتصا2005 ؿمدير عاـ التنمية الريفية كزارة الحكـ المحمي، أيمك)المجالس القركية كالبمديات
 بشكؿ تقكية قدرات الييئات المحمية كىذا يؤكد أف البرنامج لـ يستطع تحقيؽ ىدفو كامال في .(شخصي
. كامؿ

 

 

 العالقة بيف كفاية التدريب ك القدرة عمى التخطيط 5. 6جدكؿ 
 

المجمكع قدرة الييئة المحمية عمى التخطيط  
النسبة العدد النسبة ال النسبة نعـ كفاية التدريب 

 100 3 0 0 100 3نعـ 
 100 12 50 6 50 6ال 

 100 15 40 6 60 9المجمكع 
 

 مع الييئات المحمية كمجالس الخدمات المشتركة، كقد  تبادؿ الخبراتييدؼ برنامج التنمية الريفية إلى
أف حجـ الخبرة ال يتناسب مع أفادت مديرة برنامج التنمية الريفية المحمية في كزارة الحكـ المحمي إلى 

الركاتب فيناؾ خبراء دائمكف بركاتب عالية كخبرات قميمة، كلعدـ كجكد المغة المشتركة بيف الخبراء 
األجانب مع الييئات المحمية، ال يتـ التكاصؿ معيا كتبقى عالقتيـ مع إدارة البرنامج في الكزارة 

كبالتالي يقمؿ مف نقؿ الخبرة إلى الييئات المحمية كمجالس الخدمات المشتركة التي مف المفترض أف 
كىناؾ خبراء مؤقتكف يساىمكف في زيادة الخبرة المحمية، كأضافت إلى أف الخبرات . تنقؿ خبراتو ليـ

يجب استثماره محميا، إال إف عدـ "الكادر الفمسطيني"المكتسبة لدل الكادر المحمي العامؿ في البرنامج 
كجكد قدرة استيعابية مف السمطة ليذا الكادر بسبب فرؽ الركاتب يقمؿ مف إمكانية االستفادة مف خبرات 

مف قيمة المنحة  % 8كأشارت إلى أف حجـ المصاريؼ اإلدارية إلدارة البرنامج كالتي تبمغ  .ىذا الكادر
مدير عاـ التنمية الريفية كزارة الحكـ المحمي، ). باإلضافة إلى مصاريؼ المكظفيف كالخبراء مرتفعة جدا

 والذي 2004البشرية لجامعة بيرزيت كقد أكد ذلؾ تقرير التنمية .( شخصيؿ، اتصا2005 ؿأيمك
 أتعاب المستشاريف كالخبراء  كان ُيستنفذ في تغطيةالمساعداتجزءًا ىامًا أشار إلى أن 

(. 2004برنامج دراسات التنمية،).األجانب
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أف ىذه النتائج تؤكد أف ىدؼ البرنامج في بناء القدرات المؤسساتية كالبشرية لمييئات المحمية كمجالس 
الخدمات المشتركة في مختمؼ المجاالت لـ تصؿ إلى المستكل المطمكب، كما أف حجـ الخبرة التي 
تنقؿ إلى المجالس المشتركة مف الخبراء قميمة جدا، إذا ما قكرنت بحجـ المصاريؼ سكاء عمى إدارة 

. البرنامج كالخبراء مف قيمة المنحة أعمى بكثير مف النتائج المرجكة
 

جميع النتائج الكاردة أعاله تؤكد أف برنامج التنمية الريفية لـ يستطع تحقيؽ ىدفو في تنمية قدرات 
العامميف في الييئات المحمية كمجالس الخدمات المشتركة مف خالؿ التدريب في مختمؼ المكاضيع 

التي ييتـ بيا، كاف البرنامج لـ يسيـ في نقؿ الخبرة إلى الييئات المحمية كمجالس الخدمات مف خالؿ 
كادر الخبراء المكجكد لدل البرنامج لعدـ كجكد المغة المشتركة مف جية، كمف جية أخرل قمة الخبرة 

. المتكفرة لدل اغمب ىذا الكادر
 

إف اغمب المشاريع التي تـ تنفيذىا مف قبؿ الييئات المحمية األعضاء في مجالس الخدمات المشتركة 
في محافظة جنيف كبدعـ مف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كمف ضمنو برنامج التنمية الريفية 

 ك إذا نظرنا إلى الفائدة العائدة عمى ،5.2المحمية، ىي مشاريع بنى تحتية كما ىك كاضح في شكؿ 
الييئات المحمية كالمجتمع مف ىذه المشاريع المقدمة مف برنامج التنمية الريفية نرل أف ىذه الفكائد 

 كمع القرل تكفير بنية تحتية تسيؿ التنقؿ داخؿ القرية،  القريةأىالي خدمات لكؿ انيمبتتركز في 
جيؿ  إنشاء ، تدريبات تكفير قاع، ساىـ في عمؿ متنفس لمسكاف في القريةكجكد الحديقةالمجاكرة، 

 مركز صحي لمقرل المجاكرة  ك تكفير الدراسة داخؿ القرية، التعميـ المسائيإنياء ، في لممستقبؿمتعمـ
 كجميع ىذه الفكائد ال تدر دخال لمييئات المحمية كقسـ منيا يقمؿ مف المصاريؼ، كمف الفكائد األخرل

خمؽ فرص عمؿ مما ساىـ في  ، البمدةفيتحسيف شبكة الكيرباء ك  اإلنارة تكفير ات، مقرأجكرتكفير 
 لفترات  تشغيؿ عماؿات، تكفير المياه عمى مدار الساعة بسبب الخزاف،في التجارة كالصناعة كالزراعة

انظر .كنفس المشاريع طبقت في مجالس الخدمات في مختمؼ محافظات الضفة كقطاع غزة. مؤقتة
 5.1ممحؽ 
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المشاريع المقدمة مف البرنامج لقرل مجالس الخدمات المشتركة :5.2 شكؿ 

 
 الخدمات األساسية في المناطؽ  مف ناحية تحسيف تحقؽ احد أىدؼ البرنامجإف اغمب ىذه المشاريع

 الريفية مف طرؽ داخمية، مدارس، عيادات صحية، شبكات مياه، كيرباء كنفايات، إال أف ىذه المشاريع
كباستثناء مشاريع شبكات الكيرباء كالمياه ىي مشاريع خدماتية ال تدر أم نكع مف الدخؿ لمييئات 

المحمية، بؿ عمى العكس فمطمكب مف الييئات المحمية بالمساىمة في إنجاز ىذه المشاريع، كىذا ما 
يزيد مف األعباء الممقاة عمى عاتؽ الييئات المحمية قميمة أك عديمة المكارد أصال، بمعنى أف اغمب 
ىذه المشاريع ال تساىـ في خمؽ مصدر دخؿ ثابت لمييئات المحمية لتككف قادرة عمى تقديـ خدماتيا 
بالشكؿ األمثؿ، كبذلؾ تبقى الييئات المحمية عاجزة كبحاجة إلى الدعـ،  مع أف اغمب ىذه المشاريع 
تنمكية مستدامة كلكف بعيدة األمد كتمبي حاجات مجتمعية أساسية في ظؿ البنية التحتية المدمرة أك 

كما أف اغمب ىذه . م الفمسطيني ككؿ كخصكصا في المجتمع الريؼعالغير مكجكدة أصال لممجتـ
 بدكف مشاريع تخمؽ فرص عمؿ دائمة الفقرالمشاريع تخمؽ فرص عمؿ مؤقتة ك ال يمكف حؿ مشكمة 

 
إف ترسيخ مبدأ الالمركزية اإلدارية مف أىـ أىداؼ برنامج التنمية الريفية المحمية، كعند تحميؿ البيانات 

فإننا نالحظ أف دكر الحكـ المحمي في تحديد نكع المشركع لمييئات المحمية   5. 7الكاردة في جدكؿ
مف الييئات المحمية أف الحكـ المحمي  % 64.5كمجالس الخدمات المشتركة، ضئيؿ جدا، كقد أفادت 

ال يتدخؿ في نكعية المشركع لمييئة المحمية، كما أف الحكـ المحمي ال يساعد في كتابة المشاريع 
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 مشرؼ مجالس الخدمات المشتركة في مديرية الحكـ ، كىذا ما أكده(5.8انظر جدكؿ)لمييئات المحمية
مشرؼ )يساعد عمى كتابتو جنيف حيث قاؿ أف الحكـ المحمي ال يتدخؿ في طبيعة المشركع كال–المحمي 

إف مجالس . (،اتصاؿ شخصي2005مجالس الخدمات المشتركة في مديرية الحكـ المحمي كانكف ثاني 
الخدمات المشتركة تتبع إداريا إلى كزارة الحكـ المحمي الممثمة بمديرية الحكـ المحمي في المحافظة، 
كرغـ أف ىذه المجالس مف المفترض أف تتميز باالستقاللية اإلدارية، إال أنيا تعامؿ كباقي الييئات 

رئيس )المحمية، كعمى مجمس الخدمات المشترؾ أف يأخذ مكافقة الحكـ المحمي عمى أم قرار يتخذه
كقد أكدت دراسة لمبرنامج عمى . ( شخصيؿ، اتصا2005 كانكف أكؿ 1مجمس الخدمات المشترؾ ج 

ضركرة العمؿ عمى تعديؿ قانكف الييئات المحمية الحالي ليمكف لجاف التخطيط اإلقميمية لممشاريع 
التنمكية المشتركة، مف اجؿ تقميؿ تبعية ىذه المجاف لكحدات الحكـ المحمي كتفكيضيا بالمسؤكليات بدال 

غياب الديمقراطية الصالحيات التي تتمتع بيا الييئات ، كذلؾ دراسة عبد العاطي أشارت إلى منيا
 كال يكجد صالحيات فعمية في مجاالت الشؤكف االجتماعية أك  محدكدة جداالمحمية بمكجب القانكف

. 66انظر صفحة .التعميـ أك الخدمات الصحية
دكر الحكـ المحمي في تحديد نكعية المشركع : 5.7جدكؿ

 
النسبة  العدد ىؿ يكجد دكر لمحكـ المحمي في تحديد نكعية المشركع

 35.5 11نعـ 

 64.5 20ال 

 100.0 31المجمكع 

 
 مساعدة الكزارة لمييئات المحمية في كتابة المشركع: 5.8 جدكؿ

 

النسبة  العدد ىؿ ساعدتكـ الكزارة في كتابة المشركع
 36.67 11نعـ 

 63.33 19ال 

 100 30 المجمكع

 

إال أف التنسيؽ مع الحكـ المحمي سكاء لمييئات المحمية أك لمجالس الخدمات المشتركة دائـ في 
 الكاردة تمختمؼ القضايا التي تيـ الييئات المحمية كمجالس الخدمات المشتركة، كىذا ما تؤكده البيانا

. 5.9في جدكؿ 
  المشاريع الممحة لمبمدفتنسيؽ الييئات المحمية مع الحكـ المحمي بشا: 5.9جدكؿ 
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النسبة  العدد  المشاريع الممحة لمبمدفىؿ ىناؾ تنسيؽ مع الحكـ المحمي بشا
 96.8 30نعـ 

 3.2 1ال 

 100.0 31 المجمكع
 

 

 

إف الالمركزية لمييئات المحمية كمجالس الخدمات المشتركة، ال تعني االستقالؿ التاـ كالعمؿ بشكؿ 
مستقؿ عف الحكـ المحمي، كمف المفترض أف يككف ىناؾ تنسيؽ كاتفاؽ عمى القضايا العامة كاالتفاؽ 
عمى االستراتيجيات بما يخدـ مصمحة الييئات المحمية كمجالس الخدمات المشتركة التابعة ليا، كتشير 

 .مف الييئات المحمية ليا خطط إستراتيجية%  76.7  أف 5.10النتائج الكاردة في جدكؿ 
 

  لمييئات المحميةخطط إستراتيجيةكجكد :  5.10جدكؿ 
 

النسبة  العددىؿ لديكـ خطط إستراتيجية 
 76.7 23نعـ 

 23.3 7ال 

 100 30 المجمكع

 
مستكل التخطيط لمييئات المحمية : 5.11جدكؿ 

 
النسبة  العدد ىؿ التخطيط عمى المستكل المحمي اـ عمى مستكل الكزارة

 69.6 16التخطيط عمى المستكل المحمي 

 26 6التخطيط عمى مستكل الكزارة 

 4.4 1 كالىما

 100 23المجمكع 

 
مف خطط ىذه الييئات ىي خطط عمى المستكل المحمي كليس  (5 .11انظر جدكؿ )%  69.6إال أف 

عمى مستكل الكزارة، رغـ أف ىناؾ تنسيؽ عمى المشاريع الممحة لمييئات المحمية مع كزارة الحكـ 
المحمي، إال أف ىذا التنسيؽ ليس كافيا إذ أف رسـ االستراتيجيات كالخطط لمييئات المحمية عمى 

المستكل المحمي بدكف التنسيؽ مع الكزارة لف يساعد الكزارة عمى رسـ السياسات كالخطط اإلستراتيجية 
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بناء عمى احتياجات الييئات المحمية، بمعنى يجب أف يككف ىناؾ تنسيؽ دائـ لرسـ السياسات كالخطط 
 جية، كمف فاإلستراتيجية لمكزارة بناء عمى احتياجات الييئات المحمية كمجالس الخدمات المشتركة ـ

جية أخرل أف يككف لمجالس الخدمات المشتركة دكر في التأثير عمى سياسات الكزارة بشاف الخطط 
.  لممجتمعات التي تمثمياتاإلستراتيجية لمكزارة بناء عمى االحتياجا

مف خالؿ ىذه النتائج يتضح أف برنامج التنمية الريفية لـ ينجح في بناء قدرات الييئات المحمية 
كمجالس الخدمات المشتركة بالشكؿ المطمكب لتككف قادرة عمى أداء عمميا بعد انتياء المنحة كأنيا ال 
دارم، كقد ساىـ البرنامج في تعزيز مبدأ الالمركزية كلكف لـ يصؿ ىذا  تزاؿ بحاجة إلى دعـ فني كا 
المبدأ إلى المستكل المطمكب، كىذا يرجع إلى إجراءات كزارة الحكـ المحمي، كقد نجح البرنامج في 

تحسيف بعض الخدمات في قرل الييئات المحمية المستيدفة، كما أف اغمب المشاريع المنفذة ال تحدث 
. تنمية اقتصادية

 
وا حداث تنمية اقتصادية تقميص الفقر الجماعي المستدام ىدؼ برنامج التنمية الريفية المحمية العاـ 

 عمى ءمف خالؿ تقكية قدرات الييئات المحمية كتعزيز الالمركزية كتحسيف البنى التحتية، كبنا محمية
تحميؿ نتائج ىذه األنشطة يتضح أف البرنامج لـ يستطع تحقيؽ ىدفو في ىذا المجاؿ، كىذا يعني 

لم يساىم في التقميص المستدام لمفقر الجماعي في مناطق ريفية مختارة  أن البرنامج صحة فرضية
حداث تنمية اقتصادية محميةفي الضفة الغربية وقطاع غزه .  وا 

 
إف االستدامة لممشاريع عنصر ميـ جدا لتحقيؽ التنمية في مختمؼ مجاالتيا، كال يمكف أف تحدث 

تنمية بدكف التكازف بيف مختمؼ القطاعات التي يعمؿ عمى تنميتيا، كبحكـ الكاقع الفمسطيني فاف جميع 
. القطاعات بال استثناء بحاجة إلى تنمية

Kنتائج اختبار  5.12:جدكؿ 
كفرصة ىذه  لداللة الفركؽ بيف متغيرم مجالس الخدمات المشتركة 2

 المجالس  في الحصكؿ عمى مشاريع مستدامة
 

K قيمة  درجات الحرية عدد الحاالت المؤشر 
القيمة االحتمالية  2

 0.05 018. 2 30مشاريع مستدامة 
 

نالحظ انو يكجد فركؽ معنكية بيف كجية نظر الييئات  5.12 كمف خالؿ البيانات الكاردة في جدكؿ 
المحمية األعضاء في مجالس الخدمات المشتركة الثالث بالنسبة لفرصة مجالس الخدمات في 

كىذا يؤكد أف برنامج التنمية  ( α = 0.05 )الحصكؿ عمى مشاريع مستدامة عند مستكل معنكية
 .يسيـ في عمؿ مشاريع مستدامة، لمجالس الخدمات المشتركة بمراحمو الثالثةالريفية المحمية لـ 
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إف برنامج التنمية الريفية يركز عمى محاربة الفقر مف خالؿ خمؽ فرص عمؿ في األرياؼ مف خالؿ 
مف  % 76.9 نرل اف5.13المشاريع التي يقدميا لمييئات المحمية، ك البيانات الكاردة في جدكؿ 

البيانات الكاردة الييئات المحمية ترل أف المشاريع المقدمة ليا مف البرنامج تخمؽ فرص عمؿ مؤقتة، ك 
 تؤكد انو ال يكجد فركؽ معنكية بيف كجية نظر الييئات المحمية األعضاء في 5.14في جدكؿ  

مجالس الخدمات المشتركة الثالث بالنسبة لخمؽ فرص عمؿ مؤقتة مف المشاريع المقدمة لمبرنامج عند 
يسيـ في عمؿ خمؽ كىذا يؤكد أف برنامج التنمية الريفية المحمية لـ  ( α = 0.05 )مستكل معنكية

.  فرص عمؿ دائمة مف خالؿ مشاريعو لمجالس الخدمات المشتركة بمراحمو الثالثة
 المشاريع تخمؽ فرص عمؿ مستدامة : 5.13جدكؿ 

 

 النسبة المؤكية العدد ىل المشاريع تخمق فرص عمل مستدامة

 11.55 3 فرص عمؿ مستدامة

 76.9 20 فرص عمؿ مؤقتة

 11.55 3 فرص عمؿ مستدامة كمؤقتة

 100 26المجمكع 

 
Kنتائج اختبار : 5.14جدكؿ 

خمؽ فرص  لداللة الفركؽ بيف متغيرم مجالس الخدمات المشتركة ك 2
عمؿ مؤقتة  

 
K قيمة  درجات الحرية عدد الحاالت المؤشر 

القيمة االحتمالية  2
 0.05 629. 2 26فرص عمؿ مؤقتة 

 
كقد أكد ذلؾ ككيؿ كزارة الحكـ المحمي حيث أشار إلى أف اغمب المشاريع التي تنفذ تخمؽ فرص عمؿ 

، 2005 ؿككيؿ كزارة الحكـ المحمي، أيمك) ك أف مكاصفات المشاريع مرتبطة بحجـ التمكيؿ مؤقتة
نائب مدير عاـ ) المحميكىذا ما أكده نائب مدير عاـ المشاريع في كزارة الحكـ، ( شخصيؿاتصا

كما أف نائب مدير عاـ المشاريع في . ( شخصيؿ، اتصا2005 ؿكزارة الحكـ المحمي، أيمك- المشاريع
نائب مدير عاـ )كزارة الحكـ المحمي أكد أيضا أف ىذه المشاريع تساىـ بحؿ مشكمة الفقر بشكؿ مؤقت

 كقاؿ مدير عاـ الحكـ المحمي في .( شخصيؿ، اتصا2005 ؿكزارة الحكـ المحمي، أيمك- المشاريع
جنيف أف اغمب المشاريع مشاريع غير مستدامة، كاغمب المشاريع الممكلة ىي مشاريع إسعاؼ أكلي، 

مديرية - العاـالمدير)كغير مبنية عمى أساس التخطيط استراتيجي بناء عمى االحتياجات التنمكية 
. ( شخصيؿ، اتصا2005جنيف كانكف ثاني -الحكـ المحمي
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إف جميع النتائج الكاردة أعاله تؤكد أف المشاريع المقدمة مف البرنامج تقع ضمف مشاريع اغاثية طارئة 
كغير مبنية عمى خطط إستراتيجية بناء عمى األكلكيات الممحة لمييئات المحمية كىذا يؤكد أف فرضية 

 .المشاريع المقدمة من البرنامج ىي مشاريع اغاثية طارئة وليست مشاريع تنموية صحيحة
 

مف أىـ أىداؼ برنامج التنمية الريفية المحمية تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية في تحديد األكلكيات 
مف % 48.1  نرل أف5.15 الكاردة في جدكؿ تكاالحتياجات لمفئات المستيدفة، كعند استعراض البيانا

الييئات المحمية أعضاء مجالس الخدمات المشتركة تعتمد عمى خبرتيا الذاتية في تحديد أكلكيات 
يعتمدكف % 22.3كاحتياجات فئاتيا المستيدفة كبالتالي تحديد المشركع الذم سيستفيد مف البرنامج، ك

. يعتمدكف عمى الدراسة الميدانية كخبرة الييئة المحمية % 25.9عمى الدراسة الميدانية ك
آلية تحديد األكلكية  : 5.15: جدكؿ

 
 النسبةالعدد  آلية تحديد األكلكية

 48.1 13 خبرة الييئة المحمية

 3.7 1 تحديد المشركع مف البرنامج

 22.2 6دراسة ميدانية 

 25.9 7  دراسة ميدانية + خبرة الييئة المحمية

 100.0 27المجمكع 

 
مف األعضاء الممثميف لمييئات  % 37.5أما عمى مستكل أعضاء مجمس الخدمات المشترؾ فنجد أف 

 يؤكدكف أف آلية تحديد االحتياجات لمقرية تتـ مف خالؿ المشاركة 1المحمية في مجمس خدمات ج
يعتمدكف عمى الدراسة الميدانية كخبرة  %  25يعتمدكف عمى خبرة المجمس فقط ك % 37.5الشعبية ك
م تحديد ؼ يعتمدكف عمى المشاركة الشعبية 2مف أعضاء ج % 10بينما نجد أف . المجمس

يعتمدكف عمى الدراسة الميدانية كخبرة % 30يعتمدكف عمى خبرة المجمس فقط ك % 50االحتياجات ك 
يعتمدكف عمى خبرة % 55.6 يعتمدكف عمى المشاركة الشعبية ك3مف ج % 22.2المجمس، بينما 

كىذه النتائج  .5.2 يعتمدكف عمى الدراسة الميدانية كخبرة المجمس، انظر ممحؽ 25.9%المجمس ك
تؤكد أف اغمب الييئات المحمية تعتمد عمى خبرة الييئات المحمية في تحديد االحتياجات، أما المشاركة 

الشعبية مف خالؿ الدراسات الميدانية فتشكؿ ربع آليات تحديد االحتياجات، مما يعني أف الييئات 
المحمية لـ تصؿ إلى مرحمة إشراؾ الفئات المستيدفة مف المجتمع المحمي في تحديد األكلكيات 

كاالحتياجات لدييا، مع أف البرنامج اشترط المشاركة الشعبية في تحديد االحتياجات لتحديد أكلكيات 
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المشاريع التي سيدعميا، أما بقية المشاريع التي تنفذىا الييئات المحمية كالممكلة مف خارج البرنامج فمـ 
يؤخذ بعيف االعتبار المشاركة الشعبية في تحديد األكلكيات، بمعنى آخر أف الييئات المحمية خضعت 

لشركط البرنامج في إشراؾ المجتمع المحمي في تحديد االحتياجات، كىذا يعني أف برنامج التنمية 
الريفية المحمية لـ يستطع أف يسيـ في خمؽ مفيـك المشاركة الشعبية لمييئات المحمية في تحديد 

مف المشاريع التي  % 86.2رغـ أف االحتياجات ك األكلكيات لدل الفئات المستيدفة بشكؿ كامؿ، 
قدمت مف خالؿ البرنامج كانت ضمف األكلكيات لمييئات المحمية كالتي تـ تحديدىا مف خالؿ 

، كىذا يؤكد أىمية المشاركة الشعبية في تحديد  5.16المشاركة الشعبية كما ىك كاضح في جدكؿ 
. االحتياجات ك األكلكيات لدل الفئات المستيدفة

 المشاريع ىؿ ليا أكلكية لمقرية 5.16:جدكؿ
 

 

 النسبة المؤكية العددالمشاريع ىؿ ليا أكلكية 

 86.2 25 لو أكلكية

 13.8 4 ليس لو أكلكية

 100.0 29المجمكع 

 
كسماع أصكات .  ىذا يعني أف البرنامج حقؽ ىدفو في تحديد األكلكيات مف خالؿ المشاركة الشعبية

بداء آرائيـ كمشاركتيـ في صنع القرار كلك لـ يكف بالشكؿ الكامؿ،  إال انو لـ يستطع أف الفقراء كا 
. يجعؿ ذلؾ نيجا لدل ىذه ألييئات أك لدل مجالس الخدمات المشتركة

 
رغـ أف اغمب المشاريع المنفذة ليا أكلكية إال أف ىناؾ أكليات أىـ لمقرل المستيدفة، كعند النظر إلى 
المقارنة بيف المشاريع ذات األكلكية الممحة كسبب عدـ تنفيذ ىذه المشاريع نرل كما ىك كاضح في 

مف الييئات التي نفذت مشاريع ذات أكلكية كلـ تنفذ مشاريع ذات أكلكية  % 44.4 أف 5.17جدكؿ 
. يركف أف مكازنة المشركع كانت السبب % 33.3أىـ يعكد إلى طبيعة المشركع المقدـ مف البرنامج، ك

 
 
 

 العالقة بيف المشاريع ذات األكلكية المنفذة كعدـ تنفيذ المشاريع ذات األكلكيات األىـ 5.17:جدكؿ 
 

المجمكع مشاريع ذات أكلكية  
ال نعـ 
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سبب عدـ 
اختيار المشاريع 
ذات األكلكية 
الممحة 

 5 1 4طبيعة المشركع المقدـ مف البرنامج 

44.4% 25.0% 38.5% 

 2 1 1عدـ مكافقة البرنامج 

11.1% 25.0% 15.4% 

 3 0 3مكازنة المشركع 

33.3% .0% 23.1% 

 2 1 1االحتالؿ 

11.1% 25.0% 15.4% 

 1 1 0طبيعة المشركع المقدـ كمكازنة المشركع 

.0% 25.0% 7.7% 

 13 4 9المجمكع  

100.0% 100.0% 100.0% 

 
مما سبؽ نرل أف برنامج التنمية الريفية رغـ انو نجح في تحديد األكلكيات لمييئات المحمية مف خالؿ 

المشاركة الشعبية، أال انو لـ يستطع تنفيذ المشاريع ذات األكلكيات الممحة لممجتمعات المستيدفة 
. بسبب طبيعة المشاريع المقدمة مف البرنامج كحجـ المكازنة المرصكدة لمييئات المحمية

.  آلية تحديد احتياجات الفئات المستيدفة لمجالس الخدمات المشتركة:5.18: جدكؿ
 

 النسبةالعدد آلية تحديد احتياجات الفئات المستيدفة 

 62.1 18مف خبرة المجمس 

 6.9 2دراسة لمبرنامج 

 13.8 4دراسة ميدانية 

 13.8 4خبرة المجمس كدراسة ميدانية 

 3.4 1خبرة المجمس ككادره 

 100 29المجمكع 

 

 % 62.9تشير إلى أف 5.18 الكاردة في جدكؿ تأما عمى مستكل مجمس الخدمات نفسو فإف البيانا
مف المجالس  % 20.25مف المجالس تعتمد عمى خبراتيا الذاتية في تحديد االحتياجات بينما تعتمد 

تعتمد عمى الدراسة الميدانية  % 13.5عمى المشاركة الشعبية مف خالؿ الدراسة الميدانية، ك بنسبة 
كخبرة المجمس، أم أف المشاركة الشعبية ال تتصدر آليات تحديد االحتياجات لدل أعضاء مجالس 
الخدمات المشتركة، كىذا يعني أيضا أف المشاركة الشعبية لمجالس الخدمات لـ تصؿ إلى المستكل 
المرجك مف إنشاء ىذه المجالس في تعزيز المشاركة الشعبية لتحديد أكلكياتيا كاحتياجاتيا، كقد أفاد 

 باف تحديد المشاريع المشتركة تتـ مف قبؿ األعضاء الممثميف 1رئيس مجمس الخدمات المشترؾ ج
  .( شخصيؿ، اتصا2005 كانكف أكؿ 1رئيس مجمس الخدمات المشترؾ ج )لمييئات المحمية فقط، 
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اشتراطات مف البرنامج : 5.19جدكؿ 

 

 النسبة العدد ىؿ يكجد اشتراطات مف البرنامج

 62.5 15المساىمة المجتمعية 

 20.85 5طبيعة المشركع المقدـ مف البرنامج 

 8.33 2تحديد الفئة المستيدفة 

 4.16 1 المساىمة المجتمعية ك الفئة المستيدفة

طبيعة المشركع ك المساىمة المجتمعية ك الفئة 
 المستيدفة

1 4.16 

 100.0 24المجمكع 

 نرل أف اشتراط البرنامج لممساىمة المجتمعية اكبر 5.9عند استعراض البيانات الكاردة في جدكؿ 
، كيكضح  %62.5عائؽ يعترض تنفيذ المشاريع لدل الييئات المحمية، كقد بمغت نسبة ىذا العائؽ 

عدد الييئات التي نفذت مشاريع ككانت المساىمة ضمف اإلمكانيات كالتي نفذت مشاريع  5.3شكؿ
كذلؾ طبيعة المشاريع المقدمة مف البرنامج ك تحديد الفئة المستيدفة . بمساىمة أعمى مف إمكانياتيا

.  مف المعيقات التي يشترطيا البرنامج أحيانا لتنفيذ المشاريع
 
 
 
 
 
 
 
 

المساىمة المجتمعية كعالقتيا بإمكانيات الييئات المحمية :  5.2          شكؿ
أفاد احد رؤساء الييئات المحمية كالذم فضؿ عدـ ذكر اسمو أف البرنامج رفض مشركع بناء مدرسة 

 ك أكد نائب .ابتدائية لمذككر لمقرية، كبعد ذلؾ قبؿ إقامة المشركع عمى أف تككف المدرسة مختمطة
مدير عاـ المشاريع في كزارة الحكـ المحمي أف البرنامج يركز عمى المشاريع النكعية مثؿ الفئة 

كزارة - نائب مدير عاـ المشاريع)المستيدفة نساء، أطفاؿ، شباب ك مشاريع خمؽ فرص عمؿ مؤقتة
. ( شخصيؿ، اتصا2005 ؿالحكـ المحمي، أيمك
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Kنتائج اختبار : 5.20جدكؿ 
اشتراطات  لداللة الفركؽ بيف متغيرم مجالس الخدمات المشتركة ك 2

 البرنامج
 

K قيمة  درجات الحرية عدد الحاالت المؤشر 
القيمة االحتمالية  2

 0.05 934. 2 24اشتراطات البرنامج 
ذا نظرنا إلى البيانا  تظير انو ال فركؽ معنكية بيف كجية نظر الييئات 5. 20 الكاردة في جدكؿتكا 

بالنسبة الشتراطات البرنامج لتنفيذ المشاريع لمييئات  المحمية في مجالس الخدمات المشتركة الثالث
كىذا يؤكد أف  ( α = 0.05 )المحمية األعضاء في مجالس الخدمات المشتركة عند مستكل معنكية

. يعيؽ تنفيذ المشاريع ذات األكلكيات الممحة لمييئات المحمية برنامج التنمية الريفيةاشتراطات 
 

 إف ىذه االشتراطات بطبيعة الحاؿ تحد مف إمكانية تنفيذ المشاريع الممحة لبعض الييئات المحمية إذا 
لـ يكف بمقدكرىا دفع المساىمة المجتمعية، إضافة إلى ذلؾ فاف معايير المشاريع السابقة الذكر قد ال 

.  تتكافؽ مع األكلكيات الممحة لمييئات المحمية
مف أىـ العكائؽ لعدـ تنفيذ المشاريع ذات األكلكية لمييئات المحمية باإلضافة إلى ما سبؽ، المكازنة 
المخصصة لمييئة المحمية، كقد أفادت تسعة ىيئات محمية باف تحديد منحة الييئة المحمية بغض 

النظر إلى احتياجاتيا كاف مف أىـ األسباب لعدـ تنفيذ المشاريع ذات األكلكية الممحة، مع أف اغمب 
المشاريع التي تـ تنفيذىا بحاجة إلييا المجتمعات المحمية إال أف ىناؾ أكلكيات حسب األىمية، كيحدد 

كىذا ما . البرنامج مكازنة الييئة المحمية بناء عمى عدد سكانيا بغض النظر عف احتياجاتيا الممحة
اشتراط المساىمة المجتمعية مف قبؿ البرنامج بنسب أكده ككيؿ كزارة الحكـ المحمي كالذم أشار إلى 

. ( شخصيؿ، اتصا2005 ؿككيؿ كزارة الحكـ المحمي، أيمك)مف قيمة المشركع % 15-10تتراكح بيف 
 كانكف أكؿ 2سكرتير مجمس خدمات ج)2كأكد ذلؾ أيضا سكرتير مجمس الخدمات المشترؾ ج 

. (،اتصاؿ شخصي2005
يركز برنامج التنمية الريفية عمى تحديد نكعية المشركع بناء عمى األكلكيات لممجتمع المحمي، كيقـك 

 الكاردة تبتحديد ىذه األكلكيات المجتمع المحمي مف خالؿ المشاركة الشعبية كما رأينا سابقا، كالبيانا
مف المشاريع تحدد مف خالؿ األكلكيات لمبمد، إال   % 76.7 إلى أف تشير 5.21 في جدول

. كيفية تحديد األكلكيات لممشاريع :5.21جدكؿ
 

 النسبة المؤكيةالعدد كيؼ تـ تحديد األكلكيات لممشاريع 

 76.7 23 بناء عمى احتياجات ك أكلكيات القرية
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 10 3نكعية المشركع المقدـ مف البرنامج 

 13.3 4 كالىما

 100.0 30المجمكع 

 
أف ىذه األكلكيات ال تككف دائما األكلكيات الممحة لمبمد بسبب اشتراطات البرنامج األنفة الذكر، إضافة 

 إلى قيمة المنحة المقدمة مف البرنامج لمييئة المحمية،  ك إذا نظرنا إلى البيانات الكاردة في جدكؿ
مف قيمة المنحة المقدمة لممشركع اقؿ مف حجـ المشركع المطمكب لمييئة  % 56.7  نرل أف 5.22

مف الييئات المحمية ترل المشاريع  % 62.1 أف 5.23البيانات الكاردة في جدكؿ المحمية، كما أف 
، كىذا يؤكد أف تحديد المنحة مسبقا ال يسيـ دائما في تمبية المقدمة مف البرنامج اقؿ مف حاجة البمد

 .احتياجات الييئة المحمية مف المشاريع الممحة ليا
 

 تناسب قيمة الدعـ مع حجـ المشركع :5.22جدكؿ 
 

 النسبة المؤكيةالعدد  تناسب قيمة الدعـ مع حجـ المشركع

 40 12 تتناسب مع المشركع

 3.33 1 اكبر مف حجـ المشركع

 56.7 17اقؿ مف حجـ المشركع 

 100.0 30 المجمكع

 
حجـ المشركع بالنسبة لحاجة البمد  :5.23جدكؿ 

 
النسبة  العدد المشركع اكبر أـ اقؿ مف حاجة البمد
 62.1 18المشركع اقؿ مف حاجة البمد 

 37.9 11المشركع اكبر مف حاجة البمد 

 100.0 29 المجمكع

 
مديرية الحكـ المحمي في جنيف، فقد أشار إلى أف حجـ التمكيؿ - ك ىذا ما أكده نائب المدير العاـ

،اتصاؿ 2005جنيف كانكف ثاني -مديرية الحكـ المحمي-نائب المدير العاـ)يحدد نكع المشركع كحجمو
 كأكدت ذلؾ مدير عاـ التنمية الريفية المحمية في كزارة الحكـ المحمي فأشارت إلى أف. (شخصي

األكلكيات تتبع حجـ المبمغ المرصكد لمتجمع السكاني مف أعضاء المجمس المشترؾ، كحجـ المبمغ 
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مدير عاـ التنمية الريفية ) كليس األكلكية الممحة لمتجمع السكانيالمرصكد ىك الذم يحدد نكع المشركع
 كقاؿ مشرؼ مجالس الخدمات المشتركة في .( شخصيؿ، اتصا2005 ؿكزارة الحكـ المحمي، أيمك
جنيف أف المشاريع ال تعطى أكلكية لمخطط اإلستراتيجية لمكزارة بؿ تحدد مف –مديرية الحكـ المحمي 

مشرؼ مجالس )قبؿ المجالس مف خالؿ المشاركة الشعبية كحجـ المنحة المرصكدة لمييئة المحمية
كفي ىذا السياؽ  .(،اتصاؿ شخصي2005الخدمات المشتركة في مديرية الحكـ المحمي كانكف ثاني 
تكجيو تحديد االحتياجات لممجتمع المحمي نحك أفاد ككيؿ كزارة الحكـ المحمي باف البرنامج يعمؿ عمى 

ككيؿ )ما يريد ىك، مع أف الكزارة كالمجتمع المحمي ىما القادراف عمى تحديد األكلكيات كاالحتياجات
كقد أكد ذلؾ نائب مدير عاـ المشاريع في كزارة . ( شخصيؿ، اتصا2005 ؿكزارة الحكـ المحمي، أيمك
يحدث أحيانا تضارب بيف أكلكيات الكزارة كالييئات المحمية مف جية كالبرنامج الحكـ المحمي كقاؿ انو 

 .( شخصيؿ، اتصا2005 ؿكزارة الحكـ المحمي، أيمك- نائب مدير عاـ المشاريع)مف جية أخرل
 

مما تقدـ نالحظ أف المشاركة المجتمعية التي يعتمد عمييا برنامج التنمية الريفية في تحديد األكلكيات 
كاالحتياجات الممحة لممجتمعات الريفية المستيدفة ضمف مجالس الخدمات المشتركة، ال تؤخذ بعيف 
االعتبار دائما في تحديد المشركع الالـز تنفيذه لتمبية األكلكيات الممحة مف المشاريع كالبرامج لمييئات 

المحمية بسبب االشتراطات كالمعيقات األنفة الذكر، باإلضافة إلى تحديد الفئة المستيدفة أحيانا، 
كطبيعة المشركع المقدـ مف البرنامج، عدا عف تحديد حجـ المنحة الذم قد ال يتناسب مع االحتياجات 

 مع اليدؼ العاـ لمبرنامج كالذم ييدؼ إلى دعـ المجتمعات ضالممحة لمييئة المحمية، كؿ ىذا يتناؽ
، فالسكاف مجاالت البنية التحتية كالخدمات كفقان لألكليات التي يحددىا السكاف المحميكفالريفية في 

يحددكف االحتياجات الممحة ضمف المشاركة الشعبية إال أف تنفيذ المشاريع يتـ كفقا لحجـ المنحة ك 
بعض االشتراطات كليس لألكلكيات الممحة ليـ، إضافة إلى معيقات االحتالؿ التي تمنع تنفيذ 

عدم الترابط بين المشاريع المقدمة من البرنامج، و  تؤكد صحة فرضية كؿ ىذه النتائج. المشاريع
.  األولويات التنموية الممحة في فمسطين

 
ىناؾ عالقة بيف تعتبر كزارة التخطيط حمقة الكصؿ بيف مختمؼ كزارات السمطة الفمسطينية كالمانحيف، ك

كزارة التخطيط مف جية كبيف الدكؿ المانحة كالككاالت التنمكية كمؤسسات األمـ المتحدة مف جية 
أخرل، كتيتـ الكزارة أف يتبنى المانحكف الخطط التنمكية الفمسطينية النابعة مف األكلكيات كاالحتياجات 

كزارة ، كتعمؿ الممحة لممجتمع الفمسطيني، فيناؾ اختالؼ أحيانا بيف األكلكيات لممانحيف كالسمطة
لمتخطيط عمى تسكيؽ الخطط التنمكية الفمسطينية لممانحيف مف خالؿ العالقات الثنائية ك االجتماعات 

المانحيف ، إال أف ىناؾ العديد مف اإلشكاليات بيف الدكرية لمناقشة خطط التنمية كعممية دعميا
: مكالخطط الفمسطينية كه
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تمكيؿ الخطط التنمكية ينبع مف ارتباطات كاجتيادات المانحيف ك أكلكياتيـ في مكاضيع قد ال تككف /1
مف أكلكيات الخطط الفمسطينية أك احتياجات الشعب، كيقكـ المانحكف بدعـ البرامج كالمشاريع حسب 

 2004 كقد أكد تقرير التنمية البشرية لجامعة بيرزيت .إستراتيجيتيـ كىذا لو عالقة بالظركؼ السياسية
. 27 ةانظر صفح  لـ تأت في إطار خطة كطنية ممنيجة لمتنمية كاألعمارذلؾ كأكد أف المساعدات

إجراءات االحتالؿ كاشتراطاتو ساىـ بجعؿ الخطط طارئة كعدـ السيطرة عمى المكارد كعدـ تنفيذ / 2
.  مشاريع كطنية

. ىناؾ أحيانا محاكالت إلى تسييس المساعدات كتحاكؿ السمطة أف تمنع ذلؾ/ 3
. عدـ التزاـ المانحيف بالمبالغ المتفؽ عمييا مما يؤثر عمى الخطط/ 4
.  عدـ كجكد تنسيؽ بيف كزارة المالية كخطة كزارة التخطيط/ 5
جراءاتو التي أدت إلى أزمات اقتصادية كاجتماعية/ 6 . االحتالؿ كا 
. (،اتصاؿ شخصي2005مدير عاـ اإلدارة العامة لمتنمية البشرية بكزارة التخطيط،أيمكؿ )
 

 إف عممية تمكيؿ المشاريع التنمكية في فمسطيف تتـ عبر العديد مف الدكؿ كالتكتالت الدكلية كككاالت 
التنمية العالمية كمنيا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، ككما رأينا في نشأة البرنامج في فمسطيف فاف 

تمكيؿ ىذا البرنامج في فمسطيف يتـ مف خالؿ الدكؿ المانحة كالككاالت التنمكية، كبالتالي فاف تمكيؿ 
المشاريع التي سينفذىا برنامج التنمية الريفية ستخضع ألجندة المانحيف ال محالة، كىذا ما يمكف 

استنباطو مف آلية عمؿ المانحيف لبرنامج التنمية الريفية كفؽ الدراسة التي أعدىا برنامج األمـ المتحدة 
اإلنمائي نفسو عف برنامج التنمية الريفية التابع لو، كالذم أشار إلى آلية تحكيؿ المنح مف قبؿ 

المانحيف، فالمفكضية األكركبية تحكؿ األمكاؿ إلى المجنة في مجمس الخدمات المشترؾ كتقـك بدفع 
 المكظفيف المعينيف في مجمس الركاتب كأمكاؿ المقاكليف، أما الككالة األمريكية لمتنمية فإنيا تعتبر

الخدمات المشترؾ مكظفي برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كيدفع ليـ البرنامج ركاتبيـ مباشرة، كما يتـ 
، كال عالقة لمجمس الخدمات بذلؾ، كىذا ما تحكيؿ أمكاؿ المقاكليف العامميف عمى المشاريع مباشرة

 كتـ ، الشراكة مع البمديةألصكؿ البرنامج إتباععدـ أكدتو إحدل الييئات المحمية كالتي أشارت إلى 
 كلـ تعرؼ البمدية بقيمة المبالغ ، البمديةإشراؾدفع المبالغ مف قبؿ البرنامج لممقاكليف مباشرة دكف 

نما . المدفكعة مف البرنامج لممشاريع كىذا يعني أف برنامج التنمية الريفية ال يحدد آلية العمؿ بنفسو، كا 
كؿ جية مانحة ليا طريقتيا في العمؿ كتحدد آلية العمؿ حسب أجندتيا الخاصة، كبالتالي ستخضع 

المشاريع الممكلة مف ىذه الجيات لبرنامج التنمية الريفية ألجندة المانحيف ك أكلكياتيـ، كليس ألكلكيات 
البرنامج كأىدافو المعمنة، كالتي تتحدث عف تنفيذ المشاريع ذات األكلكية لمييئات المحمية، كأفاد نائب 

 يمتمؾ الماؿ يمتمؾ القرار، كالتمكيؿ ال يتكافؽ دائما مدير عاـ المشاريع في كزارة الحكـ المحمي باف مف
كقاؿ أيضا أف التنسيؽ كحجـ التمكيؿ يتناسباف طرديا كعكسيا ، مع أكلكيات الكزارة كالييئات المحمية
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 ؿ، اتصا2005 ؿكزارة الحكـ المحمي، أيمك- نائب مدير عاـ المشاريع) .كفؽ الكضع السياسي
ككيؿ كزارة )، كأكد ذلؾ ككيؿ كزارة الحكـ المحمي أف ىناؾ أىداؼ سياسية مف كراء التمكيؿ(شخصي

. ( شخصيؿ، اتصا2005 ؿالحكـ المحمي، أيمك
 

عند مراجعة كيفية نشاه البرنامج في فمسطيف كطمب الجمعية العامة لألمـ المتحدة مف البرنامج العمؿ 
مف خالؿ التعرؼ عمى احتياجاتيـ  ف الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية لمشعب الفمسطيني،متحسعمى 

 كربط إنشاء البرنامج بالفترة الزمنية كالتي تزامنت مع ،االقتصادية كاالجتماعية كتصميـ مشاريع محددة
كربطو  مقكلة نائب كزير الخارجية األمريكية آنذاؾ 15، كتذكر ما كرد في صفحة داتفاقيات كامب ديفي

حصكليـ عمى فرص اكبر في مضمار التنمية تعزيز مكافقة الفمسطينييف عمى مستقبؿ ينعـ بالسالـ ب
، كتميز البرنامج في فمسطيف بتمقي الدعـ لمبرنامج مف خالؿ المانحيف كليس مف مكازنة االقتصادية

البرنامج كما ىك الحاؿ في جميع دكؿ العالـ التي يعمؿ بيا البرنامج، إضافة إلى كضع البنؾ الدكلي 
عمى سمـ اليـر ألتنسيقي لمنتدل المانحيف لفمسطيف، كعدـ األخذ بخطة التنمية التي أعدىا مجمكعة 
مف الخبراء الفمسطينييف بناء عمى طمب الدائرة االقتصادية لمنظمة التحرير الفمسطينية ككضعيا عمى 
الرؼ، كبما أف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي يتمقى الدعـ مف خالؿ ىؤالء المانحيف لتنفيذ برامجو في 

فمسطيف فاف مشاريعو ستتبع اشتراطات كأجندة المانحيف كارتياف ىذه المساعدات بالعممية السممية 
 لجامعة 2004تقرير التنمية البشريةوىذا ما أكده كليس أكلكيات كاحتياجات المجتمع الفمسطيني، 

 المساعدات بعممية التسكية السياسية كتكجيو جزء كبير منيا لمنع بيرزيت كالذم أشار إلى ارتباط
، كىذا بطبيعة الحاؿ سيجعؿ التمكيؿ كسيمة ضغط (2004مركز دراسات التنمية، )انييار تمؾ العممية

بقاء الشعب الفمسطيني  عمى الشعب الفمسطيني ككؿ، كعمى قيادتو السياسية لتقديـ تنازالت سياسية، كا 
تابعا سياسيا كاقتصاديا كثقافيا سكاء لالحتالؿ الذم سمب أرضيـ كحريتيـ كاستقالليـ، أك ليؤالء 

ىذا  المانحيف الذيف يدعمكف ىذا االحتالؿ، أك لمبنؾ الدكلي الذم تسيطر عمى قراراتو ىذه الدكؿ،
كبذلؾ يبقى . باإلضافة إلى اشتراطات االحتالؿ في المكافقة عمى نكعية المشاريع التي يسمح بتنفيذىا

المجتمع الفمسطيني رىف قيكد االحتالؿ كالمانحيف كال يمكف أف ينعتؽ اقتصاده كىك يتبع ليؤالء 
المانحيف، ككيؼ يمكف إحداث تنمية بدكف اقتصاد كطني قادر عمى المساىمة في تحقيؽ التنمية 

كبذلؾ ال يمكف تحقيؽ التنمية في ظؿ ىذه التبعية مف جية، كفي ظؿ استمرار . بمختمؼ مجاالتيا
االحتالؿ كعدـ االستقالؿ كالتحرر كالسيطرة عمى المكارد مف جية أخرل، كىذا ما يؤكده إعالف الحؽ 

كالحصار االقتصادم الذم فرض عمى الشعب . في التنمية الصادر عف األمـ المتحدة نفسيا
. الفمسطيني بعد نتائج االنتخابات التشريعية، كتسمـ الحككمة الجديدة مياميا دليؿ عمى ذلؾ

وىذا يؤكد صحة الفرضية القائمة إن البرنامج لم يعمل عمى تحقيق األىداف المعمنة، والمشاريع 
 .والبرامج المقدمة تخضع لشروط سياسية من قبل المانحين
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يكلي برنامج التنمية الريفية المحمية أىمية خاصة إلى التنسيؽ كالتعاكف مع كزارة الحكـ المحمي إلنجاح 

برنامجو، كالعمؿ عمى إنشاء مجالس خدمات مشتركة بالتنسيؽ كالتعاكف مع الكزارة، كىناؾ اتفاؽ 
كاضح بيف أىداؼ الكزارة في تقميؿ اليكة بيف الريؼ كالحضر كتقكية الييئات المحمية كبناء قدراتيا 

مدير عاـ اإلدارة العامة لمتنمية البشرية في كزارة كبيف أىداؼ برنامج التنمية الريفية المحمية، كقاؿ 
برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي العب ميـ في التنمية في فمسطيف قبؿ كبعد أكسمك في  أف التخطيط

مختمؼ المكاضيع، كمف المفركض أف يككف البرنامج منسؽ لمؤسسات األمـ المتحدة العاممة في 
فمسطيف، كلكف كؿ مؤسسة مف مؤسسات األمـ المتحدة تقـك بالتنسيؽ مع الكزارة القطاعية عمى حدة، 
كال يكجد تنسيؽ بيف المؤسسات، كأضاؼ قائال رغـ أف البرنامج لو دكر ميـ في التنمية إال انو في 

بعض المشاريع يقـك بدكر الكزارات كأحيانا يتجاكز دكرىا، كىذا ينبع مف ضعؼ المؤسسة الفمسطينية، 
مدير عاـ اإلدارة )مع انو مف المفترض أف يككف دكر ىذه المؤسسات داعـ فني كمالي ليذه الكزارات

، كىذا ما أكدتو مدير عاـ (،اتصاؿ شخصي2005العامة لمتنمية البشرية بكزارة التخطيط، أيمكؿ 
التنمية الريفية المحمية في كزارة الحكـ المحمي كقالت أف البرنامج يعتبر نفسو جية منفذة كيعمؿ ضمف 

 أكثر مف العمؿ ضمف االتفاقية المشتركة مع الكزارة عمى أساس التعاكف المشترؾ، UNDPإطار اؿ 
 ليا، جمع أف برنامج التنمية الريفية ىك مف استراتيجيات الكزارة، إال أف الكزارة ال تشعر أف ىذا البرناـ

كىذا ينبع مف أف البرنامج بدا مع تشكؿ الكزارة كعدـ كجكد كادر مؤىؿ مف الكزارة ليذا البرنامج، 
كأضافت أف إدارة مشركع . كأكدت أف البرنامج ينسؽ مع الجية المسؤكلة ذات االختصاص بالمشركع

 تتعامؿ مع إدارة البرنامج في الكزارة فقط، كلعدـ كجكد المغة UNDPبرنامج التنمية الريفية المحمية في
المشتركة مع الييئات المحمية ال يتـ التكاصؿ معيا، كبالتالي يقمؿ مف نقؿ الخبرة المتكفرة لدل إدارة 
برنامج التنمية الريفية إلى ىذه الييئات، كىذا ينبع مف أف البرنامج بدا مع تشكؿ الكزارة كعدـ كجكد 

، 2005 ؿمدير عاـ التنمية الريفية كزارة الحكـ المحمي، أيمك)كادر مؤىؿ مف الكزارة ليذا البرنامج
إال أننا نالحظ أف حجـ التنسيؽ بيف برنامج التنمية الريفية المحمية كالكزارة ليس . ( شخصيؿاتصا

بالشكؿ المطمكب، فمف جية إنشاء مجالس خدمات مشتركة في المناطؽ المحركمة مف قبؿ البرنامج قد 
ككيؿ كزارة الحكـ )ال تنسجـ مع أجندة الكزارة أك قد تتضارب معيا كما أفاد ككيؿ كزارة الحكـ المحمي

تشكيؿ المجالس المختمفة ضمف أجندة المانحيف بمعنى أف ، ( شخصيؿ، اتصا2005 ؿالمحمي، أيمك
كقد أكدت دراسة لمبرنامج أف ال . لمكزارة كلمييئات المحميةأكثر مف أجندة الكزارة قد تخمؽ إشكاليات

نما كفؽ خطط تنمكية طكيمة األمد تكضع  تككف إنشاء مجالس الخدمات استجابة لطمبات المانحيف كا 
. مف قبؿ كزارة التخطيط 
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 إف احد معايير الكزارة في تشكيؿ مجالس الخدمات المشتركة كجكد الكزارة تكلي بمدية تصنيؼ ب 
 الجزئي لالستفادة مف خبرة البمدية في إدارة كتنفيذ األنشطة، ك إذا بحيث تككف البمدية مركز اإلقميـ

 ال يكجد بو بمدية كاحدة، مع العمـ بأنو 1فإننا نرل أف مجمس الخدمات ج . 5.24جدكؿنظرنا إلى 
 يكجد بو ثالث بمديات، 3 يكجد بو بمديتاف ك ج 2أحدث مجمس خدمات مشترؾ، بينما نجد أف ج

كبذلؾ تنعدـ إمكانية االستفادة مف الخبرة اإلدارية كالفنية المتكفرة لدل البمديات ليذا المجمس، كىذا 
يتعارض مع تكجيات الكزارة مف جية كمع بناء القدرات لمييئات المحمية التي ركزت عمييا الكزارة مف 

  .جية ك برنامج التنمية الريفية المحمية مف جية أخرل

 
العالقة بيف نكعية الييئة المحمية كمجمس الخدمات المشترؾ :  5.24 جدكؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ىذا بالنسبة لمعالقة بيف إدارة برنامج التنمية الريفية ك مختمؼ الكزارات ذات الصمة، أما عمى مستكل 
المناطؽ فاف العالقة بيف البرنامج كمديرية الحكـ المحمي كما أفاد نائب مدير عاـ الحكـ المحمي فأنيا 

 أك الييئات المحمية لمع الكزارات األخر كحؿ اإلشكاليات  ك إعطاء المعمكمات لمبرنامجعالقة تنسيؽ
 انتخابات المجالس كعمى ل ذات الصمة، كأضاؼ أف الدائرة تشرؼ عؿأك المكاطنيف أك المؤسسات

جنيف كانكف ثاني -مديرية الحكـ المحمي-نائب المدير العاـ)المشاريع بالتنسيؽ كالشراكة مع البرنامج
. (،اتصاؿ شخصي2005

 
مما سبؽ نالحظ أف ىناؾ تفاكت في التنسيؽ كالشراكة المتكاممة بيف كزارة الحكـ المحمي كبرنامج 

التنمية الريفية المحمية، كال يقـك البرنامج بالتنسيؽ الكامؿ مع الكزارة، بؿ يتعداىا أحيانا كىذا يتناقض 
دارة البرنامج كمع ىدؼ البرنامج في تكجياتو نحك  مع مبدأ الشراكة التي تـ االتفاؽ عمييا بيف الكزارة كا 

عدم كبذلؾ تتحقؽ فرضية . دعـ مؤسسات السمطة أك نحك الالمركزية اإلدارية لمييئات المحمية
. االنسجام الكامل بين أجندة وزارة الحكم المحمي و أجندة برنامج التنمية الريفية المحمية

 

المجمكع نكع الييئة المحمية   
مجمس بمدية   

قركم 
لجنة 
مشاريع 

 

اسـ مجمس الخدمات 
المشترؾ 

j 1 0 9 1 10 

j 2 2 8 0 10 

j 3 3 8 0 11 

 31 1 25 5 المجمكع 
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ييدؼ برنامج التنمية الريفية إلى ضماف استمرارية عمؿ مجالس الخدمات المشتركة بعد انتياء تمكيمو 
لممجالس، كمف اجؿ ذلؾ عمؿ عمى إيجاد مشاريع مشتركة ليذه المجالس كقد تـ استحداث ىذه 

ذا نظرنا إلى طبيعة المشاريع  المشاريع بناء عمى دراسة أعدىا البرنامج نفسو لتقييـ المرحمة األكلى، كا 
التي تـ تمكيميا مف البرنامج كمشاريع مشتركة فإننا نرل أف ىذه المشاريع نفذت في مجمسي خدمات 

.  كىي عبارة عف عيادة صحية لثالث قرل ك مشركع آليات صغيرة لمجمس خدمات ج1 ك ج 2ج
، كشارع يربط بيف قريتيف كاليات (،اتصاؿ شخصي2005 كانكف أكؿ 2سكرتير مجمس خدمات ج)

 ؿ، اتصا2005 كانكف أكؿ 1رئيس مجمس الخدمات المشترؾ ج )كسيارة لمجمس خدمات ج
، فربما تسيـ اآلليات في تكفير مصدر دخؿ لممجالس إال أف ىذا الدخؿ ال يمكف أف يتـ .(شخصي

االعتماد عميو كمصدر دخؿ أساسي لمجمس الخدمات، أما المركز الصحي كالشكارع فبطبيعة الحاؿ ال 
يمكف أف تككف مصدر دخؿ ليذه المجالس، كىذا ما أكدتو دراسة البرنامج كالتي أشارت إلى قمة الدخؿ 

كفي ىذا اإلطار أفاد ككيؿ كزارة الحكـ . المادم مف المشاريع المشتركة التي انشات مف خالؿ المشركع
ذا لـ يتـ عمؿ مشاريع  المحمي باف اغمب ىذه المشاريع ذات قيمة تنمكية عمى المدل البعيد، كا 

 ؿ، اتصا2005 ؿككيؿ كزارة الحكـ المحمي، أيمك)استثمارية مكازية ليا فمف يككف ىناؾ تنمية 
 باف عدـ تكفر مصادر دخؿ ذاتية لمجمس 1، كيؤكد رئيس مجمس الخدمات المشترؾ ج (شخصي

 كانكف 1رئيس مجمس الخدمات المشترؾ ج )الخدمات مف أىـ العكائؽ التي تعترض عمؿ ىذا المجمس
رغـ أف ىذا المجمس ما زاؿ يتمقى الدعـ مف البرنامج عمى اعتبار أف . ( شخصيؿ، اتصا2005أكؿ 

البرنامج يغطي المصاريؼ اإلدارية لممجمس لفترة محددة، فما حاؿ ىذا المجمس عند انتياء المنحة 
جنيف عمى أف مجالس –مديرية الحكـ المحمي - العاـكقد أكد نائب المدير. المخصصة لو مف البرنامج

الخدمات المشتركة لف تككف قادرة عمى االستمرار بدكف الدعـ الكافي كاالستدامة مرتبطة بالتمكيؿ، 
كمف اجؿ استدامتيا يجب دعـ ىذه المجالس ماديا كقد حاكؿ الحكـ المحمي عمؿ مشاريع تدر دخؿ 

مديرية -نائب المدير العاـ)ليذه المجالس كعمؿ تكازف بيف المشاريع االقتصادية كالتنمكية بعيدة المدل
كقاؿ سكرتير مجمس الخدمات المشترؾ ج  .(،اتصاؿ شخصي2005جنيف كانكف ثاني -الحكـ المحمي

 24 أك 18مف قيمة المنحة لممصاريؼ اإلدارية لممجمس المشترؾ لفترة % 2.5 باف البرنامج يقدـ 2
شيرا، كبعد ذلؾ عمى المجمس أف يعتمد عمى نفسو في تغطية المصاريؼ اإلدارية لممجمس، كأضاؼ 
أف مساىمات الييئات المحمية غير كافية لقياـ المجمس بميامو، كذلؾ لعدـ إمكانية زيادة المساىمة 

 شح المصادر المالية ليذه الييئات، كما أشار إلى عدـ بالمطمكبة مف الييئات المحمية لممجمس بسب
دعـ كزارة الحكـ المحمي ليذه المجالس بعد انتياء التمكيؿ مف برنامج التنمية الريفية المحمية مثؿ 

تخصيص منح مف صندكؽ البمديات لدعـ ىذه المجالس، كأشار إلى أف المشاريع المشتركة ال تتحقؽ 
الفائدة المرجكة منيا دائما، كأضاؼ إلى أف ىناؾ بعض اإلشكاليات في المشاريع المشتركة، فعمى 

سبيؿ المثاؿ بعض الييئات اخذ مشركع مشترؾ كعيادة صحية ليذه الييئات، كبعد ذلؾ تـ شراء آليات 
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مف مشركع مشترؾ، ك القرل التي أخذت المركز الصحي لـ تساىـ في مشركع اآلليات، كليا الحؽ في 
، مما (،اتصاؿ شخصي2005 كانكف أكؿ 2سكرتير مجمس خدمات ج). االستفادة مف ىذه اآلليات

يسبب بعض العقبات في استمرار عمؿ ىذا المجمس بيف أعضائو كىذا بطبيعة الحاؿ سيؤثر عمى 
 .طبيعة العالقة القائمة عمى الشراكة الكاممة بيف أعضاء ىذا المجمس

 
إف ىذه النتائج تؤكد أف ىذه المشاريع المشتركة كالتي اشترط البرنامج عمى العمؿ بيا لضماف 

استمرارية عمؿ المجالس المشتركة بناء عمى دراساتو السابقة كالتي ىدفت إلى إيجاد مصادر دخؿ 
ثابتة لمييئات المحمية، ال يمكف أف تسيـ في إيجاد مصادر دخؿ ثابتة تسيـ في استدامة عمؿ ىذه 

المجالس، كستبقى معرضة لمفشؿ كما حصؿ مع المجالس التي انشات في المرحمة األكلى مثؿ مجمس 
.  كالذم لـ يعد قائما أصال، كبعض الييئات المحمية ال تتذكر انو كاف مكجكد3الخدمات المشترؾ ج

 يعاني مف شح المكارد ك قاؿ سكرتير 2كفي المرحمة الثانية فاف كضع مجمس الخدمات المشترؾ ج 
المجمس أف المجمس اضطر إلى االستغناء عف الميندس الذم كظؼ كأحد ككادر المجمس بعد انتياء 

،اتصاؿ 2005 كانكف أكؿ 2سكرتير مجمس خدمات ج)المنحة لعدـ قدرة المجمس عمى دفع راتبو
 ك الذم أسس في المرحمة الثالثة 1 كال يختمؼ الحاؿ بالنسبة لمجمس الخدمات المشترؾ ج ،(شخصي

. كال زالت فترة المنحة مستمرة كيعاني مف شح المصادر
 

مف أىداؼ برنامج التنمية الريفية المحمية العمؿ المشترؾ بيف أعضاء المجمس الكاحد، كمف خالؿ 
مف الييئات المحمية األعضاء في % 51.72 نرل أف 5.25 الكاردة في جدكؿ تاستعراض البيانا

مجالس الخدمات المشتركة قد استفادت مف المشاريع المشتركة، كىذا يعني أف المشاريع المشتركة لـ 
تستفد جميع الييئات المحمية مف ىذه المشاريع، كبالتالي لـ تعمـ الفائدة المرجكة مف المشاريع المشتركة 

عمى جميع الييئات المحمية، كىذا بحد ذاتو يقمؿ مف إمكانية العمؿ المشترؾ بيف أعضاء المجمس 
مف الييئات المحمية % 67.86تشير إلى أف  5.26  في جدكؿتالكاحد، ك رغـ ذلؾ نرل أف البيانا

ترغب في االستمرار في العمؿ ضمف ىذه المجالس، كىذا مؤشر جيد عمى قناعة أعضاء مجالس 
الخدمات المشتركة بأىمية العمؿ المشترؾ بيف الييئات المحمية، أم أف التعاكف بيف مختمؼ الييئات 

كقاؿ رئيس مجمس . لف يككف بالشكؿ المطمكب إذا لـ تستفد جميع ىذه الييئات مف المشاريع المشتركة
 أف مجالس الخدمات المشتركة ساىمت في إقناع الكثير مف الييئات المحمية 1الخدمات المشترؾ ج

 حيث تجميع المكارد المتاحة معا، كعدـ قدرة الييئة بأىمية دكر مجالس الخدمات المشتركة التنمكم مف
رئيس مجمس )المحمية بمفردىا مف عمؿ مشاريع خاصة مثؿ سيارات اإلسعاؼ نفايات طاقـ كيرباء

  .( شخصيؿ، اتصا2005 كانكف أكؿ 1الخدمات المشترؾ ج 
االستفادة مف مشاريع مشتركة ضمف مجمس الخدمات  :  5.25جدكؿ 
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 النسبة العدد ىؿ استفدتـ مف مشاريع مشتركة ضمف مجمس الخدمات

 51.72 15نعـ 

 48.28 14ال 

 100.0 29المجمكع 
 

  

تفضيؿ العمؿ ضمف ىذه المجالس  : 5.26جدكؿ 
 

 النسبة العدد ىؿ تفضمكف العمؿ ضمف ىذه المجالس أـ العمؿ لكحدكـ

 67.86 19العمؿ ضمف ىذه المجالس 

 32.14 9العمؿ ضمف الييئة المحمية فقط 

 100.0 28 المجمكع

 
 ترل أف جميع الييئات المحمية األعضاء في مجمس 5.27 الكاردة في جدكؿ تعند استعراض البيانا
مف ج  % 37.560 ك 2جمف % 60 يفضمكف العمؿ ضمف ىذه المجالس، ك1الخدمات المشترؾ ج

 تفضؿ العمؿ ضمف ىذه المجالس، كىذه النتائج تؤكد أف مجمس الخدمات الذم انشات في المرحمة 3
أالكلى اغمبيا ترل انو ال جدكل مف ىذه المجالس، أما المجمس الذم انشأ في المرحمة الثانية فاف 

 أف المجالس التي ال زالت فاعمة كليا مصادر أممف أعضائو يركف عدـ جدكل ىذه المجالس، % 40
مالية كىي مف المنحة ترل أىمية ليذه المجالس، بينما المجالس التي انتيت منحتيا فتقؿ قناعتيا بيذه 
المجالس، كىذا يؤكد أيضا أف المجالس التي انتيت منحتيا ال يكجد لدييا مصادر ذاتية الستمراريتيا 

. كعمميا بالشكؿ المطمكب
 

 المشترؾ  تالعالقة بيف تفضيؿ الييئات المحمية العمؿ بمفردىا  كاسـ مجمس الخدما: 5.27جدكؿ 
 

 

المجمكع    مجمس الخدمات المشترؾ

  1ج  2ج  3ج

عمؿ الييئة المحمية ضمف ىذه  10 6 3 19
 %100.0 %60.0 %37.5 %67.9المجالس 

 عمؿ الييئة المحمية بمفردىا  0 4 5 9
32.1% 62.5% 40.0% .0% 

المجمكع  10 10 8 28
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100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
تقـك مجالس الخدمات المشتركة باختيار ىيئتيا اإلدارية مف خالؿ االنتخاب المباشر مف بيف األعضاء 

أف اعتماد مبدأ االنتخابات الختيار الييئة  1الممثميف لمييئات المحمية، كقاؿ رئيس مجمس خدمات ج 
 أف اإلدارية لمجمس الخدمات المشترؾ يساىـ في تعزيز الديمقراطية بيف أعضاء مجمس الخدمات

المجمس يساىـ في تغيير المفاىيـ المجتمعية السائدة مثؿ العصبية القبمية كالجيكية مما يساعد عمى 
إمكانية عمؿ مشاريع تنمكية اعـ، إذا تكفرت ليذا المجمس اإلمكانيات التي يستطيع مف خالليا تقديـ 

 إال أف ىذه االنتخابات تتـ بيف األعضاء الممثميف ليذه الييئات المحمية في .خدمات لممجتمع المحمي
ىذا المجمس، كبالتالي ال يشعر المكاطف كال أعضاء الييئة المحمية أف ىذه الييئة تمثميـ، ألنيـ لـ 

 ؿ، اتصا2005 كانكف أكؿ 1رئيس مجمس الخدمات المشترؾ ج )يشارككا في اختيار ممثمييـ، 
 .(شخصي

كقد أكدت دراسة لمحكـ المحمي أف انتخاب الرئيس كأعضاء الييئة اإلدارية لممجمس كاف ليا اثر 
. 84انظر صفحة .ايجابي في تقميؿ الجيكية كالعشائرية السائدة في بعض التجمعات السكانية

 
إف ىذه النتائج تؤكد أف برنامج التنمية الريفية لـ يستطع أف يكفر المقكمات الالزمة الستمرار عمؿ 
مجالس الخدمات المشتركة بعد انتياء المنحة، رغـ انو عمؿ عمى إيجاد مشاريع مشتركة بناء عمى 

دراساتو السابقة، كاف ىذه المجالس إذا لـ تضمف مصادر دخؿ دائمة ليا فمف يككف بمقدكرىا االستمرار 
كما أف عدـ قدرة المجالس في المحافظة عمى الكادر الذم .  لفئاتيا المستيدفةةكتقديـ الخدمات الالـز

عيف لدييا، سيؤدم إلى ضعؼ قدراتو كبالتالي سيضعفو إداريا كفنيا كىذا يتنافى مع ىدؼ البرنامج في 
. رفع القدرات اإلدارية كالفنية ليذه المجالس

 
جميع ىذه النتائج تؤكد أف البرنامج نجح جزئيا بتحقيؽ ىدفو في تعزيز مبدأ التعاكف كالمشاركة فيما 
بيف أعضاء مجمس الخدمات المشترؾ الممثميف لمييئات المحمية المشاركة في ىذه المجالس، إال أف 
ذلؾ لـ يعزز التعاكف الكامؿ بيف جميع الييئات المحمية المشتركة بيذه التجمعات، كما زاؿ المجتمع 
المحمي كالييئات المحمية ال تشعر باف ىذه المجالس ىي ليـ كلخدمتيـ كال يعرفكف عنيا إال الشيء 

اليسير كال يشارككف في انتخاب ممثمييـ مباشرة في ىذه المجالس حتى يتكرس فيـ التعاكف كالمشاركة 
كؿ ىذا يؤكد أف البرنامج لـ يستطع ضماف استمرارية عمؿ ىذه المجالس، . المجتمعية باتخاذ القرار

كاف ىدفو في اإلدارة الجيدة كالتعاكف كالديمقراطية ليذه المجالس منقكصة، كبذلؾ تثبت صحة فرضية 
تحقيق البرنامج أىدافو في االستمرارية، التعاون واإلدارة الجيدة لمجالس الخدمات المشتركة عدـ 

. بعد انتياء المنحة
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 النتائــج 5.3

 
لـ يستطع البرنامج بناء القدرات الكافية لككادر المجالس المشتركة كالييئات المحمية بشكؿ كاؼ - 1

لتستطيع القياـ بكاجباتيا عمى أكمؿ كجو، خاصة أف مف أساسيات عمؿ ىذه المجالس التخطيط 
 . كالتطكير كالتي تتطمب قدرات بشرية كفؤة كمدربة

ضعؼ القدرة المؤسساتية لمييئات المحمية كعدـ تكفر الكادر المؤىؿ لدييا خاصة في المجالس -2
. القركية

تبادؿ الخبرات بيف إدارة البرنامج كالييئات المحمية كاف مبتكرا، فمف جية أف اغمب الخبراء - 3
األجانب العامميف في البرنامج ليس لدييـ الخبرة المطمكبة لنقؿ الخبرات إلى مجالس الخدمات مف 

ف ألييئات المحمية كالخبراء األجانب الذيف ال يتكاصمكف جية، كمف جية أخرل غياب المغة المشتركة بي
 .مع ىذه الييئات مف جية أخرل

ساىـ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في تعزيز مبدأ الالمركزية اإلدارية لمجالس الخدمات - 4
المشتركة بشكؿ جزئي كلـ يصؿ إلى المستكل المطمكب، رغـ أف كزارة الحكـ المحمي تؤكد ترسيخ مبدأ 

 الالمركزية اإلدارية لمجالس الخدمات المشتركة إال أف التنفيذ لـ يصؿ إلى المستكل المطمكب
  محدكدة جداالصالحيات التي تتمتع بيا الييئات المحمية بمكجب القانكف

ساىـ جزء مف المشاريع المنفذة مف قبؿ البرنامج في تحسيف البنى التحتية التي مف خالليا يمكف -5
تحسيف الخدمات األساسية في المناطؽ الريفية مف طرؽ داخمية، مدارس، عيادات صحية، شبكات 

 مياه، صرؼ صحي ككيرباء
 ال تدر اغمب المشاريع التي تنفذ مف البرنامج ىي مشاريع خدماتية كتنمكية عمى المدل البعيد ك-6

 تخمؽ فرص عمؿ مؤقتة ك ال  أك مجالس الخدمات المشتركة،كأم نكع مف الدخؿ لمييئات المحمية
.  يمكف حؿ مشكمة الفقر بدكف مشاريع تخمؽ فرص عمؿ دائمة

عدـ كجكد تكازف بيف المشاريع االستثمارية التي تدر دخال عمى الييئات المحمية كمجالس الخدمات -7
المشتركة كالمشاريع الخدماتية يضعؼ الييئات المحمية كيقمؿ مف قدرتيا عمى االستمرار في تقديـ 

. خدماتيا
المشاريع المقدمة مف البرنامج تقع ضمف مشاريع اغاثية طارئة كغير مبنية عمى خطط إستراتيجية -8

 . بناء عمى األكلكيات الممحة لمييئات المحمية
سماع صكتوساىـ برنامج التنمية الريفية في إشراؾ المجتمع المحمي في تحديد -9 ، كلكنو لـ احتياجو كا 

يستطع أف يجعؿ ذلؾ نيجا لمييئات المحمية كمجالس الخدمات المشتركة في ترسيخ ىذه المفيـك 
. لمشاريع أخرل غير ممكلة مف البرنامج
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نجح البرنامج في تحديد األكلكيات لمييئات المحمية مف خالؿ المشاركة الشعبية، أال انو لـ - 10
يستطع تنفيذ المشاريع ذات األكلكيات الممحة لممجتمعات المستيدفة بسبب طبيعة االشتراطات المختمفة 

 المحمية تعاني مف نقص المكارد المالية خاصة في تكالمساىمة المجتمعية خصكصا أف اغمب الييئا
 الصعبة، طبيعة المشاريع المقدمة مف البرنامج كحجـ المنحة المرصكدة ةظؿ ىذه الظركؼ االقتصادم

لمييئات المحمية بمعنى أف تحديد قيمة المنحة لمييئة المحمية مسبقا كبناء عمى عدد سكانيا، كتحديد 
المشركع المنكم أقامتو بناء عمى تمؾ المنحة قد ال يتكافؽ في كثير مف األحياف مع األكلكيات الممحة 

. لممجتمع المحمي
إف اعتماد البرنامج عمى المانحيف في دعـ برامجو يجعمو خاضعا ألجندتيـ الخاصة ك أكلكياتيـ -11

السياسية كليس لألكلكيات التنمكية الممحة في فمسطيف كبالتالي ستخضع ىذا البرنامج ليـ كال يستطيع 
أف يحقؽ البرنامج أىدافو المعمنة بالشكؿ الكامؿ، كبذلؾ لـ يختمؼ عمؿ ىذا البرنامج عف عمؿ بقية 
المانحيف الذيف يضعكف شركطيـ ك أكلكياتيـ كفؽ أجندتيـ الخاصة كليس كفؽ األكلكيات التنمكية 

الفمسطينية، كبذلؾ فاف التنمية في فمسطيف تبقى رىف االشتراطات المتعددة ليؤالء المانحيف كليس كفؽ 
الخطط التنمكية الفمسطينية، كيستخدـ ىذا التمكيؿ ككسيمة ضغط عمى المجتمع كالقيادة الفمسطينية 

لتحقيؽ األىداؼ السياسية كأجندة المانحيف، كيبقي المجتمع الفمسطيني تابعا اقتصاديا كسياسيا 
. كاجتماعيا كثقافيا ليؤالء المانحيف، كيعيؽ االنعتاؽ لممجتمع الفمسطيني في كافة المجاالت

االحتالؿ اإلسرائيمي احد العكائؽ الرئيسية لمتنمية في فمسطيف، سكاء مف خالؿ ممارساتو عمى -12
األرض مف تدمير كعدكاف متكاصؿ، أك مف خالؿ اشتراطاتو عمى نكعية المشاريع كاشتراط مكافقتو 
عمى عمؿ ىذه المشاريع، كال يمكف أف تحدث تنمية بدكف انتياء االحتالؿ كالسيطرة الكاممة عمى 

. الحدكد كالمكارد
. األمكاؿ كالمساعدات ال تصرؼ في برامج كمشاريع مبنية عمى خطط إنمائية شاممة-13

عدـ التكازف بيف مشاريع البنى التحتية البرامج اإلنتاجية االستثمارية لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 
حجـ المصاريؼ المرصكدة مف قيمة المنح إلدارة البرنامج سكاء المصاريؼ اإلدارية لمبرنامج أك - 14

. ركاتب كالخبراء المرتفعة جدا أعمى بكثير مف النتائج المرجكة
ساىـ البرنامج في تعزيز الديمقراطية بيف أعضاء المجمس الكاحد، كلـ تصؿ ىذه المفاىيـ إلى -15

مما أدل إلى عدـ شعكر . المجتمع المحمي لعدـ مساىمتيـ في اختيار ممثمييـ في ىذه المجالس
المجتمع المحمي كالييئات المحمية باف ىذه المجالس ىي ليـ كلخدمتيـ كال يعرفكف عنيا إال الشيء 

اليسير  
. ذىنية المجتمع المحمي في العمؿ الفردم مف أىـ معيقات نجاح مجالس الخدمات المشتركة- 16
ساىـ برنامج التنمية الريفية بترسيخ قناعات لدل أعضاء مجالس الخدمات المشتركة بأىمية -17

العمؿ المشترؾ بيف الييئات المحمية، كأىمية تكحيد المكارد المحمية لالستفادة منيا بالشكؿ االمثؿ، إال 



 98 

 أف الفكرة لـ ترسخ لدل المكاطنيف بشكؿ جيد لعدـ كجكد رابطة بيف المكاطف ك مجمس الخدمات
المشترؾ، كلـ يشعر المكاطف بعد بأىمية عمؿ ىذه المجالس، عدا عف ذىنية المجتمع المحمي بالعمؿ 

. الفردم
رغـ أف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي العب ميـ في التنمية في فمسطيف كدكره فني كمالي -18

لمسمطة الفمسطينية، إال أف التنسيؽ مع الكزارة ليس ضمف المستكل المطمكب كالذم يؤكد مبدأ الشراكة 
كيتجاكز اتفاقيات الشراكة المبنية عمى أساس التعاكف المشترؾ، كما أف البرنامج يعتبر نفسو جية 

.   الكزاراترمنفذة، ك أحيانا يتجاكز دك
التنسيؽ عمى مستكل دكائر الحكـ المحمي جيد، كيتعاكف البرنامج مع دكائر الحكـ المحمي - 19

 كحؿ كالييئات المحمية بتنسيؽ كامؿ، كتقـك دكائر الحكـ المحمي بإعطاء المعمكمات لمبرنامج
. مع الكزارات كالمؤسسات كالييئات كالمكاطنيف، بمعنى أنيا تسيؿ عمؿ البرنامج بشكؿ جيداإلشكاليات 

 يحدث أحيانا تضارب بيف أكلكيات كأجندة الكزارة مع البرنامج مثؿ أماكف تشكيؿ مجالس -20
 في المناطؽ المحركمة مف قبؿ البرنامج كالتي قد ال تنسجـ مع أجندة الكزارة أك قد الخدمات المشتركة

 معيا، كذلؾ قد تتضارب معايير البرنامج مع معايير الكزارة مثؿ اشتراط كجكد بمدية تصنيؼ تتضارب
  .ب ضمف اإلقميـ الجزئي

غياب الخطط اإلستراتيجية لدل كزارة الحكـ المحمي، يضعؼ مف القدرة عمى التخطيط كرسـ -21
السياسات العامة، كيبقى الييئات المحمية كمجالس الخدمات المشتركة تعمؿ بشكؿ منفرد كبدكف خطط 

. مبنية عمى االستراتيجيات كالسياسات العامة
عدـ االستقرار السياسي كاألمني حـر الكزارة مف القدرة عمى التخطيط االستراتيجي، كجعؿ اغمب -22

 خططتيا طارئة
ضعؼ التنسيؽ بيف مؤسسات السمطة كخاصة الكزارات يقمؿ مف القدرة عمى التأثير عمى - 23

المانحيف كيجعميـ عرضة الشتراطاتيـ كأجندتيـ الخاصة 
عدـ كجكد رؤية ك إستراتيجية كاضحة لكزارة الحكـ المحمي لمستقبؿ مجالس الخدمات المشتركة، -24

. يجعميا عرضة لالنقراض بعد انتياء التمكيؿ
عدـ كجكد مصادر دخؿ ذاتية لمجالس الخدمات المشتركة يقمؿ مف إمكانية استمراريتيا ك - 25

. يعرضيا لالنييار كاالندثار بعد انتياء التمكيؿ بفترة معينة
اعتماد الييئات المحمية كالمجالس عمى المانحيف لتنفيذ المشاريع، يجعميا عرضة الشتراطاتيـ -26

. التي ال تتالءـ مع األكلكيات الممحة لممجتمع الفمسطيني
عدـ دعـ كزارة الحكـ المحمي المالي كالفني ليذه المجالس بعد انتياء المنحة المقدمة مف - 27

. البرنامج، يؤدم إلى ضعفيا كعدـ قدرتيا عمى القياـ بمياميا
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 االستنتاجات 5.4
 
فكرة مجالس الخدمات المشتركة فكرة رائدة كميمة لتكحيد الجيكد كاإلمكانيات لمختمؼ الييئات -  1

المحمية الصغيرة، ك ليا دكر تنمكم ىاـ مف حيث تكحيد المكارد المحمية كاستخداميا بالشكؿ األمثؿ 
. لتقديـ خدمات اعـ لممجتمع المحمي إذا تكفرت ليا كؿ اإلمكانيات الالزمة لمقياـ بميامو

 برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي رغـ انو مؤسسة مف مؤسسات األمـ المتحدة إال انو يتبع في برامجو 2-
 .كمشاريعو ألجندة المانحيف كليس ألجندة األكلكيات التنمكية الممحة لمشعب الفمسطيني

  كيحدث تنمية حقيقية بدكف زكاؿ االحتالؿ كالسيطرة  مال يمكف أف ينعتؽ المجتمع الفمسطيف-3   

    الكاممة عمى أرضو كمكارده 
 ال يمكف أف تحث تنمية حقيقية إال باالعتماد عمى ألذات، كاستغالؿ المكارد المحمية بالشكؿ   - 4   

 .     األمثؿ في ظؿ كجكد نظاـ حكـ كطني ديمقراطي

 
 
 
 
 

:  التوصيات5.5
 
ضركرة قياـ كزارة الحكـ المحمي بتبني إستراتيجية كاضحة لمستقبؿ المجالس المشتركة، ككضع -1

يجاد آليات عمؿ لدمج .اآلليات كالقكانيف التي تساىـ في استمرار كديمكمة عمؿ ىذه المجالس كا 
. الييئات المحمية معا

تعزيز الالمركزية لمجالس الخدمات المشتركة كسف القكانيف التي تساىـ في زيادة فعالية عمميا - 2
كتكفير مصادر دخؿ ثابتة ليا ك االستغالؿ األمثؿ لممكارد المحمية المتاحة لمختمؼ الييئات المحمية ك 
لمجالس الخدمات المشتركة حتى تككف قادرة عمى االعتماد عمى ذاتيا كال تبقى معتمدة عمى التمكيؿ 

: الخارجي المشركط كذلؾ مف خالؿ
مصادر الماء كالكيرباء كالنفايات حتى يصبح تكحيد الخدمات لمجالس الخدمات المشتركة مثؿ - أ

كتكحيد كؿ مجالس الخدمات ضمف اإلقميـ الجزئي الكاحد ضمف . ىناؾ دخؿ جيد ليذه المجالس
.  مجمس خدمات مشترؾ لمتخطيط ك لمتطكير يشمؿ جميع الخدمات
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تكحيد طكاقـ الييئات المحمية ضمف كادر مجمس الخدمات بحيث نضمف تكفر كادر متخصص - ب
 كضركرة كجكد مدير ذك خبرة لممجمس لنضمف .كمؤىؿ إلدارة ىذا المجمس في مختمؼ التخصصات

. ديمكمة عمؿ ىذا المجمس
عطاء مجالس -ج إيجاد إطار قانكني لكحدة التنظيـ لمجالس الخدمات بدال مف لمحكـ المحمي، كا 

 بإصدار التراخيص كجمب رسـك التراخيص لصندكؽ المجالس بدال مف تالخدمات المشتركة الصالحيا
الحكـ المحمي 

إيجاد إستراتيجية عمؿ لكزارة الحكـ المحمي كمجالس الخدمات المشتركة بعدـ تنفيذ مشاريع إال مف -3
.  خالؿ مجالس الخدمات المشتركة

ضركرة كجكد خطط إستراتيجية إلنشاء مجالس الخدمات المشتركة بما يخدـ المصمحة الكطنية -4
كعدـ الرضكخ الشتراطات المانحيف بإنشاء مجالس خدمات كفؽ أجندتيـ 

. رفض التمكيؿ المكجو كالمشركط مف قبؿ المانحيف- 5
شراؾ المجتمع - 6 ضركرة عمؿ تكعية مجتمعية ألىمية مجالس الخدمات المشتركة لممجتمع المحمي كا 

. المحمي باختيار ممثمييـ في ىذه المجالس
إنشاء اتحاد عاـ لمجالس الخدمات المشتركة، لتبادؿ الخبرات كالمعمكمات يساىـ في رفع كفاءة -7

. عمؿ مجالس الخدمات المشتركة
. عدـ التعامؿ مع البرنامج بدكف التنسيؽ الكامؿ مع كزارة الحكـ المحمي- 8
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. ،راـ اهلل(بكدار)المجمس االقتصادم الفمسطيني لمتنمية كاألعمار.(الثاني
http://www.pinc.gov.ps/arabic/economy/development-17.html 29.12.2005 

أثر برنامج األمـ :( ب2003).برنامج مساعدة الشعب الفمسطيني- برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي-7
برنامج األمـ : في.عمى الحكـ المحمي في فمسطيف (برنامج التنمية الريفية المحمية)المتحدة اإلنمائي 

اإلبداع مف خالؿ  ،(معد) التنمية الريفية المحمي المتحدة اإلنمائي لمساعدة الشعب الفمسطيني برنامج
منتدل الدكؿ العربية لمحكـ المحمي،   .2003 كانكف اكؿ9-6لجاف تخطيط األقاليـ الجزئية،

 12 .33-4ص ص.صنعاء
www.undp.org/rbas/forum/case%20study%20LRDP_Arabic.doc 15.5.2005 

-ب،ت).األىداؼ كالفعاليات: برنامج مساعدة الشعب الفمسطيني-برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي-8
  5(ج

http://www.papp.undp.org/ar/Goals/index.htm  15.11.2005 

لمحة عف برنامج :(د-ت.ب).برنامج مساعدة الشعب الفمسطيني- برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي-9
 2مساعدة الشعب الفمسطيني

http://www.papp.undp.org/ar/02/his/index.htm15.11.2005 

 15.التنمية ريفية:(ر-ب،ت).برنامج مساعدة الشعب الفمسطيني-برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي-10
http://www.papp.undp.org/ar/10/RL/index.htm 15.11.2005 

. تقرير البنؾ الدكلي حكؿ اثر االنتفاضة:(2003 )البنؾ الدكلي،- 11
http://lnweb18.worldbank.org/mna/mena.nsf/Attachments/Update+May+2003+Arabic/$Fil

e/may+lay-ar-Blue03.pdf 17.4.2005  

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/04/page4.html%20l8.9.2005
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/26/page3.html
http://www.almualem.net/tanmiya1.html1/10/2005
http://alhaqaeq.net/defaultch.asp?action=showarticle&issueid=9&secid=5&articleid=16582
http://alhaqaeq.net/defaultch.asp?action=showarticle&issueid=9&secid=5&articleid=16582
http://www.pinc.gov.ps/arabic/economy/development-17.html%2029.12.2005
http://www.undp.org/rbas/forum/case%20study%20LRDP_Arabic.doc
http://www.papp.undp.org/ar/Goals/index.htm
http://www.papp.undp.org/ar/02/his/index.htm
http://www.papp.undp.org/ar/10/RL/index.htm
http://lnweb18.worldbank.org/mna/mena.nsf/Attachments/Update+May+2003+Arabic/$File/may+lay-ar-Blue03.pdf
http://lnweb18.worldbank.org/mna/mena.nsf/Attachments/Update+May+2003+Arabic/$File/may+lay-ar-Blue03.pdf
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. راـ اهلل.جامعة بيرزيت . تقرير التنمية البشرية:(2004)برنامج دراسات التنمية -12
http://home.birzeit.edu/dsp/arabic/about 20.11.2004 

. جامعة بيرزيت، راـ اهلل. 2004تقرير التنمية البشرية :(ب،ت). برنامج دراسات التنمية- 13
http://home.birzeit.edu/dsp/arabic/research/publications/2005/ch5.pdf  10.9.2005 

الييئات المحمية الفمسطينية، عمميا كدكرىا التنمكم في :(ت.ب).بكابة التطكير الفمسطينية- 14
. فمسطيف.فمسطيف

http://www.psgateway.org/download/1894/Local_Palestinian_organizations.doc 19/12/2005  
. نحك رؤية تنمكية فمسطينية(:2004)بكابة التطكير الفمسطينية،- 15

http://www.psgateway.org/download/2302/PDV01.DOC19/12/2005 
مركز المعمكمات الكطني .التنمية في فمسطيف دراسات كتقارير: (ب،ت) تيمكثي ركزرميؿ،-16

. الفمسطيني
http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/development/development-17.html1 #15.5.2005 

التجربة -التخطيط التنمكم اإلقميمي في إطار الالمركزية اإلدارية:(2003). جامعة أـ القرل-17
. األردنية

http://www.uqu.edu.sa/majalat/humanities/2vol14/b3.htm  7.2.2006 

  11. صص، 17، رؤية." كاقع التنمية االجتماعية في فمسطيف(:2002آذار،).حكراني،ع- 18
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/17/page11.html l8.9.2005 

مركز التخطيط الفمسطيني .مفيـك الفقر:(ب،ت)الخالدم،ج-19
http://www.oppc.pna.net/mag/mag13-14/new4-13-14.htm 10.1.2006 

العامؿ /منشكرات مركز الشرؽ.منظمات غير حككمية أـ قكاعد لألخر:(2003).سمارة،ع-20
. راـ اهلل- الثقافية كالتنمكيةتلمدراسا

http://www.kanaanonline.org/readings/read5.pdf  6.9.2005 

تعداد المنظمات غير الحككمية الفمسطينية في الضفة : (2001)شمبي،أ،سعدم،ف،كمالكي،ـ-21
الغربية كقطاع غزة إعػػداد ياسر شمبي باحث مساعد نعيـ السعدم إشػػراؼ مجدم المالكي،مؤسسة 

.  التعاكف
25/6/2005) http://www.pngo-project.org/research/NGOmapping/Layout.html ) 

التجربة الفمسطينية في مكاجية التغيرات :"(2003تشريف ثاني،).عبداهلل،ح-22
 7.ص .25،رؤية".االجتماعية

    http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/25/page7.html 5/1/2006 

،الحكار المتمدف  ف الحكـ المحمي كالييئات المحمية في فمسطي:(ب،ت).،صالعاطيعبد - 23
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=45322 7.2.2006   

. ع التنميػػة البشريػة مف ثراء المفيكـ إلى فقر الكاؽ(2005)عبد العزيز،س-24
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/namaa1-1-00/morajaat.asp14/6/2005 

. فمسطيف.جامعة بير زيت.دكر التمكيؿ الدكلي-تقرير التنمية البشرية:(2004)عبد الكريـ،ف- 25
http://home.birzeit.edu/dsp/arabic/research/2004/phdr050.html 23.6.2005 

http://home.birzeit.edu/dsp/arabic/about%2020.11.2004
http://home.birzeit.edu/dsp/arabic/research/publications/2005/ch5.pdf
http://www.psgateway.org/download/1894/Local_Palestinian_organizations.doc%2019/12/2005
http://www.psgateway.org/download/2302/PDV01.DOC19/12/2005
http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/development/development-17.html1
http://www.uqu.edu.sa/majalat/humanities/2vol14/b3.htm%20%207.2.2006
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/17/page11.html%20l8.9.2005
http://www.oppc.pna.net/mag/mag13-14/new4-13-14.htm
http://www.kanaanonline.org/readings/read5.pdf
http://www.pngo-project.org/research/NGOmapping/Layout.html
http://www.pngo-project.org/research/NGOmapping/Layout.html
http://www.pngo-project.org/research/NGOmapping/Layout.html
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/25/page7.html
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/25/page7.html
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/25/page7.html
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=45322
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/namaa1-1-00/morajaat.asp14/6/2005
http://home.birzeit.edu/dsp/arabic/research/2004/phdr050.html
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كرقة " "الفمسطينية في عممية التنميةاألىمية  لدكر المنظمات أكسعرؤية :( 2004)ع. عبد اليادم-26
. ،راـ اهللالمعمكمات الكطني الفمسطينيمركز ، مفاىيـ

(http://www.mop.gov.ps/en/doc/AR%20Palestinian%20Concept%20Paper.doc22/6/2005( 

ص ص 28،رؤية."(السمطة الكطنية-مصر-إسرائيؿ)المعكنات األمريكية(:2004آذار،).لبد،ع-27
11. 

 http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/28/page11.html 25.11.2005   

أثر السياسات اإلسرائيمية عمى .األقصى  االقتصػاد الفمسطينػي في ظؿ انتفاضػة(:2003).لبد،ع-28
مركز المعمكمات الكطني .19/11/2003التنمية في فمسطيف، الدائرة االقتصادية كزارة التخطيط،

 . الفمسطيني،فمسطيف
http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/Present_Situation/workshop1.html1 8.9.2005 

،عدد " المدل"عف الكاشنطف بكست، -ذرائعية البنؾ الدكلي:( نيساف7، 2005)فاركؽ السعد - 29
. 4ص ص  .356

http://www.almadapaper.com/sub/04-356/p04.htm  30/12/2005 

دائرة التطكير .مجالس الخدمات المشتركة لمتخطيط كالتطكير:(2004)فمسطيف،كزارة الحكـ المحمي-30
. ك البحث كالدراسات، راـ اهلل

http://www.molg.gov.ps/studies/majales%20alkhadamat.pdf 18.12.2005 

 .  21االمـ المتحدة تستعد لكشؼ خطة اصالحيا لمقرف اؿ : (2005).مدؿ ايست اكف اليف- 31
http://www.middle-east-online.com/?id=29639=29639&format=0  13.2.2006 

 

(: 2003شباط،)المركز األفريقي لمبحث التطبيقي ك التدريبي في مجاؿ اإلنماء االجتماعي،-32
 . 12دراسات

http://www.dirasaat.com/12/9-1.html 1/10/2005  
 

 .برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي.تقرير التنمية اإلنسانية العربية: (2005)مركز الخميج لألبحاث- 33

http://www.grc.ae/?frm_module=contents&frm_action=detail_book&frm_type_id=&overr

ide=UNDP+Arab+Human+Development+Report&sec=Contents&frm_title=&book_id=72

81&p_id=&alter=undp428&frm_pageno=&op_lang=ar&frm_search_store=&publications

_grc=&Any_Lan=&publ_id= 05.07.2005 

  ممخص التقرير الكطني األكؿ لمتنمية المستدامة في2003))مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني-34
،مركز المعمكمات الكطني حكؿ التنمية المستدامة في جكىانسبرغ "فمسطيف لمتحضير لمقمة العالمية 

. الفمسطيني،راـ اهلل
http://www.pnic.gov.ps/arabic/environment/envi_proj1.html 19.6.2005 

. فمسطيف-تقرير التنمية البشرية،غزة: (2002حزيراف، ).مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني-35
http://www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/studies/a/quds_derasat63.html 18.12.2005 

.  مفيـك التنمية كأىميتيا(:2001)مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني - 36
http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/development/development-2.html12/6/2005 

http://www.mop.gov.ps/en/doc/AR%20Palestinian%20Concept%20Paper.doc22/6/2005
http://www.mop.gov.ps/en/doc/AR%20Palestinian%20Concept%20Paper.doc22/6/2005
http://www.mop.gov.ps/en/doc/AR%20Palestinian%20Concept%20Paper.doc22/6/2005
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/28/page11.html
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/28/page11.html
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/28/page11.html
http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/Present_Situation/workshop1.html1
http://www.almadapaper.com/sub/04-356/p04.htm
http://www.molg.gov.ps/studies/majales%20alkhadamat.pdf
http://www.middle-east-online.com/?id=29639=29639&format=0
http://www.dirasaat.com/12/9-1.html%201/10/2005
http://www.grc.ae/?frm_module=contents&frm_action=detail_book&frm_type_id=&override=UNDP+Arab+Human+Development+Report&sec=Contents&frm_title=&book_id=7281&p_id=&alter=undp428&frm_pageno=&op_lang=ar&frm_search_store=&publications_grc=&Any_Lan=&publ_id
http://www.grc.ae/?frm_module=contents&frm_action=detail_book&frm_type_id=&override=UNDP+Arab+Human+Development+Report&sec=Contents&frm_title=&book_id=7281&p_id=&alter=undp428&frm_pageno=&op_lang=ar&frm_search_store=&publications_grc=&Any_Lan=&publ_id
http://www.grc.ae/?frm_module=contents&frm_action=detail_book&frm_type_id=&override=UNDP+Arab+Human+Development+Report&sec=Contents&frm_title=&book_id=7281&p_id=&alter=undp428&frm_pageno=&op_lang=ar&frm_search_store=&publications_grc=&Any_Lan=&publ_id
http://www.grc.ae/?frm_module=contents&frm_action=detail_book&frm_type_id=&override=UNDP+Arab+Human+Development+Report&sec=Contents&frm_title=&book_id=7281&p_id=&alter=undp428&frm_pageno=&op_lang=ar&frm_search_store=&publications_grc=&Any_Lan=&publ_id
http://www.pnic.gov.ps/arabic/environment/envi_proj1.html%2019/6/2005
http://www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/studies/a/quds_derasat63.html
http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/development/development-2.html
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 السياسات اإلسرائيمية عمى التنمية في اثر:(1999)مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني،-37
. ،فمسطيففمسطيف

http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/development/development-14.html 17.6.2005 

. إعالف الحؽ في التنمية:(ب،ت)المكتب الدكلي لمجمعيات اإلنسانية الخيرية - 38
http://www.ibh.fr/arabic%20index/arabic-pages/annonce2.htm2912/2005    

 كالمعكقات كاإلشكاالت ةالفمسطيني دكر مؤسسات الحكـ المحمي في السمطة (:2003).مكي،ع-39
.  التعامؿ معياة تكاجييا، ككيفيالتي

http://www.amin.org/views/uncat/2004/dec/dec06.html19.12.2005  
. المؤسسات غير الحككمية:الممتقى المدني -40

(15/5/2005)             http://www.cfip.org/arabic/pubs/needasses.htm  

. جامعة بير زيت- معيد الحقكؽ.  في حفؿ كداعو كمدير لمعيد الحقكؽ(:2000) ،ؾمنصكر- 41
http://lawcenter.birzeit.edu/arabic/news/speech.html  30.9.2005 

مركز التمييز . اإلدارة الديمقراطية في المؤسسات غير الحككمية كدكر المرأة: (2003)يعاقبة،أ- 42
. لممنظمات غير الحككمية

http://www.ngoce.org/content/rs2518.doc  2.1.2006 

 

: المراجع األجنبية- ز
1- A world of development(ب،ت )  PAPP/UNDP 

http://www.undp.org/about/ 5.2.2006 

2-THE LOCAL RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME (LRDP)(ب،ت): Making a 

Better Future for Rural Communities 

3- UNDP. (2004) A Beginners guide for the United Nations Development Program, first 

version.UNDP JPO Service Center, Copenhagen, Denmark.  
4-UNITED NATION DEVELOMENT PROGRAMME. (2003): SUPPORT TO LOCAL GOVERNMENT 

REFORM PROJECT (DIAGNOSTIC REPORT). UNITED NATION DEVELOMENT PROGRAMME 

(UNDP)/ ROGRAMME OF ASSISTANCE TO THE PALESTINIAN PEOPLE (PAPP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/development/development-14.html
http://www.ibh.fr/arabic%20index/arabic-pages/annonce2.htm
http://www.amin.org/views/uncat/2004/dec/dec06.html19.12.2005
http://www.cfip.org/arabic/pubs/needasses.htm
http://lawcenter.birzeit.edu/arabic/news/speech.html
http://www.ngoce.org/content/rs2518.doc
http://www.undp.org/about/
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المالحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ب،ت LRDP)2002حجـ الدمار في محافظات الضفة في نيساف  :1.1ممحؽ 
 

 

 

 

راـ اهلل
%61

قمقيمية
بيت لحـ%2

%8

ـر طكلك
الخميؿ%3

%9

جنيف
%62

نابمس
%63
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 1.2ممحؽ رقـ                                     
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 1.3ممحؽ رقـ 

 

رؽ ، %28 ط
راكز مجتمعية/مباني،  م

15%

التخمص مف النفايات، 
2%

شبكات مياه، %8

ربائية،  زات كي تجيي
20%

ع صحية، %1 مشاري

الصحة، %4

ـ، %21 التعمي

ع اقتصادية، %1 مشاري



 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلية تحديد األكلكيات
 المجمكع اسـ مجمس الخدمات

j 1 j 2 J 3  

 13 5 5 3 خبرة الييئة المحمية

37.5% 50.0% 55.6% 48.1% 

 1 0 1 0 دراسة ميدانية لمبرنامج

.0% 10.0% .0% 3.7% 

 6 2 1 3 دراسة ميدانية

37.5% 10.0% 22.2% 22.2% 

 7 2 3 2  دراسة ميدانية ك خبرة الييئة المحمية

25.0% 30.0% 22.2% 25.9% 

 27 9 10 8 المجمكع

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 مجالس الخدمات كالية تحديد االحتياجات 5.2ممحؽ 

  تكزيع المشاريع عمى القطاعات في برنامج التنمية الريفية في الضفة الغريبة :5.1ممحؽ 
 (LRDP((ب،ت) كقطاع غزة
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 رقـ 5.3ممحؽ رقـ 
 مجمس الجممة 
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  اتفاقية قباطية5.4ممحؽ رقـ  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  القـدسةجامع

كمية الدراسات العميا                                    
بناء مؤسسات / برنامج التنمية الريفية المستدامة

 
 (   )استبانو رقم 

 
محافظة جنين ......................................... /قروي/ مجمس بمدي :السادة 

: تحية طيبة وبعد
برنامج األمم المتحدة )أضع بين أيديكم استبانو لبحث ميداني لرسالة ماجستير بعنوان 

محافظة / حالة دراسية"اإلنمائي وأثره عمى التنمية الريفية المحمية في فمسطين
لذلك أرجو اإلجابة عمى كافة األسئمة الواردة في ىذه االستبانة بدقة مؤكدا أن (جنين

إجاباتكم ستستخدم ألغراض البحث العممي فقط، ولن تتطمع عمييا أي جية أخرى، 
 ثقتي الكاممة بصدق إجاباتكم وتقديري ع ىذه اإلجابات بالسرية التامة، مطوستحا

. العميق لحسن ثقتكم وتعاونكم
 

وشــكرا جزيال لكم 
 
 

البـاحث 
عمر دمج 

10/10/2005 
 

 
  االستبانة5.5ممحق رقم 
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القســـــــــــم األول 

 
البمدية   /صفة المجيب في المجمس:- السؤال األول

   1-2بمدية  / رئيس مجمس -3بمدية  / عضك مجمس -   4  سكرتير -أخرل   .......................
.............. عدد السكان:- الثانيالسؤال  
    عدد المدارس:- الثالثالسؤال  

    1-2.......       ذككر-3........    إناث -مختمطة  ………… .
صفة المجمس :- الرابعالسؤال 

    1 -       2مجمس بمدم-        3  مجمس قركم-    لجنة مػػشاريػع 
ب مصدر مياه الشر:-  الخامسالسؤال 

     1-    2 شبكة مياه -   3 أبار جمع-  4أبار جمع   +   شبكة مياه- ينابيع                    . 
مصدر الكيرباء :- السادسالسؤال 

    1-            2  شبكة قطرية-            3 مكلدات - ال يكجد  . 
................... كم عدد الموظفين في المجمس :- السابعالسؤال  

ما ىي مؤىالتيم العممية :- الثامنالسؤال 
     1-ابتدائي عدد    ............ - 3...........      إعدادم عدد- ثانكم عدد   ..........
     4-5.............          بكالكريكس عدد-  دراسات عميا عدد .....

ىل ىناك وصف وتوصيف وظيفي لموظائف في المجمس :- التاسعالسؤال 
         1-                   2 نعـ-   ال   
ىل بمدتكم تنتمي إلى مجمس خدمات مشترك أسسو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :-  العاشرالسؤال 
         1 -                  2 نعـ-   ال  
ما ىو اسم مجمس الخدمات الذي تتبعون إليو :- الحادي عشرالسؤال 

 .……………………….............................................................................
برأيكم ىل ليذه المجالس دور مساىم في تنمية قدرات العاممين في ىذه المجالس  :- الثاني عشرالسؤال 
         1-                 2  نعـ-   ال 

ىل كان ليذه المجالس الفرصة في الحصول عمى مشاريع تنموية مستدامة :- الثلث عشرالسؤال  
         1-                 2  نعـ-   ال 

 
القـــــــسم الثــانــــــي 

 

 UNDPىل استفدتم من مشاريع أو برامج من :- األولالسؤال 
         1-                  2 نعـ-   ال   
إذا كان الجواب نعم ما ىو طبيعة المشروع :-  الثانيالسؤال 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
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مبنى  
لممؤسسة 

شبكات 
مياه 

مشاريع أثاث مكتبي 
زراعية 

تدريب بناء 
قدرات 

....... أخرى حددشوارع مدرسة 

        نعم 
        ال 

 
 

 كيف عرفتم  عن  المشروع  :-  الثالثالسؤال 
    1-                  2  مف خالؿ اإلعالف في الصحؼ- مف خالؿ الحكـ المحمي  
    3-                   4  مف خالؿ االتصاؿ الشخصي-                   مف خالؿ العالقات الشخصية مع البرنامج  

كيف تم تحديد نوعية المشروع :- الرابعالسؤال 
  1-      2 مف خالؿ األكلكيات لمبمد- تبعا لنكعية المشركع المقدـ مف البرنامج  
  3-أخرل حدد                        .................................................................

ىل ىذا المشروع ذو أولوية ممحة لمبمد أم أن ىناك أولويات أىم :- الخامسالسؤال 
      1-                2  ذك أكلكية- ىناؾ أكلكيات أىـ  

إذا كان المشروع ذو أولوية كيف تم تحديد تمك األولوية :-  السادسالسؤال   
1-      2مف خالؿ خبرة كمعرفة المجمس- 3  ج مف خالؿ البرناـ- مف خالؿ دراسة ميدانية   

إذا كان ىناك أولويات أىم من المشروع الذي استفدتم منو،ما سبب عدم أعطاء تمك المشاريع :- السابعالسؤال 
 أولوية

   1-    2  طبيعة المشركع المقدـ مف البرنامج-     3  اشتراطات البرنامج-           عدـ القدرة عمى المساىمة 
   4-      5  عدـ قبكؿ البرنامج لتمكيؿ تمؾ المشاريع- عدـ قدرة المجمس عمى تحديد األكلكيات  
   6-       7  المكازنة المحددة مف المشركع-أخرل حدد                                                                                                                ................................................

برأيكم ىل قيمة المبمغ المصروف عمى المشروع تتناسب مع حجم المشروع  :- الثامنالسؤال 
     1-        2 تتناسب مع المشركع-           3 المبالغ المصركفة أعمى- المبالغ المصركفة أقؿ 

إذا كان حجم التكاليف أعمى أو أقل من حجم المشروع فما ىو السبب :-  التاسعالسؤال 
..................................................................................................................
............................................................................................................... ...

 ىل كانت مساىمة المجتمع المحمي ضمن إمكانياتكم أم أعمى من إمكانياتكم:-  العاشرالسؤال 
       1 -         2ضمف اإلمكانيات -      3 أعمى مف اإلمكانيات -   أقؿ مف اإلمكانيات

ىل كان المشروع اكبر أم اقل من حاجة البمد  :-  الحادي عشرالسؤال 
     1-          2  اكبر مف حاجة البمد -           3اقؿ مف حاجة البمد- مساك لحاجة البمد  

إذا كان المشروع اقل أو اكبر من حاجة البمد فما ىو السبب :-   الثاني عشرالسؤال  
     1-                            2 مكازنة المشركع-  أىداؼ البرنامج  
     3-                         4  آلية تنفيذ المشركع- إمكانيات البمد  

ىل كان تنفيذ المشروع ضمن المواصفات المطموبة ،أم أن المشروع نفذ بمواصفات اقل :-  الثالث  عشرالسؤال 
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    1-                          2  ضمف المكاصفات -  نفذ بمكاصفات اقؿ
ما ىي الفائدة العائدة عمى المجتمع من المشروع :-   ل الرابع عشرالسؤا

..................................................................................................................
 ..................................................................................................................

ىل ساىم المشروع بخمق فرص عمل دائمة أم فرص عمل مؤقتة  :- ل الخامس عشرالسؤا
  1-        2  ساىـ بخمؽ فرص عمؿ دائمة-        ساىـ بخمؽ فرص عمؿ مؤقتة  
  :إذا كان ىناك اشتراطات من البرنامج ما ىي :- ل السادس عشرالسؤا 
1-    2نكعية المشركع-   3المساىمة المجتمعية- 4 تحديد الفئة المستيدفة-أخرل حدد ................

إذا كنتم أعضاء في مجمس الخدمات المشترك،ىل تم تدريب طاقم المجمس من قبل  :- ل السابع عشرالسؤا
.  قبل أو بعد إنشاء مجمس الخدمات المشتركUNDPبرنامج التنمية الريفية ل 

              1-              2  نعـ - ال 
 ىل ىذا التدريب كاف لتأىيل كادر المجمس  مباعتقادك. إذا كان الجواب نعم :- ل الثامن عشرالسؤا

              1-              2  نعـ - ال 
ىل ىذا المجمس قادر عمى التخطيط اإلقميمي   :- ل التاسع عشرالسؤا

              1-               2 نعـ - ال 
 توفير المعمومات الحديثة والدقيقة الالزمة لمتخطيط التنموي ىل ىذا المجمس قادر عمى :- ل العشرونالسؤا

لإلقميم الذي تتبعونو في ىذا المجمس 
              1 -              2  نعـ - ال  

ىل استفدتم من مشاريع إقميمية ضمن ىذا المجمس :- ل الحادي والعشرونالسؤا
              1  -              2 نعـ - ال 

إذا كان الجواب نعم ما ىي الفائدة العائدة عمى قريتكم   :- ل الثاني والعشرونالسؤا
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

بناء عمى تجربتكم ىل تفضمون العمل ضمن ىذه المجالس أم تفضمون العمل  :- ل الثالث والعشرونالسؤا
ضمن  

 مستوى بمدكم فقط
        1-             2  العمؿ ضمف ىذه المجالس - العمؿ ضمف مستكل بمدتنا 
ىل لديكم خطط استراتيجية  :- ل الرابع والعشرونالسؤا

                       1-              2  نعـ-  ال 
إذا كان الجواب نعم ىل ىذه الخطط ضمن تخطيط محمي أم ضمن تخطيط  :-  ل الخامس والعشرونالسؤا 

عمى مستوى وزارة الحكم المحمي 
        1-            2  ضمف تخطيط محمي-    ضمف تخطيط عمى مستكل كزارة الحكـ المحمي   

برأيكم ىل مؤسستكم قادرة عمى تحديد األولويات لفئاتيا المستيدفة  :- ل السادس والعشرونالسؤا 
                       1 -              2  نعـ -   ال

إذا كان الجواب نعم فكيف يتم تحديد االحتياجات  :-  ل السابع والعشرونالسؤا
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   1-  2 مف خالؿ خبرة كمعرفة المجمس-    3مف خالؿ دراسة أعدىا البرنامج    مف خالؿ دراسة ميدانية
   4-        4  مف خالؿ كادر مجمس الخدمات-أخرل حدد                                                            ..............................................

ىل كان ىناك دور لمحكم المحمي في تحديد نوعية المشروع  :-  ل الثامن والعشرونالسؤا
                        1-              2  نعـ-  ال 

ىل ساعدكم الحكم المحمي في كتابة  المشروع   :-  ل التاسع والعشرونالسؤا
                         1 -              2 نعـ - ال 

ىل ىناك تنسيق دائم مع الحكم المحمي بشان المشاريع الممحة لمبمد  :- ل الثالثونالسؤا
                           1-               2 نعـ -  ال

ىل ىناك خطط تنموية مشتركة مع الحكم المحمي بشان المشاريع ذات األولوية  :-  ل الحادي والثالثونالسؤا
. لمبمد

                           1-              2    نعـ -   ال
 

تمـــــــت بحمد اللـــــــــــــــــه 
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