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 إهداء

 

ليس فينا وليس منا وليس بيننا من يفرط بذرة من تـراب القدس،الشـهيد              : إلى من قال  
 ". أبو عمار–عرفات الرئيس القائد ياسر "الراحل والخالد في قلوبنا إلى األبد 

 
محمود (إلى من رحلوا عنا من الشهداء األبطال أخص منهم شهيد العلم زميل دراستي               

 ).العارضة
 

إلى أولئك األبطال الذين ما زالوا يحملون المشاعل بيننا على دربنا الطويل مـن أجـل                
 .الحرية واالستقالل أسرانا البواسل

 
 إلى روح والدتي الطاهرة

 
  الطاهرةالى روح والدي

 
 إلى روح العزيزة الغالية مربيتي أختي نورة أم جعفر

 

 )زوجتي وبناتي وأبنائي (إلى أسرتي الكريمة 
 

 إليهم جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع

 
 محمود عامرخليل قنداح



 أ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قرارإ
 

يجـة أبحـاثي،    أقر أنا معد هذه الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نت             
الخاصة باستثناء ما تمت اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها، لم يقدم لنيـل                   

 .درجة ألي جامعة أو معهد
 

 . ..............:التوقيع 
 

 محمود عامر خليل قنداح 
 

.. ..............:التاريخ



 ب  

 شكر وعرفان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 "ى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنونوقل اعملوا فسير"
 

الحمد هللا الذي علم اإلنسان بالقلم ما لم يعلم والصالة والسالم على الرسول األعظـم وعلـى ألـه                   
 .وصحبه وسلم

 
وال يسعني في مستهل هذه الدراسة إال أن أتقدم بالثناء والشكر واالمتنان، وجزيل الشكر والعرفان،               

قفوا إلى جانبي في إعداد وإنجاز هذه الدراسة، ولوال مشـيئة اهللا            ألولئك األعزاء واألفاضل الذين و    
 .ومساعدتهم وعونهم لما تمكنت من إنجازها وإتمامها

 
عبد الوهاب الصباغ الذي أضحى أخاً عزيـزاً        .وكلي فخر أن يكون في مقدمتهم أستاذي المشرف د        
ه وصبره معي بإشرافه وتوجيهاتـه      شاكراً له جهد  . وصديقاً وفياً منذ بداية انتسابي للدراسات العليا      

 .إلنجاح وإتمام هذه الدراسة 
 

 .شاكراً كذلك أسرتي زوجتي وأبنائي لما تحملوا مني وصبروا على تغيبي عنهم خالل فترة الدراسة
 .وباالحترام والتقديرالعظيم

 

 . إلى كل من علمني حرفاً ومنحني عزيمة التعلم والمثابرة
 

زياد . معهد التنمية المستدامة د    القدس وأخص منهم أساتذتي مدير       عةإلى أساتذتي األفاضل في جام    
 .قنام وأعضاء الهيئة التدريسية وكافة العاملين

 
وأسجل شكري وإشادتي بتعاون وزارة الحكم المحلي لتقديمهم التسهيالت الالزمة للوصـول إلـى              

 .المعلومات لخدمة البحث العلمي
 

وخاصة في الجوازات العامة الذين سـاعدوني منـذ بدايـة           ولكل األخوة واألخوات زمالء العمل      
 .مشواري الدراسي في حمل عبء العمل المناط بي



 ج  

في مساعدته لي في طباعة     ) مركز العامر للخدمات    (  وال يفوتني أن أثمن عالياً جهود األخ أحمد         
ألستاذ محمد إبراهيم   في تدقيق الرسالة لغوياً وا    )  أبو نبيل   (الرسالة وكذلك األخ محمود أحمد قنداح       
 .أبو ظاهر في ترجمة الملخص باالنجليزية

 
زياد . حسين األعرج، د  . د:  وإلى األساتذة الكرام لجنة تحكيم االستبانة الميدانية لهذه الدراسة وهم         

عبـد  . عزمـي األطـرش، أ  .عبد الرحمن الحاج ، د   . ماجد صبيح، د  . يوسف أبو فارة، د   . قنام، د 
 . الكريم سدر 

 
 .ني جزيل الشكر وعظيم االمتنان لما اغنوا رسالتي بآرائهم القيمةلهم م
 

وأثروا  مناقشة هذه الرسالة حيث شرفوني       والى األخوة لجنة المناقشة الذين تكرموا مشكورين بقبول       
 .الدراسة بمالحظاتهم وتعديالتهم وآرائهم وتفضلوا علي بإجازتها

 
 .رد بكوفية فلسطينيةلكل هؤالء أقدم شكري وتقديري مع أجمل باقة و

 
وأما من قدم لي عونا وغفلت عن ذكره فله من اهللا األجر والثواب بإذنه تعالى ثم له منـي شـديد                     

 .  األسف وخالص االعتذار
 
 محمود عامر خليل قنداح



 د  

 لمصطلحاتا
 

مؤسسات أهلية ذات استقالل مالي تحدد وظائفها وسلطاتها وتعـين           : الهيئات المحلية 
ى أحكام القانون أو أي قانون صادر عـن السـلطة           حدودها بمقتض 

الوطنية الفلسطينية ويتولى إدارة الهيئة ، مجلس ينتخـب أعضـاءه           
وزير ( انتخابا مباشرا وفقا ألحكام قانون االنتخابات، ويحدد الوزير         

بنظام يصدره ، عدد أعضاء المجلـس لكـل هيئـة        ) الحكم المحلي   
  ) .1996ية الفلسطينية لعام قانون مجالس الهيئات المحل.( محلية 

ضم المجالس القروية في منطقة جغرافية متقاربة في بلدية واحـدة،            : دمج الهيئات المحلية 
قادرة على تقديم خدمات أفضل وتتمتع بجهاز إداري ومالي وتقنـي           

ومستندة إلـى   . ذي كفاءة عالية قادرة على البقاء ومواجهة التحديات       
 رغبة  السكان    - مراعية بذلك  1997) 1(م  قانون الهيئات المحلية رق   

والتواصل الجغرافي والتجانس االجتماعي والثقـافي واالقتصـادي        
 . وتوفر الخدمات المشتركة بينها

هي احد وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية يناط بها رسم السياسـة            : وزارة الحكم المحلي 
، واإلشراف على   العامة إلعمال مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية       

وظائفها واختصاصات هذه المجالس وشؤون تنظيم المشاريع العامة        
وأعمال الميزانيات والتفتيش المالي واإلداري والقانوني واإلجراءات       
الخاصة بتشكيل هذه المجالس ، والقيام باألعمال الفنيـة واإلداريـة           
 المتعلقة بأعمال التنظيم والتخطيط اإلقليمي فـي منـاطق السـلطة          
الوطنية الفلسطينية ، وتقوم بوضع أنظمة ولوائح الزمة مـن اجـل            

قانون مجالس الهيئات المحليـة     . ( تنفيذ واجباتها المنصوص عليها     
  ) .1996الفلسطينية لسنة 

أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري للدولة يقوم على فكـرة توزيـع             : اإلدارة المحلية 
مركزية والمحلية ، وذلك بغرض     السلطات والواجبات بين األجهزة ال    

أن تتفرغ األولى  لرسم السياسات العامـة للدولـة وإدارة المرافـق        
، مـن   ) األجهزة المحليـة    ( الوطنية في البالد ، وان تتمكن الثاني      

 )2012محمد،. (تسيير مرافقها بكفاءة لتحقيق أغراضها المشروعة
خابهم أو تعيينهم للقيام باإلشـراف    مجموعة من أفراد المجتمع يتم انت      : المجلس المحلي 

على توجيه السياسة العامة للمنطقة المحلية ال سيما توفير الخـدمات           



 ه  

 وقد أطلقت وزارة الحكم المحلي      -وتطوير وتحسين المنطقة المحلية   
الفلسطيني هذه التسمية فقط على المجـالس فـي منطقـة القـدس             

 ).2009به، عبد ر. (العتبارات سياسية وكرديف لتسمية البلديات
مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلـس المحلـي أو           : المجلس 

المجلس القروي  أو اللجنة المحلية أو اللجنـة اإلداريـة أو لجنـة              
التطوير أو أي مجلس أخر يشكل وفقا ألحكام القانون ويتألف مـن             

قانون انتخـاب مجـالس الهيئـات المحليـة         . (الرئيس واألعضاء   
 ) .1996لسطينية، الف

 هي الجهاز التنفيذي للدولة حيث تشمل الوزارات والدوائر المركزية          : الحكومة المركزية 
ثم مؤسسة القطاع العام التي تساهم بها الحكومة وتقوم بعملية تنفيـذ            

 . السياسة العامة التي يضعها الجهاز التشريعي
 )2009عبد ربة ، (

قحام المواطنين في تحديد االحتياجات وإشراكهم فـي اتخـاذ    عملية إ  : المشاركة المجتمعية 
وكذلك فهي  . القرارات وكذلك إشراكهم في األعمال المراد القيام بها       

عملية تقريب المواطن من اإلدارة حتى يصبح عنصراً فـاعالً فـي            
 .المجتمع مشاركاً في تنميته

 والمنتفعـين مـن حيـث     عملية تصنيف وترتيب احتياجات المجتمع     : تحديد االحتياجات 
األهمية واألولوية في خدمة المنتفعين والمجتمع ، بحيث تقوم بتقديم          
 وتفضيل االحتياجات األساسية والضرورية على االحتياجات الثانوية 

أن تكون المشاريع والبرامج المقدمة من قبل البلدية قادرة على سـد             : مالئمة الخدمات 
للمنتفعين ، مـن البنيـة التحتيـة       االحتياجات األساسية والضرورية    
الكهربـاء ، الميـاه ، الشـوارع       ( والخدمات األساسـية ، مثـل ،        

، بحيث تكـون منسـجمة مـع رغبـاتهم          ) الخ  ...... والطرقات  
 .وتوقعاتهم 

تحســين نوعيــة  
 الخدمات 

قدرة البلدية المدمجة على تقديم الخدمات وتحقيق أهدافها من خـالل            :
 - الماليـة    - البشرية   - المادية   -وارد المتاحة   االستخدام األمثل للم  

لتحقيق أفضل الخدمات وبأدنى قدر ممكن من التكلفة وبأقصر وقـت   
متاح وتكون كافية لسد احتياجات المنتفعين ومتوافقة مـع رغبـاتهم           

 .ومصالحهم 
ويكـون لـه    .  المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة هيئة محلية         : ) المقيم( المنتفع 



 و  

مشروع قـانون مجـالس الهيئـات المحليـة         . (كن أو عمل دائم     س
  ) .1996الفلسطينية لسنة 

لجنة تم تشكيلها بقرار من وزير الحكم المحلي وبمصـادقة مجلـس             : اللجنة التوجيهية 
الوزراء وبالتنسيق مع المؤسسات ذات العالقة لتسهيل وتسريع عملية    

مستقبلي لكافة البرامج في الدمج بشكل علمي وفاعل وتقوم بالتنسيق ال
الهيئات المحلية المراد دمجها من خالل تفعيل التعاون والتنسيق مـع    

الدليل اإلرشادي لدمج الهيئـات     . ( المؤسسات الحكومية ذات الصلة   
  ) .2009المحلية ،

اإلمكانيات واألدوات والوسائل الشعبية والحكومية المتوفرة لالرتقاء        : الموارد المحلية 
اقتصاديا، اجتماعيا، وثقافيا،   ( ى التجمعات والوحدات المحلية     بمستو

 )مصدر. (في منظومة شاملة ومتكاملة) وبيئيا وصحيا 



 ز  

 قائمة المختصرات
 

حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم 
 االجتماعية

: Statistical package for social 
sciences  

: SPSS 

  Cooperative Housing : صندوق البلديات
Foundation 

: CHF 

 local integration Committee : LAC : لجنة الدمج  المحلية

 Local integration team : LAT : فريق الدمج المحلي

المجلس االقتصادي الفلسطيني 
 )بكدار(للتنمية واإلعمار 

: Palestinian Economic Council 
for Development and 
Reconstruction 

: PECDAR 

 Ministry Of local government : MOLG : رة الحكم المحليوزا

 



 ح  

 ملخص 
 

 م إلى شهر شباط مـن       1201أجريت الدراسة في الفترة الزمنية الواقعة بين شهري آذار من عام            
 م وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع دمج البلديات ونتائجها في الضفة الغربية من                2012عام  

الس البلدية والمنتفعين ثم التوصل آلليات مقترحة لتطوير وتحسين عمليـة           وجهة نظر أعضاء المج   
 .الدمج
 

وهدفت الدراسة إلى التعرف على فرص وتحديات دمج البلديات ، ومدى استفادة المنتفعـين مـن                
 عضـوا    50وقد مثل مجتمع الدراسة أعضاء المجالس البلدية المدمجـة  وعـددهم             . عملية الدمج   

لمسح الشامل وعينة من المنتفعين   في محافظة رام اهللا والبيرة  كدراسة حالـة                باستخدام أسلوب ا  
 472وعـددهم   ) الزيتونة ، االتحاد ، بني زيد الغربية ، بني زيد الشرقية            ( للبلديات المدمجة وهي    

 .منتفعا من هذه البلديات باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية للمنتفعين في البلديات 
 

دم الباحث في الدراسة النهج الوصفي التحليلي ، وقام بجمـع البيانـات ودراسـة واختبـار                 استخ
الفرضيات باالستعانة باالستبانة ومراجعة األدبيات السابقة حيث قام الباحث بعمل استبانتين األولى            

 ولتأكـد   ألعضاء المجالس البلدية المدمجة  والثانية للمنتفعين من خدمات المجالس البلدية المدمجة             
من صدق االستبانتين تم االعتماد على مساعدة بعض األكاديميين من ذوي االختصاص والخبرة في              
تحكيم االستبانتين  ، وللتأكد من ثبات االستبانتين تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي ،             

لكلي الستبانه المنتفعـين     ومعامل الثبات ا   0.976حيث كان معامل الثبات الكلي الستبانه األعضاء        
 ، كما قام الباحث بتحليل ومعالجة مخرجات االستبانتين باسـتخدام البرنـامج اإلحصـائي               0.960

)SPSS.( 
 

أظهرت نتائج الدراسة أن دمج البلديات ساهم في استغالل الموارد المحلية بشكل أفضل، وان  دمج                
ة ورفع الكفاءة اإلدارية ألعضاء ومـوظفي       البلديات أدى إلى تحسين الوضع المالي للبلديات المدمج       

البلديات المدمجة ،  كما إن تحديد األهداف واإلجراءات والمعايير المطلوبـة للوظـائف الشـاغرة              
وتحليلها وتحديد األجر المناسب لهذه الوظائف وتزويد شاغريها بالمعلومات والخبرة الالزمة يؤدي            

 حسن دمج البلديات في نوعية الخدمات التي تقـدمها          إلى رفع مستوى إدارة القوى البشرية ،  فيما        
البلديات في المجاالت اإلدارية والخاصة في التعامل مع المواطنين والطـرق واإلنـارة ،ولـوحظ               
ضعف اإلمكانيات التي تقدمها البلديات لتحسين  نوعية الخدمات المقدمة للمنتفعين فـي مجـاالت               

ة التحتية، وبوجود هيكل تنظيمي زادت مالءمة الخـدمات         الصحة والترفيه والمياه والزراعة والبني    



 ط  

المقدمة من البلدية الحتياجات المنتفعين ،وأن تعزيز الشراكة مـع مؤسسـات المجتمـع المحلـي                
والمؤسسات األهلية والشخصيات االعتبارية من نتائج دمج البلديات ، فيما لم تنجح البلديات بإقنـاع   

 .مشاريع العامة ولم تنجح بتجنيد متطوعين لمساعدتها المواطنين في المساهمة بتنفيذ ال
 

وخلصت الدراسة إلى عدد من المقترحات وجهت ألربع جهـات وهـي وزارة الحكـم المحلـي،                 
ضـرورة تخصـيص    : البلديات، المواطنين، الباحثين، فيما يخص وزارة الحكم المحلـي فكانـت          

سن العمل على المشاريع االستثمارية وتنفيذ ، وصالحيات أوسعوإعطاءها  موازنات خاصة للبلديات 
أما ما يخـص    ،  ين وتحفزهم على قبول فكرة الدمج     التشريعات والقوانين التي تلبي رغبات المواطن     

، والتقيد التام بالمخطط الهيكلـي      تنفيذ المشاريع وفق خطة البلدية     البلديات فهي ضرورة العمل على    
وفيما يخص المـواطنين ضـرورة      ،  انات شاملة ، وإنشاء قاعدة بي   اتصال وتأسيس قنوات    التنظيمي

االلتزام والتجاوب مع قرارات البلدية وتنفيذها، والحفاظ على منجزات البلدية ورعايتها وعدم العبث            
 .د البلديات بالمقترحات والتوصياتبها وتخريبها ، وتزوي

 
ملية الدمج ودراسـة    أما بحثيا فينصح الباحثون بالعمل على دراسة الوسائل الكفيلة بتعزيز فكرة ع           

دمج البلديات بين الواقع والتطبيق في فلسطين، ودراسة مقارنة بين التجربة األردنيـة والتجربـة                
الفلسطينية، دراسة آليات دمج الهيئات المحلية الفلسطينية لتقليص تضخم عـددها والعمـل علـى               

 .تطويرها وتحسينها
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The reality of Municipal integration in the West Bank from the viewpoint 
of Municipal Council members and the community being served by them 
and a recommended mechanism for improvement 
  
Prepared by: Mahmoud Amer Khalil Qendah 
 
Supervisor: Dr. Abdel Wahab Sabbagh 
 
Abstract:  
 
The study was conducted between March, 2011 and February, 2012. This study aims to 
reach a proposed mechanism to develop and improve the process of integration.  
 
The research identifies the opportunities and challenges of integrating municipalities and 
the extent to which the beneficiaries gain out of the merger. The population of the study 
included fifty members of merged municipal councils and a sample of members of the 
community being served by those councils in Ramallah and Al Bireh Governorate. The 
merged municipalities included Al Zaytuna, The Union, East Bani Zeid and West Bani 
Zeid. All fifty council members responded to the questionnaire, four hundred and seventy 
two community members, who were randomly selected, responded to the questionnaire as 
well. 
 
The researcher collected data and tested several hypothesis. Two questionnaires were 
developed by the researcher, one for the municipal council members and the other one for 
the community members served by those councils.  
 
The most important results of the integration included the following:  a better exploitation 
of local resources, an improvement in the financial status of the merged municipalities and 
upgrading the administrative efficiency of municipal employees.  Moreover, it clarified the 
job descriptions for vacant jobs. Furthermore, it improved the services that are offered to 
the community.  Municipal integration also enhanced partnership with the local 
community, civil society organizations and VIP's. 
 
The study recommended: The Ministry of Local Government is recommended to allocate 
special budgets for integrated municipalities, encourage integrated municipalities to carry 
out investment projects to improve their revenues, provide integrated municipalities with 
more authority to enact rules and regulations that not only meet the needs of the 
community but also help the community understand the value of integration. 
Municipalities are recommended to establish channels of effective communication with the 
community, establish a comprehensive database, execute projects according to the 
municipal plans, adhere to the structural organization outline. Citizens are recommended to 
adhere to the municipal decisions, participate in project implementations, maintain the 
achievements of the municipalities, and provide the municipalities with recommendations 
to enhance communication and popular participation in the supervision and control of the 
municipalities. 
 
Researchers are recommended to study techniques that promote the idea of integration. 
Studying the municipal integration in Palestine between theory and practice is also 



 ك  

recommended. A comparative study, of municipal integration, that compares the 
experience of Jordan and that of Palestine is recommended. Finally, it is recommended to 
study the integration mechanisms of the Palestinian local councils to reduce its numbers 
and to improve the municipalities themselves. 
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 الفصل األول

______________________________________________________ 

 خلفية الدراسة
 
  مقدمة1.1
 

 أساسا بان الخدمات العامة     إن الحكم المحلي أسلوب إداري من أساليب الحكم الديمقراطي ، ويتعلق          
ومعنـى هـذا ، إن يقـوم        . هي حقوق للمواطنين يجب أداؤها بحيث تضمن تحقيق الغرض منها           

المواطنين بتسيير أمورهم بأنفسهم ضمن هيئة محلية معينة ، وبالتالي تحقيق الغايـة مـن إنشـاء                 
مة المركزيـة والمنـاطق     الهيئات المحلية ، المتمثلة في توزيع الصالحيات والمسؤولية بين الحكو         

 .المحلية
 

إال إن الحكم المحلي في فلسطين مر بظروف صعبة عبر مراحل تاريخية متالحقة، كانت فلسـطين      
العثمـانيون، والبريطـانيون،    . ( بحدودها التاريخية خاللها خاضعة لقوى أجنبيـة هـي تحديـدا          

ولقـد  ). االحتالل اإلسـرائيلي  واألردنيون في الضفة الغربية، واإلدارة المصرية في قطاع غزة، و         
أرست هذه القوى األجنبية أسس نظام الحكم المحلي الفلسطيني إال أن أيا منها لم تعمل على تمكين                 
النظام ليكون ممثال لصالح والتطلعات الصادقة للشعب المحلي، حيث أنه لم يكن الحكـم المحلـي                 

ة للسـيطرة ولـيس وسـيلة للتنميـة         بالنسبة لها سوى امتداد للسلطة المركزية، واستخدامه وسـيل        
 . االجتماعية واالقتصادية

 
 حيث وجدت نفسها إمام 1994وهذا ما أثقل العبء على السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها عام       

تركة ثقيلة من األنظمة والقوانين واألوامر العسكرية وخاصة فيما يتعلق بالسلطات المحليـة التـي               
نية الفلسطينية توسعا كميا كبيرا في قطاع الحكم المحلـي وتضـاعف            شهدت في عهد السلطة الوط    
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مجلسا قرويا  ) 335(مجلسا محليا و ) 12(بلدية و ) 121(العدد أربعة إضعاف ليصبح عددها اليوم 
حيث  ) 2004( لسنة  "جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني     "ولجنة مشاريع وذلك وفقا إلحصائيات      

وان هذه البلديات بكافـة أصـنافها تعتبـر         " أ ، ب ، ج ، د        " أصناف ، صنفت البلديات إلى أربعة     
اصغر وحدة في التقسيم اإلداري للبالد وتمثل البنية األولى في بناء الدولة من حيث دورها الكبيـر                 
بحل مشاكل المواطنين اليومية بسرعة وفعالية وتقديم الخدمات للسكان وتقدير مصـلحة المجتمـع              

 وهي الممثل الرسمي للشعب في محيط البلديـة والمعنيـة بتجسـيد حاجاتـه               والعمل على تحقيقها  
 .األساسية وطموحاته المختلفة

 
وتخضع هذه البلديات إلى السلطات المركزية ممثلة بوزارة الحكم المحلي وفق القانون الناظم لقطاع 

ادق عليه في نفس  والمص1997لسنة  ) 1(  قانون الهيئات المحلية رقم -الحكم المحلي الفلسطيني 
 .العام من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية

 
إال أن عدد الهيئات المحلية الكبير الذي اضعف القدرات اإلدارية والمالية في تلك الهيئات وأدى إلى                
نقص في تقديم الخدمات، دفع السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام ووزارة الحكم المحلي بشـكل               

قـادرة  ) البلـديات (مج الهيئات المحلية الصغيرة والمتوسطة في هيئات اكبر       خاص إلى تبني فكرة د    
على تقديم الخدمات األساسية وخدمات البنية التحتية في ضوء تزايد طلبات المواطنين وحاجـاتهم              

ومن  .إال إن هذه الفكرة تواجه تضاربا في اآلراء والمواقف بين مؤيد ومعارض لها            .لتلك الخدمات 
لدراسة لمعرفة واقع هذا الدمج وأثاره من خالل تقييم عملية الدمج من وجهة نظـر      هنا جاءت هذه ا   

المنتفعين وأعضاء المجالس المحلية، امآل في تقديم بعض االقتراحات والتوصيات، التي تساهم في             
دعم التوجه العام للسلطة الوطنية الفلسطينية عن طريق وزارة الحكم المحلي، في تطبيـق عمليـة                

 .ما بتحسينها وتطويرها أو تعميمها وتنفيذهاالدمج، إ
 
 مشكلة الدراسة 2.1
 

) 1993اتفاق أوسلو عام (  في أعقاب إعالن المبادئ 1994مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
بين  ) 509  (في زمن االحتالل اإلسرائيلي ليصل إلى ) 139( ارتفع عدد هيئات الحكم المحلي من 

إال أن هذه الزيادة لم تحقق الهدف المنشود لدى ). 2004( ة ومجلس قروي سنة بلدية وهيئة محلي
 .الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية

 
 ونظرا لتجربة البلديات والمجالس القروية بشكل منفصل في األداء وجدت الجهات المختصة في 
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ج الهيئات المحليـة بغـرض تحسـين        السلطة الوطنية الفلسطينية آليات جديدة تتمثل في مقترح دم        
مما قد ينعكس على تنمية وتطوير هذه الهيئات لذا فان مشكلة . فاعليتها وتقديم الخدمات بشكل أفضل
ما هو واقع دمج البلديات في الضفة الغربية، من وجهـة            :الدراسة الحالية تتمثل في السؤال التالي     

 ليات المقترحة لتطويرها؟نظر أعضاء المجالس البلدية والمنتفعين وما هي اآل
 
  مبررات الدراسة 3.1

 

 :تم اإلعداد لهذا الدراسة استنادا إلى مبررات عدة أهمها 
 

ندرة الدراسات المتعلقة بموضوع البحث و بشكل خاص فـي منـاطق السـلطة الوطنيـة                 •
 .الفلسطينية وفي الدول المجاورة نظرا ألنها تجربة حديثه

لذا يبدو مـن    . رض زيادة كفاءتها وتمكينها ورفع فاعليتها     بعد سنوات من دمج البلديات بغ      •
 .المفيد تقييم هذه التجربة ألهميتها البارزة ومعرفة نتائجها

إن هذه التجربة لم يتم تحديث وتجديد لها أو تعميمها في بلديات أخرى وهذا مبررا لمعرفة                 •
 .لماذا لم يتم اتخاذ أجراء قانوني لدمج هذه البلديات

 .حث في موضوع البحث كونه نائب رئيس بلدية مدمجهاهتمام البا •
 
  أهمية الدراسة4.1
 

تكمن أهمية هذه الدراسة كونها محاولة جادة ستعالج موضوعا على قدر كبير من األهميـة كونـه                 
. يمس حياة المواطنين في مجاالت كثيرة سواء أكانت مالية، اقتصادية، اجتماعية، إدارية، خدماتيـة   

سة وفي حدود معرفة الباحث، من أوائل الدراسات التي تتناول واقع دمج الهيئـات     وتعتبر هذه الدرا  
وفيما يأتي أهم النقاط . المحلية في الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء المجالس البلدية والمنتفعين          

 اسة من الناحية العلمية والعمليةالتي تعكس أهمية هذه الدر
 

 : الناحية العلمية.1.4.1
 

دراسة على فتح آفاق البحث العلمي في هذا المجال، و ستلقي الضوء علـى العديـد مـن            ستعمل ال 
الجوانب البحثية التي ما زالت طي الكتمان المعرفي من خالل العديد من المقترحات البحثية التـي                

 . تقدمها
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م المحلي كما أن هذه الدراسة ستلقي األضواء على بعض المفاهيم واألفكار في اإلدارة المحلية والحك
والهيئات المحلية والبلديات والتي تكاد تختلط ببعضها على نحو يصعب معه تمييزها والتي تختلف              

كما أن الدراسة تتناول واقـع الهيئـات   . حولها اآلراء، والى غير ذلك من األمور العلمية والنظرية        
كما ستوضح أبعاد   . المحلية المدمجة واستخالص الدروس والعبر من هذه التجربة ومحاولة تعميمها         

عملية الدمج والقوانين والتشريعات المتعلقة بذلك مع إبراز المزايا والمعوقات والسلبيات ) إنعكاسات(
 .التي تواجه عملية الدمج

 

 : الناحية العملية.2.4.1
 

ستقدم هذه الدراسة للجهات المعنية الواقع الذي تعيشه فكرة دمج المجالس في بلديات، و تسـتخلص               
القوة والضعف حسب إستجابات المبحوثين، التي ستعطي دليال استرشاديا للجهـات المعنيـة،             نقاط  

كونها دراسة حالة قائمة للبلديات المدمجة، بما يساهم في رفع كفاءة المدمج منها و يلقـي الضـوء                  
كما على المشاكل التي يعانيها واقع الدمج، لتصبح الدراسة في مقام دراسة إحتياجات لواقع الدمج،               

يمكن أن تساهم في مساعدة المسئولين وجهات االختصاص بدمج البلديات فـي اتخـاذ القـرارات                
المناسبة في تقييم هذه التجربة إما بتعميمها واالستمرار في تطبيقها أو في معالجة أوجه القصور في             

لهيئـات  تطبيقها كما يتوقع الباحث من هذه الدراسة أن تضيف معلومات جديدة إلى أدبيات دمـج ا               
المحلية، ويأمل الباحث من خالل التوصيات والنتائج التي ستتوصل لها الدراسة أن تكون مؤشـرا               

 . للوسائل الكفيلة بزيادة فاعلية الهيئات المحلية وحشد الطاقات المجتمعية لرفع مستوى األداء فيها
 
  أهداف الدراسة5.1

 
لضفة الغربية مـن وجهـة نظـر أعضـاء          تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع دمج البلديات في ا         

المجالس البلدية،والمنتفعين ثم التوصل آلليات مقترحة لتطوير وتحسين عملية الدمج وينبثـق عـن              
 الهدف العام للدراسة عددا من األهداف الفرعية المنضوية تحت سياسة وإستراتيجية دمج الهيئات 

 :المحلية الفلسطينية وأهمها
 

 :ات على المحاور والمجاالت التالية تبيان تأثير دمج البلدي •
 

o  اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، بيئيا وصحيا . ( االستغالل األمثل للموارد المحلية( 
o  تحسين الوضع المالي للبلدية. 
o  رفع الكفاءة اإلدارية ألعضاء وموظفي البلدية المدمجة. 
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o  رفع مستوى إدارة الموارد البشرية في مناطق البلدية المدمجة. 
o تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمنتفعين. 
o  مالءمة الخدمات المقدمة الحتياجات المنتفعين. 
o  مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع . 

 

 .التعرف على فرص وتحديات دمج البلديات   •
 .التعرف على مدى استفادة المنتفعين من عملية الدمج  •
 .ديات المدمجة تعزز استدامة واستمرار عملية الدمج طرح آليات مقترحة لتطوير البل •

 
  أسئلة الدراسة6.1
 

تتمثل أسئلة الدراسة في السؤال الرئيس وهو ما واقع دمج البلديات في الضفة الغربية مـن وجهـة          
نظر أعضاء المجالس البلدية والمنتفعين ،وما هي آليات المقترحة لتطويرها ؟ وينبثـق عـن هـذا             

 :ألسئلة الفرعية أهمهاالسؤال عدد من ا
 

 هل يحقق دمج البلديات االستغالل األمثل للموارد المحلية ؟ •

 ما مدى مساهمة دمج البلديات في تحسين الوضع المالي للبلدية ؟ •

 ما دور دمج البلديات في رفع الكفاءة اإلدارية ألعضاء وموظفي البلديات المدمجة ؟ •

ي رفع مستوى إدارة الموارد البشرية في محيط        ما هي الوسائل الرئيسية للبلديات المدمجة ف       •
 البلدية ؟

 هل يحقق دمج البلديات تحسنا في نوعية الخدمات المقدمة ؟ •

 هل يزيد دمج البلديات مالئمة خدمات المنتفعين ؟ •

 هل ينمي دمج البلديات مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع؟ •

 ر عملية دمج البلديات بما يضمن إستمراريتها وتعميمها؟ ما هي اآلليات المقترحة لتطوي-8 •
 

  فرضيات الدراسة7.1
 

 :تتمثل فرضيات الدراسة في الفرضيات التالية
 

بـين متوسـطات     ) α ≥ 0.05( ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           •
ل األمثل للمـوارد  إجابات أعضاء المجالس البلدية حول انعكاس دمج البلديات على االستغال     
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المحلية تعزى للمتغيرات العمر ، والجنس ، والمؤهل العلمي ، ومكان االقامـة ، وقطـاع                
 .العمل ، والحالة االجتماعية 

بـين متوسـطات     ) α ≥ 0.05( ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           •
لى تحسين الوضـع المـالي      إجابات أعضاء المجالس البلدية حول انعكاس دمج البلديات ع        

للبلدية تعزى للمتغيرات العمر ، والجنس ، والمؤهل العلمي ، ومكان االقامة ، وقطاع العمل 
 .، والحالة االجتماعية

بـين متوسـطات     ) α ≥ 0.05( ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           •
ت على رفـع الكفـاءة اإلداريـة        إجابات أعضاء المجالس البلدية حول انعكاس دمج البلديا       

ألعضاء وموظفي البلدية  تعزى للمتغيرات العمر ، والجنس ، والمؤهل العلمي ، ومكـان               
 .االقامة، وقطاع العمل ، والحالة االجتماعية 

بـين متوسـطات     ) α ≥ 0.05( ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           •
ل انعكاس دمج البلديات على رفع مستوى إدارة الموارد         إجابات أعضاء المجالس البلدية حو    

البشرية تعزى للمتغيرات العمر ، والجنس ، والمؤهل العلمي ،ومكان االقامـة ، وقطـاع               
 .العمل ، والحالة االجتماعية 

بـين متوسـطات     ) α ≥ 0.05( ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           •
بلدية حول انعكاس دمج البلديات علـى التفكيـر فـي اآلليـات             إجابات أعضاء المجالس ال   

المقترحة تعزى للمتغيرات العمر ، والجنس ، والمؤهل العلمي ، ومكان االقامـة، وقطـاع               
 .العمل ، والحالة االجتماعية 

بـين متوسـطات     ) α ≥ 0.05( ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           •
ل انعكاس دمج البلديات على تحسين نوعية الخدمات المقدمـة تعـزى   إجابات المنتفعين حو  

للمتغيرات العمر، والجنس ، والمؤهل العلمي ، ومكان االقامة، وقطاع العمـل ، والحالـة               
 .االجتماعية 

بـين متوسـطات     ) α ≥ 0.05( ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           •
دمج البلديات على مالءمة الخدمات المقدمة تعزى للمتغيرات إجابات المنتفعين حول انعكاس 

 . العمر، والجنس، والمؤهل العلمي ،ومكان االقامة، وقطاع العمل ، والحالة االجتماعية 

بـين متوسـطات     ) α ≥ 0.05( ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           •
ى مشاركة المنتفعين في اتخـاذ القـرارات        إجابات المنتفعين حول انعكاس دمج البلديات عل      

 ، وقطـاع العمـل ،       ومكان االقامـة  تعزى للمتغيرات العمر، والجنس ، والمؤهل العلمي،      
 .والحالة االجتماعية 
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بين متوسـطات      ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           •
ى التفكير في اآلليـات المقترحـة تعـزى         إجابات المنتفعين حول انعكاس دمج البلديات عل      

للمتغيرات العمر ، والجنس ، والمؤهل العلمي ، ومكان االقامة ، وقطاع العمل ، والحالـة                
 .االجتماعية 

 

  هيكلية الدراسة 8.1
 

 : تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول كما ياتي
 

شـكلة الدراسـة ،     خلفية الدراسة وأهميتها، ويحتوي علـى المقدمـة ، وم         :  الفصل األول  •
ومبررات الدراسة، وأهمية الدراسة، وأهداف الدراسـة، وأسـئلة الدراسـة، وفرضـيات             

 .الدراسة، وهيكلية الدراسة
ويحتوي على مقدمة الفصل، واإلطار النظري للدراسة، كما يتضمن االطار          : الفصل الثاني  •

ولية، ومقارنة التجربة   التاريخي للحكم المحلي في فلسطين،و التجارب المحلية والعربية والد        
الفلسطينية بالتجارب العربية، كما يتضمن الدراسات السابقة، والتعقيب علـى الدراسـات            

 .  السابقة، وخالصة الفصل
تمهيد، ويحتوي على المنهج المتبع     : منهجية الدراسة وإجراءاتها وتتضمن     :  الفصل الثالث  •

سة المالئمة للدراسة، وطـرق جمـع       في الدراسة، وسبب اختيار هذا المنهج، وأدوات الدرا       
البيانات وتحليلها، واالختبارات التي أجريت على األدوات لفحص صدقها وثباتها،كمـا تـم    
بيان حدود الدراسة ومجتمعها وعينتها، والعوامل الديمغرافية ألفراد مجتمع البحث، وكذلك           

 .المعالجة اإلحصائية
ة الفصل ، ويحتوي أيضـا هـذا الفصـل     عرض النتائج ومناقشتها ، مقدم    : الفصل الرابع    •

  بيان أسباب خروج تلك النتائج استخالص النتائج بعد تحليل البيانات ومناقشة كل نتيجة مع
االستنتاجات والتوصيات، حيث يحتوي هذا الفصل على االسـتنتاجات          :  الفصل الخامس    •

التوصـيات يمكـن   ومدلول النتائج التي تم التوصل أليها وتم الخروج  أيضا بمجموعة من        
 . اعتبارها انطالقة النجاز أبحاث مستقبلية في نفس المجال باالعتماد على البحث المنج
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 الفصل الثاني

______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 
  مقدمة1.2
 

الجزء : يات وأبحاث وكتابات، ويقسم إلى ستة أجزاءتناول هذا الفصل أهم ما ورد من دراسات وأدب    
األول مقدمة لما بعده من أجزاء فيبحث في نشأة وتطور البلديات وهيئات الحكم المحلي، يليه الجزء                
الثاني الذي يبحث في اإلدارة المحلية والحكم المحلي من حيث المفهوم وأسباب الظهور والمقومات              

 فتناول البلديات وتعريفها ودمـج البلـديات ومفهومهـا وأنواعهـا            وتصنيفاتها ، أما الجزء الثالث    
ومبرراتها وفوائدها ومميزاتها وأهدافها ومعيقاتها ومتطلباته ومراحل عمليـة الـدمج ومعاييرهـا             
ومسؤولية دمجها أما الجزء الرابع فيتحدث عن التجارب العربية والدولية حيـث تنـاول الجـزء                

 . العالقة وتعقيبا عليهاالخامس الدراسات السابقة ذات 
 
  اإلطار النظري2.2

 
 :معطيات عامة حول االطار النظري تلخصها الدراسة فيما ياتي

 
 : اإلدارة المحلية والحكم المحلي.1.2.2

 
األساسيات النظرية حول اإلدارة المحلية والحكم المحلي، والتي تستند إليها الدراسـة كجـزء مـن                

 :إطارها النظري تلخصه فيما يأتي
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 : تعريف الحكم المحلي.1.1.2.2
 

 يمكن تعريف الحكم المحلي بأنه جزء من النظام العام للدولة منحته الحكومة المركزية شخصية 
احتياجات مجتمعه المحلي، ويتمثل في هيئة منتخبة تعمـل تحـت    معنوية وقد أوجد من أجل تلبية

 يعرف الحكم المحلي بأنه أسلوب من كما). 2010جهيدة، (السلطة المركزية  رقابة و إشراف إدارة
أساليب الالمركزية السياسية يتم من خالله توزيع الوظيفة السياسـية بـين الحكومـة المركزيـة                

 ) 2005طعامنة وعبد الوهاب، (والوحدات المحلية، ويعني بالجوانب السياسية والتقريرية والتوجيهية
 

 :اإلدارة المحلية. 2.1.2.2
 

دما على توزيع الوظيفية اإلدارية في الدولة بين الحكومـة المركزيـة فـي              عملت الدول األكثر تق   
العاصمة وبين األجهزة المحلية، في إطار ما يعرف اليوم باإلدارة المحلية بانها أسلوب من أساليب               
الالمركزية اإلدارية يتم من خالله توزيع الوظيفة اإلدارية بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية          

  ).2005طعامنة وعبد الوهاب، ( بالجوانب التنفيذية وتعني
 

 :   أسباب ظهور اإلدارة المحلية3.1.2.2
 

إبـراهيم  (تعددت وجهات نظر الباحثين والكتاب حول أسباب ظهور اإلدارة المحليـة وقـد بـين                
 : أن أهم األسباب التي أدت إلى ظهور اإلدارة المحلية ما يلي). 2007،
 

 .دارة الحكوميةاتساع نطاق أسلوب اإل •
 .وجوب تنويع أسلوب اإلدارة تبعاً للظروف المحلية •
 .اإلدارة المحلية هي أكثر إدراكاً للحاجات المحلية •
 .التدريب على أساليب الحكم النيابي •
 .تحقيق العدالة في توزيع األعباء المالية العامة •
 . القضاء على التعقيدات الناجمة عن المركزية اإلدارية •

 

 : قومات اإلدارة المحليةم. 4.1.2.2
 

 تستند اإلدارة المحلية إلى مجموعة من المقومات واألسس وبعد اإلطالع على الدراسات والمصادر 
 :السابقة فانه يمكن تلخيص أهم المقومات التي ترتكز عليها اإلدارة المحلية بما يلي
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قانون األردني رقم   ذمة مالية مستقلة، وال يجوز للسلطة المركزية التصرف بها، وقد نص ال            •
على اعتبار المجلس البلدي شخصاً معنوياً له أي ) 3( في المادة الثالثة فقرة 1955 لسنة 29

 .يقاضي بهذه الصفة وأن ينيب عنه أو يوكل من يشاء في اإلجراءات القضائية
لمجالس المحلية تعتبر هيئات إقليمية يتحدد      حيث أن ا   :التخصص في إدارة المصالح المحلية     •

 واختصاصات معينة بموجب القانون، إذ ال يجوز لها أن ،تصاصها بحدود جغرافية معينة  اخ
 باعتبارهم  ، وذلك   المجالس المحلية من السكان المحليين    اعضاء  تتخطاها، حيث يتم انتخاب     

ممثلين عن أبناء المنطقة كونهم يمتلكون المعرفة بحاجات ورغبات ومشاكل سـكان تلـك              
 .المنطقة

ف السلطة المركزية، فعلـى الـرغم مـن اسـتقالل المجـالس المحليـة               الخضوع إلشرا  •
باختصاصات معينة، إلى أن هذا االستقالل غير مطلق إذ تباشر هذه االختصاصات تحـت              
إشراف السلطة المركزية، ألن مثل هذا االستقالل إذا وجد يكون معناه أن لكل وحدة الحرية              

ذا يؤدي إلى انعدام وحدة االتجاه اإلداري فـي         في انتهاج السياسة اإلدارية التي تراها، وه      
 ).2007إبراهيم، . ( الدولة

 
 :  الفرق بين اإلدارة المحلية والحكم المحلي.5.1.2.2

 

بعد اإلطالع على الدراسات والمصادر السابقة حول اإلدارة المحلية والحكم المحلـي فانـه يمكـن               
 ): 1.2(ما هو مبين في الجدول قم توضيح الفرق بينهما وفقا آلراء الكتاب والباحثين ك

 
  )2005طعامنة وعبد الوهاب ،  (الفرق بين اإلدارة المحلية والحكم المحلي: 1.2جدول 

 
 اإلدارة المحلية الحكم المحلي

 .أسلوب في الالمركزية اإلدارية .أسلوب في الالمركزية السياسية

 .طريقة من طرق اإلدارة  .   صورة من صور الحكم 
 .سلطة تنفيذية وظيفية  .سياسية  توجيهية ، تقريريةسلطة 

 .إدارة المرافق المحلية .أدارة المرافق القومية للسلطة المركزية

 .موجودة في الدول المركبة والبسيطة .موجودة في الدول الفدرالية

 

 : البلديات.2.2.2

 
 :ملخص حول البلديات تعرضه الدراسة فيما هو آت



 11 

 : لدية  تعريف الب.1.2.2.2
 

فلها أن  . هي إدارة محلية ذات صفة عامة ، وشخصية معنوية ، تتمتع باالستقالل اإلداري والمالي               
حـاتم ،   . ( تستملك ، وتشتري ، وتقبل الهبات ، وتبيع ، وتنشئ العقود ، وتتقاضى أمام المحاكم                

1979.(  
 

 :  دور البلديات.2.2.2.2
 

ن أو تشريع آخر تناط بمجلس الهيئـة المحليـة الوظـائف            مع مراعاة أحكام هذا القانون وأي قانو      
والصالحيات والسلطات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة الهيئة المحلية ويحـق لـه أن                

وهذه الصالحيات كما وردت وحددت في القـانون        . يمارسها مباشرة بواسطة موظفيه ومستخدميه      
 :تتمثل في النقاط التالية) 1997(من عام ) 15(ي المادة رقم الفلسطيني للهيئات المحلية الفلسطينية ف

 

تخطيط البلدة والشوارع ، المباني ورخص البناء ، المياه ،الكهرباء ، المجاري ، األسواق العامة ،                
الحرف والصناعات ، النظافة ، الصحة العامة والرقابة عليها ، المحالت العامـة ، المتنزهـات ،                 

الفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعيـة وغيرهـا ، المؤسسـات الثقافيـة            االحتياطات للسيول و  
والرياضية ، وسائل النقل البري والبحري ، الباعة المتجولـون والبسـطات ، األوزان والقبـان ،                 
اإلعالنات ، هدم األبنية ، فضالت الطرق ، التسول ، المقـابر، الفنـادق ، الـدواب ، الكـالب ،                     

فين ، إدارة أموال وممتلكات الهيئة المحلية ، الوظائف األخـرى ، تخويـل              الموازنة ومالك الموظ  
 ).1997، 15قانون الهيئات المحلية الفلسطينية، المادة.(المجلس صالحية وضع أنظمة 

 
 :تصنيف البلديات. 3.2.2.2

 
 أما البلديات واالعتبارات من حيث عدد السكان والقدرات وبمجاالت النشاطات والخدمات فقـد تـم             

 ).1.2(ملحق ) أ، ب، ج، د(تصنيفها إلى أربع أصناف أو درجات 
 

 ) .مركز المحافظة(وهي المدن الفلسطينية المركزية ) أ(البلديات المركزية : الصنف األول •
  ألف نسمة 25يزيد عدد سكانها عن وهي المدن التي ) ب(البلديات الرئيسية : الصنف الثاني •
وهي البلديات التي تشكلت في البلـدات الفلسـطينية       ) ج (البلديات األساسية : الصنف الثالث  •

 ) .. ألف نسمة25-10(صغيرة الحجم من حيث عدد السكان 
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وهي بلديات تشكلت في البلدات الصغيرة التي يقل عدد         ) د(البلديات الناشئة   : الصنف الرابع  •
  ).2004اشتية وحباس ، ) . (2.2( اآللف نسمة ملحق10سكانها عن 

 
ل أن تسمية النظام في فلسطين بالحكم المحلي، يعود إلى اآلثار التاريخية للحكومـات              وخالصة القو 

التي حكمت فلسطين، حيث يعتبر النظام الفلسطيني منسوخ عن النظام األردني في القـانون رقـم                
لسـنة  ) 1(،  والنظام األردني منسوخ عن النظام البريطاني في القـانون رقـم              1955لسنة  ) 29(

لعام ) 1(، كما ورد ذلك في مقدمة القانون الفلسطيني رقم          1944لسنة  ) 23(نون رقم   ، والقا 1934
من القانون على تسمية الوزارة التي تتابع الهيئـات المحليـة           ) 1(، حيث نصت المادة رقم      1997

 . بوزارة الحكم المحلي والوزير أيضا بوزير الحكم المحلي
 

 :المركزية والالمركزية. 3.2.2

 
 : حول المركزية و الالمركزية تقدمه الدراسة فيما يأتيشرح تفصيلي

 
 :المركزية. 1.3.2.2

 
إن المركزية والالمركزية مصطلحان أساسيان يستخدمان في نواحي تنظيم السلطة سواء كان ذلـك              
في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويمكن لهذين المصطلحين أن يشيرا إلى نواحي تنظيمية في               

اسية أو اإلدارية أو االقتصادية إحدى الدول أو المنظمات ويعتبر تعبيـرا المركزيـة              المجاالت السي 
والالمركزية وصفان لمدى تركيز السلطة أو لمحلية اتخاذ القرار بين القائد أو المسـئول أو مـدى                 
تفويضه أو تفويض جزء منه للمسؤولين في المستويات األدنى أن مفهوم المركزية يقوم على أساس               

 السلطة في يد الشخص أو هيئة رئاسية في جميع أنحاء الدولة أو المؤسسة وبالتالي ال توجد                 تجميع
في هذه الحالة إال سلطة واحدة تتولى عملية اتخاذ القرار والبث النهائي في األمور وتهدف المركزية 

و المؤسسة من   إلى التوحيد في عملية اتخاذ القرار وعدم التجزئة في كافة األنشطة الخاصة بالدولة أ             
قبل السلطة وأمره أو بواسطة موظفين يستمدون سلطتهم من العمل وفي مزاولة اختصاصاتهم وفي              
تلك السلطة الرئيسية التي يلزمها دستور الدولة القيام بالمهام التي أوكلت إليها أو تلزمهـا أنظمـة                 

 ).2012محمود، .(المؤسسة وتعليماتها بذلك
 

ياسية أو اقتصادية أو إدارية فالمركزية السياسية في صورتها الكاملة          والمركزية قد تكون مركزية س    
هي تركيز أو جمع السلطة السياسية في الدولة في يد هيئة رئيسية واحدة وهذا يتطلب حتما توحيـد             
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القانون وتوحيد السياسة العامة للدولة الن السلطة السياسية هي التي تضع القوانين وترسم السياسـة    
لة وقد تكون مركزية اقتصادية وتقوم على إشراف الدولة علـى كافـة أوجـه النشـاط                 العامة للدو 

االقتصادي وتوجيهها وفقا لخطط مرسومة، أما المركزية اإلدارية تقوم المركزيـة علـى تجميـع               
السلطة في يد هيئة رئاسية واحدة في جميع أنحاء الدولة بمعنى أال توجد في الدولة إال سلطة واحدة                  

ظائف بنفسها أو بواسطة موظفين ال تكون لهم سلطة ذاتية بكلمـات أخـرى المركزيـة                تتولى الو 
اإلدارية تقوم على قصر الوظيفة اإلدارية في الدولة على ممثلي الحكومة المركزية في العاصـمة               
وهم الوزراء دون مشاركة هيئات أخرى فهي تقوم على توحيد اإلدارة وجميعها تنبثق من مصـدر                

 ).2012محمود، ( العاصمةواحد مقرة في 
 

 :الالمركزية. 2.3.2.2
 

الالمركزية هو أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري ووسيلة لدعم المواطن ومشاركته في عمليـات              
الحكم اإلداري وفي الوقت نفسه الالمركزية وسيلة فعالة لتحقيق قنوات اتصال سريعة بين المواطن              

العامة من ناحية أخرى لهذا كانت الحاجة ماسة لالمركزية من ناحية ومؤسسات وقع وتنفيذ السياسة 
في التنظيمات اإلدارية وهي تقوم على أساس توزيع السـلطات واالختصاصـات بـين الحكومـة      
المركزية وهيئات مستقلة بشكل قانوني وان يوجد في الدولة أكثر من سلطة واحدة وينطبـق هـذا                 

ية والتشريعية والقضائية وتتكون في هذه الحالـة مـن    على أنواع السلطات الثالث المعروفة التنفيذ     
 :عدة أنواع هي

 
تعتبر أسلوبا إداريا يقتصر توزيع االختصاصات فيـه علـى          :  الالمركزية اإلدارية : اوال •

الوظيفة اإلدارية فقط ما بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية وهـي بالتـالي تـرتبط           
وتخضع فيها . بشكل تلك الدولة أو تمس وحدتها السياسيةبالتنظيم اإلداري للدولة وال ترتبط  

الوحدات المحلية خالل قيامها بممارسة اختصاصاتها قانونياً لرقابة ووصاية إدارية من قبل            
الحكومة المركزية وممثلها في المناطق وعلى هذا األساس فأن الوحدات المحلية تكون فـي    

رقابتها على قـرارات وأعمـال هـذه        وضع خاضع للسلطة المركزية التي تستطيع فرض        
اإلدارات من خالل أكثر من وسيلة وهي بالتالي تقسيم للوظيفة االدارية بين الجهاز التنفيذي          
والمركزي والهيئات المحلية في الدولة ويستطيع الجهاز التنفيذي المركزي زيادة أو إلغـاء             

 .هذه الصالحيات تبعاً لما يراه مناسبا
فهي تتضمن وصفاً دستورياً يتم بموجبه توزيـع الصـالحيات          : سياسيةالالمركزية ال : ثانيا •

التشريعية والتنفيذية والقضائية بين كل من الحكومة المركزية في العاصـمة والحكومـات             
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المحلية في مناطق الدولة المختلفة وهي تعتبر أسلوبا في التنظيم الدستوري وهـذا يناسـب          
وذات االختالفات اللغوية والثقافية واالجتماعية ويـتم       الدول الكبيرة الحجم متعددة القوميات      

توزيع الصالحيات بموجب دستور الدولة الذي تكون له السيادة على القوانين واألنظمة التي           
 تصدر عن الحكومة المركزية والسلطة اإلقليمية والمحلية في الدولة 

ـ     : الالمركزية المصلحية : ثالثا • ين السـلطة المركزيـة     وتتضمن توزيع الوظيفة اإلدارية ب
وهيئات مستقلة تحدد اختصاصاتها على أساس موضوعي وتمارس  هـذه االختصاصـات             
على  مستوى منطقة معينة أو عدة مناطق داخل الدولة ويطلق عليها اسم المؤسسات العامة               

وهي تعتبر مستقلة عن الحكومة المركزية إال أنها تخضع لرقابتها العامة في مدى تحقيق              . 
 .ف المرسومة سواء عبر الخدمات المقدمة أو عبر اإلنتاجاألهدا

هي االعتراف بجزء من أقاليم الدولة بالشخصـية المعنويـة          : الالمركزية اإلقليمية : رابعا •
وتكوين المجالس المحلية واإلقليمية وقيام هيئات منتخبة من سكانها إلدارة بعض الشـؤون             

 المركزية ويكـون اختصـاص الهيئـات        المحلية التي تهم الجماعات تحت وصاية السلطة      
هنا اختصاصا عاما ولكـن تقتصـر ممارسـة هـذا           ) المجالس المحلية   (المحلية المنتحبة   

المقتضى هذا األسلوب يقسم إقلـيم الدولـة إلـى          . االختصاص على رقعة جغرافية محددة    
وحدات إقليمية محدودة ذات شخصية اعتبارية يقوم على إدارة كل وحدة مجلـس محلـي               

 .على أن تخضع هذه المجالس لرقابة السلطة المركزية) كله أو اغلبه ( تخب من
 
  اإلطار التاريخي3.2

 
 :تلخيص لإلطار التاريخي تقدمه الدراسة فيما يأتي

 
 :لمحة تاريخية وسياسية عن الضفة الغربية كمنطقة دراسة. 1.3.2

 

واقعـة غربـي نهـر األردن،       مصطلح جغرافي سياسي، يشير الى المناطق ال      : الضفة الغربية هي  
م، والتي كانت جزءاً من فلسطين االنتدابية، وتبلغ        1949وشرق خط الهدنة العربية االسرائيلية عام       

، ويبلغ طولها من جنين فـي       ) ميال مربعاً  2270(كيلو متراً مربعاً    ) 5878(مساحة الضفة الغربية    
قدم ) 3000(ما يتراوح ارتفاعها بين     كيلو مترا، ك  ) 170(الشمال الى الظاهرية في الجنوب حوالي       

ويمكن تقسيم المساحة   . قدم تحت سطح البحر في منطقة البحر الميت       ) 1290(في الشمال والوسط و   
، مراعـي   %27صحاري وأراضي صخرية    : االجمالية ألراضي الضفة الى األنواع األربعة التالية      

وحسـب الجهـاز المركـزي       ).1994النمورة،  % (36، أراضي قابلة للزراعة     %5، غابات   3%



 15 

ويحدها مـن الشـرق نهـر       .  تقريباً 2كم) 5661(لإلحصاء الفلسطيني تبلغ مساحة الضفة الغربية       
 الغربيـة  الضفة تحتل و).1997الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، . (األردن والغرب إسرائيل

 هضـاب  وسهل شرق،ال من والبحر الميت األردن نهر فيحدها فلسطين، من الشرقي األوسط الجزء

 مـن  الشرقي الشمالي والجزء من الشمال، عامر ابن مرج وسهل الغرب، من والخليل والقدس نابلس

 ).1973الدباغ، ( جنوباً النقب صحراء
 

 40دائري عرض  بين ما العالمية، الفلكية اإلحداثيات على الغربية فهي تقع الفلكي للضفة وأما الموقع
 خـط   شـرقي 35  40 و 34  35طـول   خطي بين تقع كما تواء،االس دائرة  شمال32 10 و 31

 فلسـطين،  من الشرقي األوسط الجزء الغربية فهي تحتل الجغرافي للضفة الموقعو. الدولي غرينتش

الغـرب،   مـن  والخليل والقدس نابلس هضاب وسهل الشرق، من الميت والبحر نهر األردن ويحدها
الـدباغ،  (في الجنوب  النقب صحراء من الشرقي شماليال والجزء الشمال، من عامر ابن مرج وسهل
للتقسـيم   ممـاثالً   الطبوغرافي تقسيمها جعل قد فلسطين وسط في الغربية الضفة وقوع إن ).1973

" هـي   مناطق طبوغرافية أربع إلى الغربية الضفة أراضي تقسيم  لفلسطين ويمكن العام الطبوغرافي
"  الغـوري  الشـرقية، المنطقـة   المنحدرات الوسطى، منطقة يةالجبل الساحلية، المنطقة شبه المنطقة

وتشكل المياه أثمن عنصر من عناصر البيئة الطبيعية في محافظات الضفة الغربية            ). 2006أحمد،  (
وهي محدودة، وهناك ثالثة أحواض جوفية رئيسية هي الحوض الغربي والحوض الشمالي الشرقي             

 لقد خضعت الضفة الغربية خالل الحقب الماضية الى         ).1999ذوابة وآخرون،   (والحوض الشرقي   
. خطط تطوير مختلفة، أثرت بدورها على جميع مظاهر البنية االجتماعية واالقتصادية في المنطقة            
حيث تم خالل القرن الماضي إعادة تشكيل الحدود اإلدارية في الضفة الغربية عـدة مـرات عـن                  

 فلسطين، مثل اإلمبراطورية العثمانيـة واإلنتـداب        طريق سلطات الحكم المختلفة التي كانت تحكم      
وبعـد عـام    . البريطاني والحكم األردني واالحتالل االسرائيلي وأخيراً السلطة الوطنية الفلسطينية        

 قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بوضع تعريف جديد للحـدود اإلداريـة للضـفة الغربيـة          1993
إحـدى  ( الغربية من إحدى عشرة محافظة فلسـطينية        وبحسب هذه الحدود الحالية، تتشكل الضفة       

. ، وقد تمت تسمية المحافظات الفلسطينية بأسماء المدن الرئيسية الواقعة كل منطقـة            )عشرة منطقة 
 بتعريف هذه المدن الرئيسية بأنها المراكز الحضرية        MOP)(وقد قامت وزارة التخطيط الفلسطينية      
الطبيعة الوظيفية للمدينـة، الخـدمات الحضـرية        : امل التالية اإلقليمية للمحافظات، وذلك وفقاً للعو    

وتسهيالت البنية التحتية االجتماعية المتوفرة فيها، الدور الذي تقوم به بالنسبة للتجمعات الفلسطينية             
جنـين  : والمحافظات الفلسطينية في الضـفة الغربيـة هـي        . المحيطة وللمراكز اإلقليمية األخرى   

لية وطوباس وسلفيت ورام اهللا والبيرة وأريحا والقدس الشرقية وبيت لحـم            وطولكرم ونابلس وقليقي  
 ).2005إسحاق، وآخرون، . (والخليل
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 :نشأة وتطور البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين. 2.3.2
 

 تطور الحكم المحلي الفلسطيني عبر مراحل تاريخية متالحقة كانت فلسطين بحـدودها التاريخيـة              
العثمانيون ، البريطانيون ، واألردنيون في الضفة الغربية        (لقوى أجنبية هي تحديدا     خاللها خاضعة   

 ).واإلدارة المصرية في قطاع غزة واالحتالل اإلسرائيلي 
 

 :1967 البلديات وهيئات الحكم المحلي قبل عام .1.2.3.2

 
 :ي تعرضه الدراسة فيما يأت1967ملخص حول البلديات والحكم المحلي قبل 

 
 ):1917 – 1516(في العهد العثماني .  1.1.2.3.2

 
يعتبر الحكم المحلي في فلسطين حديث النشأة، حيث لم يكن معموال بـه إال قبـل نهايـات العهـد                    
العثماني، حيث كان لضعف سيطرة الدولة العثمانية على اإلمبراطورية المترامية األطراف ، األثر             

دارية إلدارة األقاليم ، فتم تأسيس أول بلديـة فـي           االيجابي في بروز حاجة األطراف إلى هياكل إ       
 ، وصدر أول قانون ينظم قطاع الحكم المحلي في الحقبة المـذكورة عـام           1863مدينة القدس عام    

ومن ضمنه قانون البلديات وقد تأسست على أثره بلديات " قانون التقسيمات اإلدارية "  وسمي 1877
 بلديـة   22ومع نهاية العهد العثماني كان في فلسطين        ) لرملة  يافا ، عكا ، غزة ، اللد ، ا        ( في مدن   

اثنتان منهم في قطاع غزة هما بلدية غزة وبلدية خان يونس ، وفي هذه المرحلة التي شهدت تشكيل                  
بعض البلديات وبخاصة في التجمعات السكانية الكبيرة نسبيا ، كانت سياسة البلديات تقتصر في تلك               

 ).2012، المجالس المحلية الشبابية( الخدمات األساسية للمواطنين المرحلة على تقديم بعض 
 

  ):1948 – 1917( عهد االنتداب البريطاني على فلسطين .2.1.2.3.2
 

 يتعلـق بشـروط     1926بقي قانون البلديات العثماني نافذاً، مع تعديل جرى بمرسوم صادر عـام             
ت حكومة االنتداب البريطـاني قـانون       في تلك السنة أصدر   . 1934االنتخاب والترشيح حتى عام     

 ليصبح المرجع الوحيد المعتمد لتنظيم عمل البلديات في فلسطين والتي لم يزد             1934البلديات لسنة   
عددها فترة االنتداب سوى باستحداث بلديتين في تل أبيب وبتاح تكفا، وهذا القانون كان كسابقه من                

لك منح السلطة المركزية الحاكمة، ممثلة بالمندوب       حيث تقييد صالحيات البلديات، ونشاطاتها، وكذ     
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السامي وحاكم اللواء صالحيات واسعة طالت مختلف الجوانب التنظيمية والتنفيذية لعمل البلـديات،             
 ) .2004اشتية وحباس، .(والمجالس البلدية

 
 :  الحكم المحلي في عهد اإلدارة المصرية واألردنية.3.1.2.3.2

 
النكبة إلى النكسة حيث بات قطاع غزة تحـت اإلدارة المصـرية والضـفة              تمتد هذه المرحلة من     

الغربية تحت اإلدارة األردنية ، وخالل هذه المرحلة بدا العمل ببلديات قطاع غـزة يختلـف عـن                  
( ففي عهد اإلدارة األردنية للضفة الغربية صدرت عدة قوانين سـنة            " مثيالتها في الضفة الغربية     

ولكن بشكل عام   "  م   1957لسنة   ) 507(  ، أما في غزة فصدر األمر         )1960 ،   1955 ،   1954
نستطيع أن نقول إن عمل البلديات خالل هذه المرحلة انصب على تقديم الخدمات األساسـية مـن                 
شبكات مياه ، كهرباء ،طرق ، إال أن دور البلديات بدا بالتراجع على صعيد متابعة ومعالجة قضايا                 

يؤهلها بان تكون صاحبة الريادة في السياسة التنموية للمجتمـع المحلـي ،             المجتمع المحلي بما ال     
وعلى الرغم من حدوث انتخابات للبلديات إثناء الحكم األردني للضفة الغربية ، إال إن ذلك لم يعكس 
نفسه في تطوير نوعي لقطاع الحكم المحلي بسبب ربطها مع الحكومة المركزية وتدخلها الدائم في               

 والتعينات ، أما في قطاع غزة فلم تحدث انتخابات وكان يستعاض عنها بتعـين لجـان                 االنتخابات
مؤقتة ، وبهذا يكون الحكم المحلي قد فقد الكثير من محتواه التنموي االجتماعي والسياسـي خـالل     

  ).1996الجرباوي، .(الفترة الذكورة 
 

 : ينيةالبلديات وهيئات الحكم المحلي في عهد السلطة الوطنية الفلسط .3.3.2

 

 م ، وقد وجدت نفسها أمام تركة ثقيلـة مـن            1994منذ أن قدمت السلطة الوطنية الفلسطينية عام        
األنظمة والقوانين واألوامر العسكرية بما فيها ما يتعلق بالسلطات المحلية وكان من ضـمن هـذه                

 م  1997لسنة ) 1( القوانين التي صادق عليها رئيس السلطة الفلسطينية قانون الهيئات المحلية رقم            
 م ، في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية شهد قطـاع الحكـم             1996وقانون االنتخابات المحلية عام     

 بلديـة   108 مرات ليصبح عددها اليوم      4المحلي توسعا كميا كبيرا ، حيث تضاعف عدد البلديات          
الحكـومي ، حيـث      مجلسا قرويا ، ويعتبر قطاع الحكم المحلي ثاني اكبر قطاع بعد القطاع              334و

 في الضفة الغربية تشغل بلدية نابلس       4140 في قطاع غزة و    2260 موظف منهم    6400يعمل فيه   
من إجمالي موظفي قطاع الحكم المحلي في محافظات الضـفة الغربيـة ،             % 45وحدها ما نسبته    

ما من إجمالي موظفي قطاع الحكم المحلي في محافظات غزة ، ك          % 51وتشغل بلدية غزة ما نسبته      
 مليون دوالر  ) 84(  م ، الى 1968مليون دوالر عام   ) 5( وتطور إيراد قطاع الحكم المحلي من
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  ).  2009عبد ربه، ( م  1998مليون دوالر عام  ) 188( م وبعدها وصل 1990عام 
 

 : عدد وحدات الحكم المحلي وتصنيفها .4.3.2
 

ملحق ) (في محافظة القدس  (لمجالس المحلية   هيئات الحكم المحلي في فلسطين تتكون من البلديات وا        
م فإن عدد البلـديات     2008والمجالس القروية، وحسب إحصائيات وزارة الحكم المحلي لسنة         ) 3.2

 هيئة في حـين بلـغ عـدد         482قد بلغ   ) 4.2ملحق  (والمجالس المحلية والقروية ولجان المشاريع      
محلي في الضفة الغربية والقطاع مـع        وحدة حكم    568 مجلساً أي بمجموع     86المجالس المشتركة   

ويوضح الجدول رقـم    . اإلشارة إلى أن اللجان والهيئات العاملة في مخيمات الالجئين غير مشمولة          
 .   الصادرة عن وزارة الحكم المحلي2008توزيع الهيئات المحلية وفق إحصائيات ) 2.2(
 

  2008توزيع الهيئات المحلية الفلسطينية للعام : 2.2جدول 
 

 لجان مشاريع مجالس قروية البلديات المحافظات
عدد المجالس 

 المشتركة
 المجموع

 القدس
 مجالس 10 

 محلية
17 1 6 34 

 82 14 2 48 18 رام اهللا والبيرة
 16 8 0 5 3 أريحا
 46 8 8 20 10 بيت لحم
 83 4 40 22 17 الخليل
 66 7 1 49 9 نابلس
 38 5 5 17 11 طولكرم
 89 13 34 30 12 جنين
 23 4 0 10 9 سلفيت
 18 3 7 5 3 طوباس
 38 4 17 12 5 قلقيلية
 35 10 0 0 25 قطاع غزة
 568 86 215 235 132 المجموع

 568 86 482 المجموع الكلي

 
 وبالرغم من هذه العملية الناجحة لتخفيض عدد الهيئات المحلية إال أن عدد الهيئات الفلسطينية بقي 
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ئاً على عملية التنمية المحلية فكان البد من وضع إطار مشترك يهدف إلى ضخما وما يزال يشكل عب
تحقيق هذا الهدف مع تحقيق العديد من الفوائد األخرى التي تؤدي إلى تطوير وتقوية روح العمـل                 

باإلضافة إلى إعداد قيادات    , الجماعي وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية والتخطيط الشعبي المحلي       
وإدارية وتنموية مؤهلة قادرة على النهوض بتطوير المجتمع المحلي وخلق نوع مـن             وكوادر فنية   

إذ أن إقامة مشاريع مشتركة لعدة هيئات محلية متقاربة جغرافيـا         , المساواة بين المجتمعات المختلفة   
وفي إطار الجهود االصالحية والتطويرية التي تقوم       ).2012محمود،  ( يوفر عليها جهداً ووقتاً وكلفة    

بها وزارة الحكم المحلي فانها سعت الى االرتقاء بواقع الهيئات المحلية وتقليل عددها من خالل دمج 
 .الهيئات المحلية في بلديات

 
  :دمج البلديات. 5.3.2
 

من المفاهييم الحديثة نسبيا في المجتمع المحلي وهو طرح إسـتراتيجية إصـالح اإلدارة المحليـة                
ويعـرف  )5.2ملحـق،   (بما ينسجم مع نظام دمج البلـديات         ). 2010الشرعة،  ( وهيكلة البلديات   

 :الباحث دمج البلديات في هذه الدراسة بما يلي
 

ضم المجالس القروية في منطقة جغرافية متقاربة في بلدية واحدة، قادرة على تقديم خدمات أفضل               
ومسـتندة  . هة التحديات وتتمتع بجهاز إداري ومالي وتقني ذي كفاءة عالية قادرة على البقاء ومواج           

 رغبة  السكان والتواصـل الجغرافـي        - مراعية بذلك  1997) 1(إلى قانون الهيئات المحلية رقم      
والتقارب في عدد السكان والتجانس االجتماعي والثقافي واالقتصادي وتوفر الخدامات المشـتركة            

 .بينها
 

 : أنواع الدمج في البلديات.1.5.3.2
 

وذلك عن طريق   ) بلدية جديدة   ( ي خلق سلطة محلية جديدة تماما       وه: الدمج المباشر : اوال •
 دمج بلديتين أو أكثر، وتأخذ اسما جديد، وحدودا جغرافية جديدة وهذه الطريقة تستخدم في

 ).6.2(العادة لدمج بلديات صغيرة الحجم لتشكل بلدية كبيرة ملحق
رة لمدينة كبيـرة ، وضـمها   يتم إلغاء بلديات أو وحدات محلية صغيرة مجاو    : الضم  : ثانيا •

 ).7.2(لهذه المدينة وتأخذ اسم المدينة نفسها ملحق
وهو إلغاء حدود بلديات معينـة وإنشـاء بلـديات          :  أعادة النظر في التقسيم اإلداري    : ثالثا •

 .لتكون أكثر مالئمة مع مقتضيات العصر. جديدة، نتيجة عوامل جغرافية أو سياسية 
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بلديات تنشئ فيما بينها اتحـادا أو مجلـس         :دمات المشتركة   االتحادات ومجالس الخ  : رابعا •
خدمات مشتركة لتقديم بعض الخدمات أو إقامة بعض المشاريع التي ال يمكن للبلدية الواحدة       

  ).2005معايطة، .  ( تقوم بها بمفردها أن
 

 :مبررات دمج البلديات.  2.5.3.2
 

يوب كثيرة في أدائها للخدمات المطلوبة منها،       أدت زيادة أعداد البلديات بصورة كبيرة إلى ظهور ع        
وخاصة إذا كانت هذه البلديات من الحجم الصغير، التي ال تكفي مواردها الذاتيـة لـدفع رواتـب                  
موظفيها، إضافة إلى عدم وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على إدارة البلدية أو إدارة الخـدمات                

 عن أداء واجباتها األساسية، مضافا إليهـا خـدمات          أصبحت البلديات عاجزة  . المقدمة للمواطنين   
جديدة ظهرت مع التقدم الهائل في وسائل االتصال والمواصالت والتطور التكنولوجي، الذي قـرب          

وأصبحت األنظمـة   . المسافات البعيدة بين القارات فكيف بين البلديات القريبة من بعضها البعض            
لدمج تعزز العالقات االجتماعية مـن خـالل الحـد مـن        والقوانين غير مالءمة لها ، وان عملية ا       

النزاعات العشائرية التي تصاحب االنتخابات ، كما أن عملية الدمج تسهل الرقابة المركزية علـى               
أعمال البلديات وتوفر المال والنفقات ويجعل قرارات البلدية أكثر صوابا ، كمـا يوقـف التوسـع                 

 ).2005معايطة ، ( ةالعمراني العشوائي في األراضي الزراعي
 

 :سلبيات دمج البلديات  .3.5.3.2
 

من المتعارف عليه أن أي تغيير أو تعديل تقوم به أية إدارة مركزية أو محليـة ال بـد أن يواجـه                      
معارضة من المواطنين، تختلف دوافع هذه المعارضة من مجتمع إلى أخر، وحسب الضرر الـذي               

لعادة وفـي معظـم التجـارب الدوليـة تقـوم           ودمج البلديات في ا   . سوف تؤثر فيه هذه التغييرات    
بمعارضته القيادات السياسية واالجتماعية التي تستفيد من بقاء األمور على ما هي عليـه، حيـث                

أما إذا تغيرت حـدود البلـديات       . تعرف هذه القيادات مواطن القوة والضعف ضمن حدود بلدياتها          
 . سية فإنها تجعلهم يخافون على مراكزهم االجتماعية والسيا

 
وان من  . وربما يكون آلخرين نشاطات اقتصادية ناجحة، ومن الممكن أن تؤثر عليهم عملية الدمج              

الخوف من عدم توفر العدالة والتوازن ، والخوف من الدمج واالستقالل ،            : أهم السلبيات المتوقعة    
لـى المـواطنين ،     وضعف المشاركة الشعبية في االنتخابات ، والخوف من زيادة األعباء المالية ع           

  ).2005معايطة ، . ( والخوف من هجرة الريف إلى المدينة 
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 :فوائد دمج البلديات . 4.5.3.2
 

ان العدد الضخم من الهيئات المحلية يشكل عبئاً على الوزارة فكان ال بد من وضع إطار مشـترك                  
ارة الحكم المحلي ،    دائرة المجالس المشتركة ، وز    (يهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد حيث حددت         

 :هذه الفوائد فيما يلي). 2004
 

 .تعزيز وتقوية روح العمل الجماعي •
 .ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية والتخطيط والشعبي المحلي •
إعداد قيادات وكوادر فنية وإدارية وتنمويةقادرة على النهوض برسالة تطـوير المجتمـع              •

 .المحلي
 .المختلفة خلق نوع من المساواة بين التجمعات  •
 .إقامة مشاريع مشتركة لعدة هيئات محلية متقاربة جغرافياً يوفر عليها جهداً ووقتاً وكلفة •

 

أن زيادة األعباء المالية الناتجة عن المصروفات اإلدارية بالكادر          ).2010جهيدة ،   (  بينما اشارت 
قق مـن خاللهـا     اإلداري إضافة إلى ضعف الكفاءة اإلدارية، أصبح من الضرورة وضع خطة يتح           

المحلي، وفسح المجال أمام الهيئـات المحليـة لممارسـة     مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار
مختلف األنشطة واالختصاصات،والتأكيد على مبدأ الالمركزية اإلداريـة والماليـة، للقيـام بتلـك              

 . المحلي صاداألنشطة على المستوى المحلي، وتوفير اإلمكانيات وتهيئة الظروف لخصخصة االقت
 

 :مميزات دمج البلديات. 5.5.3.2
 

  :هناك مميزات عديدة تم تحقيقها جراء دمج الهيئات المحلية في بلديات لعل من أهمها
 

تمثيلها لعدد كبير من الهيئات المحلية عن طريق دمجها، وتقليـل المصـاريف اإلداريـة                •
ترسيخ مفهوم العمل الجماعي للهيئات المحلية من خالل دمجها في إطار مجالس الخدمات، و

 وتحجيم النزعة  المحلية المتجاورة الديمقراطي والقيادة المشتركة بين أكبر عدد من الهيئات
المحلي في اتخاذ القـرارات ورسـم    الفئوية والعشائرية الحالية بما يكفل مشاركة المجتمع

يم الخـدمات  السياسات، وامتالك مقومات العمل المؤسسي الذي تساهم فـي ديمومـة تقـد         
 للسكان، و نجاح مجالس البلدية المدمجة 

 ). 2004دائرة المجالس المشتركة ، .(يساهم في تعزيز الالمركزية في الحكم المحلي •
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 :أهداف دمج البلديات. 6.5.3.2
 

ان الهدف من دمج البلديات  تقديم الخدمات وانجاز المهام بنوعية وكفاءة عالية وبتكاليف معقولـة                
ير التجمعات السكانية ضمن اطر قادرة على تحقيق اكبر قدر ممكن من الالمركزيـة              من خالل تأط  

 :والديمقراطية والشفافية والمساءلة الشعبية وفيما يأتي أهم أهداف دمج البلديات
 

إلـى   تضمنت سياسة دمج الهيئات المحلية مجموعة من األهداف التي ستسعى  الحكومـة  •
 :تحقيقها وهي

 
o لموارد المحليةاالستغالل األمثل ل. 
o تمكين الهيئات المحلية من القيام بواجباتها ووظائفها بكفاءة وفاعلية. 
o تعزيز قدرات الهيئات المحلية وتطويرها. 
o تمكين الهيئات المحلية من توليد وجباية اإليرادات بفاعلية. 
o تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة. 
o تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية. 
o تحقيق التخطيط المتكامل. 
o 2009الدليل اإلرشادي ، ( الحفاظ على البيئة الحضرية اآلمنة. ( 

 
المـوارد البشـرية    حشد وتثمين وترشيد :أهداف أخرى تخص التجمعات السكانية المدمجة •

 ،) صـناعة، زراعـة، خـدمات    (االقتصادية المنتجة للثروات  دعم األنشطة والطبيعية ،
بين األقاليم وداخل اإلقليم الواحد مع مراعاة الخصوصية التي  التنمويةالتخفيف من الفوارق 

فـي تحديـد االحتياجـات     المواطنين تشجيع االستثمار في األرياف ،إقحام تميز كل جهة ،
السكان  تحسين، لضمان االستقرار االجتماعي وتثبيت وإشراكهم في األعمال المراد القيام به

. والخدمات األساسية ضمان العدالة في االستفادة من المرافق ، باألخص في المناطق الريفية
 االجتماعية والتهميش ودعم الفئات الضـعيفة والهشـة   محاربة الفقر واإلقصاء والفوارق

 ).2010عثماني واخرون،  (. في المجتمع وإدماجها 
 : واهمها:أهداف خاصة بوزارة الحكم المحلي •

 

o ًية للبلديات وهيئات الحكم المحلي وتمكينها من القيام تحقيق قدر كبير من االستقالل: أوال
 .بدور فعال ومؤثر في مجال اتخاذ وصنع القرار
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o ًربط هيئات الحكم المحلي بعضها ببعض وتشجيع التعاون بين هذه الهيئات والقيام  :ثانيا
بعالقات تبادلية فيما بينها للتقليص والحد من هدر اإلمكانات واسـتخدام المتـوفر مـن      

 اقات وإالمكانات لالستخدام األمثل ولتقدم في مجموعها أفضل ما يمكن من الخدمات           الط
 ).2004اشتية و حباس ، .( للسكان

o رفع القدرات التخطيطية والخدماتية والمؤسساتية بعد تصنيفها وتقويمها وتفعيلهـا          : ثالثا
ملة وتوسيع صالحياتها لتقوم بدورها اإلصالحي فـي عمليـة التنميـة المحليـة الشـا       

 .والمستدامة
o التركيز على رفع مستوى الخدمات البيئية: رابعا 
o استثمار الدعم الدولي والمحلي غير المسبوق لدعم فكرة اإلصالح المحلي وملء      : خامسا

 .الفجوة بين الريف والمدن ومكافحة الفقر تمشياً مع الخطة الوطنية الشاملة
o األنشطة واللوائح التي تنظم عمـل      مراجعة وتطوير األنظمة والقوانين وإعداد      : سادسا

 .وتفعيل التوجيه واإلشراف على عملها وتقييم أداءها بشكل مستمر 
o وضع خطة شاملة لتخفيض عدد الهيئات المحلية والمجالس المشـتركة بالحـد            : سابعا

 .األدنى الممكن من خالل عملية شاملة وتدريجية 
o ر تحـديث وتبـادل الخبـرات       وضع الخطط التطويرية الداعمة وضمان استمرا     : ثامنا

والمعلومات مع جمع الجهات المعنية وتجنب االزدواجية والتكرار في البرامج واألنشطة 
 ).2004وزارة الحكم المحلي ، . (واالستخدام األمثل للموارد

 
 :المبادئ األساسية لسياسة دمج الهيئات المحلية. 7.5.3.2

 

 : بما يلي) 2009وزارة الحكم المحلي، ( كما وردت فيوتتمثل المبادئ التي تقوم عليها سياسة الدمج
 

 المرجعية القانونية التي    1/1997يشكل قانون الهيئات المحلية رقم       :المبادئ القانونية : أوال •
تستند اليه هذه السياسة ينبغي أن تكون القوانين واألنظمة المتعلقة بعمليـة دمـج الهيـات                

خالية من التناقض والتعارض، وفعالـة وقابلـة        المحلية متاحة للجميع، وواضحة وشاملة و     
 للتطبيق

 :المبادئ التنظيمية: ثانيا •
 

o  وضع نظام مؤسسي فاعل وأدوار ومهام واضحة لكافة األطراف         : األدوار والمسؤوليات
ذات العالقة بدمج الهيئات المحلية وعلـى كافـة المسـتويات، وتحديـد صـالحياتها               
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 القوانين واألنظمة، وضمان تكاملها وعدم تعارضها       ومسؤولياتها، استنادا لما أوكلته لها    
 . بحيث يتم الفصل ما بين المهام والصالحيات التشريعية والتنظيمية والرقابية والتنفيذية

 
تكون وزارة الحكم المحلي هي الجهة الرسمية المسؤولة عن          :وزارة الحكم المحلي   �

ت العالقـة بحسـب     ضمان تنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع الجهـات األخـرى ذا          
 :اختصاصاتها التي كفلها لها القانون والنظام، وذلك وفقا لما يلي

 

تطوير واعتماد استراتيجية الـدمج للهيئـات المحليـة بحيـث تراعـي هـذه         �
 االستراتيجية المباديء العامة الواردة في هذة السياسة

لمناسـبة  العمل على تحديد التجمعات التي سيتم دمجها وذلك باعتماد المعايير ا           �
 .والتي من ضمنها المعايير الواردة في هذه السياسة

العمل  مع الجهات ذات العالقة على توفير الـدعم المـالي الـالزم للهيئـات                 �
 . المندمجة لمساعدتها للقيام بواجباتها المناطة بها

 .القيام بتشجيع الهيئات المحلية لالندماج ضمن برامج توعوية وتشجيعية رائدة �
 ة الدمج والتأكد من انها تتم ضمن السياسة المعتمدةمراقبة عملي �

 

يعمل الصندوق بالتعـاون مـع وزارة الحكـم         : صندوق تطوير واقراض البلديات    �
المحلي على تطبيق هذه السياسة وذلك ضمن الصالحيات والمسؤوليات المناطة به           

 :وذلك كما يلي
 

 المانحـة ومـن     ادارة األموال المتأتية للصندوق لهذا الغرض من قبل الـدول          �
 السلطة الوطنية الفلسطينية 

توفير الدعم المالي المناسب لتهيئة الهيئات المحلية للدمج بالتعاون مـع وزارة             �
 .الحكم المحلي

متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للهيئات المحلية وذلك بالتعـاون مـع             �
 .دمجوزارة الحكم المحلي لتنفيذ سياسة الوزارة الخاصة بعملية ال

مساعدة الهيئات المحلية الراغبة باإلندماج في تطوير قدراتها بما يتوافق وأسس            �
 االدارة الحديثة والمعايير المعتمدة من قبل الوزارة

العمل على تشجيع الهيئات المحلية على تبني مشاريع مشتركة تهدف وتسـاعد             �
 على عملية الدمج
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يئات المحلية دور بارز في عملية الدمج       التحاد اله : اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية    �
 :وبذلك يعمل على

 

مساعدة وزارة الحكم المحلي في توعية أعضاء المجالس عن أهميـة عمليـة              �
 الدمج

 تقديم معلومات عن التجمعات المراد دمجها للجهات ذات العالقة �

 المشاركة في برامج التوعية الجماهيرية �

 قبل وأثناء عملية الدمجمحلية تقديم النصح واالرشاد للهيئات ال �

 
 :تلعب الهيئات المحلية الدور الرئيس في عملية الدمج :الهيئات المحلية �
 

 تلتزم الهيئات المحلية بعملية الدمج وذلك بتقديم الطلب الرسمي �
 تعمل على تهيئة المجتمع المحلي من خالل برامج التوعية  �
ة ومؤسسات القطاع   أفرادا ومؤسسات مدني  (العمل على اشراك المجتمع المحلي       �

 . لدعم عملية الدمج) الخاص
 القيام بعملية تنفيذ سياسة الدمج ضمن االستراتيجية المعتمدة �

 
o ةواضـح  وإجـراءات ضرورة وجود آليات    : لتعاون الفعال والتكاملي بين المؤسسات    ا 

وعملية للتنسيق والتعاون بين المؤسسات ذات العالقة بدمج الهيئات المحلية وعلى كافة            
 .ستويات، على أن تشمل على آليات محددة لتبادل المعلوماتالم

o يجب أن تعطى الهيئات المحلية الفرصة واالستقاللية ألخذ قرارها المستقل          : االستقاللية
 .المستند الى رأي مواطنيها في عملية الدمج

 
 : الماليةالمبادئ: ثالثا •

 

o   ل المتأتية من السلطة الوطنية     سيتم تمويل عملية الدمج من األموا     : التمويل لعملية الدمج
الفلسطينية ومن الدول المانحة الهادفة الى إعادة إصالح وهيكلة قطاع الحكـم المحلـي              

 .لتحقيق األهداف الواردة في هذه السياسة
o ستكون ايرادات ومصروفات الهيئـة المندمجـة       :  ومصروفات الهيئة المندمجة   إيرادات

وتلتـزم الهيئـة    . محلية والنظام المالي المعتمـد    كتلك المشار اليها في قانون الهيئات ال      
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المندمجة بتقديم موازنتها وتقاريرها لوزارة الحكم المحلي بحسب القـوانين واألنظمـة            
 .المعمول بها

o تخضع الهيئة المندمجة للرقابة والتوجيه بحسب القانون: الرقابة والتوجيه. 
 

 : الفنيةالمبادئ:  رابعا •
 

o  تي تلبي االحتياجات الحالية بشكل ال يتعارض مع احتياجـات          تلك ال : التنمية المستدامة
وفيما يخص عملية الدمج للهيئات المحلية فان مبدأ التنمية المستدامة          . األجيال المستقبلية 

يعني تهيئة الهيئة المطلوب دمجها لإلستخدام األمثل والفعال للموارد لتخفـيض تكلفـة             
 . المتميز والفعال والمستمرالخدمات المقدمة مع المحافظة على مستواها

o   تهيئة القدرات المؤسسية والبشرية للهيئة المندمجة بحيـث    : القدرات المؤسسية والبشرية
ولذلك يجـب عمـل     . تكون قادرة على تقديم خدماتها والقيام بواجباتها اتجاه المواطنين        

ع  المطلوب تطويرها على المستويين المؤسسي والبشري ووض       لالحتياجاتتقييم واضح   
 . الخطط التطويرية المالئمة لهما

 

يتم دمج التجمعات بناء على عدد من المعـايير         : مباديء الخاصة بمراحل التنفيذ   ال:  خامسا •
 :التي من ضمنها ما يلي

 

o  القرب والتواصل(الموقع الجغرافي.( 

o الوضع االجتماعي والثقافي واالقتصادي. 
o  الخدمات بكفاءة بشكل منفردالهيئات غير القادرة على النمو والتطور وتقديم. 
o توفر خدمات مشتركة بين المجموعة المقرر دمجها. 
o موجودة ضمن المجلس المشترك المنوي دمجه. 

 
 : معيقات وصعوبات دمج البلديات .8.5.3.2

 

تواجه الهيئات المحلية الفلسطينية العديد من العقبات والمشاكل التي تحد من تطورها في عملها ومن            
 :أهمها
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عندما أقيمت السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض فلسـطين وجـدت           : ثة  القيود المورو  •
هيئات سلطة محلية تعاني من إرث قانوني سلبي مديد، مقيد لصالحياتها ومقلص لمجاالت             

 .عملها
مثل المعوقات في عدم تفويض السلطات والمركزية والترهـل اإلداري          : المعوقات اإلدارية  •

 .وتقييد اإلجراءات 
متمثلة في انخفاض إيرادات الهيئات المحلية ومحدودية إيرادات المجالس         : لماليةالمعوقات ا  •

 .القروية واالعتماد على التمويل الخارجي
كون السلطة المركزية نظرت على الدوام إلى مؤسسـات السـلطة المحليـة             : األداء العام  •

 الفلسطينية 
للسكان ، في ظـل غيـاب       كمؤسسات تابعة،  يقتصر عملها على تقديم الخدمات األساسية           •

الرقابة والمحاسبة الذي سمح للمحسوبية أن تكون نمط شائعا  ، أضف إلـى ذلـك عقبـة                  
 ).1996الجرباوي، (االحتالل الذي أضحى بعدا خانقا 

 
أن أهم المعيقات تتمثل في عجز في األنظمة         ) .2010عنترة و بن علي،      ( وفي نفس السياق اشار   

ات البلديات بشكل فعلي يوماً بعد يوم ، نقص الوعي بمفهوم التنمية            والقوانين ، تآكل بعض صالحي    
وأهميتها سواء من العاملين في البلديات أو المشرفين على أعمال البلديات، استمرار عـدم إجـراء           
االنتخابات بانتظام، والتبعية السياسية في عملها للسلطة المركزية ، ندرة الموارد المالية الالزمـة               

يع تطوير البنية التحتية الضرورية واألساسـية، ضـعف روح المبـادرة والمشـاركة              لتنفيذ مشار 
المجتمعية ،عدم تسديد المواطنين اللتزاماتهم المالية للهيئات المحلية بسـبب الوضـع االقتصـادي              
الصعب، وتفشي الفقر والبطالة ، عدم وجود الفهم الكافي لمفهوم الحكم المحلي ودوره وأهميتـه ،                

حتالل اإلسرائيلي المتكرر لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وما يرافقه من تدمير للبنية            اجتياح اال 
التحتية ، ضعف اإلمكانيات الفنية أحيانا لتنفيذ المشاريع المطلوبة ، نسبة كبيرة من رؤساء البلديات               

اصلة في البلديات ،    والمجالس البلدية غير مؤهلين لهذا الدور ،  انتشار ظاهرة الفساد ،  األمية الح              
االختالف الواضح بين جوانب النظرية والجوانب التطبيقية في تسيير عمل البلديات ، ضعف نظام              

 .األجور الخاص بموظفي البلديات
 

 :متطلبات دمج البلديات.  9.5.3.2
 

نجاح إن عملية دمج الهيئات المحلية يجب أن تحقق المتطلبات التالية لتكون قادرة على االستمراروال             
 :وهي 



 28 

المناسبة للمواطنين المحليين ، من أجل المساهمة في  بمعنى تهيئة السبل واآلليات: المشاركة •
 . القرارات عمليات صنع

  .إن يخضع صانع القرار لمساءلة المواطنين : المساءلة •

المجتمـع   أي قبول المواطن المحلي لسلطة هؤالء الذين يحوزون القوة داخـل : الشرعية  •
 وكذلك . القانون والعدالة ا في إطار قواعد حكمويمارسونه

إلى بـرامج وخطـط    ويعني قدرة األجهزة المحلية على تحويل الموارد: الكفاءة والفعالية  •
  .ومشاريع تلبي احتياجات المواطنين

 وتعني توفرالمعلومات وحرية اإلطالع عليها، : الشفافية  •

المعنية، واالسـتجابة   دمة جميع األطرافوهي أن تسعى األجهزة المحلية إلى خ: االستجابة •
 . لمطالبها، خاصة الفقراء والمهمشين 

 . دون استثناء يعني مرجعية القانون وسيادته على الجميع من: حكم القانون •

تهدف إلى إعطـاء حـق      :  المساواة .أي التوسط والتحكيم بين المصالح المتضاربة     : التوافق •
 .في الحصول على الفرص المتساوية لجميع

 .توفر القدرة على تنفيذ المشاريع بنتائج لتستجيب إلى احتياجات المواطنين: الفعالية •
 اختيـار المنتخبـين  .متكامل من المحاسـبة والمسـاءلة   وجود نظام . الرؤية اإلستراتيجية •

إضـفاء الشـفافية فـي     التصريح بالممتلكات ،  والموظفين وفق مبادئ الشفافية والكفاءة ،
السياسي إصالح  واالستقرار البشري ، توفر الدعم هور ، االهتمام بالعنصرالتعامل مع الجم

التطــورات   األجور، ترشيـد اإلدارة وتكييفهـا مـع   الوظيفي العمومي ، إصالح نظام
 ).2010عنترة و بن علي، .( التكنولوجيـة ،  تفعيل دور الرقابة اإلدارية

 
 :مراحل وخطوات دمج الهيئات المحلية.  10.5.3.2

 
تتكون عملية الدمج من أربعة مراحل رئيسية تتكامل وتتناسق فيما بينها يعرضها الباحث كما وردت 

 :مبينة كما يلي ). 2009الدليل اإلرشادي للهيئات المحلية ،(في 
 

تتشكل هذه المرحلة من ستة خطوات       :مرحلة اإلعداد والتخطيط والتمويل   :  المرحلة األولى  •
ستشكل البيئة المناسبة وتوفر شروط ومتطلبـات   المركزي حيثيتم إنجازها على المستوى 

 .النجاح لعملية الدمج في توفير اإلطار المؤسسي والقانوني
 

o التحديد واالختيار األولي للتجمعات التي سيتم دمجها. 
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o تحسين الوعي والتشاور مع الهيئات المرشحة للدمج. 
o اعتماد مناطق الدمج. 
o ع والهيئات المندمجةتوفير التمويل الالزم للمشاري. 
o إعداد إستراتيجية تنموية للبلديات الجديدة. 
o إنشاء قاعدة معلومات مركزية خاصة بالدمج. 

 
وتشمل هذه المرحلة انجاز الخطوات واإلجراءات       :مرحلة التحضير للدمج  : المرحلة الثانية  •

 :الالزمة للتحضير لعملية الدمج
 

o الندماجإعداد مذكرة تفاهم بين الهيئات الراغبة با. 
o وتوعية وحوارات مع التجمعات الراغبة بالدمج  القيام بحمالت إعالمية. 
o تشكيل لجنة الدمج المحلية(LAC) . 
o تشكيل فريق الدمج (LAT) . 

 
 :وتشمل هذه المرحلة البدء بتنفيذ المشاريع واألنشطة :مرحلة التنفيذ: المرحلة الثالثة •
 

o ن الخطة الفنية والتطويرية للهيئة الجديدة   تنفيذ المشاريع المشتركة والمتفق عليها ضم 
o  تنفيذ اتفاقية اإلطار المؤسسي للهيئة الجديدة . 

 
 :مرحلة االنطالق: المرحلة الرابعة •
 

o تحديد الترتيبات النهائية للدمج. 
o الهيئات الراغبة المندمجة وإنشاء البلدية الجديدة إصدار قرار من مجلس الوزراء بحل. 
o الجديدة  يةإعالن وإشهار البلد . 

 
 :أهم المعايير والمؤشرات والمواصفات لعملية الدمج. 11.5.3.2

 

 .رغبة واستعداد السكان في الهيئات المرشحة للدمج •
 .قرب وتواصل الهيئات المرشحة للدمج •
 .التباين والتقارب في عدد سكان الهيئات المرشحة للدمج •
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 .التجانس االجتماعي والثقافي واالقتصادي •
 .ات المشتركة بين الهيئات المرشحة للدمجتوفر الخدم •
 .التجارب المشتركة بين الهيئات المرشحة للدمج •
 .إمكانية تشكيل نموذج ومثال للهيئات األخرى •
 .كفاءة وكلفة الخدمات بعد الدمج •
  ). 2009الدليل اإلرشادي للهيئات المحلية ، ( .اآلثار على البيئة والزراعة •

 
 :ية الصغيرة مسؤولية مشتركةدمج الهيئات المحل. 12.5.3.2

 

يشكل العدد الكبير للهيئات المحلية أهم التحديات التي تواجه منظومة الحكم المحلي في فلسطين، من              
تسلمت وزارة الحكم المحلي . ناحية بقائها واستمرار قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين وتطورها

 بلديـة،   30 هيئة محلية منها     139محلية خاللها  ، كان عدد الهيئات ال     25/05/1994مهامها بتاريخ   
 هيئة محليـة  359 مجالس قروية، بذلك تكون وزارة الحكم المحلي قد استحدثت ما مجموعه   109و

 1000 هيئة محلية عدد سكانها أقـل مـن          157، منها حوالي    2003وحتى عام   1994ما بين عام    
طى كافة التجمعات السكانية الفلسطينية في ، إن هذا العدد من الهيئات المحلية قد غ )8.2(نسمة ملحق 

إال أن األعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الهيئات وخاصة الصـغيرة            . أطر كانت مناسبة  
منها ال يمكنها من اإليفاء بالتزاماتها وال تستطيع توفير اإلمكانيات النجاز أعمالها وان اإلستراتيجية          

والمتمثلة باإلقناع وربط المصالح بين الهيئات المحلية لم تـؤد إال           التي تتبعها وزارة الحكم المحلي      
الجزء اليسير من المطلوب إلى اآلن ، لهذا كان ال بد للجهات المعنية من وزارة الحكم المحلـي ،                   
والهيئات المحلية ، واتحاد الهيئات المحلية ، والوزارات ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والمحافظين      

ية على تقليص عدد الهيئات المحلية وباإلقناع وربط المصالح ، قبل العمل من قبـل               من العمل بجد  
 ).2008القاروط، (وزارة الحكم المحلي على إلزام الهيئات المحلية على االندماج بالقوانين 

 
   تجارب محلية وعربية ودولية4.2

 
 :تجارب محلية وعربية وعالمية ملخصة أدناه

 
 :بة قرى الكفرياتر تجتجارب محلية. 1.4.2

 
 وكفر ورأس هارون جبارة وكور: ( قرى، وهي7عندما نتحدث عن قرى الكفريات والتي تضم 
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أنها  على مصنفة األعضاء المحلي الحكم هيئات وجميع .عبوش وكفر جمال وكفر زيباد وكفر صور 
السـكان   عـدد  ويبلـغ  .مشاريع لجان أنها على إدارياً والمصنفة وكور جبارة عدا ما قروية، مجالس

، )من مجموع سكان محافظـة طـولكرم      % 5أي أقل من    ( شخصاً   7118المخدومين في الكفريات    
 المشـترك  الخـدمات  مجلـس  وقد تأسس. وتقع هذه القرى الى الجنوب الشرقي لمحافظة طولكرم

 وذلك النفايات الصلبة، إلدارة مشترك كمجلس 1998 عام مرة ألول الكفريات والتطوير في  للتخطيط

وتقنـي   مـالي  دعم البلجيكي الفني التعاون قدم 2003 عام في وجيزة، فترة بعد .جايكا من مالي بدعم
فلسطين، وزارة الحكم المحلـي،  (والتطوير  التخطيط وظائف لتقديم الحقًا أهله مما المشترك للمجلس
 ).أ-2010
 

 أفضـل  مـن  يعد رياتوالتطوير في الكف للتخطيط المشترك الخدمات مجلس أن ذكره، الجدير ومن

 النتـائج  نتيجة للدمج فيه االعضاء المحلية الهيئات يسعى مشترك الوطن لمجلس مستوى على األمثلة

المشتركة، وهو  يعتبر إحدى التجارب الناجحة  منظومة المجالس خالل من المشترك للعمل اإليجابية
باإلدارة العامة لمجالس الخـدمات     لسياسة الدمج الوظيفي التي أتبعتها وزارة الحكم المحلي الممثلة          

 ). 2010غنايم، (المشتركة 
 
 - 2010سنوات تمتد من عـام   أربع لمدة استراتيجية خطة مجلس الكفريات أقر  األخيرة،اآلونةفي 

، وانجزت هذه الخطة من قبل مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير فـي الكفريـات               2013
 ممثلة بمشروع   BTCويل من مؤسسة التعاون الفني البلجيكي       وباشراف وزارة الحكم المحلي، وبتم    

وتنبع أهمية وأهداف الخطة هو ألغراض التخطيط التنمـوي         . LICPالبنية التحتية وبناء القدرات     
وتحظى منطقة الكفريات باهتمام وزارة الحكم المحلي، حيث زارهـا          ،    االستراتيجي في الكفريات  

، وكان غنيم يتحدث خالل جولة قام بها الى قرى 11/2/2010 :وكيل الوزارة مازن غنيم في تاريخ
الكفريات منها قرية جبارة الكائنة داخل الجدار واطلع خاللها على أحوال وأوضاع السكان، وأكـد               
غنيم أن الوزارة ستصدر في األيام القادمة قراراً يقضي بضم كافة لجان مشاريع بل مجالس قروية                

، 2010شـديد،   ( اَخر بضم هذه المجالس الى البلدا األكبـر منهـا            فقط، ومن بعدها سيكون قراراً    
 ).شباط11
 

وكان اَخر التطورات في قرى الكفريات، حيث خرج هناك أصوات كثيرة معارضة لعملية دمج هذه               
قام قسـم كبيـر مـنهم    . القرى في بلدية واحدة، وخاصة عندما شعر المواطنين بجدية هذا اإلجراء  

وقد تعاون معهم بشكل مباشر كوادر من تنظيم حركة فتح          .  في بلدية موحدة   باالعتراض على الدمج  
نذكر منها مجلس قروي كفر عبوش خـالل جلسـته          . وأعضاء من المجالس القروية في الكفريات     
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وبحضور كافة األعضاء بعدم االنضـمام      ) 80(، والتي تحمل رقم     22/10/2010: المنعقدة بتاريخ 
ت عليها خمسة أعضاء مقابل عضوين، وقد تم جمع توقيعات العديد           الى البلدية المقترحة حيث صو    

 ).2010مجلس قروي كفر عبوش، (من المواطنين المعترضين على عملية الدمج 
 

أما بخصوص المجالس القروية التي قامت برفع كتب الى وزير الحكم المحلي، نقتطف جـزء مـا                 
 29/9/2010: الحكم المحلي في تـاريخ    مجلس قروي الراس فقد أرسل كتاب الى وزير         . ورد فيها 
نحن رئيس وأعضاء مجلس قروي الراس نود إعالم معاليكم بأننا جميعـاً نعـارض              . " ذكروا فيه 

وبشدة االنضنام الى بلدية الكفريات المقترحة، ليس معارضة من أجل المعرضة ولكن ألسباب نبديها 
 ). 2010جلس قروي الراس، م" (أمام معاليكم بكل التقدير واالحترام لشخصكم الكريم

 
: أما قرية جبارة وهي األخرى أيضاً بعثت كتاباً الـى معـالي وزيـر الحكـم المحلـي بتـاريخ                   

نحن رئيس وأعضاء مجلـس قـروي جبـارة       . " ، نورد جزءاً ما تضمنه هذا الكتاب      29/9/2010
فريات، ولـو حصـل   نستأذن معاليكم بإعالمكم أننا نعارض االنضمام الى البلدية المقترحة بلدية الك  

 ). 2010مجلس قروي جبارة، " (انضمامنا لهذه البلدية فإن ذلك سيشكل عبئاً متزايداً على المواطنين
 

ونتيجية لهذه التطورات قام وكيل وزارة الحكم المحلي المهنس مازن غنيم بزيارة منطقة الكفريات              
رؤساء وأعضـاء المجـالس     وقد أجتمع الوفد مع     . ، مع وفد من الوزارة    2/11/2010: في تاريخ 

المحلية فيها لبحث الترتيبات المطلوبة لتحقيق عملية الدمج واإل عالن عن قيـام بلديـة موحـدة،                 
 ). ج-2010فلسطين، وزارة الحكم المحلي، (والعقبات التي تعترض عملية التنفيذ 

 
نظمته وزارة ، تم االعالن عن تأسيس بلدية الكفريات من خالل احتفال 12/2010 / 11:وفي تاريخ

محافظ طولكرم العميد طالل دويكات والمهنـدس       الحكم المحلي وحضر مراسم االعالن عن البلدية        
مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي وعبدالكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون الهيئـات المحليـة               

التوجيه والرقابة  وتوفيق البديري الوكيل المساعد للشؤون الهندسية ومحي الدين العارضة مدير عام            
ورائد مقبل مدير الحكم المحلي في طولكرم ورؤساء بلديات ومجالس قروية في المنطقة وممثلـين               

وتم تشكيل المجلس البلدي للكفريات من رؤسـاء هـذه           .عن المجتمع المحلي في منطقة الكفريات     
: يس، وعضوية كل منالمجالس وتم انتخاب فاروق غنايم رئيس رئيسا للبلدية وعيد ياسين نائبا للرئ      

عوني إبراهيم عودة، ماهر طالل علي، عبد الرحيم مفلح، رياض موسى أحمـد عـامر، وجـالل                 
 .)2010جريدة القدس، (جيوسي 
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 :تجارب عربية.  2.4.2

 
 :ملخص لتجارب عربية تعرضه الدراسة فيما يأتي

 
 :التجربة األردنية.1.2.4.2

 

 ارض السلطة الوطنية الفلسطينية كانت قوانين أردنية وما    من الجدير بالذكر أن القوانين المطبقة في      
زال البعض منها نافذا إلى أالن كون الضفة الغربية كانت خاضعة لإلدارة األردنية ، إال أن التطور                 
اإلداري والتشريعي الذي حصل في األردن واستحداث هياكل تنظيمية جديدة مثـل أمانـة عمـان                

ي تحسين الوضع المالي واإلداري والتشـريعي ، ونجـاح هـذه            الكبرى كان نموذجا جيدا ساهم ف     
 :التجربة أدى إلى تحقيق العديد من النتائج المهمة كان منها 

 
تقليص عدد الهيئات المحلية بنسبة كبيرة  ، وتخفيض مستويات الحكم المحلي من أربعـة                •

هـذا مـا   .عية مستويات الى مستويين ،والعديد من اإلصالحات اإلدارية والمالية والتشـري         
 .دفعني لالطالع على هذه التجربة آمال االستفادة منها 

 1987عـام   ) 1( حين صدر القرار رقم      1987بدأت تجربة دمج البلديات في األردن عام         •
الذي تم بموجبه إلغاء أمانة العاصمة والمجالس البلدية والقروية التي حولها وتشكيل أمانـة              

ولقد وجدت الفكرة استحسان من الجميع بسبب توفير        . وذلك بطريقة الضم    .عمان الكبرى   
 ) .2005جرادات، ( إمكانيات كافية لتوفير الخدمات وتنفيذ مشاريع ضخمة

ومع نجاح تجربة أمانة عمان الكبرى ، فقد عمل خبراء اإلدارة وأصـحاب القـرار إلـى                  •
تعديل قـانون  تطوير الفكرة بإنشاء بلديات كبرى في مراكز المحافظات لهذا تم العمل على        

 والذي سمح بموجبه ألصـحاب القـرار        1994 وذلك عام    1955عام  ) 29( البلديات رقم   
بتوسيع أو تضيق أو تعديل حدود أي بلدية أو مجلس قروي أو ضم أي بلديات أو مجـالس           
قروية أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها البعض وان يشكل لـذلك بلديـة                

 ي منها أو جزء منها في أي تشكيل  القوانين النافذة المفعول أو فصل أبالمعنى المقصود في
وكان الهدف من هذه الخطوة التغلب على المشاكل المالية واإلدارية للبلديات ، وتم العمـل                •

مجلسـا  ) 670(  م ونتج عنها تقليص عدد البلديات والمجالس القروية من  1996بذلك عام   
 ولكن هذه المرحلة لم يعد لها أهداف بشكل واضح ، حتى            مجلسا محليا ،  ) 486(محليا إلى   

 م حيث تم إعداد خطة واضحة األهداف واستخدمت أنواع 2001جاءت المرحلة الثالثة عام 
) 99(إلى ) 328(الدمج المختلفة من دمج وضم وإعادة تقسيم حيث تقلص عدد البلديات من           
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حـور اإلداري والتشـريعي     بلدية وقد شملت خطة اإلصالح هذه ثالث محـاور هـي الم           
 ) .2010الشرعة، (والمالي

 
 :لبنان في المحلي الحكم تجربة. 2.2.4.2ً

 
 رغم التشابه في التقسيم اإلداري بمستويات الحكم سواء المستوى المركزي ومستوى المحافظات 
وقانون ومستوى البلديات ، والتشابه في اإلطار القانوني والدستوري  المتمثل في القانون األساسي              

البلديات ،والتقارب في إعداد الهيئات المحلية ، إال أن هناك اخـتالف واضـح فـي الالمركزيـة                  
واالستقاللية ، ففي لبنان استقاللية إدارية، وتبعية في المجاالت المالية وبعض القرارات السياسيات             

اخليـة كـل حسـب      كما أن الهيئات المحلية ما زالت خاضعة لسلطة القائمقام والمحافظ ووزير الد           
اختصاصه ، وتتبع الهيئات المحلية في معظم أوجه عملها لوزارة الداخلية والشؤون البلدية ، بينمـا        
في فلسطين فهناك مركزية عالية وتخضع الموازنات وكثير من اإلجراءات والسياسات والقـرارات          

سـها وزارة الحكـم     بشكل كامل للسلطة المركزية ، وان الصالحيات واسعة للسلطة المركزية تمار          
المحلي وتتداخل مع مؤسسة المحافظة مما أدى إلى ضعف وإنقاص صالحيات الهيئات المحلية ،كما          
إن لبنان احد الدول المجارة لفلسطين وتعيش وعاشت ظروف مشابهة لفلسطين منها أن جزءا مـن                

ف المسيحية واإلسالمية   األراضي اللبنانية وقع تحت االحتالل اإلسرائيلي ، وكذلك تتعدد فيها الطوائ          
كما هي فلسطين ، كما أن لبنان غير مستقرة سياسيا وبها اضطرابات أمنية دائمة مشابهة لألراضي                
الفلسطينية ونسوق هذه التجربة بسبب تشابه الظروف بين فلسطين ولبنان امآل االستفادة منها فـي               

ن إلى أربـع مسـتويات المسـتوى        تطوير التجربة الفلسطينية، وينقسم نظام الحكم المحلي في لبنا        
، المسـتوى   ) قائم مقام   ( المركزي ، والمناطقي المحافظات ويترأسه المحافظ ، االقضية ويترأسها          

علما أن هـذه المسـتويات      . وهذا المستوى فقط هوالذي يتمتع باستقاللية نسبية        ) البلديات( المحلي  
الفرنسي ، ووفقا لنظام وقانون البلديات فأن       جزء من ميراث المركزية الشديدة التي اقرها االنتداب         

القانون اإلداري يشجع على إنشاء بلديات في القرى والبلدات والمدن اللبنانية التي يتجـاوز عـدد                
 نسمة ، وقد حدد للبلديات صالحية االختصاصات العامة ومنها الطرق ، إنشاء الحدائق       300سكانها  

نارة والتنظيفات ، وإنشاء مرافق عامة كالمكتبات والمالعب ، والساحات العامة ، مشاريع المياه واإل
، وأيضا االختصاصات االختيارية كإنشاء المدارس ، والمستشفيات ، والمساكن واألسواق العامـة             

أما عن عالقة البلديات بالحكومة المركزية فـان أعمـال    . وهذه تخضع لتقدير البلديات وإمكانياتها      
لسلطة المراقب المالي  ويسمى المراقب العام ويعين بمرسوم من مجلـس            البلدية والميزانية تخضع    

الوزراء، أما القرارات وإجراءات البلدية فتخضع إلى كل من المحافظ والقائم مقام ووزير الداخليـة         
 ).2007زبيدي، (حيث يختص كل منهم في مستوى أو مجاالت معينة للعمل البلدي 
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 :  تجارب دولية3.4.2

 
 :ب دولية ملخصة فيما يأتيتلخيص لتجار

 
 :إفريقيا جنوب في المحلي الحكم تجربة.  1.3.4.2

 

تم اختيار تجربة جنوب أفريقيا في هذه الدراسة لما لذلك من تشابه في األوضاع السياسـية ، فقـد                   
عانت جنوب أفريقيا مرارة الفصل العنصري واإلقصاء االقتصادي  والتي تتشابه مـع األوضـاع               

حيث يمارس على الشعب الفلسطيني سياسة الفصل العنصري باستخدام كافة الوسـائل         الفلسطينية ،   
وعلى رأسها جدار الفصل العنصري والمستوطنات ، وكذلك التحكم بمقدرات الشـعب الفلسـطيني              

إال أن تجربة جنوب أفريقيا نجحت      . االقتصادية من نهب لألرض وكافة الموارد الطبيعية وغيرها         
يمقراطية ، ومساءلة وشفافية ، وتوفير الخدمات واسـتدامتها علـى المسـتوى             في توفير حكومة د   

المحلي وتمكنت من توفير بيئة أمنة وصحية ، وتمكنت من خالل تشـجيع المجتمعـات المحليـة                 
ومنظمات المجتمع المدني بمشاركتهم في مسائل الحكم المحلي وبهذا اسـتطاعت تخفـيض عـدد               

لهـذا ال بـد مـن       . من عائداتها % 90 ومكنتها من جمع حوالي      الهيئات المحلية إلى أدنى مستوى    
 م ببرنامج شامل إلصالح 1993االستفادة من تجربة جنوب أفريقيا المحلية ، والتي بدأت  في العام          

الذي حدد عمليـة اإلصـالح ،     ) 209(الحكم المحلي ، وذلك استنادا لقانون الحكم المحلي االنتقالي          
 :المحلي الذي يتكون من ثالث مراحل هيوذلك بإعادة هيكلة الحكم 

 
 م أجريت انتخابات المجالس المحلية االنتقالية مما سمح لها بتقديم الخدمات حتى دخول              1996عام  

 بلدية وحيث أن مهمة المرحلة الثانية إعادة  رسـم           843المرحلة الثانية ، كان عدد الهيئات المحلية        
 م تقـرر خفـض عـدد        2000ة الثالثة بعد انتخابات عام      الحدود البلدية في البالد  ، وفي المرحل       

 م  1998 وأيضا تخفيض عدد المنتخبين فـي عـام          284 – 843السلطات المحلية بشكل كبير من      
وبه يقسم نظام الالمركزيـة     ) مفهوم الحكومة المحلية التنموية     ( وقدمت فيه الورقة البيضاء وتعني      

بتمايزها وتكاملها وتشابكها وهذه المجاالت الوطنيـة ،      في جنوب أفريقيا إلى ثالث مجاالت متميزة        
 .واإلقليمية ، والمحلية 

 
 السـابق  المقاطعات نظام استبدال على أفريقيا جنوب عملت الالمركزية، إلى التحول عملية خضم في

 تسـع  مـع  جديدة أوطانا تسمى تسعة للسود، وتسع للبيض، مقاطعات ألربع إفريقيا قسم جنوب الذي
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 ضمن تندرج المحلية، السلطات من عدد من مكونة المقاطعات من مقاطعة كل أصبحت حيث.مقاطعات

 المدينة Metropolitan، والمنطقة District، والمجلس  المحليLocal counci . :فئات ثالث

 
 المحليـة  والمجالس المناطق مجالس أما ،  البلدية الخدمات كافة تزويد عن مسؤولية المدن ولمجالس

 وإمكانيـات  لظروف تبعا للخدمات مناسب توزيع إلى للوصول التفاوض مسؤولية من مهامهاض فتقع

  الكبرى، للمدن مجالس 6 :كالتالي موزعة محلية، سلطة 284 إفريقيا في جنوب يوجد حاليا  منها كل
 108 رقم إفريقيا القانون جنوب جمهورية دستور  يحدد.مجلسا محليا 231 و منطقة،  مجلس 47 و

 :يلي بما السلطة المحلية ومسؤوليات والية 1996 ملعا
 

 .ومساءلة ديمقراطية حكومة توفير •

 .المحلي المستوى على واستدامتها الخدمات، توفير ضمان •

 .وصحية آمنة بيئة تعزيز •

 .المحلي الحكم مسائل في المحلي المجتمع ومنظمات المحلية المجتمعات مشاركة تشجيع •
 

 والتعلـيم،  والدفاع، الخارجية العالقات مجاالت عن مسئولة وب افريقياالمركزية في جن الحكومة إن

 المسـؤولية  مجاالت من بالعديد العمل ويتم .الوطنية والتشريعات والتنمية والسياحة، واإلدارة البيئية،

 تحدد التي هي الوطنية الحكومة أن عمليا يعني وهذا . األقاليم إدارات مع المركزية بالتوازي للحكومة

 مـن  المحليـة،  والحكومة .التنفيذ عن المسئولة هي المقاطعات أن حكومات حين في العامة، السياسة

 :التالية في القضايا تنفيذية بسلطة تتمتع أخرى، ناحية
 

 والخدمات العامة، والمطافئ والغاز الكهرباء وشبكات األطفال، رعاية ومرافق البناء، وأنظمة التلوث،

 التجاريـة،  واألنظمة العامة، واألشغال العام والنقل والصحة، والتخطيط، لديةوالب المحلية والسياحة

 التشـريعية  السلطة كامل ممارسة في الحق للبلديات فإن ذلك،كو .الصحي والصرف وخدمات المياه

 .والوطنية المناطقية والتشريعات ينسجم بما لواليتها، الخاضعة المناطق والتنفيذية داخل
 

 جمـع  عـن  مسئولة المحلية السلطات فإن إفريقيا، لجنوب المحلي النظام وضمن: يةالمال اإليرادات

العامـة،   المرافـق  رسوم :التالي المصادر احدى من تأتي والتي .عائداتها الخاصة من ٪ 90 حوالي
 ،مجلـس  الشـركات  من الجبايات لتحصيل اإلقليمية الخدمة مجلس الحكومية، العقارات، التحويالت

 والرسـوم  الفوائـد،  ذلك في بما األخرى ،اإليرادات الشركات من الجبايات لتحصيل يميةاإلقل الخدمة

 . )2007زبيدي، (والغرامات  والنفقات،
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 :التجربة الكندية. 2.3.4.2
 

 تم اختيار هذه التجربة كونها احد التجارب الدولية المتطورة والناجحة للتعرف على السياسات 
ا الحكومة لغايات دمج البلديات والمراحل التي اتبعتها لتحقيق ذلك،          واآلليات واألهداف التي وضعته   

وكون السلطة الوطنية الفلسطينية في طور اإلنشاء ، فان الطموح األكبر السير في ركب تجـارب                
الدول المتطورة إداريا وتكنولوجيا كما هي التجربة الكندية حيث بدأت هذه التجربـة بـأن قامـت                 

د من المشاريع لدمج البلديات وسوف يتم التطرق إلى تجربة مدينة تورنيتـو             المقاطعات الكندية بعد  
 نتيجة مشروع الدمج الذي قامـت       1/1/1998الجديدة في مقاطعة اونتاريو ، ولدت هذه المدينة في          

تورنتو، يورك الشمالية، سكا بـور، ابتكـوك،    (وتشكلت من ستة بلديات هي      . به حكومة اونتاريو    
 1996وقد تم وضع مشروع الدمج من كـانون األول مـن عـام         ).ك الغربية   يورك الشرقية، يور  

من قبل حكومة الوالية إال أن بعض البلديات عارضت الدمج ، كـذلك تمـت               ) 2000 -تورنتو  (
من المواطنين الذين صوتوا فـي االسـتفتاء       %70معارضة الدمج من قبل اغلب المواطنين وبنسبة        

خذت حكومة الوالية على عاتقها تنفيذ دمج البلديات لقناعتهـاأن          ومع ذلك أ  .الذي قامت به الحكومة     
وبعد دمج البلديات قامت الحكومة     . الخالص الوحيد من مشاكل البلديات هو مشروع دمج البلديات          

 قامت الحكومة بعمل استفتاء حول      2000بعمل استفتاء حول الدمج نال رضا المواطنين، وفي العام          
ومن األهداف التي وضعتها حكومة الواليـة       . من المواطنين % 87دة تبلغ   الدمج كانت النسبة المؤي   
 :لغايات دمج البلديات هي 

 
 .تخفيف عدد أعضاء المجالس البلدية •
 القضاء على االزدواجية في العمل •

 .تخفيض كلفة أعمال البلديات •
 .تحسين كفاءة موظفي البلديات وتحسين أداء البلديات •
 .ءلةتطوير وسائل اإلشراف والمسا •

 

 :، فكانت كما يأتي)تورنتو(مراحل الدمج في هذه المدينة أما 
 

بعد موافقة المجلس التشريعي لوالية اونتاريو على قانون الدمج في نيسان           : المرحلة األولى  •
لوضـع  . تم تشكيل فريق من ستة أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة            . 1997من عام   

 .كافة الدراسات وخطط الدمج 
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 ،وتشكل مجلس لمدة ثالث سنوات      1/1/1998بدء تنفيذ الدمج اعتبارا من      : الثانيةالمرحلة   •
 .لإلشراف على تنفيذ خطة الدمج والتحضير لالنتخابات 

مرحلة بناء مدينة تورنتو بعد انتخاب المجلس الجديد ،حيـث تـم وضـع              : المرحلة الثالثة  •
أعـداد  ) 3.2( الجـدول  ويوضح. إستراتيجية ووضع خطة تطوير إدارية واقتصادية جديدة   

 . البلديات المدمجة
 

 ).2005معايطة، ( ) 2002 -1995(إعداد البلديات التي دمجت في كندا  : 3.2جدول 
 

عدد البلديات التي  تاريخ الدمج 2المساحة كم عدد السكان المدينة
 دمجت

عدد أعضاء 
 المجالس

 23 4 1996 6000 380000 هاليفكس

 44 6 1998 632  مليون2.3 تورنتو

 21 12 2001 2757 747650 أوتاوا

 39 14 2002 543 504600 كوبيك

 
   مقارنة التجربة الفلسطينية بالتجربتين االردنية واللبنانية 5.2
 

سعى الباحث من خالل دراسة التجربتين االردنية واللبنانية، كونهما من لتجارب المهمـة الممكـن               
ورغم ان التجربة االردنية كانت احد      .التجربة الفلسطينية   االستفادة منهما لتطوير وتحسين وتعزيز      

قد اعتبـرت ان خطـة      ) االسالمية  ( التجارب الهامة فأن المعارضة السياسية في االردن وتحديدا         
الدمج هذه جاءت بدون دراسة علمية وانها جاءت السبااب سياسية ، وان هذه التجربة نجحت فـي                 

 1955عـام   ) 29( لحوظ ، مما دفعها الى تعديل قانون رقـم          تقليص عدد الهيئات المحلية بشكل م     
 والذي سمح بموجبه ألصحاب القرار بتوسيع أو تضيق أو تعديل حدود أي بلديـة   1994وذلك عام   

أو مجلس قروي أو ضم أي بلديات أو مجالس قروية أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجـاورة                  
ى المقصود في القوانين النافذة المفعـول أو فصـل أي      لبعضها البعض وان يشكل لذلك بلدية بالمعن      

حيث وضعت خطة علمية مدروسة وشاملة لتنفيذ هـذه الفكـرة           . منها أو جزء منها في أي تشكيل        
على امتداد المملكة ، وذلك بعد النجاح الواضح في انشاء امانة عمـان الكبـرى وايضـا مراكـز                 

 . تميزت في االستقاللية االدارية في البلدياتأما التجربة اللبنانية فقد.المحافظات الكبرى 
 

وبما ان السلطة الوطنية الفلسطينية تسعى الن تكون مفتوحة على التجـارب العالميـة والمحليـة                
بتركيزها على الشفافية والنتائج، وتسعى لخلق اطر بديلة لتقديم الخدمات بنظـام مفتـوح وسـريع       
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يأخذ بعين االعتبار مفردات السياق الفلسطيني السيما       ومرن، فذلك يدفعها الى تبني نظام المركزي        
ضمن هذا النظام فأن العمل ضمن بلديات كبرى يوسع هوامش الالمركزية كمـا     . محدودية الموارد 

حدث في التجربة االردنية ويزيد من استقاللية هيئات الحكم المحلي عن وزارة الحكم المحلي كمـا                
غطاء دستوري وتشريعي واضح يحدد االدوار والصالحيات       حدث بالتجربة اللبنانية ، وذلك ضمن       

واالختصاصات فأن دور الحكم المحلي يزداد وخاصة في السياسات المحلية وتنفيذ السياسات العامة             
 .   على المستوى المحلي وهذا يعني تقليص دور السلطة المركزية على المستوى المحلي

 
  دراسات سابقة6.2

 
إستراتيجية تنمية مجالس الخـدمات المشـتركة فـي األراضـي           : وانبعن) 2012(دراسة محمود   
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في استراتيجيات تطوير        .  حالة دراسية لمحافظة قلقيلية    -الفلسطينية  

مجالس الخدمات المشتركة ودورها في عملية التنمية بالتركيز على محافظات شمال الضفة الغربية             
ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم واستخدام . قع هذه المجالسمن خالل تشخيص وتحليل وا

استبانه، وتم تطويرها بالرجوع واالستناد على بعض الدراسات السـابقة ذات الصـلة بموضـوع               
الرسالة، واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الوصفي وكذلك المنهج التحليلي لتقيـيم مجـالس              

على المعلومات والبيانات المتوفرة من مصادر مختلفة، باإلضافة إلى         الخدمات المشتركة باالعتماد    
تحليل نتائج االستبانة التي وزعت على عدد من مجالس الخدمات المشتركة واألشخاص المعنيين في 

 .شمال الضفة الغربية
 

خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها، أن واقع مجالس الخدمات المشتركة هو واقع طمـوح                
م الصعوبات التي تواجهها، وأن هناك رغبة لدى هذه المجالس في تحقيـق خـدمات أفضـل                 رغ

كما أظهرت الدراسة أن وجود المجالس المشتركة عزز فرص استقطاب التمويـل            . وتطوير إداري 
كما استطاعت المجالس المشتركة المالئمة بين أولوياتها والمجتمع المحلي         . إلحداث التنمية المحلية  

من جهة أخرى، أشارت النتائج إلى وجود تذبـذب فـي مسـتويات             . ت الجهات المانحة  واشتراطا
التمويل حسب األوضاع األمنية والسياسية السائدة، وأن هناك حاجة إلى وجود مصدر دخل ثابـت               

 . من ميزانية السلطة الوطنية لإلسهام في التنمية المحلية عبر المجالس المشتركة

 
 ضرورة إنشاء قاعدة بيانات مشتركة عن أعمال :  التوصيات اهمهاوقد أوصت الدراسة بمجموعة

مجالس الخدمات المشتركة مما يؤدي إلى تخطيط أفضل للخدمات المقدمة للمـواطنين، وضـرورة              
العمل الفوري على تقديم مشاريع تنموية موجهة للشباب وذوي الحاجات الخاصة لما هنـاك مـن                



 40 

 وتوجيهها باالتجاه المناسب وتنمية المواهب والطاقات الكامنة        أهمية بالغة الستثمار قدرات الشباب،    
كذلك أوصت بضرورة قيام المجالس المشتركة بتوفير مصادر تمويل ذاتيـة ومحليـة عبـر               . فيه

وأخيراً أكـدت   . مشاريع تنموية تكون تابعة للمجالس المشتركة بما فيها مشاريع إنتاجية وصناعية          
يات دمج الهيئات المحلية الفلسطينية لتقليص تضخم عددها وتفعيل         الدراسة على أهمية البحث في آل     

 .التنمية المحلية
 

إستراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربية وعالقتها بالتنميـة         : بعنوان) 2011(دراسة كوع   
هدفت الدراسة الى التعرف على اَراء المبحوثين من مـوظفي           ).اَفاق وتحديات (المحلية واإلقليمية   

زارة الحكم المحلي، ورؤساء الهيئات المحلية، ومديري ورؤساء الهيئـات االداريـة المجـالس              و
المشتركة، حول إستراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربيـة وعالقتهـا بالتنميـة المحليـة               

سـنوات  ولحداثة هذه اإلستراتيجية التي بدأ بتنفيذها وتنتهي خـالل ال      . واإلقليمية، واَفاقها وتحدياتها  
القادمة كان هناك ضرورة ميدانية لعمل هذه الدراسة التي هدفت إلى التعرف على واقع المجـالس                
المشتركة في الضفة الغربية في التنمية المحلية واإلقليمية، والكشف عن أهداف إستراتيجية المجالس 

         وتقلل مـن نجـاح      المشتركة المتوقع تحقيقها حسب سلم األولوية، والتحديات والمعوقات التي تحد 
االستراتيجية، والتعرف على قدرة اإلدارة العامة للمجالس المشتركة على تحقيق السياسات القانونية            
واإلدارية والمالية المقترحة، والتي تسهم في نجاح اإلستراتيجية، ودورها المتوقع في سياسة دمـج              

 .الهيئات المحلية
 

 المنهج الوصفي، ومن أجل خروج البحـث الـى      وألغراض تحقيق أهداف الدراسة أستخدم الباحث     
حيز الوجود، فقد تم جمع البيانات من خالل مراجعة األدبيات السابقة، واالستفادة مـن التجـارب                

والعربية والنماذج التطبيقية في العمل المشترك، وإجراء لقاءات واتصاالت شخصـية مـع    العالمية
مختلفة، وقد تم تصميم استبانة ومقابلة والتي اعتمدت        المختصين في العلوم االجتماعية واإلنسانية ال     

كأدوات  رئيسية للدراسة لجمع البيانات، وتكونت االستبانة من ستة أقسام رئيسية، ويتكون مجتمـع      
الدراسة من أصحاب المصلحة العاملين في قطاع الحكم المحلي من الذين سـوف يقومـوا بتنفيـذ                 

، وقام الباحث باختيارعينـة عشـوائية طبيقـة أسـلوب         شخصاً) 953(اإلستراتيجية، وبلغ عددهم    
 ,SPSS(مفردة، وتم تحليـل االسـتبانات علـى برنـامجي    ) 95(التخصيص األمثل وبلغ حجمها 

Excel .( 
 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات افراد عينة الدراسة نحو واقع المجالس المشتركة في التنمية               
، ويوجد نجـاح إلسـتراتيجية المجـالس        )2.60(المستوى األول   المحلية واإلقليمية كانت ضعيفة ب    
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مجلـس،  ) 39 -60(المشتركة في تحقيق األهداف المتعلقة بتقليص أعداد المجالس المشتركة مـن            
ويوجد وعي وإدراك من قبل العاملين في قطاع الحكم المحلـي بأهـداف إسـتراتيجية المجـالس                 

، وقد أحتل الهدف الخامس حـول       )3.92(مستوى الثاني   المشتركة المتوقع تحقيقها بدرجة كبيرة بال     
مساهمة اإلستراتيجية في ثقافة التوحيد والدمج حسب سلم األولويـة األول بدرجـة كبيـرة جـداً                 

وأما التحديات التي تحد من نجاح إستراتيجية المجالس المشتركة جـاءت         ). 4.17(بالمستوى األول   
ب العمل على مواجهتها أو إضعافها في أسوأ األحـوال،          وج) 3.54(بدرجة كبيرة بالمستوى الثاني     

وكان المعيق الجوسياسي هو التحدي األكبر من بين التحديات وجاء بدرجة كبيرة بالمستوى الثاني              
وأن اتجاهات عينة الدراسة نحو السياسات المقترحة والتي تسهم في نجاح اإلسـتراتيجية             ). 3.98(

وجب العمل عليهـا ومحاولـة  تحقيقهـا، وكانـت           ) 3.52 (جاءت بدرجة كبيرة بالمستوى الثاني    
،  )3.73(السياسات المالية هي المتطلب األكبر المتوقع تحقيقه جاءت بدرجة كبيرة بالمستوى الثاني             

 ).3.92(وأن دور االستراتيجية في سياسة الدمج جاءت كبيرة بالمستوى الثاني 
 

 األرتقاء بأداء ودور المجالس المشتركة من       وتضمنت الدراسة جملة من التوصيات، أهمها ضرورة      
خالل إعادة النظر في دستورية المجالس وإصالحه، وتحديد العالقات بين الوحدات المحلية باالستناد 
الى نصوص دستورية أو قانونية، وعدم تركها لالنظمة واللوائح الصادرة عن السـلطة التنفيذيـة،               

ية واإلنسانية وإشراكهم في تطبيق اإلستراتيجية، والعمل وإعطاء دور للمختصين في العلوم االجتماع
على تشكيل وحدة إدارة األزمة في دائرة المجالس المشتركة يكون دورها التنبؤ الوقـائي، وذلـك                
للعمل على إيجاد البديل للتواصل بين الهيئات المحلية المشاركة فـي مجلـس خـدمات مشـترك                 

، والقيام بالتخطيط الفيزيائي لتغطية التجمعات المشتركة من والبلديات المدمجة خالل فترة اإلغالقات
خالل تخطيط شمولي يأخذ بعين االعتبار الموارد في هذه المناطق على صعيد الخدمات بأشـكالها               
المختلفة، ورفد المجالس المشتركة والبلديات بالكوادر المدربة القادرة على التعامل مع االحصائيات            

في التنمية المحلية واإلقليمية، والعمل على تنفيذ السياسات القانونية والماليـة           المختلفة والتي تساهم    
واإلدارية المقترحة من قبل وزارة الحكم المحلي والتي تسهم في نجاح االستراتيجية، ورفع الوعي              
الجماهيري من خالل تطوير وتنفيذ حملة إعالمية وتعليمية وطنية بأهمية التعاون والعمل المشترك             

ن الهيئات المحلية المجاورة، وتفعيل دور العالقات العامة في قطاع الحكم المحلـي الفلسـطيني               بي
للتواصل مع الجمهور، وضرورة التنسيق والتكامل بين جميع المشاركين في تنفيذ اإلستراتيجية مع             

 .التركيز على الكفاءة
 

  .س البلدية ودمجها في بلـديات     السياسات الحكومية في تقليل عدد المجال      ) : 2010( دراسة غنايم   
 .تحديد السياسات الحكومية في مجال تقليل عدد المجـالس القرويـة             :وقد هدفت هذه الدراسة إلى    
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التعرف على اإلجراءات والمشاريع الحكومية التي تساعد في تحقيق هدف الحكومة في تقليل عدد              و
تحديد اتجاهات رؤساء المجالس  و.المجالس القروية ودمجها في مجالس خدمات مشتركة أو بلديات        

تحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه      و .البلدية نحو الفعالية اإلدارية والمالية لمجالسهم بعد الدمج       
 أما مجتمع الدراسة     .ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي       .المجالس البلدية بعد الدمج   

جبارة ، الرأس ، كفـر صـور ،   ( ة واحدة وهي قرى فهو مكون من سبعة قرى تم دمجها في بلدي    
وقد استخدمت الباحثة المقابلـة  .، باسم بلدية الكفريات)  كفر عبوش، كفر زيباد ،كفر جمال ، كور        

لرؤساء وأعضاء المجالس القروية التي تم دمجها في بلدية الكفريات كأداة رئيسية للدراسة ، وكذلك               
 . تيجية للبلدية قبل وبعد عملية الدمجتحليال للميزانية والخطة اإلسترا

 
سياسات حكومية ساعية وبشكل واضح لتقليل وإعادة تشـكيل          :وتتلخص نتائج هذه الدراسة باالتي      

مساعدات مادية وأخرى على شكل مشاريع تعزز عملية الـدمج وتعطـي            . عدد ا الهيئات المحلية   
 والمشاكل اليومية التي ترافق عملية الدمج بعض المعيقات  .المواطنين ثقة وموافقة على تلك العملية

 
تستمر الحكومة في تنفيذ سياستها  :وقد أوصى الباحث بعد دراسة تجربة الدمج في الكفريات بما يلي

أن تعمل الحكومة على تدريب وبنـاء قـدرات جميـع     .وأن يتم تعزيزها وتطويرها نحو األفضل    
أن  .مجة سعياً للوصول إلى كفاءة وفعالية إدارية ومالية         الكوادر اإلدارية والمالية في البلديات المند     

تتابع الحكومة نتائج الدمج من خالل تغذية راجعة ومعالجة نقاط الضعف وتصويبها ونقـاط القـوة           
 .وتعزيزها، وذلك من خالل تشريعات وقوانين تتالءم مع ذلك

 
هـدفت   .ة أريحا واألغـوار   إستراتيجية تطوير الهيئات المحلية في منطق     ) : 2009( دراسة حامد   

 الدراسة إلى معرفة مدى أهمية وجود إستراتيجية تطوير الهيئات المحلية في منطقة أريحا واألغوار

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي للتعرف على نظام الحكم المحلي واإلدارة المحلية بشكل واضح              
في حقل الحكم المحلي والهيئـات      ورصد نقاط القوة والضعف وتكون مجتمع الدراسة من العاملين          

رؤساء ( مسئوال مثل  ) 20( وكانت عينة الدراسة عشوائية مكونة من . المحلية في منطقة الدراسة 
طوبـاس ،   ( في محافظات   ) المجالس القروية ، ومدراء الوزارات ، ورؤساء المجالس المشتركة          

وقـد أظهـرت    .بحوثين ومن ثم تحليلها ، وكانت أداة جمع المعلومات المقابلة للم     ) أريحا ، نابلس    
تواجههـا ، إن النظـام    والصعوبات التي المشاكل  ، وتحديد المحلية الهيئات تقييم واقع الدراسة بعد

 المحليـة  الهيئات الحالي للهيئات المحلية في منطقة الدراسة يتميز بالمركزية اإلدارية ، وان  قانون

 الهيئـات  إعداد اإلدارية وكثرة بالمستويات تعدد باإلضافة إلىالمنطقة،  لواقع غير مالئم الفلسطينية

الفنيـة   إمكانياتهـا  لضـعف  مهامها إدارة على المحلية الهيئات لدى قدرة المحلية، يضاف لذلك عدم
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 للهيئـات  التحتيـة  للبنية الشامل اإلقليمي للتخطيط والبشرية ، وأشارت الدراسة إلى غياب والمالية

القرار  صنع وعملية التنموية الخطط في الجماهيرية المشاركة وغياب المواطن رلدو المحلية، وإهمال
 وخلو المحلية الهيئات وواقع 1997 لعام الفلسطينية المحلية الهيئات قانون مالئمة المحلي، وتبين عدم

 : وأوصت الدراسة بما يلي .القانون  لبنود والشروح التفسيرية اللوائح من القانون هذا
 

 قـوانين  صياغة وإمكانية الحالية القوانين الدراسة، مراجعة لمنطقة والجغرافي اإلداري لتقسيما إعادة

 إعادة خالل من المركزية للسلطة اإلدارية المركزية تقليص على جديدة ، العمل تفسيرية لوائح ووضع

 اتخاذ على هاقدرت وتحسين الدراسة منطقة في المحلية الهيئات المحلي، دعم وزارة الحكم دور صياغة

 عادل بشكل والمشاريع الموارد المحلية ، تخصيص للهيئات جديدة إدارية هياكل القرارات ، تطوير

 السـكان ،  اإلشـراف   عدد أساس على وليس االحتياجات واألولويات حسب وذلك محلية هيئة لكل

 دورا المحليـة  يئاتاله المقترحة ، إعطاء اإلستراتيجية ضوء في المحلية الهيئات عمل على والرقابة

 بيـنهم  التنسيق اجل من الهيئات بين متبادلة عالقات العامة، وإقامة السياسة تحديد في وأساسيا فاعال

 المـواطن  دور الشـامل ، تفعيـل   اإلقليمي التخطيط في مشتركة واالشتراك إقليمية مشاريع وإقامة

 بشكل البشرية الموارد ر، إدارةصنع القرا عملية في المشاركة طريق عن المدني المجتمع ومؤسسات

احتوتهـا   التـي  النجـاح  بمقومـات  اإلداري التطوير مجال في المحلية الهيئات برامج صحيح، دمج
 .وديمقراطية  دورية انتخابات إجراء على العالمية، المحافظة التجارب

 
 .الفلسطينية محليةال الهيئات في الصالح للحكم والعملية المفاهيمية المؤشرات : )2008( دراسة أحمد 

المحليـة   للهيئـات  الصـالح  للحكم والعلمية المفاهيمية المؤشرات واقع معرفة: إلى  الدراسة هدفت
 الهيئـة،  أعضاء مجلس عدد: من  متغير كل دور تحديد و.مبادئه  تطبيق مدى ومعرفة الفلسطينية،

 المؤهل إلى ، باإلضافة السهامج تشكيل وطريقة الفلسطينية المحلية الهيئات تمويل ومصدر وتصنيفها،

وفـي هـذه    .طاقمها من قبل المحلية الهيئات وأنظمة قوانين على االطالع ومتغير لألعضاء، العلمي
وتكون مجتمع الدراسة من كافـة   الدراسة تم إتباع المنهج المسحي  الوصفي ، والمنهج التحليلي ،
هيئة محلية وعدد  ) 33( ة، ومجموعها أعضاء ورؤساء ومديري الهيئات المحلية في محافظة قلقيلي     

عضو أما عينة الدراسة فقد كانت عينة شاملة  واستخدمت لذلك األداة العلمية              )  238(  أعضائها  
النزاهة : جود واقع لمجال المؤشرات التالية و : وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية .وهي االستبانة 

 القانون، الشفافية ، الالمركزية واالسـتقاللية ، االسـتجابة ،           ، الكفاءة والفعالية ، المسائلة وتطبيق     
أن المؤهل العلمـي ألعضـاء مجـالس         و   .في الهيئات المحلية الفلسطينية     ) المشاركة المجتمعية   

خلصت الدراسة إلـى توصـيات       .الهيئات المحلية وعددهم ال تؤثر على واقع الحكم الصالح فيها           
 : أهمها
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 الهيئات المحلية الفلسطينية والعمل على استكمال القوانين واألنظمـة          إعادة النظر في قانون    •
 ) .نظام الموظفين ( مثل . بعمل الهيئات المحلية الفلسطينية وإشراكها في وضعها 

 .العمل على زيادة كفاءة وفعالية الهيئات المحلية وأعضائها ، ووضع معايير لترشيحهم •
 .دي بتطبيق مبادئ الحكم الصالح  االلتزام باألنظمة والمدونات التي تنا •
ضرورة إجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة لمعرفة المتغيـرات التـي تـؤثر وتضـمن                •

 .الوصول إلى الحكم الصالح 
 .المحافظة على إجراء انتخابات دورية وديمقراطية  •
 .العمل على تصنيف وتحويل جزء من الهيئات المحلية المصنفة إلى بلديات  •
فير الظروف المناسبة لتطبيق مبدأ الرقابة وخلق طرق وأساليب للتواصل مع           العمل على تو   •

 .الجهات المختصة باستمرار  
على الهيئات المحلية االهتمام بجمهورها أكثر مما هو عليـه وأن تكـون أكثـر مرونـة                  •

 .واستجابة لحاجات المواطنين ورغباتهم 
القة مع الهيئات واللجـان الرقابيـة   العمل على تشكيل لجان مساندة في اإلحياء وتطوير الع  •

 .المحلية والخارجية 
 .ضرورة إيجاد هيكل تنظيمي موحد ومكتوب لجميع الهيئات المحلية  •
إعطاء الهيئات المحلية الفلسطينية صالحيات لتوسيع مناطقها الجغرافية حسب حاجة السكان       •

 .وموافقتهم على هذا التوسع الستيعاب الزيادة الطبيعية للسكان 
 

 هدفت .الفلسطينية األراضي في المحلية اإلدارة تطوير واستراتيجيات واقع ): 2006(دراسة حسيبا 

ألقائمـه   الظـروف  ظل في الفلسطينية المحلية لإلدارة الحالي الواقع وتقييم دراسة :إلى  الدراسة هذه
مـن   سـتقبلية م إلستراتيجية ومقترحات برامج ضع وو.تواجهها  التي والصعوبات المعيقات وتحديد
الدولـة   وبنـاء  التنميـة  عملية في ومساهمتها دورها لتعزيز المحلية الهيئات بمستوى النهوض اجل

 .تعزيز واقع الالمركزية في اإلدارة المحلية  و.المستقبلية الفلسطينية
 

 ومن حيث المنهج العلمي الذي تبنته هذه الدراسة ، فهو المنهج المسحي الوصفي والمنهج التحليلي ،
وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في حقل الحكم المحلي مثل أعضاء الهيئـات المحليـة،                
والمؤسسات التي تهتم بشؤون الحكم المحلي في فلسطين ، أما بالنسبة إلى عينة الدراسة فقد تكونت                

ـ             ) 78(من   كل مسئوال في الهيئات المحلية والمهتمين بشؤون الحكم المحلي حيث تم اختيارهـا بش
نابلس ، جنين ، طوبـاس ،       ( عشوائي، وقد اقتصرت العينة على محافظات شمال الضفة الغربية          

 .وكانت األداة الرئيسة للدراسة هي االستبانة )  سلفيت ، طولكرم ، قلقيلية 
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المسـتويات   وتعـدد  الفلسطينية، المحلية اإلدارة نظام في مركزية وجود إلى الدراسة نتائج وأشارت
 عن عجز الهيئات وكذلك المستحدثة البلديات خاصة) المحلية الهيئات من كبير عدد ووجود اإلدارية،

 للواقع الفلسطينية المحلية الهيئات قانون مالئمة المواطنين، وعدم حاجات وتلبية ومهامها، دورها أداء

 .المختلفة اتوالتحدي التطورات لمواجهة الالزمة توفر المرونة وعدم الفلسطينية، األراضي في الحالي
 :أهمها التوصيات من عدد إلى الدراسة خلصت وقد
 

 اإلداري الوضـع  تحسـين  علـى  العمل وكذلك المحلي ، الحكم وزارة دور في النظر إعادة •

 أو البلديات كليا ودمج المحافظ دور وتفعيل اإلدارية المستويات عدد المحلية وتقليص للهيئات

 .جزئيا مع بعضها البعض 
 وتعزيـز  الضـريبية والمحاسـبية   النظم وتطوير المالي االستقالل المحلية تالهيئا إعطاء •

  الالمركزية

 .المحلي  الحكم وزارة مع عالقتها في اإلدارية •
 وتشريعات مناسبة  قانونية صياغات على يحتوي المحلية للهيئات جديد قانون وضع ضرورة •

 
 هدفت .واإلطار واألداة الفكرة روعيةمش بين فلسطين في المحلي الحكم: 2005 )(دراسة القاروط  

 . للهيئات المحليـة  الكبير العدد ومشكلة فلسطين في المحلي للحكم الحالي الواقع تبيان: إلى  الدراسة
 الممكنة وضع الحلولو. الحكم المحلي تحقيق دون تحول أن شانها من التي والمعوقات المشاكل تبيانو

التعـرف  و. مقترحـة  استراتيجيات خالل تبني من المحلي لحكما أداء مستوى لرفع المقترحة والبدائل
لكـل  ) تأطير ، وتجميع ، دمج كلي       ( على رؤية الحكم المحلي الفلسطيني التي تمر بثالث مراحل          
 النتائج وعن.  من القانون األساسي85التجمعات السكانية بأطر مناسبة مما ال يتعارض مع المادة 

  :منها داعد الباحث أورد فقد  المترتبة
 

 باالهتمام يتمتعون ال السكان يجعل مما محلية، هيئة 379 ل متفرغة إدارة محلية وجود عدم •

 .لمستقبلهم  والتخطيط بمصالحهم واالهتمام لرعاية شؤونهم الكافي
 الحكـم  مـديريات  جهد من األكبر الجزء يستنزف المحلي الحكم هيئات من العدد الكبير أن •

 .ذاتها الوزارة من ما جهدا ويستنزف خاص كلبش المحافظات المحلي في

 .فكرة الحكم المحلي مشروعة وواقعية واإلطار السياسي قادر على حمايتها ونموها  •
 

 اإللـزام ،  إستراتيجية أو اإلقناع إستخدام إستراتيجية :أما أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة 

  . الباحـث  بـرأي  موعـدها  يحـن  لم والثانية في،الوظي أو الكلي الدمج بمزايا اإلقناع تشمل األولى
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 مجلس عن الصادر الدمج قرار يتضمن أن و.الدمج ضاغط باتجاه عام رأي وحشد تشكيل ضرورةو

 أن و.المحلية المندمجة الجديـد   الهيئة مجلس في تجمع سكاني لكل الممثلين األعضاء عدد الوزراء

 .المندمجـة  الهيئـة المحليـة   أدارة نظام يسمى الدمج بقرار مرفق نظام على الوزراء مجلس يصادق
 األعبـاء  على تحمل قادرين وموظفين مبنى من الجديدة المحلية الهيئة بنية من المعقول الحد توفيرو

 .الجديدة
 

أثر إعادة هيكلة البلديات على أداء الخدمات دراسة ميدانيـة لبلـديات            ) : 2005(  دراسة المعايطة 
قد سعت هـذه الدراسـة إلـى تحقيـق      و).الكرك، الطفيلة، معان(دن المحافظة جنوب األر مراكز

 :األهداف التالية
 

 .التعرف على واقع اإلدارة المحلية في األردن •
 .التعرف على مشاكل البلديات واألسباب التي أدت بقيام الحكومة بهذا المشروع •
صـالح  التعرف على مشروع اإلصالح والعوامل المؤثرة في نجاح أو فشل مشـروع اإل             •

 .وإعادة الهيكلة وبما يمتاز عن عملية الدمج أو الضم
 .التعرف على أداء الخدمات بعد مشروع اإلصالح وإعادة الهيكلة •
 .الخروج بنتائج وتوصيات تساعد في تخطيط برامج ومشاريع اإلدارة المحلية في األردن •
رئيسية وهي االستبانة   وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة الدراسة ال          •

 . عضو600التي تم توزيعها على عينة عشوائية بسيطة بلغ تعدادها 
 

 :وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج التي كان من أهمها
 

أن اإلصالح التشريعي ضمن إعادة هيكلة البلديات أعطى نتائج ايجابية لكل من المـوظفين               •
خدمات بشـكل عـادل وعلـى أداء خـدمات          وتمثيل كافة المجتمعات السكانية، وتوزيع ال     

 .التنظيمية وسرعة اإلجراءات
 .اإلصالح التشريعي واإلداري أهم من اإلصالح المالي •
 .اإلصالح اإلداري والتشريعي حسن من أداء الخدمات التثقيفية •
أظهرت النتائج أن اإلصالح التشريعي والمالي كان له األثر األكبر والواضـح علـى أداء                •

 .فيةالخدمات الحر
إن عملية الدمج أدت إلى تحسين خدمات الطرق والخدمات البيئيـة والخـدمات التثقيفيـة                •

 .والخدمات الحرفية
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إن اإلصالح اإلداري أدى إلى إنشاء مراكز للتدريب في المحافظـات ووضـح خطـوط                 •
 .االتصال بين الموظفين ووضح السلم الوظيفي

خدمية كبيرة ودعـم البلـديات بالمعـدات        اإلصالح المالي يسمح للبلديات بالقيام بمشاريع        •
 .واألجهزة والسيارات

 

 :وقدمت الدراسة توصيات أهمها
 

ضرورة تعديل األنظمة والقوانين الناظمة لعمل البلديات ويـرى الباحـث أن التعـديالت               •
تشكيل المجـالس البلديـة، اختصاصـات       : المطلوبة واإلصالحات تتناول المحاور التالية    

 .لعالقة مع الحكومة المركزية ، اإلصالح اإلداري، اإلصالح الماليالمجالس البلدية، ا
 .تطوير وسائل االتصال بين البلديات والمواطنين •
إعادة النظر في مشروع إعادة هيكلة البلديات والعمل على تقليص إعادة البلـديات لتكـون                •

 .على أساس مراكز اللواء
 .مج البلدياتتشجيع الباحثين القيام بدراسات مكثفة عن تجربة د •
إعطاء مشروع إعادة هيكلة البلديات الفترة الزمنية المطلوبة وتقويمه تقويماً شامالً وذلك من  •

 .قبل وزارة الشؤون البلدية
 

دراسـة  (تقييم أثار عملية الدمج على أداء البلديات الكبرى في األردن           ) : 2005( دراسة جرادات   
وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحقيـق   ). في إقليم الشمالميدانية من  وجهة نظر العاملين والمواطنين 

 :األهداف التالية
 

التعرف على مدى تحقيق البلديات الكبرى في اقليم الشمال لألهداف اإلستراتيجية للدمج في              •
 .مجال اإلصالح المالي واإلداري

 .التعرف على مستوى نوعية الخدمات التي تقدمها البلديات الكبرى بعد عملية الدمج •
تبيان مدى مساهمة دمج البلديات الكبرى في إقليم الشمال في تحسين الوضـع االجتمـاعي          •

 .والثقافي لمجتمعاتها المحلية
 الوقوف على المشكالت والمعوقات التي تواجهه البلديات الكبرى في إقليم الشمال بعد عملية  •

 .الدمج وتحول دون تحقيقها ألهدافها •
ء االستنتاجات التي تم التوصل إليها لتسهم في زيـادة          تقديم اقتراحات وتوصيات على ضو     •

 .مستوى األداء للبلديات الكبرى
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وقد استخدم الباحث المنهج اإلحصائي الوصفي التحليلي وذلك باسـتخدام أداة الدراسـة الرئيسـية               
االستبانة حيث قام بتصميم استبانتين األولى خاصة بالعاملين في البلديات الكبرى واألخرى خاصة             

 مواطن، وكانت أهم النتائج في هـذه  600 و396وقد كانت عينة الدراسة من العاملين      .المواطنينب
 : الدراسة

 
 .أن معظم العاملين في البلديات هم من فئة الشباب  •
 .المستوى التعليمي للعاملين في البلديات متدني وحديثي الخدمة نسبياً •
 ).البلديات الكبرى(من البلديات المدمجة ان دمج البلديات أثر في تحسين الخدمات المقدمة  •
 . هناك أثر واضح لدمج البلديات على تحسن الوضع البيئي   •
 .هناك قصور لدى البلديات في تحسين الوضع االجتماعي والثقافي في محيط البلدية •
 

 :وقد نجم عن ذلك العديد من التوصيات أهمها
 

ب وأجور العاملين، تقليل النفقات     العمل على تحسين الوضع المالي من حيث تخفيض روات         •
 .اإلدارية، وتخفيض حجم المديونية

تبسيط إجراءات العمل والتخلص من األهواء : العمل على تحسين الوضع اإلداري من حيث      •
الشخصية، تفويض الصالحيات، إيجاد أنظمة معتمدة لتصنيف الوظائف والحوافز والرواتب 

 .والتعيينات
 .لتطورات والتغيرات التي تحصل على بنية المجتمعتحديث التشريعات لمواكبة ا •
 .العمل على تعزيز دور البلديات في تحسين الوضع االجتماعي والثقافي للمواطنين  •
 .العمل على زيادة حجم المشاركة والممارسة الديمقراطية للمواطنين •
 .العمل على ربط البلديات الكترونياً •
 

وتهدف هذه الدراسة  .لي والهيئات المحلية في فلسطينالحكم المح) :  2005( دراسةعبد العاطي 
 :إلى
 

تحديد  أسس اإلصالح اإلطار النظري للحكم المحلي وتقدير الحاجة إلى تنظيم عمله وفـق                •
 .أسس ديمقراطية والمركزية ، ووضع مجموعة من الحلول واإلصالحات المناسبة

م المحلي في عهد السـلطة      تحديد التحديات والمصاعب في مرحلة التطور واإلصالح للحك        •
 .الوطنية الفلسطينية 
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تركيزها على السياسة المتعلقة بمؤسسات الحكم المحلي باعتبارها األساس لخلـق مجتمـع              •
 .مدني وترسيخ مبدأ الديمقراطية 

وضع مجموعة من التصورات والحلول المناسبة التي تؤكد أهمية تفعيل عمل مؤسسات 4 •
 .الحكم المحلي 

 

 :ات نسوق أهمها بعدد من االستنتاجات والتوصيوخرجت الدراسة
 

ضرورة إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بشكل منتظم تطوير آليات انفتـاح علـى               •
الجمهور وسائل اإلعالم المحلية وتسهيل مشاركة مؤسسات العمل األهلي في نطاق الهيئـة             

 .المحلية في تطوير سياسات وآليات عمل الهيئات المحلية
 .ة إصدار نظام موظفي الهيئات المحلية وإقرار نظام لشكاوى المواطنينضرور •
 .ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية المشرفة على نشاط الهيئات المحلية   •
من قانون الهيئات المحلية وتوحيد هيكليات الهيئات المحلية        ) 4(ضرورة إعمال نص المادة      •

الدسـتورية   لمراجعة القانونية الدقيقة لألسس   نظرا لحجمها وطبيعة الخدمات التي تقدمها وا      
 .والقانونية

عم التوجه نحو الالمركزية في إدارة الشؤون المحلية ومنح دور اكبـر إلـى مؤسسـات                د •
المجتمع المدني في مجال الحكم المحلي الالمركزية وإدماج هذه المؤسسات بجهود التنميـة             

 .في الحكم المحلي بشكل خاص 
إنشاء مشاريع إنتاجية استثمارية وتمكين البلديات من الحصول علـى          تشجيع البلديات على     •

 .حقوقها كاملة من ميزانية الحكومة المركزية  
 .عمل دورات تدريبية مكثفة والعمل على رفع المستوى الفني والمهني ألجهزة البلدية •
ضرورة بلورة سياسة عامة واضحة وصريحة وإعادة النظر في الدور الوظيفي للجهـات              •

 .لممثلة للسلطة المركزية وتخويل البلديات صالحيات أوسع في مجال تقديم خدمات للسكانا
 

هدفت هذه الدراسـة إلـى      . حول الالمركزية والحكم المحلي في فلسطين     ):  2001(دراسة طوقان   
 تحديد اإلطـار   و .تقدير الحاجة الفعلية إلى الالمركزية في فلسطين         :تحقيق األهداف الثالثة التالية     

فحص مدى إمكانية إيجـاد أو تبنـي أنمـاط           و .النظري لالمركزية في الحكم المحلي في فلسطين        
 الحكم في الالمركزية أن :وخلصت الدراسة الى النتائج التالية. المركزية للحكم المحلي في فلسطين 

 يـة، السياسـية واالجتماع  نخبه خالل ومن الفلسطيني المجتمع وأن بدعة ليست فلسطين في المحلي

 لـدى  واضحة وغير مكتملة غير فكرة هناك أن و. ومنهجي  مؤسساتي بشكل لممارستها اآلن مستعد
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إن أصحاب القرار سواء السياسي أو اإلداري لم  و .تصميمه المطلوب النظام لشكل السلطة المركزية
لة مـن   وقد خرجت الدراسة بجم    .يحزموا أمرهم بعد بشان شكل القرار ونوع الترتيبات المرغوبة          

 : التوصيات التي كان أبرزها

 
وصريحة بهدف تطبيق نظام  اإلدارة الالمركزية في  واضحة عامة، سياسة بلورة ضرورة •

 .الحكم المحلي 
 الحكم خطة لتطبيق الدستورية والقانونية لألسس والمتأنية الدقيقة القانونية المراجعة ضرورة •

 .المحلي الالمركزية 
 الحكم وزارة مثل المركزية الممثلة للسلطة للجهات الوظيفي ورالد في النظر إعادة ضرورة •

 .والمحافظين   المحلي
  . فلسطين في الضريبي للنظام والمسئولة الدقيقة المراجعة •

 .للسكان تقديم خدمات مجال في أوسع صالحيات البلديات تخويل ضرورة •
 .األساسيةالتحتية  البنية مشاريع إلنشاء الفلسطينية المحلية الهيئات دعم •
 .المدني   المجتمع مؤسسات إلى أكبر دور منح •
 وكفـاءة  أداء تحسـين  من المحلية وتمكينه للسلطات الفلسطيني االتحاد دور تعزيز ضرورة •

 .تحت إطاره المنضوية المحلية الهيئات
 .المحلية بشكل منتظم  الهيئات مجالس انتخابات إجراء ضرورة •

 

  تعقيب على الدراسات السابقة7.2
 

يأتي تناول هذه المجموعة من الدراسات السابقة كونها تتناول موضوعات الحكم المحلي وتطـوير              
والتي ركزت بمجملها على السياسـات للحكـم        .اإلدارة المحلية والحكم الصالح في الهيئات المحلية      

حـد مـن   المحلي ووصفاً لواقع الهيئات المحلية واإلدارة المحلية وتحديد المشاكل والمعوقات التي ت   
 .ومن هذه الدراسات–تطوير الهيئات المحلية 

 
حسـيبا  ) 2998(أحمـد   ) 2009(حامـد   ) 2001(طوقان  ) 2005عبد العاطي،   ) (2010(غنايم  

ولكن كل من تلك الدراسات تناولت الحكم المحلي من زاوية مختلفة عن            ) 2005(القاروط  ) 2006(
 .مواضيع التي تناولتهااألخرى، وفي مجملها تكاد تكون متكاملة في عرضها لل

 
 حيث استفاد الباحث من تلك األدبيات بتعزيز هذه الدراسة بالمعلومات األولية الالزمة باإلضافة إلى 
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أنها ساعدت الباحث في نضوج الفكرة ووضوحها ويالحظ أن هذه الدراسـات ال تتعـارض مـع                 
 .موضوع الدراسة

 
 دراسة وبحث واقع دمـج البلـديات ففـي          وبتحليل الدراسات وتصنيفها يشير بوضوح إلى أهمية      

الدراسات السابقة وخاصة المحلية حيث تم البحث في تطوير اإلدارة المحليـة والهيئـات المحليـة           
 .ووصف لواقع الحكم المحلي والمشاكل والصعوبات التي تواجهه

 
لـى أداء   تقييم آثار عملية الـدمج ع     ) 2005(أما في الدراسات العربية فقد تناولت دراسة جرادات         

والتي ركزت على اإلصالح المالي واإلداري ومسـتوى       )إقليم الشمال (البلديات الكبرى في األردن     
التي درسـت   ) 2005(نوعية الخدمات وتحسين الوضع االجتماعي والثقافي وكذلك دراسة معايطة          

دن والتـي   أثر إعادة هيكلة البلديات على أداء الخدمات للبلديات في مراكز المحافظات جنوب األر            
بحثت في واقع اإلدارة المحلية في األردن والتعرف على المشـاكل واألسـباب التـي أدت بقيـام                  
الحكومة بهذا المشروع والتعرف على العوامل المؤثرة في فشل أو نجاح مشروع اإلصالح وإعادة              

 .الحالهيكلة وبما يمتاز عن عملية الدمج والضم والتعرف على أداء الخدمات بعد مشروع اإلص
إال أن هذه الدراسة قد تميزت عنهما كونها قامت بدراسة كافة المجاالت المـذكورة فـي دراسـة                  

مالئمـة الخـدمات    : وتممت النقص في محاور أخرى وهي     ) 2005(ومعايطة  ) 2005(جرادات  
المقدمة للمنتفعين، ومشاركة المنتفعين في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع ورفـع مسـتوى إدارة              

ارد البشرية،  علماً أن هذه الدراسة تكاد تكون من أوائل الدراسات التي تتنـاول واقـع دمـج                   المو
 .الهيئات المحلية في الضفة الغربية

 

وأن هذه الدراسة ستبحث واقع دمج البلديات وتبيان أثاره في العديد من المحاور، وذلك كون عملية                
ما سبق من دراسات وعليه يتضـح أن أهميـة          الدمج هي تجربة حديثة لم يتم تناولها بشكل كاف في         

الدراسة الحالية أنها ستتمم ما نقص من معلومات علمية حول المجال المبحـوث لتكـون منطلقـاً                 
لدراسات الحقة كما ستساعد جهات االختصاص في االستفادة منها في اتخاذ القرارات المناسبة في              

 . أو في معالجة أوجه القصور في تطبيقهاتقييم التجربة إما بتعميمها واالستمرار في تطبيقها
 
   خالصة8.2
 

باإلضافة لمراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بدمج البلديات ،فقد تـم أيضـا قـراءة                
الواقع الفلسطيني لدمج البلديات عبر مراجعة القوانين وقرارات مجلـس الـوزراء ذات العالقـة ،       
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قة بالمجال باإلضافة الى قراءة بعض التجارب العربية والدوليـة          والصفحات االلكترونية ذات العال   
 وتوثيق أربعة منها في هذه الدراسة
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 الفصل الثالث

______________________________________________________ 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها
 
  مقدمة1.3

 
 يقة التي اختيرت بها ، ومنهجيتها ، إضافة يتناول هذا الفصل وصفا لمجتمع الدراسة وعينتها والطر

إلى االختبارات التي استخدمت كأداة لقياس الصدق والثبات ، ثم يعرض الطرق اإلحصائية التـي               
كما ويتناول هذا الفصل ، وصفا تفصيليا لمنهج        استخدمت في معالجة البيانات واستخالص النتائج،       

 وحدودها ومجتمعها وعينتهـا باالضـافة السـاليب         الدراسة واجراءاتها وادواتها وصدقها وثباتها    
 .المعالجة االحصائية

 
  منهج الدراسة 2.3

 
لقد استخدم الباحث المنهج الوصفي علماً أن هذا المنهج يعمل علـى وصـف الظـاهرة وتحليلهـا            
وتفسيرها وربطها مع الظواهر األخرى، وهذا المنهج يصف الظاهرة وصفاً دقيقاً مع التعبير عنهـا   

يراً كمياً وتعبيراً كيفياً، أما التعبير الكمي فإنه يعطي وصفاً رقمياً يوضـح حجـم الظـاهرة أو                  تعب
مقدارها ودرجة ارتباطها مع المتغيرات األخرى، والتعبير الكيفـي يصـف الظـاهرة ويوضـح               

 .وستعتمد الدراسة على االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات المرتبطة بمشكلة الدراسة. خصائصها
 
  الطريقة واإلجراءات3.3
 

 ).1.3(وتتمثل طريقة الدراسة وإجراءاتها كما هو موضح في الشكل رقم 
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 .طريقة الدراسة وإجراءاتها: 1.3شكل 
 
 :  أداة الدراسة 4.3
 

، والثانيـة للمنتفعـين     ) 1.3(لقد قام الباحث بعمل إستبانتين األولى ألعضاء المجالس البلدية ملحق         
خدمات المجالس البلدية ، لدراسة واقع دمج البلديات في الضفة الغربية واآلليـات             من  ) 2.3(ملحق  

المقترحة لتفعيل هذا الدمج حيث تكونت كل استبانه من ثالثة أقسام ، كما هو موضح في الجـدول                  
 .أدناه) 1.3(
 

 ن استبانه األعضاء والمنتفعي–توزيع فقرات االستبانة الرئيسة على محاورها : أ-1.3جدول 
 

 عدد الفقرات عنوان القسم رقم القسم

 7 خلفية المبحوث األول

  :محاور الدراسة
 13 .الموارد المحلية. 1

 10 .تحسين الوضع المالي . 2

 الثاني
 

 10 .الكفاءة اإلدارية . 3
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  استبانه األعضاء والمنتفعين–توزيع فقرات االستبانة الرئيسة على محاورها : ب-1.3جدول 
 

 عدد الفقرات عنوان القسم لقسمرقم ا

 الثاني 16 .إدارة الموارد البشرية . 4
 14 .آليات مقترحة لزيادة فعالية دمج البلديات . 5

 :األسئلة المفتوحة 
 ما هي اآلليات الممكن تقديمها لتعزيز ودعم عملية الدمج ؟

 الثالث

 ما هي السلبيات وااليجابيات لعملية الدمج ؟
 انة المنتفعينمحاور استب

 عدد الفقرات عنوان القسم رقم القسم

 6 خلفية المبحوث األول

  :محاور الدراسة
 16 .تحسين نوعية الخدمات . 1

 10 .مالئمة الخدامات المقدمة للمنتفعين . 2

 8 .مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرار . 3

 الثاني
 

 13 .ت آليات مقترحة لزيادة فعالية دمج البلديا. 4

 :األسئلة المفتوحة 
 ما هي اآلليات الممكن تقديمها لتعزيز ودعم عملية الدمج ؟

 الثالث

 ما هي السلبيات وااليجابيات لعملية الدمج ؟

 
 ): االستبانة (  قياس صدق أداة الدراسة .1.4.3

 
ديميين مـن ذوي    اعتمد الباحث على مساعدة بعض األكا     ) االستبانة  ( للتثبت من صدق أداة القياس      

االختصاص والخبرة  ،  للكشف عن آرائهم وعن مدى االتفاق في تقديراتهم التي تعـد الطريقـة                  
وذلك لالرتقاء بمستوى مصداقية االسـتبانة   ). 3.3(المعتمدة في تحديد صدق االستبانة ،ملحق رقم    

ألولية علـى   ا ولضمان تحقيقها للهدف الذي وضعت من أجله ،حيث تم عرض االستبانة بصورتها           
 تم  حيث،  موضوع البحث الذي قام بدراستها وتصويبها وتدقيقها ومراجعتها       الدكتور المشرف على    

، نة إلى أن ظهرت بالصورة المالئمـة      األخذ بالتوصيات والمالحظات وتم تعديل بعض بنود االستبا       
التجانس بـين  حيث وجد أن قيمة  Reliability Analysis ومن ثم أجري التحليل التالي باستخدام 

 –  في االستبانة الثانية 0.980 استبانه األعضاء ، و – في االستبانة األولى 0.988= الفقرات ككل 
  .المنتفعين 
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، أن هذه القـيم توضـح مـدى          ) 0.980  و      0.988(ستدل من قيم االتساق بين الفقرات ككل        ون
ستبيان، وقدرة االستبانة على قياس ما في اال المصداقية في تعبئة نماذج االستبانة من قبل المشاركين

 .وضعت ألجله 
 

  ) Cronbach’s Alfa  (  قياس ثبات أداة الدراسة 2.4.3
 

يتم قياس ثبات االستبانة من خالل معادلة كرونباخ ألفا كما أنها تشير إلى الصدق التكويني أو مـا                  
 :وكانت النتائج كما يلي .يسمى بالتجانس الداخلي 

 
 ائج اختبار كرونباخ ألفا على أداة الدراسةنت : 2.3جدول 
 

 استبانه المنتفعين استبانه األعضاء 
Nu of Cases 50 472 

Reliability Coefficients 63 47 
Alfa 0.976 0.960 

 
 ِ لتمثـل مـدى ثبـات    1 إلى 0والتي تمتد قيمها من       ) 0.960  و      0.976(  يستدل من قيم ألفا     

وكلما كانت ) .multi-point formatted questioner(ى أكثر من إجابة االختبار الذي يحتوي عل
قيمة ألفا أعلى كانت االستبانة أكثر ثباتا في إعطاء نتائج جيدة لتحليل موضوع البحث ، واتفق على             

= ألفـا   (كما نرى من النتيجة التي حصـلنا عليهـا          . تعد قيمة مقبولة لثبات االستبانة       0.7أن قيمة   
ان القيمة تدل على ثبات االستبانة وأنها تشير إلى الصدق التكويني لالستبانة            ) 0.960  و      0.976

وللتأكد من هذا الثبات قام الباحث أيضاً بحساب قيمة  .وما يسمى بالتجانس الداخلي لفقرات االستبانة 
 ) :3.3(لكل محور من محاور الدراسة ، وجاءت النتائج كما يبينها الجدول ) ألفا ( معامل الثبات 

 
 قيم معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي لمحاور االستبانة: أ-3.3جدول 
 

 االستبانة المحور قيمة معامل كرونباخ ألفا
 .الموارد المحلية. 1 0.933
 .تحسين الوضع المالي . 2 0.893
 .الكفاءة اإلدارية . 3 0.932
 .إدارة الموارد البشرية . 4 0.950

 استبانه األعضاء
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 قيم معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي لمحاور االستبانة: ب-3.3جدول 
 

 االستبانة المحور قيمة معامل كرونباخ ألفا
  .آليات مقترحة لزيادة فعالية دمج البلديات . 5 0.965

 القيمة الكلية 0.976
 استبانه المنتفعين .تحسين نوعية الخدمات . 1 0.934

  .دامات المقدمة للمنتفعين مالئمة الخ. 2 0.887
  .مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرار . 3 0.907
  .آليات مقترحة لزيادة فعالية دمج البلديات . 4 0.931
 القيمة الكلية 0.960

 

 لكل محور من محاور الدراسـة       – كرونباخ ألفا    –لوحظ من الجدول السابق أن قيم معامل الثبات         
في استبانة األعضاء ، وتراوحت مـا        ) 0.965 ( – ) 0.893(  بين   جاءت مرتفعة وتراوحت ما   

في استبانة المنتفعين ، مما يدل على ثبات محاور االستبانة ، مـع              ) 0.934 ( – ) 0.887( بين  
 في استبانة األعضاء ، بينما بلغـت قيمـة          0.976العلم أن قيمة معامل الثبات الكلي كانت تساوي         

 في استبانة المنتفعين ، وهي قيم مرتفعة جداً مما يؤكـد علـى قـدرة                0.960معامل الثبات الكلي    
 .البيانات على عكس نتائج العينة على مجتمع الدراسة 

 

 حدود الدراسة  5.3
 

 :هناك حدود زمانية وحدود مكانية وبشرية لهذه الدراسة، وفيما يأتي توضيح لذلك
 

 . م2012 وشباط عام 2011ة بين اذارعامتم تنفيذ هذه الدراسة خالل الفتر: الحدود الزمانية •
الضفة الغربية كحدود مكانية للمبحوثين و محافظة رام اهللا والبيرة كحدود           : الحدود المكانية  •

 .مكانية لموضوع الدراسة
تتمثل في أعضاء المجالس البلدية في محافظة رام اهللا والبيرة و المنتفعين            : الحدود البشرية    •

 .المحافظة من خدمات هذه المجالس في 
 

  مجتمع الدراسة 6.3
 

 تكون مجتمع الدراسة من قسمين ، القسم األول وهو مكون من جميع أعضاء المجالس البلدية في 
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عضو ، بينما تكـون     ) 50(محافظة رام اهللا والبيرة ممن هم على إطالع بموضوع البحث وعددهم            
المدمجة في محافظـة رام اهللا والبيـرة        القسم الثاني من المنتفعين ومتلقي خدمات المجالس البلدية           

 .متلقي خدمة ) 23591( والبالغ عددهم 
 
  عينة الدراسة 7.3
 

الجهـاز المركـزي لإلحصـاء      تم تحديد حجم مجتمع الدراسة بناء على اإلحصاءات المقدمة من           
عضو مجلس بلدي     ) 50( حيث أشارات اإلحصاءات إلى وجود      الفلسطيني ووزارة الحكم المحلي     

عمد الباحث إلى اختيار جميع أعضـاء        متلقي خدمة من المجالس المذكورة ، حيث       ) 23591( و  
من أعضاء  %) 100(المجالس البلدية باستخدام أسلوب المسح الشامل وبذلك مثلّت العينة ما نسبته            

نـة  المجالس البلدية ، بينما تم تحديد حجم مناسب لعينة الدراسة من المنتفعين بحيث تكون هذه العي               
من مجتمع البحث ليكون هو حجم العينـة         % ) 2( ممثلة لمجتمع البحث حيث تم اختيار ما نسبته         

الممثل لمجتمع البحث لكونها تعتبر نسبة ممثلة لمجتمع الدراسة في مثل هذا النوع من الدراسـات                
 .المسحي

 
لس البلدية فـي    منتفع جميعهم من متلقي الخدمات من المجا       ) 472(حيث تكونت عينة الدراسة من      

البحث ، بعد أن تم اعتماد حجم الدراسة المطلوب ، قام الباحث بتوزيع االستمارات بالعدد المطلوب            
باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية للمنتفعين في البلديات للحصول على نسبة تمثيل أقـرب              

تعاونهم مع الباحث ، حيـث      وأدق لمجتمع الدراسة وقد تم ، حيث أبدى جميع المنتفعين واألعضاء            
اعتمد الباحث على المقابلة الشخصية لتعبئة االستمارات بالعدد المطلوب ، حيث يوضـح الجـدول           

 . توزيع أفراد مجتمع البحث ، وآلية اختيار العينة 4.3
 

 آلية اختيار عينة البحث من المنتفعين ، ومجتمع الدراسة لألعضاء : 4.3جدول 
 

دد استمارات ع عدد األعضاء البلدية
 األعضاء

عدد 
 المنتفعين

عدد استمارات 
 المنتفعين

 124 6190 13 13 الزيتونة

 136 6803 13 13 االتحاد

 110 5515 13 13 بني زيد الغربية

 102 5083 11 11 بني زيد الشرقية

 472 23591 50 50 المجموع
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  العوامل الديموغرافية ألفراد مجتمع البحث 8.3

 
فإنه البد من عرضها بشكل يتيح للدارس أن        ,  على طبيعة البيانات التي تم جمعها        حتى يتم التعرف  

لتساعده على فهم أكبر وأعمق لمجتمع الدراسة حيث سيتم عرض النتـائج     , يتعرف على متغيراتها    
من خالل الجداول ، حيث يركز هذا الجزء من الدراسة على اسـتعراض العوامـل الديموغرافيـة       

، حيث يظهر التوزيع التكراري ألفـراد المجتمـع تبعـاً            ) المتغيرات المستقلة   ( لمجتمع الدراسة   
 .للمتغيرات المستقلة والتي يعتقد بان لها دور وتأثير أساسي على إجابات المبحوثين 

 

 :العوامل الديموغرافية ألعضاء المجالس البلدية .1.8.3
 

 ب الجنسالتوزيع التكراري ألفراد  مجتمع البحث حس : 5.3جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 86.0 43 ذكر

 14.0 7 أنثى

  %100.0 50 المجموع

 
مـن   % ) 86.0( أن النسبة األكبر مـنهم      ) 5.3(فيما يتعلق بجنس المبحوثين فيتضح من الجدول        

 .من إجمالي مجتمع البحث  %) 14.0(الذكور، بينما جاءت نسبة اإلناث 
 

 كراري ألفراد مجتمع البحث حسب الفئة العمريةالتوزيع الت: 6.3جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية

 12.0 6  سنة35أقل من 

 22.0 11  سنة45 – 35من 

 54.0 27  سنة55 – 46من 

 12.0 6  سنة فأكثر56

 100.0% 50 المجموع

 
ا فئـة العمـر التـي       بان أعلى النسب حصلت عليه     ) 6.3( فيما يخص العمر، فيتضح من الجدول     

 ،  %)22( سنة بنسبة45 – 35، يليها الفئة العمرية من  %)54.0( عام بنسبة 55-46تتراوح من 
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 12.0( سنة فأكثر اقل الفئات المذكورة وبنسـبة         56 عام  والفئة     35وجاءت الفئة العمرية اقل من      
 .لكل منهما من أجمالي مجتمع البحث %) 

 

 فراد مجتمع البحث حسب المؤهل العلميالتوزيع التكراري أل: 7.3جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 30.0 15 ثانوية عامة فأقل

 28.0 14 دبلوم متوسط

 36.0 18 بكالوريوس

 6.0 3 ماجستير

  %100.0 50 المجموع

 
 شهادة بان أعلى النسب كانت لمن يحملون ) 7.3( فيما يخص المؤهل العملي ، فيتضح من الجدول 

، يليهم المبحوثون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو أقـل            % ) 36.0( البكالوريوس بنسبة   
، واقل هذه النسـب     %)28.0( ، ثم حملة شهادة الدبلوم المتوسط بنسبة       %)30.0(من ذلك وبنسبة    

 .من أجمالي مجتمع البحث  %) 6.0(كانت من نصيب حملة شهادة الماجستير و بنسبة 
 
 التوزيع التكراري ألفراد مجتمع البحث حسب البلدية: 8.3دول ج
 

 النسبة المئوية التكرار البلدية

 26.0 13 الزيتونة

 26.0 13 االتحاد

 26.0 13 بني زيد الغربية

 22.0 11 بني زيد الشرقية

  %100.0 50 المجموع

 
بـأن بلـديات الزيتونـة    )  8.3(أما فيما يخص البلدية التي يعمل بها العضو ، فيتضح من الجدول  

 .لكل منها%) 26.0(واالتحاد وبني زيد الغربية تحتوي على نفس العدد من األعضاء وبنسبة 
 

بينما تضم بلدية بني زيد الشرقية أقل عدد من األعضاء مقارنةً مع البلـديات المـذكورة و بنسـبة         
 .من أجمالي مجتمع البحث %) 22.0(
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   ألفراد مجتمع البحث حسب مكان السكنالتوزيع التكراري : 9.3جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار مكان السكن

 26.0 13 حدود بلدية الزيتونة

 16.0 8 حدود بلدية االتحاد

 28.0 14 حدود بلدية بني زيد الغربية

 22.0 11 حدود بلدية بني زيد الشرقية

 8.0 4 غير ذلك

  %100.0 50 المجموع

 

بان أعلى النسـب كانـت لمـن         ) 9.3( ن األعضاء، فيتضح من الجدول    أما فيما يخص مكان سك    
، يليهم األعضاء الذين يسكنون ضمن      %)28.0(يسكنون ضمن حدود بلدية بني زيد الغربية وبنسبة         

 . % )26.0( حدود بلدية الزيتونة وبنسبة 
 

ـ             ذه النسـب  وجاءت نسبة األعضاء الذين يسكنون في أماكن أخرى غير البلديات المذكورة أقـل ه
مع مالحظة أن عبارة غير ذلك تعني ال يقطنـون           .من أجمالي مجتمع البحث      % ) 8.0( وبنسبة  

في حدود أيا من البلديات المذكور وجاء ذلك بسبب فك المجلس البلدي لبلدية االتحاد وتعين مجلس                
 ).جديد من الوزارات

 

  العضويةالتوزيع التكراري ألفراد مجتمع البحث حسب أساس: 10.3جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار أساس العضوية

 88.0 44 انتخاب

 2.0 1 تعيين

 10.0 5 تكليف

  %100.0 50 المجموع

 

بان ) 10.3(أما فيما يخص أساس العضوية ألعضاء المجالس البلدية المذكورة، فيتضح من الجدول             
 88.0(النتخابات و بنسـبة     أعلى النسب كانت لمن جاءوا إلى عضوية المجلس البلدي عن طريق ا           

 10.0(، يليهم األعضاء الذين حصلوا على عضوية المجلس البلدي من خالل التكليف وبنسبة              % )
، وجاءت اقل هذه النسب لألعضاء الذين حصلوا على عضوية المجلس البلـدي مـن خـالل                 % )

 .من أجمالي العينة % ) 2.0(التعيين و بنسبة 
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 ألفراد مجتمع البحث حسب عدد سنوات العضويةالتوزيع التكراري : 11.3جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات العضوية

 20.0 10  سنوات4 – 1من 

 80.0 40  سنوات فأكثر5

  %100.0 50 المجموع

 
بان  ) 11.3(أما فيما يخص عدد سنوات العضوية ألعضاء المجالس البلدية ، فيتضح من الجدول              

 80.0( سنوات فأكثر في عضوية المجلس البلدي الحالي و بنسبة  5 أمضوا   أعلى النسب كانت لمن     
 سنوات في عضوية المجلـس البلـدي        4 – 1، بينما جاءت نسبة األعضاء الذين أمضوا من         %) 

 .من أجمالي مجتمع البحث  %) 20.0(الحالي أقل من ذلك بكثير وبنسبة 
 

 : العوامل الديموغرافية للمنتفعين .2.8.3
 

 التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب الجنس : 12.3جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 68.2 322 ذكر

 31.8 150 أنثى

  %100.0 472 المجموع

 
من  % ) 68.2( أن النسبة األكبر منهم     )  12.3( فيما يتعلق بجنس المنتفعين فيتضح من الجدول        

 .من إجمالي عينة البحث  %) 31.8(الذكور، بينما جاءت نسبة اإلناث 
 

 التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب الفئة العمرية: 13.3جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية

 47.5 224  سنة35أقل من 

 26.6 126  سنة45 – 35من 

 15.9 75  سنة55 – 46من 

 10.0 47  سنة فأكثر56

 100.0% 472 المجموع
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بان أعلى النسب حصلت عليها فئة العمر أقل من          ) 13.3(لعمر،  فيتضح من الجدول      فيما يخص ا  
، تليها الفئـة  %) 26.6( عام وبنسبة    45 – 35، يليها الفئة العمرية من      %)47.5( عام وبنسبة    35

 سنة فأكثر اقل الفئات     56، وجاءت الفئة العمرية      % ) 15.9(  سنة بنسبة    55 – 46العمرية من   
 .من أجمالي عينة البحث %) 10.0(وبنسبة المذكورة 

 
 التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب المؤهل العلمي: 14.3جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 34.5 163 ثانوية عامة فأقل

 25.3 119 دبلوم متوسط

 34.3 162 بكالوريوس

 5.9 28 ماجستير

  %100.0 472 المجموع

 
بان أعلى النسب كانت للحاصـلين       ) 14.3( ا يخص المؤهل العملي ، فيتضح من الجدول         أما فيم 

، يليهم حملة شهادة البكـالوريوس و        %) 34.5(على شهادة الثانوية العامة أو أقل من ذلك وبنسبة          
 % ) 25.3( ، ثم المنتفعين الحاصلين على حملة شهادة الدبلوم المتوسط بنسبة            % ) 34.3( بنسبة  
 .من أجمالي عينة البحث %) 5.9(قل هذه النسب كانت من نصيب حملة شهادة الماجستير بنسبة وا
 

 التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب البلدية: 15.3جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار البلدية

 26.3 124 الزيتونة

 28.8 136 االتحاد

 23.3 110 بني زيد الغربية

 21.6 102 بني زيد الشرقية

  %100.0 472 المجموع

 
بـان أعلـى     ) 15.3( أما فيما يخص البلدية التي يتلقى المنتفع خدماته منها، فيتضح من الجدول             

، يليهم المنتفعين من خدمات بلدية %)28.8(النسب كانت للمنتفعين من خدمات بلدية االتحاد وبنسبة        
،  % ) 23.3(ات بلدية بني زيد الغربية بنسبة ، ثم المنتفعين من خدم % ) 26.3( الزيتونة وبنسبة 
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من أجمـالي   % ) 21.6(وجاءت نسبة المنتفعين من بلدية بني زيد الشرقية أقل هذه النسب وبنسبة       
 .عينة البحث 

 
 التوزيع التكراري  ألفراد عينة البحث حسب قطاع العمل : 16.3جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار قطاع العمل

 29.7 140 يالقطاع الحكوم
 5.5 26 القطاع األهلي
 28.6 135 القطاع الخاص

 4.7 22 المنظمات الغير حكومية
 31.6 149 غير ذلك
  %100.0 472 المجموع

 
 قطاع العمل ، فيتضح من       التوزيع التكراري  ألفراد عينة البحث حسب قطاع العمل         أما فيما يخص  

ن في قطاعات غير المذكورة وذلك بسبب محـاذاة         بان أعلى النسب كانت للعاملي     ): 16.3( الجدول
بلديات االتحاد وبني زيد الغربية إلى ما يسمى بالخط األخضر وان جزءا كبيرا من األيدي العاملـة    

، يليهم فئة العاملين فـي القطـاع        %)31.6( و بنسبة    -تعمل داخل هذا الخط أو ال يعملون أصالً         
، وجاءت فئـة     % ) 28.6(  في القطاع الخاص بنسبة      ، ثم العاملين   % ) 29.7( الحكومي بنسبة   

من أجمالي أفراد عينـة      % ) 4.7( العاملين في المنظمات غير الحكومية أقل هذه النسب وبنسبة          
 .البحث

 

 التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب الحالة االجتماعية: 17.3جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية

 67.4 318 متزوج

 28.8 136 أعزب

 3.8 18 غير ذلك

  %100.0 472 المجموع

 
بان أعلى النسـب    ) 17.3( أما فيما يخص مجال الحالة االجتماعية للمنتفعين ، فيتضح من الجدول            

،  % )28.8(، يليهم المنتفعين من فئة األعـزب وبنسـبة           % ) 67.4(كانت للمتزوجين و بنسبة     
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من أجمالي  % ) 3.8( و بنسبة - مطلق أو أرمل     –منتفعين من غير ذلك     وجاءت اقل هذه النسب لل    
 .العينة

 
  المعالجة اإلحصائية 9.3
 

بعد جمع بيانات الدراسة قام الباحث بمراجعتها وذلك تمهيداً بإدخالها إلى الحاسوب وقد تـم ذلـك                 
ك فـي جميـع أسـئلة       بإعطائها أرقاماً معينة ، أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى أخرى رقمية وذل           

 :الدراسة حيث تم اختيار وتحليل فرضيات الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية التالية 
 

 كالتكرار والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية : أساليب اإلحصاء الوصفي  •

 ) .كرونباخ ألفا ( قياس التجانس الداخلي  •

 من أجل عمل المقارنات المختلفـة التـي تبـين    )SPSS (تم اعتماد البرنامج اإلحصائي  •
وبوضوح الفوارق والتباين بين األحداث المدروسة وذلك على النحو اآلتي استخدم الباحـث             

 – واختبار تحليل التباين األحـادي       - الفرضية األولى    –للعينات المستقلة   ) ت  ( اختباري  
 . لفحص فرضيات الدراسة -الفرضيات األخرى 

 .لتمثيل البياني لمحاور الدراسة ومتغيراتها الديموغرافية قام الباحث با •
 .اعتمد الباحث على مقياس ليكارت الخماسي في عمل مقارنات االتجاه لفقرات االستبانة •
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 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

  ومناقشتهاعرض نتائج الدراسة
 

عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، وفقا لفقـرات االسـتبانة ومجاالتهـا      يتناول هذا الفصل    
، حيث تم اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار تأثير خصائص عينـة المبحـوثين              ) محاور الدراسة (

 .على إجاباتهم 
 

 و عينـة  – أعضاء المجـالس البلديـة   –تم حساب المتوسط المرجح إلجابات أفراد مجتمع البحث     
 على محاور الدراسة المختلفة باستخدام مقياس ليكرت الخماسي، وذلك مـن            - المنتفعين   –بحث  ال

،حيث يعتبر مقيـاس  وعمل المقارنات المختلفة) أفراد المجتمع ( اجل معرفة اتجاه أراء المستجيبين  
 :ليكرت من أفضل أساليب قياس االتجاهات ، وذلك على النحو التالي 

 
 ).2009قنام، ( ياس ليكرت إلى المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثينتقسيم مق: أ-1.4جدول 
 

 5مستوى  1.19- 1.00
 4مستوى  1.20-1.39
 3مستوى  1.40-1.59
 2مستوى  1.60-1.79
 1مستوى  1.80-1.99

 موافق بدرجة ضعيفة جداً
� 
� 
� 
� 

 موافق بدرجة ضعيفة 2.00
 5مستوى  2.01-2.19
 4مستوى  2.20-2.39

 درجة ضعيفة
� 
� 
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 ).2009قنام، ( تقسيم مقياس ليكرت إلى المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين: أ-1.4جدول 
 

 3مستوى  2.40-2.59
 2مستوى  2.60-2.79
 1مستوى  2.80-2.99

 درجة ضعيفة
� 
� 

 موافق بدرجة متوسطة 3.00
 1مستوى  3.01-3.19
 2توى مس 3.20-3.39
 3مستوى  3.40-3.59
 4مستوى  3.60-3.79
 5مستوى  3.80-3.99

 
� 
� 
� 
� 

 درجة متوسطة

 موافق بدرجة كبيرة 4.00
 1مستوى  4.01-4.19
 2مستوى  4.20-4.39
 3مستوى  4.40-4.59
 4مستوى  4.60-4.79
 5مستوى  4.80-5.00

 
� 
� 
� 
� 

 موافق بدرجة كبيرة

 

 ها  اإلجابة على أسئلة الدراسة ومناقشت1.4
 

عرض وتحليل ومناقشة نتائج إجابـات      سيتم  لإلجابة على أسئلة ومحاور الدراسة الرئيسة والفرعية        
 ، حيث سيتم عرض فقرات كل محور من خالل الجداول    المبحوثين حول المحاور الرئيسية للدراسة    

 .ومناقشة نتائجها ،ومن ثم سيتم عرض ملخص عام لكل المحاور
 

 : األعضاء .1.1.4

 
 :نتائج ذات العالقة مبينة أدناهأهم ال
 

 ؟للموارد المحلية األمثلهل يحقق دمج البلديات االستغالل :   المحور األول .1.1.1.4

 
  يلخصها للموارد المحلية األمثلق دمج البلديات االستغالل يحقتوجهات المبحوثين نحو إمكانية ت
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 )2.4(جدول 
 

 توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور األول : 2.4جدول 
 

المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.267 4.08 البلدية االقتصادية في مناطق  زيادة عدالة التوزيع لألنشطة -1

 0.560 3.94   المختلفةتأسيس قنوات اتصال مع المواطنين لالستماع لقضاياهم -2

 0.183 3.83 ة عدد المعدات والتجهيزاتزياد -3
 0.760 4.22 وجود مخطط هيكلي للبلدية -4
 0.256 4.19 المخطط الهيكلي زاد في االستخدام األمثل لألراضي -5
 0.109 3.81 زيادة القدرة لدى البلدية على مكافح األوبئة -6
 0.278 4.03 النظافة تخفيف تأثير النفايات على البيئة جراء -7
 0.134 3.50 الخضراء والحدائق زيادة  التركيز على إنشاء المناطق -8
 0.299 4.14 توفير إنارة جيدة للطرق -9
 0.318 3.64 االهتمام باألنشطة الثقافية زيادة -10
 0.252 3.56 عن السكانبعيدة تخصيص مناطق صناعية  -11
 0.157 3.56 دمةللمشاريع المق زيادة  الطلب على تقييم األثر البيئي -12
  0.178  3.61 زيادة استقطاب الكفاءات لمساعدة البلدية -13

 0.762 3.85 الدرجة الكلية

 

 :ما يليهذا المحور وقد أظهرت النتائج في 
 

أن هناك موافقة متوسطة من المستوى الخامس       ) 3.85(يتضح من المتوسط الكلي للمحور       •
محور األول بشـكل عـام ،حيـث تراوحـت          من المبحوثين على الفقرات المذكورة في ال      

 ، وهذا يشير إلى قراءة جيـدة واسـتجابة          ) 4.22 – 3.50(المتوسطات الحسابية ما بين     
متجانسة لكافة فقرات هذا المحور من المبحوثين، حيث لوحظ وجود تفاوت في المتوسطات             

 إسهام عمليـة  الحسابية لكافة الفقرات ، مما يشير إلى تفاوت في أراء المبحوثين حول مدى       
وجـود مخطـط    دمج البلديات في الموارد المحلية للبلدية ،  ويتضح من النتائج السابقة أن              

 زيادة  التركيز على إنشاء المناطق هو أقوى الفقرات المذكورة ، بينما تعتبر هيكلي للبلدية

أضعف اآلثار الناتجة من عملية دمج البلديات ومـدى إسـهامها فـي             الخضراء والحدائق   
 .لموارد المحلية للبلدية في هذا المحور ا
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هـي   وجود مخطط هيكلي للبلديـة    والتي تشير إلى    ) الرابعة  ( يرى أفراد العينة أن الفقرة       •
أقوى فقرات المحور األول ، وبالتالي تعتبر من اآلثار الهامة والمتحصلة نتيجة لعملية دمج              

أدوارا متوقعـة   بحيث يمكن اعتبارها     ،   ومدى إسهامها في الموارد المحلية للبلدية     البلديات  
لعملية الدمج لها األولوية في المرتبة األولى في التخطيط استناداً إلى إمكانية تحقيقها بدرجة              

 ، فقد حصلت الفقرة المتعلقة بذلك على أعلى متوسط حسابي في هذا المحور و بقيمة                كبيرة
 .ني من المستوى الثا) كبيرة ( وبدرجة موافقة ) 4.22( بلغت 

إن وجود المخطط الهيكلي نتيجة لعملية الدمج زاد من االستخدام األمثل لألراضي ، ممـا                •
البلدية ، وهذا ما اتفق عليـه   االقتصادية في مناطق زيادة عدالة التوزيع لألنشطةأدى إلى 

اآلثار المتحصلة نتيجـة لعمليـة     أفراد مجتمع البحث من أعضاء المجالس البلدية من حيث          
وبالتالي اعتبار الفقرات المذكورة    ،  ومدى إسهامها في الموارد المحلية للبلدية       ديات  دمج البل 

أدوارا متوقعة لعملية الدمج لها األولوية في المرتبة الثانية في التخطيط استناداً إلى إمكانية              
تحقيقها بدرجة كبيرة ، فقد حصلت الفقرتان المذكورتان على متوسـطات حسـابية بقيمـة      

  و ) 4.19(
 .من المستوى األول) كبيرة ( على التوالي ، وبدرجة موافقة  ) 4.08(  •
توفير إنارة جيـدة للطـرق ،       أكد المبحوثون على أن عملية الدمج أسهمت بشكل كبير في            •

النظافة ، مما يشـير إلـى ضـرورة          باإلضافة إلى تخفيف تأثير النفايات على البيئة جراء       
ومدى إسهامها في الموارد المحلية     لعملية دمج البلديات     اآلثار المتحصلة نتيجة  اعتبارها من   

للبلدية ، وبالتالي اعتبارها أدوار متوقعة لعملية الدمج لها األولوية في المرتبة الثالثـة فـي         
التخطيط استناداً إلى إمكانية تحقيقها بدرجة كبيرة ، فقـد جـاءت الفقرتـان المـذكورتان                

) كبيـرة   ( على التوالي ، وبدرجة موافقة       ) 4.03( و   ) 4.14(بمتوسطات حسابية بقيمة    
 .من المستوى األول 

اآلثار المتحصلة نتيجـة    على بقية فقرات هذا المحور والمتعلقة ب      ) متوسطة  ( هناك موافقة    •
ومدى إسهامها في الموارد المحلية للبلدية، مع مالحظة أن مسـتويات           لعملية دمج البلديات    

فقرة ألخرى ، فهي موافقة متوسطة من المستوى الخـامس          الموافقة المتوسطة مختلفة من     
،  ) 13 ،   10( ، وموافقة متوسطة من المستوى الرابع للفقـرات          ) 6 ،   3 ،   2( للفقرات  

، وبالتـالي    ) 12 ،   11( باإلضافة إلى أنها موافقة متوسطة من المستوى الثالث للفقرتين          
 بعين االعتبار في التخطيط ولكـن مـع         اعتبارها أدوارا متوقعة لعملية الدمج يمكن أخذها      

 .األخذ بعين االعتبار الحاجة بذل الجهد من اجل تحقيقها 
الخضـراء   والتي تشير إلى أن زيادة التركيز على إنشاء المنـاطق ) الثامنة ( تعتبر الفقرة  •

ومـدى إسـهامها فـي      المتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات       اآلثار   أضعفوالحدائق من   
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محلية للبلدية وبالتالي تعتبر أضعف الفقرات المذكورة في المحور األول ، ممـا             الموارد ال 
يدعوا إلى اعتبارها من األدوار المتوقعة لعملية دمج البلديات بحيث يمكن التخطيط علـى              

 ، فقد حصـلت الفقـرة       اعتبار ضعف أمكانية تحقيقها وتحتاج إلى جهد كبير للوصول إليها         
من المسـتوى   ) متوسطة  ( ودرجة موافقة    ) 3.50(  بقيمة   المذكورة على متوسط حسابي   

 .الثالث 
 

 :في تحسين الوضع المالي للبلدياتمدى مساهمة دمج البلديات :المحور الثاني . 2.1.1.4

 
 توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الثاني : 3.4جدول 
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة الرقم

 0.655 3.94 لذمم الماليةإظهار ا -1

 0.179 3.92 المالية زيادة استخدام التكنولوجية في األنظمة  -2

 0.191 3.81 زيادة عوائد التراخيص -3

 0.379 3.89 عوائد التنظيم في البلدية زيادة -4

 )األصول الثابتة ( زيادة اإليرادات الذاتية للبلدية -5
 )عقارات، أراض، محال تجارية ( 

3.64 0.150 

 0.656 4.00 زيادة قيمة المساعدات  للبلدية -6

 0.425 3.75 زيادة عملية الجباية لمستحقات البلدية -7

 0.120 3.94 الحكومة زيادة حصة البلدية من حصة موازنة -8

 0.283 3.69 .تخفيض النفقات التشغيلية -9

  0.273  3.42 مديونية البلدية تخفيض العجز في -10
 0.790 3.80 لكليةالدرجة ا

 
 :ما يليهذا المحور وقد أظهرت النتائج في 

 
أن هناك موافقة متوسطة من المستوى الخامس       ) 3.80(يتضح من المتوسط الكلي للمحور       •

من المبحوثين على الفقرات المذكورة في المحور الثاني بشـكل عـام ،حيـث تراوحـت                
يشير إلى قراءة جيـدة واسـتجابة        ، وهذا    ) 4.00 – 3.42(المتوسطات الحسابية ما بين     

متجانسة لكافة فقرات هذا المحور من المبحوثين، حيث لوحظ وجود تقارب في المتوسطات             
الحسابية لكافة الفقرات ، مما يشير إلى تقارب في أراء المبحوثين حول مدى إسهام عمليـة   
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زيـادة  سابقة أن   دمج البلديات في تحسين الوضع المالي للبلدية ، حيث يتضح من النتائج ال            
 هي أقوى الفقرات المذكورة ، بينما يعتبر تخفـيض العجـز فـي    قيمة المساعدات  للبلدية

هو أضعف اآلثار الناتجة من عملية دمج البلديات ومدى إسهامها في تحسين             مديونية البلدية 
 الوضع المالي للبلدية في هذا المحور

هـي  زيادة قيمة المساعدات للبلدية تشير إلى والتي  ) السادسة  ( يرى أفراد العينة أن الفقرة       •
أقوى فقرات المحور الثاني ، وبالتالي تعتبر من اآلثار الهامة والمتحصلة نتيجة لعملية دمج              

مقومـات   ، بحيث يمكن اعتبارها      ومدى إسهامها في تحسين الوضع المالي للبلدية      البلديات  
 وجب االستفادة منها أوالً لما لها مـن         تمتلكها البلديات بصورة كبيرة نتيجة لعملية الدمج ،       

، فقد حصلت الفقرة المتعلقة بذلك على أعلـى         قيمة كبيرة في تحسين الوضع المالي للبلدية        
مـن  ) كبيـرة   ( وبدرجة موافقة    ) 4.00( متوسط حسابي في هذا المحور و بقيمة بلغت         

 .المستوى األول
حصـة  زيـادة  لألعضاء ، وهذا أدى إلى  أدت عملية دمج البلديات إلى إظهار الذمم المالية          •

 ، وهذا ما اتفق عليه أفراد مجتمع البحث مـن أعضـاء   الحكومة البلدية من حصة موازنة
ومدى إسهامها فـي    اآلثار المتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات       المجالس البلدية من حيث     

مات تمتلكها البلـديات   وبالتالي اعتبار الفقرات المذكورة مقو    ،  تحسين الوضع المالي للبلدية     
بصورة أقل من سابقتها نتيجة لعملية الدمج ، يجب االستفادة منها في المرتبة الثانية لما لها                
من قيمة كبيرة في تحسين الوضع المالي للبلدية، فقد حصلت الفقرتان المـذكورتان علـى               

 المستوى  من) متوسطة  ( وبدرجة موافقة   ) 3.94(متوسطات حسابية متساوية وبقيمة بلغت      
 .الخامس 

 أكد المبحوثين على أن عملية الدمج أسهمت في زيادة استخدام التكنولوجية في األنظمـة   •

عوائد التنظيم في البلدية وزيادة عوائد التراخيص ، وهذا يشير           ، باإلضافة إلى زيادة   المالية
هامها فـي   ومدى إس اآلثار المتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات       إلى ضرورة اعتبارها من     

تحسين الوضع المالي للبلدية ، وبالتالي اعتبارها مقومات تمتلكها البلديات بصورة أقل من             
سابقتها نتيجة لعملية الدمج ، يجب االستفادة منها في المرتبة الثالثة لما لها من قيمة كبيـرة               

قيمـة  في تحسين الوضع المالي للبلدية، فقد جاءت الفقرات المذكورة بمتوسطات حسـابية ب      
من المسـتوى   ) متوسطة( على التوالي ، وبدرجة موافقة       ) 3.81( و   ) 3.89(و  ) 3.92(

 .الخامس 
 أضـعف  مـن  مديونية البلدية تخفيض العجز فيوالتي تشير إلى ) العاشرة ( تعتبر الفقرة  •

ومدى إسهامها في تحسين الوضع المالي للبلدية       المتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات      اآلثار  
بالتالي تعتبر أضعف الفقرات المذكورة في المحور الثاني ، وهذا يدعو إلـى اعتبارهـا               و
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مقومات تمتلكها البلديات بصورة أقل بكثير من سابقاتها نتيجة لعملية الـدمج، وال يمكـن               
، فقد حصلت الفقرة المذكورة على متوسط       تجاهلها، وال ينصح باالعتماد عليها بشكل كبير        

 .من المستوى الثالث ) متوسطة ( ودرجة موافقة ) 3.42(حسابي بقيمة 
 

 دور دمج البلديات في رفع الكفاءة االدارية العضاء وموظفي البلديات : المحور الثالث .3.1.1.4
 .المدمجة 

 
 توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الثالث : 4.4جدول 
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة الرقم

 0.661 4.14 البلدية  عداد خطط إستراتيجية افضل لدى إ -1

 0.145 3.78 إنشاء قاعدة بيانات للبلدية -2

 0.153 3.61 في التمويل االستقرار -3

 0.754 3.94 وضوح الهيكل التنظيمي -4

 0.867 4.14 المحو سبة  زيادة في استخدام نظم المعلومات -5

 0.186 3.72 االنجازأصبحت اإلجراءات اإلدارية سريعة  -6

 0.290 3.86 المأسسة في األداء -7

 0.791 4.06 الحرية في االطالع على المعلومات أسهل -8

 0.372 3.78 زيادة قدرة البلدية على المتابعة -9

  0.146  3.67 إنشاء الدليل اإلرشادي للمواطنين -10
 0.792 3.87 الدرجة الكلية

 
 :ما يلي هذا المحورأظهرت النتائج في 

 
أن هناك موافقة متوسطة من المستوى الخامس       ) 3.87(يتضح من المتوسط الكلي للمحور       •

من المبحوثين على الفقرات المذكورة في المحور الثالث بشـكل عـام ،حيـث تراوحـت                
 ، وهذا يشير إلى قراءة جيـدة واسـتجابة          ) 4.14 – 3.61(المتوسطات الحسابية ما بين     

ذا المحور من المبحوثين، حيث لوحظ وجود تفاوت في المتوسطات          متجانسة لكافة فقرات ه   
الحسابية لكافة الفقرات ، مما يشير إلى تفاوت في أراء المبحوثين حول مدى إسهام عمليـة         
دمج البلديات في الكفاءة اإلدارية للبلدية ، ويتضح من النتائج السـابقة أن إعـداد خطـط                 

دام نظم المعلومات المحوسبة هما أقـوى الفقـرات         إستراتيجية أفضل للبلدية و زيادة استخ     
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المذكورة ، بينما يعتبر االستقرار في التمويل هو أضعف اآلثار الناتجة من عمليـة دمـج                
 .البلديات ومدى إسهامها في الكفاءة اإلدارية للبلدية في هذا المحور 

راتيجية أفضـل   والتي تشير إلى إعداد خطـط إسـت       ) األولى  ( يرى أفراد العينة أن الفقرة       •
هما زيادة استخدام نظم المعلومات المحو سبة       والتي تشير إلى    ) الخامسة  ( و الفقرة   للبلدية  

أقوى فقرات المحور الثالث ، وبالتالي تعتبران من اآلثار الهامة والمتحصلة نتيجة لعمليـة              
مقومـات  ها   ،  بحيث يمكن اعتبار     ومدى إسهامها في الكفاءة اإلدارية للبلدية     دمج البلديات   

تمتلكها البلديات بصورة كبيرة نتيجة لعملية الدمج ، يجب االستفادة منها أوالً لما لها مـن                
، فقد حصلت الفقرتان المتعلقتان بذلك علـى        قيمة كبيرة في تحسين الكفاءة اإلدارية للبلدية        

فقة لكل منهما ، وبدرجة موا     ) 4.14( أعلى متوسط حسابي في هذا المحور و بقيمة بلغت          
 .من المستوى األول ) كبيرة ( 

هذا مـا   أدت عملية دمج البلديات إلى سهولة الوصول واإلطالع بحرية على المعلومات ، و             •
اآلثار المتحصلة نتيجة   اتفق عليه أفراد مجتمع البحث من أعضاء المجالس البلدية من حيث            

وبالتـالي اعتبـار    ،  لدية  ومدى إسهامها في تحسين الكفاءة اإلدارية للب      لعملية دمج البلديات    
الفقرة المذكورة من المقومات تمتلكها البلديات بصورة كبيرة نتيجة لعملية الـدمج ، يجـب           
االستفادة منها في المرتبة الثانية لما لها من قيمة كبيرة في تحسين الكفاءة اإلدارية للبلدية،                

) كبيـرة   ( موافقة   وبدرجة) 4.06(فقد حصلت الفقرة المذكورة على متوسط حسابي بقيمة         
 .من المستوى األول 

، باإلضافة إلـى    أكد المبحوثون على أن عملية الدمج أسهمت في وضوح الهيكل التنظيمي             •
اآلثار المتحصلة نتيجـة لعمليـة      المأسسة في األداء ، مما يشير إلى ضرورة اعتبارها من           

لي اعتبارها مقومات تمتلكها    ومدى إسهامها في الكفاءة اإلدارية للبلدية ، وبالتا       دمج البلديات   
البلديات بصورة أقل من سابقتها نتيجة لعملية الدمج ، يجب االستفادة منها في المرتبة الثالثة  
لما لها من قيمة كبيرة في الكفاءة اإلدارية للبلدية، فقد جاءت الفقرات المذكورة بمتوسطات              

من المستوى  ) متوسطة( افقة  على التوالي ، وبدرجة مو     ) 3.86( و  ) 3.94(حسابية بقيمة   
 .الخامس 

المتحصلة  اآلثار   أضعفوالتي تشير إلى االستقرار في التمويل من        ) الثالثة  ( تعتبر الفقرة    •
ومدى إسهامها في الكفاءة اإلدارية للبلدية وبالتالي تعتبر أضعف         نتيجة لعملية دمج البلديات     

عتبارها مقومات تمتلكهـا البلـديات      الفقرات المذكورة في المحور الثالث ، مما يدعوإلى ا        
بصورة أقل بكثير من سابقاتها نتيجة لعملية الدمج، ال يمكن تجاهلها، وال ينصح باالعتمـاد   

ودرجة ) 3.61(، فقد حصلت الفقرة المذكورة على متوسط حسابي بقيمة          عليها بشكل كبير    
 .من المستوى الرابع ) متوسطة(موافقة 



 74 

الوسائل الرئيسية للبلديات المدمجة في رفع مستوى إدارة المـوارد           :  المحور الرابع     .4.1.1.4
 .البشرية في محيط البلدية 

 
 توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الرابع : 5.4جدول 
 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ـ  تحديد األهداف واإلجراءات وفق احتياجات البلدية من الموارد -1 رية البش
 من حيث العدد والمواصفات

3.94 0.368 

 0.261 3.69 توفير قوى عاملة أكثر تأهيال -2

 0.508 3.89 تحديد المعايير المطلوبة للوظائف الشاغرة بدقة -3

 0.726 3.94 تحليل الوظائف بناءا على المقابلة -4

 0.195 3.67 النظام المنصف في اختيار وتعين الموظفين -5

 0.198 3.78 وظيفي للعامليناستقرار  -6

 0.150 3.64 وضوحا  إنشاء وصف وظيفي أكثر  -7

 0.611 3.83 واألجور تحفيز العاملين بنظام عادل للرواتب -8

 0.715 3.94 تناسب اجر العاملين مع أعبائهم الوظيفية -9

 0.137 3.31 تجنيد حملت الشهادات الجامعية للتطوع  في مساعدة البلدية -10

 0.158 3.47 أسلوب قياس عادل لتقييم أداء العامليناعتماد  -11

 0.174 3.92 بفعالية   تزويد الموظفين بالمعلومات والخبرات لالزمة ألداء أعمالهم -12

 0.125 3.64 الموظفين أعداد برامج تدريبية لتأهيل -13

 0.183 3.53 الموظفين  لرفع الدافعية عندتحفيزوجود نظام  -14

 0.317 3.25 المؤهلة  عتماد على قاعدة بيانات محدثة الستقطاب الموارداال -15

  0.383  3.47 من اإلفراد  وجود خطة مدروسة لتحديد االحتياجات -16
 0.609 3.68 الدرجة الكلية

 
 :ما يليهذا المحور أظهرت النتائج في 

 
 المستوى الرابع من أن هناك موافقة متوسطة من) 3.68(يتضح من المتوسط الكلي للمحور  •

المبحوثين على الفقرات المذكورة في المحور الرابع بشكل عام ،حيث تراوحت المتوسطات            
 ، وهذا يشير إلى قراءة جيدة واستجابة متجانسة لكافـة           ) 3.94 – 3.25(الحسابية ما بين    

ة فقرات هذا المحور من المبحوثين، حيث لوحظ وجود تقارب في المتوسطات الحسابية لكاف            
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الفقرات ، مما يشير إلى تقارب في أراء المبحوثين حول مدى إسهام عملية دمج البلـديات                
في إدارة الموارد البشرية للبلدية ،  ويتضح مـن النتـائج السـابقة أن تحديـد األهـداف                   

البشرية من حيث العـدد والمواصـفات و    واإلجراءات وفق احتياجات البلدية من الموارد
 على المقابلة باإلضافة إلى تناسب اجر العاملين مع أعبائهم الوظيفيـة            تحليل الوظائف بناءا  

هو أقوى الفقرات المذكورة ، بينما يعتبر االعتماد على قاعدة بيانات محدثـة السـتقطاب               
المؤهلة هو أضعف اآلثار الناتجة من عملية دمج البلديات ومدى إسـهامها    القوى البشرية

 .دية في هذا المحورفي إدارة الموارد البشرية للبل
والتي تشير إلى تحديد األهداف واإلجراءات وفـق        ) األولى  ( يرى أفراد العينة أن الفقرة       •

) الرابعـة  ( و الفقـرة  البشرية من حيث العدد والمواصفات  احتياجات البلدية من الموارد
والتـي  ) عة  التاس(  باإلضافة إلى الفقرة     تحليل الوظائف بناء على المقابلة    والتي تشير إلى    

هي أقوى فقـرات المحـور الرابـع ،       تناسب اجر العاملين مع أعبائهم الوظيفية       تشير إلى   
ومدى إسهامها فـي    وبالتالي تعتبر من اآلثار الهامة والمتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات           

يرة مقومات تمتلكها البلديات بصورة كب ، بحيث يمكن اعتبارها إدارة الموارد البشرية للبلدية
نتيجة لعملية الدمج ، وجب االستفادة منها أوالً لما لها من قيمة كبيرة فـي إدارة المـوارد                  

، فقد حصلت الفقرات المتعلقة بذلك على أعلى متوسطات حسابية في هـذا             البشرية للبلدية   
 .من المستوى الخامس ) متوسطة(لكل منها،وبدرجة موافقة ) 3.94(المحور و بقيمة بلغت 

ة دمج البلديات ألى تحديد المعايير المطلوبة للوظائف الشاغرة بدقة باإلضافة إلى            أدت عملي  •
تحفيز العاملين بنظام عادل للرواتبواألجور، وهذا ما اتفق عليه أفراد مجتمع البحـث مـن               

ومـدى  اآلثار المتحصلة نتيجة لعمليـة دمـج البلـديات    أعضاء المجالس البلدية من حيث   
وبالتالي اعتبار الفقرات المذكورة من المقومات      ،  رد البشرية للبلدية    إسهامها في إدارة الموا   

التي تمتلكها البلديات بصورة كبيرة نتيجة لعملية الدمج ، يجب االستفادة منها في المرتبـة               
الثانية لما لها من قيمة كبيرة في إدارة الموارد البشرية للبلديـة، فقـد حصـلت الفقرتـان                  

على التوالي وبدرجة موافقة   ) 3.83( و ) 3.89(حسابية بقيمة  المذكورتان على متوسطات    
 .من المستوى الخامس 

 ، باإلضافة إلى أكد المبحوثون على أن عملية الدمج أسهمت في االستقرار الوظيفي للعاملين •

، ممـا     لوجود النظام المنصف في اختيار وتعين المـوظفين        توفير قوى عاملة أكثر تأهيال     •
ومدى إسهامها  اآلثار المتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات       اعتبارها من   يشير إلى ضرورة    

في إدارة الموارد البشرية للبلدية ، وبالتالي اعتبارها مقومات تمتلكها البلديات بصورة أقـل    
من سابقتها نتيجة لعملية الدمج ، يجب االستفادة منها في المرتبة الثالثة لما لها مـن قيمـة                  

لموارد البشرية للبلدية، فقد جاءت الفقرات المذكورة بمتوسطات حسـابية          كبيرة في إدارة ا   
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مـن  ) متوسـطة ( على التوالي ، وبدرجة موافقة       ) 3.67( و   ) 3.69( و  ) 3.78(بقيمة  
 .المستوى الرابع 

االعتماد علـى قاعـدة بيانـات محدثـة         والتي تشير إلى    ) الخامسة عشر   ( تعتبر الفقرة    •
المتحصلة نتيجة لعملية دمج البلـديات   اآلثار أضعف من المؤهلة  ةالستقطاب القوى البشري

ومدى إسهامها في إدارة الموارد البشرية للبلدية وبالتالي تعتبر أضعف الفقرات المـذكورة             
في المحور الرابع ، مما يدعو إلى اعتبارها مقومات تمتلكها البلديات بصورة أقل بكثير من               

، فقد   ال يمكن تجاهلها، وال ينصح باالعتماد عليها بشكل كبير           سابقاتها نتيجة لعملية الدمج،   
 .من المستوى الثاني ) متوسطة(ودرجة موافقة ) 3.25(حصلت على متوسط حسابي بقيمة 

 
 اآلليات المقترحة لزيادة فاعلية دمج البلديات مـن وجهـة نظـر             :  المحور الخامس     .5.1.1.4

 اعضاء المجالس
 

 اد مجتمع البحث حول المحور الخامستوجهات أفر: أ -6.4جدول 
 

المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.655 4.50 .إنشاء قسم خاص للشكاوى واالعتراضات -1

 0.793 4.33 والوزارة إنشاء دليل إجراءات للتميز بين صالحيات البلديات -2

 0.294 4.33 عقد اجتماعات دورية للمواطنين -3

 0.196 4.25  صالحيات لألطقم الفنية مثل تفويض -4

 0.409 4.31 تشكيل لجان رقابة على أداء البلدية من المواطنين -5

 0.655 4.50 تحديد مهام محدد للجان البلدية -6

 0.189 4.31 .تشكيل مجلس استشاري للبلدية من المواطنين -7

 0.228 4.17 .إعالن الذمم المالية كل شهر للمواطنين -8

 0.251 4.31 .أدائه اجتماع أعضاء المجلس البلدي بدون الرئيس كل شهر لتقييم -9

 0.106 4.42 .متواصل إعداد برامج تدريبية لتأهيل األعضاء بشكل -10

 0.766 4.39 .البلدية إنشاء دليل إرشادي للمواطنين للتعرف على إعمال -11

 0.303 4.39 .إعداد خطة إعالمية للتواصل مع المجتمع المحلي -12

 0.645 4.39 .تأسيس قناة اتصال لتشبيك العالقات مع الجهات الممولة -13

  0.773  4.44 .إعداد برنامج مالي متطور لتحسين اإلجراءات المالية -14
 0.699 4.36 الدرجة الكلية
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أن هناك موافقة كبيرة من المستوى الثاني مـن         ) 4.36(يتضح من المتوسط الكلي للمحور       •
مبحوثين على الفقرات المذكورة في المحور الخـامس بشـكل عـام ،حيـث تراوحـت                ال

 ، وهذا يشير إلى قراءة جيـدة واسـتجابة          ) 4.50 – 4.17(المتوسطات الحسابية ما بين     
متجانسة لكافة فقرات هذا المحور من المبحوثين، حيث لوحظ وجود تقارب في المتوسطات             

إلى تقارب في أراء المبحوثين حول اآلليات المقترحـة         الحسابية لكافة الفقرات ، مما يشير       
لزيادة فاعلية دمج البلديات ،  ويتضح من النتائج السابقة أن إنشاء قسم خـاص للشـكاوي                 
واالعتراضات و تحديد مهام محددة للجان البلدية هما أقوى الفقرات المـذكورة فـي هـذا                

 .المحور 
لتي تشير إلـى إنشـاء قسـم خـاص للشـكاوي      وا) األولى  ( يرى أفراد العينة أن الفقرة       •

ضرورة تحديد مهام محدد للجان البلدية      التي تشير إلى    ) السادسة  (  و الفقرة    واالعتراضات
اآلليات الهامـة الواجـب إتباعهـا       هما أقوى فقرات المحور الخامس ، وبالتالي تعتبر من          

، فقد حصلت   ية دمج البلديات  وتحسينها وتطويرها أوالً لما لها من قيمة كبيرة في زيادة فاعل          
) 4.50(الفقرات المتعلقة بذلك على أعلى متوسطات حسابية في هذا المحور و بقيمة بلغت              

 .من المستوى الثالث ) كبيرة(لكل منهما،وبدرجة موافقة 
إعداد برنامج مالي متطور لتحسين اإلجراءات المالية، باإلضافة الى إعداد برامج تدريبيـة              •

 هذا ما اتفق عليه أفراد مجتمع البحث من أعضاء المجالس متواصل بشكللتأهيل األعضاء 
اآلليات الهامة الواجب إتباعها وتحسينها وتطويرها في المرتبة الثانية لمـا           البلدية من حيث    

لها من قيمة كبيرة في زيادة فاعلية دمج البلديات ، فقد حصلت الفقرتان علـى متوسـطات         
 من المستوى الثالث) كبيرة(افقة على التوالي وبدرجة مو ) 4.42( و ) 4.44(حسابية بقيمة 

 ، البلديـة  أكد المبحوثون على أن إنشاء دليل إرشادي للمواطنين للتعـرف علـى إعمـال    •
تأسـيس قنـاة اتصـال       و   إعداد خطة إعالمية للتواصل مع المجتمع المحلي      باإلضافة إلى   

ليات الهامة الواجب إتباعها وتحسـينها      اآل ، تعتبر من     لتشبيك العالقات مع الجهات الممولة    
وتطويرها في المرتبة الثالثة لما لها من قيمة كبيرة في زيادة فاعلية دمج البلـديات ، فقـد                  

، وبدرجـة  ) 4.39(جاءت الفقرات المذكورة بمتوسطات حسابية متساوية وبقيمـة بلغـت          
 .من المستوى الثاني ) كبيرة ( موافقة 

 

، مما يدل علـى أن  هنـاك         ) 3.91( المتوسط الحسابي الكلي يساوي       أن )7.4(لوحظ من الجدول    
موافقة بدرجة متوسطة من المستوى األول من المبحوثين على المحاور المذكورة بشـكل عـام ،                

مما يدل على وجود تفاوت في  ، ) 4.36 – 3.68(وتراوحت المتوسطات الحسابية للمحاور ما بين 
 ذكورة وبالتالي تفاوت في اإلجابة على فقرات االستبانة ككـل ،           درجات الموافقة على المحاور الم    
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حيث أظهرت النتائج السابقة أن المحور الخاص باآلليات المقترحة من اجل تفعيـل عمليـة دمـج                 
يعتبر أقوى محاور االستبانة بحصوله على أعلى متوسط حسابي ، حيث جـاء المتوسـط               البلديات  

و بدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثاني ، يليـه المحـور            )  4.36(الحسابي لهذا المحور بقيمة     
ودرجة موافقة متوسطة من  ) 3.87( المتعلق بالكفاءة اإلدارية بحصوله على متوسط حسابية بقيمة        

 ، ويعتبر المحور المتعلق بإدارة الموارد البشرية أضـعف محـاور االسـتبانة              المستوى الخامس 
 .افقة متوسطة من المستوى الثالث ودرجة مو ) 3.68( بمتوسط حسابي 

 

  استبانة األعضاء–حاور الدراسة المتوسطات الحسابية لجميع م : 7.4جدول 
 

 المحور الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.762 3.85 الموارد المحلية: المحور األول -1

 0.790 3.80 تحسين الوضع المالي: المحور الثاني -2

 0.792 3.87  الكفاءة اإلدارية:ثالثالمحور ال -3

 0.609 3.68 إدارة الموارد البشرية: المحور الرابع -4

 0.699 4.36  آليات مقترحة لزيادة فاعلية دمج البلديات:المحور الخامس -5

 0.647 3.91 الدرجة الكلية

 

 :التالي المتوسطات الحسابية لمحاور االستبانة) 1.4(شكل ويوضح ال
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 .المتوسطات الحسابية لمحاور االستبانة وأقسامها  : 1.4شكل 
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 :لمنتفعون ا.2.1.4

 
 :النتائج ذات العالقة تلخصها الدراسة فيما هو آت

 
 :مدى تحقيق دمج البلديات تحسنا في نوعية الخدمات المقدمة :المحور السادس . 1.2.1.4

 
  العينة حول المحور السادستوجهات أفراد : 8.4جدول 
 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.370 3.64 تسهيل إجراءات الترخيص -1

 0.150 3.56 تقليل وقت انتظار المواطنين عند انجاز معامالتهم -2

 0.659 3.60 تحسين مستوى التعامل مع المواطنين -3

 0.166 3.05 طنينسرعة البت في النزعات بين الموا -4

 0.377 2.80 تحسين وضع المجاري والصرف الصحي -5

 0.214 2.93 سرعة االستجابة للشكاوي المقدمة من المواطنين -6

 0.304 3.16 تحسين مستوى النظافة العامة -7

 0.224 3.00 تعزيز الدور الثقافي للبلدية في المنطقة -8

 0.284 3.02  الوقائيةزيادة الرقابة على أمور الصحة العامة -9

 0.283 2.88 معالجة المكاره الصحية -10

 0.362 2.63 إنشاء متنزهات لترفيه المواطنين -11

 0.158 3.47 توفير مكان مناسب الستقبال المراجعين -12

 0.174 3.15 توفير لوحة إرشادات للمواطنين -13

 0.144 3.01 إعداد دليل إجراءات للمراجعين -14

 0.242 3.41 ير طرق معبدةتوف -15
  0.442  3.38 توفير إنارة شوارع 16

 0.572 3.17 الدرجة الكلية

 
 :ما يليهذا المحور أظهرت النتائج في 

 

أن هناك موافقة متوسطة من المسـتوى األول مـن   ) 3.17(يتضح من المتوسط الكلي للمحور     •
ام ،حيث تراوحت المتوسـطات     المبحوثين على الفقرات المذكورة في المحور السادس بشكل ع        
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 ، وهذا يشير إلى قراءة جيدة واستجابة متجانسة لكافة فقرات ) 3.64 – 2.63(الحسابية ما بين    
هذا المحور من المبحوثين، حيث لوحظ وجود تفاوت في المتوسطات الحسابية لكافة الفقرات ،              

البلديات في تحسين نوعية مما يشير إلى تفاوت في أراء المبحوثين حول مدى إسهام عملية دمج 
تسـهيل إجـراءات    الخدمات التي تقدمها البلدية للمنتفعين ، حيث يتضح من النتائج السابقة أن             

هـو  إنشاء منتزهات لترفيـه المـواطنين        هي أقوى الفقرات المذكورة ، بينما يعتبر         الترخيص
عية الخدمات التـي    أضعف اآلثار الناتجة من عملية دمج البلديات ومدى إسهامها في تحسين نو           

 .تقدمها البلدية للمنتفعين في هذا المحور 
هي أقـوى    تسهيل إجراءات الترخيص  والتي تشير إلى    ) األولى  ( يرى أفراد العينة أن الفقرة       •

فقرات المحور السادس ، وبالتالي تعتبر من اآلثار الهامة والمتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات         
 ، بحيث يمكن اعتبارها     ية الخدمات التي تقدمها البلدية للمنتفعين     ومدى إسهامها في تحسين نوع    

بصورة كبيرة في إطار تحسين نوعية الخدمات       من اآلليات الهامة التي تتبعها البلديات المدمجة        
التي تقدمها ، وبالتالي يجب االستفادة منها أوالً ومحاولة تطويرها لما لها من قيمة كبيرة فـي                 

، فقد حصلت الفقرة المتعلقة بذلك على أعلى متوسط         ت المقدمة للمنتفعين    تحسين نوعية الخدما  
 من المستوى الرابع ) متوسطة(وبدرجة موافقة  ) 3.64( حسابي في هذا المحور و بقيمة بلغت 

هذا ما اتفق عليه أفراد     أثرت عملية دمج البلديات على تحسين مستوى التعامل مع المواطنين ،             •
ومدى إسـهامها فـي   اآلثار المتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات  من حيث العينة من المنتفعين  

من اآلليات الهامة التي    وبالتالي اعتبارها   ،  تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها البلدية للمنتفعين      
بصورة كبيرة في إطار تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها ، وبالتـالي  تتبعها البلديات المدمجة    

دة منها في المرتبة الثانية ومحاولة تطويرها لما لها من قيمة هامة فـي تحسـين                يجب االستفا 
نوعية الخدمات المقدمة للمنتفعين ، فقد حصلت الفقرة المذكورة على متوسط حسـابي بقيمـة               

 .من المستوى الرابع ) متوسطة ( وبدرجة موافقة  ) 3.60(
قت انتظار المـواطنين عنـد إنجـاز        أكد المبحوثون على أن عملية الدمج أسهمت في تقليل و          •

 ، كما عملت هذه     توفير مكان مناسب الستقبال المراجعين    ، حيث عمدت البلديات إلى      معامالتهم
اآلثـار  ، مما يشير إلى ضرورة اعتبارها من  توفير طرق معبدة للمواطنين أيضاً البلديات على   

نوعية الخدمات التـي تقـدمها      ومدى إسهامها في تحسين     المتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات      
بصورة أقل  من اآلليات الهامة التي تتبعها البلديات المدمجة        وبالتالي اعتبارها   ،  البلدية للمنتفعين 

من سابقاتها في إطار تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها ، وبالتالي يجب االستفادة منهـا فـي          
ة في تحسين نوعية الخـدمات المقدمـة        المرتبة الثالثة ومحاولة تطويرها لما لها من قيمة هام        

و  ) 3.47( و  ) 3.56(للمنتفعين، فقد جاءت الفقرات المذكورة بمتوسـطات حسـابية بقيمـة            
 .من المستوى الثالث ) متوسطة ( على التوالي ، وبدرجة موافقة ) 3.41(
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 أضـعف  والتي تشير إلى أن إنشاء منتزهات لترفيه المواطنين من        ) الحادية عشر (تعتبر الفقرة    •
ومدى إسهامها في تحسين نوعية الخـدمات التـي         المتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات      اآلثار  

تقدمها البلدية للمنتفعين وبالتالي تعتبر أضعف الفقرات المذكورة في المحور السـادس، بحيـث       
يمكن اعتبارها من اآلليات التي بحاجة إلى مزيد من التخطيط على اعتبار ضعف اإلمكانيـات               

 فقـد حصـلت     التي تقدمها البلديات لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمنتفعين في هذا المجال،          
 .من المستوى الثاني) ضعيفة (ودرجة موافقة  ) 2.63( الفقرة على متوسط حسابي بقيمة 

 
 :قدمة للمنتفعين اثر دمج البلدياتمدى زيادة مالئمة الخدمة الم:  المحور السابع .2.2.1.4

 
 توجهات أفراد العينة حول المحور السابع : 9.4جدول 
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة الرقم

 0.452 3.31 المواطنين مالءمة التنظيم الهيكلي للبلدية مع احتياجات -1

 0.332 3.15 مالءمة الهيكل التنظيمي مع الواقع -2

 0.287 2.94 تلفةالمواطنين المخ خدمات المياه مالئمة الحتياجات -3

 0.557 2.37 المجاري مالئمة  للظروف الصحية -4

 0.561 2.71 المنتشرة في المنطقة تناسب الخدمات الصحية مع اإلمراض -5

تناسب الخدمات الزراعية التي تؤديها البلدية مع احتياجـات          -6
 .المزارعين المختلفة

2.67 0.375 

 0.635 2.62 صاديالبنية التحتية مناسبة للنشاط االقت -7

 0.305 2.37 للترفيه وجود حدائق خضراء مالئمة -8

 0.293 3.15 وجود طرق معبدة تتالءم مع استخدامات المواطنين -9

  0.396  3.18 المواطنين وجود إنارة شوارع مالئمة الحتياجات -10
 0.660 2.85 الدرجة الكلية

 
 :ما يلي هذا المحور أظهرت النتائج في 

 
أن هناك موافقة ضعيفة من المستوى األول من        ) 2.85(من المتوسط الكلي للمحور     يتضح   •

المبحوثين على الفقرات المذكورة في المحور السابع بشكل عام ،حيث تراوحت المتوسطات            
 ، وهذا يشير إلى قراءة جيدة واستجابة متجانسة لكافـة           ) 3.31 – 2.37(الحسابية ما بين    

حوثين، حيث لوحظ وجود تفاوت في المتوسطات الحسابية لكافة         فقرات هذا المحور من المب    
الفقرات ، مما يشير إلى تفاوت في أراء المبحوثين حول مدى إسهام عملية دمج البلـديات                
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التنظـيم   في مالئمة الخدمات المقدمة للمنتفعين ، حيث يتضح من النتائج السابقة أن مالئمة            
هي أقوى الفقرات المذكورة ، بينما يعتبر مالئمـة   المواطنين الهيكلي للبلدية مع احتياجات
و وجود حدائق خضراء مالئمة للترفيه هما أضـعف اآلثـار            المجاري للظروف الصحية  

الناتجة من عملية دمج البلديات ومدى إسهامها في مالئمة الخدمات المقدمة للمنتفعين فـي              
 .هذا المحور

التنظيم الهيكلي للبلدية مـع       تشير إلى مالئمة   والتي) األولى  ( يرى أفراد العينة أن الفقرة       •
 هي أقوى فقرات المحور السابع ، وبالتالي تعتبر من اآلثـار الهامـة   المواطنين احتياجات

ومدى إسهامها في مالئمة الخدمات المقدمة للمنتفعين       والمتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات      
في إطـار مالئمـة الخـدمات       ت المدمجة   ، بحيث يمكن اعتبارها آليات هامة تتبعها البلديا       

فقد حصلت الفقرة المتعلقة بذلك على أعلى متوسط حسابي فـي هـذا             المقدمة للمنتفعين ،    
 .من المستوى الثاني ) متوسطة ( وبدرجة موافقة  ) 3.31( المحور و بقيمة بلغت 

 إنارة شوارع أدت عملية دمج البلديات إلى عمل البلديات على إنارة الشوارع وبالتالي وجود •
اآلثار ، هذا ما اتفق عليه أفراد العينة من المنتفعين من حيث            مالئمة الحتياجات المواطنين    

، ومدى إسهامها في مالئمة الخدمات المقدمة للمنتفعين المتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات 
في إطار  المدمجة  بحيث يمكن اعتبارها آليات هامة تأتي في المرتبة الثانية وتتبعها البلديات            

مالئمة الخدمات المقدمة للمنتفعين ، فقد حصلت الفقرة المذكورة على متوسط حسابي بقيمة             
 .من المستوى األول ) متوسطة ( وبدرجة موافقة ) 3.18(

 ،  أكد المبحوثون على أن عملية الدمج أسهمت في مالءمة الهيكل التنظيمـي مـع الواقـع                •
، مما يشير إلى ضرورة      الءم مع استخدامات المواطنين   وجود طرق معبدة تت   باإلضافة إلى   
ومـدى إسـهامها فـي مالئمـة        اآلثار المتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات       اعتبارها من   

، بحيث يمكن اعتبارها آليات هامة تأتي فـي المرتبـة الثالثـة             الخدمات المقدمة للمنتفعين    
المقدمة للمنتفعين، فقد جاءت الفقـرات      في إطار مالئمة الخدمات     وتتبعها البلديات المدمجة    

من ) متوسطة( وبدرجة موافقة   ) 3.15(المذكورة بمتوسطات حسابية متساوية وبقيمة بلغت       
 .المستوى األول 

مالئمة المجاري للظـروف الصـحية ، والفقـرة         والتي تشير إلى    ) الرابعة  ( تعتبر الفقرة    •
 اآلثـار  أضـعف مـن   ، للترفيـه  مةوالتي تشير إلى وجود حدائق خضراء مالئ) الثامنة(

ومدى إسهامها في مالئمة الخدمات المقدمة للمنتفعين       المتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات      
وبالتالي تعتبر أضعف الفقرات المذكورة في المحور السابع ، بحيث يمكن اعتبارهـا مـن               

لتـي تقـدمها    اآلليات التي بحاجة إلى مزيد من التخطيط على اعتبار ضعف اإلمكانيـات ا            
، فقـد حصـلت الفقرتـان       البلديات في مالئمة الخدمات المقدمة للمنتفعين في هذا المجال          
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) ضعيفة(وبدرجة موافقة ) 2.37(المذكورتان على متوسطات حسابية متساوية وبقيمة بلغت   
 .من المستوى الرابع 

 
 :في اتخاذ القرار مدى تنمية دمج البلديات لمشاركة المنتفعين :المحور الثامن . 3.2.1.4

 
 توجهات أفراد العينة حول المحور الثامن : 10.4جدول 
 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.357 3.34 المجتمع المحلي تعزيز الشراكة مع -1

 0.387 3.06 خطة البلدية زيادة مشاركة المنتفعين من الخدمات البلدية في إعداد -2

 0.563 3.28 سيق بين البلدية والمؤسسات األهليةزيادة التن -3

 0.294 3.27 تعزيز التنسيق مع الشخصيات االعتباري  المحلية  في قضايا تخص البلدية -4

 0.133 3.11 اطالع المنتفعين على أداء البلدية -5

 0.272 3.07 قرارات البلدية  تسهيل آلية االعتراض على -6

 0.654 2.86 واجبها وعين لمساعدة البلدية في أداءوجود عدد اكبر من المتط -7

  0.576  2.95 مشاركة اكبر من  المنتفعين في تنفيذ بعض المشاريع العامة -8
 0.670 3.12 الدرجة الكلية

 

 :يما يلهذا المحور أظهرت النتائج في 
 

ول من أن هناك موافقة متوسطة من المستوى األ) 3.12(يتضح من المتوسط الكلي للمحور     •
المبحوثين على الفقرات المذكورة في المحور الثامن بشكل عام ،حيث تراوحت المتوسطات            

 ، وهذا يشير إلى قراءة جيدة واستجابة متجانسة لكافـة           ) 2.86 – 3.34(الحسابية ما بين    
فقرات هذا المحور من المبحوثين، حيث لوحظ وجود تفاوت في المتوسطات الحسابية لكافة             

ما يشير إلى تفاوت في أراء المبحوثين حول مدى إسهام عملية دمج البلـديات              الفقرات ، م  
في مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرار، حيث يتضح من النتائج السابقة أن تعزيز الشـراكة               
مع المجتمع المحلي هي أقوى الفقرات المذكورة ، بينما يعتبر وجـود عـدد اكبـر مـن                  

واجبها هو أضعف اآلثار الناتجة مـن عمليـة دمـج     اءالمتطوعين لمساعدة البلدية في أد
 .البلديات ومدى إسهامها في مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرار في هذا المحور 

 والتي تشير إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي       ) األولى  ( يرى أفراد العينة أن الفقرة       •
هامة والمتحصلة نتيجة لعملية دمـج  هي أقوى فقرات المحور الثامن ، وبالتالي من اآلثار ال         
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، بحيث يمكن اعتبارها آليات     ومدى إسهامها في مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرار       البلديات  
فقـد حصـلت    في إطار مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرار،        هامة تتبعها البلديات المدمجة     

 ) 3.34( يمـة بلغـت     الفقرة المتعلقة بذلك على أعلى متوسط حسابي في هذا المحور و بق           
 .من المستوى الثاني) متوسطة( وبدرجة موافقة 

أدت عملية دمج البلديات إلى زيادة التنسيق بين البلدية والمؤسسات األهلية، باإلضافة إلـى               •
هذا مـا اتفـق   تخص البلدية ،  تعزيز التنسيق مع الشخصيات االعتبارية المحلية في قضايا

ومـدى  اآلثار المتحصلة نتيجة لعملية دمج البلـديات         حيث   عليه أفراد العينة المنتفعين من    
بحيث يمكن اعتبارها آليات هامة تأتي في       ،  إسهامها في مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرار        

في إطار مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرار، فقـد         المرتبة الثانية وتتبعها البلديات المدمجة      
على التوالي  ) 3.27( و  ) 3.28(ت حسابية بقيمة    حصلت الفقرتان مذكورتان على متوسطا    

 .من المستوى الثاني ) متوسطة (وبدرجة موافقة 
، أكد المبحوثون على أن عملية الدمج أسهمت في إطـالع المنتفعـين علـى أداء البلديـة                 •

، ممـا يشـير إلـى     إسهامها في تسهيل آلية االعتراض على قرارات البلدية      باإلضافة إلى   
ومـدى إسـهامها فـي      اآلثار المتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات       ا من   ضرورة اعتباره 

، بحيث يمكن اعتبارها آليات هامة تأتي فـي المرتبـة           مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرار      
في إطار مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرار، فقـد جـاءت           الثالثة وتتبعها البلديات المدمجة     
على التوالي ، وبدرجـة      ) 3.07( و  ) 3.11(ابية بقيمة   الفقرات المذكورة بمتوسطات حس   

 .من المستوى األول ) متوسطة(موافقة 
وجود عدد اكبر من المتطوعين لمساعدة البلديـة        والتي تشير إلى    ) السابعة  ( تعتبر الفقرة    •

ومدى إسهامها في   المتحصلة نتيجة لعملية دمج البلديات       اآلثار   أضعف من   في أداء واجبها  
المنتفعين في اتخاذ القرار وبالتالي تعتبر أضعف الفقرات المذكورة فـي المحـور             مشاركة  

الثامن ، بحيث يمكن اعتبارها من اآلليات التي هي بحاجة إلى مزيد من التخطـيط علـى                 
اعتبار ضعف اإلمكانيات التي تقدمها البلديات في مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرار فـي              

وبدرجـة  ) 2.86(فقرة المذكورة على متوسط حسـابي بقيمـة       ، فقد حصلت ال   هذا المجال   
 .من المستوى األول ) ضعيفة(موافقة 

 
 :  آليات مقترحة لزيادة فاعلية دمج البلديات من وجهة نظر المنتفعين:المحور التاسع . 4.2.1.4

 

، يلخصـها   آليات مقترحة لزيادة فاعلية دمج البلديات من وجهة نظر المنتفعينالنتائج ذات العالقة 
 ) 11.4(جدول 
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 توجهات أفراد العينة حول المحور التاسع : 11.4جدول 
 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.168 3.83 السكان لعدد تقسيم العضوية في المجلس البلدي على المواقع المدمجة نسبة -1

 0.144 3.79 في االحتياجتوزيع المشاريع المقدمة من البلدية حسب األولوية  -2

 0.294 3.60 جدولة الخدمات الغير منجزة بشكل متسلسل وحسب األولوية -3

 0.396 3.69 العمل على تنفيذ المشاريع المشتركة لتعزيز عملية الدمج -4

 0.127 3.74 العمل على دمج وتوسيع شبكة الطرق بين المواقع المدمجة -5

 0.200 3.66 لتشريعات االنتخابيةالعمل على تعديل القوانين وا -6

 0.489 3.70 كافة المواقع المدمجة في عضوية البلدية العمل على تمثيل -7

 0.227 3.57 القيام بنشاطات اجتماعية لتوطيد العالقة بين المواقع المدمجة -8

 0.396 3.71 إعطاء صالحيات أوسع للبلديات المدمجة -9

 0.198 3.53 المحلية ين البلدية والحكومة لمساعدة الهيئاتانتخاب أو تعيين جسم وسيط ب -10

 0.279 3.60 زيادة البرامج اإلعالمية للبلدية -11

 0.680 3.74 تحديد معايير محددة لعضوية المجلس البلدي -12

  0.417  3.73 تعزيز ثقافة المساهمة المجتمعية في تنفيذ المشاريع -13
 0.552 3.68 الدرجة الكلية

 

 :ما يليهذا المحور هرت النتائج في أظ
 

أن هناك موافقة متوسطة من المستوى الرابع من ) 3.68(يتضح من المتوسط الكلي للمحور  •
المبحوثين على الفقرات المذكورة في المحور التاسع بشكل عام ،حيث تراوحت المتوسطات            

ابة متجانسة لكافـة     ، وهذا يشير إلى قراءة جيدة واستج       ) 3.83 – 3.53(الحسابية ما بين    
فقرات هذا المحور من المبحوثين، حيث لوحظ وجود تقارب في المتوسطات الحسابية لكافة             
الفقرات ، مما يشير إلى تقارب في أراء المبحوثين حول اآلليات المقترحة لزيـادة فاعليـة         

علـى  دمج البلديات ، حيث يتضح من النتائج السابقة أن تقسيم العضوية في المجلس البلدي  
 .السكان أقوى الفقرات المذكورة في هذا المحور  لعدد المواقع المدمجة نسبة

والتي تشير إلى ضرورة تقسيم العضوية في المجلس       ) األولى  ( يرى أفراد العينة أن الفقرة       •
 أقوى فقرات المحور التاسع ، وبالتالي تعتبر السكان لعدد البلدي على المواقع المدمجة نسبة

لهامة الواجب إتباعها وتحسينها وتطويرها أوالً لما لها من قيمة كبيرة في زيادة اآلليات امن 
 ، فقد حصلت الفقرات المتعلقة بذلك على أعلى متوسط حسابي في هذا فاعلية دمج البلديات
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 .من المستوى الخامس ) متوسطة(وبدرجة موافقة ) 3.83(المحور و بقيمة بلغت 
لدية حسب األولوية في االحتياج ، باإلضافة الى تعزيز ثقافة          توزيع المشاريع المقدمة من الب     •

، تيتبر   إعطاء صالحيات أوسع للبلديات المدمجة     و   المساهمة المجتمعية في تنفيذ المشاريع    
اآلليات الهامة الواجب إتباعها وتحسينها وتطويرها في المرتبة الثانية لما له من قيمـة              من  

يات ، فقد حصلت الفقرات المذكورة أعاله على متوسطات         كبيرة في زيادة فاعلية دمج البلد     
علـى التـوالي وبدرجـة موافقـة         ) 3.71( و   ) 3.73( و  ) 3.79(حسابية كانت بقيمة    

 .من المستوى الرابع) متوسطة(
، أكد المبحوثون على أن العمل على دمج وتوسيع شبكة الطرق بـين المواقـع المدمجـة                •

اآلليـات الهامـة    ، تعتبر مـن      لعضوية المجلس البلدي   تحديد معايير محددة  باإلضافة إلى   
الواجب إتباعها وتحسينها وتطويرها في المرتبة الثالثة لما لها من قيمة كبيرة فـي زيـادة                
فاعلية دمج البلديات ، فقد جاءت الفقرات المذكورة بمتوسطات حسابية متسـاوية وبقيمـة              

 .وى الرابعمن المست) متوسطة ( ، وبدرجة موافقة ) 3.74(بلغت 
 

 :  استبانة المنتفعين–المتوسطات الحسابية لجميع محاور الدراسة  : 12.4جدول 
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور الرقم

 0.572 3.17 تحسين نوعية الخدمات: المحور السادس  -1

 0.660 2.85 مالئمة الخدمات المقدمة للمنتفعين: المحور السابع  -2

 0.670 3.12 مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرار: ور الثامن المح -3

 0.552 3.68 آليات مقترحة لزيادة فاعلية دمج البلديات: المحور التاسع  -4

 0.410 3.20 الدرجة الكلية

 

، مما يدل على أن  هنـاك        ) 3.20(نالحظ من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي الكلي يساوي          
طة من المستوى الثاني من المبحوثين على المحاور المذكورة بشـكل عـام ،              موافقة بدرجة متوس  

مما يدل على وجود تفاوت في  ،   ) 3.68 – 2.85(وتراوحت المتوسطات الحسابية للمحاور ما بين       
 .درجات الموافقة على المحاور المذكورة وبالتالي تفاوت في اإلجابة على فقرات االستبانة ككل

ابقة أن المحور الخاص باآلليات المقترحة من اجل تفعيل عملية دمج البلـديات             وأظهرت النتائج الس  
يعتبر أقوى محاور االستبانة بحصوله على أعلى متوسط حسابي ، حيث جاء المتوسط الحسابي لهذا 

و بدرجة موافقة متوسطة من المستوى الرابع ، يليـه المحـور المتعلـق               ) 3.68(المحور بقيمة   
ودرجة موافقة متوسطة من     ) 3.17( دمات بحصوله على متوسط حسابي بقيمة       بتحسين نوعية الخ  
 .المستوى األول
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ويعتبر المحور المتعلق بمالئمة الخدمة المقدمة للمنتفعين أضعف محاور االستبانة بمتوسط حسابي            
 ذات  ويوضح الرسم البياني التـالي النتـائج       .ودرجة موافقة ضعيفة من المستوى األول        ) 2.85(
 :)2.4شكل (لعالقة ا
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 هاة وأقسامالمتوسطات الحسابية لمحاور االستبان : 2.4شكل 
 
  فرضيات الدراسة2.4
 

يتناول هذا القسم فحص تأثير متغيرات الدراسة المستقلة على متغيراتها التابعة، بحيث يتم فحـص               
محاور الدراسة بشكل خاص وعلى كافة المحاور بشكل        تأثير كل متغير مستقل على كل محور من         

  ) .13.4(عام كما يتضح في الجدول 
 

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى. 1.2.4

 
 نصت الفرضية األولى على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد 

ع وآليات دمج البلديات في الضفة الغربية تعـزى         حول واق ) α > 0.05(العينة عند مستوى الداللة     
 Independentللعينات المستقلة " ت " ولفحص هذه الفرضية تم استخدام اختبار  .لمتغير الجنس

Samples T- test  حيث أظهرت النتائج ما يلي ) 13.4( كما هو مبين في الجدول ،: 
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 وفقرات االستبانةتأثير متغيرات الدراسة المستقلة على محاور : 13.4جدول 

 

 المحور

تحسين نوعية 

الخدمات
 

مالءمة الخدمات 

المقدمة للمنتفعين
مشاركة المنتفعين في  

اتخاذ القرارات
 

آليات مقترحة لزيادة 

فاعلية دمج البلديات
 

الدرجة الكلية
 

t -0.26  0.227 0.879 1.072 0.58 
 الجنس

 0.562 0.284 0.38 0.821 0.794 الداللة

F 1.733 0.509 0.053 0.82 0.464 
لفئة العمريةا  0.708 0.483 0.984 0.677 0.159 الداللة 

F 0.463 0.177 0.014 0.692 0.057  المؤهل
 0.982 0.557 0.998 0.912 0.708 الداللة العلمي

F 17.88 23.34 15.41 14.7 25.06 
 0 0 0 0 0 الداللة مكان اإلقامة

F 1.063 0.368 0.994 1.283 0.746 
 0.561 0.276 0.411 0.832 0.374 الداللة قطاع العمل

F 1.095 0.198 0.553 0.964 0.46 

 المتغير

الحالة 
 0.631 0.382 0.575 0.821 0.335 الداللة االجتماعية

 

لم تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة                •
)0.05 < α (            تبعاً لمتغير الجنس لكل محور من محاور االستبانة وأقسامها، أي أن إجابات

أفراد العينة لم تختلف على محاور االستبانة على الرغم من اختالف جنسهم ، مما يشير إلى 
 .عدم تأثير الجنس على إجابات المبحوثين على فقرات هذه المحاور 

 لمتغير الجنس فإنه ال توجد فـروق ذات داللـة          حسب الدرجة الكلية لمحاور االستبانة تبعاً      •
حول واقـع   ) α > 0.05(إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة          

" ت"وآليات دمج البلديات في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس ، حيـث بلغـت قيمـة                 
 > 0.05(ائياً عنـد  وهي قيمة غير دالة إحص    ) 0.562(وبداللة إحصائية مقدارها    ) 0.580(
α ( حيث أن:P- Value = 0.562 >  0.05 

مما يعني أن أفراد العينة لم تختلف إجاباتهم على فقرات االستبانة ومحاورهـا بـاختالف                •
جنسهم، مما يشير إلى عدم تأثير الجنس على إجابات المبحوثين على القيمة الكلية لمحاور              

ية األولى من عدم تأثير الجنس على إجابات        االستبانة ، وهذا يتفق مع ما جاءت به الفرض        
 .المبحوثين الكلية ، مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية األولى 
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 :تائج المتعلقة بالفرضية الثانيةمناقشة الن. 2.2.4
 

نصت الفرضية الثانية على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط اسـتجابات أفـراد                 
حول واقع وآليات دمج البلديات في الضفة الغربية تعـزى          ) α > 0.05(ة  العينة عند مستوى الدالل   
 One Way( ولفحص هذه الفرضية تم استخدام تحليل التبـاين األحـادي    .لمتغير الفئة العمرية 

ANOVA( كما يبين الجدول ،  ) حيث أظهرت النتائج الواردة في الجدول ما يلي  )  13.4 ،: 
 

ة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة          لم تظهر أي فروق ذات دالل      •
)0.05 < α (             تبعاً لمتغير الفئة العمرية لكل محور من محاور االستبانة وأقسـامها، أي أن

إجابات أفراد العينة لم تختلف على محاور االستبانة على الرغم من اختالف فئاتهم العمرية، 
 .عمرية على إجابات المبحوثين على فقرات هذه المحاورمما يشير إلى عدم تأثير الفئة ال

 

حسب الدرجة الكلية لمحاور االستبانة تبعاً لمتغير الفئة العمرية فإنه ال توجـد فـروق ذات داللـة      
حول واقع وآليـات    )  α > 0.05(إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة          

 ) 0.464" (ف" تعزى لمتغير الفئة العمرية، حيـث بلغـت قيمـة            دمج البلديات في الضفة الغربية    
 -P:حيـث ) α > 0.05(وهي قيمة غير دالة إحصائياً عنـد  ) 0.708(وبداللة إحصائية مقدارها 

Value = 0.708 >  0.05   مما يعني أن أفراد العينة لم تختلف إجاباتهم على فقـرات االسـتبانة 
ا يشير إلى عدم تأثير الفئة العمرية على إجابات المبحوثين          ومحاورها باختالف فئاتهم العمرية، مم    

على القيمة الكلية لمحاور االستبانة ، وهذا يتفق مع ما جاءت به الفرضية الثانية من عدم تأثير الفئة 
 .العمرية على إجابات المبحوثين الكلية ، مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية الثانية

 
 :تعلقة بالفرضية الثالثة مناقشة النتائج الم.3.2.4

 
نصت الفرضية الثالثة على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط اسـتجابات أفـراد                 

حول واقع وآليات دمج البلديات في الضفة الغربية تعـزى          ) α > 0.05(العينة عند مستوى الداللة     
 One Way( تباين األحـادي  ولفحص هذه الفرضية تم استخدام تحليل ال .لمتغير المؤهل العلمي 

ANOVA(  كما يبين الجدول ،  )حيث أظهرت النتائج الواردة في الجدول ما يلي  )  13.4 ،: 
 

لم تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة                •
)0.05 < α (          وأقسامها، أي أن   تبعاً لمتغير المؤهل العلمي لكل محور من محاور االستبانة

إجابات أفراد العينة لم تختلف على محاور االستبانة على الرغم من اخـتالف مـؤهالتهم               
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العلمية، مما يشير إلى عدم تأثير المؤهل العلمي على إجابات المبحوثين على فقرات هـذه               
 .المحاور 

وجد فـروق ذات  حسب الدرجة الكلية لمحاور االستبانة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي فإنه ال ت    •
حـول  ) α > 0.05(داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة           

واقع وآليات دمج البلديات في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة         
) α > 0.05(وهي قيمة غير دالة عنـد       ) 0.982(وبداللة إحصائية مقدارها   ) 0.057" (ف"

 مما يعني أن أفراد العينة لم تختلف إجابـاتهم علـى   P- Value = 0.982 >  0.05حيث 
فقرات االستبانة ومحاورها باختالف مؤهالتهم العلمية، مما يشير إلى عدم تأثير المؤهـل             
العلمي على إجابات المبحوثين على القيمة الكلية لمحاور االستبانة ، وهذا يتفـق مـع مـا             

ة من عدم تأثير المؤهل العلمي على إجابات المبحوثين الكلية ، مما            جاءت به الفرضية الثالث   
 .يدعونا إلى عدم رفض الفرضية الثالثة

 
 :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة. 4.2.4

 
نصت الفرضية الرابعة على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفـراد                

حول واقع وآليات دمج البلديات في الضفة الغربية تعـزى          ) α > 0.05(لة  العينة عند مستوى الدال   
 One Way( ولفحص هذه الفرضية تم استخدام تحليل التبـاين األحـادي     .اإلقامةلمتغير مكان 

ANOVA(  كما يبين الجدول ، )حيث أظهرت النتائج الواردة في الجدول ما يلي  )  13.4 ،: 
 

بين متوسط إجابات أفراد  ) α > 0.05(ية عند مستوى الداللة     توجد فروق ذات داللة إحصائ     •
 في جميع المحاور ، أي أن إجابات أفراد العينـة اختلفـت             اإلقامةالعينة تبعاً لمتغير مكان     

حول هذه المحاور باختالف مكان االقامة، مما يشير إلى تأثير مكان االقامة على إجابـات               
 :ذه المحاور هي المبحوثين على فقرات هذه المحاور ، وه

 

o         تحسين نوعية الخدمات ، الذي يتحدث عن مدى إسهام عملية دمج البلديات في تحسـين
لهـذا  " ف  " ، حيث بلغـت قيمـة        نوعية الخدمات التي تقدمها هذه البلديات للمنتفعين      

 ).0.000(وبداللة إحصائية مقدارها ) 17.881(المحور 

o      تحدث عن مدى إسهام عملية دمج البلـديات        مالءمة الخدمات المقدمة للمنتفعين، الذي ي
لهـذا  " ف " في مالئمة الخدمات التي تقدمها هذه البلديات للمنتفعين، حيث بلغت قيمـة           

 ) .0.000(وبداللة إحصائية مقدارها ) 23.338(المحور 
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o                 مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرارات ، الذي يتحدث عن مدى إسـهام عمليـة دمـج
" المنتفعين في اتخاذ القرارات في هذه البلديات ، حيث بلغت قيمة            البلديات في مشاركة    

 ) .0.000(وبداللة إحصائية مقدارها ) 15.407(لهذا المحور " ف 

o               آليات مقترحة لزيادة فاعلية دمج البلديات ، الذي يتحدث عن أهم اآلليات التي يقترحها
) 14.702(لهذا المحور   " ف  " المنتفعون لزيادة فاعلية دمج البلديات، حيث بلغت قيمة         

 ) .0.000(وبداللة إحصائية مقدارها 
 

حسب الدرجة الكلية لمحاور االستبانة تبعاً لمتغير مكان االقامة فإنه توجد فروق ذات داللة               •
حول واقـع   ) α ≥ 0.05(إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة          

" ف"ربية تعزى لمتغير مكان االقامة ، حيث بلغت قيمة          وآليات دمج البلديات في الضفة الغ     
حيـث  )  α >0.05(وهي قيمة دالة عند     ) 0.000(وبداللة إحصائية مقدارها     ) 25.063(
مما يعني أن أفراد العينة قد اختلفت إجاباتهم علـى فقـرات    . P = 0.000 <  0.05 :أن

التحاد ، بني زيد الغربية ، بني زيد الزيتونة ، ا(االستبانة ومحاورها باختالف مكان االقامة 
، مما يشير إلى تأثير مكان االقامة على إجابات المبحوثين على القيمـة الكليـة               ) الشرقية  

لمحاور االستبانة ، مما أدى إلى االختالف في إجاباتهم ، وقد يكون هذا االختالف الناتج في 
ض مع الفرضية الرابعة من عدم وجود اإلجابة بين بلديتين من البلديات أو أكثر ، وهذا يتناق
  . رفض الفرضية الرابعة يعنيتأثير للبلدية على اإلجابة الكلية للمبحوثين ، مما 

 

، حيـث   ) Post Hoc( ولمعرفة مصدر االختالف الناتج فإننا سنقوم بعمل أحد اختبارات المقارنة 
االختالف في إجابـات أفـراد      لمعرفة مصدر    ) .L.S.D( سنقوم هنا بعمل اختبار أقل فرق ممكن        

 ).14.4(العينة تبعاً لمتغير مكان االقامة، وذلك كما في الجدول 

 

  حسب البلدية.L.S.Dاختبار : أ-14.4جدول 
 

 البلدية

 أ

 البلدية

 ب

 الفرق في

 المتوسط الحسابي

 الداللة اإلحصائية

 0.160 0.1124 - االتحاد

 0.000   *0.6666 - بني زيد الغربية
 الزيتونة

 0.000   *0.4932 - بني زيد الشرقية

 0.160 0.1124 الزيتونة

 0.000   *0.5543 - بني زيد الغربية
 االتحاد

 0.000   *0.3809 - بني زيد الشرقية



 92 

  حسب البلدية.L.S.Dاختبار : ب-14.4جدول 
 

 البلدية

 أ

 البلدية

 ب

 الفرق في

 المتوسط الحسابي

 الداللة اإلحصائية

 0.000   *0.6666 الزيتونة

 0.000   *0.5543 االتحاد
 لغربيةبني زيد ا

 0.095 0.1734 بني زيد الشرقية

 0.000   *0.4932 الزيتونة

 0.000   *0.3809 االتحاد
 بني زيد الشرقية

 0.095 0.1734 - بني زيد الغربية

 توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في المتوسط الحسابي* 

 
 :14.4ن الجدول نالحظ م

 
وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد العينـة الـذين يتلقـون          •

خدماتهم من بلدية بني زيد الغربية و أفراد العينة الذين يتلقون خدماتهم من بلدية الزيتونة أو 
قون خدماتهم  بلدية االتحاد ، حيث جاء متوسط االستجابات لصالح أفراد العينة من الذين يتل            

عن أفراد العينة الذين يتلقون خدماتهم من بلدية ) 0.6666(من بلدية بني زيد الغربية بفارق 
عن أفراد العينة الذين يتلقون خدماتهم من بلديـة اإلتحـاد ،             ) 0.5543(الزيتونة وبفارق   

داللة في كلتا الحالتين وهي أصغر من مستوى ال ) 0.000( وجاءت قيمة الداللة اإلحصائية 
، لذا يعتبر الفرق بين استجابات المجموعات المذكورة ذا داللة إحصائية ، ممـا               ) 0.05( 

يشير إلى وجود اختالف بين إجاباتهم ، أي أن إجابات أفراد العينة الذين يتلقون خـدماتهم                
من بلدية بني زيد الغربية اختلفت عن إجابات أفراد العينة الذين يتلقون خدماتهم من بلديـة                

 .الزيتونة أو بلدية االتحاد لكافة محاور االختالف المذكورة سابقاً وفقراتها 
وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد العينـة الـذين يتلقـون          •

خدماتهم من بلدية بني زيد الشرقية و أفراد العينة الذين يتلقون خدماتهم من بلدية الزيتونـة            
، حيث جاء متوسط االستجابات لصالح أفراد العينة مـن الـذين يتلقـون              أو بلدية االتحاد    

عن أفراد العينـة الـذين يتلقـون         ) 0.4932(خدماتهم من بلدية بني زيد الشرقية بفارق        
عن أفراد العينة الذين يتلقون خدماتهم من        ) 0.3809( خدماتهم من بلدية الزيتونة وبفارق      
في كلتا الحالتين وهي أصغر من  ) 0.000( لة اإلحصائية بلدية اإلتحاد ، وجاءت قيمة الدال

، لذا يعتبر الفرق بين استجابات المجموعات المذكورة ذو داللـة            ) 0.05( مستوى الداللة   
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إحصائية ، مما يشير إلى وجود اختالف بين إجاباتهم ، أي أن إجابات أفراد العينة الـذين                 
اختلفت عن إجابات أفراد العينة الـذين يتلقـون         يتلقون خدماتهم من بلدية بني زيد الشرقية        

 ختالف المذكورة سابقاً وفقراتها خدماتهم من بلدية الزيتونة أو بلدية االتحاد لكافة محاور اال
 

هذه االختالفات المذكورة كانت مؤشراً إحصائياً على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط              
حول واقع وآليات دمج البلديات في الضفة       )  α > 0.05(اللة  استجابات أفراد العينة عند مستوى الد     

 .الغربية تعزى لمتغير مكان االقامة، مما دعانا إلى رفض الفرضية الرابعة
 

 :تائج المتعلقة بالفرضية الخامسةمناقشة الن. 5.2.4

 
اد نصت الفرضية الخامسة على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفـر               

حول واقع وآليات دمج البلديات في الضفة الغربية تعـزى          ) α > 0.05(العينة عند مستوى الداللة     
 One Way( ولفحص هذه الفرضية تم استخدام تحليل التبـاين األحـادي    .لمتغير قطاع العمل 

ANOVA(  كما يبين الجدول ،  )حيث أظهرت النتائج الواردة في الجدول ما يلي  )  13.4 ،: 
 

م تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة               ل •
)0.05 < α (     تبعاً لمتغير قطاع العمل لكل محور من محاور االسـتبانة وأقسـامها، أي أن

إجابات أفراد العينة لم تختلف على محاور االستبانة على الرغم مـن اخـتالف قطاعـات                
لى عدم تأثير قطاع العمل على إجابات المبحوثين على فقـرات هـذه             أعمالهم، مما يشير إ   

 .المحاور 
حسب الدرجة الكلية لمحاور االستبانة تبعاً لمتغير قطاع العمل فإنه ال توجـد فـروق ذات                 •

حـول  )  α ≥ 0.05(داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة       
ي الضفة الغربية تعزى لمتغير قطاع العمل، حيث بلغت قيمـة           واقع وآليات دمج البلديات ف    

وهي قيمة غير دالـة إحصـائياً عنـد    ) 0.561(وبداللة إحصائية مقدارها   ) 0.746" (ف"
  :حيث أن )  α > 0.05(مستوى 

P- Value = 0.561 >  0.05 
 

بـاختالف قطاعـات    مما يعني أن أفراد العينة لم تختلف إجاباتهم على فقرات االستبانة ومحاورها             
أعمالهم مما يشير إلى عدم تأثير قطاع العمل على إجابات المبحوثين على القيمة الكليـة لمحـاور                 
االستبانة ، وهذا يتفق مع ما جاءت به الفرضية الخامسة من عدم تأثير قطاع العمل على إجابـات                  

 .المبحوثين الكلية ، مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية الخامسة 
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 :تائج المتعلقة بالفرضية السادسةمناقشة الن .6.2.4

 
نصت الفرضية السادسة على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفـراد                

حول واقع وآليات دمج البلديات في الضفة الغربية تعـزى          ) α > 0.05(العينة عند مستوى الداللة     
 One Way( ية تم استخدام تحليل التباين األحادي ولفحص هذه الفرض .لمتغير الحالة االجتماعية

ANOVA(  كما يبين الجدول ،  )حيث أظهرت النتائج الواردة في الجدول ما يلي  )  13.4 ،: 
 

لم تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة                •
)0.05 < α (    كل محور من محاور االستبانة وأقسامها، أي       تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية ل

أن إجابات أفراد العينة لم تختلف على محاور االستبانة على الرغم من اخـتالف حـاالتهم     
االجتماعية، مما يشير إلى عدم تأثير الحالة االجتماعية على إجابات المبحوثين على فقرات             

 .هذه المحاور 
اً لمتغير الحالة االجتماعية فإنه ال توجـد فـروق       حسب الدرجة الكلية لمحاور االستبانة تبع      •

) α > 0.05(ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة عند مستوى الداللـة             
حول واقع وآليات دمج البلديات في الضفة الغربية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية، حيـث              

وهـي قيمـة غيـر دالـة        ) 0.631(وبداللة إحصائية مقدارها     ) 0.460" (ف"بلغت قيمة   
 :حيث أن ) α > 0.05(إحصائياً عند مستوى 

P- Value = 0.631 >  0.05 

 
مما يعني أن أفراد العينة لم تختلف إجاباتهم على فقرات االستبانة ومحاورها بـاختالف حـاالتهم                

قيمة الكليـة   االجتماعية، مما يشير إلى عدم تأثير الحالة االجتماعية على إجابات المبحوثين على ال            
لمحاور االستبانة ، وهذا يتفق مع ما جاءت به الفرضية السادسة من عدم تأثير الحالة االجتماعيـة                 

 .على إجابات المبحوثين الكلية ، وهذا يدعونا إلى عدم رفض الفرضية السادسة 
 

  تلخيص نتائج الدراسة3.4
 

 :فيما يلي تلخيص ألهم نتائج الدراسة
 

 استغالل الموارد المحلية بشكل أفضل مما ساعد في توزيعها علـى            دمج البلديات ساهم في    •
 .البلديةاألنشطة االقتصادية بشكل عادل في مناطق 
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دمج البلديات أدى إلى تحسين الوضع المالي للبلديات المدمجة وذلك من خالل زيادة حصة               •
هـا السـتخدام    البلدية من حصة الموازنة الحكومية وزيادة قيمة المساعدات للبلدية مما دفع          

التكنولوجية في األنظمة المالية وسهل عليها عملية الجباية لمستحقات البلدية وزادت بـذلك             
عوائد التنظيم والترخيص ودفعها إلظهار ذممها المالية لتحفيز المواطن وتشجيعه وإظهـار            

 .شفافية ونزاهة في عمل البلدية
وموظفي البلديات المدمجة من خـالل      دمج البلديات أدى إلى رفع الكفاءة اإلدارية ألعضاء          •

وضوح الهيكل التنظيمي وتوزيع األدوار وسمح لهم بممارسة إعداد الخطط اإلسـتراتيجية            
 .باستخدام نظم المعلومات المحوسبة التي سهلت الوصول واالطالع على المعلومات بحرية

 من حيث العـدد     إن تحديد األهداف واإلجراءات وفق احتياجات البلدية من الموارد البشرية          •
والمواصفات وتحديد المعايير المطلوبة للوظائف الشاغرة بدقة حسب االحتياج وتحليل هذه           
الوظائف وتحديد األجر المناسب لهذه الوظائف حسب عبئها الوظيفي مع تزويد شـاعريها             
بالمعلومات والخبرات الالزمة ألدائها يؤدي إلى رفع مستوى إدارة الموارد البشـرية فـي              

 .دية لذا يتوجب على البلديات إتباع هذه اآلليات والوسائل لرفع مستوى القوى البشريةالبل
اآلليات والمقترحات في المحور الخامس تم الموافقة عليها بدرجة موافقة كبيرة مـن قبـل                •

األعضاء لذا يتوجب على جهات االختصاص إلزام البلديات بالعمل علـى البـدء بتـوفير               
 :حقيقها والبدء بتطبيقها وأهمهااإلمكانيات الالزمة لت

 

o إنشاء قسم خاص للشكاوي واالعتراضات. 
o تحديد مهام محددة للجان البلدية. 
o إعداد برنامج مالي متطور لتحسين اإلجراءات المالية. 
o إعداد برامج تدريبية لتأهيل األعضاء بشكل متواصل. 
o إنشاء دليل إرشادي للمواطنين للتعرف على أعمال البلدية. 
o قناة اتصال لتشبيك العالقات مع الجهات الممولةتأسيس . 
o إعداد خطة إعالمية للتواصل مع المجتمع المحلي. 

 
 : حقق دمج البلديات تحسنا في نوعية خدمات التي تقدمها البلدية في المجاالت التالية •

 
o  التعامل مع المواطنين وذلك من خالل: 

 .تسهيل إجراءات الترخيص �
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 .طنين عند انجاز معامالتهمتقليل وقت انتظار الموا �
 .توفير مكان مناسب الستقبال المواطنين �
 .إعداد دليل إجراءات للمراجعين �
 .تحسين مستوى النظافة العامة �
 .توفير لوحة إرشادات للمواطنين  �

o الطرق واإلنارة من خالل: 

 .توفير طرق معبدة �
 .توفير إنارة شوارع �

 

ن نوعية الخدمات المقدمـة للمنتفعـين فـي         ضعف اإلمكانيات التي تقدمها البلديات لتحسي      •
 حيث تعتبر من اآلليات التي تحتاج المزيد من التخطيط       - الصحة والترفيه  -المجاالت التالية 
 :لتحقيق تقدم في

 

o تحسين المجاري والصرف الصحي. 
o معالجة المكاره الصحية. 
o إنشاء متنزهات لترفيه المواطنين. 

 

احتياجـاتهم   دمات التي تقدمها البلديات للمنتفعين مـع   زادت عملية دمج البلديات مالئمة الخ      •
احتياجات المنتفعين وال  وذلك من خالل مالئمة الهيكل التنظيمي مع الواقع الذي تالءم مع 

 .الحتياجات المواطنين سيما في مالئمة إنارة الشوارع ووجود طرق معبدة مالئمة 
لخدمات المقدمة للمنتفعين لكي تـتالءم      ضعف اإلمكانيات التي تقدمها البلديات المدمجة في ا        •

مع احتياجاتهم وتعتبر أنها بحاجة إلى المزيد من التخطيط والعمل لتطويرها وتحسينها حتى             
 :تتالءم مع احتياجات المنتفعين وهذه الخدمات

 

o المجاري والصرف الصحي. 
o حدائق خضراء للترفيه. 
o خدمات المياه الستعماالت مختلفة. 
o حتياجات المزارعين المختلفةالخدمات الزراعية ال. 
o الخدمات الصحية. 
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o البنية التحتية. 
 

أدى دمج البلديات إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسـات األهليـة           •
 .والشخصيات االعتبارية

لم تنجح البلديات وعملية الدمج في تجنيد متطوعين لمساعدة البلديات فـي تأديـة واجبهـا                 •
 من إقناعهم بالمشاركة في تنفيذ المشاريع العامة ويعود ذلك إلـى تركيـز              وكذلك لم تتمكن  

البلديات لتجنيد الشخصيات االعتبارية دون غيرها، وعدم التخطيط الجيد للمشـاريع التـي             
 .تالمس احتياجات المواطنين

أعرب المنتفعون عن الموافقة بدرجة متوسطة على اآلليات والمقترحات الواجـب إتباعهـا         •
ة فاعلية عملية الدمج والحفاظ على استمراريتها وأن هذه اآلليات والمقترحات يجـب             لزياد

 :العمل على تعميمها لتالمس رغبات المواطنين ورضاهم وهذه المقترحات وهي
 

o على جهات االختصاص ووزارة الحكم المحلي خاصة العمل على: 
 
لس البلدية نسـبة    سن تشريعات وقوانين  قائمة على اساس تقسيم العضوية في المج           �

 .لعدد السكان
 .العمل على إعطاء صالحيات أوسع للبلديات المدمجة �
تحديد معايير محددة لعضوية المجلس البلدي لضمان ابراز الكفاءات والحـد مـن              �

 .العشائرية والقبلية والحزبية
 .سن تشريعات وقوانين لضمان تمثيل كأنه المواقع المدمجة في عضوية البلدية �

 

o ات المدمجة العمل علىعلى البلدي: 
 

 .توزيع المشاريع المقدمة من البلدية حسب األولوية في االحتياج �
 .العمل على تعزيز ثقافة المساهمة المجتمعية في تنفيذ المشاريع �
 .العمل على دمج وتوسيع شبكة الطرق بين المواقع المدمجة �

 

 :  تلخيص نتائج الفرضيات4.4
 

ت تنص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       تم قبول فرضيات الدراسة التي كان     
في إجابات المبحوثين حول انعكاس دمج البلديات على محاور الدراسة تعزى           ) α > 0.05(الداللة  
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في حـين تـم      .للمتغيرات، الجنس، الفئة العمرية، المؤهل العلمي، قطاع العمل، الحالة االجتماعية         
 تعزى لمتغير مكان االقامة وهذا ما أوضحته الدراسة، عنـدما           رفض الفرضية الرابعة التي كانت    

الزيتونـة،  (اختلفت إجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة ومحاورها باختالف مكان االقامـة             
مما يشير إلى تأثير مكـان االقامـة علـى إجابـات     . )االتحاد، بني زيد الغربية، بني زيد الشرقية     

ة لمحاور االستبانة حيث كانت االستجابات لصالح أفراد العينة من الـذين            المبحوثين في القيمة الكلي   
 .يتلقون خدماتهم من بلدية بني زيد الغربية وبلدية بني زيد الشرقية

 
 وقـد   1965ويعود هذا االختالف إلى أن بلدية بني زيد الغربية تم إنشاءها ما قبل االحتالل عـام                 

 كمـا أن هنـاك امتـداد    1967رباء والماء وذلك منذ عام توفرت فيها الخدمات األساسية مثل الكه     
واالمتداد العائلي مثل آل برغـوثي،      ) وهما بيت ريما ودير غسانة    (عائلي بين القريتين المدمجتين     

وآل شعيبي فهناك تواجد ل آل برغوثي في القريتين وكذلك آل شعيبي، وبسبب هذا االمتداد جعـل                 
في األراضي تداخال كبيرا مما جعل المصالح مشتركة لـيس          من الجغرافيا بسبب اإلرث والميراث      

 .باإلمكان فصلها
 

أن العمل المؤسسي المجتمعي بدأ مبكراً ولفترة طويلة مما عزز الثقافة المجتمعية لدى المـواطنين،       
وهذا ما حدا ببلدية بني زيد الشرقية بسبب قربها الجغرافي من بلدية بني زيد الغربيـة والتشـابه                  

ن حيث المواصفات والمعايير المذكورة أن تنقل التجربة الناجحة لجارتهـا، ففـي العـام               الكبير م 
أما بلدية   .م تم إنشاء بلدية بني زيد الشرقية المدمجة بين القريتين عارورة ومزارع النوباني            1998

 . وولدت في ظروف سياسية صعبة2005الزيتونة واالتحاد فنشأتهما حديثة منذ عام 
 

 لدراسة بنتائج الدراسات السابقةنتائج ا  مقارنة 5.4
 

على الرغم من اختالف المناظير والخلفيات واإليديولوجيات للباحثين الذين قدموا هذه الدراسـات ،              
 :إال أن هناك مجموعة من النتائج المشتركة أجمعت عليها هذه الدراسات وتمثلت بما يلي 

 
م وضوح السياسات وشـكل النظـام المطلـوب         التوجه نحو الالمركزية في الهيئات المحلية ، عد       

تصميمه في الهيئات المحلية ، عدم مالءمة قانون الهيئات المحلية لواقع الهيئات المحليـة ، هنـاك                 
 .تعدد في المستويات اإلدارية وهناك كثرة في أعداد الهيئات المحلية 

 
 مركزية والقوانين إال أننا نالحظ مما سبق أن هذه الدراسات ركزت على سياسات السلطة ال
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والتشريعات الخاصة بالحكم المحلي والمستويات اإلدارية في الحكم المحلي ، بينما ركـزت هـذه               
الدراسة على أثار دمج الهيئات المحلية في تحسين الوضع المالي واإلداري وإدارة الموارد البشرية              

مة للمواطنين ومدى مالءمتهـا     واستغالل الموارد المحلية المؤدية إلى تحسين نوعية الخدمات المقد        
الحتياجاتهم ، وقد ظهر ذلك جليا من بعض النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة التي كـان مـن                   

إن عملية دمج البلديات أدت إلى تحسين الوضع المالي ورفع الكفاءة اإلداريـة ألعضـاء                :أهمها  
لموارد المحلية بشكل أفضل ممـا      وموظفي البلديات المدمجة ، إن دمج البلديات أدى إلى استغالل ا          

أسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة من البلديات المدمجة للمواطنين ، وقد بينت هذه الدراسـة               
ان هناك ضعف في اإلمكانيات المقدمة من البلديات والوزارة فـي تطـوير الخـدمات الصـحية                 

 . والترفيهية والزراعية والصرف الصحي 
 

 :د توافقت مع هذه الدراسة في كثير من التوصيات التي كان أهمها إال أن هذه الدراسات ق
 

إعادة النظر في قانون الهيئات المحلية الفلسطينية والعمل على استكمال القوانين واألنظمـة بعمـل               
الهيئات المحلية والعمل على سن التشريعات والقوانين التي تلبي رغبة المواطنين وتحفيزهم علـى              

محافظة على إجراء انتخابات دورية ومنتظمة وديمقراطيـة ، ضـرورة تخويـل             عملية الدمج ، ال   
البلديات صالحيات أوسع في مجال تقديم الخدمات للسكان ، العمل على تصنيف جزء من الهيئـات    
المحلية إلى بلديات من خالل عمليات الضم والدمج ، على الهيئات المحلية االهتمـام بجمهورهـا                

 .والتواصل معهم وتطوير آليات االتصال 
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 الفصل الخامس

______________________________________________________ 

 االستنتاجات والمقترحات

 
  االستنتاجات1.5
 

المخطط الهيكلي أحد الضرورات المهمة لعملية التخطيط وإعداد الخطط اإلستراتيجية فـي             •
مجة بإعداد مخططات هيكلية لتسهل عليهـا       البلدية المخطط الهيكلي لذا قامت البلديات المد      

عملية التخطيط ، حيث كان ذلك من اآلثار المترتبة والمتحصلة لعملية الدمج، ونسـتنتج أن     
 .المخططات الهيكلية لم تكن معدة قبل عملية الدمج

لم يكن هناك استغالل جيد ومثمر لألراضي بسبب عدم وضوح معالمها ومساحتها ومسالكها  •
 . هيكلي زادت قيمة األراضي وتوفرت اإلمكانيات الستغاللها بشكل أفضلوبتوفير مخطط

إنارة الشوارع لم تكن متوفرة وعملية دمج البلديات ساهمت في تقديم هذه الخدمة كونها من                •
 .المسائل الهامة في حياة المواطنين

البلديـة  المقومات المالية للبلديات المدمجة مازالت تعتمد على المساعدات والهبات وحصة            •
من الموازنة الحكومية وعوائد التنظيم والترخيص ولم ترتق إلى تنفيذ مشروعات استثمارية            

 لزيادة إيراداتها 

وتحسين وضعها المالي لزيادة اعتمادها على الذات وتحسـين نوعيـة الخدمـة المقدمـة                •
 .للمواطن

 تنفيذ مشـاريع    باعتماد البلديات على المساعدات والموازنة الحكومية وضعف قدرتها على         •
استثمارية ظل العجز في المديونية قائماً وبقيت مصروفات البلدية التشغيلية مـن موازنـة              

 .البلدية وهذا أثر على تنفيذ مشروعات هامة تخدم المواطنين 
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تركيز البلديات المدمجة على إدارة األمور الخدماتية من تحسين إجراءات وانجاز الخدمات             •
ام المواطنين وتسيير الحياة اليومية ال يوفر الوقت الكافي ألعضاء      وتحسين صورة البلدية أم   

 المجالس البلدية 

 .اإلعداد خطط تنفيذية ومالية تمكن البلدية من تنفيذ خطتها اإلستراتيجية •
لم تتمكن البلدية من تعزيز الثقة بين متلقي الخدمات والبلديات رغـم االهتمـام بـاألمور                 •

انجازها وتحسين اإلجراءات مما يسـتدعي وضـع خطـط          اإلدارية في مجال الخدمات و    
وبرامج لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين في مجال حقوقه وحقـوق البلديـة، وتحميـل           

 .المواطنين المحليين مسؤولياتهم تجاه البلدية
التركيز على إعداد نظم وآليات لتحفيز العاملين سواء بتصنيف الوظائف أو تحديـد نظـام                •

لبرامج التدريبية دون أن تقوم بإعداد وتطبيق برامج تطبيقية للعاملين فـي            األجور وإعداد ا  
استقطاب متطوعين للبلدية وتحفيز المواطنين والمؤسسات المجتمعية على الشـراكة مـع            

 .البلدية
بموافقة أعضاء المجالس البلدية على كافة فقرات المحور الخامس والرغبة فـي التطـوير               •

ضعفا في الرقابة والمتابعة من قبل وزارة الحكم المحلي علـى           والتحسين نستنتج أن هناك     
 .البلديات وكذلك القصور في اإلشراف والتوجيه والمساعدة في التخطيط والتطوير للبلديات

هناك ضعف واضح في االهتمام بجمال الطبيعة والترفيه والترويح عن نفوس المـواطنين              •
 .اإلجراءات اليوميةواألمور الصحية من قبل البلديات واهتمامها ب

الثقافة الغير مكتملة لدى المواطنين بأهمية الوضع الصحي وجمال الطبيعة لدى المواطنين              •
 . بسبب عدم مطالبتهم البلديات بتوفير هذه الخدمات والتركيز عليها

تركيز البلديات على األمور التنظيمية والفنية أدى إلى عدم مالءمة الخدمات الضرورية مثل  •
 .الحتياجات المواطنين)  الصحية والزراعية والبنية التحتية الخدمات(

هناك قصور من قبل الجهات المختصة في تحسين القوانين والتشريعات المرغوب بها من              •
 .قبل المواطنين وخاصة في ضمان عضوية المواقع المدمجة في المجالس البلدية

ج من العمل على تعميم فكرة      لم تتمكن الجهات المختصة حتى اآلن رغم تجربة عملية الدم          •
 .عملية الدمج بسبب قصورها في سن التشريعات والقوانين المتعلقة بدمج البلديات

 

 التوصيات 2.5

 
 :فيما يأتي أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة وتوجه هذه التوصيات إلى الجهات المعنية

 . وزارة الحكم المحلي ، البلديات ، المواطنين ، الباحثين 
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 : توصيات لوزارة الحكم المحلي.1.2.5
 

ضرورة تكريس الموارد المتاحة لتعزيز وتوفير المتطلبات الالزمة لتعزيـز فكـرة دمـج               •
 .البلديات والعمل على تطويرها ومعالجة نقاط الضعف والقصور فيها

ضرورة العمل على تخصيص موازنات خاصة لدعم المشاريع العامـة والمشـتركة فـي               •
لتحفيز المواقع الغير مدمجة بعملية الدمج وكذلك تمييز البلديات المدمجـة           البلديات المدمجة   

 .من حصة الموازنة الحكومية
العمل على تشجيع البلديات المدمجة بتنفيذ مشروعات استثمارية لزيادة إيراداتهـا الماليـة              •

ت لتتمكن من االستمرار والديمومة واالعتماد على الذات وذلك من خالل رزمة من التسهيال     
 .االستثمارية لتشجيعها وتحفيزها على تنفيذ هذه المشروعات

العمل على إعطاء صالحيات أوسع للبلديات المدمجة ونقلها من مؤسسة تـوفر الخـدمات               •
 .األساسية للمواطن إلى مؤسسة مشاركة في صنع السياسات وإعداد الخطط

المية مع المجتمع المـدني    العمل على اجتماعات دورية وإبرام اتفاقيات وبرامج تثقيفية وإع         •
 .والقطاع الخاص والمؤسسات األهلية لجذب االستثمار وتعزيز العمل المحلي

العمل على سن القوانين والتشريعات التي تلبي رغبة المواطنين وتحفزهم على عملية الدمج             •
ومنها ضمان عضوية المواقع المدمجة في المجلس البلدي وتوزيع العضوية نسـبة لعـدد              

 .وتوزيع المشاريع حسب االحتياج وتحديد معايير العضوية وغيرهاالسكان 
 .ضرورة إجراء االنتخابات بشكل منتظم  •
 . العمل على توسيع المخططات الهيكلية للبلديات للحد من التوسع االستيطاني  •

ضرورة التخلص من لجان المشاريع وضمها الى البلديات المجاورة وفقا للقوانين المعمول             •
 .بها

 .ة ان تكون عملية الدمج اجبارية لتسهيل مهام الجهات ذات العالقةضرور •
 

 :توصيات للبلديات 2.2.5
 

هناك حاجة للعمل على تعزيز العالقة مع المؤسسات األهلية والقطاع الخـاص ومنظمـات     •
 .المجتمع المدني لجلب االستثمار

ـ            • اون المشـترك   العمل على التنسيق المستمر بين البلدية والبلديات المجاورة لتحقيـق التع
 .وخاصة في المشاريع العامة التي تخص المنطقة الكبيرة

ضرورة تأسيس قنوات اتصال مع المواطنين وبشكل مستمر مـن خـالل عقـد نـدوات                 •
 واجتماعات ومنشورات تثقيفية لتعزيز العمل المجتمعي لدى المواطنين والعمل على تجنيدهم 
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 .المشاركة الشعبية في صناعة القراراتلمساعدة البلدية والتعاون معها وتحفيزهم على 
العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن كافة المعطيات حـول البنيـة المعلوماتيـة                •

 .والمعرفية المرتبطة بالبلدية للرجوع اليها في اعداد الخطط وتلبية حاجات المنتفعين
جل رفـع مسـتوى     ضرورة العمل على تلبية احتياجات الموظفين وتدريبهم وتأهيلهم من أ          •

 .أدائهم واالرتقاء بمستواهم الوظيفي
أن تكون المشاريع المراد تنفيذها وفق الخطة التي وضعها المجلس البلدي وتنسجم مع حاجة  •

 .المواطنين الفعلية وبمشاركة المجتمع المحلي في اتخاذ القرار
 .ألعمال البلديةالتقيد التام بالمخطط الهيكلي التنظيمي للبلدية بصفته المنظم والموجه  •
التركيز على المشاريع واألعمال التي تبرز جمال المنطقة ومظهرها وتحافظ على السالمة             •

 .والصحة العامة
 .توزيع الخدمات بعدالة بين المناطق المدمجة والمواطنين •
إنشاء مكتب للجمهور لتقديم المعلومات للمواطنين وإرشادهم مزود بمجموعة مـن األدلـة              •

خطوات التفصيلية والواضحة للحصول على الخدمات المطلوبـة وكـذلك          واإلجراءات وال 
 .مزود بصندوق للشكاوى واالعتراض

: العمل على تحسين الخدمات التي لم تتالءم واحتياجات المواطنين حسب الدراسـة وهـي              •
 المجاري، 

 .الخدمات الزراعية، الخدمات الصحية، البنية التحتية، إنشاء حدائق •
مشاركة المجتمع المحلي وإظهارها وإفساح المجـال أمـام المـواطنين           إعداد الموازنات ب   •

 .لالطالع على المعلومات الالزمة
 

 : توصيات للمواطنين.3.2.5
 

ضرورة دفع المستحقات المترتبة على المواطن مقابل الخدمات التي يتلقاها لتتمكن البلديات             •
 .من رفع مستوى أدائها وتحسين نوعية الخدمات المقدمة

ة حفاظ المواطنين على حقهم االنتخابي والمشاركة الفاعلة في االنتخابـات للحفـاظ          ضرور •
 .على مبدأ الديمقراطية والمساهمة في اختيار الكفاءات

المطالبة الدائمة والحثيثة بالمشاركة األهلية في اتخاذ القرار باألمور التي تخص البلدية وال              •
 .سيما التي تمس مصالح المواطنين

التجاوب مع قرارات البلدية وتنفيذها لمساعدة البلدية في عملية تقييم األداء وتقييم            االلتزام و  •
 .األثر المترتب على هذه القرارات للمساعدة في إعداد الخطط والتخطيط الجيد
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االستجابة للمشاركة والمساهمة في تنفيذ المشاريع بمبادرات من المجتمع المدني والمواطنين   •
 .لملقى على عاتق البلديات والمساهمة في زيادة إيرادات البلدياتللتخفيف من األعباء ا

 .الحفاظ على منجزات البلدية والمشاريع المنفذة ورعايتها وعدم العبث بها وتخريبها •
ضرورة تزويد البلديات بالمقترحات والتوصيات لتعزيز التواصل بين المواطنين والبلديـة،            •

 .ات التي تدعوا لها البلدية مع المواطنينوحضور الندوات وورشات العمل واالجتماع
المشاركة في اإلشراف والرقابة الشعبية على أداء البلدية وتصويب نقاط الضعف وتعزيـز              •

 .نقاط القوة
 

 : توصيات بحثية .4.2.5
 

 .الوسائل الكفيلة بتعزيز فكرة دمج البلديات •
 .دمج البلديات بين الواقع والتطبيق في فلسطين •
 ".راسة مقارنة بين التجربة األردنية والتجربة الفلسطينيةد"دمج البلديات  •

 .سياسات الحكم المحلي في تطوير المجالس المشتركة ودمجها في بلديات •
آليات دمج الهيئات المحلية الفلسطينية لتقليص تضخم عـددها والعمـل علـى تطويرهـا                •

 .وتحسينها
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 قائمة المراجع
 

لمجالس المحلية في محافظتي جنين وطـولكرم       مصادر تمويل ا   ) :  2007.( إبراهيم، ح    •
 )رسالة ماجستير غير منشورة .( جامعة القدس ،فلسطين.وسبل تطويرها

المؤشرات المفاهيمية والعلمية للحكم الصالح في الهيئـات المحليـة           ) : 2008.( أحمد، أ    •
 )رسالة ماجستير غير منشورة.( الفلسطينية جامعة النجاح، فلسطين 

شبكة االتصاالت في فلسطين واقع وتخطيط مستقبلي، جامعة النجاح         ): 2006. (أحمد، ص  •
 .الوطنية، فلسطين

أثر النشاطات العمرانية المختلفة على اسـتخدام األرض        ): 2005. (إسحاق، ج، وآخرون   •
 .بيت لحم). أريج(والمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، معهد األبحاث التطبيقية 

  دور الهيئات المحلية الفلسطينية في تعزيز المشـاركة وإحـداث             )2005.( إسماعيل، ع    •
 ).رسالة ماجستير غير منشورة.( جامعة النجاح، فلسطين. التنمية المستدامة

البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسـطين النشـأة          ) :  2004. ( اشتية، م، وحباس، أ      •
قتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار    اال الوظيفية، ودورها في التنمية االقتصادية، المجلس       

 .الطبعة األولى). بكدار(
: الحكم الراشد المحلـي   ) :  مساءاً   3:24،  2010-12-13االثنين  : chaib.( جهيدة، ر   .أ •

 .قراءة في التجربتين األمريكية واألردنية
 .مركز البحوث، نابلس" أي نوع من السلطة نريد ): 1996. ( الجرباوي، ع •
تقييم أثار عملية الدمج على أداء البلديات الكبرى في األردن ،            ) : 2005. (جرادات، ص  •

 .، جامعة اليرموك ، األردن

توصيات برصد نقاط الفشل فـي دمـج البلـديات           ) : 2011-3-31( جريدة الدستور ،     •
 .ومراعاة التمثيل السكاني

 والثقافـة تسـلم     األردنية للعلـوم   ) : 2011-3-31( الجمعية األردنية للعلوم والثقافة ،       •
 .توصياتها حول إصالح البلديات إلى الوزير الحباشنة

بيروت ، األهلية للنشـر والتوزيـع ،الطبعـة         . القانون اإلداري    ) : 1979.( حاتم ، ش     •
 .األولى 

إستراتيجية تطوير الهيئات المحلية في منطقـة أريحـا واألغـوار            ) : 2009.( حامد، ر    •
 .فلسطين).يررسالة ماجست.( جامعة النجاح .

واقع واستراتيجيات تطـوير اإلدارة المحليـة فـي األراضـي            ) : 2006.( حسيبا، س    •
 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(جامع النجاح، فلسطين.الفلسطينية 
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 .، دار الطليعة للنشر، بيروت1بالدنا فلسطين، ج): 1973. ( الدباغ، م •
ة في محافظات الضفة الغربية، الطبعـة  تقييم البيئة الطبيعي): 1999( .ذوابة، س، واَخرون •

 .وزارة التخطيط والتعاون الدولي، رام اهللا. الثانية
 .نحو صياغة رؤية للحكم المحلي في فلسطين  ) : 2007.( زبيدي، ب •
 .األردن . أنواع عضوية المجالس المحلية دراسة مقارنة ) : 2005.( الزعبي، خ  •
) أ ( يجيات البلـديات والهيئـات المحليـة       اختصاصات واسترات  ) : 2004.( زهران ، م     •

 ).رسالة ماجستيرغير منشورة.( جامعة النجاح، فلسطين. وأثارها في المشاركة والتنمية 
اجتماع مجلس   ) : 2010-11-10( السلطة الوطنية الفلسطينية ، رئاسة مجلس الوزراء ،          •

 .، يقرر ضم بلديات  ) 72( الوزراء في جلسته 
اجتماع مجلس   ) : 2010-11-10( فلسطينية ، رئاسة مجلس الوزراء ،       السلطة الوطنية ال   •

 .Molg.pan.ps .، يقرر ضم بلديات  ) 72( الوزراء في جلسته 
الدليل االرشادي لدمج الهيئـات    ): 2009(السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الحكم المحلي        •

 .المحلية
 .دائرة المجالس المشتركة): 2004(السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الحكم المحلي  •
قانون انتخاب مجالس الهيئـات     ): 1996(السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الحكم المحلي        •

 .المحلية الفلسطينية
 قـانون الهيئـات المحليـة       ):1997(السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الحكـم المحلـي          •

 .15الفلسطينية، المادة
الحوار المتمدن  .ق ومعايير عن اإلدارة المحلية والحكم المحلي        حقائ ) : 2008.( سالم ، أ     •

  .2258: ، العدد

 هيئة محلية في أريحا واألغوار الفلسطينية       16دمج   ) : 2008 -12-22( شبكة إسراج ،     •
 . مجالس مشتركة 4في 

، وكيل وزارة الحكم المحلي ماهر غنيم يتفقد منطقة الكفريات          )شباط11،  2010. (شديد، م  •
 ).(http://alfajertv.com,25/10/2010 .تلفزيون الفجر الجديد. ب طولكرمجنو

اثر دمج البلديات على دور مؤسسات الحكم المحلي في التنميـة            ) : 2010.( الشرعة ، ه     •
 جامعـة أل البيـت    دراسة اتجاهات الرأي لمجلس األمة األعيـان والنـواب ،    -السياسية  

 رسالة ماجستير غير منشورة. ( األردن.

الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهـات        ) : 2005.(عبد الوهاب ، س     . طعامنة ، م     •
 .القاهرة ،مصر. جامعة القاهرة . جامعة اليرموك ،اربد ، األردن . التطوير
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ن، الهيئة الفلسـطينية    حول المركزية والحكم المحلي في فلسطي      ) :  2001.( طوقان، ط    •
 .المستقلة لحقوق المواطن 

دور المجالس المشتركة في الضفة الغربية في التنمية والحكـم           ) :  2009.( عبد ربه، ح     •
 ).رسالة ماجستير غير منشورة .( جامعة القدس، فلسطين. المحلي

 -الحوار. " الحكم المحلي والهيئات المحلية في فلسطين        ) :  2005.( عبد العاطي ، ص      •
  .1315، العدد ، " المتمدن 

 12:16 2010-12-13االثنـين  : chaib :( وإبـراهيم ، د  . زوليخة ، ق . عثماني ، أ  •
 .  ،الحكم الراشد والتنمية المحلية المستدامة)  صباحاً

تحـديات  ) .  مساءا   3:03 2010-12-13االثنين: Chaib:( وبن علي ، خ     . عنترة، م    •
 .ة الجزائريةترشيد اإلدارة المحلي

السياسات الحكومية في تقليل عدد المجالس البلدية ودمجهـا فـي            ) : 2010.( غنايم ، أ     •
 ).مشروع تخرج غير منشور ( جامعة بيرزيت، فلسطين.  بلديات

التعداد العام للسكان والمسـاكن     ): 1997(فلسطين، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني       •
 .صاء الفلسطيني، رام اهللالجهاز المركزي لالح. والمنشاَت

مقاالت في اإلدارة وعن الهيئات المحلية ، وزارة الحكم المحلي ،            ): 2008.( القاروط، م    •
 .الطبعة ألولى 

. ، االعالن عن تأسيس بلدية الكفريات في منطقة طـولكرم         )كانون أول 12،  2010(القدس   •
 .1القدس، ص

 لإلجابات، الحسابية المتوسطات ىإل استنادا ليكرت مقياس تقسيم :( 2009 ) ز قنام، •

 .غيرمنشور

 ).2012(المجالس المحلية الشبابية، فلسطين،  •

)atemplate,9.1.2012.php?id=100 atemplate/ org youthlocalcouncils.www( 
إستراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربية وعالقتهـا بالتنميـة          ): 2011. (كوع، ن  •

 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(، جامعة القدس، فلسطين)ق وتحدياتاَفا(المحلية واإلقليمية 

كتاب موجه من مجلس قروي جبارة الى معالي وزير الحكم          ): 2010(مجلس قروي جبارة     •
). 29/9/2010/تقرير مجلـس قـروي    (المحلي يرفض خالله االندماج في بلدية الكفريات        

 ).غير منشور. (طولكرم. مجلس قروي جبارة

قرار جلسة في المجلس القروي كفر عبوش، خمـس         ): 2010(كفر عبوش   مجلس قروي    •
أعضاء من أصل سبعة أعضاء يصوتون بعد االندماج في بلدية واحدة لمنطقـة الكفريـات              

 ).غير منشور. (طولكرم. مجلس قروي كفر عبوش). 76/تقرير مجلس قروي(
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لي وزيـر   كتاب موجه من مجلس قروي الراس الى معـا        ): 2010(مجلس قروي الراس     •
تقريــر مجلــس (الحكــم المحلــي يــرفض خاللــه االنــدماج فــي بلديــة الكفريــات 

 ).غير منشور. (طولكرم. مجلس قروي الراس). 29/9/2010/قروي
إستراتيجية تنمية مجالس الخدمات المشتركة في األراضي الفلسطينية ): 2012. (محمود، ق  •

 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(ن حالة دراسية لمحافظة قلقيلية، جامعة النجاح، فلسطي-

دراسة ميدانيـة   " اثر إعادة هيكلة البلديات على أداء الخدمات ،          ) : 2005.( معايطة ، م     •
جامعـة مؤتـة،    ) ". الكرك ، الطفيلة ،معـان      ( لبلديات مراكز محافظات جنوب األردن      

 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(االردن
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 تصنيف البلديات: أ-1.2ملحق 
 

 Formations & Election  ارة العامة للتشكيالت واالنتخاباتاالد
Department 

 Municibilities Till 26  26/12/2010كشف البلديات لغاية 
December. 2010 

 Name Governarate عدد السكان Clasasifiction اسم البلدية المحافظة الرقم

 A 41866 Jenin Jenin جنين 1

  B 2497 Qabatiya قباطيه 2

  B 11002 Arraba عرابه 3

  B 14564 Ya’bad يعبد 4

  B 17493 Al Yamun اليامون 5

  C 7863 Kafr Ra’i كفر راعي 6

 C 10060 Silat al السيله الحارثيه 7
Harithiya 

 

   B 18496 البلدية المتحدة 8

  ’C 9562 Jaba جبع 9

 C 6186 Silat adh سيلة الظهر 10
Dhahr 

 

  C 3913 Az Zababida الزبابدة 11

  C 6090 Birqin برقين 12

13 

 جنين

 B 20339 Marj Iben مرج بن عامر
Amer 

 

 C 8801 Qaffin Tulkarm قفين 1

 C 5644 Baqa as باقا الشرقية 2
Sharqiya 

 

  C 2993 Zeita زيتا 3

  C 6496 ‘lllar عالر 4

  C 9484 ‘Attil عتيل 5

 C 8641 Deir al دير الغصون 6
Ghusun 

 

  C 6930 Bal’a بلعا 7

  A 54258 Tulkarm طولكرم 8

  B 7691 Anabta عنبتا 9

 D 4440 Kafr al كفر اللبد 10
Labad 

 

  D 5241 Beit Lid بيت ليد 11

12 

 طولكرم

  C 7527 Al-Kafreiat الكفريات
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 تصنيف البلديات: ب-1.2ملحق 
 

 Formations & Election  العامة للتشكيالت واالنتخاباتاالدارة 
Department 

 Municibilities Till 26  26/12/2010كشف البلديات لغاية 
December. 2010 

 Name Governarate عدد السكان Clasasifiction اسم البلدية المحافظة الرقم

 A 18504 Tubas Tubas طوباس 1

  C 11907 Tammun طمون 2

3 

 طوباس

  C 7135 ‘Aqqaba عقابة

 D 3724 Sabastiya Nablus سبسطية 1

 C 8010 ‘Asira ash عصيرة الشمالية 2
Shamaliya 

 

  A 133714 Nablus نابلس 3

  C 10961 Beit Furik بيت فوريك 4

  C 5905 Huwwara حوارة 5

  C 9672 Beita بيتا 6

  C 6599 Jamma’in جماعين 7

  C 8823 Aqraba عقربا 8

9 

 نابلس

  C 7559 Qabalan قبالن

 A 44593 Qalqiliya Qalqiliya قلقيلية 1

  C 8355 ‘Azzun عزون 2

  C 6427 Habla حبله 3

  C 3092 Jayyus جيوس 4

5 

 قلقيلية

  D 4189 Kafr Thulth كفر ثلث

 D 33135 Deir Istiya Salfit دير استيا 1

 D 4029 Qarawat راوة بني حسانق 2
Bani Hassan 

 

  D 3443 Kifl Haris كفل حارس 3

  C 8548 Biddya بديا 4

  C 5040 Az Zawiya الزاوية 5

  A 9564 Salfit سلفيت 6

  D 3430 Bruqin بروقين 7

  D 4826 Kaft ad Dik كفر الديك 8

9 

 سلفيت

  D 3387 Deir Ballut دير بلوط
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 تصنيف البلديات: ج-1.2ملحق 
 

 Formations & Election  االدارة العامة للتشكيالت واالنتخابات
Department 

 Municibilities Till 26  26/12/2010كشف البلديات لغاية 
December. 2010 

 Name Governarate عدد السكان Clasasifiction اسم البلدية المحافظة الرقم

 B 5940 Bani Zeid (al زيد الغربيةبني  1
Gharbiya) 

Ramallah 

  D 3359 ‘Abwein عبوين 2

  D 4024 Turmus’ayya ترمسعيا 3

  C 5640 Sinjil سنجل 4

المزرعة  5
 الشرقية

D 4842 Al Mazra’a 
ash Sharqiya 

 

  D 2445 ‘Atara عطارة 6

  B 7006 Silwad سلواد 7

   C 7327 االتحاد 8

  B 4878 Bir Zeit بير زيت 9

-C 6667 AL الزيتونة 10
Zaytouneh 

 

  D 2375 At Tayba الطيبة 11

  D 4926 Ni’lin نعلين 12

  B 5657 Deir Dibwan دير دبوان 13

  A 41147 Al Bireh البيرة 14

  A 29581 Ramallah رام اهللا 15

  B 21284 Beituniya بيتونيا 16

  C 8304 Beit Liqya ت لقيابي 17

18 

رام اهللا 
 والبيرة

 C 4842 Bani Zeid بني زيد الشرقية
ash Sharqiya 

 

 A 20040 Jericho اريحا اريحا 1
(Ariha) 

Jericho 
(Ariha) 

 C 11583 Al ‘Ubeidiya Bethlehem العبيدية 1
(Beit Lahm) 

  B 14893 Beit Jala بيت جاال 2

 B 27078 Bethlehem بيت لحم 3
(Beit Lahm) 

 

  C 13254 Beit Sahur بيت ساحور 4

5 

 بيت لحم

  C 10453 Ad Doha الدوحة
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 تصنيف البلديات: د-1.2ملحق 
 

 Formations & Election  االدارة العامة للتشكيالت واالنتخابات
Department 

 Municibilities Till 26  26/12/2010كشف البلديات لغاية 
December. 2010 

 Name Governarate عدد السكان Clasasifiction اسم البلدية محافظةال الرقم

  C 10475 Al Khadr الخضر 6

  C 6740 Za’tara زعترة 7

  ’C 10603 Tuqu تقوع 8

  C 11794 Beit Fajjar بيت فجار 9

10 

 بيت لحم

 C 5805 Jannatah جناتة
(Bed Flouh) 

 

 C 14819 Surif Hebron (Al صوريف 1
Khalil) 

  C 15002 Beit Ummar بيت امر 2

  C 4236 Kharas خاراس 3

  C 11835 Beit Ula بيت اوال 4

  B 21587 Sa’ir سعير 5

  B 24060 Halhul حلحول 6

 C 9580 Ash الشيوخ 7
Shuyukh 

 

  C 15610 Tarqumiya ترقوميا 8

  B 20672 Idhna اذنا 9

  C 11522 Taffuh تفوح 10

 A 184074 Hebron (Al الخليل 11
Khalil) 

 

  B 21837 Bani Na’im بني نعيم 12

  B 18341 Al-Yasreiah الياسرية 13

  B 31434 Dura دورا 14

  B 55293 Yatta يطا 15

  B 31288 Dhahiriya الظاهرية 16

17 

 الخليل

  ’B 21364 As Samu السسموع

-D 2811 Um Al أم النصر  1
Nnaser 

North of 
Qaza 

  B 38047 Beit Hanun بيت حانون 2

  B 64457 Beit Lahiya بيت الهيا 3

4 

شمال 
 غزة

  A 122998 Jabalya جباليا
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 تصنيف البلديات: ه-1.2ملحق 
 

 Formations & Election   العامة للتشكيالت واالنتخاباتاإلدارة
Department 

 Municipalities Till 26  26/12/2010كشف البلديات لغاية 
December. 2010 

 Name Governorate عدد السكان Classification اسم البلدية المحافظة الرقم

ابو (المعرافة  5
 )مدين

C 6537 Al 
Mughraqa 

 

  D 2920 Juhor al Dik جحر الديك 6

  A 449221 Gaza غزة 7

8 

 غزة

 D 3085 Madinat مدينة الزهراء
Ezahra 

 

  C 9848 Al Bureij البريج 9

  B 16939 Az Zawayda الزوايدة 10

  Al Musaddar 1873  المصدر 11

  C 6538 Al Maghazi المغازي 12

  B 36666 An Nuseirat النصيرات 13

  A 54439 Deir al Balah دير البلح 14

15 

 دير البلح

 D 4620 Wadi as وادي السلقا
Salqa 

 

 C 5539 AL الفخاري 16
Fukhkhari 

 

  B 19769 Al Qarara القرارة 17

  B 31703 Bani Suheila بني سهيال 18

  A 142637 Khan Yunis خانيونس 19

  C 9147 Khuza’a خزاعة 20

عبسان الجديدة  21
 )الصغيرة(

C 6066 ‘Abasan al 
Jadida (as 
Saghira) 

 

22 

ن خا
 يونس

 B 18413 ‘Abasan al عبسان الكبيرة
Kabira 

 

 C 6308 Al-Nnaser )البيوك(النصر  23
(Al Bayuk) 

 

 C 10732 Shokat as شوكة الصوفي 24
Sufi 

 

25 

 رفح

  A 121774 Rafah رفح
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  نسمة تستحق بلدية10000 من األقلالمجالس القروية : 2.2ملحق 
 

  نسمة5000 من األكثرالمجالس القروية 

 عدد السكان المجلس المحافظة الرقم
 5397 عجة جنين 1

 5366 سالم نابلس 2

 5961 عورتا نابلس 3

 5419 تل نابلس 4

 5613 خربثا المصباح رام اهللا 5

 5279 قبية رام اهللا 6

 6566 حزما القدس 7

 17941 كفر عقب القدس 8

 5949 حوسان بيت لحم 9

 7515 نحالين بيت لحم 10

 5762 هندازة بيت لحم 11

 7096 بيت كاحل الخليل 12
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  المطلوب ضمها لبلديات اخرى23/12/2010 لجان المشاريع حتى تاريخ :أ-3.2ملحق 
 

 Formation & Election General االدارة العامة للتشكيالت واالنتخابات
Department 

 .Project Commeties Till: 23 23/12/2010لجان المشاريع حتى تاريخ 
December. 2010 

 Name Governarate عدد السكان اسم اللجنة المحافظة الرقم

 Arab al Jahalin Jerusalem 755 عرب الجهالين القدس 1
(Alquds) 

 Az Zawiya 770 الزاويه 1

خربة عبد اهللا  2
 اليونس

138 Khirbet ‘Abdallah al 
Yunis 

 Umm at Tut 989 ام التوت 3

 Umm ar Rihan 370 لريحانام ا 4

 At Tarba 369 الطرم 5

 Al Jarba 63 الجربه 6

 Kafr Qud 1143 كفر قود 7

 Al Hashimiya 1051 الهاشميه 8

 Al Khuljan 411 الخلجان 9

 Umm Dar 557 ام دار 10

 Khirbet Mas’ud (‘Iraq 75 خربة مسعود 11
ad Dawwar) 

 Nazlat ash Sheikh 752 نزلة زيد 12
Zeid 

 Ar Rama 1029 الرامه 13

 Dhaher al ‘Abed 388 ظهر العبد 14

 Zabda 1008 زبده 15

 Khirbet Barta’a 86 خربة برطعه 16

 Al Kufeir 68 الكفير 17

 Imreiha 452 امريحه 18

 Telfit 254 تلفيت 19

 Dhaher al Malih 411 ظهر المالح 20

 Tura ash Sharqiya 186 طوره الشرقيه 21

22 

 جنين

 Fahma al Jadida 394 فحمه الجديدة

 

 
 
 

 
 

 
 

Jenin 

 Atuf 381 عاطوف 1

 Ras al Far’a 769 راس الفارعة 2

 Salhab 49 سلحب 3

 Yarza 42 بزره 4

5 

 طوباس

 Kardala 335 كردال

 
 

Tubas 
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 لمطلوب ضمها لبلديات اخرى ا23/12/2010 لجان المشاريع حتى تاريخ :ب-3.2ملحق 
 

 Formation & Election General االدارة العامة للتشكيالت واالنتخابات
Department 

 .Project Commeties Till: 23 23/12/2010لجان المشاريع حتى تاريخ 
December. 2010 

Name Governarat عدد السكان اسم اللجنة المحافظة الرقم
e 

Al Masqufa Tulkarm 273 المسقوفة طولكرم 1  

 Far’ata 686 فرعتا 1

 Al Funduq 808 الفندق 2

 Isla‘ 913 عسله 3

 Izbat at Tabib‘ 247 عزبة الطبيب 4

 Khirbet Sir 4078 صير 5

 Falamya 676 فالميا 6

 Wadi ar Rasha 166 واد الرشا 7

 Ad Dab’a 358 الضبعه 8

 Ras at Tira 421 راس الطيره 9

 Izbat Jal’ud‘ 120 جلعود 10

 Izbat Salman‘ 771 عزبة سلمان 11

 Al Mudawwar 290 عزبة المدور 12

 Izbat al Ashqar‘ 337 عزبة االشقر 13

الرماضين  14
 الجنوبي

237 ‘Arab ar Ramadin al 
Janubi 

 Arab ar Ramadin al‘ 82 الرماضين الشمالي 15
Shamali 

 Arab Abu Farda‘ 124 ابو فرده 16

17 

 قلقيلية

 Arab Al-Khouleh‘ 25 عرب الخوله

 
 
 

 
 
 
 
Qalqiliya  
 

 

 Umm Safa 659 ام الصفا 1

2 

 رام اهللا

 Beit Nuba 268 مهجري بيت نوبا

 
Ramallah 
 

 Khallet al Haddad 436 خلة الحداد 1

2 

 بيت لحم

 Al Khas and an 607 اصالخ
Nu’man 

 
 
 
Bethlehem 
(Beit Lahm) 
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  المطلوب ضمها لبلديات اخرى23/12/2010 لجان المشاريع حتى تاريخ :ج-3.2ملحق 
 

 Formation & Election General االدارة العامة للتشكيالت واالنتخابات
Department 

 .Project Commeties Till: 23 23/12/2010لجان المشاريع حتى تاريخ 
December. 2010 

Name Governorat عدد السكان اسم اللجنة المحافظة الرقم
e 

 Al Khas and an 607 الخاص  2
Nu’man 

 

 Hitta 967 حتا 1

 Deir al ‘Asal at Tahta 603 دير العسل التحتا 2

 Zif / al Fahja 922 زيف 3

 Al Buweib 660 البويب 4

بيت الروش  5
 التحتا

406 Beit ar Rush at Tahta 

 Wadi as Sada 364 وادي السادة 6

 Ma’in 499 معين 7

 An Najada 449 النجادة 8

 Anab al Kabir‘ 364 عناب الكبير 9

 Imneizil 424 امنيزل 10

 Um al Khair 561 ام الخير 11

/ خوروشيوش  12
 الحديدية

412 Kheroshewesh Wal 
Hadedeyah 

 At Tuwani 354 التواني 13

ام / الكعابنة  14
 الدرج

884 Om Adaraj (Arab Al 
Ka’abneh) 

 Khallet Al Masafer 236 خلة المسافر 15
(Masfaret Bani 
Na’im) 

 Wadi Al Amayer 532 واد العماير 16

17 

 الخليل

 I’ziz 1072 اعزيز

 
 
 
 
 
 
Hebron 
 (Al Khalil) 
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 المحلية في مدينة القدسعدد المجالس : 4.2ملحق 
 

 المجالس المحلية

  عدد السكان المجلس المحافظة الرقم

  2218 النويعمة وعين الديوك الفوقا اريحا 1

  4423 العوجا اريحا 2

 Abu Dis 11290 ابو ديس القدس 1

 Ar Ram & Dahiyat al 21317 الرام القدس 2
Bareed 

 As Swahira ash Sharqiya 6073 السواحرة الشرقية القدس 3

 Elezaria 19162 العيزرية القدس 4
 Biddu 7118 بدو القدس 5

 Beit Surik 4070 بيت سوريك القدس 6

 Beit ‘Anan 4167 بيت عنان القدس 7

 Bir Nabala 5044 بير نباال القدس 8

 Aanata‘ 12616 عناتا القدس 9

 Qatanna 6762 قطنة القدس 10
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 ام دمج البلدياتمسودة نظ: 5.2ملحق 
 

 مسودة نظام دمج البلديات
 

 نظام الدمج

استناداً إلى قانون الهيئات المحلية رقم       .بنظام دمج الهيئات المحلية   (........) لسنة  (...) قرار رقم   
منه وبناء على تنسيب وزير الحكم المحلي فقد قرر ) 4(م وعلى األخص المادة رقم 1997لسنة ) 1(

 :ر هذا النظامالمجلس الوزراء اصدا
 

 التعريفات: )1(المادة 
 .وزارة الحكم المحلي: الوزارة •
 . وزير الحكم المحلي:الوزير •
وحدات الحكم المحلي المقرر دمجها وفقا ألحكام هذا النظـام لتشـكيل            : الهيئات المندمجة  •

 .البلدية الدامجة
لصالحيات التـي   وحدة الحكم المحلي الناتجة عن دمج الهيئات وتمارس ا        : البلدية الدامجة  •

 .يخولها إياها القانون
اللجنة المعينة من قبل وزير الحكم المحلي والتـي تتـولى إدارة البلديـة              : اللجنة اإلدارية  •

 .الدامجة لفترة انتقالية وفقاً ألحكام هذا النظام وتتألف من الرئيس والنائب وباقي األعضاء
 .عضاء المنتخبين مجلس البلدية الدامجة ويتألف من الرئيس واأل:المجلس •
هو كشف بين األصول واإللتزامات وصافي أصول الهيئة المحلية كما هي           : المركز المالي  •

 من نهاية   12/31وغالباً ما تكون في     ) لحظة إعداد تقرير المركز المالي    (في لحظة معينة    
 .السنة المالية

 
 التسمية: )2(المادة 

 والمتعلق بدمج كل من ........... لسنة (....) يسمى هذا النظام نظام دمج الهيئات المحلية رقم 
 

 الهدف من وضع النظام :)3(المادة 

 إن الهدف من وضع هذا النظام هو تنظيم إجراءات عملية دمج الهيئات المحلية لتكوين بلدية دامجة 
 .جديدة وتسيير أعمالها لفترة انتقالية
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 حل الهيئات: )4(المادة 

ت المحلية المستهدفة بعملية الدمج والتي يحددها قرار الدمج الصادر          بموجب هذا النظام تحل الهيئا    
 .عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير

 
 دمج المجالس المنحلة: )5(المادة 

تندمج تلقائيا جميع الهيئات المحلية المستهدفة بعملية الدمج بعد حلها بهيئة محلية واحدة جديدة تتمتع               
 .من النواحي االدارية والمالية والتنظيميةبالشخصية القانونية المستقلة 

 
 مية الهيئة المحلية الجديدة وتصنيفهاتس: )6(المادة 

توصف الهيئة المحلية الجديدة الناتجة عن االندماج بلفظ البلدية الدامجة، وتتولى الوزارة إجراءات             
 .تسميتها وتصنيفها حسب األصول

 
 يئات المنحلةانقضاء الشخصية االعتبارية لله: )7(المادة 

تنقضي الشخصية االعتبارية لجميع الهيئات المحلية المنحلة وتحل محلها الشخصـية االعتباريـة             
 .للبلدية الدامجة

 
 االستمرار في العمل: )8(المادة 

تستمر الهيئات المحلية المندمجة في العمل الى أن يتم اإلشهار عن البلدية الدامجة وعنـدها      •
ن قبل الوزير حسب أحكام هذا النظام بإدارة البلدية الدامجة لفترة           تقوم لجنة إدارية معينة م    

انتقالية تنتهي بتاريخ اإلعالن الرسمي عن انتخابات مجالس الهيئات المحلية، ليدعو بعدها            
وزير الحكم المحلي النتخابات مجلس بلدي للبلدية الدامجة حسب قانون االنتخابات سـاري          

) 18(م عملية االنتخاب فيها مع مراعاة أحكام المادة رقـم     المفعول وقتها أو أي تشريع ينظ     
 .من هذا النظام

تخضع اللجنة اإلدارية المعينة إلدارة البلدية الدامجة لإلشراف المباشر من قبل الـوزارة،              •
 .كما يحق للوزير استبدال أي عضو منها أو جميع أعضائها بقرار منه

 
 ة والماليةالتخمينات واإلجراءات اإلداري: )9(المادة 

يكلف الوزير بموجب هذا النظام لجنة أو جهة مختصة للقيام بمهام تحديد المركـز المـالي         •
لكل هيئة من الهيئات المندمجة وإجراء التخمينات المالية الالزمة ألصـولها وموجوداتهـا             
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 وديونها وأمالكها، على أن ترفع هذه التخمينات والتقارير المالية للوزير ليتولى المصـادقة            
 .عليها واألخذ بما جاء فيها عند إجراء عملية نقل األمالك وتحميل الديون للبلدية الدامجة

باإلضافة إلى التقيد بكل من جميع المعايير والضوابط المحاسبية لعمليات التخمين والمنهجية   •
المعتمدة من قبل وزارة الحكم المحلي في حصر وتقييم وتسجيل األصول الثابتـة للهيئـات       

مجة وتوجيهات وزير الحكم المحلي بهذا الخصوص تأخذ الجهة أو اللجنة المذكورة في    المند
 :الفقرة السابقة على عاتقها القيام عند إجراء عمليات التخمين الالزمة بكل مما يلي

 

o               توثيق سجالت وصفية وكمية لكل من الممتلكات الثابتة والمتداولة لكل مـن الهيئـات
 وجود مثل هذه السجالت يجري مراجعتها والتحقق منهـا،          المحلية المندمجة وفي حالة   

ويتم حصر األصول الثابتة الممتلكة من قبل كل هيئة محلية مندمجة على حده من تاريخ 
 .لمشاريع التجارية سواء كانت مملوكة بصورة كلية أو جزئيةلصدور النظام باإلضافة 

o        من عمرها اإلنتاجي  % 5هالكها بنسبة   تقدير قيمة المباني وفقاً لتكلفتها التاريخية بعد است
سنوياً، ويمكن تعديل النسبة المحددة بهذه الطريقة زيادة أو نقصاناً تبعاً لقيمة األرض أو              

 .لموقع البناء أو موقع الهيئة المحلية المندمجة أو بناء على أية معايير أخرى معتمدة
o  اً للقيمة السوقية العادلة بناء على يتم تقييم األراضي المملوكة للهيئة المحلية المندمجة وفق

تقرير رسمي يتضمن متوسط تقديرات ثالث مخمنين تستعين بهـم اللجنـة أو الجهـة               
 .أعاله) 1(المشار إليها في الفقرة رقم 

o                يتم تقدير قيمة األجهزة والمعددات واألثاث من قبل مختصين تستعين بهـم اللجنـة أو
 .أعاله) 1(الجهة المشار إليها في الفقرة رقم 

 
 انتقال الحقوق وااللتزامات: )10(المادة 

تنتقل جميع حقوق والتزامات الهيئات المحلية المندمجة الى البلدية الدامجة حكما وتعتبر البلدية              •
 .الدامجة خلفا قانونيا للهيئات المحلية المندمجة وتحل محلها في جميع الحقوق وااللتزامات

الحيات المرتبطة بها باسم البلدية الدامجة، على أنه يتم تصبح جميع حسابات البنوك وجميع الص    •
التحقق عند إجراء التخمينات الالزمة من حسابات الهيئات المحلية المندمجة في البنوك المحلية،             
وتقترح اللجنة أو الجهة المكلفة بإجراء التخمينات تاريخ معين النتقال هذه الحسابات إلى البلدية              

لحكم المحلي اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لنقل هذه الحسابات بما فـي            الدامجة ليتولى وزير ا   
 .ذلك مخاطبة سلطة النقد والبنوك والمؤسسات المالية ذات العالقة

تنتقل جميع حقوق والتزامات العضويات واالشتراكات التي كانت الهيئات المندمجة قد أجرتهـا              •
 .أو ارتبطت بها حكما إلى البلدية الدامجة
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 مشاريع مجلس الخدمات المشترك التي كانت قد ارتبطت به كل من الهيئات المحلية              بخصوص •
المندمجة، فإنه يتم نقل ملكية هذه المشاريع إلى البلدية الدامجة ويـتم التعامـل معهـا كأحـد                  
مشاريعها وتدخل هذه المشاريع في موازنة البلدية الدامجة الموحدة هذا إذا مـا كانـت جميـع                 

ة المندمجة هي ذاتها تشكل جميع أعضاء مجلس الخدمات المشترك، وبغير هـذه             الهيئات المحلي 
الحالة وإذا لم تكن الهيئات المحلية المندمجة هي ذاتها جميعا أعضاء فـي مجلـس الخـدمات                 
المشترك فتنتقل جميع الحقوق وااللتزامات التي كانت لهذه الهيئات المحلية المندمجة في مجلس             

 كانت عضوا فيه قبل دمجها إلى البلدية الدامجة التي تحل محلهـا فـي               الخدمات المشترك التي  
عضوية مجلس الخدمات المشترك على أن يطبق على البلدية الدامجة بخصوص عضويتها في             

م 2006لسـنة   ) 1(مجلس الخدمات المشترك النظام األساسي لمجالس الخدمات المشتركة رقم          
لكية كافة األصول العقارية والمنقولة المتعلقة بالخدمة        منه الخاصة بنقل م    54بما في ذلك المادة     

أو الخدمات التي يقدمها المجلس والتي كانت مملوكة سابقاً ألعضاء الهيئة العامـة إلـى ذمـة                 
 .المجلس

 
 االلتزامات واالدعاءات بعد الدمج: )11(المادة 

 الدمج وكانت قد أخفيت من إذا ظهرت التزامات او ادعاءات على أحد الهيئات المحلية المندمجة بعد
قبل بعض المسؤولين في الهيئة المحلية المندمجة، فيكون للبلدية الدامجة حق الرجوع على أولئـك               

لسـنة  ) 12(المسؤولين شخصياً وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك بموجب قانون العقوبات رقم            
 .م وأية تشريعات أخرى ذات عالقة1960
 

 مالكأيلولة األ: )12(المادة 

بعد عمل جميع التخمينات الالزمة من قبل الجهة التي يعينها الوزير تؤول جميع األمـالك                •
والموجودات واألصول من الهيئات المحلية المندمجة الى البلدية التي تصبح المالك القانوني            

 .الوحيد لها
ات نقل الملكية تعفى الهيئات المحلية المندمجة والبلدية الدامجة من أية رسوم ناتجة عن عملي •

 .بتنسيب من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء
 

 الديون: )13(المادة 
تصبح البلدية الدامجة المسؤولة قانونا عن ديون الهيئات المحلية المندمجة أمام دائنيها، كما              •

تكون البلدية الدامجة مسؤولة قانونا عن تحصيل جميع ديـون الهيئـات المندمجـة مـن                 
 .ة كانتالمواطنين وأية جه
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يؤخذ في عين االعتبار عند إجراء التخمينات الالزمة حصر جميع القضايا المقامـة مـن                •
وعلى الهيئات المحلية المندمجة إذا ما وجدت، كما يتم التحقق عن إجراء التخمينات الالزمة              
من مقدار الديون المستحقة للهيئات المحلية المندمجة والديون المستحقة عليها من أية جهـة              

 .نتكا
يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يعيد رسم المراكز الماليـة للهيئـات                 •

المندمجة والبلدية الدامجة بما يحقق التوازن بين كل من الديون المترصدة لصالح الهيئـات              
المندمجة في ذمة المواطنين والجهات األخرى والديون المترصدة في ذمتها لصالح السلطة            

 .فلسطينيةالوطنية ال
 

 الموظفين: )14(المادة 

يتم تسكين موظفي الهيئات المحلية المندمجة في البلديـة الدامجـة حسـب تخصصـاتهم                •
ومؤهالتهم وفقاً للهيكلية الوظيفية الجديدة التي إعتمدتها الوزارة، على أن تحسب فترة عملهم 

مجة، مع عـدم اإلخـالل   السابقة كل في هيئته المحلية كجزء من فترة عمله لدى البلدية الدا       
بأي حقوق أو امتيازات أو درجات وظيفية أو تصنيفات للموظفين تكفلها أية تشريعات ذات              

 .عالقة
في حال دعت الحاجة إلنهاء خدمات أي موظف بعد عملية االندماج فإنه تتم معالجة إنهـاء                 •

 .خدماته واحتساب مستحقاته وفقاً ألحكام القانون
 

 مكتسبة للمواطنين قبل عملية االندماجالحقوق ال: )15(المادة 

ال يكلف المواطنون المستفيدون من خدمات الهيئات المحلية المندمجة قبل عملية الدمج بدفع              •
أي رسوم أو عوائد أو أثمان إضافية عن أية معامالت لهم كانوا قد أجروها مـع أي مـن                   

 .بلها حسب األصولالهيئات المندمجة واستوفيت رسومها أو عوائدها أو أثمانها من ق
يبقى ألية وثائق رسمية حازها المواطنون حسب األصول من الهيئات المحلية المندمجة قبل              •

عملية االندماج بما في ذلك التراخيص واألذون والمخططات وغيرها ذات الحجية القانونية            
 .وتنقل آثار هذه الحجية إلى البلدية الدامجة

 
 تقالية للبلدية الدامجةاللجنة اإلدارية االن: )16(المادة 

يعين وزير الحكم المحلي اللجنة اإلدارية للبلدية الدامجة بقرار يصدره بهذا الشأن علـى أن                •
يراعي قرار التعيين تمثيل جميع التجمعات السكانية المنضوية تحت مظلة البلدية الدامجـة             

 .تمثيالً عادالً في اللجنة
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أعضاء على النحو التـالي رئـيس ونائـب         ) عدد فردي (يعين الوزير اللجنة اإلدارية من       •
 .وأعضاء، ويتم تحديد المناصب المذكورة وفقاً لما ينص عليه قرار الوزير

فترة تمثيل اللجنة اإلدارية للبلدية الدامجة هي فترة انتقالية تنتهي بتاريخ اإلعالن الرسـمي               •
 .عن انتخابات الهيئات المحلية في الوطن

 
 نة اإلدارية االنتقالية للبلدية الدامجةصالحيات اللج: )17(المادة 

يكون للجنة اإلدارية للبلدية الدامجة ذات الوظائف والصالحيات والسـلطات الممنوحـة لمجـالس              
م، كما يسري هذا القانون على      1997لسنة  ) 1(الهيئات المحلية بموجب قانون الهيئات المحلية رقم        
 .وتعامالتهاجميع ما يتعلق باحتماعاتها وقراراتها وشؤونها 

 
 تشكلية مجلس البلدية الدامجة بعد مضي الفترة االنتقالية: )18(المادة 

لوزارة الحكم المحلي مطلق الصالحية بموجب هذا النظام في التحقق من أن يراعى فـي تشـكيلة                 
 :مجلس البلدية الدامجة المنبثق عن االنتخابات بعد مضي الفترة االنتقالية المبادئ والضوابط التالية

 
 .أن يكون هناك تمثيل عادل لجميع الهيئات المندمجة •
 .أن ال يستأثر أي تجمع سكاني بأي شكل من األشكال بمقاعد مجلس البلدية الدامجة •

 
 المرجعية القانونية للبلدية الدامجة: )19(المادة 

ته وكافة  م وجميع تعديال  1997لسنة  ) 1(تخضع البلدية الدامجة لكل من قانون الهيئات المحلية رقم          
 .التشريعات ذات العالقة في كل ما يتعلق بشؤونها وتعامالتها وارتباطاتها

 
 التخطيط: )20(المادة 

 أعاله، وألغراض التخطيط المناطقي، يتم إعتبار الحدود التنظيميـة          19إستنادا إلى المادة     •
 الدامجة حسب للهيئات المحلية المندمجة منطقة تنظيمية واحدة، وللوزير تحديد منطقة البلدية         

 .األصول
يتم تطوير مخططات هيكلية خاصة بالتجمعات السكانية في منطقة الدمج، سواء بشكل منفرد  •

 .أو بشكل مشترك، وذلك الغراض التنظيم والترخيص والبناء
 

 المشاريع: )21(المادة 

 لتنموي يتم تحديد المشاريع التنموية لمنطقة الدمج واماكن تنفيذها من خالل عملية التخطيط ا
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 .االستراتيجي بحسب المنهجية المقرة من قبل وزارة الحكم المحلي
 

 أحكام خاصة: )22(المادة 

تعفى البلدية الدامجة والهيئات المحلية المندمجة بتنسيب من الوزير من أية رسـوم أخـرى          •
 .ناتجة عن عملية االندماج وبقرار من مجلس الوزراء

اآلليات الالزمة لتوفير التمويل الالزم إلنجاز عملية       تتولى وزارة الحكم المحلي البحث عن        •
 .الدمج

 
 مخرجات الدراسة التي نفذتها شركة بيت الخبرة

 .النظام التأسيسي للهيئات المحلية الدامجة في مناطق الدمج •
هيكل تنظيمي للهيئة الدامجة وهياكل تفصيلية ووصف مهام للدوائر واألقسـام وأوصـاف              •

 .وظيفية
 .ين للموظفين في مناطق الدمجخطة تسكين وتعي •
 .خطة تدريب للكوادر الموجودة في مناطق الدمج •
االحتياجات من المباني والمعـدات  (االحتياجات التشغيلية للهيئات الدامجة في مناطق الدمج       •

، مع األخذ بعين االعتبار ما هو متوفر منهـا أصـال لـدى الهيئـات                )واألجهزة واألثاث 
 .المندمجة

  صفحة170 إجراء عمل جاءت في 11سية، حيث تم تطوير إجراءات عمل قيا •
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 كشف بأعداد الهيئات المدمجة: 6.2ملحق 
 

 كشف بأعداد الهيئات المدمجة

عدد الهيئة  المحافظة الرقم
 المدمجة

عدد المواقع 
 المدمجة

 عدد األعضاء

 140 41 12 الخليل 1
 64 11 6 بيت لحم 2
 50 9 4 رام اهللا 3
 15 2 1 سلفيت 4
 69 13 6 نابلس 5
 100 22 6 جنين 6
 61 16 5 طولكرم 7
 15 3 1 طوباس 8
 514 117 41 المجموع 9
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 كشف بالهيئات المحلية التي تم ضمها: 7.2 ملحق 
 

عدد  باالنجليزي االسم بالعربي م الهيئات المضمومة
 السكان

 نوعها

 انجليزي عربي

عدد 
 السكان

عدد 
 األعضاء

 نوعها

 رمطولك

  بلدية Tulkarm 51300 طولكرم 1
 كفا

Kafa 404  م.ل 

  15 51704 مجموع عدد السكان

 م.ل  Al Haffasi 157 الحفاصي بلدية Kaft al Labad 4074 كفر اللبد 2
  9 4231 مجموع عدد السكان

 بلدية Baqa ash Sharqiya 4101 باقة الشرقية 3 ق.م  An Nazla al Gharbiya 937 النزلة الغربية

 ق.م  An Nazla al Wusta 340 النزلة الوسطى
  11 5378 مجموع عدد السكان

 جنين

 م.ل  Wadi Du’oq 123 واد دعوق
 م.ل  Al Hafira 58 الحفيرة

 بلدية Arraba 9920 عرابة 1

 م.ل  Al Mansura 173 المنصورة
  13 10274 مجموع عدد السكان

 م.ل  Al ‘Asa’asa 464 العصاعصة لديةب Jaba’ 8492 جبع 2
  11 8956 مجموع عدد السكان
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 م.ل  Al Mutilla 295 المطلة ق.م Al Mughayyir 2420 المغير 3
  9 2715 مجموع عدد السكان

 م.ل  Aba (al Gharbiya) 204 عابا الغربية بلدية Jenin 39004 جنين 4
  15 39208 مجموع عدد السكان

 سلفيت

 ق.م  Khirnbet Qeis 226 خربة قيس بلدية Salfit 8796 سلفيت 1
  15 9022 مجموع عدد السكان

 نابلس

 م.ل  Za’tara 44 زعترة بلدية Beita 9079 بيتا 1
    مجموع عدد السكان

 بلدية Sabastiya 2614 سبسطية 2 ق.م  Nisf Jubeil 394 نصف اجبيل

 ق.م  Ijnisinya 505 اجنسينيا
  9 3513 عدد السكانمجموع 

 Al Lubban ash اللبن الشرقية 3
Sharqiya 

 ق.م  Ammuriya 302‘ عموريا ق.م 2465

  9 2767 مجموع عدد السكان

 ق.م  Jalud 464 جالود ق.م Qaryut 2321 قريوت 4
  9 2785 مجموع عدد السكان

 ق.م  Iraq Burin 768‘ عراق بورين ق.م Tell 4344 تل 5
  11 5112 لسكانمجموع عدد ا

 ق.م  Yanun 102 يانون بلدية Aqraba 8221 عقربا 6
  11 8323 مجموع عدد السكان
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 طوباس

 بلدية Tubas 16154 طوباس 1 م.ل  Ath Thaghra 546 الثغرة

 م.ل  Kashda 71 قشدة
  15 16771 مجموع عدد السكان

 بيت لحم
هندازة  1

 وبريضعة

Hindaza and Braid’ah 4799 خاليل اللوز ق.م Khallet al Louza 578  م.ل 

  11 5377 مجموع عدد السكان

 بلدية Beit Jala 11785 بيت جاال 2 م.ل  Khallet Hamameh 1415 خلة حمامة

 م.ل  Bir Onah 672 بير عونة
  13 13872 مجموع عدد السكان

 ق.م  Al Maniya 1012 المنية بلدية Taqu’ 8881 تقوع 3
  11 9893 مجموع عدد السكان

 م.ل  Al Manshiya 433 المنشية ق.م Marah Rabah 1320 مراح رباح 4
  9 1753 مجموع عدد السكان

 م.ل  Jubbet adh Dhib 162 جب الذيب ق.م Beit Ta’mir 1229 بيت تعمر 5
  9 1391 مجموع عدد السكان

 الخليل

 ق.م Al Burj – Al Berh 2578 البرج والبيرة 1 م.ل  Beit ar Rush al Fauqa 979 بيت الروش الفوقا
 م.ل  Beit Mirsim 318 بيت مرسم

  9 3875 مجموع عدد السكان
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 م.ل  Marah al Baqqar 215 مراح البقار
 م.ل  Khallet al ‘Aqed 272 خلة عقد وحشة

 ق.م As Surs 1972 الصرة 2

 م.ل  Hadab al ‘Alaqa 641 حدب العلقة
  9 3100 مجموع عدد السكان

 م.ل  Abu al ‘Orqan 2362 ابو العرقان

 م.ل  Kurza 771 كرزة

ابو العسجا و ابو  3
 الغزالن

Abu al ‘Asja and Abu 
al Ghozlan 

 ق.م 1197

 م.ل  Rabud 660 رابود

  9 4990 مجموع عدد السكان

 م.ل  Fuqeiqis 271 افقيقيس
  Oyon Abu Seif عيون ابو سيف

  Wadi Obeed واد عبيد

 بلدية Dura 28268 دورا 4

 Al Hajre الهجري

130 

 

تجمع 
 سكاني

  13 29040 مجموع عدد السكان

 
 م.ل  Om Ashoqhan 288 ام الشقحان

 Umm Lasafa – Abu ام لصفا ابو شبان
Sheiban 

 م.ل  822

 م.ل  Ar Rifa’iya / Ad Deirat 775 الرفاعية و الديرات

 ق.م Khallet al Maiyya 1412 خلة المية 5

 م.ل  Wadi Elma’ 148 واد الما
  9 3445 مجموع عدد السكان

 م.ل  Khallet Salih 1093 خلة صالح بلدية Yatta 48692 يطا 6
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 م.ل  Al Heila 1277 الحيلة     
  13 51062 مجموع عدد السكان

 م.ل  Qla’a Zeta 903 قالع زيتا
 ق.م  Qalqas 1149 قلقس
 م.ل  Al Bowereh 1248 البويرة
 م.ل  Khallet Edar 2186 خلة الدار

 بلدية Hebron (Al Khalil) 163146 الخليل 7

 م.ل  Aqabat Injeleh 694 عقية انجيلة
  15 169326 مجموع عدد السكان

 م.ل  Jala 249 جاال بلدية Beit Ummar 13548 بيت امر 8
  13 13797 مجموع عدد السكان

 م.ل  Khirbet ad Deir 264 الدير بلدية Surif 7941 صوريف 9
  11 8205 مجموع عدد السكان
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  نسمة1000المجالس القروية االقل من : 8.2ملحق 
 

  نسمة1000المجالس القروية االقل من 

 مالحظات عدد السكان جلسالم المحافظة الرقم 
  980 طورة الغربية جنين 1

  113 العقبة طوباس 2

  978 الجاروشية طولكرم 3

  798 سفارين طولكرم 4

  267 عكابة طولكرم 5

  355 عين شلبي نابلس 6

  815 فروش بيت دجن نابلس 7

 جرت بها انتخابات 914 كفر القف قلقيلية 8
  انتخاباتجرت بها 967 اسكاكا سلفيت 9
  575 النبي صالح رام اهللا 10

  663 برهام رام اهللا 11

  931 بيت عور الفوقا رام اهللا 12

 جرت بها انتخابات 798 جلجليا رام اهللا 13
  159 جيبيا رام اهللا 14

  947 دير نظام رام اهللا 15

  909 شبتين رام اهللا 16

  766 عين سينيا رام اهللا 17

  857  قينياعين رام اهللا 18

  694 يبرود رام اهللا 19

  218 مرج غزال اريحا 20

  768 مرج نعمة اريحا 21

  270 النبي صموئيل القدس 22

  731 بيت اجزا القدس 23

  380 خراب ام اللحم القدس 24

  960 الجبعة بيت لحم 25

  861 المعصرة بيت لحم 26

  734 مراح معال بيت لحم 27

  827 ي النيصواد بيت لحم 28

   النعمان بيت لحم 29

  487 كيسان بيت لحم 30

  930 سكة وطواس الخليل 31
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 استبانة أعضاء المجالس البلدية: 1.3ملحق 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 

 جامعة القدس

 كلية الدراسات العليا

 لتنمية المستدامةمعهد ا

 

 

 :رسالة ماجستير بعنوان

 

 

البلدية  الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء المجالسواقع دمج البلديات في "

 ) محافظة رام اهللا والبيرة –دراسة حالة ( والمنتفعين واليات مقترحة لتطويرها 

 
يرجى اإلجابة عن فقرات هذه االستبانة بصدق وموضوعية من أجل تحقيق أهداف هذه             

لمي وسوف تعامـل    الدراسة مع  العلم أن البيانات التي تجمع هي ألغراض البحث الع           
 .بسرية تامة

 
 شاكرين لكم حسن مساعدتكم وتعاونكم

 
 

 محمود عامر قنداح: الطالب

عبد الوهاب الصباغ: إشراف الدكتور
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 :ألعضاء المجالس البلدية ) 1(استمارة رقم 
 ْ  قي المربع المقابلxالرجاء وضع إشارة (بيانات عامة : القسم األول

 )ْ  قي المربع المقابلxالرجاء وضع إشارة ( بيانات عامة :القسم األول) :1(استمارة رقم 

 
 أنثى) 2                         ذكر ) 1 (.....) الجنس 1
- عامـا    46) 3 عامـاً              45-عاما35) 2 عاما               35اقل من   ) 1 (.....) العمر 2

  فأكثر56) 4عاما     
دبلـوم متوسـط                    ) 2             قـل                         ثانوية عامـة فأ   )  1 (.....) المؤهل العلمي 3

 دكتوراه فأعلى) 5ماجستير             ) 4         بكالوريوس)    3
بنـي زيـد الغربيـة            ) 3االتحاد                      ) 2الزيتونة                        ) 1 (.....) اسم البلدية 4

 بلدية بني زيد الشرقية) 4
.....)( مكان االقامة 5 حدود بلديـة االتحـاد             ) 2                 حدود بلدية الزيتونة) 1 

حدود بلدية بني زيد الشرقية             ) 4         حدود بلدية بني زيد الغربية) 3
 غير ذلك ) 5

                      تكليـف  ) 3                   تعيين        ) 2           انتخاب        ) 1 (.....) أساس العضوية 6
 غير ذلك)4

  سنوات فأعلى5) 2 سنوات                   4من سنة إلى )   1 (.....) عدد سنوات العضوية 7

 
 محاور الدراسة: القسم الثاني

Aأدى دمج البلديات إلى  :الموارد المحلية:  المحور األول: 

 

 السؤال

موافق
 

بشدة
 

موافق
محايد 
 

غير موافق بشدة
 

غير 
موافق

 

A.1-االقتصادية فـي منـاطق       زيادة عدالة التوزيع لألنشطة 

 البلدية
     

 
A.2-          تأسيس قنوات اتصال مع المواطنين لالسـتماع لقضـاياهم 

 المختلفة
     

-A.3زيادة عدد المعدات والتجهيزات      
A.4-وجود مخطط هيكلي للبلدية        
A.5-ام األمثل لألراضي المخطط الهيكلي زاد في االستخد      
A.6-زيادة القدرة لدى البلدية على مكافح األوبئة        
A.7-النظافة   تخفيف تأثير النفايات على البيئة جراء      
A.8-الخضراء والحدائق    زيادة  التركيز على إنشاء المناطق      
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A.9-  توفير إنارة جيدة للطرق       
A.10- باألنشطة الثقافيةاالهتمام  زيادة       
A.11- عن السكانبعيدة  تخصيص مناطق صناعية      
A.12- للمشاريع المقدمة  زيادة  الطلب على تقييم األثر البيئي      

-A.13زيادة استقطاب الكفاءات لمساعدة البلدية       
B   : تحسين الوضع المالي: المحور الثاني: 

 :أدى دمج البلديات إلى 

B.1   -إظهار الذمم المالية       
B.2  - المالية  زيادة استخدام التكنولوجية في األنظمة      

-B.3  زيادة عوائد التراخيص        
-B.4 عوائد التنظيم في البلدية   زيادة      
-B.5 األصول الثابتة (   زيادة اإليرادات الذاتية للبلدية( 
 )عقارات، أراض، محال تجارية ( 

     

-B.6 زيادة قيمة المساعدات  للبلدية       
-B.7 زيادة عملية الجباية لمستحقات البلدية        
-B.8 الحكومة   زيادة حصة البلدية من حصة موازنة      
-B.9  محروقات ،صـيانة معـدات،  ( تخفيض النفقات التشغيلية 

 )كهرباء ، أجور ورواتب ، مكافآت  
     

-B.10 مديونية البلدية ض العجز في  تخفي      
 :أدى دمج البلديات إلى  :الكفاءة اإلدارية: المحور الثالث

-C.1 البلدية أفضل   إعداد خطط إستراتيجية لدى      
ِ-C.2إنشاء قاعدة بيانات للبلدية        

-C.3في التمويل  االستقرار      
-C.4وضوح الهيكل التنظيمي       
-C.5 المحو سبة  في استخدام نظم المعلومات زيادة      
-C.6أصبحت اإلجراءات اإلدارية سريعة االنجاز       
-C.7-المأسسة في األداء         
-C.8الحرية في االطالع على المعلومات أسهل          
-C.9زيادة قدرة البلدية على المتابعة       
C.10-إنشاء الدليل اإلرشادي للمواطنين       

; Dأدى دمج البلديات إلى: إدارة الموارد البشرية:  المحور الرابع: 

D.1-           تحديد األهداف واإلجراءات وفق احتياجات البلديـة مـن  
 البشرية من حيث العدد والمواصفات  الموارد

     

-D.2 توفير قوى عاملة أكثر تأهيال        
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D.3-غرة بدقة  تحديد المعايير المطلوبة للوظائف الشا      
D.4-تحليل الوظائف بناءعلى المقابلة        
D.5- النظام المنصف في اختيار وتعيين الموظفين       

-D.6استقرار وظيفي للعاملين        
-D.7 وضوحا   إنشاء وصف وظيفي أكثر      
-D.8واألجور  تحفيز العاملين بنظام عادل للرواتب      
-D.9املين مع أعبائهم الوظيفية تناسب اجر الع      

-D.10تجنيد حملة الشهادات الجامعية للتطوع  في مساعدة البلدية       
-D.11  أسلوب قياس عادل لتقيم أداء العامليناعتماد      
-D.12           تزويد الموظفين بالمعلومات والخبـرات لالزمـة ألداء   
 بفعالية أعمالهم

     

-D.13الموظفين ة لتأهيل أعداد برامج تدريبي      
-D.14 الموظفين  لرفع الدافعية عندتحفيز وجود نظام      
-D.15           االعتماد على قاعدة بيانات محدثة السـتقطاب المـوارد  
 المؤهلة البشرية

     

-D.16من اإلفراد ت وجود خطة مدروسة لتحديد االحتياجا      
E  :لية دمج البلدياتآليات مقترحة لزيادة فاع: المحور الخامس: 

E.1-إنشاء قسم خاص للشكاوي واالعتراضات       
-E.2    إنشاء دليل إجراءات للتمييـز بـين صـالحيات البلـديات  

 والوزارة
     

E.3-عقد اجتماعات دورية للمواطنين       
E.4-        دائـرة الهندسـة،    (  تفويض صالحيات للطوا قم الفنية مثل

 )دائرة الشكاوي 
     

E.5-شكيل لجان رقابة على أداء البلدية من المواطنين ت      
E.6-تحديد مهام محددة للجان البلدية       
E.7-تشكيل مجلس استشاري للبلدية من المواطنين       
E.8- كل شهر للمواطنين) الصادر،والوارد(  إعالن الذمم المالية      
E.9-       ل شهر لتقييم    اجتماع أعضاء المجلس البلدي بدون الرئيس ك
 أدائه

     

E.10-متواصل  إعداد برامج تدريبية لتأهيل األعضاء بشكل      
E.11-البلدية  إنشاء دليل إرشادي للمواطنين للتعرف على أعمال      
E.12-إعداد خطة إعالمية للتواصل مع المجتمع المحلي       
E.13-ممولة تأسيس قناة اتصال لتشبيك العالقات مع الجهات ال      
E.14-إعداد برنامج مالي متطور لتحسين اإلجراءات المالية       
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 :القسم الثالث
 
  ما اآلليات المقترحات من وجهة نظرك الممكن تقديمها لتعزيز ودعم عملية دمج البلديات  ؟-1

..................................................................................................................
................................................................................................................. 

 
 ما السلبيات وااليجابيات لعملية دمج البلديات من وجهة نظرك ؟. 2

 : االيجابيات-أ
..................................................................................................................

................................................................................................................. 
:  السلبيات-ب

..................................................................................................................
................................................................................................................. 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 استبانة المنتفعين: 2.3ملحق 
 

 فعينللمنت): 2(استمارة رقم 
 )ْ  قي المربع المقابلxالرجاء وضع إشارة (بيانات عامة : القسم األول

 
 أنثى) 2                         ذكر ) 1 (.....) الجنس 1
- عامـا    46) 3 عامـاً              45-عاما35) 2 عاما               35اقل من   ) 1 (.....) العمر 2

  فأكثر56) 4عاما     
    بكـالوريوس ) 3دبلوم متوسط        )  2ثانوية عامة فأقل           )  1 (.....) المؤهل العلمي 3

 دكتوراه فأعلى)  5                        ماجستير) 4
بلدية بني زيد الغربية                  ) 3      بلدية االتحاد)  2بلدية الزيتونة         )  1 (.....) مكان االقامة 4

 بلدية بني زيد الشرقية)  4
قطــاع خــاص                           ) 3     قطــاع أهلــي) 2قطــاع حكــومي      ) 1 (.....) قطاع العمل 5

 غير ذلك ) 5منظمات غير حكومية            )  4
 غير ذلك) 3أعزب             ) 2متزوج                 ) 1 (.....) الحالة االجتماعية 6

 

F: ية الخدماتتحسين نوع: المحور السادس: 

 :أدى دمج البلديات إلى 

 السؤال

موافق بشدة
 

موافق
محايد 
غير موافق 

غير موافق بشدة 
 

F.1-تسهيل إجراءات الترخيص        
F.2-تقليل وقت انتظار المواطنين عند انجاز معامالتهم        

- F.3تحسين مستوى التعامل مع المواطنين        

F.4-بين المواطنين  سرعة البت في النزعات       

F.5 –تحسين وضع المجاري والصرف الصحي       
F.6-سرعة االستجابة للشكاوي المقدمة من المواطنين        
F.7 -تحسين مستوى النظافة العامة        

F.8 -تعزيز الدور الثقافي للبلدية في المنطقة        

F.9-قائية زيادة الرقابة على أمور الصحة العامة الو      
.F.10 –معالجة المكاره الصحية       
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F.11 -إنشاء متنزهات لترفيه المواطنين        
F.12 -توفير مكان مناسب الستقبال المراجعين        

-F.13توفير لوحة إرشادات للمواطنين       

-F.14إعداد دليل إجراءات للمراجعين       

-F.15توفير طرق معبدة        

-F.16توفير إنارة شوارع       

G :أدى دمج البلديات إلى  :مالءمة الخدمات المقدمة للمنتفعين: المحور السابع: 

G.1-المواطنين  مالءمة التنظيم الهيكلي للبلدية مع احتياجات      

G.2-مالءمة الهيكل التنظيمي مع الواقع        

G.3-ن المختلفةالمواطني  خدمات المياه مالءمة الحتياجات      

G.4-المجاري مالئمة  للظروف الصحية        

G.5 - المنتشـرة فـي      تناسب الخدمات الصحية مع اإلمـراض
 المنطقة

     

G.6 –تناسب الخدمات الزراعية التي تؤديها البلدية مع احتياجات  

 .المزارعين المختلفة
     

G.7 -البنية التحتية مناسبة للنشاط االقتصادي        

-G.8للترفيه  وجود حدائق خضراء مالئمة      

-G.9وجود طرق معبدة تتالءم مع استخدامات المواطنين       

-G.10المواطنين  وجود إنارة شوارع مالئمة الحتياجات      

H :أدى دمج البلديات إلى  :مشاركة المنتفعين في اتخاذ القرارات: المحور الثامن: 

H.1-المجتمع المحلي راكة مع   تعزيز الش      

H.2-خطة   زيادة مشاركة المنتفعين من الخدمات البلدية في إعداد
 البلدية

     

H.3-زيادة التنسيق بين البلدية والمؤسسات األهلية        

H.4-        تعزيز التنسيق مع الشخصيات االعتباريـة  المحليـة  فـي 
 تخص البلدية قضايا

     

-H.5عين على أداء البلدية  إطالع المنتف      

H.6-قرارات البلدية    تسهيل آلية االعتراض على      

H.7- وجود عدد اكبر من المتطوعين لمساعدة البلدية فـي أداء    

 واجبها
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H.8-مشاركة اكثرمن  المنتفعين في تنفيذ بعض المشاريع العامة       

I :  اعلية دمج البلديات  آليات مقترحة لزيادة ف: المحور التاسع: 

I.1-تقسيم العضوية في المجلس البلدي على المواقع المدمجة نسبة  

 السكان لعدد
     

-I.2             توزيع المشاريع المقدمة من البلديـة حسـب األولويـة فـي 
 االحتياج

     

-I.3جدولة الخدمات غير المنجزة بشكل متسلسل وحسب األولوية       

I.4- المشاريع المشتركة لتعزيز عملية الدمج العمل على تنفيذ      

-I.5العمل على دمج وتوسيع شبكة الطرق بين المواقع المدمجة      

-I.6العمل على تعديل القوانين والتشريعات االنتخابية       

-I.7كافة المواقع المدمجة في عضوية البلدية العمل على تمثيل      

-I.7 لتوطيد العالقة بين المواقع المدمجة القيام بنشاطات اجتماعية      

-I.8إعطاء صالحيات أوسع للبلديات المدمجة       

-I.9  اختيار جسم وسيط بين البلدية والحكومة لمسـاعدة الهيئـات  

 المحلية
     

-I.10زيادة البرامج اإلعالمية للبلدية       

-I.11تحديد معايير محددة لعضوية المجلس البلدي       

I.12-تعزيز ثقافة المساهمة المجتمعية في تنفيذ المشاريع       

 
 :القسم الثالث

  ما اآلليات المقترحات من وجهة نظرك التي يمكن تقديمها لتعزيز ودعم عملية دمج البلديات؟-1

..................................................................................................................

................................................................................................................. 
 

 ما السلبيات وااليجابيات لعملية دمج البلديات من وجهة نظرك ؟. 2
 : االيجابيات-أ

.................................................................................................................. 
 : السلبيات-ب

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 

شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 قائمة بأسماء المتخصصين وذوي الخبرة في تحكيم االستبانتين: 3.3ق ملح
 

 المؤسسة الصفة االسم الرقم
 ديوان الرئاسة رئيس ديوان الرئاسة حسين األعرج . د 1
 جامعة القدس تنمية المستدامة المدير معهد زياد قنام . د 2
 جامعة بيرزيت تنمية عبد الرحمن الحاج . د 3
 جامعة القدس المفتوحة إدارة يوسف أبو فارة. د 4
 جامعة القدس المفتوحة إدارة ماجد صبيح . د 5
 جامعة القدس اقتصاد عزمي األطرش . د 6
 وزارة الحكم المحلي وكيل مساعد عبد الكريم سدر . أ 7
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 هرس المالحقف
 

 الملحق رقم ال
 

 الصفحة

 109 .....................................................تصنيف البلديات 1.2
نسمة ) 10000 واقل من 5000(المجالس القروية بين أكثر من  2.2

 ……………………………………………………تستحق بلدية

114 

 115 ..............................................المجالس المحلية للقدس 3.2
 118 .......................................................لجان المشاريع 4.2
 119 ............................................مسودة نظام دمج البلديات 5.2
 126 .....................................................الهيئات المدمجة 6.2
 127 ..................................................الهيئات التي ضمت 7.2
 132 ................................ نسمة1000المجالس القروية اقل من  8.2
 133 .....................................استمارة أعضاء المجالس البلدية  1.3
 138 ..…...............................................استمارة المنتفعين 2.3
 141 .........قائمة بأسماء المتخصصين ذوي الخبرة في تحكيم االستبيانين 3.3
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 فهرس األشكال
 

 رقم ال
 

 الصفحة نوانالع

 54 ..........................................طريقة الدراسة وإجراءاتها 1.3
 78 .....................هالحسابية لمحاور االستبانة وأقسامالمتوسطات ا 1.4
 87 ....................هاالمتوسطات الحسابية لمحاور االستبانة وأقسام 2.4
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 فهرس الجداول
 

 عنوانال رقمال
 

 الصفحة

 10 ..................................الفرق بين االدارة المحلية والحكم المحلي 1.2
 18 .............................2008توزيع الهيئات المحلية الفلسطينية للعام  2.2
 38 ).......................2002-1995(إعداد البلديات التي دمجت في كندا   3.2

 اسـتبانة األعضـاء     –توزيع فقرات االستبانة الرئيسة علـى محاورهـا          1.3
 ..................................... ............................والمنتفعين

54 

 56 ........................... نتائج اختبار كرونباخ ألفا على استبانات الدراسة 2.3
 56 .................. قيم معامل كرونباخ الفا لالتساق الداخلي لمحاور االستبانة  3.3
 58 .......... ع الدراسة لألعضاءآلية اختيار عينة البحث من المنتفعين، ومجتم 4.3
 59 ...................... التوزيع التكراري ألفراد مجتمع البحث حسب الجنس  5.3
 59 ................ التوزيع التكراري ألفراد مجتمع البحث حسب الفئة العمرية 6.3
 60 ............التوزيع التكراري ألفراد مجتمع البحث حسب المؤهل العلمي  7.3
 60 .......................التوزيع التكراري ألفراد مجتمع البحث حسب البلدية 8.3
 61 .................التوزيع التكراري ألفراد مجتمع البحث حسب مكان السكن 9.3
 61 .............. التوزيع التكراري ألفراد مجتمع البحث حسب أساس العضوية  10.3
 62 ........ لتكراري ألفراد مجتمع البحث حسب عدد سنوات العضويةالتوزيع ا 11.3
 62 ........................ التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب الجنس  12.3
 62 ..................التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب الفئة العمرية 13.3
 63 ...............البحث حسب المؤهل العلمي التوزيع التكراري ألفراد عينة  14.3
 63 ......................... التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب البلدية 15.3
 64 ................... التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب قطاع العمل 16.3
 64 .............. االجتماعيةالتوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب الحالة  17.3
 66 ..........  المبحوثينإلجاباتتقسيم مقياس ليكرت إلى المتوسطات الحسابية  1.4
 68 .......................... توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور األول 2.4
 70 . .........................توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الثاني 3.4
 72 .......................... توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الثالث 4.4
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 74 .......................... توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الرابع 5.4
 76 ........................ توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الخامس 6.4
 78  .........- استبانة األعضاء–سابية لجميع محاور الدراسة المتوسطات الح 7.4
 79 ................................ توجهات أفراد العينة حول المحور السادس 8.4
 81 .................................. توجهات أفراد العينة حول المحور السابع 9.4
 83 .................................. لثامنتوجهات أفراد العينة حول المحور ا 10.4
 85 .................................. توجهات أفراد العينة حول المحور التاسع 11.4
 86  ........- استبانة المنتفعين –المتوسطات الحسابية لجميع محاور الدراسة  12.4
 88 ............. ات االستبانةتأثير متغيرات الدراسة المستقلة على محاور وفقر 13.4
 91 ...............................................  حسب البلديةL.S.Dاختبار  14.4
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 فهرس المحتويات
 

 الموضوع الرقم
 

 الصفحة

 أ ....................................................................اإلقرار

 ب ............ .................................................شكر وعرفان

 د ..............................................................المصطلحات

 ز ......................................................... قائمة المختصرات

 و ................... .....................................الملخص بالعربية

 ى ...................................................... الملخص باالنجليزية
   

 1 .....................................خلفية الدراسة وأهميتها: الفصل األول

   
 1 ...............................................................مقدمة 1.1
 2 ......................................................مشكلة الدراسة  2.1
 3 ....................................................مبررات الدراسة  3.1
 3 ........................................................ أهمية الدراسة 4.1
 3 .......................................................ة الناحية العلمي   1.4.1
 4 .......................................................الناحية العملية  2.4.1
 4 ......................................................أهداف الدراسة  5.1
 5 .......................................................أسئلة الدراسة    6.1
 5 ...................................................فرضيات الدراسة  7.1
 7 ......................................................هيكلية الدراسة  8.1

   

 8 ..........................اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

   
 8 ..............................................................مقدمة   1.2
 8 ......................................................اإلطار النظري 2.2
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 8 ........................................اإلدرة المحلية والحكم المحلي 1.2.2
 9 .................................................تعريف الحكم المحلي 1.1.2.2
 9 ......................................................اإلدارة المحلية  2.1.2.2
 9 ........................................أسباب ظهور اإلدارة المحلية  3.1.2.2
 9 ..............................................المحليةمقومات اإلدارة  4.1.2.2
 10 ............................الفرق بين اإلدارة المحلية والحكم المحلي  5.1.2.2
 10 .............................................................البلديات  2.2.2
 11 .......................................................تعريف البلدية  1.2.2.2
 11 ...............................................دور البلديات المدمجة  2.2.2.2
 11 .....................................................تصنيف البلديات  3.2.2.2
 12 ................................................المركزية والالمركزية 3.2.2
 12 .............................................................المركزية 1.3.2.2
 13 ...........................................................الالمركزية 2.3.2.2
 14 .....................................................اإلطار التاريخي 3.2
 14 ............................لمحة تاريخية وسياسية عن الضفة الغربية 1.3.2
 16 ...............نشأة وتطور البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين 2.3.2
 16  ....................1967  البلديات وهيئات الحكم المحلي قبل عام  1.2.3.2
 16 ..................................................ي العهد العثماني  ف 1.1.2.3.2
 16 .............................. في عهد االنتداب البريطاني في فلسطين 2.1.2.3.2
 17 ..................  الحكم المحلي في عهد اإلدارة المصرية واألردنية  3.1.2.3.2
 17 ....لحكم المحلي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية البلديات وهيئات ا 3.3.2
 18 .................................عدد وحدات الحكم المحلي وتصنيفها  4.3.2
 19 ........................................................دمج البلديات  5.3.2
 19 .............................................أنواع الدمج في البلديات  1.5.3.2
 20 ................................................مبررات دمج البلديات 2.5.3.2
 20 ............................................... سلبيات دمج البلديات  3.5.3.2
 21 ...................................................فوائد دمج البلديات 4.5.3.2
 21 ...............................................مميزات دمج البلديات  5.5.3.2
 22 .................................................أهداف دمج البلديات  6.5.3.2
 23 ...............................المبادئ األساسية لدمج الهيئات المحلية  7.5.3.2
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 26 ......................................معيقات وصعوبات دمج البلديات 8.5.3.2
 27 ................................................متطلبات دمج البلديات 9.5.3.2
 28 ................................ مراحل وخطوات دمج الهيئات المحلية 10.5.3.2
 29 ...................أهم المعايير والمؤشرات والمواصفات لعملية الدمج 11.5.3.2
 30 .....................دمج الهيئات المحلية الصغيرة مسؤولية مشتركة  12.5.3.2
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