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  اإلهداء

� �

  إلى روح الحبيب محمد صل اهللا عليه وسلم
  

  لى األسرى األبطال القابعين في سجون االحتاللإ الشهداء األكرم منا جميعا و إلى 
  

  حفظه اهللا حمل اسمه بكل فخر أبيأإلى من 
  

  إلى من أوصاني اهللا بها وقرن رضاه برضاها والدتي العزيزة أطال اهللا في عمرها
  

زوجتـــي  ، إلـــى مـــن أحببتهـــاإلـــى الـــروح التـــي ســـكنت روحـــي وتحملـــت معـــي متاعـــب الحيـــاة
  آالءالغالية 

  إلى انسبائي األعزاء عمي أبو عبد اهللا  وأم عبد اهللا حفظهم اهللا
  

  " تيم " حبيبي وقرة عيني وزينتي في الحياة إلى 
  

  .أصدقائي، وزمالئيو إلى إخوتي، 
  

أن يسـهم فـي إنـارة الطريـق أمـام كـل مـن لديـه  مـالآع، إلى كل هؤالء أهدي جهدي المتواضـ
  .قطاع الحكم المحلي في فلسطينالرغبة واإلرادة في المساهمة في تنمية 

  

  كنعان حسن مهند نوفل

   



 

 

أ

  

  

  

  

  

  

  

  إقرار

  

، وأنهـا نتيجـة أبحـاثي الخاصـة تير،لنيـل درجـة الماجسـ ،أنهـا قـدمت لجامعـة القـدسبالرسالة  معد أقر أنا
 ةأو أي جـزء منهـا لـم يقـدم لنيـل درجـة عليـا أليـدراسـة، ن هـذه الأله حيثمـا ورد، و  اإلشارةم باستثناء ما ت

  .آخر جامعة أو معهد
  

  

  

  .: .................التوقيع
  

  كنعان حسن مهند نوفل
  

  21/5/2016:التاريخ



 

 

ب

  الشكر والعرفان

  

ه الدراســة المتواضــعة، والصــالة الشــكر هللا أوًال والحمــد هللا الــذي أعــانني ومنحنــي القــدرة علــى إكمــال هــذ
  .والسالم على أشرف المرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

  
ثم شكري الجزيل وتقديري العميق إلى أستاذي الفاضـل الـدكتور عبـد الناصـر مكـي الـذي كـان لـه فضـل 

  يمــة، كمــا أشــكر لجنــة المناقشــة الــدكتوروتقــديم النصــائح الق ،واإلشــراف ،والتشــجيع ،والمتابعــة ،الرعايــة
 وكـل وٕاشـراف، وتوجيـه نصح من لي قدماه ما علىعبد الرحمن التميمي  والدكتور عبد الوهاب الصباغ 

  .الالئق بالشكل الرسالة هذه إتمام جلأ من بذاله ما
  

عــاملين فــي جميــع األســاتذة األفاضــل والالــدكتور عزمــي األطــرش و وال أنســى التقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى 
أو أي مرجــع  ،أو بحــث ،معهــد التنميــة الريفيــة المســتدامة، وكــل مــن ســاعدني فــي الحصــول علــى كتــاب

والمراكـــز العلميـــة  ،لـــى جميـــع المؤسســـاتإ ، و وخاصـــة مكتبـــة بلديـــة طـــولكرم إلتمـــام هـــذه الدراســـة ؛آخـــر
ص بالـذكر الـدكتور وأخـ ،واألصدقاء الذين قـدموا لـي المسـاعدة مـن أي نـوع كانـت ،واألهلية ،والحكومية

  .إيهاب قبج، والزميل نضال كوع
  

  .وما توفيقي إال باهللا
  .والحمد هللا رب العالمين

  
  

  كنعان حسن مهند نوفل



 

 

ج

  :مصطلحات وتعريفات

  
هي المناطق المحددة التي تمارس نشاطها المحلي بواسطة هيئات منتخبة  :  الحكم المحلي

وزارة (حكومـــة المركزيـــةمـــن قبـــل ســـكانها المحليـــين تحـــت رقابـــة وٕاشـــراف ال
  ).2007، الفلسطيني الحكم المحلي

مجالس الخدمات 
  المشتركة

وهي مجالس تنشأ بموافقة الهيئات المحلية المعنية والمتجاورة ويـتم  توزيـع  :
، فـي السـلطة المركزيـة رئيسـا للمجلـسن عـي تصص مالي لكل مجلـس، و مخ

ويجـــوز للـــوزير جـــالس المحليـــة فـــي عضـــويته، محـــين يـــتم تمثيـــل رؤســـاء ال
إنشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من الهيئات المحلية، وهي 

األساسية ذات التكلفة العالية والتي ال يمكن لمجلس  اتتقوم ببعض الخدم
فلسـطين، قــانون (محلـي بمفـرده القيــام بهـا مثــل المـدارس ومكبـات النفايــات 

  ).2006مجالس الخدمات المشتركة المعدل، 
  المحليةالهيئات 

  
  
  

هـــي وحـــدة الحكـــم المنتخبـــة التـــي تـــدير كافـــة األمـــور والخـــدمات المتصـــلة  :
 ،ضـــمن نطـــاق جغرافـــي وٕاداري معـــين ،بـــالمواطنين فـــي مجـــتمعهم المحلـــي

وتحقيـــق التنميــــة فـــي المجتمــــع  ،وتعمـــل علـــى تحســــين ظـــروفهم المعيشــــية
ــــي ــــانون الهيئــــات المحليــــة  ،المحل ــــص عليهــــا ق وفــــق الصــــالحيات التــــي ن

  ).2012أمان، ( 1997طينية لسنة الفلس
باعتبـار  ،هي التنمية التي تعتمد على تفعيل كل الموارد بمجتمع محلي مـا :  التنمية المحلية

هـذه المــوارد والمـؤهالت المحليــة فــاعًال مهمـًا فــي صـناعة التغييــر وضــمان 
العمل مـن أسـفل، وأن العمـل  ستراتيجيهاكما تنبني على  ،أيضاً  هإستمراريت

  ).1980إبراهيم، (لتحقيق التنمية  ؛ي ضرورة قصوىالقاعد
ولة ومرجعيـــة للهيئـــات المحليـــة فـــي دولـــة فلســـطين، تراقـــب ؤ هـــي وزارة مســـ :  وزارة الحكم المحلي

 ؛علـــى أعمالهـــا، وموازناتهـــا، وتعمـــل علـــى تطـــوير قـــدراتها وتنميـــة مواردهـــا
طـــار حكـــم محلـــي إلتصـــبح أكثـــر قـــدرة علـــى تحقيـــق رفاهيـــة مواطنيهـــا فـــي 

  .)2013التقرير السنوي لوزارة الحكم المحلي،(يدرش
  دعم الهيئات المحلية

  
  
  
  

:  
  
  
 

يقصد بها الباحث اعتماد الهيئات المحلية على المساعدات الماليـة والفنيـة 
سـلوك الهيئـات و التي من خاللهـا يـتم تمكـين الهيئـات، وديمومـة المشـاريع، 

راءات الهيئـات المحليـة، قـوانين وٕاجـو المحلية فـي إدارة القطاعـات المحليـة، 
  .وتحسين المستوى االجتماعي واالقتصادي المحلي



 

 

د 

الوكالة اليابانية للدعم 
  )جايكا(الدولي 

ــــــــة مســــــــتقلة : ــــــــوم بتنســــــــيق المســــــــاعدة الرســــــــمية  ،هــــــــي منظمــــــــة حكومي تق
ـــان، وتخـــتص بمســـاعدة النمـــو االقتصـــادي  (ODA) للتطـــوير لحكومـــة الياب

تأسســت  ،تعزيــز التعــاون الــدوليو  ،واالجتمــاعي فــي عــدد مــن دول العــالم
 ،م كمنظمـة حكوميـة مسـتقلة2003المنظمة الحالية في األول من أكتـوبر 

لـدى منظمـة الجايكــا  ،بينمـا كانـت قبـل ذلـك تابعـة لــوزارة الخارجيـة اليابانيـة
دولـة  150مكتبا في الخارج، ومشاريع في أكثر مـن  97شبكة تتكون من 

المســـؤولة عـــن بـــرامج التعـــاون التقنـــي الهيئـــة ) جايكـــا( دعـــ، وتُ حـــول العـــالم
والمشــاريع، الجامعــة  األبحــاثمركــز (المتعلقــة بمســاعدات التنميــة الرســمية

 ).2010، اإلسالمية
العمـل فـي تقـديم المسـاعدات ) جايكـا(بدأت الوكالة اليابانية للتعـاون الـدولي

  .حتى اآلن 2005منذ عام  أريحا واألغوارللهيئات المحلية في منطقة 
أو أي  ،أو المجلـــس القـــروي ،أو المجلـــس المحلـــي ،يشـــمل مجلـــس البلديـــة :  سالمجل

ويتألف  ،مجلس آخر يشكل وفقا ألحكام قانون الهيئات المحلية الفلسطينية
ول عـن إدارة ؤ والمجلس يكون المس ،من الرئيس وبقية األعضاء المنتخبين

  ).2012أمان، (الهيئة المحلية
فات الهامة في هذا المجال تعريف لجنة المساعدات التنموية ومن التعري :  المساعدات الدولية

،حيث عرفت المساعدة الخارجية بأنها التدفقات (OECD) التابعة لمنظمة
أو  ،والبضائع المقدمة من الحكومات الرسمية ،والمساعدة التقنية ،المالية

 والتي تهدف إلى تعزيز التنمية ،أو لصالحها ،وكاالتها إلى الدول النامية
كهدف رئيسي لها، وتكون تلك  ،االقتصادية والرفاهية االجتماعية

أو قروض مدعومة، وفي حالة القرض فإنه  ،المساعدات على شكل منح
من قيمة القرض عبارة عن منحة، % 25يجب أن يكون ما ال يقل عن 

واإلعفاء  ،وتشمل تلك المساعدات أيضًا برامج التنمية السياسية واإلنسانية
، هذا مع استثناء المنح أو المساعدات المقدمة ألهداف غير من الديون
المعونة العسكرية أو األمنية واالستثمارات األجنبية المباشرة  :تنموية مثل

  ).2013سماره، (.وغيرها
 الــدول هـي الهبـات والمعونـات الخارجيـة التـي تقـدمها: وتعريـف آخـر أيضـا

ى مســـاعدة دوليـــة مؤقتـــة، الـــدول التـــي تحتـــاج إلـــ الغنيـــة للـــدول الفقيـــرة، أو
ــــة واالقتصــــادية واالجتماعيــــة ســــيف (مراعــــاة ألوضــــاعها اإلنســــانية واألمني

  ).2001الدين، 



 

 

ه

تقوم على تزويد الدول  )Capital Assistance(تكون مساعدات رأسمالية  :  الدعم المالي
  ).2006الهيتي، (النامية بالتمويل أو السلع لألغراض المختلفة

) جايكا(ما تقدمه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الباحث به يقصد هنا 
و  ،ومبانٍ  ،شق طرق :من المال النقدي أو إنشاء مشاريع متنوعة مثل

ومراكز صحية، وتجهيزات مواد ومعدات وغيرها إلى  ،بناء مدارس
  .أريحا واألغوارالهيئات المحلية في منطقة 

عن طريق تقديم األفراد  )Technical(تكون مساعدات على شكل فني  :  الدعم الفني
  ).2006الهيتي، (الماهرين لدعم الخبرات الوطنية

من ) جايكا(تقدمه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ما يقصد هنا الباحث 
تفيد في تعزيز قدرة الهيئات المحلية لألداء اإلداري وغيره،  ،برامج فنية

شورات الفنية، وتبرعات نالمو ورشات العمل، و التدريب،  :ومن هذه البرامج
  .بالوقت والخبرة

  .، أو التعزيزتعني لغة التقوية :  التمكين المؤسساتي
دعم البنى التحتية في المنظمة، وذلك بتقديم المصادر : ويعني التمكين

والتركيز على العاملين في  ،الفنية وتعزيز االستقاللية والمسؤولية الذاتية
تيشوري، (والمعرفة، والمكافآت ،توالمعلوما ،ومنحهم القوة ،الورش
2008(.  

منح العاملين للسلطة والمشاركة في اتخاذ  أهمية: وفي تعريف آخر
والمعرفة التي  ،القرارات، وضرورة إكسابهم ومشاركتهم المعلومات

جالب و (يحتاجونها من خالل التدريب والتنمية لقدراتهم ومعرفتهم
  ).2013الحسيني، 

 منطقة أريحا
  واألغوار

، وهي اقرب األردنفي الطرف الغربي لغور  واألغوار أريحاتقع مدينة  :
االنهدامي، تقع عند خط االنقطاع بين البيئة  األردنللحافة الجبلية لوادي 

الغرب والبيئة الغورية في الشرق، وهي بذلك نقطة عبور هامة  إلى الجبلية
تتجه غربا نحو  منذ القدم للقوافل التجارية والغزوات الحربية التي كانت

والبحر  األردنالممر الغربي لنهر  أيضاالقدس وشرقا نحو عمان، وهي 
 إلىالميت، وممر للحجاج المسيحيون القادمون من القدس في طريقهم 

الجهاز (البوابة الشرقية لفلسطين وأريحاالبحر الميت،  األردنونهر 
  ).2011الفلسطيني، لإلحصاءالمركزي 



 

 

و 

تنمية المجتمع 
      المحلي

:  
  
  
 

الجهود المنظمة لتحسين ظروف الحياة في المجتمع وذلك بتشجيع وحث 
التعاون فيما بينهم من  ،المقيمين في هذا المجتمع على مساعدة أنفسهم

تقديم المعونة الفنية الالزمة عن طريق المنظمات الحكومية واألهلية  أجل
  ). 2014القبالن، (

 التنموي تخطيطال
  االستراتيجي

ج علمي يستخدم لبلورة األولويات واألهداف التنموية للتجمعات منه :
والمشاريع الالزمة لتحقيق األهداف خالل فترة  البرامجالسكانية، وتحديد 

زمنية معينة بما يتماشى مع تطلعات السكان، واألخذ بعين االعتبار 
، وزارة الحكم المحلي الفلسطيني(الموارد متاحة والمعوقات المحتملة

2009(.  
أو عوائـق ذات بعـد اجتمـاعي،  ،أو صـعوبات ،أو مشـكالت ،هي متغيرات :  التحديات

أو  ،أو اإلقليميــــة ،وقــــانوني نابعــــة مــــن البيئــــة المحليــــة ،ٕاداريو سياســــي، و 
أو خطـــــــرا علـــــــى مســـــــتقبل التنميـــــــة المســـــــتدامة  ًا،الدوليـــــــة، تشـــــــكل تهديـــــــد

 بالتحـــــديات هـــــي تلـــــكهنـــــا الباحـــــث  ، ويقصـــــد)2014ســـــليمان، (بالدولـــــة
المعيقات التي تعترض دعم الهيئـات المحليـة سـواء كانـت نابعـة مـن البيئـة 

  .ةأو القانوني ،أو اإلدارية ،السياسية
  



 

 

ز

  المختصرات

  

أينما وردت المختصرات أدناه، وفي أي جزء أو فصل من هذه الرسـالة فإنهـا تعنـي وتـدل علـى المفـاهيم 
  :التي تقابلها

  

  ):العربية(قائمة المختصرات 

  

  )JICA,2006 ) (جايكا(الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  :  )اجايك(
  ).2001، ماس( يالفلسطينمعهد أبحاث السياسات االقتصادية   :   )ماس(
  ).2010، أريج( القدس -معهد األبحاث التطبيقية  :  )أريج (
  

  ):نجليزيةاال (قائمة المختصرات 

  
Japan International Cooperation Agency.  

  )JICA,2006 (تعاون الدولي للة اليابانية لالوكا
:  JICA 

United Nation Dvelopment Programme.  
  ).2003برنامج األمم المتحدة اإلتمائي، (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

: UNDP 

United States Agency For International Development 

  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
: USAID 



 

 

ح

  الملخص

  

، وقد اقتصرت  2016 نيسانوشهر  2015 أيلولقعة بين شهر اأجريت هذه الدراسة في الفترة الو 
مشـتركة فـي العلى قطاع الحكم المحلي ممثلـة بـوزارة الحكـم المحلـي، والهيئـات المحليـة والمجـالس 

حلـي، ورؤسـاء من خالل التعرف علـى آراء المبحـوثين مـن وزارة الحكـم الم ،منطقة أريحا واألغوار
الوكالـــة  تقيـــيم وأعضـــاء الهيئـــات المحليـــة والمجـــالس المشـــتركة، وأعضـــاء لجـــان المشـــاريع، حـــول

فــي دعــم الهيئــات المحليــة فــي منطقــة أريحــا واألغــوار، وعالقتهــا ) جايكــا(اليابانيــة للتعــاون الــدولي
  .ت هامةبالتنمية المحلية من خالل ما تقدمه من مشاريع تنموية تستهدف من خاللها قطاعا

  
وخاصــة أن المؤسســات الدوليــة تقــدم العديــد  ،حيــث كــان هنــاك ضــرورة ميدانيــة لعمــل هــذه الدراســة

المؤسسـات  هـذه ىدإحـ) جايكـا(والوكالـة اليابانيـة للتعـاون الـدوليمن المشاريع للسلطة الفلسطينية، 
منطقــة يبــدأ مــن ن اســتقرار ال، وأللســالم اً آمنــ اً ا ممــر هدف منطقــة أريحــا واألغــوار وتعــدهالتــي تســت

 الف، )في وزارة الحكم المحلي الفلسطيني )جايكا(مقابلة فوزا ربايعة، مدير مشاريع (أريحا واألغوار
وأثرهـا علـى الهيئـات المحليـة فـي ظـل التحـديات والمعيقـات التـي  ،بد من البحث في مـدى نجاحهـا

  .تواجهها، وتقديم نتائج الدراسة ألصحاب القرار قد تساعدهم إلى األمام
  

مـع احتياجـات الهيئـات ) جايكـا(مسـاعدات  مالئمـةوقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مـدى 
فــي تنفيــذ المشــاريع، وتبيــان ) جايكــا(المحليــة كمــا حــددتها خطــط التنميــة، والتعــرف علــى إجــراءات 

فــــي تمكــــين ) جايكــــا(األثـــر التنمــــوي للمســــاعدات المقدمـــة للهيئــــات المحليــــة، والتعــــرف علـــى دور 
ـــة، ومعرفـــة طبيعـــة المعيقـــات والتحـــديات التـــي تواجـــه ال ـــات المحلي فـــي منطقـــة أريحـــا ) جايكـــا(هيئ

  .واألغوار
فقـد تـم جمـع البيانـات  ،وألغراض تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي

ئـات المحليـة من خالل مراجعة األدبيـات السـابقة، واالسـتفادة مـن الدراسـات السـابقة والمتعلقـة بالهي
للدراسة لجمع  اتين رئيسيتينكأد ااعتمدت ،  واللتانلةقابَ ومُ  ةاستبانوالمؤسسات الدولية، وتم تصميم 

ســتبانة مــن ســتة أقســام رئيســية، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع أعضــاء البيانــات، وتكونــت اال
) 161(لــغ عــددهم وب ،وأعضــاء لجــان المشــاريع ،والمجــالس المشــتركة ،ورؤســاء الهيئــات المحليــة

 Excel(شخصـــا، وقـــام الباحـــث بأخـــذ مســـح شـــامل للعينـــة، وتـــم تحليـــل االســـتبانات علـــى برنـــامجي
  .)SPSSو
  



 

 

ط

دعم الهيئـات المحليـة فـي منطقـة أريحـا في  )جايكا( تقييم مساعداتن أ وقد أظهرت نتائج الدراسة
بـــين  مالئمـــةهنـــاك  أن، و حيـــوي وكبيـــر جـــدًا، ويعـــد ركيـــزة أساســـية فـــي نموهـــا وتطورهـــا ،واألغـــوار

 فـــي والســـكان علــى حـــد ســـواء إلـــى الهيئــات المحليـــة )جايكـــا( مســاعدات والمشـــاريع المقدمـــة مــنال
وتــرتبط بخطــط التنفيــذ  ،دقيقــة ومنظمــة ومتوازنــة )جايكــا (ن إجــراءاتأ أريحــا واألغــوار، و منطقــة 

الت اإلدارية والمالية وهذا األمر يتم في جميع المجا ،التي ترسمها لمشاريعها في الهيئات المحلية
ـــة واالقتصـــادية،) جايكـــا(تســـاهم ، و والفنيـــة ـــة االجتماعي ـــة فـــي التنمي تفيد منهـــا وتســـ مســـاهمة حقيق

 مسـاعدات، و الهيئات المحليـة أفـرادًا وجماعـات، كمـا يسـتفيد منهـا المواطنـون والقطاعـات المختلفـة
ري للمــوظفين بشــكل حقيقــي تمثــل فــي تقــديم التــدريب اإلدات فــي تمكــين الهيئــات المحليــة) جايكــا(

التـي تواجههـا جايكـا  ، وأكثر المعيقـات والتحـديات)جايكا(وهناك ديمومة مرتفعة لمشاريع  ومهني،
، مثــــل العــــائق األكبــــرتو  ممارســــات االحــــتالل اإلســــرائيلي ،فــــي تنفيــــذ مشــــاريعها للهيئــــات المحليــــة

 ظيمية بدرجـة مرتفعـة، وأخيـراوتواجهها أيضا تحديات قانونية بنسبة متوسطة، وتحديات إدارية وتن
  .التحديات االجتماعية بدرجة متوسطة جاءت

  
تشــــكيل مجلـــس أعلــــى لإلشــــراف علــــى  :وخرجـــت هــــذه الدراســــة بمجموعــــة مـــن التوصــــيات أهمهــــا

توحيــــد عمــــل المؤسســــات الدوليــــة بشــــكل مبــــرمج و المشـــاريع مشــــابه لســــلطة األغــــوار فــــي األردن، 
طاعات التنموية، وأن يكون هناك توجه مستقبلي لدى وممنهج وفق آليات واضحة وشاملة لكل الق
بالتعاون مـع الهيئـات المحليـة والمجـالس المشـتركة،  ،المؤسسات الدولية لتنفيذ مشاريع مدرة للدخل

 ،ستشـــارة المجتمــع المحلـــي بأشـــكاله المختلفـــةالويجــب علـــى المؤسســـات الدوليــة أن تتبـــع منهجيـــة 
للتركيـز فـي مشـاريعها علـى منـاطق حيويـة أخـرى فـي ) يكاجا(دعوة و وتحديد احتياجاته المطلوبة، 

للنهـوض ) جايكـا(محاولة أقلمة المشاريع الدوليـة بحيـث تماثـل مـا تقـوم بـه و شمال الضفة الغربية، 
لتساعد في تسـهيل اإلجـراءات  ؛العمل على توفير قوانين خاصة لمنطقة أريحا واألغوارو والتنمية، 

لـــة مـــن المؤسســـات الدوليـــة، ويجـــب أن يكـــون هنـــاك تكامليـــة بـــين القانونيـــة لتنفيـــذ المشـــاريع الممو 
والمؤسســـات الدوليـــة فـــي تحديــد االحتياجـــات المطلوبـــة مـــن المشـــاريع  ،وزارات الســلطة الفلســـطينية

  .والقطاعات المستهدفة
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Abstract: 

 
This study was conducted in the period between September 2015 and the month of 

April 2016 and it has been confined to the sector of  the  local Rule represented by the 

Ministry of Local Rule , local organisations  and the  joint councils in the area of 

Jericho and the Jordan Valley, through the identification of the views of the 

respondents from the Ministry of Local Rule  and the chiefs  and members of local 

organisations and joint councils as well as  members of the project committees   about 

the evaluation of the Japanese international cooperation Agency Rating (JICA) in 

support of the local organisations in the area of Jericho and the Jordan Valley and its 

relationship with the local development through their development projects targeting 

through  it important sectors. 

 Where there was a field  need to do this study, particularly  that international 

institutions provide many of the projects to the Palestinian Authority, and the 

Japanese Agency for International Cooperation (JICA)is  one of these institutions that 

targets the area of Jericho and the Jordan Valley and prepares it as  a safe passage for  

peace, and that the stability of the region starts from Jericho and the Jordan Valley 

(interview of Fawza  Rbaya'a ,  the director of the (JICA)  projects in the Palestinian 

Ministry of local Rule ), they must deal with    the extent of its success and it  impact 

on the local organisations in amidst the challenges and obstacles facing it  and present 

the results of the study to decision-makers  which might help them forward. 

This study aimed to identify the extent  of appropriate assistance (JICA) with the 

needs of the local organisations as specified by the development plans, and to identify 

the actions (JICA) in the implementation of projects, and to identify the 

developmental impact of the assistance provided to local organisations, and to identify 

the role (JICA) in the empowerment of local organisations and find out the nature of 

the obstacles and challenges facing the (JICA) in the area of Jericho and the Jordan 

Valley. 

For the purposes of achieving the objectives of the study, the researcher used  a 

descriptive and analytical approach where  the data was collected through a review of 

the previous literature  as well as  taking  advantage of  the previous studies relating to 

local organisations and international institutions. A questionnaire and an interview   

were designed which were adopted as major tools  for the study to collect data. The 

questionnaire consists of  six main sections and the study population consisted of all 

the members and chiefs  of  the local councils, joint councils and members of the 

project committees .Here  the number reached 161 people and the researcher 

conducted  a comprehensive survey of the sample and the   questionnaires were   

analyzed on Excel and( SPSS) programs.  

 The results showed that the evaluation of (JICA)  aids  in support of the local 

organisations  in the area of Jericho and the Jordan Valley, is  vital and very big and it 



 

 

ك 

considered  is  as a key pillar in their  growth and development. In addition, there is  

appropriateness  between the  aids  and the submitted projects by (JICA) to the local 

organisations  and  the residents alike in the area of  Jericho and the Jordan Valley. 

The procedures (JICA) are also  accurate, organised  as well as  balanced .It is also   

associated  with  the implementation plans that it designs  for its projects in the local 

organisations  and this is done in all the administrative, financial and technical fields, 

and (JICA) also contributes a real  contribution in  the social and economic 

development, and it benefits  local organisations individuals as well as  groups. In 

addition, citizens and different sectors benefit from it .Furthermore, the aids  (JICA)   

are represented in the empowerment of local organisations and this represented in  

providing  management training for employees in a real and professional way .In 

addition,  there is a  high durability  for (JICA )projects. However, the main  obstacles 

and challenges facing  (JICA)   in the implementation of its projects to local 

organisations is  the Israeli occupation practices and it  represents the  biggest 

obstacle. I t is also faced by legal challenges by medium rate as well as administrative 

and organizational challenges in a high degree. Finally, the social challenges are by 

medium rate. 

 This study presents came with a group  of recommendations which include : The 

formation of a supreme council to supervise  the projects  that are similar to the 

authority of the Jordan Valley in Jordan, and unify the work of  the international 

institutions programmatically and systematically according to a clear and 

comprehensive mechanisms for all sectors of development and there should be  a 

future trend for the international institutions to implement income-generating projects 

in  the collaboration with local organisations and joint councils; here  the international 

institutions should follow a  methodology of  consulting  the local community in its 

various forms and to identify its required needs. In addition, (JICA) is called to focus 

its projects on other vital areas in the northern West Bank, and to try to regionalize of 

the international projects to assimilate what call (JICA) is doing for the advancement 

and development.  And to provide special laws for the area of Jericho and the Jordan 

Valley to help facilitate the legal procedures for the implementation of projects 

financed by international institutions, and there should be complementarities  between 

the ministries of the Palestinian Authority and international institutions in determining 

the required needs  of the projects of the  targeted  sectors. 
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  الفصل األول
_____________________________________________________  

  خلفية الدراسة ومشكلتها
  

  مقدمة الدراسة1.1
  

 ولةؤ مسقطاع الحكم المحلي الفلسطيني أحد القطاعات الحكومية، وتمثله وزارة الحكم المحلي فهي  دعيُ 
تعمل على تطوير قدراتها وتنمية و موازناتها، و ها، أعمالات المحلية في فلسطين، تراقب ومرجعية للهيئ

بتقديم ) بلديات ومجالس قروية(مفهوم الحكم المحلي بما يخص الهيئات المحليةمواردها، وقد ارتبط 
  ).2013وزارة الحكم المحلي، ( المحلية والمشاركة في عملية التنمية ،الخدمات للمواطنين

  
وزارة الحكـم المحلـي والمؤسسـات ذات طاع الهيئات المحلية من لق اً اهتمامشهدت السنوات الماضية وقد 

السـتراتيجي ، وفـي الفتـرة األخيـرة كـان توجـه وزارة الحكـم المحلـي إلـى العمـل ا) 2013التميمي، (العالقة
بالشـــــراكة مـــــع مجموعـــــة مـــــن المؤسســـــات ) 2014-2010(ســـــتراتيجيةمـــــن خـــــالل وضـــــع خطتهـــــا اال

  .)2013وزارة الحكم المحلي، (دوليةال
ســتراتيجية المجــالس المشــتركة كإحــدى مبــادرات وزارة الحكــم المحلــي الفلســطيني، وذلــك اهــذا وقــد بــدأت 

سـتراتيجية إحـدى أهـم فـي فلسـطين، وتعـد اال) جايكـا(دولي بتمويل من مكتب الوكالة اليابانيـة للتعـاون الـ
وزارة الحكـــم  فلســـطين،(لســـطين المـــدخالت الرئيســـية ضـــمن مشـــروع تحســـين نظـــام الحكـــم المحلـــي فـــي ف

  ).2010المحلي، 
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 التـــي ابتـــدعها اإلنســـان كإطـــار لتنظـــيم العالقـــات الدوليـــة، األشـــكالبـــرز وُتعـــد المؤسســـات الدوليـــة مـــن أ
الموكلة لها في  األعمالوطبيعة  ،وتوسعا في حجمها ،األهليةالمنظمات  أعدادوشهدت نموا مطردا في 

  ).2006، البنك الدولي()البيئة والتنمية(قضايا مشتركة
  

، تم عقد مؤتمر واإلسرائيليينبين منظمة التحرير الفلسطينية  1993عام  )اتفاق أوسلو(بعد توقيع 
وبعد ، )2005جابر،(دولة ومؤسسة دولية، تعهدت بتقديم الدعم المالي والفني) 42(المانحين بحضور 

اعدات وٕاقامة المشاريع فلسطينية؛ لتقديم المسجاءت المؤسسات الدولية إلى األراضي الوبعد المؤتمر 
  .التنموية

  
 األهدافوتحديات في تحقيق  إشكالياتالمقدمة للسلطة الفلسطينية  والفنية واجهت المساعدات المالية

جل تحسين الحكم المحلي، وتجسيد أومن  ،)2005جابر،(لتنمية المجتمع الفلسطيني األولويةذات 
لتقديم  التنمية، بادرت المؤسسات الدولية ألهدافالعالمي  اإلعالنعن  المنبثقة اإلنمائيةاألهداف 

   .)2010، وليد(شؤون الدولة والمجتمع، على قاعدة العدالة والمشاركة والتمكين إلدارة المساعدات
  

مصادر المساعدات لدول العالم الثالث وخاصة بالنسبة للفلسطينيين،  أهمالدعم المالي من  حيث ُيعد
مالئمة  أدواتباستخدام  ،الدعم المالي إدارةساعدات باالجتهاد في ول المستفيدة من المدوتسعى ال

  ).2004ماس، (لتحقيق التنمية ؛إداريةمعايير  تباعاو 
  

المقدمة وتحديات في تطوير الخدمات  إشكالياتواجهت الهيئات المحلية  اإلسرائيليوفي ظل االحتالل 
، )2010 ظـــاهر،(ول علـــى المســـاعداتللحصـــ ؛المؤسســـات الدوليـــة إلـــى، ممـــا دفعهـــا للجـــوء للمـــواطنين

التنموية عن طريق الحصول على المسـاعدات الماليـة والفنيـة  األهدافوتسعى الهيئات المحلية لتحقيق 
  .الهيئات المحلية إلدارة

تعمــل فــي فلســطين منــذ عــام المؤسســات الدوليــة التــي  إحــدى) جايكــا(والوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدولي
، )المياه، وغيرهـاو السياحة، و الزراعة، (اعات مختلفةطن المشاريع التنموية في قوتدعم العديد م ،2004

إلـى تقيـيم  منـذ بدايـة عملهـا فـي فلسـطين، وتهـدف هـذه الدراسـة واألغـوار أريحـاوتركز عملها في منطقة 
يـة المحل دعـم الهيئـاتفـي  )جايكـا(والمشاريع المقدمة مـن مؤسسـة ،الفنية ،المساعدات بأشكالها المختلفة

  .واألغوار أريحافي منطقة 
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  مشكلة الدراسة  2.1

  
 الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية من أكثر المواضيع إثارة للجدل على بأن )2010(أكد البنك الدولي 

اهتمام المؤسسات الدولية في موضوع  بشكل متواز مع ازدياد وذلك الفلسطينية وحتى الدولية، الساحة
 باعتباره مختلف القطاعات ومنها قطاع الحكم المحلي، تطوير لدور سساتتبني هذه المؤ  و ،الدعم

 ذلك في مسترشدة ،والفنية المالية الدولية المساعدة آليات إطار في النشاط لهذا األول المستهدف
البنك الدولي، التقرير ( الثالثة لأللفية التنمية ألهداف العالمي سطرها اإلعالن التي بالغايات
   ).2010السنوي،

  
، وكانت )مليار دوالر 19(حوالي الي بلغمبدعم  والعربية األجنبيةالدول ونتيجة لذلك تقدمت العديد من 

 1993قيمة ما قدمته من العام  حيث بلغتمن الدول الداعمة للسلطة الوطنية الفلسطينية،  اليابان
و  ،كبيرةنسبة  يث ُتعدح، اً مليون دوالر سنوي )60(أي بمعدل  مليار دوالر) 1.2(حوالي 2012حتى 

  ).2013عبد الحي، (مؤسسات الحكوميةالداعم لل األثرتعكس حجم  أنمن الممكن 
  

 األهـدافوتحـديات فـي تحقيـق  إشـكالياتواجهت المساعدات المالية والفنية المقدمـة للسـلطة الفلسـطينية 
التعـرف هـذه الدراسـة سـتحاول  وبناء علـى ذلـك، )2005جابر،(لتنمية المجتمع الفلسطيني األولويةذات 
 أريحـاالهيئات المحليـة فـي منطقـة  دعمفي  )جايكا(الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تقييم مساعدات على

واسـتخدام هـذه المؤسسـة  ،المسـاعدة الماليـة والفنيـة آليـاتتلـك الوكالـة مـن  من خالل ما تـوفر، واألغوار
صـياغة  يمكـن المنطلق هذا ومنمؤسسات الدولية، م من بقية الاالداعمة كمؤشر يعكس تأثير الدعم الع

 المسـاعدات الماليـة والفنيـة المقدمـة مـنتقيـيم  مـا: التـالي الرئيسـي بالسـؤال فـي الدراسـة اإلشـكالية،
  ؟واألغوار أريحاالهيئات المحلية في دعم في ) جايكا(الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
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                                           .أنموذج الدراسة: 1.1شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  مبررات الدراسة 3.1
  

  :تاليقام الباحث باختيار موضوع الدراسة لعدة مبررات وتتلخص بال
  

إيمان الباحث وقناعته بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية في تقديم المساعدات المالية  •
 .)جايكا(ومنها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ،لي الفلسطينيوالفنية لقطاع الحكم المح

 كمؤشـــر علـــى دور ،)جايكـــا(الـــدور الـــذي تلعبـــه الوكالـــة اليابانيـــة للتعـــاون الـــدولي عـــدم وضـــوح •
  .المؤسسات الدولية التي تدعم قطاع الحكم المحلي في منطقة أريحا واألغوار بهدف تطويره

 

ــــة اليابانيــــة للمســــاعدات  تعــــاون الوكال

  :والمتمثل في )جايكا(الدولي

المشـــــــاريع التــــــي تـــــــم (الــــــدعم المــــــالي

  ).تنفيذها

  

ـــــي ـــــدعم الفن ـــــل ال ـــــدريب، (مث دورات الت

، وورش تالمـــــــــــــؤتمرات، االستشـــــــــــــارا

  ).العمل

 وسطيهال المتغيرات

نوع قطاع الحكم  المؤهل العلمي،
المحلي، الصفة الوظيفية، عدد 
مرات االنتخاب، عدد سنوات 

عضوية، طبيعة الوظيفة، عدد ال
  الدورات التدريبية

 

  :دعم الهيئات المحلية ويمكن قياسها من خالل

  المساعدات مع احتياجات المنطقة مالئمة

تحســـين المســـتوى االجتمـــاعي األثـــر التنمـــوي فـــي 

  .واالقتصادي المحلي

العمـل بـالقوانين :قوانين وٕاجراءات الهيئات المحلية

  .نظمةواأل

تقويتهـــــــــــــــا،فرق :تمكـــــــــــــــين الهيئـــــــــــــــات المحليـــــــــــــــة

  .العمل،االتصال والمشاركة بالمعلومات والتأثير

ـــــــة ـــــــات  ،ديمومـــــــة المشـــــــاريع التنموي ســـــــلوك الهيئ

رفــــــــع قــــــــدرتها علــــــــى إدارة القطاعــــــــات (المحليــــــــة

  ).المحلية

التحـــديات التـــي تعيـــق تنفيـــذ المشـــاريع فـــي أريحـــا 

  .واألغوار

 

 المتغيرات التابعة المتغيرات المستقلة
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  أهمية الدراسة 4.1
  

القطاعـــات  تطـــويرالمؤسســـات الدوليـــة أصـــبح لهـــا دور مميـــز فـــي  نإلدراســـة مـــن حيـــث تـــأتي أهميـــة ا
، لـذلك قطـاع الحكـم المحلـي ومـن أهمهـا ،نظـرا للبـرامج التـي تقـوم بتنفيـذها ،المختلفة للسلطة الفلسطينية

  :الدراسة في أهميةتكمن 
 

 : تطبيقيةاألهمية ال .1.4.1
 

فــي ) جايكــا(الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدولي عداتتقيــيم مســامكملــة لغيرهــا مــن الدراســات الســابقة حــول 
وقطــاع  ،والجامعــات ،ســتفيد منهــا المكتبــاتتوســوف  ،واألغــوار أريحــادعــم الهيئــات المحليــة فــي منطقــة 

ـــي ،والمجـــالس المشـــتركة ،الحكـــم المحلـــي الفلســـطيني ممـــثًال فـــي الهيئـــات المحليـــة  ،ووزارة الحكـــم المحل
 .والمؤسسات األخرى المعنية

ـــم الباحـــث  دعـــوتُ  ـــى مـــن نوعهـــابهـــذه الدراســـة وفـــي حـــدود عل ـــيم التـــي ســـتدرس و  ،أنهـــا الدراســـة األول تقي
في قطاع معـين  هاوالتحديات التي تواجه اإلشكالياتو  )جايكا(الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مساعدات

  .ومنطقة معينة
 

 :األهمية العملية .2.4.1
 

لمؤسســـات المعنيـــة ذات العالقـــة االســـتفادة مـــن امكن تســـتكمـــن األهميـــة العمليـــة لهـــذه الدراســـة فـــي أنهـــا 
تحســــين مســــتوى الخدمــــة المحليــــة المقدمــــة  فــــيتوصــــياتها، ممــــا يــــنعكس علــــى أدائهــــا ومــــا لــــذلك أثــــر 

 ؟للمواطنين، وأين أصبحت من هذا الدعم المؤسساتي الدولي
  
  أهداف الدراسة  5.1

  
  : هاسوف تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف، أهم

  
 أريحافي منطقة ) جايكا(مساعدات الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مالئمةالتعرف على مدى  •

 .التنميةكما حددتها خطط  احتياجات الهيئات المحليةمع  واألغوار
 أريحـافي منطقة  في تنفيذ المشاريع )جايكا(اليابانية للتعاون الدوليفعالية الوكالة التعرف على  •

  .واألغوار
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ـــ • ـــدوليالتنمـــوي لمســـاعدات  ان األثـــرتبي ـــة اليابانيـــة للتعـــاون ال  أريحـــافـــي منطقـــة ) جايكـــا(الوكال
 .واألغوار

الهيئــات المحليــة فــي منطقــة  تمكــين علــى) جايكــا(الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدولي تــأثيرمعرفــة  •
 .واألغوار أريحا

في ) جايكا(اون الدوليالوكالة اليابانية للتع التعرف على طبيعة التحديات التي تعيق عمل •
 .بشكل عام الداعمةكمؤشر للتحديات التي تواجه المؤسسات الدولية  واألغوار أريحامنطقة 

  

  ةأسئلة الدراس 6.1
  

الوكالـــة  والتحـــديات التـــي تواجـــه اإلشـــكالياتعلـــى للوصـــول إلـــى تحقيـــق غـــرض الدراســـة، وهـــو التعـــرف 
، سـيتم طـرح واألغوار أريحاات المحلية في منطقة الهيئتنمية قدرات في ) جايكا(اليابانية للتعاون الدولي

 ، وســـتحاول الدراســة اإلجابــة عـــن، ومـــن ثـــم الخــروج بنتــائج واقعيــةعــدة أســئلة لإلجابــة عليهـــا وتحليلهــا
في دعم الهيئات المحلية ) جايكا(الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مساعدات تقييمهو ما : السؤال الرئيس

  :التساؤالت التاليةو  ر؟في منطقة أريحا واألغوا
مـــع ) جايكـــا(الوكالـــة اليابانيـــة للتعـــاون الـــدوليالبـــرامج والمشـــاريع التـــي نفـــذتها  مالئمـــةمـــا مـــدى  •

 ؟التنميةاحتياجات الهيئات المحلية في منطقة أريحا واألغوار وأولويات 

أريحـــا فـــي منطقـــة ) جايكـــا(مـــا هـــي اإلجـــراءات التـــي تقـــوم بهـــا الوكالـــة اليابانيـــة للتعـــاون الـــدولي •
 واألغوار؟

علــــى المســــتوى ) جايكــــا(ليابانيــــة للتعــــاون الــــدوليامــــا هــــو األثــــر التنمــــوي لمســــاعدات الوكالــــة  •
 المجتمعي في منطقة أريحا واألغوار؟

فـي تمكـين الهيئـات المحليـة فـي ) جايكـا(الوكالة اليابانيـة للتعـاون الـدولي هو تقييم مساعداتما  •
 منطقة أريحا واألغوار؟

فـي منطقـة ) جايكـا(للمشاريع المنفـذة مـن قبـل الوكالـة اليابانيـة للتعـاون الـدوليهل يوجد ديمومة  •
 أريحا واألغوار؟

فــي دعــم ) جايكــا(الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدوليمــا هــي طبيعــة التحــديات التــي تواجــه عمــل  •
 الهيئات المحلية في منطقة أريحا واألغوار؟
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  فرضيات الدراسة 7.1
  
ة إجابــــ متوســــطفــــي ) α ≥ 0.05(لــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة ال توجــــد فــــروق ذات دال •

 المحليـة الهيئـات دعـم فـي) جايكـا( الـدولي للتعـاون  اليابانيـة  الوكالـة دورالمبحوثين من حيـث 
  .، تعزى لمتغير نوع قطاع الحكم المحليواألغوار أريحا في

ة إجابــــ متوســــطفــــي  )α≥  0.05(ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة  •
 المحليـة الهيئـات دعـم فـي) جايكـا( الـدولي للتعـاون  اليابانيـة  الوكالـة دورالمبحوثين من حيـث 

  .، تعزى لمتغير المؤهل العلميواألغوار أريحا في
ة إجابــــ متوســــطفــــي ) α≥  0.05(ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة  •

 المحليـة الهيئـات دعـم فـي) جايكـا( الـدولي للتعـاون  يابانيـةال  الوكالـة دورالمبحوثين من حيـث 
  .، تعزى لمتغير الصفة الوظيفيةواألغوار أريحا في

ة إجابــــ متوســــطفــــي ) α≥  0.05(ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة  •
 المحليـة الهيئـات دعـم فـي) جايكـا( الـدولي للتعـاون  اليابانيـة  الوكالـة دورالمبحوثين من حيـث 

  .، تعزى لمتغير عدد سنوات العضويةواألغوار أريحا في
ة إجابــــ متوســــطفــــي ) α≥  0.05(ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة  •

 المحليـة الهيئـات دعـم فـي) جايكـا( الـدولي للتعـاون  اليابانيـة  الوكالـة دورالمبحوثين من حيـث 
  .رات االنتخاب، تعزى لمتغير عدد مواألغوار أريحا في

ة إجابــــ متوســــطفــــي ) α≥  0.05(ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة  •
 المحليـة الهيئـات دعـم فـي) جايكـا( الـدولي للتعـاون  اليابانيـة  الوكالـة دورالمبحوثين من حيـث 

  .، تعزى لمتغير المهنةواألغوار أريحا في
ة إجابــــ فــــي متوســــط) α≥  0.05(الداللــــة ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى  •

 المحليـة الهيئـات دعـم فـي) جايكـا( الـدولي للتعـاون  اليابانيـة  الوكالـة دورالمبحوثين من حيـث 
  .، تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبيةواألغوار أريحا في
 

  :   مصادر المعلومات   8.1

  : أهمها ادرالمص من عدد على الدراسة هذه في الواردة المعلومات ترتكز
 

 ،الماجستير ورسائل ،والدوريات ،والمراجع ،الكتب تشمل وهي المصادر التي: المصادر المكتبية •
والمؤسسـات  ،والمجـالس المشـتركة ،المتعلقـة بـالحكم المحلـي الفلسـطيني المواضـيع فـي ةوالدكتورا
 .الدولية
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 الـدوائر والمؤسسـات عـن الصادرة والتقارير ،واإلحصاءات ،وتشمل النشرات :ساسيةاأل المصادر •

والمؤسســات  ،والمجـالس المشــتركة ،الحكوميـة ذات الصــلة بمؤسســات الحكـم المحلــي الفلســطيني
 .الدولية

 ،منظمـات األهليـةالصـادرة عـن ال والتقـارير ،والدراسـات ،األبحـاث وتشـمل :الثانويـة المصـادر •
 .وبعض المؤسسات الدولية 

 ،نيـة مــن خـالل عمــل اسـتبيان، وٕاجــراء مقــابالتالميدا الدراسـات وتشــمل :المصـادر الشخصــية •
فـي ) جايكا(الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  تقييم مساعداتوالتعرف على آراء المبحوثين حول 

  .دعم الهيئات المحلية
  .منهج الدراسة 2.1شكل 
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  هيكلية الدراسة 10.1
  

  :هي تتوزع الدراسة على خمسة فصول
  

أهمية و مشكلة الدراسة، و والتي تتضمن مقدمة الدراسة،  ،ويحتوي خلفية الدراسة: الفصل األول •
 .فرضيات الدراسة، وأخيرا هيكلية الدراسةو أسئلة الدراسة، و أهداف الدراسة، و الدراسة، 

 ،واإلدارة المحليــة ،ويتضــمن الحكــم المحلــي، ويحتــوي اإلطــار النظــري للدراســة: الفصــل الثــاني •
المؤسسات الدولية والمساعدات الدولية، ومؤسسة جايكا في أريحا واألغوار،  وأيضا الدراسات و 

 .السابقة

لدراسة عينة او مجتمع الدراسة، و يتضمن منهجية الدراسة وأدواتها، : الفصل الثالث •
 حدود الدراسة،و ثبات األداة، و صدق أداة الدراسة والتحكيم، و  وخصائصها، أدوات الدراسة،

 .والمعالجة اإلحصائية لألداة المستخدمة للبحث ،ليل اإلحصائيوالتح

ومناقشة النتائج لكل  ،يتضمن التحليل اإلحصائي للبيانات، واستخالص النتائج: الفصل الرابع •
 .، وملخص النتائجفرضية من فرضيات البحث

 دة منها،، والدروس المستفااالستنتاجات والتوصيات التي توصلت لها الدراسة: الفصل الخامس •
لي الفصل الخامس قائمة المراجع ومالحق الدراسة يبعد إجراء عملية المعالجة اإلحصائية، و 

  .وفهارسها
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  الفصل الثاني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

ودور المؤسســات  ،محليــةالوالهيئــات  ،الحكــم المحلــي وتــاريخ أهميــةمبحثــين، مبينــا  يتنــاول هــذا الفصــل
المبحـــث الثـــاني فيشـــمل الدراســـات الســـابقة،  أمـــا،  أريحـــا واألغـــوارمنطقـــة  وأهميـــةالدوليـــة فـــي دعمهـــا، 

  .وعرض الدراسات المتعلقة بالموضوع

  
  الحكم المحلي واإلدارة المحلية :األولالمبحث  1.2

  
   :مقدمة .1.1.2

  
السائد ألي دولة وهذا يحدد حجم ونوع  نظام الحكم المحلي في أي دولة يرتبط بالنظام السياسي

ن مفهوم الدولة يتغير الصالحيات الممنوحة من السلطة المركزية إلى األجهزة األخرى في الدولة، وأل
ن الحكم المحلي أيضا يتغير إف ،بصورة متواصلة تبعا للتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

وتحديدا بالدول األكثر  ،وقد تغير مفهوم الدولة بالعقود األخيرة ،باالتجاه الذي يتغير فيه مفهوم الدولة
  ).1987لجنيدي، ا(وساد شعار الدولة الخادمة بدال من الدولة الحاكمة ،وحتى في الدول النامية ،تقدما
 

  ثم العالقة بين السلطة المركزية  ،في هذا الباب سيتم استعراض مفهوم اإلدارة المحلية والحكم المحلي
  .ويكون هذا الباب األول ،طة المحليةوالسل
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  :اإلدارة المحلية والحكم المحلي. 2.1.2

  
يتمثل فـي وزارة الحكـم المحلـي والتـي تشـرف  األولنظام الحكم المحلي في فلسطين يقوم على مستويين 

وزارة (ةعلى الهيئات المحليـة، والمسـتوى الثـاني الهيئـات المحليـة المتمثلـة فـي البلـديات والمجـالس المحليـ
  ).2014،اإلداريةالتخطيط والتنمية 

  
يتميز الحكم المحلي عن اإلدارة المحلية بالصـالحيات الواسـعة واالسـتقاللية التـي يتمتـع بهـا مـن خـالل  

عـــن طريـــق قيـــام  شـــامالً  اً الحكـــم المحلـــي نظامـــ دعـــتأديتـــه للعديـــد مـــن المهـــام فـــي ظـــل ســـيادة الدولـــة، ويُ 
لفائــدة جماعــات  ؛والقضــائية ،والتنفيذيــة ،عــض صــالحياتها التشــريعيةالحكومــة المركزيــة بالتنــازل عــن ب

  ).2000جامعة القدس المفتوحة،(رس مهامها على إقليم جغرافي محددمحلية مستقلة تما
  
 ،والحكــم الــذاتي الحكــم المحلــي عنــد بعــض الدارســين تطــورا لــإلدارة المحليــة إلــى الحكــم المحلــي عـدويُ 

ورسـم مسـار التطـور مـن  ،م يتعلـق بمـدى درجـة االسـتقاللية والالمركزيـةواالختالف بين كل هـذه المفـاهي
  ).2014شايب، (ثم االستقالل الذاتي ،ثم الحكم المحلي ،عدم التركيز اإلداري إلى اإلدارة المحلية

  
تنوع  دىمع اختالفهما في درجة وم ،في التنظيم الالمركزي أسلوبانالمحلية  واإلدارةالحكم المحلي 

  :لتعريفهما ونأتيمنهما  لالممنوحة لكالصالحيات 
  

 ،تنظيم يتم بموجبه تنازل الحكومة المركزية عن جزء من صالحياتها التشريعية" :الحكم المحلي
 ،عبد العاطي"( حيث يتم تحديد ذلك في دستور الدولة ،والقضائية والتنفيذية لصالح المناطق المختلفة

2005(.  
أو تهميش دورها بقدر ما يعني إعادة  ،زية ال يعني إلغاء الوزارةوتبني الحكم المحلي ألسلوب الالمرك

  .)2001طوقان،(تعريف المهام وطرق القيام بها
  

المناطق المحددة التي تمارس نشاطها المحلي بواسطة هيئات منتخبة من سكانها " :اإلدارة المحلية
  )). 2010(ورد في المعاني كما ) 2001(الشيخلي "(المحليين تحت رقابة وٕاشراف الحكومة المركزية
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  :العوامل واألسباب لنشأة الحكم المحلي. 3.1.2
  

  :ن تكون هناك عوامل متنوعة أدت إلى ظهور الحكم المحلي ومن هذه العواملأال بد و 
نه يؤدي إلى انفصالها عن إف ،عوامل جغرافية ونقص المواصالت الواصلة إلى بعض األقاليم :أوال

  .المتكونة من جزر منفصلةورية جزر القمر الفدرالية مثل جمه ،الدولة األم
واحتفظت كل  ،قد تم توحيدها ،نه من الممكن أن تكون دويالت منفصلةإعوامل تاريخية حيث : ثانيا

  .منها بحقها في بعض الصالحيات والسلطات
على  وللحفاظ ،اختالف القيم والعادات االجتماعية واألعراف الدينية المختلفة من إقليم إلى آخر:ثالثا

  .يتم فصل هذه األقاليم من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ،هذه الخصوصية
وتم توحيدها ولكن لم تتنازل هذه  ،عوامل سياسية مثل حدوث حروب سابقة بين هذه األقاليم: آخرها

  ).2000 حة،جامعة القدس المفتو (مثل اإلمارات العربية المتحدة ،األقاليم عن سلطتها وعاداتها
  

  :مبررات األخذ بنظام الحكم المحلي. 4.1.2
  

إال أن العوامل األكثر إلحاحا التالية  ،تختلف مبررات األخذ بنظام الحكم المحلي من دولة إلى أخرى
  :ذكرها
  .اتساع الرقعة الجغرافية للدولة وتعدد قومياتها .1

فاعتماد نظام  ،ن قوة مستعمرةعملية إعادة توحيد الدولة بعد تشتت أقاليمها،أو استقاللها ع .2
ألن الكيانات الجديدة تعودت على نوع من  ؛الحكم المحلي يجعل عملية التوحيد سهلة

  .االستقاللية في إدارة شؤونها

توفير الدعم المالي لهذه األقاليم إذا لم تكن الحكومة المحلية جزءا من موازنة الدولة  .3
  ).2009خاليلة، (الرئيسية

ويتفرع عنها المديريات في  ،وهي السلطة المركزية ،تمثل الحكم المحلي بالوزارةفي فلسطين يهنا و 
وتقوم بتقديم الخدمات للمواطنين في نطاق  ،المحافظات، وفي كل قرية وبلدة هيئة محلية تمثل الوزارة

لى وتوالي االحتالل المتتالي ع ،القوانين واألنظمة الممنوحة لها، ووجدت هذه الهيئات عبر التاريخ
ومازالت تمارس خدماتها، ومع قدوم السلطة تم  ،لى االحتالل اإلسرائيليإ و  ،فلسطين منذ العهد العثماني

  .هذه الهيئات في جميع المجاالت المختلفة تطوير
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  :المحلية اإلدارة. 5.1.2
  

وع لفر احد أ القرن التاسع عشر، وُتعد أوائلمرة في بريطانيا في  ألولالمحلية  اإلدارةلقد عرفت 
 أدركتالتي  اإلنسانيةمع تطور المجتمعات  األولىوتطورت بذورها  ،اإلدارية األنظمةلرئيسية من ا

 إلشباعوالتي ترتبط بتضافر الجهود  ،والتضامن والتكافل في العمل، حاجتها للمشاركة
  ).2010المعاني، (االحتياجات

  
وحدات ذات مفهوم  إلىالدولة  إقليمقسم بمقتضاه ي إداريأسلوب " أنهاالمحلية  لإلدارة آخروفي تعريف 

تستقل هذه الهيئات  أنعلى  ،ألهلهاالعامة  اإلدارةكل وحدة منها هيئة تمثل  إدارةيشرف على و  ،محلي
  ).1991الجرباوي، (وترتبط بالحكومة المركزية بعالقات يحددها القانون ،بموارد مالية ذاتية

  
ف وجهات نظر الفقهاء والمفكرين، ويعود االختالف ختالالمحلية تبعا ال اإلدارةوقد تعددت تعريفات 

اتفقوا على  أنهم إالفهم المفكر، ورغم اختال إليهاينتمي  الفلسفة الفكرية والقانونية للدولة التي إلى
  :المحلية اإلدارةالمحلية، ومن تعريفات  لإلدارة األساسية المبادئ

  
مجلس منتخب تتركز فيه الوحدة المحلية  نهاأ)"  Modie Grame (يعرفها البريطاني كرام مودي

 ألجهزة ويعتبر مكمال الناخبين سكان الوحدة المحلية أمامويكون عرضة للمسؤولية السياسية 
  ).2003طعامنه،"(الدولة

  
المناطق المحددة التي تمارس نشاطها المحلي " فقد عرفها الدكتور عبد الرزاق الشيخلي بأنها  وأخيرا

  ).2008 سالم،("الحكومة المركزية  وٕاشرافخبة من سكانها المحليين تحت رقابة بواسطة هيئات منت
  

 :أهمية اإلدارة المحلية .1.5.1.2

  
الهيئــــات المحليــــة اللبنــــة األساســــية لبنــــاء أي نســــيج مجتمعــــي فــــي تنظــــيم العالقــــة بــــين القطاعــــات  ُتعــــد

وذهـا وسـلطتها المحليـة، األنشطة التـي تمارسـها فـي نطـاق نف وأشكال أنواعوتحدد  ،االقتصادية المختلفة
، وتوزيـع األراضـيويأتي ذلك من خالل برامج الهيئات المحلية للتخطيط المكاني والهيكلي واسـتعماالت 

  ).2015العصار، (األراضيوالقطاعات على  األنشطةمختلف 
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وقــــدرتها علــــى التعــــرف علــــى  ،وتبــــرز هنــــا أهميــــة الهيئــــات المحليــــة فــــي اتصــــالها المباشــــر بــــالمواطنين
ــذا يمكــن أن تســهم فــي تنميــة المنــاطق المحليــة مشــكال تهم واحتياجــاتهم والحصــول علــى المعلومــات، ول
وانجـــاز المشـــاريع التنمويـــة، ويمكـــن إدراك أهميـــة الهيئـــات المحليـــة مـــن خـــالل التعـــرف علـــى  ،والريفيـــة

يط والتنميـة وزارة التخطـفلسـطين، (واألدوار التـي تقـوم بهـا فـي عمليـة التنميـة ،األهداف التي تسعى إليهـا
  ).2014 اإلدارية،

  
واإلدارة المحليـة فـي فلسـطين يتوقـف علـى النجـاح أو اإلخفـاق فـي مدى صالح وفالح ورشاد الحكـم  إن

ة بعــد الضــغوطات التـــي الســير قــدما ودفــع عجلـــة التنميــة بأبعادهــا المختلفـــة، وتــأتي أهميــة ذلــك خاصـــ
المتلقيــة لتلــك المــنح، ومطالبتهــا بإحــداث  الجهــات المانحــة والممولــة للمشــاريع علــى الــدول تمــارس مــن

تغييرات في هياكلها وتقسيماتها اإلدارية، وتقـويم العالقـة بـين البلـديات والحكومـة المركزيـة متمثلـة بـوزارة 
  ).2015 ،العصار(ها المزيد من الصالحيات في القرار المحلي، وٕاعطائالحكم المحلي

  
 :المحلية اإلدارة أهداف .2.5.1.2

  
  :وٕادارية ،سياسيةو  ،واقتصادية ،اجتماعية أهدافجاالت منها رة المحلية إلى عدة ماإلدا دافتنقسم أه

  
 :وتعني االقتصادية والتنموية األهداف •

  
o وتحديد االحتياجات المطلوبة  ،مشاركة المواطنين والهيئات المحلية في رسم الخطط

ة االقتصادية نجاز التنميإالمحلية وسيلة التنمية التي تقوم على  اإلدارةعلى اعتبار 
 .واالجتماعية

o والحصول على  ،لتنفيذ المشاريع المطلوبة ؛تعمل على توفير التمويل الالزم
 .المساعدات الخارجية

o 2014القبالن، (أفضلقل وجودة أعلى المشاريع وتقديم الخدمات بكلفة  اإلشراف.( 
  

  السياسية هدافاأل •
o نتخاب ممثليهم في البرلمانوا ،على ممارسة العملية الديمقراطيةدريب المواطنين ت. 
o المشاركة بين السكان المحليين والسلطة المركزية. 
o 2005، إسماعيل(بكفاءة وفاعليةقيادات محلية قادرة على العمل  إبراز.( 
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  االجتماعية دافاأله •
o  تنمية العادات والقيم االجتماعية والثقافية عن طريق مشاريع تستهدف القيم من خالل

 .المؤسسات االجتماعيةالمكتبات والمسارح و 
o  عمل للمواطنين والتخفيف من البطالة من خالل البرامج فرص  إيجادالعمل على

 .  والمشاريع
o ن المواطنين يأخذون نفس الخدمات بشكل إحيث  ،خلق شعور من العدالة االجتماعية

 ).2009الخاليلة، (مواٍز ومتساٍو لهم
  

 اإلدارية دافاأله •
  

o ؛ووضع الخطط التنموية ،المحلية والحكومة المركزية العمل المشترك بين الهيئات 
 .لتساهم في تحقيق احتياجات المواطنين من خالل المشاريع الهادفة

o وتخفيف العبء عن الحكومة  ،وتقليص بعض األعمال ،تبسيط اإلجراءات اإلدارية
 .المركزية

o  والحد  ،بكفاءةنجاز المعامالت إلتسهيل سرعة  ؛لديهم  اإلبداعتمكين الموظفين وزيادة
 .)2009الخاليلة، (الخبرة العملية وٕاكسابهم ،من الروتين

  
  :تنمية المجتمع المحليدور وأهمية الهيئات المحلية في . 3.5.1.2

  
العــيش والعمــل لتحســين ظــروف حياتــه  اإلنســانمفهــوم تنميــة المجتمــع المحلــي قــديم منــذ محاولــة  ُيعــد

مجموعــة "ت لمفهــوم تنميــة المجتمــع المحلـي فهــو عبــارة عــنوالحفـاظ علــى منجزاتــه، وقــد تعـددت التعريفــا
ومرغــوب فيــه  ،تغييــر مقصــود إلحـداث ؛رامج التــي تـتم وفــق توجهــات عامــةبــالسياسـات والمشــروعات وال

  ).2010المعاني، ("بهدف رفع مستوى المعيشة في تلك المجتمعات ،في المجتمعات المحلية
  

الهيئـات المحليـة باعتبارهـا مـن أصـلح البيئـات التـي تحـدث  للـدور التنمـوي الـذي تقـوم بـه األهميـةوتعود 
وذلـك ألن الهيئـات المحليـة تمتـاز بأنهـا قريبـة مـن المـواطنين وتنبثـق عـنهم، وهـي أقـدر  ؛التنمية الشاملة

على الوقوف على الظروف والحاجات المحلية، ومشاركة السكان المحليين في وضع البرامج والمشاريع 
 ).  2010المعاني، (مجتمع المحليللنهوض بال ؛الهادفة
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 إدارةالتنميــة المســتدامة فــي  إلــىعلــى الوصــول درتــه لكــي يعــيش المــواطن الفلســطيني بكرامــة وحريــة وقو 
القادمــــة، وضـــعت وزارة الحكــــم المحلــــي  األجيـــالشـــؤون حياتــــه، مـــع الحفــــاظ علـــى مســــتوى ومتطلبــــات 

 ؛حديثــة وٕاداريــة ،علميــة أســسمــل وفــق للع ؛علــى مــر الســنوات الماضــية اســتراتيجيهالفلســطيني خطــط 
  ).2010لحكم المحلي، اوزارة فلسطين، (أهدافهالتحقيق 

  
الركــــائز  إحــــدىالمشــــاريع الممولــــة مــــن المؤسســــات الدوليــــة المانحــــة لــــوزارة الحكــــم المحلــــي  ُعــــدتوقــــد 

، حيـث هـاإمكانيات وتطـويرالهيئـات المحليـة  أداءفـي رفـع  مبما يسـاه االستراتيجيه،في الخطط  األساسية
مليـون دوالر للعـام ) 35(مليـون دوالر، ورصـد مبلـغ ) 21( )2007(بلغت قيمـة المشـاريع الممولـة للعـام

  ).2008وزارة لحكم المحلي، فلسطين، (2008
  

والعمل على تحسين نوعية  ،الهيئات المحلية بدورها الحيوي في تطوير المجتمع الفلسطيني قامتوقد 
 ،والماء ،والتي ال تقتصر فقط على خدمات الكهرباء ،ي كافة المجاالتالخدمات المقدمة للمواطنين وف

الصحة و المحلي،  االقتصادو الخدمات االجتماعية، و تشمل أيضًا خدمات التخطيط والتنظيم، بل 
  ).2013التميمي، (الثقافة والرياضةو األمن وٕادارة الكوارث، و البنى التحتية، و والبيئة،  ،العامة

  
رغم المحلي، و  االقتصادتجارب التي قامت بها الهيئات المحلية في فلسطين لتعزيز هناك العديد من ال

ويمكن البناء عليها وتطويرها وعكسها  ،ناجحة دعأنها تُ  محدوديتها ونمطيتها وصغر حجمها أحيانًا، إال
 :وليس على سبيل الحصر ،على الهيئات المحلية األخرى لالسترشاد بها، ومن هذه التجارب الجيدة

الحدائق و أسواق الخضار،  :القطاع الخاص مثلالمملوكة للهيئات المحلية من إدارة وتشغيل المرافق 
باإلضافة إلى إنشاء المباني التجارية والسكنية و المسالخ، و محطات السيارات والباصات، و العامة، 

  .)2013التميمي، (  وتأجيرها للمواطنين، وغيرها من التجارب
     

التنمية التي تسعى الهيئات المحلية لتحقيقها من خالل عملها في كافة القطاعات  وسنبين هنا مجاالت
  :ومنها واالقتصادية ،واالجتماعية ،السياسية

  
 التنمية السياسية •

  
 فــي الوقــت الــذي تســعىو  ،بنــاء الدولــة الفلســطينية الهيئــات المحليــة فــي فلســطين ركنــا أساســيا فــي دعــتُ 

وخلــق  ،يد االســتقالل، واالهتمــام بهيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطينالدولــة لالعتــراف بهــا دوليــا وتجســ
ولويـــات الســــلطة أهـــو مـــن  ،كزيـــة فـــي اإلدارة والعمـــلعلـــى مبـــدأ الالمر  اً هيئـــات فاعلـــة وخالقـــة اعتمـــاد
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ن أاألمـر الـذي أدى إلـى  ،ن هذه الهيئات كانت سابقا تحت جهـات غيـر فلسـطينيةأالفلسطينية خاصة و 
ابــة مراكــز تابعــة للســلطة المركزيــة األجنبيــة وتقــوم بخدمــة مصــالحها فــي المقــام تكــون هــذه الهيئــات بمث

الســـلطة الفلســـطينية ووزارة الحكـــم المحلـــي والهيئـــات  خدمـــة المـــواطنين ولكـــن مـــا تقـــوم بـــه األول، ولـــيس
ـــــــة ـــــــة والمشـــــــاركة اآلن المحلي ـــــــرار ،هـــــــو نمـــــــوذج مـــــــن التوعي ـــــــة أوهـــــــو  ،واتخـــــــاذ الق حـــــــد أوجـــــــه التنمي
  ).2005، لإسماعي(السياسية

  
ـــاك العديـــد مـــن البـــرامج ال ـــة مـــن وهن ومشـــاركة  ،جـــل التوعيـــة السياســـيةأتـــي قامـــت بهـــا الهيئـــات المحلي
الوقـت الـذي كـان يسـعى  أثنـاء االنتفاضـة األولـى، فـي اً وكـان ذلـك واضـح ،المواطنين همومهم السياسـية

لمحليــة المــواطنين بمــا ن تكــون أداة ضــد المــواطنين، ومــع قــدوم الســلطة شــاركت الهيئــات ااالحــتالل أل
  ).2013مسعود، (كة المجتمعية مع الهيئات المحليةيسمى المشار 

  
 التنمية االجتماعية •

  
 :منهاو  جل التنمية االجتماعيةأمن  ؛مؤسساتالبرامج وبناء التقوم الهيئات المحلية بالعديد من تنفيذ 

           في مجال الصحةو ، خدمة المياهو ، بناء مقرات للبلدياتو ، خليةتعبيد طرق داو ، طوير خدمة الكهرباءت
  ).2014القبالن، ( مدارس، والنفاياتالو 
  

  :اللجان الداعمة للهيئات المحلية. 6.1.2
  

لطبيعة عملها الذي يستلزم رسم  وباإلضافة واإلداريةالهيئات المحلية الفنية  أعضاءنظرا لقلة خبرة 
ن العلمية والفنية الصحيحة، فإ األسسفيذها وفق السياسات والخطط والمشروعات واتخاذ القرارات لتن

المعاني، (اإلداريةويحقق لها الكفاية  ،يسهل عمل الهيئات المحلية ،تنظيمي أسلوب إيجادذلك يستدعي 
2010.(  

تشكيل اللجان المتخصصة كضرورة لحل القضايا ذات الجوانب المتعددة التي  تباعاومن هنا كان 
 إليهمتسند  األشخاصعدد من "ي والخبرة الفنية، واللجنة هي عبارة عن وتبادل الرأ ،تحتاج للمشورة

   ).2010المعاني، "(الرأي فيه إلبداء ،دراسة موضوع معين
  

 ،هناك العديد من اللجان تشارك الهيئات المحلية في مهمات محددة واألغوار أريحاوفي منطقة 
وهذه اللجان ، )جايكا(م تنفيذها من وكالة المشاريع التي ت أو استشارية في ،قرارات نهائية وٕاصدار

  .من موظفي الهيئات المحلية كالمهندسين وغيرهم وأحيانا ،تكون من خارج الهيئات المحلية
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 ا����
ت ا������ . 7.1.2����:  

  
بتمكـــين المـــوارد   ن تقـــوم، ال بـــد وأجـــل تحقيـــق األهـــداف التـــي تســـعى إليهـــا الهيئـــات المحليـــةمـــن أ

 األداءودفعهـم نحـو تحقيـق  ،حد العناصر الحاسـمة فـي مجـال تنظـيم األفـرادتمكين أالبشرية، وُيعد ال
و جـــالب (والتنظيمـــي ،والجمـــاعي ،المناطـــة بهـــم علـــى المســـتوى الفـــردي األعمـــالورقابـــة  ،المتميـــز

  ).2013الحسيني، 
  

  :التمكين أبعاد. 1.7.1.2
  

من  اً العاملين، وهنا سنأخذ بعض ادلألفر التمكين  أبعادحول  األدباءتقاربت وجهات نظر الكثير من 
  :التمكين للهيئات المحلية أبعاد

  
 :االتصال ومشاركة المعلومات •
  

العمــل، وتــوفر  إشــكالياتوحــل  ،تعــد المعلومــات الجانــب الهــام الــذي يعتمــد عليــه فــي اتخــاذ القــرارات
ــــدونها ال يمكــــ ،مصــــدر قــــوة ُيعــــد المعلومــــات لــــدى الهيئــــات والمؤسســــات يقــــة ن التصــــرف بالطر وب

ويسـهم  ،واالبتكـار اإلبـداع مبـدأن االتصـال الفاعـل فـي المؤسسـات الناجحـة يعـزز الصحيحة، كما أ
ة مالئمــة، وبصــور  ،واتجاهاتــه بفاعليــة أفكــارهونقــل  ،وتبــادل المعلومــات فــي تمكــين القائــد ،االتصــال

  ).2013عفانة، (وبمرونة كافية للمستقبل
  
 :بناء فرق العمل •
  
وترشـيد  ،بسبب الدور الهام للعمل الجمـاعي فـي حـل المشـكالت ؛التمكين عد من عناصر القوة فيتُ 

 ،الءبكفـــاءة وفاعليـــة، والشـــعور بالمســـؤولية الجماعيـــة يجلـــب قـــوة حقيقيـــة مـــن الـــو  دالمـــوار  كاســـتهال
  ).2014، جربوع(وااللتزام للمؤسسة ،واالنتماء

  
 :ز العاملينيحفت •
  

وتمكينهم  ،العاملين األفرادفي رفع الروح المعنوية لدى  تسهم فإنهامعنوية  أوسواء كانت الحوافز مادية 
  ).2013العكش،(وانتمائهم الوظيفي ،ورضاهمللعمل،  مما يزيد من دافعيتهم ،في المؤسسات
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 :القوة •
 

لــــديها علـــى الشـــعور بــــالقوة  نالمؤسســــة تشـــجيع العـــاملي أوجـــل التمكـــين ينبغــــي علـــى الهيئـــة مـــن أ
المختصــين  بأعمــالهميتعلــق  الحريــة فــي التصــرف بكــل مــا مــن خــالل مــنحهم المزيــد مــن ،والنجــاح

  ).2013عفانه، (بها
  
 :التأثير •
  

يمارســه علــى النتــائج التنظيميــة  أندراك الفــرد الُممكــن لمقــدار التــأثير الــذي يمكــن إفهــم  إلــىيشــير 
، أعمالهميخص بيئة  باقتراح ما لألفرادكان هناك مساحة  إذايزداد  أنومحيط العمل، واألثر يمكن 

ـــــاطهم  األفـــــرادوعـــــدم شـــــعور  ـــــة ســـــيؤدي  باألهـــــدافالعـــــاملين بارتب ـــــىالتنظيمي شـــــعورهم بانعـــــدام  إل
  ).2013الحسيني،  و جالب(التمكين

  
  :التدريب والتمكين. 2.7.1.2

  
وتــدريبها فــي جميــع الهيئــات المحليــة فــي  ،تعزيــز الكفــاءات البشــرية إلــىتســعى وزارة الحكــم المحلــي 

 ،وجــه أكمـللجعلهــا قـادرة علــى تقـديم الخـدمات المنوطــة بهـا علــى  ؛انحـو تمكينهــا ودعمهـ ،فلسـطين
  ).2015 الحكم المحلي،فلسطين، وزارة (تحقيق تنمية محلية مستدامة فيوتعزيز دورها 

  
البد من تنفيذ برنامج تدريبي للموظفين يحقق للموظف الطـالع الشـامل  ،جل تمكين العاملينومن أ

، ومـــن خصـــائص المنظمـــات الممكنـــة التـــدريب علـــى قيــــادة وم بهـــاتقـــعلـــى أنشـــطة الوظيفـــة التـــي 
 ،وحل المشاكل ،التدريب على مهارات االتصالو التدريب على الوظيفة والمهارات الفنية، و التمكين، 

  .)2004 العتيبي،(واتخاذ القرار، ومهارات التعامل مع فرق العمل
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  :تحديات الهيئات المحلية في التنمية. 8.1.2  
  

ويمكن إجمال ، لتنميةلهيئات المحلية العديد من التحديات المختلفة في إطار دورها في عملية اواجهت ا
  :تواجهها ومنها التيالتحديات 

  
 :التحدي السياسي •
 

في  اوما قبله وضحت سياسته خالل فترة انتفاضة األقصىظاهره االحتالل اإلسرائيلي الذي م أهم
ن أبمعنى ، در مفاهيم الحرب واألمن على المستوى العملينه لم يغاإحيث  ،أريحا واألغوارمنطقة 
وشق الطرق  ،االستيطان والتوسع في، األراضيمصادرة _حتى وقتنا الحاضر_االحتالل مازالت سياسة

وحرمان الهيئات المحلية من السيطرة على ، جل الربط بين المستوطنات اإلسرائيليةأمن ، االلتفافية
تحديد صالحياتها و  ،الكهرباءو ،والماء ،الطرق :تنمية المجتمع المحلي مثلو  ،الموارد الضرورية للتطور

عبد (مما يضع المزيد من العقبات أمام االنطالقة التنموية المرجوة ،في المخططات الهيكلية الطبقية
 ).2005الحميد، 

  
 :التحدي االقتصادي •

 
لخلق  ؛الفلسطيني لمدة ثالثة عقود حتاللي في مجال تشويه بنية االقتصادرتبط هذا التحدي باإلرث االا

عجزت االتفاقات االقتصادية الالحقة التفاق أوسلو عن فك ، د مشوه تابع لالقتصاد اإلسرائيلياقتصا
  ).2005عبد الحميد، (وقد أدى ذلك إلى تدمير البنى التحتية و المؤسساتية ،االرتباط بينهما

  
حيث ارتبطت في كثير  اً المانحة منحى سياسي ومن ناحية أخرى أخذت األموال المدفوعة من الدول 

ن األطروحات التنموية ركزت أبمعنى  ،من األحيان بإحراز تقدم على المسرح السياسي التفاوضي
وهو ما انعكس سلبا على  ،أحيانا كثيرة على الجانب السياسي على حساب الجوانب التنموية األخرى

أي مشاريع ، و كونه محاوالت تنموية جزئية ترميميةوما تحقق ال يعد ،إمكانية حدوث تنمية حقيقية
 ،واضحة األولويات، محددة األهدافو  ،منفصلة مشرذمة مبعثرة دونما وجود خطة تنمية متكاملة شاملة

وقد أسهمت المؤسسات المركزية في ذلك  تارة عبر  ،مدروسةو  ،قائمة على أساس معايير علميةو 
األمر الذي فتح المجال للدول  ،وتارة عبر اتسامها بالفساد  ،شاملةافتقادها لمعايير التوزيع و الخطة ال
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سمحة، (المانحة للعمل مباشرة مع األطر الشعبية غير الحكومية بما فيها هيئات السلطة المحلية
2003.(  

  
 :والمجتمعي دي السلوكيالتح •

  
مقابل ما  هيئات المحليةالمترتبة على المواطن لل الرسوماللتزام بدفع المستحقات و يظهر ذلك في قلة ا
المؤسسات االجتماعية ن أكما ، الذي يواصل الشكوى من سوء الخدمةفي الوقت  تقدم له من خدمات،

ال ، واألندية ،األحزابو  ،والنقابات ،دالمساجو  ،ووسائل اإلعالم، والجامعات ،دارسالمو  ،األسر :مثل
  ).2003، ةسمح(تهم المحليةتقوم بدورها على صعيد حث المواطنين على التعاون مع هيئا

  
ثقافة (فيما يسمى ب أريحا واألغواروتبين للباحث أن الهيئات المحلية تواجه هذا التحدي في منطقة 

وهي من التحديات  ،الهيئات المحليةلخدمات التي يحصلون عليها من مقابل ا ،المواطنينمن ) الدفع
  ).رة الحكم المحليمدير عام المجالس المشتركة في وزامقابلة (االجتماعية

  
 :التحدي القانوني و التشريعي •

  
حيث يتم   ،األمر الذي انعكس على أدائها ،تمثل في قصور تطبيق القوانين واألنظمة للهيئات المحلية 

فيما ال يوجد نسق متكامل تسير عليه كافة الهيئات  ،االعتماد في كثير من األحيان على قوانين قديمة
 ).2012، أمان(ا يدفع إلى اللجوء إلى آليات ليس لها سند قانونيوالقصور أحيان ،المحلية

  
  :�F2أ��ت ا�,� *!ا�+ *?!ر ا�$D��E ا�$�B�,C وا����Aت ا�$("�� �و. ا�$#

o تأثيرا على التنمية األكثر ، وتعدالمالية دقات اقتصادية تتمثل في نقص الموار معي.  
o اإلجراءاتوتعقيد  ،مركزيةالسلطات ال تتمثل في عدم التفويض من إداريةقات معي. 
o علـى معظـم الهيئـات  اإلسـرائيليقات جغرافية وسياسـية تتمثـل فـي سـيطرة االحـتالل معي

 .جدار العزل والمستوطنات وٕاقامة ،المحلية
o فلســطين، وزارة الحكــم (قــات اجتماعيــة وقانونيــة، وعــدم وجــود نظــام توجيــه ورقابــةومعي

 ).2009المحلي، 
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  بل السلطة الوطنية الفلسطينيةالمحلية ق اإلدارة  2.2
  
  :مقدمة .1.2.2 

  
، ومن ثم مدن صغيرة تهتم ، تاريخيا كانت على شكل قرىاآلنالمحلية قديما وحتى  اإلدارةوجدت 

والمنبع الذي استحدثت منه الدول  األصلشؤون المواطنين وحل مشاكلهم، لذلك يعد الحكم المحلي ب
من الدول التي استحدث بها ، وكانت فلسطين )2008 سالم،(يبل التفكير الديمقراط ،النظام الحديثة
  .منذ العصر العثماني وحتى وقتنا الحاضرالمحلية  اإلدارةنظام 

  

العهد العثماني، واالنتداب البريطاني (وفي هذا الباب سنتناول تاريخ الحكم المحلي في فلسطين
الحكم المحلي في عهد السلطة الوطنية  ية،واالحتالل اإلسرائيلي، الذي يتضمن اإلدارة المصرية واألردن

  ).الفلسطينية
  

  ):1916- 1516(العثماني  العهد في المحلية اإلدارة. 2.2.2

  
وخالل هذه المدة الطويلة لم تكن هناك ، 1916 - 1516سنة خالل األعوام 400استمرت ما يقارب 

  ).1995لعبادي،ا(البالد والعباد التحكم بشؤونو  ،السيطرة وٕانما كان هدف العثمانيين هو ،إدارة محلية
  

بلدية  تبلدية اثنتان منها في قطاع غزة كان 22كان قد تأسس في فلسطين  ،ومع نهاية الحكم العثماني
وتقتصر على تقديم  ،وكانت تتركز هذه البلديات في التجمعات السكانية الكبيرة نسبيا ،سوخان يونغزة 

  ).2001طوقان، (حاجات المنطقة الخدمات األساسية للمواطنين وقتها كدراسة
 

  ):1948-1918 (البريطاني االنتداب عهد في اإلدارة المحلية. 3.2.2
  

أولت اهتماما كبيرا  ، حيثاستلمت إدارة البالد بريطانيا تحت مسمى االنتداب البريطاني أي الوصاية
، واتساع مستعمراتها ،في تطوير قطاع اإلدارة المحلية فيها نظرا لخبرتها الكبيرة في هذه المجال

 على وعمل االنتداب البريطاني ،باإلضافة إلى رفض تعامل الناس حينها مع بريطانيا بشكل مباشر
  ). 2005ي، طعبد العا(ن اجل تحقيق وعد بلفور في فلسطينم ؛استغالل الهيئات المحلية
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فعليا إلى بسط  م المندوب السامي صالحيات واسعة أدت1934منح قانون البلديات االنتداب لعام 
 حابلدية تل أبيب وبلدية بتتم استحداث بلديتين يهوديتين هما و ، تحكمه الكامل على البلديات

  ).1991جرباوي ،)(الملبس(تكفا
  

كان أهمها الجهل السائد  :لم يستغل الفلسطينيون هذه المرحلة من اإلدارة المحلية نظرا لعدة أسباب
أو  ،ات في أيدي عائالت معينة متحالفة مع االنتداب البريطانيأو تركيز البلدي ،بالعملية السياسية

ن هذه العائالت أصبحت تستغل سلطات أباإلضافة إلى  ،بتنظيم شؤون البالد سويان يقومو 
ولذلك لم يكن لإلدارة المحلية الدور الكبير المؤثر  ،وصالحيات البلديات لشؤونها المصلحية واإلقطاعية

  ).2000ة القدس المفتوحة، جامع(في الحياة السياسية
  

  :واألردنية المصرية اإلدارة عهد في اإلدارة المحلية .4.2.2
  

من األراضي  اً كبير  اً والتي احتلت جزء 1948مايو من عام  15امتدت هذه المرحلة منذ النكبة في 
األردنية حيث كانت األولى تابعة لحكم المملكة  ،وتبقت أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ،الفلسطينية
وكان لكل  ،والثانية تحت سلطة مملكة مصر والسودان حينها والجمهورية المصرية فيما بعد ،الهاشمية

  ).2000جامعة القدس المفتوحة، (منطقة من المنطقتين قانون خاص بها يقوم على تنظيمها
  

 األردنيفي العهد  وخالل هذه الفترة تم استحداث مجموعة من القوانين البلدية، وقد بلغ عدد البلديات
أيضا  قانون المجالس المحلية المستمد ،ومن ضمن القوانين المطبقة في الضفة الغربيةبلدية، ) 25(

ن تم أإلى  ،تعديل على قانون البلديات البريطاني 1951 في عام تملقانون العثماني والبريطاني و من ا
  ).2005، طيعبد العا(ضفة الغربيةوتم تطبيقه في ال ،1954إصدار قانون البلديات األردني عام 

  
المتضمن العمل بالقوانين الفلسطينية  1955وفي قطاع غزة فقد أصدرت اإلدارة المصرية قانون عام 

، وقد اقتصر المجالس المحلية في مرحلة اإلدارة المصرية على بقاء بلديتي 1948القائمة قبل عام 
  ).2003الحكم المحلي، فلسطين، وزارة (وثالث مجالس قروية سوخان يونغزة 

  
  ):1994-1967 (اإلسرائيلي االحتالل عهد فيالمحلية  اإلدارة. 5.2.2

  
وقدوم السلطة الفلسطينية ، 1994حتى مايو و  1967عام  اإلسرائيلياستمرت هذه الفترة منذ االحتالل 

عليه قبل كما كانت القوانين أبقت سلطات االحتالل غزة والضفة الغربية، وخالل هذه الفترة  إلى
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ساري المفعول طوال سنوات االحتالل،  1955قانون البلديات األردني لعام  ظلاالحتالل، فقد 
م مع مصالحها ءيتال ما وأضافت، م 1934باإلضافة إلى استحضار ما لزم من قانون االنتداب لعام 

   ).2006حسيبا، (العسكرية األوامر بإصدار وأهدافها
  

لحكم المجالس والهيئات المحلية من أسوأ الفترات في تاريخ ا إلدارة لياإلسرائيكانت فترة االحتالل 
ا اتجاه هع المجالس والهيئات المحلية القيام بالدور المطلوب منالمحلي الفلسطيني، ولم تستط

لتنميتها وتطويرها، بالرغم من قيام المجتمعات المحلية في تعبيرها عن رغبتها في  ؛المجتمعات المحلية
  ).2005عبد العاطي، (1967من خالل انتخابات عام  هذا الدور

  
  :البعد المالي للهيئات المحلية فترة االحتالل اإلسرائيلي. 1.5.2.2

  
كانت العائدات المالية للهيئات المحلية فترة االحتالل اإلسرائيلي تتكون من نوعين، األول من التمويل 

 ،للمواطنين، والثاني من التبرعات والقروض الذاتي للبلديات من خالل رسوم الخدمات التي تقدمها
لهذا النوع المشروع التطويري ن أهم مصدر أو  ومشاريع التوأمة مع المدن والعواصم العربية والدولية،

محلية خالل الفترة لتطوير الوحدات الحكومية ال ؛الفلسطينية المشتركة–تبرع به اللجنة األردنية  ذيال
  ).makky,2007(أردني مليون دينار)20(تها والبالغة قيم، 1985- 1979بين 

  
  :اإلسرائيليدور المؤسسات الدولية في دعم الهيئات المحلية في عهد االحتالل . 2.5.2.2

  
 ،ق األساسي لتدفق المساعدات الخارجيةائعغياب الدولة الفلسطينية النظيرة للدول المانحة الكان 

بة الجهات المانحة توجيه المساعدات من خالل ، وعدم رغ1993واستغاللها قبل اتفاق أوسلو عام 
مما أدى إلى توجهها من خالل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، أو  ،سلطات االحتالل اإلسرائيلي

بشكل غير مباشر من خالل المنظمات غير الحكومية الدولية ومقرها في بلدانهم، مثل منظمة الوكالة 
من المنظمات غير الحكومية  برنامجها من خالل ست سلمت، األمريكية للمساعدات الدولية

  ).makky, 2007(الدولية
يركز الباحث هنا على محطات فلسطينية كان للمؤسسات األهلية الداخلية دور كبير في مساعدة 

  :ومن هذه المحطات ،الشعب الفلسطيني
  

كم المحلي كان الح ،في أواخر الحكم العثماني لفلسطين وطول فترة االنتداب البريطاني •
 ،األردني نشيطا في الطابع الخيري واإلغاثي من المتضررين من بناء المستوطنات اليهودية
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الحاكم العسكري  بالد األردنية والفلسطينية منولكنها كانت سرية بعض الشيء إلدارة ال
 ).2012زيادة، (السامي البريطانيين في األردن وفلسطين ،والمندوب

فكانت نقطة وصل بين  ،فلسطينية في فترة اإلدارة المدنية رمزا للنضالكانت الهيئات المحلية ال •
واستطاعت أيضا ، منظمة التحرير الفلسطينية خارج فلسطين والشعب الفلسطيني في الداخل

 .)2012زيادة، (دعم الصمود الفلسطيني

  

   :السلطة الوطنية الفلسطينية المحلية في عهد اإلدارة .6.2.2

  
وجدت الكثير  ،األراضي المحتلة إلىوقدوم السلطة الفلسطينية  1994عام  )أوسلو اتفاق(بعد توقيع 

العسكرية المنفذة والمتعلقة بالمجالس والهيئات المحلية، حينها اصدر الرئيس  واألوامرمن القوانين 
نت التي كا واألوامر واألنظمةيستمر العمل بالقوانين "  1994لسنة ) 1(ت قرار رقم االراحل ياسر عرف

وبعد ذلك صدر العديد من القوانين خاصة بعد  ،"م حتى يتم توحيدها5/6/1967سارية المفعول قبل 
ومنها قانون  ،تشكيل المجلس التشريعي، ومن ثم تالها الكثير من القوانين الخاصة بالهيئات المحلية

ئع الوقا(1996للهيئات المحلية، وقانون االنتخابات المحلية سنة  1997لسنة ) 1(رقم
  .)1994الفلسطينية،

  
فــي  اً كبيــر  اً توســع أيضــالمحليــة الفلســطينية، وشــهدت افــي الــنظم  اً حقيقيــ اً تغييــر  شــهدتوفــي هــذه الفتــرة  

ليصــبح عــدد  ،مــرات أربــعمــن  أكثــرالبلــديات والمجــالس  أعــدادقطــاع الحكــم المحلــي، حيــث تضــاعفت 
كبــر قطــاع بعــد أالحكــم المحلــي ثــاني قطــاع  دعــحيــث يُ ، اً قرويــ اً مجلســ )334(بلديــة و) 108(البلــديات 

  ).2005، طيعبد العا(القطاع الحكومي
  

  :في عهد السلطة الفلسطينية للهيئات المحلية البعد المالي. 1.6.2.2
  

، وهناك بعض البلديات القليلة اً الدعم المالي للهيئات المحلية مقيد ظلبعد تأسيس السلطة الفلسطينية 
من السلطات  _والتي كانت ليست كبيرة_رة على جمع اإليراداتوالمؤسسة حديثا قد اكتسبت القد

 على بعض المشاريع الممولة منواإلشراف  ،الحكومية المركزية، واقتصر الدعم على المساعدة الفنية
  ).makky, 2007(المؤسسات األجنبية
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لجذب  ؛وليةمما دفع العديد من الهيئات المحلية في قطاع الحكم المحلي للتوجه إلى المؤسسات الد
السلطة  لقلة الدعم الموجود منو المشاريع التنموية في فلسطين بتمويل من المؤسسات الدولية، 

  .المركزية في الحكم المحلي
  

 :لية للهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزةالالمركزية الما. 2.6.22
  

فـــي الضـــفة الغربيـــة  ات المحليـــةللهيئـــ وفـــي دراســـة الـــدكتور عبـــد الناصـــر مكـــي عـــن الالمركزيـــة الماليـــة
  :يلي وقطاع غزة، يمكن تلخيصها بما

  
  .ال يوجد للهيئات المحلية استقاللية في تحديد الضرائب والرسوم والنفقات الخاصة بهم •
ر يـولكن معـايير الخدمـة ليسـت كـذلك، فمـن غ  ،النفقات المخصصة للسلطات المحلية واضحة •

  .لخدمةالممكن تلبية الحد األدنى من معايير ا
، وربمـا يـتم إعـداد عـدد قليـل مـن تختلف السلطات  المحليـة اختالفـا كبيـرا فـي الحجـم و القـدرات •

أن تحقــق  HH K) ن ���HHء ا���HHرات ?"HH!ب �HH BM وHH5 ،(�,HHLأ�,��HHر ��HHK %�HHار  ؛ا�$�HHن ا�/ �HHى
  .Oً 5# ا-�,�Oل ا�L"?�ت  ا�$("��

والمقصــود موافقــة وزارة ، ســلطات المحليــةلــم يــتم تحديــد قيــود الميزانيــة فــي القــوانين التــي تــنظم ال •
ومــع ذلــك فــإن بعــض الحكومــات  ،الحكــم المحلــي فــي مرحلــة مــا قبــل ألي تغييــر فــي الميزانيــة

المتـأخرات الضـريبية و  ،من خالل تنفيذ المدفوعات المتـأخرة ،المحلية تجتنب الميزانيات الصعبة
 .إلى األمام 

مـالك للبلـديات، دون أي تـدخل مـن وزارة الحكـم وزارة المالية هـي المسـؤولة عـن نقـل ضـريبة األ •
بلديــة لــديها الحــق فــي ) 25(المحلــي، ووفقــا لقائمــة التســجيل فــي وزارة الماليــة مــن الواضــح أن 

بلديــة ال يتلقــون أي شــيء، والســبب فــي ) 300(الحصــول علــى ضــريبة األمــالك، فــي حــين أن 
يــة، وتــم تســجيل األراضــي فـــي بلد) 25(ذلــك هــو أن وزارة الماليــة قــدمت تقييمــات لــألرض فــي

ملفاتها ولكن لم يتم ذلك بالبلديات األخرى، ولقد أوجزت وزارة المالية فـي خططهـا لنقـل ضـريبة 
 ).makky, 2007(بلدية إضافية) 66(األمالك إلى حوالي 
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  والمساعدات الدولية المؤسسات الدولية 3.2
  

  :مقدمة 1.3.2

  
المتحــدة  األمــم وٕانشــاء ،1949بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عــام انتشــار المؤسســات الدوليــة فــي العــالم 

 ومنهـا ،واليونيسـيف األونـرواالدول وخاصـة دول العـالم الثالـث مثـل  إلىوتقديمها العديد من المساعدات 
  .نشأت مؤسسات حكومية وغير حكومية

  
ة جديـــدة فـــي وبدايـــة مرحلـــ ،فـــي ظـــروف سياســـية محـــدودة 1994وبعـــد قـــدوم الســـلطة الفلســـطينية عـــام 

بـــــين  1993م اعـــــ )أوســـــلو اتفـــــاق(فهـــــوم الســـــالم مـــــن خـــــالل توقيـــــعوظهـــــور م ،الفلســـــطينية األراضـــــي
سياسـيا واقتصـاديا  يـات إلـى إيجـاد كيـان فلسـطيني مكبـلٍ وقد أدت هـذه االتفاق ،واإلسرائيليينالفلسطينيين 

قـــديم الخـــدمات لتســـتطيع ت ؛بحاجـــة لمســـاعدات الســـلطة وأصـــبحت، ال يقـــوى علـــى االعتمـــاد علـــى نفســـه
ووضــعها فــي بوتقــة الحاجــة الدائمــة  اإلســرائيليللشــعب الفلســطيني خاصــة بوجــود االحــتالل  األساســية

  .المانحين ألموال
وهــي األرض  ،جــل الوصــول إلــى التنميــة المســتدامة ال بــد مــن تــوفر أهــم العناصــر األساســية لهــاأمــن  

، وهـذا سـبب آخـر لتوجـه السـلطة اإلسرائيليل والمياه، إال أن هذه العناصر مازالت تحت سيطرة االحتال
لتمكينهــا مــن الوفــاء  ؛وطلــب المســاعدات لجميــع القطاعــات الحكوميــة ،الفلســطينية إلــى الــدول المانحــة

  ).2010ظاهر، (وواجباتها اتجاه المواطنين ،بالتزاماتها
  

جميع  ودعم قدرات نيةواإلنسا ،والعينية ،الفنية م المساعداتيوالمؤسسات الدولية تقدوواصلت الحكومة 
 تقييم وستقوم الدراسة بالبحث في ،والمياه ،والحكم المحلي ،والصحة ،التعليم :منها القطاعات الحكومية

  .واألغوار أريحافي قطاع الحكم المحلي في دور المؤسسات الدولية 
  

  :مفهوم المؤسسات الدولية. 2.3.2
  

أو  ،المؤسسات غير الربحية: المصطلحات ومصطلحات للمؤسسات الدولية فمن ريفاتهناك عدة تع
ومن التعريفات تعريف معهد األبحاث السياسية  ،المنظمات األهلية أو، المؤسسات غير الحكومية
تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن  ،شخصية معنوية مستقلة"  )ماس(واالقتصادية الفلسطينية 
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استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه  دون ،لتحقيق أهداف تهم الصالح العام ؛سبعة أشخاص
  ).2005ماس، "(أو لتحقيق منفعة شخصية  ،بين األعضاء

  
ال صلة لها بمؤسسات الدولة  ،أو مؤسسات اجتماعية غير ربحية ،وفي تعريف آخر بأنها منظمات

على وتستند بعملها وقوتها  ،ال تهدف إلى تحقيق هدف ماديو أو بمؤسسات القطاع الخاص  ،الرسمية
وبالقدر الذي يتاح لها سواء كانت هذه المؤسسات تسعى إلقامة مجتمع  ،الحريات الطبيعية لإلنسان

أو لحماية مجموعات بعينها ، أو لخدمة أهداف معينة ،لحماية الحقوق السياسية واالقتصادية ؛مدني
على المواطنين بصفة تعود بالنفع  ،أو لخدمة أغراض عامة ،والمعاقين ،والنساء، واألقليات ،كاألطفال

  ).2012، زيادة"(ومحاربة الفقر  ،وحماية البيئة ،والثقافة ،كالعمل في مجاالت الصحة ،عامة
  

   :خصائص المؤسسات الدولية .3.3.2

 
للعديد من الدول النامية سواء كانت العينية، والفنية،  تقديم المساعداتفي المؤسسات الدولية تساهم 

  :لهذه المؤسسات خصائص ومنها، ويكون داخلية أو خارجية
  

إلشباع احتياجات المجتمع  ؛مباشرة تهتم بتقديم خدمات مباشرة أو غيرتنظيمات رسمية  •
 .وتحقيق الرفاهية للمواطنين

توفير خدمات أساسية تقابل  وحصرها ،ال تسعى إلى الربح المادي كغرض أساسي للوجود •
 .احتياجات المواطنين

ويتولون التنظيم  ،ماعات األفراد المهتمين بالخدمة العامةتقوم على الجهود التطوعية لج •
 .في تطبيق القانون والتشريعات ،واإلدارة

 ،لسير العمل ؛وبهذا لها حق التشريع في األنظمة الداخلية ،لكل مؤسسة فلسفتها ونظامها •
 ،قوانين البلديات :باإلضافة إلى وجود تشريعات خاصة بها مثل ،وبناء هيكل تنظيمي

 ).2012زيادة، (تخاباتالنوا

وما تحصل عليه من  ،والوصايا ،والتبرعات ،تعتمد هذه المؤسسات على ما تجمعه من الهبات •
 :مثل بهاوعوائد الخدمات التي تقوم  ،النقابات :أو الشهرية مثل ،اشتراكات األعضاء السنوية

 .ومد سلطتها بفرض الضرائب ،والمجالس المحلية ،البلديات
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 ،ات في إطار السياسة االجتماعية العامة للدولة بعيدا عن الصراعاتتعمل هذه المؤسس •
، والمذهبية ،ألنها ممنوعة بحكم القانون التدخل في الخالفات السياسية ؛والتقلبات الطائفية

 .والطائفية

ين في الخدمة سعة في اختيار موظفيها من المتخصتتمتع هذه المؤسسات بسلطات مو  •
 ).2012، زيادة(بعض الفنيين اآلخرينواالستعانة ب ،االجتماعية

 

  :مفهوم المساعدات الدولية. 4.3.2

  

أو الدول  ،الهبات والمعونات الخارجية التي تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة" المساعدات الدولية هي 
" ة واالجتماعي ،واالقتصادية ،واألمنية ،التي تحتاج مساعدة دولية مؤقتة مراعاة ألوضاعها اإلنسانية

  )2009، أبو مصطفى(
مؤسسة  ناأخذقد و  ،وفي بحثنا هذا ندرس المساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية للسلطة الفلسطينية

وطبيعة  الهيئات المحلية،في دعم قطاع  لتقييم المساعدات ،)جايكا(الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
  .المساعدات المقدمة وأهمية

  
  :ات الدوليةأشكال المساعد. 5.3.2

  
 :الهبات والمنح •
  

 ،األموال العينية" :بات والمساعدات، بأنها عبارة عنيمكن وضع تعريف شامل للمنح واله
أو النقدية التي تحصل عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من مانحين في داخل 

مصرفية أو أو مؤسسات  ،أو هيئاتٍ  ًا،أفراد ون، وقد يكون هؤالء المانح"البالد أو خارجها
والذي ينتج عندما تكون إيرادات  ،مالية، وذلك بهدف تغطية جزء من العجز في موازنتها

األمانة (قل من نفقاتها دون تعهد من الدولة برد أصل من المبلغ أو جزء منهأالدولة 
 ).2015العربية،العامة لجامعة الدول 
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لبناء ما  ؛لمجتمع الفلسطينيحيث يقوم المجتمع الدولي بتحويل مبالغ ضخمة أحيانا إلى ا
مساهمة جامعة الدول العربية في بناء ما تم تدميره  :ومن األمثلة على ذلك، تم تدميره

  .ثر انتفاضة األقصىأعلى 

  .القروض من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة والبنية التحتية •
  ).2011ل العربية، جامعة الدو (دعم المشاريع الخاصة بمواجهة األمراض واألخطار العالمية •

  
  :أهداف المساعدات الدولية .6.3.2

  
غلبها حول األهداف اإلنسانية أاألهداف، وتتمحور  من الكثير تحقيق تهدف هذه المساعدات إلى

  :األخالقية ومنها
  

تقليل نسب الفقر والقضاء عليه برفع مستوى الدخل واألنشطة االجتماعية االقتصادية،  .1
  .هل واألميةللقضاء على الج ؛وتشجيع التعليم

  .وزيادة التعليم والثقافة  ،وتمكين المرأة من خالل العمل ،تعزيز المساواة بين الجنسين .2
تحسين صحة األم وتخفيض األمراض المسببة للوفاة أثناء فترة الحمل والوضع، وتخفيض  .3

  .المسببات المؤدية إلى وفاة األطفال ما دون سن الخامسة
خالل دمج مبالغ التنمية المستدامة في سياسات البلد  وذلك من ،ضمان االستدامة البيئية .4

 ).2009أبو مصطفى، (وعكس اتجاه الخسارة في الموارد الطبيعية ،وبرامجه
  

  :تنمويةالنسانية بل اإلويضاف إلى ذلك من األهداف غير 
  .تطوير واالنفتاح المالي والتجاريتطوير شراكة عالمية اقتصادية وشاملة من خالل ال .1
 ).2009أبو مصطفى، (من واالستقرار في مناطق النزاعاتتحقيق األ .2
  

  :وفي مصدر آخر تتمثل األهداف اإلنسانية األخالقية في
  . وتعزيز المساواة  ،استئصال الفقر وتحسين التعليم .1
تحسين صحة و  ،بين النساء واألطفال ةتقليل نسب الوفا :تحسين الوعي والوضع الصحي مثل .2

  . يبواليدز واألفتاكة مثل اإل اً وسات قد تسبب أمراضالمرأة الحامل، ومكافحة فير 
ضمان االستدامة البيئية عن طريق عمل مشاريع إنتاجية تحافظ وتزيد من المقدرات الطبيعية  .3

  ).2001 شقير،(كمشاريع الزراعة واالقتصاد ،في الدولة
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  :دوافع مانحي المساعدات الدولية. 7.3.2
  

  :وٕاعالمية ،وسياسية ،ية إلى اقتصاديةتنقسم دوافع مانحي المساعدات الدول
  

 :الدوافع السياسية •
 

من اجل دعم أنظمة الحكم الموالية  ،سياسية أحيانا قد تكون دوافع المساعدات الدولية الخارجية لدوافع
، وقد تختلف دوافع هذه المساعدات مابين وتحقيق تواصل متفق فيما بينهما ،صديقة لها ، والتي ُتعدلها

  ).2006الهيتي،(حة والدول المتلقيةالدول المان
  

 ،وقد تتوقف الدول المانحة عن تقديم المساعدة إن تعارضت الدول النامية مع مصالحها السياسية
  .إرهابية اتوالتوقيع على معاهدة بعدم تقديم أي مساعدات للمنظمات التي تعدها أمريكا منظم

اريع التي توقعها مع المؤسسات الفلسطينية باتفاقيات المش) USAID(حيث أرفقت الوكالة األمريكية 
  ).2013عدوان، (تعهدا خطيا تتعهد بموجبه أن هذه المؤسسات ال عالقة لها باإلرهاب

ومن األمثلة على الدوافع السياسية المساعدات المشروطة من قبل الواليات المتحدة األمريكية تعتبرها 
تعزيز إدارة كارتر لحقوق اإلنسان : دافها، ومنهاأمرًا ضروريا لضمان استخدام المساعدات وتحقيق أه

اإلنسانية، وتعزيز إدارة ريغان للتجارة الحرة، وتعزيز إدارة بوش االبن في نشر 
  .، وفي وقتنا الحالي إدارة باراك اوباما مكافحة اإلرهاب)2010الهيتي،(الديمقراطية

  
  :الدوافع االقتصادية •

  
وتعد هذه الدول أيضا مصدرا للموارد  ،د للدول المانحةإن الدول النامية هي سوق استهالكي جي

وتغلغل الشركات  ،وضمان أسعار أعلى ومبيعات للمزارعين في الدول المانحة ،البشرية الرخيصة
  ).2014ياسين، (لداخلية ضمن شروط تجارية لصالحهماألجنبية في األسواق ا

  
دوافع اقتصادية تتلخص باستقدام الموارد لتعزيز وغالبا يكون دافع الدول النامية لتلقي هذه المساعدات ل

ة كمحاربة الفقر ومواجهة الكوارث نسانيقتصادية واالجتماعية،أو ألغراض إالتنمية اال
  ).2006الهيتي،(الطبيعة

ويمكننا هنا أن نوضح الدافع األساسي واهتمام اليابان بالشرق األوسط بشكل رئيسي إلى عاملين 
هناك  نه كلما كانأل على النفط العربي أوال، حيث ترى السياسة اليابانية ضمان الحصو  :أساسيين هما
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اتها النفطية وارد إن استقرار في الشرق األوسط كانت أسعار النفط أميل إلى التراجع أو الثبات، حيث
مليار دوالر، والعامل الثاني أن عدم استقرار الشرق األوسط سيدفع ) 134(2010بلغت في العام 

قياسا لمبيعاتها  ،التي ال تعد من الصادرات اليابانية المهمةو  ،توجه إلى شراء السلع العسكريةالدول لل
  ).2013عبد الحي، (من السلع المدنية التي تنافس بها بقية الدول

  
الذي يسعى لتطوير و ، 2008سنة ) ممر السالم واالزدهار( بمشروع) جايكا(ويتمثل هذا الجهد من 
) جايكا(، وهذا يؤكد اهتمام )2013عبد الحي، (مع السلطة الفلسطينية وٕاسرائيلغور األردن بالتعاون 

  .لألمن واالستقرار دائماً  في منطقة أريحا واألغوار باعتبارها البوابة الشرقية لفلسطين وتسعى بها
  

 األهداف اإلعالمية •
 

ورتهم أمام إن ما يدفع الدول المانحة إلى التدخل في بعض القطاعات الحساسة هو تحسين ص 
 األمومة والطفولة، برامج مكافحة األمراض،برامج  ،مثل تقديم برامج مكافحة الفقر ،المجتمع الدولي

  . )2011حماد، (والمساعدات في حاالت الكوارث
  

  :دور المؤسسات الدولية في دعم الهيئات المحلية في عهد السلطة الفلسطينية. 8.3.2
  

وكان البد من توزيع  ،ء هيئة لألموال التي تقوم الدول المانحة بدفعهاتم إنشا ،)اتفاق أوسلو(بعد توقيع 
لتخفيف  ؛مع الهدف المعلن ،هذه األموال على المشاريع التي تستحق في األراضي الفلسطينية

  .وخلق بعض الشعور بأنه يوجد فائدة ملموسة من عملية السالم ،الظروف المعيشية هناك
ينية في إعداد الموازنة العامة يكون الجزء األكبر على المنح ن اعتماد السلطة الفلسطأونضيف 

  ).2012زيادة، (والهبات المقدمة من الجهات المانحة الدولية
  

المؤسسات الدولية الداعمة للخطة اإلستراتيجية لوزارة الحكم المحلي في الفترة . 9.3.2
  :في فلسطين من خالل مشاركتها في تنفيذ المشاريع) 2014 - 2010(بين
  

هناك العديد من المؤسسات الدولية التي تقدم المساعدات المالية والفنية للسلطة الفلسطينية في جميع 
  :ونخص هنا المؤسسات الداعمة لوزارة الحكم المحلي الفلسطينية وهي ،القطاعات

  الحكومة اليابانية - 4البنك اإلسالمي للتنمية   - 3االتحاد األوروبي   -2البنك الدولي   -1 
 الحكومة الدنماركية - 7الحكومة األلمانية   -USAID (6(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  -5
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الحكومة الهولندية   - 11الحكومة السويسرية  - 10الحكومة الفرنسية   - 9يطالية  الحكومة اإل -8
  ).2014فلسطين، وزارة الحكم المحلي، (الحكومة البلجيكية - 10
  

  :ع الدولية التي تم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الحكم المحليالبرامج والمشاري. 10.3.2
  

قامت وزارة الحكم المحلي الفلسطيني بالشراكة مع مؤسسات دولية لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع 
  :المستهدفة في عدة قطاعات، ويمكن تلخيصها بالتالي

  .تقليدية في جنوب إفريقيااتفاقية تعاون وشراكة مع وزارة الحكم التعاوني والشؤون ال •
  التخطيط للتنمية الحضرية    و لقانوني للحكم المحلي، انستطيع تلخيصها بالتركيز على اإلطار     
  المشاركة المجتمعية في الحكم   و ٕاعادة هيكلية الهيئات المحلية، و دمج البلديات، و ستراتيجية، واال    
  .الهندسة والتخطيط في البلدياتو المحلي،     

لدعم التعاون الالمركزي بين الهيئات  ،اتفاقية تعاون بين الحكومتين الفرنسية والفلسطينية •
  .المحلية الفرنسية والفلسطينية

والحفاظ  2013يورو للعام  ألف)200(تمثلت في تقديم منح سنوية للهيئات المحلية بقيمة     
وٕاعطاء أولوية للمناطق  ،مشاريعالختيار ال ؛دعم مماثل لألعوام القادمة، وتم تشكيل لجنةعلى 

  .المهمشة
ألف دوالر لصالح تطوير )225(يرلندية بقيمةالحكم المحلي الفلسطيني والحكومة اإلاتفاقية بين  •

 .البلديات
زارة التربية والتعليم ضمن الخطة      مدارس بالتنسيق مع و  استهدفت هذه االتفاقية بناء ثالث

  .اإلستراتيجية للوزارة
مليون يورو لدعم صندوق تطوير )2.5(ن الحكم المحلي والتعاون السويسري بقيمة اتفاقية بي •

 .وٕاقراض البلديات
 اتفاقية تعاون بين الحكم المحلي وحكومة إقليم بروكسل •

وخلق  ،جل تحسين السالمة؛ من أمجال جمع ومعالجة النفاياتهي في هذه االتفاقية 
المعرفة التقنية واالقتصادية بمرافق معالجة  ونقل ،وتعزيز فرز ومعالجة النفايات، الوظائف
  .النفايات

مليون دوالر لمشروع تطوير  )10(بقيمة ) JICA(اتفاقية بين الحكم المحلي ومؤسسة جايكا •
  .بة في الضفة الغربيةلقطاع النفايات الص

األول يتعلق بتوريد معدات خاصة لتشغيل مشروع النفايات   ،هذه االتفاقية تضم ثالثة بنود
وبناء قسم لفصل النفايات،  ،البند الثاني يتعلق بتوسيع مكب أريحا للنفايات الصلبةو لصلبة، ا
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والتعليم البيئي وفصل  ،البند الثالث تطوير عدد من القدرات فيما يخص التوعية المجتمعيةو 
  ).2014فلسطين، وزارة الحكم المحلي، (النفايات وتدويرها

في منطقة أريحا واألغوار في ) جايكا(ت بها مؤسسة وسيتم إبراز أهم المشاريع التي قام
  .الفصل التالي

  
  :المساعدات المقدمة من المؤسسات الدولية في قطاع الحكم المحلي الفلسطيني. 11.3.2

  
هناك العديد من المؤسسات الدولية التي قدمت المساعدات المتمثلـة بالمشـاريع إلـى وزارة الحكـم المحلـي 

  :ومنها
 .مليون دوالر) 10(قرى واألحياء الفلسطينية بقيمة مشروع تطوير ال •

  .مليون دوالر )4(بقيمة  اً فرعي اً مشروع) 93(تم االنتهاء من تنفيذ المشروع كامال باستالم
  مشروع توريد معدات للنفايات الصلبة المرحلة الثانية: برنامج االتحاد األوروبي •

ومعـدات صـلبة لصـالح  ،وسـيارات نفايـات ،تم تنفيذ هذا المشروع كامال حيث تم تسليم حاويـات
  .دوالر) 7,600,000(مجالس الخدمات المشتركة، وقيمة المشروع 

 .)USAID(الممول من الوكالة األمريكية) INPII(مشاريع برنامج  •

   كــــــــم 183طــــــــرق رابطــــــــة بطــــــــول  ًا شــــــــقمشــــــــروع) 49(يجــــــــري العمــــــــل حاليــــــــا علــــــــى تنفيــــــــذ
  ).2015_2014(للعامين

  .)UNWOMEN(ويل سعودي من خالل مؤسسة بتم ةنجاز مراكز نسويإ •
تــم بنــاء أربعــة ) UNWOMEN(ومــن خــالل مؤسســة  ،ة العربيــة الســعوديةكــبتمويــل مــن الممل

في مناطق أخرى  ةويجري التحضير لبناء ثمانية مراكز نسوي ،في مناطق مختلفة ةمراكز نسوي
  .من الضفة الغربية

 .ني بتمويل من الحكومة األلمانيةمشاريع برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المد •

  .يورو) 700,000(تم تنفيذ هذه المشاريع في عدة قطاعات تنموية بقيمة 
 .تنفيذ مشاريع قطاعات مختلفة من برنامج تمويل الصناديق لعربية •

القتصـادية فـي اصندوق النقد العربـي، والمصـرف العربـي للتنميـة (بتمويل من الصناديق العربية
وبإدارة البنك اإلسالمي للتنمية تم  ،)وق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعيإفريقيا، والصند

المبـــاني العامـــة، و الصـــرف الصـــحي، و لكهربـــاء، ا(تنفيـــذ مشـــروعات فـــي عـــدة قطاعـــات مختلفـــة
  .مليون دوالر) 14(بقيمة إجمالية) الطرق، والمياهو 

 .)IDA(وليةمن المؤسسة التنمية الد) VDP(مشروع تطوير القرى الفلسطينية  •
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الذي و  ،)VNDP(2008تطوير القرى الفلسطينية في عام  عهذا المشروع استكماال لمشرو يعد 
يستهدف جميع المجالس القرويـة  ،وليةدمليون دوالر بدعم من مؤسسة التنمية ال) 10(بقيمة أبد

  .اً تجمع) 219( في الضفة الغربية والبالغ عددها
بتمويـــل الوكالـــة ) FAIR(والقـــدس الشـــرقية) ج(ماةالوصـــول إلـــى المنـــاطق المســـمشـــروع تيســـير  •

 .)UNDP(األمريكية

ـــل للمشـــروع  ـــة فـــي ) 50(قيمـــة التموي ـــز قـــدرة المؤسســـات الحكومي مليـــون دوالر، يســـتهدف تعزي
والقدس ) ج(وتقديم الخدمات االجتماعية، وكذلك البنية التحتية في المناطق المصنفة ،التخطيط
  )2014لي، فلسطين، وزارة الحكم المح(الشرقية

وزارة الحكم  إلىتعد هذه البرامج والمشاريع جزء من المشاريع التنموية التي تقدمها المؤسسات الدولية 
إحدى المؤسسات الدولية التي قامت بتنفيذ العديد من المشاريع ) جايكا(المحلي وتم تنفيذها، وكانت 

  .التنموية
  

  :وطنية الفلسطينيةجم المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الح. 12.3.2

  
اتفاق (والسلطة الوطنية الفلسطينية منذ بلغ إجمالي المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني

مليون دوالر ) 500( سنوي مليار دوالر، بمتوسط )7.5(حوالي 2005وحتى عام  1993عام  )أوسلو
من هذه المساعدات ، وكان جزء 2000مليون بعد عام ) 1000( سنوي ، وبمتوسط2000قبل عام 

  .ضمن شروط سهلة وميسرة% 15بنسبة ال تتجاوز  اً قروض
  

وجاءت  ،مليون دوالر سنويا) 1200(زادت قيمة المساعدات عن  2007 -2005 مابين وفي الفترة
  .اً قروض تمنح وهبات وليس لجميعها في هذه الفترة على شك

  
) 8(لمقدمة إلى السلطة الفلسطينية حواليبلغت المساعدات الفعلية ا 2012 - 2008 مابين وفي الفترة

  .مليار دوالر)  1.6 (مليار دوالر بمتوسط سنوي تجاوز
  

ومجمل هذه المساعدات الدولية كانت مقدمة من جهات دولية مختلفة، فقد ساهمت الدول األوروبية 
ة                 ت بنسبة فكان، أما مساهمة الدول العربي) %15 (والواليات المتحدة األمريكية ،)%30(أكثر من 

  ).2015 الصيرفي، نصار، (.2007 -1994في الفترة % 8بعدما كانت ال تشكل نسبة  %)30(
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  :هيئات المحليةلاالختالف في معايير توزيع المساعدات الدولية ل. 13.3.2

  
ى اإلنصاف تفتقر إلو  ،موحدة غير كانت معايير توزيع المساعدات الدولية للبلديات والمجالس المحلية

هو  ،ن يكون المعيار األساسي في الدعم للبلدياتأفي المنهجية المختارة للتوزيع، والتي من المفترض 
  .عدد السكان لتوزيع األموال وٕاقامة المشاريع

  
مليون دوالر أمريكي لعدد سكان يبلغ  )22(محافظة أريحا تلقت 1995فعلى سبيل المثال في عام 

مليون دوالر أمريكي لعدد  سكان  )88(قت محافظة الخليل حواليوتل. نسمة) 32،000(حوالي 
 دوالر) 936(نسمة، وبذلك بلغ نصيب الفرد من أموال المانحين في أريحا ) 450،000(أكثر من 

وكان مبلغ المساعدة نسبة لعدد السكان  يجعل . دوالر أمريكي) 227(أمريكي بينما بلغت في الخليل
  ).makky,2007(ى تمويل الدول المانحة في األراضي الفلسطينيةأريحا أعلى محافظة  تحصل عل

  
لم يكن للمساعدات الخارجية التوزيع الصحيح على المناطق الجغرافية بين المدن والريف، وواجهت 

ويسمى هذا الكيان  ،وقامت بإنشاء كيان جديد لتوفير ودعم المجالس باألموال ،الكثير من المشاكل
لتلبية متطلبات  ؛، والذي يهدف إلى دعم الهيئات المحلية ماليالديات الطارئالجديد برنامج دعم الب

  ).2011فلسطين، وزارة المالية، (المواطن من خدمات وتحسين ظروفه المعيشية
  
والمشاريع الكبرى هي  ،والمشاريع المؤسساتية ،لجهات المانحة على مشاريع بناء الكفاءاتاكان تركيز  

-2005بين ما وبرنامج بناء القدرات، ويالحظ في الفترة  ،تابع للبنك الدوليإصالح الحكم المحلي ال
  .تضاؤل كثير في نشاط الجهات المانحة بسبب الظروف السياسية هناك كان 2006

  

 :اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمساعدات اإلنمائية. 14.3.2

  
، ولها انعكاسات عديدة ل المانحة بتقديم المساعداتهناك العديد من اآلثار التي تنبثق عن قيام الدو 

  :والسياسية وغيرها، نذكر منها ،عيةواالجتما، ر االقتصاديةاآلثا :منها
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  :اآلثار االقتصادية •
  

نجاز العديد من إتشير إحدى الدراسات الصادرة عن البنك الدولي إلى أن المساعدات قد ساهمت في 
فلسطين في القرن الحالي، حيث  :الدول النامية، على سبيل المثال النجاحات الباهرة في العديد من

والتنمية عن طريق المساعدة في تطوير الخدمات  ،ساهمت في اإلسراع في معدالت النمو االقتصادي
وتوفير موارد  ،وٕاقامة الهياكل اإلرتكازية ،ونقل التكنولوجيا ،وٕاعادة هيكلة القطاعات االقتصادية ،العامة

   ).2010الهيتي، (ساهمت في تهيئة بيئة استثمارية مالئمة ،لت انطالقة ديناميكية مالية ذاتيةمالية شك
  

  :اآلثار االجتماعية •
                      

ال سيما في  ،حيث ساهمت المساعدات في رفع مصادر التنمية البشرية في العديد من الدول النامية
التي انعكست في التقليل من و  ،ن االجتماعياألما اتوتعزيز وتقوية شبك ،والتعليم ،الصحة ،مجاالت

، فعلى سبيل والتقليل من حاالت الفقر المدقع ،على األمراض المعدية تقريبا والقضاء ،معدالت األمية
أمراض  في مصر ساهمت المعونة المقدمة من منظمة الصحة العالمية في السيطرة على: المثال

ألف ) 300(ل خمس سنوات منقذا بذلك حياة خال% 82مما خفض وفيات الرضع بنسبة  اإلسهال
  ).2010الهيتي، (طفل

  ومن اآلثار االجتماعية
  .التأكد من ضمان األمن اإلنساني من األمراض وأخطار الحروب  .1

  .بالكوارث الطبيعية والحروب مساعدة البلدان والتجمعات السكانية المصابة  .2

  ).2014في العمق، (محاربة األمراض المنتشرة مثل المالريا وشلل األطفال .3
  

 :اآلثار السياسية •
    

غالبية دوافع المساعدات الدولية سياسية وعسكرية، حيث كانت آثار هذه المساعدات توفير إقامة 
والدعم اللوجستي في الحروب التي قد  ،وتقديم التسهيالت العسكرية ،القواعد العسكرية للدول المانحة

خلق عالقات تبعية بين الدول المانحة والدول  :للمساعدات هوتقوم بها، وأهم اآلثار السياسية السلبية 
تها السياسية في وتماشي توجها ،المتلقية تصبح بموجبها الدول المتلقية أسيرة نفوذ الدولة المانحة

  ).2010، الهيتي(المحافل الدولية
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 :اآلثار الثقافية •
  

  : ن تلخيصها بما يليوٕاذا أردنا التحدث عن اآلثار الثقافية للمعونات األجنبية يمك
وهذا أدى إلى االسترخاء في االدخار القومي في  ،تشويه نمط اإلنتاج واالستهالك المحلي .1

  . واالعتماد على مصادر العون ،المجتمع
وافتقاد روح  ،وانتشار القيم السلبية ،االتكال العلمي والثقافي على الدول المقدمة للمنحة .2

  .المبادرة
لعالمية تجعل الدول الممنوحة أسيرة لنفوذ الدول المانحة وتماشي أطروحتها ن المساعدات اإومع ذلك ف

  ).2009أبو مصطفى، (وتوجهاتها السياسية في المحافل الدولية
 
  :فلسطيني من المؤسسات الدوليةمحطات دعم الشعب ال. 15.3.2 

  
ا حصل بسبب م ،1948بدأت المساعدات الخارجية بالتدفق على الشعب الفلسطيني منذ عام  •

وتشرد الكثيرين في المحافظات الفلسطينية في الداخل  ،من نكبة على الشعب الفلسطيني
تم تمويل المخيمات الفلسطينية و  ،والصحة ،التعليم :وانقطاع الخدمات األساسية أهمها ،الخارج

 .أو سوريا ،أو لبنان ،أو األردن ،أينما تواجدت في فلسطين ااألونرو  من

تحرير الفلسطينية، أصبحت تتجول في البلدان العربية باحثة عن المكان بعد تشكيل منظمة ال •
المناسب؛ لمجابهة االحتالل ومقاومته له،  وأصبح للقضية الفلسطينية ممثل لها داخل الدول 

األردن، لبنان، تونس، وتتواصل مع الشعوب الفلسطينية أينما تواجد خصوصا : العربية مثل
األولى، وأصبحت المساعدات سواًء عربية او غربية للدور مع تزامن اندالع االنتفاضة 

 .اإلنساني وليس العسكري، على اعتبار أن المنظمة كانت منظمة تمرد وعصيان مدني

ولكن وقوف منظمة التحرير والرئيس  ،القوات األمريكية حربا ضد العراق شنت 1991في عام  •
على الفلسطينيين من ترحيل العاملين  ثر ذلك سلباأ ،ياسر عرفات بجانب العراق قيادة وشعبا

 .وتوقيف المساعدات الغربية للشعب الفلسطيني ،الفلسطينيين في الدول الخليجية وعائالتهم

ن إقامة السلطة إحيث  ،كان للتمويالت الدولية ميزة خاصة 2000حتى عام  1994في عام  •
 ).2010عبد الكريم،(ابناء المؤسسات واستثمار خاص بهلالفلسطينية بحاجة 
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  :عنصر حاسم في المالية العامة -مساهمة المانحين  16.3.2

  
من مصدرين  )اتفاق أوسلو(كانت المساعدات الخارجية لألراضي الفلسطينية المحتلة قبل        

من الدول العربية، وهذه المساعدات نمت في فترة  والثاني ،األول من الدول الغربية: هماأساسين 
  . انيناتوتوسعت في الثم ،السبعينات

  
 1992دوالر في عام ) 174000000 (وازدادت هذه المنح بعد توقيع اتفاق أوسلو وكانت حوالي

وكان معظمها من الجهات المانحة الغربية، وقد  1993دوالر في عام ) 263000000(ووصلت إلى
  ).makky,2007%) (27،6(وللصحة %) 30,3(كان للتعليم
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  نطقة الدراسةلمحة عامة عن م 4.2

  :مقدمة. 1.4.2

 أمــورعمــل دائمــا علــى تســيير فت ،تلعــب هيئــات الحكــم المحلــي دورًا هامــا فــي خدمــة المــواطن الفلســطيني
حيــاة، ولهــا دور هــام فــي عمليــة التنميــة والتطــوير للمجتمــع الجميــع منــاحي  المــواطنين بشــكل يــومي فــي

لتـــدمير هـــذه بـــات ذي يضـــع المعيقـــات والعقالـــ اإلســـرائيلينـــه يعـــاني مـــن االحـــتالل أالفلســـطيني خاصـــة و 
  .1993عام  أوسلووفقا التفاق ) ج(في المناطق المصنفة تحديداو  ،وتعطيل دورها ،الهيئات

  
لقــد قامــت الكثيــر مــن المؤسســات الدوليــة بتقــديم المســاعدات للعديــد مــن القطاعــات الحكوميــة منــذ قــدوم 

اعات المختلفة للسـلطة الفلسـطينية، تي تدعم القطول الدلالسلطة الفلسطينية، وكان هناك تقسيم واضح ل
قطـــاع  األوروبــيواالتحــاد  ،األمــنتــدعم قطـــاع  األمريكيــةالواليـــات المتحــدة  كانــت: علــى ســبيل المثــالف

الوكالة  تتوجه لليابان في دعم قطاع الحكم المحلي فبرز  هناك كان  2005التربية والتعليم، ومنذ عام 
قدمت العديد من المشاريع للسلطة الفلسطينية وكان تركيـز عمـل هـذه الوكالـة و  ،اليابانية للتعاون الدولي

  .واألغوار أريحافي منطقة 
  

دعـم قطـاع الوكالـة اليابانيـة للتعـاون الـدولي فـي بتقييم المسـاعدات المقدمـة مـن ومن هنا سيقوم الباحث 
سواء كانـت مـن خـالل الـدعم من خالل المشاريع التي نفذتها  ،واألغوار أريحاالحكم المحلي في منطقة 

  .والعيني للهيئات المحلية في هذه المنطقة ،الفني
  

  :واألغوار أريحامنطقة الموقع الجغرافي ل. 2.4.2
  

وهي أقرب للحافة ، أو ما يعرف بغور أريحا ،في الطرف الغربي لغور األردن واألغوار تقع مدينة أريحا
تقـع عنـد خـط االنقطــاع بـين البيئـة الجبليـة إلــى  ،األردننهـدامي منهـا إلــى نهـر الجبليـة لـوادي األردن اال

قوافــل التجاريــة والغــزوات وهــي بــذلك نقطــة عبــور هامــة منــذ القــدم لل ،الغــرب والبيئــة الغوريــة فــي الشــرق
وهـي أيضـا الممـر الغربـي لنهـر األردن  ،التي كانت تتجه غربـًا نحـو القـدس وشـرقًا نحـو عمـان، الحربية

الحجاج المسيحيون القـادمون مـن القـدس فـي طـريقهم إلـى نهـر األردن والبحـر  يمر منها ،والبحر الميت
الميـــت مـــن جهـــة أخـــرى، كانـــت أريحـــا البوابـــة الشـــرقية لفلســـطين عبرتهـــا كثيـــر مـــن الجماعـــات البشـــرية 

فلسـطين، الجهـاز (م)276(ور، وتنخفض عن سطح البحر نحـو المهاجرة إلى فلسطين على مدى العص
  .)2011سطيني، المركزي لإلحصاء الفل
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مــرج نعجــه، (تجمعــا منهــا مخيمــان لالجئــين حيــث تضــم تجمعــات )17 (واألغــوار أريحــاتضــم محافظــة 
ديــر و ، أريحــاو عــين الــديوك الفوقــا، و العوجــا، النويعمـه، وو فصــايل، و الجفتلــك، و مــرج الغــزال، و الزبيـدات، و 

ـــط،  ـــة جبـــرو ديـــر حجلـــه، و القل ردلـــة، كردلـــة، عـــين ، بالنبـــي موســـى، مخـــيم عـــين الســـلطان، مخـــيم عقب
   ).البيضاء، العقربانية، النصارية، بيت حسن، النواجي، عين شبلي، فروش بيت دجن

ومحافظـة  ،"الجنوبيـة األغـوار" أريحـا :ثالث محافظات فلسطينية هي إلى إداريا األغواروتتبع تجمعات 
  ).2010، أريج"(الشمالية األغوار"ومحافظة طوباس، " الوسطى األغوار"نابلس

  
للجــان الشــعبية  وٕانمــا ،لهيئــات الحكــم المحلــي إتباعهــاناء المخيمــات لعــدم ثي هــذه الدراســة ســيتم اســتوفــ

  .الخاصة
  

  :حسب التجمعات السكانية واألغوار أريحاوفي الجدول التالي يبين تجمع الهيئات المحلية في منطقة 
  :الهيئات المحلية في منطقة األغوار):  1( ول رقم دج
  

 المحافظات المحليةالهيئات  التجمع
 طوباس بردلة، كردلة، عين البيضاء تجمع الشمال

العقربانيـــة، النصــــارية، بيــــت حســـن، النــــواجي، عــــين  تجمع الوسط الغربي
 شبلي، فروش بيت دجن 

 نابلس

تجمـــــــــــــــــع الوســـــــــــــــــط 
 الشرقي

 أريحا الجفتلك، مرج نعجة، الزبيدات، مرج غزال

 أريحا عمة، الديوك الفوقاأريحا، فصايل، العوجا، النوي تجمع الجنوبي
  ) 2007وزارة الحكم المحلي، : (المصدر

  
 :وا���ار أر��
م����  أھ���. 3.4.2

  
 نهــا تحتــويإحيــث  ،ســتراتيجية ألصــحابها الفلســطينيينااألغــوار منطقــة ذات أهميــة و  أريحــا منطقــة دعــتُ 

ا تمثـل البوابـة الفلسـطينية مساحة شاسعة من األراضي الزراعيـة الخصـبة والميـاه الجوفيـة، كمـا أنهـ على
وبالنســبة لســلطات االحــتالل اإلســرائيلية شــكلت المنطقــة بعــدًا أمنيــا  ،واإلســالميعلــى امتــدادها العربــي 

وحـــاجزا بـــين الفلســـطينيين وبـــين امتـــدادهم مـــع وطـــنهم الكبيـــر،  ،)فـــي ظـــل الحـــرب التقليديـــة(اســـتراتيجيا 
  .)JICA، 2006 (إضافة إلى أهميتها االقتصادية من ناحية زراعية
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  :المساحة. 4.4.2
  

إلــى شــمال البحــر ) 1967حــدود عــام (تمتــد هــذه المنطقــة غــرب نهــر األردن مــن منطقــة بردلــة شــماًال 
ألـف ) 400(م وبمسـاحة حـواليكـ)12إلـى  1 (وبعرض يتـراوح مـن ،كم)70(الميت جنوبًا وبطول حوالي

ناخهــا مــا يجعلهــا تمتــاز بم م )300إلــى  200 (البحــر بمعــدل ســطح تقــع المنطقــة تحــت مســتوى. دونــم
ـــدافئ شـــتاء ـــة الحـــار صـــيفًا وال ـــغ عـــدد ســـكان منطق ) 50762( 2014فـــي العـــام  واألغـــوار أريحـــا، وبل

  ).2014الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي الجهازفلسطين، (نسمة
 

مـن مسـاحة الضـفة الغربيـة إذا مـا أخـذت باالعتبـار ) % 30(رب مـن اتستحوذ هذه المنطقة على مـا يقـ
 اوتشـكل األراضـي الزراعيـة جـزءً  ،والتـي تعامـل علـى أنهـا منـاطق أغـوار ،ة المناطق المتاخمة لهامساح

المنطقة غنية بمصادر المياه الجوفية على الرغم من انخفـاض نسـبة ميـاه األمطـار  دعكما تُ . كبيرًا منها
إضـافة إلـى وجـود البحـر في المنطقة، كما أنها تحوي العديد من المناطق التاريخية والسـياحية والدينيـة، 

  ).JICA، 2006 (بطبيعته حالة فريدة في العالم دعالذي يُ و  ،الميت عند نهايتها الجنوبية
  

  :األغوارو  أريحا التوزيع الديموغرافي في منطقة. 5.4.2
 

فقـد بلـغ عـدد . األقـل سـكانًا فـي فلسـطين دعـمنطقـة األغـوار تُ  أن إالعلى الرغم من مسـاحتها الشاسـعة، 
ألف نسمة، في حين بلغ عـدد السـكان حسـب تقـديرات الجهـاز )  30(حوالي 1997منطقة عام سكان ال

) 49390( 2013وفــي عــام  ألــف نســمة )41(حــوالي 2005المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فــي عــام 
، ويتضــمن هــذا العــدد ســكان المنــاطق الغوريــة التابعــة لمحــافظتي نــابلس و طوبــاس، وال يتضــمن نســمة

المنطقـة علـى  ويتـوزع سـكان. نسـمة) 8,500(لمحيطـة بأريحـا والبـالغ عـددهم حـوالي سكان المخيمـات ا
الجهـاز  فلسـطين،(طقة أكبرها مدينـة أريحـا ومحيطهـافي المن اً رب من عشرين تجمعا سكانيا منتشر اما يق

  ).2014الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي
  

آالف )  9(بــل يســـكنها ،طانية عليهـــامـــن الهجمــة االســتي واألغــوار أريحـــا نطقــةلـــم تســلم موفــي المقابــل 
، أريــــج(مســــتوطنة إســــرائيلية)  20(مســــتوطن يســــيطرون علــــى الميــــاه الجوفيــــة واألراضــــي الزراعيــــة فــــي

2010(.  
زالـت تشـكل فـي وقتنـا  الفـ ،واألغـوار أريحـالمنطقـة والسياسـي هـذا الموقـع الجغرافـي  أهميـةيرى الباحـث 

والخـدمات التـي تقـدمها للمـواطنين، وجـاء اهتمـام المؤسسـات  ،كبيـرة للهيئـات المحليـة فيهـا أهميـةالحالي 
  .السياسية والجغرافية ألهميتها ؛واألغوار أريحاالدولية في منطقة 
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  :واألغوار أريحاوالمستقبل في منطقة  األمسبين  إسرائيل إليهتسعى  ما. 6.4.2
  

عى لالسـتيالء علـى منطقـة كانـت ومازالـت تسـ 1967المتتالية منـذ عـام  اإلسرائيليةعلى مر الحكومات 
  :لالستيالء عليها ومنها اإلسرائيلية، ووضعت الكثير من المخططات واألغوار أريحا

  
، )منطقة العزل الشرقية في الضفة الغربية (تحت عنوان 1970في العام  )ألون إيغال(مخطط  •

طرة علــى علــى الســي أساســااالحتفــاظ بحــدود جديــدة تقــوم  اإلســرائيلياقتــرح علــى مجلــس الــوزراء 
، عـــن طريـــق بنـــاء سلســـلة مـــن األغـــوار أســـفلالمنحـــدرات الشـــرقية للضـــفة الغربيـــة وصـــوال الـــى 

نحـــو  أولـــىكخطـــوة  كـــم مـــن الضـــفة الغربيـــة)  20( بعـــرض مايقـــارب اإلســـرائيليةالمســـتوطنات 
 .إلسرائيلضمها 

مــن  ؛الدولــة أراضــينــه يجــب االســتيالء علــى أنــص علــى  1978فــي العــام  )دوربلــس (مخطــط •
للحيلولة دون قيـام دولـة فلسـطينية فيهـا  ؛االستيطان بن التجمعات السكانية العربية وحولهاجل أ

ووحـدة سياسـية فـي حالـة  إقليميـاتشـكل تواصـال  أنالعربيـة  األقليـةسيكون من الصعب علـى  إذ
 .اإلسرائيليةتجزئتها بالمستوطنات 

 ؛األخضــرطـول الخـط  تكثيـف االســتيطان علـى إلـىدعــا فيهـا  1982للعـام  ) شـارون (مخطـط •
 مســتوطنات عشــر إنشــاءالخطــة تــم  إعــداد، وفــور وٕاســرائيللتــأمين الحــدود بــين الضــفة الغربيــة 

سرائيلة على المنحدرات الغربية لسلسلة الجبـال الوسـطى للضـفة الغربيـة، شـمال مدينـة القـدس، إ
ط منـــع التواصــــل الجغرافـــي بـــين المنــــاطق الفلســـطينية علــــى طـــول الخــــ أيضــــاوشـــملت الخطـــة 

 ).1949خط الهدنة عام (األخضر
مــن  )%6.3 (الســيطرة علــى إســرائيلتبقــي  أنولمــرت أاقتــرح : 2008عــام  )ولمــرتأ(عــرض  •

مـــن المســـتوطنين، ) % 75 (المســـاحة الكليـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة والتـــي يقطـــن فيهـــا مايقـــارب
 ردناألفــي غــور  اإلســرائيلية انســحاب المســتوطنين القــاطنين فــي المســتوطنات أيضــاوتضــمن 

للمستوطنات الكبرى على طول الحدود  إسرائيلوالتالل الشرقية في نابلس والخليل، بمقابل ضم 
 .)2010، أريج(والقدس 1967المتاخمة للعام 
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  :دور الهيئات المحلية والمؤسسات الدولية في دعم وتطوير منطقة األغوار. 7.4.2
  

  :دور الهيئات المحلية . 1.7.4.2

  
لقربهـا مـن المـواطنين،  ؛والهيئـات المحليـة تحتـل مركـزا هامـا فـي المجتمعـات المحليـةالمجـالس  أصبحت

حاجـات  إدراكقـدر علـى أوقيامها بدور فعال في التنمية، وهذا القـرب جعلهـا  ،ونابعة من صميم الشعب
تكـــون بمثابـــة القنـــاة التـــي  أن أيضـــاواالطـــالع علـــى طبيعـــة الظـــروف المحليـــة، واســـتطاعت  ،المـــواطنين

المجتمـع حـل المشـكالت وتفـي بحاجاتـه مـن  إلـىن تعيـد أو المجتمع وحاجاته من جهـة، مشكالت  تصل
  ).2010المعاني، (، وكل ذلك يجعلها تقوم بدور فاعل في التنمية المحليةأخرىجهة 

  
وتقــديم  ،والهيئــات المحليــة فــي منطقــة أريحــا واألغــوار تشــكل ركيــزة أساســية فــي إحــداث التنميــة المحليــة

األساســــية للمــــواطنين، وتحســــين مســــتوى المعيشــــة مـــن خــــالل المشــــاريع التنمويــــة التــــي تقــــوم  الخـــدمات
  .بتنفيذها، وهذا ما سنرى أثره في نتائج الدراسة

  
  :أوضاع الهيئات المحلية في منطقة األغوار. 2.7.4.2

  
السـلطة لقد عانت منطقة األغوار من تجاهل وتهميش من المؤسسات الرسـمية خـالل فتـرة مـا بعـد قـدوم 

كمـا أن حصـة منطقـة  ،واستالمها إدارة الشؤون المدنيـة فـي العديـد مـن المنـاطق الفلسـطينية ،الفلسطينية
ن إاألغـــوار مـــن الميزانيـــات المخصصـــة للمحافظـــات الفلســـطينية كانـــت منخفضـــة بشـــكل كبيـــر، حيـــث 

فعلـى سـبيل المثـال،   ،غالبية الميزانيات وجهت باتجاه المحافظات الكبيرة وذات التعداد السـكاني الكبيـر
، 2004 – 2003فـــي خطـــة الطـــوارئ واالســـتثمار العـــام المعـــدة مـــن وزارة التخطـــيط الفلســـطينية لعـــامي 
بمـا  28/9/2002قدرت الخسائر التي تعرضت لهـا المحافظـات الفلسـطينية منـذ بـدء االنتفاضـة ولغايـة 

غالبيتهـا ) % 4(أريحـا حـواليمليون دوالر في كافة القطاعات، كان نصيب محافظـة )  800(يزيد عن 
وعنـد تخصـيص  ،تخص القطاع الزراعي حيث تفتقر المنطقة إلى تواجد القطاعات االقتصادية األخـرى

وعلــى حجـم المحافظـات، ممــا حـرم محافظــة  ،المسـاعدات تـم توزيعهــا علـى أسـاس القطاعــات المتضـررة
  ).JICA، 2006 (قطاعات األخرى في هذه المساعداتأريحا من االستفادة من حصص ال

  
ـــاه والكهربـــاء عـــن  ـــة مطالبـــات المي ـــرة محـــددة بتغطي وعلـــى صـــعيد آخـــر قامـــت الســـلطة الفلســـطينية ولفت
المـــواطنين فـــي المنطقـــة كغيرهـــا مـــن منـــاطق الســـلطة الفلســـطينية وتـــم خصـــم قيمـــة هـــذه المطالبـــات مـــن 

ية وقـدراتها الماليـة على الهيئات المحل أثر سلبيمخصصات الهيئات المحلية لدى السلطة، مما كان له 
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حيـث تمثـل ذلـك فـي تعزيـز عـدم امتثـالهم لتسـديد التزامـاتهم  ،من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى
أمـام مجـالس الهيئـات المحليـة فـي عمليـات  ياً عن المياه والكهرباء، حيث ما زال يشكل عائقا كبيرا وتحد

  ).JICA، 2006 (الجباية وتراكم الديون عليها
  
وهيئـات بشـكل عـام  واألغـوار أريحـالمنطقـة  ةالفلسـطينيهـذا التهمـيش مـن السـلطة  دعـنَ  أنع نستطيهنا و 

ــــي بشــــكل خــــاص ــــد  ،الحكــــم المحل ــــاتال دفــــعق ــــى المحليــــة هيئ ــــة إل ــــى  ؛المؤسســــات الدولي للحصــــول عل
وتقــديم الخــدمات للمــواطنين، وكانــت الوكالــة اليابانيــة للتعــاون  ،المشــاريع التنمويــة إلقامــة ،المســاعدات

  .في تنفيذ العديد من المشاريع ةالمحلي هيئاتالالمؤسسات التي تعاونت مع  إحدىلدولي ا
  
حينمـا بــدأ الحـديث عـن قضـية فصــل  ،ولسـوء الحـظ لـم يــتم االنتبـاه إلـى المنطقـة إال فــي اآلونـة األخيـرة 

لطــرق ومنــع الفلســطينيين مــن الوصــول إليهــا، والســير علــى ا ،واحتماليــة ضــمها إلــى إســرائيل ،األغــوار
غيـر أن اإلجـراءات والتحركـات الفلسـطينية ". الموجودة فيها لغير المواطنين الذين يقطنون المنطقة فعليا

ا في المنطقة كما في مناطق ن إسرائيل تفرض واقعا صعبإحيث  ،جاءت على مستوى ضعيف ومتأخرة
  ).JICA، 2006 (أخرى

  
   :دور المؤسسات والمنظمات الدولية 3.7.4.2

  
ولية بعد قدوم السلطة الفلسطينية بتقديم المساعدات لكافة القطاعات الحكوميـة مـن قامت المؤسسات الد

وتنفيـذ المشـاريع والبـرامج المتنوعـة،  ،واألغـوار أريحـاالعمـل فـي منطقـة  إلـىخالل  الوزارات، فقـد سـعت 
صـية الجهات التي تلقت المساعدات الدولية نظرا لخصو  إحدى فكانت الهيئات المحلية في هذه المنطقة

  .المنطقة الواسعة جدا والتي تقدم فيها الخدمات
  

 أريحــاتوزيــع مبــالغ نقديــة علــى الهيئــات المحليــة فــي منطقــة  يفــ إمــاوتلخــص دور المؤسســات الدوليــة 
فـي تمويـل مشـاريع بنيـة تحتيـة مثـل شـق طـرق  أو، حيث تم توزيع مبالغ نقدية على كل هيئة، واألغوار
  ).JICA، 2006 (المجالس المشتركة أو ،ر لمجلس الهيئات المحليةمقا أومدارس،  وٕاقامة ،وتعبيدها

  
قــدمت الــدعم العينــي التــي الدوليــة المؤسســات  إحــدى )JICA(وكانــت الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدولي

   .واألغوار أريحاوالفني للهيئات المحلية في منطقة 
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  )JICA(جايكا _ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي . 8.4.2
  

  :مقدمة. 1.8.4.2
  
المؤسسات الدولية الحكومية التي تقدم المساعدات الدولية  إحدىالوكالة ليابانية للتعاون الدولي  دعتُ 

قطاع الحكم المحلي الفلسطيني، ونفذت العديد  إلىتقديم المساعدات بصت اختللشعب الفلسطيني، وقد 
  .واألغوار أريحامن المشاريع التنموية في منطقة 

  
تلك الوكالة التي تعمل على تشجيع التعاون  ،تعني الوكالة اليابانية للتعاون الدولي )جايكا(مة إن كل

أنشأت الحكومة اليابانية  ،تطويرها في الدول الناميةو  ،الدولي في المجاالت االجتماعية و االقتصادية
اليابان التي تهتم وهي الوكالة الرسمية األولى في ، 1984تلك الوكالة في األول من شهر آب عام 

بتوسيع و تطوير برامج التعاون التقني بين اليابان و بين الدول النامية و ذلك بناًء على اتفاقيات تعقد 
الوكالة اليابانية للتعاون د عوتُ ، بهذا الصدد بين الحكومة اليابانية و بين حكومات تلك الدول

إن . ي المتعلقة بمساعدات التنمية الرسميةعن برامج التعاون التقن ولةؤ المسالهيئة  )JICA(الدولي
التعاون التقني يهدف إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة التي تعزز التطور االجتماعي واالقتصادي في 

تحسين أوضاع شعوب و  ،تقوم بتنفيذ مجموعة برامج متعددة بغية دعم )جايكا(كما أن  ،الدول النامية
في  )جايكا(موظف يعملون لدى) 1200(، و هنالك حواليالدول النامية من خالل التعاون التقني

  ).2004سوريا، جايكا، (ول الناميةفي الد راً وفي أكثر من خمسين مكتبًا منتش ،اليابان
  

  :)JICA(هدف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. 2.8.4.2

  
قتصـاد العـالمي بـدعم ة التنميـة السـليمة لاليـلموكـذلك ع ،المساهمة في تعزيز التعاون الدولي إلىتهدف 

مـــن خـــالل  التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية، واالســـتقرار واالنتعـــاش االقتصـــادي فـــي المنـــاطق الناميـــة،
البـد مـن التعامـل بشـكل  األهـدافجـل تحقيـق هـذه أومـن  مجتمـع،البنـاء  إعـادة أوالمساهمة فـي تطـوير 

 اليابــــــــــانخــــــــــارج المنفــــــــــذة داخــــــــــل و مــــــــــع مختلــــــــــف المشــــــــــاريع  المرتبطــــــــــةصــــــــــحيح مــــــــــع المخــــــــــاطر 
)JICA,PALESTINE.(  
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  :لمحة موجزة عن المساعدات اليابانية المقدمة للسلطة الفلسطينية. 3.8.4.2

  
  :تقدم الحكومة اليابانية كبقية دول العالم الدعم للسلطة الفلسطينية في معظم القطاعات من خالل

  
 :السلطة الفلسطينية إلنشاءتقديم الدعم  •

 

والتعـــايش واالزدهــار معــا فــي المســـتقبل،  ،وفلســطين إلســرائيلل الــدولتين اليابــان تؤيــد حـــ نإحيــث 
 وٕاقامـــةلدولـــة الفلســـطينية مـــن خـــالل قدراتـــه، ا إلنشـــاء هـــاوتســـعى اليابـــان فـــي الوقـــت الحاضـــر دعم

  .2009في عام  ةتجسيد برنامج الحكومة الثالثة عشر  إلىهدف تي تالمؤسسات ال
 

 :تقديم منحة مساعدات ومشاريع •

 

مســاعدات تقنيــة ومشــاريع فــي القطاعــات ذات ) JICA(ت الحكومــة اليابانيــة مــن خــالل حيــث قــدم
الميــاه و الصــحة، و الماليــة، و الســياحة، و الزراعــة، و فــي عــدة قطاعــات منهــا، الحكــم المحلــي،  األولويــة

  .والصرف الصحي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
فلسـطين، وزارة (1993يـار دوالر منـذ عـام مل)  1.1 (مجموع المساعدات اليابانية أكثر مـنوقد بلغ 

  ).2010الحكم المحلي الفلسطيني، 
  

 أريحـــافـــي فلســـطين ومنطقـــة ) JICA(نشــاطات الوكالـــة اليابانيـــة للتعـــاون الـــدولي. 4.8.4.2
  :واألغوار

  
  .جزئيا في أنشطة منح المعونة األردنية ةشاركبالم)  JICA( تقوم: منحة المعونة •

  .المدارس، واأللواح الشمسية ة مشاريع لخدمة المجتمع، وبناءحاليا ثالث )(JICAتنفذ و 
بمـا  2010مشاريع في التعاون التقني فـي عـام  أربعة)  JICA(وقد نفذت : المساعدات التقنية •

 .أمريكيمليون دوالر )  7.2 (يعادل

فــي الحكومــة الفلســطينية فــي عــام  ولينؤ المســمــن )  208 (دورات تدريبيــة ل)  JICA(قــدمت  •
)  3630( 2009الـى عـام  1998، وفي الوقت نفسه كان مجمـوع المتـدربين منـذ عـام  2009
 .اً متدرب

  :للمساعدات اليابانية المقدمة للسلطة الفلسطينية في قطاع الحكم المحلي األمثلةومن 
o  2010-2005: التعاون الفني(نظام  مشروع لتحسين الحكم المحليتنفيذ(  
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o إعداد سياسة التمويل المحلية.  
o ةلس المشتركاالمج إستراتيجية ادإعد.   
o  الحكم المحلي(التدريب من أجل وحدة الحكومة المحلية(.  
o النفايـات الصـلبة(والصرف الصـحي النفايات الصلبة إدارة مشروع لتنمية القدرات على (

  .في أريحا
 

   :الوجيو للمساعدات اليابانية المقدمة للسلطة الفلسطينية في قطاع الصحة والتكن األمثلةومن 
o ـــة فـــي فلســـطين و  ،مشـــروع تحســـين األم والطفـــل : التعـــاون الفنـــي(الصـــحة اإلنجابي

2008-2012(.  
o كتيبات الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزةتوزيع ال.  
o بناء القدرات في وزارة الصحة ومزودي خدمة الصحة اإلنجابية.  

  
   :ع الزراعةللمساعدات اليابانية المقدمة للسلطة الفلسطينية في قطا األمثلةومن 

o  التعــاون (الزراعــة المســتدامةنظــام التركيــز علــى  الزراعــة مــع دعملــمشــروع تعزيــز
  )2010-2007: الفني

o  ـــــة ـــــات الزراعي ـــــىالبحـــــوث التقني ـــــة عل ـــــة، وزراعـــــة  فعال ـــــى الترب ـــــري والحفـــــاظ عل ال
  ).cycle(المحاصيل، 

o الزراعة الموجهة الخ.  
o عةاستخدام نتائج البحوث وٕانشاء أساس نموذج نشر الزرا. 

 

كــإجراء  ،أريحــا مدينــة حديقــة صــناعية فــي ضــواحي، علــى إنشــاء الصــناعات الزراعيــة )JICA(تســاعدو 
تعزيـز  و ،االستقالل االقتصـاديتحقيق  هم مباشرة فياتسو  .ممر السالم واالزدهارمبادرة  واحد لتحقيق

الصــــغيرة  يةالفلســـطين الشـــركات جـــذب عـــن طريـــق ،فـــي الســـلطة الفلســـطينية البنيـــة التحتيـــة الصـــناعية
  .التجارية الخاصة بهم األنشطة ودعم ،والمتوسطة

  
  :لوجيا السياحةو للمساعدات اليابانية المقدمة للسلطة الفلسطينية في قطاع تكن األمثلةومن 

o أريحــــا مــــن خــــالل شــــراكة القطــــاعين العــــام  مشــــروع للتنميــــة الســــياحية المســــتدامة فــــي
  .)2011-2009: التعاون الفني(والخاص

o شــراكة القطــاعين  التنميــة الســياحية المســتدامة مــن خــاللب مؤسســي ومــالي نظــام وضــع
  .العام والخاص
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  :قطاع المياه للمساعدات اليابانية المقدمة للسلطة الفلسطينية في األمثلةومن 
o منحـــة المعونـــة( أريحـــااســـتخدامها فـــي  وٕاعـــادة ،للميـــاه العادمـــة جمـــع ونظـــام المعالجـــة :

  )تحت اإلعداد
o وجمع مياه الصرف الصـحي ونظـام  ،معالجة مياه الصرف الصحيلأريحا  مصنع بناء

  .إعادة االستخدام
 (JICA’s Assistance to the Palestinian Authority, 2011) 

  
  :ألغوارفي منطقة أريحا وا )جايكا(المشاريع التي نفذتها. 5.9.4.2

  
 ،تطـويرللة منطق واألغوار أريحا منطقة )جايكا(الوكالة اليابانية للتعاون الدولياختارت  2006في عام 

  :في المنطقة المشاريع التالية )جايكا(، ومن المشاريع التي نفذتها فيها يجب تطوير البنى التحتيةو 
  

o  استخدامها وٕاعادةجمع المياه العادمة ونظام المعالجة:  
 إنشــاء إلــىيهــدف هــذا المشــروع ، 2014 -2012ذا المشــروع فــي الفتــرة تــم تنفيــذ هــ

والتخفيــف مــن تلــوث  ،الصــحي، لتحســين الصــرف أريحــاالصــحي فــي  شــبكة الصــرف
    )30000(محطة معالجة تخدم وٕانشاءالمياه الجوفية، 

  . 2020في العام المستهدف  أريحامواطن من      
  
o المساعدة التقنية وبناء القدرات:  

ــــو  -2012ديســــمبر : فتــــرة المشــــروع ــــوفير المســــاعدة  يهــــدف المشــــروع، 2016يولي ت
والتـي  ،أريحـاالصـرف الصـحي فـي بلديـة  محطـات وٕادارة ،تشـغيل نظام إلنشاء ؛التقنية

  .التصريف الصحينظام  وٕادارةلم يكن لها لخبرة قط في تشغيل 
  
o  التعاون الفني(األردنالمياه للفلسطينيين في  إدارةبناء القدرات في مجال(:  

 ،الميــــاههــــدف مــــن هــــذا المشــــروع تــــدريبي لتحســــين ، ي2016 -2006: فتــــرة المشــــروع
  . مشاريع المياه وٕادارةتشغيل والقدرة المؤسسية على  ،لصرف الصحيوا
   ، والمشروع ساعد بالفعل األردنيةبالتعاون مع سلطة المياه  اً فلسطيني) 198(وتم تدريب            
  المهارات المختلفة الالزمة لموظفي سلطة  أنواعمستوى  ورفع ،في بناء القدرات           

  ).فلسطين، جايكا(المياه           
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والتي حصل  السابقة األعوامفي  )جايكا( اليابانية للتعاون الدولي الوكالةومن المشاريع التي قامت بها 
  :أريحافي  )جايكا(مكتب عليها الباحث من خالل

  
     .واإلشراف على سير العمل فيه ،مشروع بناء منطقة صناعية  زراعية في أريحا .1
 . قدرات إلدارة النفايات الصلبة لمنطقة أريحا واألغوارمشروع تطوير ال .2

  .األغوارو مشروع الخطة الشاملة لمنطقة أريحا  .3

المجالس المشتركة للخدمات والتخطيط  –برنامج تطوير قدرات هيئات الحكم المحلي  .4
  .والتطوير

  . األغوارمجالس المشتركة في منطقة أريحا و تحديد احتياجات ال .5

  .لتدريب في  مدينة أريحامشروع تجهيز مركز ا .6

والعيادات الصحية في أريحا  ،مليون دوالر إلقامة مجموعة من المدارس) 12(منحة بقيمة  .7
 .واألغوار 

وبتمويل من  أريحاتعمل بالطاقة الشمسية في ) 300KW(بناء محطة توليد كهرباء بقدرة .8
 .الحكومة اليابانية
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  سابقةالدراسات ال  :المبحث الثاني 5.2
  

  :الدراسات العربية .1.5.2
  

دور المنظمــات األجنبيــة فــي التنميــة االجتماعيــة فــي محافظــات "وهــي بعنــوان): 2011، العلــي( دراســة
هـدفت هـذه الدراسـة إلـى تحسـين األوضـاع الحياتيـة لألفـراد والفئـات االجتماعيـة و  ".شمال الضفة الغربيـة

ي تقع خارج مسؤوليات السلطة الوطنية الفلسطينية، من المهمشة، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي الت
خـــالل التعـــرف علـــى واقـــع مســـاهمة المنظمـــات األجنبيـــة فـــي التنميـــة االجتماعيـــة فـــي محافظـــات شـــمال 

  .الضفة الغربية
  

  :أهم النتائج التالية إلىالمنهج الوصفي التحليلي وتوصلت والمنهجية المستخدمة في هذه الدراسة 
وذلــك  ،لدراســة أن المنظمــات األجنبيــة تعمــل علــى تــوفير وثــائق واضــحة حــول أهــدافهاقــد بينــت نتــائج ال

معيقـات  :تواجه المنظمات األجنبيـة معيقـات عديـدة ومنهـاو  ألنها تتبع في نظامها األساسي لبلدها األم،
وأخـــــرى مـــــن االحـــــتالل اإلســـــرائيلي، وجـــــاء اإلطـــــار اإلداري والقـــــانوني  ،وقانونيـــــة ،واجتماعيـــــة ،ماليـــــة

لمنظمــات األجنبيــة فــي المســتوى الثــاني، فــي حــين جــاء محــور البــرامج والسياســات التنمويــة للمنظمــات ل
األجنبيــة فــي المســتوى الثالــث، وبحســب إجابــات المبحــوثين تراوحــت نشــاطات المنظمــات األجنبيــة فــي 

  .وسط والضعيفبين المستوى العالي والمت) والثقافية وغيرها ،والتعليمية ،الصحية:( القطاعات المختلفة
  

المساعدات الخارجية وتشكيل الفضاء الفلسطيني، مركز بيسان " وهي بعنوان: )2010،حمدان( دراسة
هدفت هذه الدراسة إلى تناول دور المؤسسات الدولية ."، رام اهللا، فلسطين)بيسان(لإلنماء والبحوث

ثقافيا، و مكانيا، (لسطينيالمانحة الممولة في فلسطين نقديا، ودورها في إعادة صياغة الفضاء الف
  .من خالل تحليل خطابات ثماني دول مانحة في فلسطين) سياسياو 
  

وتصوراتهم حول الشكل المقترح للمجتمع  ،ركزت الدراسة على االنعكاسات البرنامجية لخطاب الممولين
ومة منظ الدراسة بأن نتائج وقد بينتالفلسطيني عبر معالجة مجموعة من برامج مانحين رئيسيين، 

وهي تفعل  ،ومشاركة القاعدة ،واألجندات المحلية ،المساعدات الدولية تقوض بالفعل القيادة المحلية
ذلك من خالل وضع القرارات الخاصة بالموارد في أيدي أشخاص غير محليين، وفي تحليل التمويل 

وال  ،تعلق بأوجه الصرفاألمريكي ثبت أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية صاحبة القرار األول فيما ي
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ليكون لهم النصيب األكبر  ؛ها في المشاريعءوتستخدم خبرا ،ثر واقعي وتنموي حقيقيأتهدف إلى خلق 
  .بدور المقاول الوسيط وليس المخطط قائمامن العائد المالي الكبير وبذلك يصبح الفلسطيني 

  
في الضفة الغربية وعالقتها بالتنمية ستراتيجية المجالس المشتركة ا" وهي بعنوان): 2011، كوع(دراسة 
المجـالس المشـتركة كإطـار تنمــوي التعــرف علـى واقـع  إلـىهـدفت هـذه الدراسـة ". وتحـديات آفاق،المحليـة

الكشـف عـن أهـداف إسـتراتيجية المجـالس المشـتركة ، و المحليـة الفلسـطينية إقليمي ومكمل لعمـل الهيئـات
المعيقـات الكفيلـة و  التعـرف علـى التحـدياتوات القادمـة، و المتوقـع تحقيقهـا خـالل السـن في الضفة الغربيـة

  .ستراتيجيةهذه اال ن تحد أو تقلل من نجاحأب
  

  :النتائج التالية أهم إلىالمنهج الوصفي وتوصلت والمنهجية المستخدمة في هذه الدراسة 
صصــات التخ إلــىيوجــد نســبة مرتفعــة مــن التحصــيل العلمــي فــي قطــاع الحكــم المحلــي، إال أنهــا تفتقــر 

ســـــتراتيجية المجـــــالس المشـــــتركة، و يوجـــــد نجـــــاح اســـــهم فـــــي نجـــــاح يالناجعــــة لتحقيـــــق تطـــــوير حقيقـــــي 
   ســـتراتيجية المجـــالس المشـــتركة فـــي تحقيـــق أهـــدافها المتعلقـــة بتقلـــيص أعـــداد المجـــالس المشـــتركة مـــنال
ي بأهـداف ، وأنـه يوجـد وعـي وٕادراك مـن العـاملين فـي قطـاع الحكـم المحلـاً مشـترك اً مجلسـ) 39إلى  60(

وأنــه  يوجــد تحــديات تقلــل مــن  إســتراتيجية المجــالس المشــتركة المتوقــع تحقيقهــا خــالل الســنوات القادمــة،
نجاح إستراتيجية المجالس المشتركة جاءت بدرجة كبيرة، وكان المعيق الجيوسياسي هو التحدي األكبر 

عيــة واالنســانية فــي إشــراكهم نــه يوجــد إغفــال لــدور المختصــين فــي العلــوم االجتماأقــات، و يمــن بــين المع
 ،أنهــم األقــدر فــي تشــخيص واقــع المجتمــع الفلســـطيني مــن ســتراتيجية علــى الــرغمبصــياغة وتطبيــق اال

  .وتقديم الحلول المناسبة له حول تعزيز وتنمية مفاهيم التعاون المشترك
م المحلـــي،  بواســـطة وزارة الحكـــ ســـتراتيجية المجـــالس المشـــتركة فـــي الضـــفة الغربيـــةاكـــان تنفيـــذ مشـــروع 

  .األغوارفي منطقة ) JICA(وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
  

هدفت  ".تأثير المساعدات األمريكية على التنمية في فلسطين"وهي بعنوان : )2010ظاهر،( دراسة
ف والغاية من هذه المساعدات، واألهدا ،ثر المساعدات األمريكية في فلسطينأهذه الدراسة إلى معرفة 

التي تسعى الواليات المتحدة األمريكية لتحقيقها من خالل المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين، 
قات التي تواجه برامج المساعدات يالمعو وآلية المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني،  وأشكال

  .قات الدوليةيقات المحلية والمعيالمع :األمريكية ومنها
  
تحقيق أهدافها ومصالحها  إلى اليات المتحدة األمريكية تهدف بالدرجة األولىبرز نتائج الدراسة أن الو أو 

وتستخدم هذه المساعدات كأداة ، الخاصة من خالل المنح والمساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية
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ال يوجد لدى السلطة الفلسطينية و ضغط ومساومة على الفلسطينيين في حال تعثر العملية السلمية، 
وأن التنمية  ،مية واضحة تؤدي إلى االستخدام األمثل للموارد المالية المخصصة لعملية التنميةخطة تن

ال تسمح  اعات أخرى، إن اإلدارة األمريكيةوعلى حساب قط ،تتم بالقطاعات بشكل عشوائي
اء للفلسطينيين باستثمار هذه المساعدات بمشاريع إنتاجية بشكل يمكن السلطة الفلسطينية من االستغن

والقدرة على تنفيذ سياساتها التنموية بعيدا عن أدنى نوع من الشروط  ،عن التمويل في المستقبل
  .وااللتزامات التي تفرضها عليها الجهات المانحة

  
 ".واألغـوار أريحـاتطـوير الهيئـات المحليـة فـي منطقـة  ستراتيجيها" وهي بعنوان): 2009، حامد ( دراسة

مـن خـالل مراجعـة مراحـل التطــور  ،واألغــوار أريحـات المحليـة فـي منطقـة دراسـة واقـع الهيئــا إلـىهـدفت 
للهيئــات المحليــة وتحليــل وتقيــيم واقــع الهيئــات المحليــة، وتحديــد المعيقــات والصــعوبات التــي تواجههــا، 

  .وتعزيز دورها ومساهمتها في عملية التنمية والتطوير
  

مـــنهج التحليلـــي لتقيـــيم الواقـــع الفلســـطيني واعتمـــدت الدراســـة علـــى المـــنهج المســـحي الوصـــفي، وكـــذلك ال
وجــود : نتــائج الدراســة أهــمباالعتمــاد علــى المعلومــات والبيانــات المتــوفرة مــن مصــادر مختلفــة، وكانــت 

عـــدم االســـتغالل المناســـب و ، وتعـــدد المســـتويات اإلداريـــة ،لمحليـــةمركزيـــة فـــي النظـــام اإلداري للهيئـــات ا
الدراسة، وكذلك عجز الهيئات المحلية عن أداء دورها ومهماتهـا المتاحة في منطقة  واإلمكانياتللموارد 

للواقـع الحـالي  1997وتلبية احتياجات المواطنين، وعدم مالئمة قانون الهيئات المحلية الفلسطينية لعـام 
  .وعدم توفر المرونة الالزمة لمواجهة التطورات والتحديات المختلفة ،في منطقة الدراسة

  
ينفذ  ".دراسة تحديد احتياجات المجالس المشتركة في األغوار" :ي بعنوانوه: )JICA،2006(دراسة

وبتمويل من المؤسسة  ،هذا المشروع بواسطة شركة النخبة لالستشارات اإلدارية ووزارة الحكم المحلي
الدراسة إلى تحديد االحتياجات الخاصة بتطوير الهيئات  ، هدفت)JICA(اليابانية للمساعدات الدولية

  .في منطقة أريحا واألغوار المحلية
أن الوضع  :هم نتائج الدراسةأو  ،اً وتتضمن الدراسة وصفا لمنطقة أريحا واألغوار جغرافيا وديمغرافي

 ،يظهر الحاجة الملحة لتطوير المنطقة والنهوض بها الذيالمأساوي الذي يعيشه سكان المنطقة، 
عانت منطقة أريحا واألغوار من و نين، والعمل على تحسين مستوى وجودة الخدمات األساسية للمواط

والمؤسسات الدولية والمحلية في دعم  ،والهيئات ،غياب االهتمام من مؤسسات السلطة الفلسطينية
  .وتعزيز صمود المواطنين في مناطقهم
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المانحون والمنظمات  ".بروز النخبة الفلسطينية المعولمة"وهي بعنوان : )2006، حنفي، طبر( دراسة
. ، رام اهللا)مواطن(المنظمات غير الحكومية المحلية، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيةالدولية و 

، هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير المانحين والمنظمات الدولية في العمل األهلي الفلسطيني
 ،لتعليموا ،عالقتهم بسياسات التنمية، وركزت الدراسة على المنظمات التي تتناول قطاعات الصحةو 

  .والديمقراطية ،وحقوق اإلنسان ،والمرأة
  

وقد بحثت الدراسة في التفاعل العالمي والمحلي للقطاعات الثالث في العالقات الدولية وفيما يتعلق 
تجد هامشًا مهما الستثمار  ن المنظمات األهلية الفلسطينية لمإلى أبالنخب المحلية، وخلصت الدراسة 

والمنظمات األهلية فيما يخص  ،عدة العالقة بين الجهات المانحةلمفاوضات أثناء تحديد قاا
  .عدات الدوليةاالمس

الممولين يخلطون بين السياسي و الوطني، ويرفضون االلتزام بالوطني بحجة  أن :هم نتائج الدراسةأو 
ن الكثير من المنظمات غير الحكومية تظهر أكثر فأكثر أرفضهم للنشاطات السياسية بالرغم من 

  .فيما يتعلق ببناء التحالف اً ييسا داخليتس
رفض بعض الشخصيات المهمة في شبكة المنظمات األهلية الدعوة لمقاطعة تمويل الوكالة األمريكية 

  .تعتاش من مرتباتها )عائلة 200(بحجة إن
يقوم قادة المنظمات األهلية في استقطاب مصادر التمويل بغض النظر عن أهداف الجهات المانحة، 

  .يب المصلحة الشخصية على المصلحة العامةوتغل
  

لخارجية المقدمة للشعب نحو توظيف أنجع للمساعدات ا"وهي بعنوان : )2005ماس،( دراسة
للفلسطينيين من حيث مالمحها هدفت إلى التعرف على دور المساعدات الخارجية  ".الفلسطيني

، 1993في أيلول  )اتفاقية أوسلو(توقيع  صيفية العامة، والدروس المستفادة من تجربة توظيفها منذالتو 
وصياغة مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة نجاعة توظيف المساعدات في 

  .خدمة االقتصاد الفلسطيني، وتحديات التنمية الشاملة المستدامة على المدى الطويل
  

منطقي للبيانات الثانوية التي أمكن وتحليل  ،والمنهجية المستخدمة في هذه الدراسة التوصيف الكمي
بإدارة وتوظيف المساعدات  ،الحصول عليها من عدد من المصادر المحلية والدولية ذات العالقة

  .الخارجية للشعب الفلسطيني
  
ن هذه المساعدات الدولية فشلت في إزالة اآلثار السلبية الناجمة عن السياسة أ :برز نتائج الدراسةوأ

ن ألشعب الفلسطيني، وعدم نجاح المساعدات في تقليل اعتمادية الفلسطينيين عليها، و اإلسرائيلية ضد ا
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المساعدات الدولية ساهمت في إعفاء االحتالل اإلسرائيلي من تحمل األعباء االقتصادية والخدماتية 
  .المترتبة عليه نتيجة احتالله المناطق الفلسطينية لفترة طويلة من الزمن

  
بيـان  إلـىتهـدف هـذه الدراسـة  ".التمويل األجنبـي الواقـع والتحـديات"وهي بعنوان  ):2005،جابر(دراسة 

واقــع االســتثمار والتمويــل فــي فلســطين، حيــث واجهــت المســاعدات الماليــة المقدمــة للســلطة الفلســطينية 
وتحكــم الــدول المانحــة فــي طريقــة اســتخدامها، حيــث توجهــت  ،شــاكل فــي ســوء االســتخدامالمديــد مــن الع

ـــة بطريقـــة ال تخـــدم الســـتخدا ـــاتم المســـاعدات الفني التنميـــة، والمنهجيـــة للدراســـة البحـــث الوصـــفي  أولوي
  .التحليلي للبيانات والخروج بنتائج وتوصيات

  
التــأثير فــي تحديــد أولويــات المســاعدات الدوليــة مــن الــدول المانحــة يســاهم بشــكل  :بــرز النتــائجأوكانــت 

يعتمـــد االقتصـــاد الفلســـطيني كليـــًا علـــى  حيـــث ،مســـاعداتمباشـــر فـــي تقليـــل الفائـــدة المرجـــوة مـــن هـــذه ال
تـم اسـتنفاذ و  المسـاعدات الدوليـة، أمـام األساسـيالعائق  اإلسرائيلياالحتالل وُيعد ، المساعدات األجنبية

  .هام من المساعدات الدولية في المساعدات الفنية، والدورات التدريبية جزءٍ 
 

-1994(سلطة الفلسطينية في استغالل المساعدات الدوليةتجربة ال"وهي بعنوان : )2004 لبد،( دراسة
ـــة ".)2003 ـــى أهـــداف وطبيعـــة المســـاعدات الدولي ـــى التعـــرف عل ـــى  ،هـــدفت هـــذه الدراســـة إل وأثرهـــا عل

االقتصاد الفلسطيني بشكل عام، والتعرف على مدى قـدرة السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي التغلـب علـى 
  .االستغالل األمثل للمساعدات الدوليةقات والصعوبات التي تحول دون يالمع

  
ن المساعدات الدولية المقدمة عبر السلطة الوطنية الفلسطينية لم تحقق األهداف أ :برز نتائج الدراسةأو 

أو عوامل خارجية تتعلق بالجانب  ،المرجوة منها سواء بسبب عوامل متعلقة بالجانب الفلسطيني
العتماد على المساعدات الدولية أصبح يمثل عبئا على الجانب أو الدول المانحة ذاتها، وا ،اإلسرائيلي

  .الفلسطيني، وتحديدا في قدرته على تحقيق استقالله االقتصادي والسياسي
  

ومن أهم توصيات الباحث ضرورة العمل على التقييم الشامل لتجربة السلطة الوطنية الفلسطينية 
ها، وذلك بهدف تحقيق االستغالل األمثل لها، وتقليل السابقة في استغالل المساعدات الدولية المقدمة ل

  .تناسب مع األهمية النسبية لهايالدعم المالي للقطاعات غير اإلنتاجية وبما 
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  :نجليزيةلغة اإل لدراسات با .2.5.2
  

يهـدف  ". واألغـوار أريحـافـي  المؤقتةالتنمية المحلية  ستراتيجيةا "وهي بعنوان : )2009جايكا، ( دراسة
بــدعم مــن الوكالــة اليابانيــة للتعــاون  واألغــوار أريحــاتحســين نظــام الحكــم المحلــي فــي  إلــىالمشــروع  هــذا

ووزارة  ،وســلطة الطاقــة الفلســطينية ،ووزارة الزراعــة ،ووزارة الحكــم المحلــي ،فــي فلســطين )JICA(الــدولي
 أريحـــاظـــة هـــذه الخطـــة التـــي وضـــعتها الهيئـــات المحليـــة فـــي محاف نإ، حيـــث أخـــرىالتخطـــيط ووزارات 

  :مجموعات وكان الهدف من ذلك أربع إلى، وتم تقسيم الهيئات المحلية متوسطة األجل  واألغوار
اســتعراض مشــترك الحتياجــات الهيئــات المحليــة وتطــوير مقترحــات المشــاريع العامــة بالتنســيق مــع  -1

تركة مـن خـالل تـوفير الخـدمات العامـة المشـ -3 تشـجيع هيئـات الحكـم المحلـي -2وزارة الحكم المحلي،
  .المجالس المشتركة وبالتنسيق مع وزارات الحكومة المركزية ذات الصلة

بالبحـــث فـــي عـــدة قضـــايا تخـــص  لتمكـــين المجتمـــع المحلـــي ومـــن خـــالل هـــذه الدراســـة قـــام فريـــق جايكـــا
مناقشــة القضــايا  -2تحليــل الوضــع الــراهن والتفكيــر بالمســتقبل   -1:المجتمــع المحلــي ومناقشــتها ومنهــا

لحــل المشــاكل التــي تواجــه  األولويــةذات  اإلجــراءاتمناقشــة  -3مشــاكل النــاس ومــدى جــديتهامــة و القائ
  .المجتمع المحلي

  
مشـروع  "وهـي بعنـوان : )KRI International Corp, Nippon Koei Co., Ltd ،2005 (دراسـة

ية الفلسطينية مـن جاءت هذه الدراسة بطلب من السلطة الوطن، أريحافي منطقة  دراسة التنمية اإلقليمية
في منطقـة  اإلقليميةدراسة لمشروع التنمية  بإجراء ،)JICA(الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في فلسطين

 وٕاعطـاء ،ئح ذات الصلة المعمـول بهـا فـي اليابـانواالدراسة وفقا للقوانين والل إجراء، وقبلت اليابان أريحا
ـــــة ـــــل األولوي ـــــين و الســـــلطة الفلســـــطينية،  ٕاصـــــالحو ، اإلنســـــانيةالمســـــاعدات  :لمجـــــاالت مث ـــــاء الثقـــــة ب بن

  .والفلسطينيين اإلسرائيليين
  
وتبلغ مساحتها حوالي  ،)ومحافظة طوباس أريحا(األردنووادي نهر  أريحاتغطي الدراسة مناطق و 
 ،لتعزيز بناء السالم في فلسطين ؛إقليميةوتهدف هذه الدراسة لوضع خطة تنمية ، 2كم)1000(

بناء الثقة، و ، اإلنتاجيفورية، أي تنمية القطاع  إجراءاتالتخاذ  األولويةت ذات واالهتمام بالقطاعا
من خالل تعزيز الخدمات االجتماعية وتوليد الدخل،  تحسين الظروف المعيشيةو ، اإلداري اإلصالحو 
  .لتسهيل التنمية االقتصادية ؛وتشجيع الصناعات ،تحسين البنية التحتيةو 
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في عام  )التعاون التقني(بتنفيذ ثالثة مشاريع) JICA(دأت مؤسسة جايكا وبناء على هذا البرنامج ب
والطفل والصحة  األمصحة  - 2الحكم المحلي  إدارة - 1:يستهدف القطاعات ذات الصلة وهي 2005

  .النفايات الصلبة ونظام المعالجة إدارةتحسين  - 3 اإلنجابية
المتكاملة  اإلقليميةة خطة التنمية صياغ -1: وكان نطاق الدراسة يستهدف مخرجات هامة منها

 آثار إنتاج -3من فلسطين  أخرىتطوير الخطة كنموذج ليتم اعتماده في مناطق  -2 أريحالمنطقة 
 )جايكا(من خالل التنسيق مع  )الصحة والطفلو النفايات الصلبة،  ٕادارةو الحكم المحلي، (متعاونة

 اإلقليميةلصياغة خطة التنمية  ؛االتكنولوجيت ونقل تنمية القدرا -4وغيرها من برامج المساعدة التقنية 
  .الدراسة أنشطةتنمية القدرة للشعب الفلسطيني من خالل مشاركتهم في  -5
  

 للتنمية لحكومة اليابانيةامقترحات " وهي بعنوان : )STOP THE WALL CAMPAIGN  ،2007( دراسة
، لمقاومة جدار الفصل العنصري لفلسطينيةا الدراسة معدة من الحملة الشعبية هذه ".األردنفي وادي 

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  الضوء على المشاريع التنموية التي تخططها وتنفذها إلقاء إلىتهدف و 
)JICA ( ،لتنمية االقتصادية في المنطقة ل تحقيق األهداف المنصوص عليهال وتسعىفي وادي األردن

  .إسرائيلوزيادة التعاون الفلسطيني مع دولة 
  
  :في المشروع، والتي تمت مناقشتها فشل إلى أدت أساسيةهناك نقاط ضعف  أنالدراسة  ىر وت

اجات التي تم للتشاور الكامل مع الفلسطينيين وفشل آخر لمعالجة االحتي )جايكا(مؤسسة  فشل 
  .اإلعراب عنها

ا للقانون الدولي وضد رغبات شكل انتهاكت، األردنفي وادي  اإلسرائيليالتي تعترف بالوجود المشاريع 
  .شركاء بدال من محتلين أنهمعلى  اإلسرائيليينالفلسطينيين، والتعامل مع 

تفاوض و . في هذا السياق من االستعمار) JICA (يجب أن ينظر إلى دعم االحتالل لمقترحات
مكين مزيد لت' تطبيع'أمر أساسي لخلق جو  JICA)(إسرائيل مع مشاريع مشتركة مثل تلك التي اقترحها

 ، والتيمن نقل السكان إلى وادي األردن، وٕاضفاء الشرعية على الدعم المالي للشركات اإلسرائيلية
  .المنطقةتعمل بصورة غير قانونية في 
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  :التعقيب على الدراسات السابقة. 3.5.2
  

عدات الدول أن موضوع مسا :من خالل مراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة تبين
 مية من جوانبها المختلفة،المانحة للسلطة الفلسطينية نالت اهتمام العديد من الباحثين الذين درسوا التن

في تحسين  وأهميتها ،في التنمية االجتماعية األجنبيةدور المنظمات  بينت)  2011، العلي(فدراسة
يد من المعيقات دمواجهتها الع :نتائجهاهم أوالفئات االجتماعية المهمشة، و  لألفرادالحياتية  األوضاع

تكون نشاطات وبرامج  أنات الدراسة يبرز توصأ، و اإلسرائيليالمالية واالجتماعية والقانونية واالحتالل 
نابعة من احتياجات المواطنين، وهذا ما نحاول بيانه في هذه الدراسة من خالل  األجنبيةالمنظمات 
  .مع احتياجات الهيئات المحلية والمواطنين) جايكا( ومشاريعمساعدات  مالئمةمدى  محور البحث في

  
 للتنمية الدولية ال األمريكيةالوكالة  أن األمريكيفي تحليل التمويل  تبين) 2010حمدان، (وفي دراسة

اول الوسيط وليس قالجهات الفلسطينية تقوم بدور المأثر واقعي وتنموي حقيقي، وأن خلق  إلىتهدف 
للهيئات  )جايكا(لمساعدات ومشاريع المتوقع التنموي األثر ، من خاللالبحث فيه تم وهذا ماالمخطط، 

قد ال ينطبق على مساعدات الوكالة اليابانية  األمريكيةعلى مساعدات الوكالة  قوما ينطب ،المحلية
  ).جايكا(للتعاون الدولي

  
 :هم نتائجهأفة الغربية، و الضركة في المجالس المشت إستراتيجية أهمية يبين) 2011كوع،(وفي دراسة

 وأوصى، اإلستراتيجيةفي صياغة وتطبيق  واإلنسانيةدور المختصين في العلوم االجتماعية  إغفال
  .والتنسيق فيما بين جميع المتشاركين ،ودور المجالس المشتركة بأداءاالرتقاء  بأهمية

  
تسعى  أنها في في فلسطين،على التنمية  األمريكيةثر المساعدات أفي دراسته ) 2010ظاهر،(ويوضح
للفلسطينيين باستثمار هذه  حوال تسمعلى القضية الفلسطينية،  والهيمنةسياسية  أهدافلتحقيق 

المساعدات في المستقبل، وهذا ما ستغناء عن اال من يمكن السلطة إنتاجيةالمساعدات في مشاريع 
من حيث دورها  األمريكيةساعدات قد تختلف عن الم تقييم المساعدات اليابانية بأن ،نقوم بدراسته

  .التنموي والمحلي
  

وتعدد المستويات  ،للهيئات المحلية اإلداريوجود مركزية في النظام ) 2009حامد، (تبين دراسة
، وٕادارياتقسيم المنطقة جغرافيا  بإعادة، وعدم استغالل الموارد في منطقة الدراسة، ويوصي اإلدارية

وليس حسب عدد السكان، ونحاول في هذه الدراسة البحث  ،تاالحتياجا وتخصيص المشاريع حسب
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عند الحصول على ) جايكا(والقانونية المتبعة في الهيئات المحلية والوكالة  اإلدارية اإلجراءاتعن 
  .المساعدات والمشاريع

  
الوضع  أنتظهر  األغوارحول تحديد احتياجات المجالس المشتركة في ) 2006جايكا، (وفي دراسة

ن المنطقة عانت من غياب اهتمام المؤسسات الدولية، وتوصي أي مأساوي لسكان المنطقة، و المعيش
 نبحث  مؤسسات الحكم المحلي في المنطقة، وهذا ما إلدارة واإلجرائيالقانوني والتنظيمي  اإلطارتوفير 

المشاريع بتنفيذ العديد من ) جايكا(قامت وكالة  أنبعد ) 2014و  2006(يفيه بالمفارقة مابين عام
  .التنموية

  
الدور الذي تقوم به النخبة من قادة المنظمات و دراسة بروز النخبة الفلسطينية المعولمة  ويظهر في 

المنظمات الدولية،  أو المانحةالجهات  أهداففي استقطاب مصادر التمويل بغض النظر عن  األهلية
تنطبق على  لدراسة قد الهذه ا إن، بحيث وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة

 تقييم مساعداتيضاح إ هنا نحاولولكن  ،األمريكيةنطبق على بعض المشاريع توقد ) جايكا(وكالة
  ).جايكا(الوكالة اليابانية

  
ن األهداف التي تسعى إليها المساعدات الدولية أهداف أمعظم نتائج الدراسات السابقة تشير إلى 

، وهذا قد بطة بخطط وطنية، وٕانما لتحقيق مصالحها في فلسطينوليست مرت ،سياسية بالدرجة األولى
  .في تقديمها للمساعدات والمشاريع) جايكا(ينطبق على الوكالة اليابانية ال
  

ودورها في المجتمع  هومي المؤسسات الدولية والتنميةن غالبية الدراسات السابقة تناولت مفأيالحظ 
ن المساعدات الدولية مرتبطة أعلى  ةالدراسات السابق، وتعددت وجهات نظرها، واتفقت الفلسطيني

تغير في الدعم الدولي  يقابلهن أي تغير في العملية السلمية أبالحالة السياسية السائدة في فلسطين، و 
لفلسطين، وقد أجمعت الدراسات السابقة بان التمويل الدولي لفلسطين ليس بناء على خطط وطنية 

  .وعدم إلحاق الضرر بإسرائيل ،منطقةسياسية تخدم مصالحه في ال وٕانما مرتبط بأهداف ،تنموية
  

عمل المؤسسات الدولية العاملة في  أمام األساسيالعائق  إلىومعظم نتائج الدراسات السابقة تشير 
  .من نتائج هذه الدراسة أيضايكون هذا العائق  أن، ومن المتوقع اإلسرائيلياالحتالل  أال وهو فلسطين
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سات السابقة على انه لم تقدم مساعدات دولية للمشاريع االستثمارية إلنعاش الوضع أجمعت الدرا
االقتصادي وٕانما مساعدات تهدف من خاللها بناء الديمقراطية والتنمية السياسية ومشاريع بعيدة عن 

  . التنمية االقتصادية
نظرية، وتجدر اإلشارة هنا مكملة للدراسات ال اسة على الدراسات السابقة بأنهاإن ما تضيفه هذه الدر 

دعم في  )جايكا(الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تقييم مساعداتإلى ندرة الدراسات التي تناولت مسألة 
الدراسة بشقها  تميزتإضافة إلى ذلك  ،2005منطقة أريحا واألغوار منذ عام في الهيئات المحلية 
في منطقة  ةالمحلي هيئاتالدعم في  تقييم مساعداتهارفة ومع) جايكا(اليابانية وكالةلل االميداني وتناوله

  .، ومدى نجاحها وتحقيقها لألهداف المنشودةا واألغوار، والخروج بنتائج عامةأريح
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  الفصل الثالث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  منهجية الدراسة وٕاجراءاتها
  

 وليالـد للتعـاون  اليابانيـة  الوكالة تقييم مساعدات التعرف على وهوأال من أجل تحقيق هدف الدراسة، 
، وعالقـة ذلـك بـبعض المتغيـرات الديموغرافيـة، فقـد واألغوار أريحا في المحلية الهيئات دعم في) جايكا(

كمــا يعطــي وصــفا مفصــال ألداة الدراســة  ،تضــمن هــذا الفصــل وصــفا لمــنهج الدراســة ومجتمعهــا وعينتهــا
فـي اسـتخالص  الباحـثوكذلك إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدمها  ،وصدقها وثباتها

  .نتائج الدراسة وتحليلها
  

  منهج الدراسة 1.3
  

المنهج الذي يهدف إلى وصف " نهجًا للدراسة، والذي يعّرف بأنهم التحليلي تم استخدام المنهج الوصفي
ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا بحيث يـؤدي ذلـك  ،ودرجة وجودها ،الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها

إضافة إلى الوصول إلى استنتاجات وتعميمات تساعد فـي  ،إلى فهم لعالقات هذه الظاهرةإلى الوصول 
  .تطوير الواقع المدروس، وٕايجاد عالقات بين المتغيرات المدروسة

  
على التحليل المنطقي، وتحديد العالقـة الموجـودة بـين المتغيـرات، واسـتنباط االسـتنتاجات ذات  قامحيث 

لمشــكلة البحــث، إضـافة إلــى ذلــك سـيقوم الباحــث بــالرجوع إلـى المراجــع والكتــب الداللـة والمغــزى بالنسـبة 
لجمع المعلومات الهامـة لموضـوع الدراسـة والتعـرف  ؛من خالل زيارة المكتبات والمؤسسات ذات العالقة

 م الباحـث ببنـاءافي منطقة أريحا واألغوار، ومـن ثـم قـ) جايكا(على واقع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
تصـميمها بنـاء علـى متغيـرات الدراسـة للتعـرف علـى  تـمستبانة كأداة لجمـع المعلومـات، والتـي محاور اال
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فــي تنميــة قــدرات الهيئــات ) جايكــا(اإلشــكاليات والتحــديات التــي تواجــه الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدولي
  .المحلية في منطقة أريحا واألغوار

  
2.3 
�����  م!��  ا��را�� و

  
وأعضاء لجان  ،والمجالس المشتركة ،لدراسة من جميع رؤساء وأعضاء الهيئات المحليةتكون مجتمع ا

وفق إحصاءات وزارة الحكم المحلي في ) 161(، وقد بلغ عددهم المشاريع في منطقة أريحا واألغوار
  .2015بداية شهر تشرين أول 

توزيع االستبانة  خالل ذلك من، و واعتباره عينة الدراسة المستهدفة ،مجتمع الدراسةل مسح شاملوقد تم 
، وقد بلغ حجم وأعضاء لجان المشاريع مشتركةوالمجالس ال ،وأعضاء الهيئات المحلية ،على رؤساء

، وتبين الجداول %)95(رئيسًا وعضوًا، وقد بلغت نسبة عينة الدراسة من المجتمع ) 154(العينة 
  ةتوزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها التصنيفي) 1:3-8:3(
  
  

3:3 ��  م�#�"ات ا��را

  :متغير نوع قطاع الحكم المحلي -1.3.3
  

�#�" *�ع (�
ع ا���' ا����&: 1:3%�ول �� 
+,� ��  و.- ���� ا��را

 %ا��/,� ا������  ا���"ار *�ع (�
ع ا���' ا����&

 92.9 143 هيئة محلية

 7.1 11 مجلس مشترك

  100.0  154 المجموع
  

، بينمـا %) 92.9(ية أفـراد العينـة مـن الهيئـات المحليـة، إذ شـّكلت نسـبتهم أّن غالب) 2:3(يشير الجدول 
  %).7.1(كانت نسبة أعضاء المجالس المشتركة هي 
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  :متغير المؤهل العلمي - 2.3.3
  

�#�" ا��1ھ0 ا�+��&: 2:3%�ول �� 
+,� ��  و.- ���� ا��را

 %ا��/,� ا������  ا���"ار ا��1ھ0 ا�+��&

 44.8 69 ما دونالثانوية العامة ف

 20.8 32 الدبلوم

 34.4 53 بكالوريوس فأعلى

  100.0  154 المجموع
  

  
أن النسبة األكبر من أفـراد العينـة هـم مـن حملـة الثانويـة العامـة فمـا دون، وبنسـبة ) 3:3(يشير الجدول 

دبلوم ، وكانـت نسـبة حملـة الـ%)34.4(، يليهم حملة شهادة البكالوريوس فأعلى بنسبة %)44.8(مئوية 
  %).20.8(هي األقل 

  
  

  :متغير الصفة الوظيفية   -3.3.3
  

�#�" ا��24 ا��ظ���2: 3:3%�ول �� 
+,� ��  و.- ���� ا��را

 %ا��/,� ا������  ا���"ار ا��24 ا��ظ���2

 78.6 121    محلية هيئة عضو/ رئيس

 10.4 16  مشترك مجلس عضو/رئيس

 11.0 17 مشروع لجنة عضو

 100.0  154 المجموع

  

، %)78.6(أن النســبة األكبــر هــي لرؤسـاء وأعضــاء الهيئــات المحليــة، فقــد بلغــت ) 4:3(يشـير الجــدول 
مـن أفـراد العينـة هـم أعضـاء لجنـة المشـروع ، وبلغـت النسـبة المئويـة لرؤسـاء وأعضـاء %) 11.0(بينما 

  %).10.4(المجالس المشتركة 
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  متغير عدد سنوات العضوية  -4.3.3
  

��د ���ات ا�+���5: 4:3%�ول  "�#��� 
+,� ��  و.- ���� ا��را

 %ا��/,� ا������  ا���"ار ��د ���ات ا�+���5

 66.9 103     دون فما سنوات خمس

 27.3 42     سنوات عشر-  ست من

 5.8 9 فأكثر سنة عشرة إحدى

  100.0  154 المجموع
  

وات عضويتهم بخمس سنوات فما دون، من أفراد العينة تحددت سن%) 66.9(أن ) 5:3(يشير الجدول 
مــن %) 5.8(، وهنــاك %)27.3(ســنوات ) 10-6(بينمــا بلغــت نســبة األعضــاء الــذين عضــويتهم بــين 

  . سنة) 11(أفراد العينة زادت عدد سنوات عضويتهم عن 
  

  متغير عدد مرات االنتخاب  -5.3.3
  

8
ب: 5:3%�ول ���د م"ات ا9* "�#��� 
+,� ��  و.- ���� ا��را

8
ب ��د� %ا��/,� ا������  ا���"ار م"ات ا9*

 45.5 70 دورة واحدة

 39.6 61 دورتان

 14.9 23 ثالث دورات

  100.0  154 المجموع
  

مــن أفــراد العينــة قــد انتخبــوا دورة واحــدة، بينمــا بلغــت نســبة الــذين %) 45.5(أن ) 6:3(يشــير الجــدول 
  . عينة انتخبوا ثالث دوراتمن أفراد ال%) 14.9(، وهناك %)39.6(انتخبوا دورتين 
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  متغير المهنة  -6.3.3
  

�#�" ا�����: 6:3%�ول �� 
+,� ��  و.- ���� ا��را

 %ا��/,� ا������  ا���"ار ا�����

 18.2 28 وظيفة حكومية

 18.2 28 تاجر

 33.8 52 مزارع

 29.9 46 غير ذلك

  100.0  154 المجموع
  

فراد العينة يعملون مزارعين، بينما تساوت نسبة الـذين يعملـون من أ%) 33.8(أن ) 7:3(يشير الجدول 
مـن أفـراد العينـة يعملـون فـي %) 29.9(لكـل منهمـا، و%) 18.2(في وظائف حكومية أو تجـار وبلغـت 

  . مهن أخرى
  

  

  متغير عدد الدورات التدريبية -7.3.3
  

��د ا��ورات ا���ر�,��: 7:3%�ول  "�#��� 
+,� ��  و.- ���� ا��را

 %ا��/,� ا������  ا���"ار ا��ورات ا���ر�,����د 

 57.1 88 دورات فأقل 3

 20.1 31 دورات) 7- 4(

 22.7 35 دورات 7أكثر من 

  100.0  154  المجموع
  

مــن %) 22.7(دورات فأقــل، بينمــا تلقــى  3مــن أفــراد العينــة تلقــوا %) 57.1(أن ) 8:3(يشــير الجــدول 
  . دورات) 7-4(من أفراد العينة تلقوا ) %20.1(دورات، و 7أفراد العينة أكثر من 

  
فــي وزارة الحكــم المحلــي والهيئــات المحليــة، وتمــت مقــابلتهم ألجــل  مســئولين) 6(وشــملت عينــة الدراســة 

ة حــــول دور جايكــــا فــــي تنميــــة منطقــــة أريحــــا مقــــتحقيــــق أهــــداف الدراســــة والحصــــول علــــى إجابــــات مع
  . واألغوار
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  أداتا الدراسة 4.3
  

ه الدراســة االســتبانة والمقابلــة، ألجــل تحقيــق أهــدافها، وفيمــا يلــي وصــف ألداتــي اســتخدم الباحــث فــي هــذ
  الدراسة 

  
  االستبانة  1.4.3

  
 ةطــالع الباحــث علــى عــدد مــن الدراســات الســابقة واألدوات المســتخدمة فيهــا، قــام بتطــوير اســتبانابعــد 

 فــي المحليــة الهيئــات دعــم فــي) جايكــا( الــدولي للتعــاون  اليابانيــة  الوكالــة دورخاصــة مــن أجــل قيــاس 
األول تضــمن بيانــات أوليــة عــن : ، وقــد تكونــت األداة فــي صــورتها النهائيــة مــن جــزأينواألغــوار أريحــا

المبحـوثين، تمثلــت فــي الجــنس، ونـوع قطــاع الحكــم المحلــي، والمؤهـل العلمــي، والصــفة الوظيفيــة، وعــدد 
ت التدريبيـة، أمـا الجـزء الثـاني فقـد تكـون سنوات العضوية، وعدد مرات االنتخـاب، والمهنـة، وعـدد الـدورا

 الهيئــات دعــم فــي) جايكــا( الــدولي للتعــاون  اليابانيــة  الوكالــة تقييــيم مســاعداتمــن الفقــرات التــي تقــيس 
فقـــرة، وزعـــت علـــى خمســـة محـــاور، ) 54(، وبلـــغ عـــدد فقـــرات أداة الدراســـة واألغـــوار أريحـــا فـــي المحليـــة

  :يوضح ذلك) 8:3(والجدول رقم 
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  حاورهاتوزيع فقرات أداة الدراسة على م: 8: 3جدول 
  

  
هــذا وقــد تــم تصــميم المقيــاس علــى أســاس مقيــاس ليكــرت خماســي األبعــاد، وقــد ُبنيــت الفقــرات باالتجــاه 

ـــى فقـــرات أداة الدراســـة ب ـــرة جـــدًا حيـــث أخـــذت اإليجـــابي، وُصـــّمم ســـلم االســـتجابة عل ، )5(اســـتجابة كبي
  ).1(استجابة قليلة جدًا ، و )2( استجابة قليلة، و )3(متوسطة  استجابة، و )4(استجابة كبيرة و 
  

  صدق االستبانة 1.1.4.3
  
) 5(أو مـا يعـرف بالصـدق المنطقـي، وذلـك بعـرض االسـتبانة علـى  ،استخدم الباحث صدق المحكمـين 

بهدف التأكـد مـن مناسـبة االسـتبانة لمـا ) قائمة بأسماء المحكمينمرفق (محكمين من ذوى االختصاص 

 عدد الفقرات المحور الرقم

1 
 احتياجـات مـع) جايكـا(الـدولي للتعاون اليابانية الوكالة مساعدات مالئمة مدى:  المحور األول

 واألغوار أريحا منطقة
8 

2 
 منطقـة فـي) جايكـا(الـدولي تعـاونلل اليابانيـة الوكالـة بهـا تقـوم التـي اإلجـراءات : المحور الثـاني

 واألغوار أريحا
6 

3 
 علــــى) جايكــــا(الـــدولي للتعــــاون اليابانيــــة الوكالـــة لمســــاعدات التنمــــوي األثـــر : المحـــور الثالــــث

 واألغوار أريحا منطقة في المجتمعي المستوى
7 

4 
 الهيئــات تمكــين فــي) جايكــا(الــدولي للتعــاون اليابانيــة الوكالــة تقيــيم مســاعدات : المحــور الرابــع

 واألغوار أريحا)محافظة( منطقة في المحلية
8 

5 
 فــي) جايكــا(الــدولي للتعــاون اليابانيــة الوكالــة مــن المقدمــة المشــاريع ديمومــة : المحــور الخــامس

 واألغوار أريحا منطقة
6 

6 

المحـــــــــــــــــــــــــــــــور 
: الســــــــــــــــــــادس 

التي  التحديات
تعيـــــــــق عمـــــــــل 

 الوكالة

 5 األغوارو  أريحا منطقة في اإلسرائيلي االحتالل تحديات

 5 واألغوار أريحا منطقة في ) جايكا( عمل تعيق التي القانونية اإلجراءات

 فـــي المشــاريع تنفيــذ تعيــق ) جايكــا( قبـــل مــن والتنظيميــة اإلداريــة اإلجــراءات
 واألغوار أريحا

5 

 4 المشاريع تنفيذ في وتعيقها ) جايكا( تواجه التي االجتماعية التحديات

 19 لمحور السادسمجموع فقرات ا

 54 واألغوار أريحا في المحلية الهيئات دعم في) جايكا( تقييم مساعداتمجموع فقرات 
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وسالمة صياغة الفقرات، وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه، وقـد بلغـت نسـبة  ،أعدت من أجله
ويشـــير الباحـــث بـــأن عـــدد فقـــرات االســـتبانة  ).%75 (االتفـــاق بـــين المحكمـــين علـــى عبـــارات االســـتبانة

فقــرة، إال أن الباحــث أخــذ بــآراء المحكمــين ) 72(ها علــى المحكمــين قــد بلــغ بصـورتها األوليــة قبــل عرضــ
، كمــا أشــاروا إلــى إعــادة ةودمــج بعــض فقــرات محــاور االســتبان ،وحــذف ،تعــديل الــذين أجمعــوا بضــرورة

  . فقرة) 54(من الفقرات، ليصل عدد فقرات االستبانة في صورتها النهائية  آخر صياغة عدد
  

  :انةثبات االستب. 2.1.4.3
) كرونبــــــاخ ألفــــــا(قــــــام الباحــــــث باحتســــــاب االتســــــاق الــــــداخلي لمحــــــاور االســــــتبانة، باســــــتخدام معامــــــل 

)Cronbach Alpha .(  
  

  :على محاور االستبانة  )كرونباخ ألفا ( يبين معامالت الثبات الداخلي بطريقة) 9:3(والجدول 
  

محـــــــــاور علـــــــــى  )كرونبـــــــــاخ ألفـــــــــا(معـــــــــامالت الثبـــــــــات الـــــــــداخلي بطريقـــــــــة : 9:3جـــــــــدول  
  االستبانة المختلفة

  

 المحور
قيمة معامل الثبات بطريقة 

 )ألفاكرونباخ (

ـــــة مســـــاعدات مالئمـــــة مـــــدى ـــــة الوكال ـــــدولي للتعـــــاون الياباني  مـــــع) جايكـــــا(ال
 .واألغوار أريحا منطقة احتياجات

0.73 

 لتحديـــد) جايكـــا(الـــدولي للتعـــاون اليابانيـــة الوكالـــة بهـــا تقـــوم التـــي اإلجـــراءات
 .واألغوار أريحا منطقة في والمستفيدين، العمل آليات

0.70 

ــــر ــــة لمســــاعدات التنمــــوي األث ــــة الوكال ــــدولي للتعــــاون الياباني  فــــي) جايكــــا(ال
 .واألغوار أريحا منطقة في المجتمعي المستوى

0.82 

 الهيئـات تمكـين فـي) جايكـا(الـدولي للتعـاون اليابانيـة الوكالـة تقييم مسـاعدات
 .واألغوار يحاأر )محافظة( منطقة في المحلية

0.87 

 فــي) جايكــا(الــدولي للتعــاون اليابانيــة الوكالــة مــن المقدمــة المشــاريع ديمومــة
 .واألغوار أريحا منطقة

0.77 

 فـــي) جايكـــا(الـــدولي للتعـــاون اليابانيـــة الوكالـــة عمـــل تعيـــق التـــي التحـــديات
 .واألغوار أريحا منطقة

0.79 

 0.88 الثبات الكلي لالستبانة
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أن معامالت الثبات الداخلي لمحاور االستبانة المختلفة واالستبانة ككل ) 9:3(ل يتضح من الجدو 

، وهي بذلك تعكس مدى اتساق فقرات االستبانة )0.88- 0.70(تراوحت بين  )كرونباخ ألفا(بطريقة 
  .مما ُيمّكنها من قياس وفحص األسئلة التي ذهبت إليها الدراسة

  
  :المقابلة  2.4.3

  
 وزارة فـي مسـؤولين) 6( مـع) Semi structured interview( المقننـة شـبه قابلـةالم الباحـث اسـتخدم
مالئمــة  حــول معمقــة إجابــات علــى الحصــول بهــدف وذلــك ؛المشــتركة المحليــة والهيئــات المحلــي الحكــم

 التنميــة، لتحقيــق )جايكــا(تتبعهــا التــي واإلجــراءات فلســطين، فــي التنميــة أولويــات مــع )جايكــا( مســاعدات
 فـي )جايكـا( تواجههـا التـي والتحـديات المحليـة، الهيئـات وتمكـين التحتيـة البنيـة تحسـين فـي ميـةالتن وأثر

 مـن كـل مقابلة تم وقد الكمية، الوصفية الدراسة بها أتت التي النتائج على التأكيد إلى إضافة المشاريع،
  :  
  .المحلي الحكم وزارة وكيل -
  .التحتية البنية دائرة مدير -
  .المشتركة المجالس امع مدير نائب -
  .المؤسسي البناء مسؤول -
  .واألغوار أريحا في جايكا مشاريع عام منسق -
  .الخدمات مجالس عام مدير -

وترعـــى  بحكـــم مســـؤوليتها عـــن الهيئـــات المحليـــةوتـــم اختيـــار المســـؤولين مـــن وزارة الحكـــم المحلـــي فقـــط 
  .واألغوار أريحافي منطقة  المشاريع المنفذة

  
اليابانيـة للتعـاون مسـاعدات الوكالـة  مالئمـةفـي مـدى  ةالستبانالة تدور حول محاور قابَ المُ  أسئلةوكانت 
 أريحــاوديمومــة المشـاريع التـي تـم تنفيــذها فـي منطقـة  ،التنمــوي لهـذه المسـاعدات واألثـر، )جايكـا(الـدولي

لمحلـي للحصـول علـى والقانونيـة التـي تتبعهـا وزارة الحكـم ا اإلداريـة اإلجـراءات إلـى باإلضـافة ،واألغوار
ـــة المشـــاريع ـــات المحليـــة، أالمســـاعدات المقدمـــة مـــن  وأيضـــا، )جايكـــا(مـــع وكال ـــراجـــل تمكـــين الهيئ  وأخي

 أريحـــاووزارة الحكـــم المحلـــي فـــي تنفيـــذ المشـــاريع فـــي منطقـــة ) جايكـــا(المعيقـــات والتحـــديات التـــي تواجـــه
  .واألغوار
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  نموذج الدراسة. 5.3

  

  :يرات التصنيفية والتابعة اآلتيةاشتملت هذه الدراسة على المتغ  
  

  :المتغيرات التصنيفية
 ).هيئة محلية، مجلس مشترك: (نوع قطاع الحكم المحلي وله مستويان  -1

 ).الثانوية العامة فما دون، الدبلوم، بكالوريوس فأعلى: (المؤهل العلمي وله ثالثة مستويات  -2

ـــة مســـتويات  -3 ـــه ثالث ـــة ول ـــة مح/ رئـــيس: (الصـــفة الوظيفي عضـــو مجلـــس /ليـــة، رئـــيسعضـــو هيئ
 )مشترك، عضو لجنة مشروع

عشر سـنوات، -خمس سنوات فما دون، من ست ( :عدد سنوات العضوية وله ثالثة مستويات  -4
 .)إحدى عشرة سنة فأكثر

 .)دورة واحدة، دورتان، ثالث دورات( :عدد مرات االنتخاب وله ثالثة مستويات  -5

 .)جر، مزارع، غير ذلكوظيفة حكومية، تا( :مستويات  ةالمهنة وله أربع -6

ـــه ثالثـــة مســـتويات  -7 ـــة ول ـــدورات التدريبي ـــر مـــن ) 7-4(دورات فأقـــل،  3: (عـــدد ال  7دورات، أكث
  ).دورات

  
  :المتغير التابع 

 للتعــاون اليابانيــة الوكالــة تقيــيم مســاعداتالمبحــوثين فــي  إجابــةفــي جميــع الفقــرات التــي تقــيس  وتمثــل
  .واألغوار أريحا في المحلية الهيئات دعم في) جايكا( الدولي

  
  خطوات تطبيق الدراسة  6.3

  
  : قام الباحث بالخطوات اآلتية

 . التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة -1

 .أخذ اإلذن الخطي بتوزيع األداة على عينة الدراسة -2

علـى فقـرات  جابـةتطبيق االستبانة على أفراد عينة الدراسة، وتوضيح هـدف الدراسـة لهـم، وكيفيـة اإل -3
  .أداتها

) 154(الستبانات وفرز المستوفية منها لشروط االستجابة والصالحة للتحليـل، والبـالغ عـددها جمع ا -4
 .استبانه
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  .مسؤولين في وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية، وتحليلها كيفياً ) 6(إجراء المقابالت مع  -5
ـــــدًا لمعالجتهـــــا وتحليلهـــــا باســـــتخدام الرزمـــــة اإلحصـــــائ -6 ـــــغ اســـــتجابات المبحـــــوثين تمهي ـــــوم تفري ية للعل

   .SPSS)(االجتماعية 
 .بعد استخالص النتائج، قام الباحث بتفسيرها ومناقشتها، وثم صاغ التوصيات المناسبة -7

  
  المعالجات اإلحصائية 7.3

  
باسـتخدام البرنـامج اإلحصـائي  ،بعد أن تم جمع البيانـات تـم إدخالهـا فـي الحاسـوب ومعالجتهـا إحصـائياً 

)SPSS(، ات اإلحصائية اآلتيةوذلك باستخدام المعالج:  
  .المتوسطات الحسابية، والنسب المئوية، والتكرارات -1
  .فحص ثبات االستبانة باستخدام معامل كرونباخ ألفا -2
لفحـــــص الفرضـــــيتين ) Independent Samples-T-Test(للعينـــــات المســـــتقلة " ت"اختبـــــار  -3

  .المتعلقتين بمتغيري الجنس، ونوع الهيئة المحلية
لفحــص الفرضــيات المتعلقــة ) One-Way Analysis of Variance(تبــاين األحــادي تحليــل ال -4

بمتغيرات المؤهل العلمي، والصفة الوظيفية، وعـدد سـنوات العضـوية، وعـدد مـرات االنتخـاب، والوظيفـة، 
  .وعدد الدورات التدريبية

ي الفرضــيات بـين المتوســطات فــ) Scheffe Post Hoc Test(للمقارنــة البعديـة  )شــيفيه(اختبـار -5
  .التي تم رفضها باستخدام تحليل التباين األحادي

  
  حدود الدراسة 8.3

  
وحتى شهر  2015 أيلولشهر  من تم تنفيذ هذه الدراسة خالل العام الدراسي: الحدود الزمنية •

 . 2016نيسان 
مجالس  وأربعة ،هيئة محلية ةوتضم سبع عشر  واألغوارريحا أمنطقة : الحدود المكانية •

 .مشتركة
وأعضاء لجان  ،والمجالس المشتركة ،جميع رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية: الحدود البشرية •

الوكالة  تقييم مساعداتللتعرف على شاملة  ةعينالمشاريع في منطقة أريحا واألغوار، وهي 
  .الهيئات المحليةفي دعم  )جايكا(اليابانية للتعاون الدولي
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  الفصل الرابع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اشتهومناقنتائج الدراسة  1.4

  

 دعــم فــي) جايكــا( الــدولي للتعــاون اليابانيــة الوكالــة تقيــيم مســاعدات علــى للتعــرفهــدفت هــذه الدراســة 
، إضـافة إلـى تحديـد أثـر كـل مـن متغيـرات نـوع قطـاع الحكـم واألغـوار أريحـا منطقـة في المحلية الهيئات

االنتخـاب، والمهنـة،  المحلي، والمؤهـل العلمـي، والصـفة الوظيفيـة، وعـدد سـنوات العضـوية، وعـدد مـرات
، وبعــد عمليــة جمــع المحليــة الهيئــات دعــم فــي )جايكــا(تقيــيم مســاعدات وعــدد الــدورات التدريبيــة، علــى 

وفيمــا ) SPSS(إحصــائيا باســتخدام برنــامج الرزمــة اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة تــم معالجتهــاالبيانــات 
  :يلي عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة

  
  

  :ائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول النت 1.1.4
  

 أريحــــا منطقــــة احتياجـــات مــــع) جايكـــا( الــــدولي للتعـــاون اليابانيــــة الوكالـــة مســــاعدات مالئمـــة مــــدىمـــا 
 ؟واألغوار

مـــــن أجـــــل اإلجابـــــة عـــــن الســـــؤال األول للدراســـــة، وبـــــاقي األســـــئلة، اســـــتخدمت المتوســـــطات الحســـــابية 
 إجابـــةيبـــين ذلـــك، ولتقـــدير ) 2.4(، والجـــدول التقيـــيمتوى معياريـــة، والنســـب المئويـــة ومســـواالنحرافـــات ال

  :، فقد استخدم الباحث المعيار اآلتي)جايكا(دورالمبحوثين على 
  
  
  



 73

  
  جايكا تقييم مساعداتالمبحوثين على  إجابةمعيار تقدير : 1.4جدول 

  

  التقييمالتقييمتقدير مستوى تقدير مستوى   النسبة المئويةالنسبة المئوية

 منخفض جداً  %50أقل من 

 منخفض % 59.9- 50من 

 متوسط % 69.9- 60من 

 مرتفع %79.9- 70من

 اً مرتفع جد فأكثر% 80

  
) جايكا(مساعدات  مالئمةالحسابية واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، لمدى  المتوسطات: أ-2.4جدول 

  مع احتياجات منطقة أريحا واألغوار
  

سل
الت سل

 

  الرقم في
 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

 النسبة
 المئوية

تقدير مستوى 
 التقييم

1 1 
 دراسـة فـي المحليـة الهيئـات بإشـراك )جايكـا( قامت

 .تقديمها المراد المشاريع من االحتياجات
 مرتفع جداً  87.0 0.65 4.35

2 2 
 إســـتراتيجية خطـــط تطـــوير علـــى  )جايكـــا( عملـــت
 األغوار و أريحا لمنطقة تنموية

 مرتفع جداً  86.0 0.72 4.30

3 6 
ـــديم مـــن هـــدفها مســـبق بتوضـــيح  )ايكـــاج( تقـــوم  تق

 .المشاريع
 مرتفع جداً  83.8 0.79 4.19

4 5 
 ومراكـــــز مـــــدارس،(إنشـــــاء فـــــي  )جايكـــــا( ســـــاهمت
 ...).صحية،

 مرتفع جداً  82.6 0.96 4.13

5 8 

ــــة فــــي اإلســــتراتيجية التنمويــــة الخطــــة كانــــت  منطق
 فــي التنميــة توجهــات مــع مالئمــة  واألغــوار أريحــا

 .الفلسطينية الوطنية السلطة

 مرتفع جداً  80.2 0.76 4.01

6 4 

 المشــــــاريع بعــــــض تنفيــــــذ فــــــي  )جايكــــــا( ســــــاعدت
 وصـــــــرف صـــــــلبة، نفايــــــات(البيئـــــــة علـــــــى للحفــــــاظ
 ...).صحي،

 مرتفع 78.2 0.92 3.91

7 3 
 التحتيـــة البنيـــة مشـــاريع إنشـــاء فـــي جايكـــا ســـاهمت

 ..).ماء،وكهرباء،وطرق،(
3.73 1.27 74.6 

  مرتفع
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مسـاعدات  مالئمـةالحسابية واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، لمدى  المتوسطات: ب-2.4جدول 
  مع احتياجات منطقة أريحا واألغوار) جايكا(

  
الـــــرقم فـــــي   التسلسل

  المجال
االنحــــراف   المتوسط  الفقرة

  المعياري
النســــــبة 

  المئوية
تقــــــــــــــــــدير 
مســـــــــــــتوى 

  التقييم

8  7 
 فــرص إيجــاد علــى،األغلــب األعــم فــي ،)جايكــا( تحــرص

 .بتنفيذها تقوم التي المشاريع خالل من عمل
 مرتفع 74.2 0.85 3.71

مع احتياجات منطقة أريحا  )جايكا(مساعدات  مالئمةالدرجة الكلية لمدى 
 واألغوار

 مرتفعة جداً  80.8 0.52 4.04

  
مســــاعدات جايكــــا مــــع احتياجــــات منطقــــة أريحــــا  مالئمــــةأن مــــدى ) 2:4(يتضــــح مــــن خــــالل الجــــدول 

جابــــة إل، حيــــث بلغــــت النســــب المئويــــة )8، 5، 6، 2، 1(ار، كــــان مرتفعــــًا جــــدًا فــــي الفقــــرات واألغــــو 
، 4(علــى التــوالي، وكــان مرتفعــًا فــي الفقــرات ) 80.2، 82.6، 83.8، 86.0، 87.0(المبحــوثين عليهــا 

علـى التـوالي، أمـا ) 74.2، 74.6، 78.2(المبحـوثين عليهـا  جابـةإل، حيث بلغت النسب المئوية )7، 3
مســاعدات جايكـا مـع احتياجـات منطقـة أريحــا واألغـوار، فقـد كانـت مرتفعــة  مالئمـةالدرجـة الكليـة لمـدى 

  ).80.8(المبحوثين عليها  جاباتإلجدًا حيث بلغت النسبة المئوية الكلية 
  

مســاعدات الوكالــة  مالئمــةأنــه مــن خــالل تحليــل فقــرات مــدى  أعــالهأظهــرت نتــائج الدراســة فــي الجــدول 
تبـين  ،)1،2،6،5،8(لفقـراتفـي ا واألغـوارمع احتياجـات منطقـة أريحـا ) جايكا(للتعاون الدولي اليابانية 

 بإشـراك) جايكـا(قيام ويعود ذلك إلى  ،بين المساعدات واالحتياجات جدا مالئمة بنسبة مرتفعةهناك  أن
قـد عملـت علـى ) جايكا(وكانت  مطلوب تنفيذها،ال المشاريع من االحتياجات دراسة في المحلية الهيئات

) جايكــا(مــن مســاعدات  المرجــوتطــوير الخطــة التنمويــة للمنطقــة بالشــراكة مــع الحكــم المحلــي، والهــدف 
جـل تنفيـذ أقيامهـا بخطـوات متعـددة مـن و  واضح وهـو تنميـة القطاعـات المسـتهدفة بالمشـاريع المختلفـة،

  .المشروع
ـــــل الفقـــــرات  ـــــاك مالئمـــــة بنســـــبة م)4،3،7(أمـــــا فـــــي تحلي ـــــين أن هن ـــــين المســـــاعدات ، تب رتفعـــــة فقـــــط ب

المتعلقــة فــي الصــرف الصــحي والمــاء والكهربــاء لــم تشــمل ) جايكــا(واالحتياجــات، يعــود إلــى أن مشــاريع 
جميــع المنــاطق فــي أريحــا واألغــوار حتــى اآلن وهنــاك مشــاريع ســيتم تنفيــذها الحقــا مــن هــذا النــوع، ولــم 

وٕانما كان الفرص بشـكل مؤقـت تنتهـي على توفير فرص عمل بشكل دائم بنسبة عالية ) جايكا(تحرص 
  .بانتهاء المشروع
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االجتماعـــات : منهـــا األســـباب الهامـــة للمالئمـــة المرتفعـــة بشـــكل عـــام قيامهـــا بعـــدة خطـــوات هامـــة ومـــن 
والمجتمع المحلي المتمثل في الجمعيـات  ،ورؤساء الهيئات المحلية، دورية التي تضم أعضاالموسعة وال
واستشــارتهم حــول  ،لمنطقــة واحتياجاتهــا مــن المشــاريعل المســبق ميــدانيالمســح البوقيامهــا  ،والمؤسســات

 قيامهــا فــي إلــى باإلضــافةولــيس حســب عــدد الســكان،  ،وترتيبهــا حســب األولويــة ،االحتياجــات المطلوبــة
، والتشاور مع الهيئات المحليـة لالتفـاق علـى األولويـات التـي التي ستنفذ االستفتاء على أهمية المشاريع

فمثال في منطقة الوسـط الشـرقي تـم بنـاء  ،ذات أهمية اتقطاع إلى ،المنطقة من المساعداتلها  تحتاج
وٕاضـافة غـرف صـفية لمدرسـة  ،وبنـاء مدرسـة ثانويـة ،وتـرميم المجلـس القـديم ،مقر لمجلس قرية الجفتلك

وبنــاء مجمــع  ،وبنــاء عيــادة صــحية فــي مــرج نعجــه ،أخــرى فــي مــرج الغــزال وبنــاء مدرســة فــي الزبيــدات
، وقامــت جايكــا بوضــع خطــة اســتراتيجية بالشــراكة مــع الحكــم المحلــي الــخ...مات فــي قريــة فصــايلخــد

 ،ووزارة التربيـة والتعلـيم ،وزارة الصـحة :لمنطقة أريحا واألغوار، وتمت مناقشتها مـع جهـات مختلفـة مثـل
تم يـــالمشـــاريع واقتـــراح العديـــد مـــن  ،، وبعـــد الحصـــول علـــى التغذيـــة الراجعـــة...ووزارة األشـــغال والزراعـــة

  .االتفاق على تنفيذ المشاريع وفقا لحاجات السكان
  

 ،ال يوجــد لــدى الســلطة الفلســطينية خطــة تنميــة واضــحةنــه أ) 2010ظــاهر،(وهــذا يتعــارض مــع دراســة
وأن التنميـــة تـــتم بالقطاعـــات  ،تـــؤدي إلـــى االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد الماليـــة المخصصـــة لعمليـــة التنميـــة

بـالتوافق مـع جميـع  واألغـوار أريحـافي منطقة  واستراتيجيههناك خطة تنموية  نأ، فتبين بشكل عشوائي
  .القطاعات المختلفة

  
  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني 2.1.4

  
  في منطقة أريحا واألغوار؟) جايكا(ما هي اإلجراءات التي تقوم بها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

الثــاني للدراســة، اســتخدمت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة،  مــن أجــل اإلجابــة عــن الســؤال
  يبين ذلك) 3.4(، والجدول تقييموالنسب المئوية ومستوى ال
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) جايكـا( بهـا تقـوم التـي إلجـراءاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والنسب المئويـة، ل :3.4جدول 
  واألغوار أريحا منطقة في

الت
سل

سل
 

  الرقم في
 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 تقييمال

1 5 
 فـي بهـا المعمـول والقـوانين ،األنظمـة إجـراءات )جايكا( تراعي
 .الفلسطينية الوطنية السلطة

 مرتفع جداً  85.4 0.71 4.27

2 6 
 .عالمشاري تنفيذ عند واضحة مالية بإجراءات  )جايكا( تلتزم 

4.22 0.73 84.4 
  مرتفع جداً 

 

3 1 
 المـــــراد للمشـــــاريع جايكـــــا قبـــــل مـــــن واضـــــحة إجـــــراءات هنــــاك
 .تنفيذها

 مرتفع جداً  84.0 0.69 4.20

 مرتفع 79.4 0.71 3.97 .المحلية الهيئات لمشاريع مناسبة  )جايكا( إجراءات 2 4

5 4 
 التنمويــــــة لالحتياجــــــات مناســــــبة للمشــــــاريع )جايكــــــا(إجـــــراءات

 .المحلية
 مرتفع 79.4 0.75 3.97

 مرتفع 76.8 0.96 3.84 .)جايكا( مشاريع إجراءات وضع في المحلية الهيئات تشارك 3 6

 مرتفعة جداً  81.6 0.48 4.08 واألغوار أريحا منطقة في )جايكا( بها تقوم التي إلجراءاتالدرجة الكلية ل

  
 )جايكــا(الــدولي للتعــاون اليابانيــة لوكالــةا بهــا تقـوم التــي إلجــراءاتأن ا) 3:4(يتضـح مــن خــالل الجــدول 

ســـالمة ووضـــوح تلــــك  إلــــىتشـــير و  ،مرتفعـــة جـــداً  بدرجــــةواضـــحة  ، كانـــتواألغــــوار أريحـــا منطقـــة فـــي
كانت ، )1، 6، 5(في الفقرات ويظهر ذلك ، )% 81.6 (حيث بلغت الدرجة الكلية للمحور ،اإلجراءات

علــــى التـــوالي، وكانــــت مرتفعــــة فــــي ) 84.0، 84.4، 85.4(المبحـــوثين عليهــــا  جابــــةالنســـب المئويــــة إل
علـى ) 76.8، 79.4، 79.4(المبحـوثين عليهـا  جابـة، حيث بلغت النسب المئوية إل)3، 4، 2(الفقرات 
  .التوالي

  
ــــإجراءاتو  ،أعــــالهيظهــــر بالجــــدول وكمــــا  ــــة ب ــــات المتعلق ــــل البيان فــــي  )جايكــــا( عمــــل مــــن خــــالل تحلي

 األنظمـة بشـكل واضـح تراعـي جدا، ويعود ذلـك إلـى أنهـا كانت واضحه بنسبة مرتفعة ،)1،5،6(لفقراتا
واضــحه وغيــر  أيضــا الماليــة هــاإجراءاتكانــت ، و الفلســطينية الوطنيــة الســلطة فــي بهــا المعمــول والقــوانين

واضــحة ومناسـبة لعمــل الهيئــات المحليـة فــي المنطقــة  للمشــاريع المــراد تنفيـذها إجراءاتهـاوكــذلك  ،مبهمـة
البلـدان التـي تعمـل فيهـا  فـي  وأنظمـةلقـوانين  جايكـا احتـرام إلـىويعـود ذلـك  ،يهـاواالحتياجات التنمويـة ف

إليمانهــا بــأن الهيئــات المحليــة  ؛تشــارك الهيئــات المحليــة )جايكــا( أن إلــى باإلضــافة، أي مشــروعتنفيــذ 
  . األولويةتمتلك الخبرة والدراية لتحديد المشروعات ذات 
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لـيس لـدى جميـع الهيئـات المحليـة القـدرة نفسـها  ألنـهفعـة فقـط، بنسبة مرت) 2،3،4(وكانت تحليل الفقرات
 اإلســرائيليذلــك االحــتالل  الســبب فــيو المطلوبــة للحصــول علــى المشــاريع وتنفيــذها،  اإلجــراءاتالنجــاز 

  .المطلوبة للمشاريع اإلجراءاتالذي يحد من قدرة الهيئات المحلية النجاز الكثير من 
  خولة لهم بالمشاركة في تحديد المشاريع المطلوبةضعف هذه القدرات  الصالحيات الم 
  

  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث 3.1.4
  

 فــي المجتمعــي المســتوى فــي) جايكــا(الــدولي للتعــاون اليابانيــة الوكالــة لمســاعدات التنمــوي األثــرهــو مــا 
  ؟واألغوار أريحا منطقة

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة، مـن أجــل اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث للدراسـة، اســتخدمت 
  يبين ذلك) 4.4(، والجدول تقييموالنسب المئوية ومستوى ال

 

) جايكـا( لمسـاعدات التنمـوي ألثـرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، ل: 4.4جدول 
  واألغوار أريحا منطقة في المجتمعي المستوى على

  

سل
سل

الت
 

  فيالرقم 
 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 تقييمتقدير ال

 جداً  مرتفع 82.8 0.84 4.14 .المنطقة في البيئية القضايا  )جايكا( مشاريع تراعي 2 1

2 5 
 فــي حقيقيــة احتياجــات علــى بنــاء  )جايكــا( مشــاريع تنفيــذ يــتم

 .المنطقة
 مرتفع 79.4 0.84 3.97

 مرتفع 78.8 0.74 3.94 .المحلية الهيئات أداء تحسين في  )جايكا( ريعمشا تساهم 6 3

 مرتفع 77.6 0.81 3.88 .الحيوية القطاعات معظم على  )جايكا( مشاريع تتوزع  4 4

5 7 
 المعيشــة مسـتوى تحسـين فـي المنفـذة  )جايكـا( مشـاريع تسـاهم
 .المحلي المستوى على

 مرتفع 70.0 1.04 3.50

6 1 
إلى تحسـين اإليـرادات الماليـة فـي الهيئـات   )جايكا( تؤدي مشاريع

 .المحلية
 متوسط 69.8 1.12 3.49

7 3 
 وتخفـف، المنطقة في العاملة األيدي)جايكا( مشاريع تستوعب

 .البطالة نسبة من
 متوسط 65.0 0.95 3.25

 في المجتمعي المستوى في) جايكا(لمساعدات التنموي لألثرالدرجة الكلية 
 واألغوار أريحا منطقة

 مرتفعة 74.8 0.64  3.74
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) جايكــا(الــدولي للتعــاون اليابانيــة الوكالــة لمســاعدات التنمــوي ألثــرأن ا) 4:4(يتضــح مــن خــالل الجــدول 
، حيـث بلغـت النسـب )2(ة ، كان مرتفعًا جدًا فـي الفقـر واألغوار أريحا منطقة في المجتمعي المستوى في

، حيث بلغت النسـب )7، 4، 6، 5(وكان مرتفعًا في الفقرات ، )82.8(المبحوثين عليها  جابةالمئوية إل
فــــي  اً علــــى التــــوالي، وكــــان متوســــط) 70.0، 77.6، 78.8، 79.4(المبحــــوثين عليهــــا  جابــــةالمئويــــة إل
علــــى ) 65.0، 69.8(، حيــــث بلغــــت النســــبة المئويــــة الســــتجابات المبحــــوثين عليهمــــا )3، 1(الفقــــرتين 

 المسـتوى فـي) جايكـا(الـدولي للتعـاون اليابانية الوكالة لمساعدات لتنمويا لألثرالتوالي أما الدرجة الكلية 
إلجابـــة ، فقـــد كانـــت مرتفعـــة حيـــث بلغـــت النســـبة المئويـــة الكليـــة واألغـــوار أريحـــا منطقـــة فـــي المجتمعـــي

  ).74.8(المبحوثين عليها 
  

يعود  واألغوار يحاأر في منطقة  )جايكا(مشاريع  مرتفع لتنفيذ ثر تنمويأالمبحوثين وجود  إجابة أظهرت
توزيــع مشــاريع  أن، ولكــن باعتقــاد الباحــث المنطقــة فــي البيئيــة القضــاياتراعــي  )جايكــا( مشــاريع أن إلــى

والــذي يــؤثر تنمويــا علــى شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع،  ،األكبــرعلــى عــدة قطاعــات هــو العامــل  )جايكــا(
علــى المشــاريع  األمثلــةومــن  وجــود اثــر تنمــوي ملمــوس علــى مســتوى المجتمــع، إلــىالــذي يــؤدي  األمــر

 ،ومكـــب النفايـــات ،مبـــاني الهيئـــات المحليـــةو  ،لمـــدارسا وٕانشـــاء ،والطـــرق ،الصـــرف الصـــحي :التنمويـــة
مشاريع متعلقة فـي رفـع قـدرات وتنميـة المـوارد البشـرية  إلى إضافة، والنفايات الصلبة ،والمراكز الصحية

 المبحــوثين إجابــاتكانــت فــي  مســاهمة تنمويـةأقــل وهــي ) 3.25(كانــت بنسـبة) 3(فــي الفقــرةو وتمكيـنهم، 
تنفيذ  أثناءعاملة فقط لفترات مؤقتة  أيدٍ  نه يتم توظيفأ إلىويعود ذلك  ، في التخفيف من نسبة البطالة

 أنهـا إلـى هـذا يعـودها لن يتم تشغيل أيٍد عاملة إال المطلـوب إلدارتهـا، و بناء المشاريع وبعد االنتهاء منو 
ــم يــتم تطويرهــا لتوظيــف اكبــر عــدد مــن  ليســت مشــاريع اســتثمارية دائمــة االســتيعاب لأليــدي العاملــة ول

لـــبعض النســـاء مثـــل ماكينـــات  لمســـاعدةاباســـتثناء المســـاعدات التـــي كانـــت تقـــدم  ،العـــاطلين عـــن العمـــل
  .الخياطة وغيرها

  
 فــي التنميــة االجتماعيــة ودور المنظمــات األجنبيــة فــي تحســين )2011،العلــي(وهــذا يتفــق مــع دراســة  

بـأن الوكالــة  ،)2010(ودراسـة ظــاهر ،)2010(األوضـاع الحياتيـة لألفــراد، ويتعـارض مـع دراســة حمـدان
 )جايكـا(تسـعى وكالـة  عكـس ذلـكعلى ، األمريكية للتنمية الدولية ال تهدف إلى خلق اثر واقعي وتنموي

  .في الهيئات المحلية من خالل المشاريع الدور التنموي إيجاد إلى
  

مــن الخــدمات العامــة وتشــمل عيــادات صــحية،  ان مرفقــيروع تطــوير أكثــر مــن عشــر حيــث تــم تنفيــذ مشــ
مليـون دوالر تقريبـا، وكـان الهـدف ) 10(هيئـة محليـة بقيمـة )16(شـوارع، ويسـتهدف و جسور،و مدارس، و 
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مــن خــالل تحســين الخــدمات العامــة المقدمــة  ،مــن المشــروع تحســين وضــع المعيشــة فــي هــذه المنــاطق
  .للسكان

النخبة، (في دراسة إبرازهاقد استطاعت معالجة مشكلة عدم االهتمام التي تم ) جايكا( أن وهذا يدل على
بعــد تحليــل هــذه الدراســة والحصــول  2014وقــد تــم تحقيــق بعــض توصــيات الدراســة فــي العــام  ،)2006

  .على النتائج
  

  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع 4.1.4
  

 منطقـة فـي المحليـة الهيئـات تمكـين فـي) جايكـا(الـدولي للتعـاون ابانيـةالي الوكالـة هـو تقيـيم مسـاعداتمـا 
  ؟واألغوار أريحا)محافظة(

مــن أجــل اإلجابــة عــن الســؤال الرابــع للدراســة، اســتخدمت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة، 
  يبين ذلك) 5.4(والنسب المئوية ومستوى الدور، والجدول 

 

 تمكــين فــي) جايكــا(تقيــيم لســابية واالنحرافــات المعياريــة، والنســب المئويــة، المتوســطات الح: أ-5.4جــدول 
  واألغوار أريحا منطقة في المحلية الهيئات

  

سل
سل

الت
 

  الرقم في
 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 تقييمتقدير ال

1 1 

 تالمهـارا المحليـة الهيئـات فـي العاملين بإكساب )جايكا( تهتم
 التـــدريب بــرامج خــالل مــن، فاعـــل بشــكل لتمكيــنهم، المتنوعــة

 .تقدمها التي

 جداً  مرتفع 80.4 0.79 4.02

2 3 
 بــــروح الجمــــاعي العمــــل مفــــاهيم تبنــــيعلــــى  )جايكــــا( تشــــجع
 .الواحد الفريق

 مرتفع 79.4 0.84 3.97

 مرتفع 79.0 0.71 3.95 . المحلية بالهيئات  المواطن ثقة  )جايكا( تعزز 5 3

4 7 
 التــــدريب موضــــوع فــــي تدريبيــــة دورات بعقــــد  )جايكــــا( قامــــت
 .وتشغيلها المنفذة المشاريع إدارة في الفني

 مرتفع 79.0 0.79 3.95

5 6 
 األداء عمليـــة تحســـين علـــى المحليـــة الهيئـــات )جايكـــا( تشـــجع
 .اإلداري

 مرتفع 75.4 0.80 3.77

6 8 

 المقدمة التنموية للمشاريع دراسات إعداد في )جايكا( ساهمت
 .للتمويل

3.75 1.17 75.0 

  مرتفع
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 تمكـين في) جايكا(تقييم لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، : ب-5.4جدول 
  واألغوار أريحا منطقة في المحلية الهيئات

  
الـــــرقم فـــــي   التسلسل

  المجال
االنحــــراف   المتوسط  الفقرة

  المعياري
النســــــبة 

  المئوية
تقــــــــــــــــــدير 
مســـــــــــــتوى 

  التقييم

7 2 
، وتطــويره الســلوك تغييــر ثقافـة ترســيخ فــي )جايكــا( تعمـل

 .المنفذة المشاريع خالل من
 مرتفع 73.6 0.88 3.68

8 4 
 الهيئـــات خطـــط وضـــع فـــي المســـاعدة فـــي جايكـــا تســـاهم
 .المحلية

 مرتفع 71.0  0.99 3.65

ريحا مع احتياجات منطقة أ )جايكا(مساعدات  مالئمةالدرجة الكلية لمدى 
 واألغوار

 مرتفعة جداً  80.8 0.52 4.04

  
جايكـا تعمـل علـى تمكـين الهيئـات المحليـة حيـث شـكل  أن إلـى أعـالهفـي الجـدول  نتائج الدراسة أظهرت

مــن ، )جايكـا(لــدى أولويـةجانـب التــدريب وتعزيـز مفــاهيم العمـل الجمــاعي للعـاملين فــي الهيئـات المحليــة 
 الهيئــات تمكــين فــي) جايكــا(الــدولي للتعــاون اليابانيــة الوكالــة تتقيــيم مســاعدان إ ،)5:4(خــالل الجــدول 

، حيث بلغت النسب المئوية )1(كان مرتفعًا جدًا في الفقرة  واألغوار أريحا)محافظة( منطقة في المحلية
، حيـــث بلغـــت )4، 2، 8، 6، 7، 5، 3(، وكـــان مرتفعــًا فـــي الفقــرات )80.4(المبحـــوثين عليهــا  جابــةإل

علـــى ) 71.0، 73.6، 75.0، 75.4، 79.0، 79.0، 79.4(المبحـــوثين عليهـــا  جابـــةإلالنســب المئويـــة 
 الهيئـات تمكـين فـي) جايكـا(الـدولي للتعـاون اليابانيـة الوكالـة تقيـيم مسـاعداتالتوالي، أما الدرجـة الكليـة ل

 جابةإل، فقد كانت مرتفعة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية واألغوار أريحا)محافظة( منطقة في المحلية
  ).76.8(المبحوثين عليها 

  
فـــي  )جايكـــا(تقييمـــًا لمســـاعدات  هنـــاكيـــرون أن  مـــن عينـــة الدراســـة) % 77( ويبـــين الجـــدول أعـــاله أن
، المتنوعــة المهــارات المحليــة الهيئــات فــي العــاملين بإكســابهتمامهــا ال وذلــك ،تمكــين الهيئــات المحليــة

فـي  باسـتمرار بعقـد ورشـات تدريبيـة تقـومو  ،تقـدمها التـي التدريب برامج خالل من، فاعل بشكل لتمكينهم
صرف (والهدف منه التمكين المؤسساتي للهيئات المحلية في مجاالت ،مجاالت مختلفة للهيئات المحلية

التركيز على رفع  إنوهذا أمر طبيعي حيث  ،.....)سياحية،و سبة، امحو بلديات،  ٕادارةو مياه، و صحي، 
 األمــر، بيــة يســاعد بشــكل رئيســي فــي عمليــة التمكــين للهيئــات المحليــةالكفــاءة مــن خــالل الــدورات التدري

علـــى حالـــة التعـــاون فـــي تنفيـــذ مشـــاريع  أو ،)جايكـــا(علـــى عمـــل  الـــذي يـــنعكس الحقـــا وبشـــكل ايجـــابي
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يسـاعد فــي  )جايكــا( وٕاجـراءات آلليــاتحيــث سـيكون هنــاك فهـم مسـبق  ،والهيئــات المحليـة )جايكـا(مـابين
  .تنفيذ مشاريعها

  
ة كبيـرة مـن العـاملين شـاركم هنـاك  أنالمقـابالت التـي قـام بهـا الباحـث  أثبتتؤكد نتائج الدراسة مما يو  

ممــا عــزز  ،)جايكــا(فــي الــدورات والورشــات التــي نفــذتها موظــف ) 2700( زاد عــددهم عــن  نوالمــوظفي
 ةإدار لــديهم خبــرات ومهــارات فــي هــذه التخصصــات، وكــان هنــاك قــدرة لــدى بعــض الهيئــات المحليــة فــي 

بتزويــد الهيئــات المحليــة والمجــالس المشــتركة بــبعض  )جايكــا(، وقامــت )جايكــا(المشــاريع بالتعــاون مــع 
ومكاتب وغيرها، يوجد حاليا مشروع المساعدة  ،المطلوبة للعمل في أجهزة كمبيوتر اإلداريةاالحتياجات 

رة الحكــم المحلــي علــى إلــى تحســين قــدرات وزا )جايكــا(حيــث تســعى  ،العينيــة فــي إدارة النفايــات الصــلبة
مستوى السياسات واالستراتيجيات التي تخص قطاع النفايات الصلبة، وأيضا دعـم الهيئـات المحليـة فـي 

  .جل العمل وخدمة المواطنأآليات متنوعة من 
  

فــي قطــاع  بــرامج تدريبيــة ألصــحاب المصــلحةبضــرورة وضــع ) 2011كــوع،(وهــذا يتناســب مــع دراســة 
العمــل علــى و  بتنفيــذ اإلســتراتيجية للمجــالس المشــتركة، نالــذين ســوف يقومــو الحكــم المحلــي الفلســطيني، 

ســـتراتيجية المجـــالس اوالتـــي تســـاهم فـــي نجـــاح  ،تنفيـــذ السياســـات القانونيـــة والماليـــة واإلداريـــة المقترحـــة
  .جل تمكين الهيئات المحلية والمجالس المشتركةأالمشتركة من 

  
  :خامسالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة ال 5.1.4

  
  ؟واألغوار أريحا منطقة في) جايكا(الدولي للتعاون اليابانية الوكالة من المقدمة المشاريع ديمومةما 

من أجل اإلجابة عن السؤال الخامس للدراسة، استخدمت المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة، 
  يبين ذلك) 6.4(، والجدول تقييموالنسب المئوية ومستوى ال
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 مــن المقدمــة المشــاريع لديمومـةالمتوســطات الحســابية واالنحرافـات المعياريــة، والنســب المئويــة، : 6.4دول جـ
  واألغوار أريحا منطقة في) جايكا(
  

سل
سل

الت
 

  الرقم في
 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 تقييمتقدير ال

1 5 
 علـــى اإليجـــابي رهـــابأث مرتبطـــان وأهميتهـــا المشـــاريع ديمومـــة 

 .المواطنين
 جداً  مرتفع 81.0 0.77 4.05

 جداً  مرتفع 80.6 0.95 4.03 .المدى طويلة تنموية مشاريع تنفيذ على) جايكا( تعمل 6 2

 مرتفع 76.6 0.68 3.83 .تنفيذها من االنتهاء بعد المشاريع على مستمرة رقابة هنالك 1 3

4 4 
 المنفـــذة للمشـــاريع )جايكـــا( مـــن مســـتمران وتقـــويم تقيـــيم هنالـــك

 .وأخرى فترة بين
 مرتفع 76.0 0.82 3.80

5 3 
ــــــك ــــــين مشــــــتركة متابعــــــة هنال ــــــات )جايكــــــا( ب  المحليــــــة والهيئ

 .سابقا المنفذة للمشاريع
 مرتفع 74.0 0.74 3.70

6 2 
 المـواطنين سـلوك ثقافـة فـي التغيـر متابعـة على )جايكا( تعمل
 .المنفذة المشاريع تجاه

 مرتفع 73.2 0.77 3.66

 مرتفعة 77.0 0.54 3.85 واألغوار أريحا منطقة في) جايكا(من المقدمة المشاريع لديمومةالدرجة الكلية 

  
 للتعــــــاون اليابانيــــــة الوكالــــــة مــــــن المقدمــــــة المشــــــاريع ديمومــــــةأن ) 6:4(يتضــــــح مــــــن خــــــالل الجــــــدول 

، حيـث بلغـت النسـب )6، 5(، كانـت مرتفعـة جـدًا فـي الفقـرتين واألغوار أريحا منطقة في) جايكا(الدولي
، )2، 3، 4، 1(علــى التــوالي، مرتفعــًا فــي الفقــرات ) 80.6، 81.0(المبحــوثين عليهمــا  جابــةالمئويــة إل

علـى التـوالي، أمـا ) 73.2، 74.0، 76.0، 76.6(المبحـوثين عليهـا  جابـةإلحيث بلغـت النسـب المئويـة 
 أريحــا منطقــة فــي) جايكــا(الــدولي للتعــاون بانيــةاليا الوكالــة مــن المقدمــة المشــاريع ديمومــةالدرجــة الكليــة ل

  ).77.0(المبحوثين عليها  جابةإل، فقد كانت مرتفعة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية واألغوار
وهــي  ،تتصــف بالديمومــة )اجايكــ(المشــاريع المنفــذة مــن  أن أعــاله النتــائج الــواردة فــي الجــدول أظهــرت

ومشـاريع الصـرف  ،كالمـدارس :نظرا لطبيعة المشاريع المنفذة وذلك ،كذلك مشاريع تنموية طويلة المدى
تســعى لتنفيــذ المشــاريع ذات الديمومــة ) جايكــا(أن  وهــذا يــدل علــى ومكــب النفايــات وغيرهــا، ،الصــحي

يجابي على المواطنين، وتعمـل علـى تنفيـذ وذلك الرتباط المشاريع وأهميتها بأثرها اإل ،الدائمة للمواطنين
تمسك الهيئات المحلية والمواطنين بمثل هذه المشاريع والمحافظة  إلىى، مما يؤدي مشاريع طويلة المد

  .عليها
عمليـة  إلى باإلضافة )جايكا(هناك وجود عملية رقابة مستمرة من  أنومما يعزز ديمومة هذه المشاريع 

  .التقييم والتقويم المستمرة
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فـي  )مشـروع الصـرف الصـحي تنفيـذ(واقعرض الأعلى  هناك مشروعاً  أن ومما يؤكد على نتائج الدراسة
مليــون دوالر )  2 (مليـون دوالر، وقـد تـم تنفيــذ مشـاريع للمسـاعدات الفنيـة بقيمـة )40-35(أريحـا بقيمـة 

 للهيئات المحلية والمجـالس المشـتركة فـي أريحـا واألغـوار، وتـم تنفيـذ مشـاريع مـن المنحـة اليابانيـة بقيمـة
ومجــــالس الخــــدمات المشــــتركة فــــي أريحــــا واألغــــوار،  ،المحليــــةوجميعهــــا للهيئــــات  ،مليــــون دوالر) 14(

ومـا  ،والحاويـات ،والسـيارات ،إضافة إلـى تزويـد الهيئـات المحليـة والمجـالس المشـتركة بعـدد مـن اآلليـات
  .واألغوارجل تمكين وتقوية الهيئات المحلية في أريحا أيتطلب من 

  
  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة السادس 6.1.4

  
 أريحــا منطقــة فــي) جايكــا(الــدولي للتعــاون اليابانيــة الوكالــة عمــل تعيــق التــي التحــديات هــي طبيعــة مــا

  ؟واألغوار
  

  : تاليةوانبثق عنه األسئلة الفرعية ال
  

 فـي) جايكـا(الـدولي للتعـاون اليابانيـة الوكالـة عمـل تعيـق التي اإلسرائيلي االحتالل تحدياتما  1.6.1.4
  ؟واألغوار أريحا منطقة

 منطقــة فــي) جايكــا(الــدولي للتعــاون اليابانيــة الوكالــة عمــل تعيــق التــي القانونيــة اإلجــراءاتمــا  2.6.1.4
  ؟واألغوار أريحا

  ؟واألغوار أريحا في المشاريع تنفيذ تعيق التي) جايكا( من والتنظيمية اإلدارية اإلجراءات ما 3.6.1.4
  ؟المشاريع تنفيذ في يقهاوتع )جايكا (تواجه التي االجتماعية التحديات ما 4.6.1.4

  
مــن أجــل اإلجابــة عــن الســؤال الســادس للدراســة واألســئلة الفرعيــة المنبثقــة عنــه، اســتخدمت المتوســطات 

  .ذلك تبين) 10.4-7.4(الحسابية واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية ومستوى التحدي، والجداول 
  

  :السؤال الفرعي األول 1.6.1.4
  

 منطقــة فــي) جايكــا(الــدولي للتعــاون اليابانيــة الوكالــة عمــل تعيــق التــي اإلســرائيلي االحــتالل تحــدياتمــا 
  ؟واألغوار أريحا
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 التـي اإلسـرائيلي االحـتالل لتحـدياتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، : 7.4جدول 
  :واألغوار أريحا منطقة في) جايكا( عمل تعيق

  

سل
سل

الت
 

  الرقم في
 الالمج

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 تقدير التحدي

1 1 
 والميــــاه الطبيعيــــة المــــوارد علــــى اإلســــرائيلي االحــــتالل ســـيطرة
 . المشاريع بعض تنفيذ من يحد وغيرها

 مرتفع جداً  91.8 0.70 4.59

 مرتفع جداً  90.4 0.79 4.52 .ومتابعتها المشاريع تنفيذ تمنع للمستوطنات االلتفافية الطرق 4 2

3 3 
 المحليـــــة الهيئـــــات تواصـــــل أمـــــام عائقـــــا المســـــتوطنات تشـــــكل

 .ومتابعتها المشاريع لتنفيذ،
 مرتفع جداً  89.8 0.78 4.49

4 5 
 إقامــة علــى للموافقــة طــويال وقتــا اإلســرائيلية اإلجــراءات تأخــذ

 .األغوار أريحا مناطق في المشاريع
 مرتفع جداً  88.6 0.74 4.43

5 2 

 اإلقليمـــــــي،(التواصـــــــل منـــــــع علـــــــى الفاصـــــــل الجـــــــدار ليعمـــــــ
 إقامــــة فــــي معيقـــات إلــــى ويـــؤدي، )والمؤسســــي واالقتصـــادي،

 .المشاريع

 مرتفع جداً  88.0 0.74 4.40

 منطقة في) جايكا( عمل تعيق التي اإلسرائيلي االحتالل لتحدياتالدرجة الكلية 
 واألغوار أريحا

 مرتفعة جداً  89.8 0.63  4.49

  
 اليابانيـــة الوكالـــة عمـــل تعيـــق التـــي اإلســـرائيلي االحـــتالل تحـــدياتأن ) 7:4(ل الجـــدول يتضـــح مـــن خـــال

، كانـت مرتفعـة جـدًا فـي الفقـرات جميعهـا، حيـث بلغـت واألغوار أريحا منطقة في) جايكا(الدولي للتعاون
ـــةالنســـب المئويـــة إل ـــى التـــوالي، أمـــا ) 88.0، 88.6، 89.8، 90.4، 91.8(المبحـــوثين عليهمـــا  جاب عل

 فـي) جايكـا(الدولي للتعاون اليابانية الوكالة عمل تعيق التي اإلسرائيلي االحتالل تحدياتلدرجة الكلية لا
المبحــوثين  جابــاتإل، فقــد كانــت مرتفعــة جــدًا حيــث بلغــت النســبة المئويــة الكليــة واألغــوار أريحــا منطقــة
  ).89.8(عليها 

  
 ،ةنيفـي منـاطق السـلطة الفلسـطي سـرائيلياإلعلـى وجـود تحـديات جمـة فرضـها االحـتالل  ونالمبحوثـ أكد

علــى تنفيـذ مشــاريع بحاجــة  )جايكـا(ممــا يحـد قــدرة ،سـيطرة االحــتالل علـى المــوارد الطبيعيـة رأســهاوعلـى 
 ،والحــواجز ،والمســتوطنات ،الطــرق االلتفافيــة :أيضــاوالميــاه ومــن هــذه التحــديات  ،المــوارد الطبيعيــة إلــى

 ،بســبب االحــتالل اإلســرائيلي ،تواجــه تحــديات فــي عملهــا) يكــاجا(الباحــث أن  يــرىو  والجــدار الفاصــل،
ـــة المـــوارد علـــى اإلســـرائيلي االحـــتالل ســـيطرةوأهمهـــا   بعـــض تنفيـــذ مـــن يحـــد ،وغيرهـــا والميـــاه ،الطبيعي
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علــى  اإلســرائيليســيطرة االحــتالل  إنحيــث ) 5(والبنــد) 1(، وهنــاك عالقــة واضــحة بــين البنــد المشــاريع
  .مشاريع تطويرية ذات عالقة بهذه الموارد أيةالموافقة على  ءاتإجراطول  إلىالموارد يؤدي 

  
سيطرة االحـتالل علـى منطقـة  إلىويعود ذلك  ،)%89 (بنسبة )جايكا(أمام  اً وهذه التحديات تشكل عائق

ـــد عـــن ـــة التـــي ُتعـــد مـــن األراضـــي )%60(أريحـــا واألغـــوار بنســـبة تزي ، وكانـــت تمـــانع إصـــدار )c(منطق
  .شق الطرق وتعبيدها أومباني للهيئات المحلية  أو ،لمكب النفاياتتراخيص للمشاريع سواء 

  
ودراســـة ، )2005مـــاس،(، ودراســـة ) 2011 ،حســـن(ودراســـة  ،)2011،العلـــي(وهـــذا يتوافـــق مـــع دراســـة 

المنظمــات األجنبيــة تواجــه معيقــات  أن )2004لبــد، (دراســة و ، )2011كــوع، (ودراســة ، )2005جــابر،(
  .ائيليوأخرى من ممارسات االحتالل اإلسر  ،وقانونية ،واجتماعية ،عديدة ومنها معيقات مالية

  
  :السؤال الفرعي الثاني 2.6.1.4

  
 أريحـــا منطقـــة فـــي) جايكـــا(الـــدولي للتعـــاون اليابانيـــة الوكالـــة عمـــل تعيـــق التـــي القانونيـــة اإلجـــراءاتمـــا 

  ؟واألغوار
 تعيــق التــي القانونيــة لإلجــراءاتئويــة، المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة، والنســب الم: 8.4جــدول 

  واألغوار أريحا منطقة في) جايكا(عمل
  

سل
سل

الت
 

  الرقم في
 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 التحدي

1 3 
 فــي تســاعد واألغــوار أريحــا لمنطقــة خاصــة قــوانين تــوفر عــدم

 .المشاريع لتنفيذ القانونية اإلجراءات تسهيل
 مرتفع 70.6 1.00 3.53

2 4 
 الخــــــدمات مجــــــالس عمـــــل فــــــي خاصــــــة قـــــوانين تــــــوفر عـــــدم

 .المشتركة
 متوسط 66.8 1.11 3.34

3 5 
ـــــــى المصـــــــادقة عـــــــدم  الســـــــلطة أعـــــــدتها قـــــــوانين مشـــــــاريع عل

 .المحلية لهيئاتا تخص الفلسطينية
 متوسط 65.8 1.13 3.29

4 2 
 تنفيــــذ فــــي القانونيــــة اإلجــــراءات فهــــم فــــي عــــام ضــــعف يوجــــد

 .)جايكا( من المشاريع
 منخفض 59.8 1.08 2.99

5 1 
 الفلسـطينية السـلطة فـي ابهـ المعمـول والقـوانين نظمةاأل بعض
 .واألغوار أريحا منطقة في جايكا عمل إعاقة على تعمل

 منخفض 59.0 1.10 2.95

 متوسطة 64.4  0.83  3.22  واألغوار أريحا في) جايكا(عمل تعيق التي القانونية لإلجراءاتالدرجة الكلية 
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 للتعـــاون اليابانيـــة الوكالـــة عمـــل تعيـــق التـــي القانونيـــة اإلجـــراءاتأن ) 8:4(يتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول 
، حيــث بلغــت النســب المئويــة )3(، كانــت مرتفعــة فــي الفقــرة واألغــوار أريحــا منطقــة فــي) جايكــا(الــدولي

، حيـث بلغـت النسـب المئويـة )5، 4(متوسـطة فـي الفقـرتين وكانـت  ،)70.6(ات المبحوثين عليها بجاإل
، حيــث )1، 2(علــى التـوالي، وكانـت منخفضــة فـي الفقـرتين ) 65.8، 66.8(المبحـوثين عليهمـا  جابـةإل

ـــة ) 59.0، 59.8(ا لمئويـــة الســـتجابات المبحـــوثين عليهـــبلغـــت النســـبة ا علـــى التـــوالي أمـــا الدرجـــة الكلي
، واألغـوار أريحـا منطقة في) جايكا(الدولي عاونللت اليابانية الوكالة عمل تعيق التي القانونية لإلجراءات

  ).64.4(بات المبحوثين عليها جافقد كانت متوسطة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية إل
  

 ذلــك ويعــود جــاءت بنســبة متوســطة القانونيــة اإلجــراءات فــي تحــدياتتواجــه  )جايكــا( أنن و أكــد المبحوثــ
 لتنفيـــذ القانونيـــة اإلجـــراءات تســـهيل فـــي تســـاعد وارواألغـــ أريحـــا لمنطقـــة خاصـــة قـــوانين تـــوفر عـــدم إلـــى

 لهيئـاتا تخـص الفلسـطينية السـلطة أعـدتها قـوانين مشـاريع علـى المصـادقة عـدم إلـىوأيضـا  ، المشاريع
 تـــوفر وعــدم ،)c(المصــنفة  المنطقــة علــى اإلســرائيلي لالحــتالل كاملــةال شــبه الســيطرة وأيضــا ،المحليــة
ـــى مثلـــةاأل ومـــن المنطقـــة، فـــي خاصـــة قـــوانين  تواجـــه لمشـــروع األرض قطعـــة تخصـــيص عنـــد ذلـــك عل

  .ألخذ الموافقة اإلسرائيلية لتنفيذ المشروع طويال وقتا تتطلب صعوبات
  

وبالتــالي عــدم تنفيــذها علــى  ،وغيــاب المجلــس التشــريعي أدى إلــى إبقــاء مشــاريع القــوانين بــدون مصــادقة
والتــي تشــمل مســاحات  ،)c(طقــة المصــنفةرض الواقــع، هــذا باإلضــافة إلــى غيــاب دور الســلطة فــي المنأ

  .عالقة يقانون ذ أوواسعة في مناطق أريحا واألغوار األمر الذي يعيق تطبيق أي تشريع 
  

ويتناسـب ت األجنبيـة تواجـه معيقـات قانونيـة، ن المنظمـاأبـ) 2011،العلـيدراسـة  (وهذا يتوافق مع نتـائج
ية يحتوي على صياغات وتشريعات مناسبة، وضع قانون جديد للهيئات المحل )2011كوع، ( مع دراسة

أو قانونيــــة وعــــدم تركهــــا  ،نصــــوص دســــتورية إلــــىوتحديـــد العالقــــات بــــين الوحــــدات المحليــــة باالســــتناد 
  .لألنظمة واللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية

  
  :السؤال الفرعي الثالث 16.3.2.1

  
  ؟واألغوار أريحا في المشاريع تنفيذ تعيق )جايكا( من والتنظيمية اإلدارية اإلجراءات ما
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 مـن والتنظيميـة اإلداريـة لإلجراءاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، : 9.4جدول 
  واألغوار أريحا في المشاريع تنفيذ تعيق والتي) جايكا(
  

سل
سل

الت
 

  الرقم في
 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 لتحديتقدير ا

1 5 
 المصــادقات علــى للحصــول يضــطرون )جايكــا(فــي العــاملون
 .اليابان في جايكا إدارة من للمشاريع التفصيلية

 مرتفع جداً  83.0 0.71 4.15

2 1 
 وقتــــا  )جايكــــا( مــــن بهــــا المعمــــول اإلداريــــة اإلجــــراءات تأخــــذ
 . طويال

 مرتفع 75.4 1.08 3.77

3 3 
 تــأخير علــى تعمـل روعالمشــ لدراسـة اللجــان مـن العديــد إرسـال
 .تنفيذها

 مرتفع 72.0 0.99 3.60

 متوسط 68.2 1.05 3.41 . ومتعددة معقدة المشاريع لتنفيذ )جايكا( معايير دعتُ  2 4

5 4 
 المحليـة والهيئـات )جايكـا( بـين مـا المشـترك للفهم غياب يوجد
 . القضايا بعض في

 منخفض 59.4 0.99 2.97

 تنفيذ تعيق )جايكا( قبل من والتنظيمية ريةاإلدا لإلجراءاتالدرجة الكلية 
 واألغوار أريحا في المشاريع

 مرتفعة 71.6 0.65  3.58

  
 في المشاريع تنفيذ تعيق )جايكا( من والتنظيمية اإلدارية اإلجراءاتأن ) 9:4(يتضح من خالل الجدول 

المبحـوثين عليهـا  ةجابـإل المئويـة ة، حيـث بلغـت النسـب)5(، كانت مرتفعة جدًا فـي الفقـرة واألغوار أريحا
، )75.4(المبحـوثين عليهـا  جابـة، حيـث بلغـت النسـب المئويـة إل)1(، وكانت مرتفعة في الفقـرة )83.0(

، وكانـت )68.2(المبحـوثين عليهـا  جابـةإل، حيـث بلغـت النسـب المئويـة )2(وكانت متوسـطة فـي الفقـرة 
، أما الدرجة الكلية )59.4(لمبحوثين عليها ا جابةإل، حيث بلغت النسبة المئوية )4(منخفضة في الفقرة 

، فقـد كانـت مرتفعـة واألغـوار أريحـا فـي المشـاريع تنفيذ تعيق )جايكا( من والتنظيمية اإلدارية لإلجراءات
  ).71.6(المبحوثين عليها  جاباتإلحيث بلغت النسبة المئوية الكلية 

  
التـي تعيـق عملهـا  ،اإلداريـة اإلجـراءاتتحـديات متمثلـة فـي  تواجـه )جايكـا( أنيظهر من الجدول أعاله 

 فــي نيالعــامل أن إلــىســبب هــذه التحــديات تعــود  أنإال  ،نســبة غيــر مرتفعــة حيــث ُتعــد) % 71 (بنســبة
، وهـذا اليابـان فـي )جايكـا( إدارة مـن للمشـاريع التفصـيلية المصـادقات علـى للحصول يضطرون )جايكا(

ـــين  ـــاب للفهـــم المشـــترك ب ـــة كمـــا هـــو فـــي البنـــدوال )جايكـــا(يفســـر وجـــود غي طبيعـــة و  ،)4(هيئـــات المحلي
خــذ أممــا يتطلــب  ،اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا جايكــا والتعامــل مــع أكثــر مــن جهــة ســواء داخليــة وخارجيــة
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فـي تنفيـذ المشـاريع بالتعـاون  اً حتى تتم الموافقة على المشـروع وتنفيـذه، ولكنهـا لـم تكـن عائقـ وقت طويل
  .والزراعة وغيرها ،والسياحة ،ووزارة الصحة ،لتربية والتعليممع الشركاء المختلفين من وزارة ا

وتعــدد  ،هنــاك مركزيــة فــي النظــام اإلداري للهيئــات المحليــة أن) 2009حامــد، (وهــذا يتوافــق مــع دراســة
للواقــع الحــالي فــي  1997المســتويات اإلداريــة، وعــدم مالئمــة قــانون الهيئــات المحليــة الفلســطينية لعــام 

  .دم توفر المرونة الالزمة لمواجهة التطورات والتحديات المختلفةوع ،منطقة الدراسة
  

  :السؤال الفرعي الرابع 4.6.1.4
  
  ؟المشاريع تنفيذ في وتعيقها )جايكا( تواجه التي االجتماعية التحديات ما
 تواجـه التـي االجتماعية للتحدياتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، : 10.4جدول 

  :المشاريع تنفيذ في وتعيقها )جايكا(
  

سل
سل

الت
 

  الرقم في
 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 تقدير التحدي

1 1 
ــــــة ــــــة المجتمعــــــات ثقاف ــــــق وعاداتهــــــا المحلي ــــــذ تعي  بعــــــض تنفي

  .)جايكا( تطرحها التي المشاريع
 متوسط 63.0 1.19 3.15

2 3 
 المؤسسـات عمـل فـي الهـدف  من يةالمحل المجتمعات تخوف

 .وسياساتها األجنبية
 متوسط 62.8 1.31 3.14

3 4 
 يعيــــق المشــــاريع بعــــض فــــي المحلــــي المجتمــــع مســــاهمة قلــــة

  .تنفيذها
 متوسط 61.6 1.11 3.08

4 2 
 المشـاريع تنفيـذ تعيـق المحليـة المجالس في العشائرية السيطرة

 .خرهاؤ ت أو
 منخفض 53.8 1.10 2.69

 تنفيذ في وتعيقها )جايكا( تواجه التي االجتماعية للتحدياتكلية الدرجة ال
 المشاريع

 متوسطة 60.2 0.98  3.01

  
 تنفيـــذ فـــي وتعيقهـــا )جايكـــا( تواجـــه التـــي االجتماعيـــة التحـــدياتأن ) 10:4(يتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول 

المبحـــوثين  جابـــات، حيـــث بلغـــت النســـب المئويـــة إل)4، 3، 1(، كانـــت متوســـطًة فـــي الفقـــرات المشـــاريع
 ة، حيــــث بلغــــت النســــب)2(علــــى التــــوالي، وكانــــت منخفضــــة فــــي الفقــــرة ) 61.6، 62.8، 63.0(عليهــــا 

 جايكــا تواجــه التــي االجتماعيــة للتحــديات، أمــا الدرجــة الكليــة )53.8(المبحــوثين عليهــا  جابــةالمئويــة إل
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المبحــوثين  جابــةليــة إل، فقــد كانــت متوســطة حيــث بلغــت النســبة المئويــة الكالمشــاريع تنفيــذ فــي وتعيقهــا
  ).60.2(عليها 

  
ولكنهــا  ،تنفيــذ المشــاريعجتماعيــة تعيــق اتواجــه تحــديات ) جايكــا(أن  أعــالهفــي الجــدول  ونالمبحوثــ أكــد

 ثقافـــة إلـــى، ويعـــود ذلـــك ويـــتم تجاوزهـــا) % 6 (وبنســـبة ال تتجـــاوز األخـــرى قـــل التحـــدياتأبشـــكل عـــام 
 أن إلــى إضــافة، )جايكــا( تطرحهــا التــي المشــاريع بعــض تنفيــذ تعيــق التــي وعاداتهــا المحليــة المجتمعــات

نظـــرا لوجـــود  ،تنفيـــذ بعـــض المشـــاريعي بعـــض الهيئـــات المحليـــة كانـــت تعيـــق هنـــاك ســـيطرة عشـــائرية فـــ
وعــدم تقبــل العنصــر النســائي فــي الهيئــات المحليــة فــي بدايــة تشــكيل الهيئــات  مصــالح عشــائرية خاصــة،

  .ي في دعم المشاريعقلة مساهمة المجتمع المحل وأيضا المحلية،
  
تقـوم  ومـا ،)جايكـا(حـول وكالـة  بتنفيذ المشاريع أصبح هناك وعي) جايكا(من قيام  ،مع مرور الوقتو  

جـل الحصـول علـى أمـن  ؛فـي تسـهيل العمـل لـديها تخـدم المصـلحة العامـة، تسـاهمبه من تنفيـذ مشـاريع 
  .مشاريع تنموية تخدم منطقة أريحا واألغوار

بـان مـن المعيقـات التـي تواجـه المنظمـات األجنبيـة فـي فلسـطين ) 2011،العلـي(سـةوهذا يتناسب مـع درا
  .معيقات اجتماعية
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  :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 7.1.4
  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 1.7.1.4
  

المبحـوثين مـن  ةجابـإ متوسـطفي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 أريحــا فــي المحليــة الهيئــات دعــم فــي) جايكــا( الــدولي للتعــاون  اليابانيــة  الوكالــةتقيــيم مســاعدات حيــث 

  .، تعزى لمتغير نوع قطاع الحكم المحليواألغوار
  

) Independent t-test(لعينتــين مســتقلتين) ت(ومــن أجــل فحــص الفرضــية، اســتخدم الباحــث اختبــار
  : تبين ذلك) 11:4(ونتائج الجدول 

  

تقيـــيم المبحـــوثين مـــن حيـــث  ةمتوســـط إجابـــلداللـــة الفـــروق فـــي ) ت(نتـــائج اختبـــار : 11.4جـــدول 
، واألغـوار أريحـا فـي المحليـة الهيئـات دعـم فـي) جايكـا( الـدولي للتعـاون  اليابانيـة  الوكالة مساعدات

  :تعزى لمتغير نوع قطاع الحكم المحلي
  

نــــــوع قطــــــاع الحكــــــم               
  حليالم

 المحور

 )143=ن(هيئة محلية 
مجلس مشترك 

 )11=ن(
  )ت(

 المحسوبة
 مستوى الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.802 0.252 0.82 4.08 0.49 4.04 المالئمة مدى

 0.406 0.834 0.53 4.20 0.47 4.07 اإلجراءات

 0.199 1.290 0.66 3.97 0.63 3.72 التنموي األثر

 0.772 0.291 0.81 3.90 0.63 3.84 المحلية الهيئات تمكين

 0.378 0.884 0.72 3.96 0.52 3.84 المشاريع ديمومة

ات
حدي

الت
 

 االحــــــــــــــــــــــــتالل تحــــــــــــــــــــــــديات
  اإلسرائيلي

4.49 0.62 4.51 0.71 0.121 0.904 

 0.117 1.579 0.91 3.60 0.82 3.19 القانونية اإلجراءات

 اإلداريــــــــــــــــــــــة اإلجـــــــــــــــــــــراءات
 والتنظيمية

3.57 0.66 3.76 0.61 0.966 0.336 

 0.413 0.822 1.19 3.25 0.97 3.00 االجتماعية التحديات

 0.125 1.545 0.57 3.81 0.44 3.59 للتحديات الكلية الدرجة

  ) 152(، وبدرجة حرية )≥0.05α(دال إحصائي عند مستوى * 
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) α≥  0.05(سـتوى الداللـة أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد م) 11:4(يتضح من الجـدول 
 فـي) جايكـا( الـدولي للتعـاون  اليابانيـة  الوكالـة تقيـيم مسـاعداتالمبحـوثين مـن حيـث  ةإجابـ متوسطفي 
، تعــزى لمتغيــر نــوع قطــاع الحكــم المحلــي، حيــث بلغــت قــيم واألغــوار أريحــا فــي المحليــة الهيئــات دعــم

، 0.336، 0.117، 0.904، 0.378، 0.772، 0.199، 0.406، 0.802(مسـتوى الداللــة المحســوبة 
  .على التوالي) 0.125، 0.413

  
أعضــاء فــي مجــالس الهيئــات  جميعــا ألنهــمالمبحــوثين  إجابــاتويعــود الســبب فــي عــدم وجــود فــروق فــي 

، ولـيس هنـاك أيـة مفارقـات )جايكـا(المحلية ويطلعون بشكل مستمر على المساعدات المقدمـة مـن وكالـة
، وال يوجـد )جايكا(والجميع مطلع على نوعية المساعدات المقدمة من  ،)جايكا(بين األعضاء في تقييم 

   .انحياز ألي مؤسسة أخرى ممولة أو مستفيدة
  

  :ةنيالنتائج المتعلقة بالفرضية الثا 2.7.1.4
  

المبحـوثين مـن  ةإجابـ متوسـطفـي ) α≥  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة 
 أريحــا فــي المحليــة الهيئــات دعــم فــي) جايكــا( الــدولي للتعــاون  اليابانيــة  لوكالــةا تقيــيم مســاعداتحيــث 

  .، تعزى لمتغير المؤهل العلميواألغوار
  

ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة تبعـا لمتغيـر المؤهـل 
للتعرف على داللة الفروق ) One-Way ANOVA(العلمي، ومن ثم استخدم تحليل التباين األحادي 

 دعــم فــي) جايكــا( الــدولي للتعــاون  اليابانيــة  الوكالــة تقيــيم مســاعداتالمبحــوثين مــن  ةإجابــ متوســطفــي 
يبينـان ) 14:4(و) 13:4(، تعزى لمتغير المؤهل العلمي، والجدوالن واألغوار أريحا في المحلية الهيئات

  :ذلك
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 للتعاون اليابانية الوكالةتقييم مساعدات بية واالنحرافات المعيارية لالمتوسطات الحسا: 12.4جدول 
  ، تعزى لمتغير المؤهل العلمي واألغوار أريحا في المحلية الهيئات دعم في) جايكا( الدولي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد المؤهل العلمي المحور

  مالئمةال مدى
 

 0.56 3.92 69 الثانوية العامة فما دون

 0.46 4.12 32 الدبلوم

 0.47 4.16 53 بكالوريوس فأعلى

 اإلجراءات

 0.48 4.04 69 الثانوية العامة فما دون

 0.47 4.13 32 الدبلوم

 0.48 4.10 53 بكالوريوس فأعلى

 األثر التنموي

 0.68 3.61 69 الثانوية العامة فما دون

 0.58 3.84 32 الدبلوم

 0.59 3.84 53 بكالوريوس فأعلى

 المحلية الهيئات تمكين

 0.63 3.77 69 الثانوية العامة فما دون

 0.65 3.84 32 الدبلوم

 0.65 3.95 53 بكالوريوس فأعلى

 المشاريع ديمومة

 0.58 3.83 69 الثانوية العامة فما دون

 0.51 3.88 32 الدبلوم

 0.50 3.85 53 بكالوريوس فأعلى

ات
حدي

الت
 

 تحـــــــــــــــــــــــــــــــديات
 حــــــــــــــــــــــــــتاللاال

 اإلسرائيلي

 0.59 4.50 69 الثانوية العامة فما دون

 0.69 4.38 32 الدبلوم

 0.64 4.54 53 بكالوريوس فأعلى

 اإلجــــــــــــــــــــراءات
 القانونية

 0.76 3.07 69 الثانوية العامة فما دون

  0.89 3.26 32 الدبلوم

 0.86 3.39 53 بكالوريوس فأعلى

 اإلجــــــــــــــــــــراءات
 اإلداريــــــــــــــــــــــــــــــــة

 والتنظيمية

 0.57 3.63 69 الثانوية العامة فما دون

 0.75 3.56 32 الدبلوم

 0.70 3.53 53 بكالوريوس فأعلى

 التحـــــــــــــــــــــــــديات
 االجتماعية

 0.84 3.08 69 الثانوية العامة فما دون

 1.11 3.06 32 الدبلوم

 1.09 2.90 53 بكالوريوس فأعلى

 الكليــــة الدرجــــة
 للتحديات

 0.39 3.60 69 نالثانوية العامة فما دو 

 0.55 3.59 32 الدبلوم

 0.48 3.63 53 بكالوريوس فأعلى
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تقيــيم المبحــوثين مـن حيــث  ةمتوســط إجابـنتــائج تحليـل التبــاين األحـادي لداللــة الفــروق فـي : 13.4جـدول 
  زى لمتغير المؤهل العلمي، تعواألغوار أريحا في المحلية الهيئات دعم في) جايكا( مساعدات

  مصدر التباينمصدر التباين  المحورالمحور
مجموع مربعات مجموع مربعات 

  االنحرافاالنحراف
  درجات الحريةدرجات الحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

  مالئمةال مدى
 

 0.989 2 1.978 بين المجموعات

 2610. 151 39.399 داخل المجموعات 0.025* 3.791

  153 41.377 المجموع

 اإلجراءات

 0.093 2 0.187 موعاتبين المج

 2300. 151 34.715 داخل المجموعات 0.667 0.406

  153 34.902 المجموع

 األثر التنموي

 0.957 2 1.914 بين المجموعات

 3960. 151 59.806 داخل المجموعات 0.093 2.416

  153 61.720 المجموع

 المحلية الهيئات تمكين

 0.474 2 0.948 بين المجموعات

 4110. 151 62.038 داخل المجموعات 0.318 1.154

  153 62.986 المجموع

 المشاريع ديمومة

 0.022 2 0.043 بين المجموعات

 2940. 151 44.431 داخل المجموعات 0.929 0.073

  153 44.474 المجموع

ات
حدي

الت
 

 االحــتالل تحــديات
 اإلسرائيلي

 0.279 2 0.557 بين المجموعات

 0.396 151 59.837 داخل المجموعات 0.497 0.703

  153 60.394 المجموع

 اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــراءات
 القانونية

 1.560 2 3.120 بين المجموعات

 6790. 151 102.493 داخل المجموعات 0.104 2.298

  153 105.614 المجموع

 اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــراءات
 اإلداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 والتنظيمية

 0.153 2 0.305 بين المجموعات

 4290. 151 64.796 داخل المجموعات 0.701 0.356

  153 65.102 المجموع

 التحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديات
 االجتماعية

 0.571 2 1.142 بين المجموعات

 9750. 151 147.263 داخل المجموعات 0.558 0.586

  153 148.405 المجموع

ـــــــــــة الدرجـــــــــــة  الكلي
 للتحديات

 0.019 2 0.038 بين المجموعات

 2100. 151 31.659 داخل المجموعات 0.913 0.091

  153 31.697 المجموع
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  )≥0.05α(عند مستوى  دال إحصائي*

  
) α ≥ 0.05(أنه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ) 13:4(يتضح من الجدول 

 دعم في) جايكا( الدولي للتعاون يةاليابان الوكالة تقييم مساعدات المبحوثين من حيث ةمتوسط إجابفي 
 ،واألثــر التنمــوي ،، تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي، فــي اإلجــراءاتواألغــوار أريحــا فــي المحليــة الهيئــات

واإلجــراءات اإلداريــة  ،واإلجــراءات القانونيــة ،وتحــديات االحــتالل اإلســرائيلي ،وتمكــين الهيئــات المحليــة
لدرجة الكلية للتحديات، حيث بلغت قيم مسـتوى الداللـة المحسـوبة وا ،والتحديات االجتماعية ،والتنظيمية

علــــــــى التــــــــوالي، ) 0.913، 0.558، 0.701، 0.104، 0.497، 0.929، 0.318، 0.093، 0.667(
المبحــوثين  ةإجابـ متوسـطفـي ) α≥  0.05(بينمـا توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنــد مسـتوى الداللـة 

مصـــدر  معرفـــة، ول)0.025(مـــة مســـتوى الداللـــة المحســـوبة ، حيـــث بلغـــت قيمالئمـــةمـــن حيـــث مـــدى ال
، والجـدول Scheffe Post Hoc Testللمقارنـة البعديـة  )شـيفيه(الفـروق، فقـد اسـتخدم الباحـث اختبـار 

  يبين نتائج المقارنة) 15:4(
  

، وفــق مالئمــةللمقارنــة البعديــة بــين متوســطات محــور مــدى ال )شــيفيه(نتــائج اختبــار : 14.4جــدول 
  :لمؤهل العلميمتغير ا

 بكالوريوس فأعلى الدبلوم الثانوية العامة فما دون المتوسط المؤهل العلمي

 *0.241- 0.201-  3.92 الثانوية العامة فما دون

 0.041-   4.12 الدبلوم

    4.16 بكالوريوس فأعلى

  )≥0.05α(عند مستوى  دال إحصائي*
  

فــي ) α ≥ 0.05(ائية عنــد مســتوى الداللــة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــ) 14:4(يشــير الجــدول 
تعزى لمتغير المؤهل العلمي بين حملة الثانوية العامة  مالئمةالمبحوثين من حيث مدى ال ةإجاب متوسط
  .وحملة البكالوريوس فأعلى، ولصالح حملة البكالوريوس فأعلى ،فما دون

 

دراسـة  أكثـريكونـون  ها المختلفـةوبتخصصـات حملـة شـهادة البكـالوريوس أنهذا الفرق يعـود إلـى  أننرى 
وذوي ثقافــة مهنيــة أعلــى  ات األقــل مــن البكــالوريوس،شــهادالبالدراســة مــن حملــة  مــالماإوأكثــر  اً واطالعــ

  .لماما بتأثيرات الخطط التنموية على القطاعإبشكل يجعلهم أكثر 
فـــي تحقيـــق مـــن حيـــث نجاعتهـــا ) جايكـــا(حيـــث تكـــون لهـــم القـــدرة علـــى تقيـــيم المســـاعدات المقدمـــة مـــن 

األهــــداف المطلوبــــة، ســــواء كانــــت األثــــر التنمــــوي أو االســــتدامة أو مــــدى مســــاهمة هــــذه المشــــاريع فــــي 
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التخفيف من نسبة البطالة، ومن المفترض أيضـا لهـم القـدرة علـى المسـاهمة فـي دراسـة الخطـط التنمويـة 
  .على المستوى المحلي

  
صيل العلمي في قطـاع الحكـم المحلـي، وأنـه نه يوجد نسبة مرتفعة من التحأ) 2011كوع، (وتؤكد دراسة

ستراتيجية المجالس المشتركة المتوقـع ايوجد وعي وٕادراك من العاملين في قطاع الحكم المحلي بأهداف 
  .تحقيقها خالل السنوات القادمة

  
  :ةثالثالنتائج المتعلقة بالفرضية ال 3.7.1.4

  

المبحـوثين مـن  ةإجابـ متوسـطفـي ) α≥  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة 
 منطقــة فــي المحليـة الهيئــات دعـم فــي) جايكـا( الــدولي للتعــاون  اليابانيـة  الوكالــة تقيــيم مسـاعداتحيـث 
  .، تعزى لمتغير الصفة الوظيفيةواألغوار أريحا

  
يـر الصـفة ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة تبعـا لمتغ

للتعــرف علــى داللــة ) One-Way ANOVA(الوظيفيــة، ومــن ثــم اســتخدم تحليــل التبــاين األحــادي 
 فـي) جايكـا( الـدولي للتعـاون  اليابانيـة  الوكالة تقييم مساعداتالمبحوثين من  ةإجاب متوسطالفروق في 

) 16:4(و) 15:4(الن ، تعزى لمتغير الصفة الوظيفيـة، والجـدو واألغوار أريحا في المحلية الهيئات دعم
  :يبينان ذلك

 دعــم فــي) جايكــا( تقيــيم مســاعداتالمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ل :أ-15.4جــدول 
  :، تعزى لمتغير الصفة الوظيفيةواألغوار أريحا في المحلية الهيئات

  
 االنحراف المعياري لحسابيالمتوسط ا العدد الصفة الوظيفية المحور

  مالئمةال مدى
 

 0.52 3.98 121   محلية هيئة عضو/ رئيس

 0.50 4.20 16  مشترك مجلس عضو/رئيس

 0.45 4.30 17 مشروع لجنة عضو

 اإلجراءات

 0.47 4.08 121   محلية هيئة عضو/ رئيس

 0.59 4.14 16  مشترك مجلس عضو/رئيس

 0.45 4.03 17 مشروع لجنة عضو

 األثر التنموي

 0.63 3.69 121   محلية هيئة عضو/ رئيس

 0.78 3.94 16  مشترك مجلس عضو/رئيس

  0.52 3.87 17 مشروع لجنة عضو
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 دعـــم فـــي) جايكـــا( تقيـــيم مســـاعداتالمتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة ل: 15.4جـــدول 
  :، تعزى لمتغير الصفة الوظيفيةواألغوار أريحا في المحلية الهيئات

  
 االنحراف المعياري لحسابيالمتوسط ا العدد الصفة الوظيفية المحور

 الهيئــــــــــــــــــات تمكـــــــــــــــــين
 المحلية

 0.63 3.78 121   محلية هيئة عضو/ رئيس

 0.70 3.91 16  مشترك مجلس عضو/رئيس

 0.59 4.21 17 مشروع لجنة عضو

 المشاريع ديمومة

 0.52 3.83 121   محلية هيئة عضو/ رئيس

 0.63 3.90 16  مشترك مجلس عضو/رئيس

 0.61 3.88 17 مشروع لجنة عضو

ات
حدي

الت
 

 تحــــــــــــــــــــــــــديات
 االحـــــــــــــــــــــتالل

 اإلسرائيلي

 0.60 4.52 121   محلية هيئة عضو/ رئيس

 0.73 4.18 16  مشترك مجلس عضو/رئيس

 0.66 4.52 17 مشروع لجنة عضو

 اإلجــــــــــــــراءات
 القانونية

 0.81 3.18 121   محلية هيئة عضو/ رئيس

 0.88 3.64 16  مشترك مجلس عضو/رئيس

 0.87 3.12 17 مشروع لجنة عضو

 اإلجــــــــــــــراءات
ــــــــــــــــــــــــــة  اإلداري

 والتنظيمية

 0.63 3.62 121   محلية هيئة عضو/ رئيس

 0.77 3.65 16  مشترك مجلس عضو/رئيس

 0.64 3.25 17 مشروع لجنة عضو

 التحــــــــــــــــــــديات
 االجتماعية

 0.91 3.00 121   محلية هيئة عضو/ رئيس

 1.04 3.78 16  مشترك مجلس عضو/رئيس

 1.02 2.41 17 مشروع لجنة عضو

 الكليـة الدرجة
 للتحديات

 0.44 3.61 121   محلية هيئة عضو/ رئيس

 0.56 3.81 16  مشترك مجلس عضو/رئيس

 0.32 3.37 17 مشروع لجنة عضو
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تقيـيم المبحـوثين مـن حيـث  ةمتوسط إجابنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في : 16.4جدول 
  ، تعزى لمتغير الصفة الوظيفيةواألغوار أريحا في المحلية الهيئات دعم في) جايكا( مساعدات

  مصدر التباينمصدر التباين  المحورالمحور
  مجموع مربعاتمجموع مربعات

  االنحرافاالنحراف
  درجات الحريةدرجات الحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

  مالئمةال مدى
 

 0.960  2 1.921 بين المجموعات

 2610. 151 39.456 داخل المجموعات 0.028* 3.675

  153 41.377 المجموع

 اإلجراءات

 0.046  2 0.093 بين المجموعات

 2310. 151 34.809 داخل المجموعات 0.818 0.201

  153 34.902 المجموع

 األثر التنموي

 0.611 2 1.222 بين المجموعات

 4010. 151 60.498 داخل المجموعات 0.221 1.525

  153 61.720 المجموع

 المحلية الهيئات تمكين

 1.415 2 2.829 بين المجموعات

 3980. 151 60.157 داخل المجموعات 0.031* 3.551

  153 62.986 جموعالم

 المشاريع ديمومة

 0.039 2 0.078 بين المجموعات

 2940. 151 44.396 داخل المجموعات 0.876 0.132

  153 44.474 المجموع

ات
حدي

الت
 

 االحـتالل تحديات
 اإلسرائيلي

 869. 2 1.739 بين المجموعات

 388. 151 58.655 داخل المجموعات 0.110 2.238

  153 60.394 وعالمجم

 اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات
 القانونية

 1.579 2 3.159 بين المجموعات

 6790. 151 102.455 داخل المجموعات 0.101 2.328

  153 105.614 المجموع

ــــة اإلجــــراءات  اإلداري
 والتنظيمية

 1.070 2 2.139 بين المجموعات

 4170. 151 62.962 داخل المجموعات 0.080 2.565

  153 65.102 لمجموعا

 التحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديات
 االجتماعية

 7.808 2 15.616 بين المجموعات

 8790. 151 132.789 داخل المجموعات 0.0001* 8.879

  153 148.405 المجموع

ــــــــــــــــة الدرجــــــــــــــــة  الكلي
 للتحديات

 0.810 2 1.620 بين المجموعات

 1990. 151 30.077 داخل المجموعات 0.019* 4.065

  153 31.697 المجموع

  )≥0.05α(عند مستوى  دال إحصائي*
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) α≥  0.05(أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ) 16:4(يتضح من الجدول 

 دعم في) جايكا( الدولي للتعاون اليابانية الوكالة تقييم مساعداتحيث المبحوثين من  ةإجاب متوسطفي 
واألثــر  ،، تعــزى لمتغيــر الصــفة الوظيفيــة، فــي اإلجــراءاتواألغــوار أريحــا طقــةمن فــي المحليــة الهيئــات

واإلجـراءات اإلداريـة  ،واإلجـراءات القانونيـة ،وتحـديات االحـتالل اإلسـرائيلي ،التنموي وديمومة المشـاريع
، 0.101، 0.110، 0.876، 0.221، 0.818(والتنظيميــة، حيــث بلغــت قــيم مســتوى الداللــة المحســوبة 

فــي ) α≥  0.05(علــى التــوالي، بينمــا توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  )0.080
 ،وتمكـــين الهيئـــات المحليـــة والتحـــديات االجتماعيـــة مالئمــةالمبحـــوثين مـــن حيـــث مـــدى ال ةإجابـــ متوســط

، 0.0001، 0.031، 0.028(والدرجــة الكليــة للتحــديات، حيــث بلغــت قيمــة مســتوى الداللــة المحســـوبة 
         للمقارنــة البعديــة )شــيفيه( لفــروق، فقــد اســتخدم الباحــث اختبــارمصــدر ا ةعرفــولمعلــى التــوالي، ) 0.019

cheffe Post Hoc Test)( والجدول ،)يبين نتائج المقارنة) 17:4.  
  

ــين متوســطات محــاور مــدى ال: 17.4جــدول  ــة ب ــة البعدي ــار شــيفيه للمقارن ــائج اختب ــين  مالئمــةنت وتمك
  والدرجة الكلية للتحديات، وفق متغير الصفة الوظيفية ،والتحديات االجتماعية ،الهيئات المحلية

 المتوسط الصفة الوظيفية المحور
 هيئة عضو/ رئيس

    محلية

 مجلس عضو/رئيس
 مشترك

 مشروع لجنة عضو

مدى 
 لمالئمةا

 *0.317- 0.211-  3.98    محلية هيئة عضو/ رئيس

 0.116-   4.20  مشترك مجلس عضو/رئيس

    4.30 مشروع لجنة عضو

تمكين 
الهيئات 
 المحلية

 *0.430- 0.123-  3.78    محلية هيئة عضو/ رئيس

 0.307-   3.91  مشترك مجلس عضو/رئيس

    4.21 مشروع لجنة عضو

التحديات 
 االجتماعية

 0.586 *0.783-  3.00    محلية هيئة عضو/ رئيس

 *1.369   3.78  مشترك مجلس عضو/رئيس

    2.41 مشروع لجنة عضو

الدرجة 
الكلية 
 للتحديات

 0.239 0.202-  3.61    محلية هيئة عضو/ رئيس

 *0.441   3.81  مشترك مجلس عضو/رئيس

    3.37 مشروع لجنة عضو

  )≥0.05α(عند مستوى  دال إحصائي*
  :إلى ) 17:4(يشير الجدول 

المبحـوثين مـن  ةإجابـ متوسـطفي ) α≥  0.05(لداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا -
عضــو لجنــة (و) عضــو هيئــة محليــة/رئــيس(تعــزى لمتغيــر الصــفة الوظيفيــة بــين  ،مالئمــةحيــث مــدى ال

  ).عضو لجنة مشروع(، ولصالح )مشروع
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اطـالع أكثـر تفصـيلي فـي حيثيـات المشـروع  علـى ويعود هذا الفرق إلى أن عضـو لجنـة المشـروع يكـون
والهيئـات المحليـة مـن خـالل احتكاكـه وتواصـله  المساعدات مـع احتياجـات المنطقـة ةممالئ لتحديد مدى

  .مشروع ذ أيفي المسح الميداني قبل إقرار أو تنفي
المبحـوثين مـن  ةإجابـ متوسـطفي ) α≥  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

عضـو (و) عضـو هيئـة محليـة/رئـيس(الوظيفيـة بـين  حيث تمكين الهيئات المحليـة تعـزى لمتغيـر الصـفة
  ).عضو لجنة مشروع(، ولصالح )لجنة مشروع

المشــاريع  إدارةالهيئــات المحليــة فــي  إمكانيــاتاطالعــا علــى  أكثــريكــون عضــو لجنــة المشــروع  وأيضــا
كـــان  إن، فيكـــون لديـــه القــدرة فـــي معرفـــة الماديـــة فـــي المشــاريع أوالبشـــرية  اإلمكانيــاتســواء مـــن حيـــث 

  .وجه أكملالقيام بمهامه على  تمكنهوخبرات  أدوات إلىانه بحاجه  أم ،مشروع ما إدارة بإمكانه
المبحـوثين مـن  ةإجابـ متوسـطفي ) α≥  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

ـــــة ـــــين  ،حيـــــث التحـــــديات االجتماعي ـــــة ب ـــــر الصـــــفة الوظيفي ـــــيس(تعـــــزى لمتغي ـــــة/رئ ـــــة محلي ) عضـــــو هيئ
  ).عضو مجلس مشترك/رئيس(، ولصالح )عضو مجلس مشترك/ئيسر (و
المبحـوثين مـن  ةإجابـ متوسـطفي ) α≥  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

عضــو مجلــس /رئــيس(تعــزى لمتغيــر الصــفة الوظيفيــة بــين  ةإجابــ متوســط ،حيــث التحــديات االجتماعيــة
  ).عضو مجلس مشترك/ئيسر (، ولصالح )عضو لجنة مشروع(و) مشترك

في متوسطات إجابات المبحوثين ) α≥  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
) عضــو مجلــس مشــترك/رئــيس(مــن حيــث الدرجــة الكليــة للتحــديات تعــزى لمتغيــر الصــفة الوظيفيــة بــين 

  ).عضو مجلس مشترك/رئيس(، ولصالح )عضو لجنة مشروع(و
عضـو لجنـة مجلـس الخـدمات المشـترك علـى اطـالع  أورئـيس  أن إلـىان ذلـك يعـود نقول بـ أننستطيع 

من  أكثرالتي تواجه الهيئات المحلية عند تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم  ،مستمر في المشاكل االجتماعية
 األماميــةممــا يكــون بالواجهــة  ،قطاعــات متعــددة أو ،قريــة مــن ألكثــرخــدمات مشــتركة  أو ،هيئــة محليــة

  .هونهايئات المحلية بالمشاكل التي يواجاله أمام
  

  :الرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية  4.7.1.4
  

المبحـوثين مـن  ةإجابـ متوسـطفـي ) α≥  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة 
 أريحــا فــي يــةالمحل الهيئــات دعــم فــي) جايكــا( الــدولي للتعــاون  اليابانيــة  الوكالــة تقيــيم مســاعداتحيــث 

  .، تعزى لمتغير عدد سنوات العضويةواألغوار
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ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة تبعـا لمتغيـر الصـفة 
للتعــرف علــى داللــة ) One-Way ANOVA(الوظيفيــة، ومــن ثــم اســتخدم تحليــل التبــاين األحــادي 

 فـي) جايكـا( الـدولي للتعـاون  اليابانيـة  الوكالة تقييم مساعداتن المبحوثين م ةإجاب متوسطالفروق في 
) 18:4(، تعــزى لمتغيــر عــدد ســنوات العضــوية، والجـــدوالن واألغـــوار أريحــا فــي المحليــة الهيئــات دعــم

  ) 19:4(و
 دعــم فــي) جايكــا( تقيــيم مســاعداتالمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ل :أ-18.4جــدول 
   :، تعزى لمتغير عدد سنوات العضويةواألغوار أريحا في المحلية الهيئات

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات العضوية المحور

  مالئمةال مدى
 

 0.50 4.06 103     دون فما سنوات خمس

 0.51 4.04 42     سنوات عشر-  ست من

 0.82 3.90 9 كثرفأ سنة عشرة إحدى

 اإلجراءات

 0.47 4.10 103     دون فما سنوات خمس

 0.46 3.99 42     سنوات عشر-  ست من

 0.66 4.24 9 فأكثر سنة عشرة إحدى

 األثر التنموي

 0.59 3.80 103     دون فما سنوات خمس

 0.72 3.60 42     سنوات عشر-  ست من

 0.69 3.59 9 فأكثر سنة عشرة إحدى

 الهيئــــــــــــــــــات تمكـــــــــــــــــين
 المحلية

 0.63 3.86 103     دون فما سنوات خمس

 0.64 3.87 42     سنوات عشر-  ست من

 0.83 3.57 9 فأكثر سنة عشرة إحدى

 المشاريع ديمومة

 0.54 3.85 103     دون فما سنوات خمس

 0.51 3.90 42     سنوات عشر-  ست من

 0.54 3.48 9 فأكثر سنة عشرة إحدى
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 دعــم فــي) جايكــا( تقيــيم مســاعداتالمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ل :ب-18.4جــدول 
   :، تعزى لمتغير عدد سنوات العضويةواألغوار أريحا في المحلية الهيئات

  

 المحور
عدد سنوات 

 العضوية
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المحور

ا
ات

حدي
لت

 

 تحـــــــــــــــــــــــــديات
 االحــــــــــــــــــــتالل

 اإلسرائيلي

 0.65 4.51 103     دون فما سنوات خمس

 0.58 4.49 42     سنوات عشر-  ست من

 0.62 4.20 9 فأكثر سنة عشرة إحدى

 اإلجــــــــــــــراءات
 القانونية

 0.84 3.30 103     دون فما سنوات خمس

 0.82 3.01 42     سنوات عشر-  ست من

 0.73 3.33 9 فأكثر سنة عشرة إحدى

 اإلجــــــــــــــراءات
 اإلداريــــــــــــــــــــــــــة

 والتنظيمية

 0.62 3.64 103     دون فما سنوات خمس

 0.62 3.43 42     سنوات عشر-  ست من

 1.05 3.58 9 فأكثر سنة عشرة إحدى

 التحـــــــــــــــــــديات
 االجتماعية

 0.97 3.03 103     دون فما سنوات خمس

 1.00 2.87 42     سنوات عشر-  ست من

 1.07 3.47 9 فأكثر سنة عشرة إحدى

 الكليـة الدرجة
 للتحديات

 0.45 3.65 103     دون فما سنوات خمس

 0.42 3.48 42     سنوات عشر-  ست من

 0.64 3.65 9 فأكثر سنة عشرة إحدى

  
المبحــوثين مــن حيــث  ةمتوســط إجابــنتــائج تحليــل التبــاين األحــادي لداللــة الفــروق فــي  :أ-19.4جــدول 

ــيم مســاعدات ــا( تقي ــي) جايك ــات دعــم ف ــي المحليــة الهيئ ــر عــدد ســنوات واألغــوار أريحــا ف ــزى لمتغي ، تع
  العضوية

  

  مصدر التباينمصدر التباين  المحورالمحور
مجموع مربعات مجموع مربعات 

  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

  مالئمةال مدى
 

 0.098 2 0.196 بين المجموعات

 2730. 151 41.181 داخل المجموعات 0.699 0.359

  153 41.377 المجموع

 اإلجراءات

 0.307 2 0.614 بين المجموعات

 2270. 151 34.288 داخل المجموعات 0.262 1.353

  153 34.902 المجموع
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المبحـوثين مـن حيـث  ةمتوسـط إجابـنتائج تحليل التبـاين األحـادي لداللـة الفـروق فـي  :ب-19.4جدول 
ــيم مســاعدات ــا( تقي ــي) جايك ــات دعــم ف ــي المحليــة الهيئ ــر عــدد ســنوات واألغــوار أريحــا ف ــزى لمتغي ، تع

  العضوية
  

  مصدر التباينمصدر التباين  المحورالمحور
مجموع مربعات مجموع مربعات 

  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

 األثر التنموي

 0.718 2 1.435 بين المجموعات

 3990. 151 60.285 المجموعات داخل 0.169 1.797

  153 61.720 المجموع

 المحلية الهيئات تمكين

 0.361 2 0.722 بين المجموعات

 4120. 151 62.265 داخل المجموعات 0.419 0.875

  153 62.986 المجموع

 المشاريع ديمومة

 0.674 2 1.348 بين المجموعات

 2860. 151 43.126 داخل المجموعات 0.098 2.360

  153 44.474 المجموع

ات
حدي

الت
 

 تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديات
 االحــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالل

 اإلسرائيلي

 0.405 2 0.809 بين المجموعات

 0.395 151 59.585 داخل المجموعات 0.361 1.025

  153 60.394 المجموع

 اإلجــــــــــــــــــــــــــــــراءات
 القانونية

 1.237 2 2.475 بين المجموعات

 6830. 151 103.139 داخل المجموعات 0.167 1.811

  153 105.614 المجموع

 اإلجــــــــــــــــــــــــــــــراءات
 اإلداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 والتنظيمية

 0.642 2 1.284 بين المجموعات

 4230. 151 63.818 داخل المجموعات 0.222 1.519

  153 65.102 المجموع

 التحـــــــــــــــــــــــــــــــــــديات
 االجتماعية

 1.407 2 2.813 بين المجموعات

 9640. 151 145.591 وعاتداخل المجم 0.236 1.459

  153 148.405 المجموع

 الكليـــــــــة الدرجـــــــــة
 للتحديات

 0.444 2 0.889 بين المجموعات

 2040. 151 30.808 داخل المجموعات 0.117 2.178

  153 31.697 المجموع

  )≥0.05α(عند مستوى  دال إحصائي*
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) α ≥ 0.05( الداللـة مسـتوى عنـد إحصـائية لـةدال ذات فـروق توجـد ال أنه) 19:4( الجدول من يتضح
 دعم في) جايكا( الدولي للتعاون اليابانية الوكالة تقييم مساعدات حيث من المبحوثين ةإجاب متوسط في

 مســتوى قــيم بلغــت حيــث العضــوية، ســنوات عــدد لمتغيــر تعــزى واألغــوار، أريحــا فــي المحليــة الهيئــات
ـــة ، 0.236، 0.222، 0.167، 0.361، 0.098، 0.419، 0.169، 0.262، 0.699( المحســـوبة الدالل

  .التوالي على) 0.117
  

، سـنوات أربـعتقـل عـن  ال محليـةرئـيس الهيئـة ال أويعود ذلك إلى أن الفترة الزمنية التـي يقضـيها عضـو 
عضـــــو الهيئـــــة المحليـــــة االطـــــالع علـــــى نشـــــاطات ومســـــاعدات الوكالـــــة اليابانيـــــة للتعـــــاون ل وهـــــذا يتـــــيح

  .على تقييمها قدرتهوالمشاريع المنفذة من قبلها مما يعزز  ،)جايكا(الدولي
  

  :خامسةالنتائج المتعلقة بالفرضية ال 5.7.1.4
  

المبحـوثين مـن  ةإجابـ متوسـطفـي ) α≥  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة 
 أريحــا فــي المحليــة الهيئــات عــمد فــي) جايكــا( الــدولي للتعــاون  اليابانيــة  الوكالــة تقيــيم مســاعداتحيــث 

  .، تعزى لمتغير عدد مرات االنتخابواألغوار
  

ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة تبعـا لمتغيـر الصـفة 
للتعــرف علــى داللــة ) One-Way ANOVA(الوظيفيــة، ومــن ثــم اســتخدم تحليــل التبــاين األحــادي 

 فـي) جايكـا( الـدولي للتعـاون  اليابانيـة  الوكالة تقييم مساعداتالمبحوثين من  ةجابإ متوسطالفروق في 
) 20:4(، تعـــزى لمتغيـــر عـــدد مـــرات االنتخـــاب، والجـــدوالن واألغـــوار أريحـــا فـــي المحليـــة الهيئـــات دعـــم

  :يبينان ذلك) 21:4(و
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 دعـــم فـــي) جايكـــا( تقيـــيم مســـاعداتالمتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة ل: 20.4جـــدول 
  ، تعزى لمتغير عدد مرات االنتخابواألغوار أريحا في المحلية الهيئات

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد مرات االنتخاب المحور

  مالئمةال مدى
 

 0.54 4.12 70 دورة واحدة

 0.49 4.00 61 دورتان

 0.53 3.90 23 ثالث دورات

 اإلجراءات

 0.45 4.19  70 دورة واحدة

 0.47 4.01 61 دورتان

 0.51 3.94 23 ثالث دورات

 األثر التنموي

 0.54 3.88 70 دورة واحدة

 0.63 3.75 61 دورتان

 0.72 3.28 23 ثالث دورات

 الهيئــــــــــــــــــات تمكـــــــــــــــــين
 المحلية

 0.69 3.94 70 دورة واحدة

 0.59 3.82  61 دورتان

 0.58 3.61 23 اتثالث دور 

 المشاريع ديمومة

 0.62 3.82 70 دورة واحدة

 0.44 3.92 61 دورتان

 0.51 3.74 23 ثالث دورات

ات
حدي

الت
 

 تحــــــــــــــــــــــــــــديات
 االحــــــــــــــــــــــــتالل

 اإلسرائيلي

 0.68 4.52 70 دورة واحدة

 0.61 4.41 61 دورتان

 0.47 4.59 23 ثالث دورات

 اإلجــــــــــــــــــراءات
 القانونية

 0.92 3.16 70 دورة واحدة

 0.84 3.23 61 دورتان

 0.46 3.37 23 ثالث دورات

 اإلجــــــــــــــــــراءات
 اإلداريـــــــــــــــــــــــــــــة

 والتنظيمية

 0.66 3.61 70 دورة واحدة

 0.69 3.50 61 دورتان

 0.51 3.69 23 ثالث دورات

 التحـــــــــــــــــــــــديات
 االجتماعية

 1.01 3.11 70 دورة واحدة

 0.97 2.83 61 دورتان

 0.90 3.22 23 ثالث دورات

 الكليــــة الدرجــــة
 للتحديات

 0.50 3.63 70 دورة واحدة

 0.44 3.53 61 دورتان

 0.29 3.74 23 ثالث دورات
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تقيـيم المبحـوثين مـن حيـث  ةمتوسط إجابنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في : 21.4جدول 
  :، تعزى لمتغير عدد مرات االنتخابواألغوار أريحا في المحلية تالهيئا دعم في) جايكا( مساعدات

  

  مصدر التباينمصدر التباين  المحورالمحور
مجموع مربعات مجموع مربعات 

  االنحرافاالنحراف
  درجات الحريةدرجات الحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

  مالئمةال مدى
 

 0.522 2 1.044 بين المجموعات

 2670. 151 40.332 داخل المجموعات 0.145 1.955

  153 41.377 وعالمجم

 اإلجراءات

 0.834 2 1.668 بين المجموعات

 2200. 151 33.234 داخل المجموعات 0.025* 3.789

  153 34.902 المجموع

 األثر التنموي

 3.083 2 6.166 بين المجموعات

 3680. 151 55.553 داخل المجموعات 0.0001* 8.380

  153 61.720 المجموع

 المحلية يئاتاله تمكين

 0.943 2 1.887 بين المجموعات

 4050. 151 61.099 داخل المجموعات 0.101  2.332

  153 62.986 المجموع

 المشاريع ديمومة

 0.315 2 630. بين المجموعات

 2900. 151 43.844 داخل المجموعات 0.341 1.085

  153 44.474 المجموع

ات
حدي

الت
 

 االحـــتالل تحــديات
 إلسرائيليا

 0.345 2 0.690 بين المجموعات

 0.395 151 59.704 داخل المجموعات 0.420 0.872

  153 60.394 المجموع

 اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــراءات
 القانونية

 0.389 2 0.779 بين المجموعات

 6940. 151 104.835 داخل المجموعات 0.572 0.561

  153 105.614 المجموع

 اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــراءات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاإلدار   ي

 والتنظيمية

 0.360 2 0.720 بين المجموعات

 4260. 151 64.382 داخل المجموعات 0.432 0.844

  153 65.102 المجموع

 التحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديات
 االجتماعية

 1.790 2 3.580 بين المجموعات

 9590. 151 144.825 داخل المجموعات 0.158 1.866

  153 148.405 المجموع

 ةالكليـــــــــــ الدرجـــــــــــة
 للتحديات

 0.419 2 0.838 بين المجموعات

 2040. 151 30.859 داخل المجموعات 0.132 2.050

  153 31.697 المجموع

  )≥0.05α(عند مستوى  دال إحصائي*
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) α ≥ 0.05( الداللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد ال أنـه) 21:4( الجدول من يتضح
 دعـم في) جايكا( الدولي للتعاون اليابانية الوكالةتقييم مساعدات  حيث من المبحوثين ةإجاب متوسط في

 وتمكــين مالئمــةال مــدى فــي االنتخــاب، مــرات عــدد لمتغيــر تعــزى واألغــوار، أريحــا فــي المحليــة الهيئــات
 واإلجـراءات ،القانونيـة واإلجـراءات ،اإلسـرائيلي االحـتالل وتحـديات ،المشاريع وديمومة ،المحلية الهيئات
 الداللــة مســتوى قــيم بلغــت حيــث للتحــديات، الكليــة والدرجــة ،االجتماعيــة والتحــديات ،والتنظيميــة اإلداريــة

 التـــــــوالي، علـــــــى) 0.132، 0.158، 0.432، 0.572، 0.420، 0.341، 0.101، 0.145( المحســـــــوبة
حــوثين المب ةإجابــ متوســطفــي ) α≥  0.05(بينمــا توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

) 0.0001، 0.025(مسـتوى الداللـة المحسـوبة  تـامن حيث اإلجـراءات واألثـر التنمـوي، حيـث بلغـت قيم
ـــــوالي، ول ـــــى الت ـــــار  ةعرفـــــمعل ـــــد اســـــتخدم الباحـــــث اختب ـــــة )شـــــيفيه(مصـــــدر الفـــــروق، فق ـــــة البعدي          للمقارن

)(Scheffe Post Hoc Test والجدول ،)يبين نتائج المقارنة) 22:4  
  

للمقارنة البعدية بين متوسطات محوري اإلجراءات واألثـر التنمـوي،  )شيفيه(نتائج اختبار : 22.4جدول 
  :وفق متغير عدد مرات االنتخاب

  
 ثالث دورات دورتان دورة واحدة  المتوسط عدد مرات االنتخاب المحور

 اإلجراءات

 *0.251 0.187  4.19 دورة واحدة

 0.063   4.01 دورتان

    3.94 ثالث دورات

األثر 
 التنموي

 *0.596 0.126  3.88 دورة واحدة

 *0.470   3.75 دورتان

    3.28 ثالث دورات

  )≥0.05α(عند مستوى  دال إحصائي*
  

  :إلى ) 22:4(يشير الجدول 
المبحـوثين مـن  ةإجابـ متوسـطفي ) α≥  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

دورة (، ولصـالح )ثـالث دورات(و) دورة واحدة(متغير عدد مرات االنتخاب بين تعزى ل ،حيث اإلجراءات
  ).واحدة
مـن  ألكثـروالمجلـس المشـترك المنتخـب  رئيس الهيئـة المحليـة أوعضو  أن إلىهذا الفرق يعود  أننرى 

دورة الـذين لهـم  اآلخـرينللمشـاريع مـن  اإلداريـة اإلجـراءاتمرة تكون له القدرة على التعامـل بسـهولة مـع 
  .ممارسة إلىبحاجة  اإلجراءاتهذه  أنمما يدل على  ،انتخابية واحدة
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المبحـوثين مـن  ةإجابـ متوسـطفي ) α≥  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة _ 
، ولصــالح )ثــالث دورات(و) دورة واحــدة(حيــث األثــر التنمــوي تعــزى لمتغيــر عــدد مــرات االنتخــاب بــين 

  ).دورة واحدة(
من مرة تكون  ألكثروالمجلس المشترك المنتخب  رئيس الهيئة المحلية أوعضو  أن إلىيعود هذا الفرق 

التنمويــة للمشــاريع والمســاعدات التــي تتلقاهــا الهيئــات المحليــة ســواء علــى  لآلثــارلــه القــدرة علــى التمييــز 
التنمـوي  األثـرلتحديـد  كثـرأنـه يتطلـب خبـرة أوهـذا يـدل علـى  ،االقتصـادية وغيرهـا أوالحياة االجتماعية 

  .من هذه المساعداتالمرجو 
المبحـوثين مـن  ةإجابـ متوسـطفي ) α≥  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

، ولصــــالح )ثـــالث دورات(و) نيدورتــــ(حيـــث األثــــر التنمـــوي تعــــزى لمتغيـــر عــــدد مـــرات االنتخــــاب بـــين 
  ).نيدورت(

ن لديــه القــدرة علــى لمــس األثــر التنمــوي يمجلــس المشــترك المنتخــب لــدورتال أوعضــو الهيئــة المحلــي  إن
المقدم من المساعدات والمشاريع ويعود ذلك للفترة الزمنية التي تتيح له تقييم المشاريع وتغذيتها الراجعة 

  .على المواطنين خالل انتخابه لفترة طويلة
  

  :دسةالنتائج المتعلقة بالفرضية السا 6.7.1.4
  

المبحـوثين مـن  ةإجابـ متوسـطفـي ) α≥  0.05(روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ال توجد ف
 أريحــا فــي المحليــة الهيئــات دعــم فــي) جايكــا( الــدولي للتعــاون  اليابانيــة  الوكالــة تقيــيم مســاعداتحيــث 

  .، تعزى لمتغير المهنةواألغوار
  

تبعا لمتغيـر الصـفة  ،نحرافات المعياريةومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واال
للتعــرف علــى داللــة ) One-Way ANOVA(الوظيفيــة، ومــن ثــم اســتخدم تحليــل التبــاين األحــادي 

 دعـــم فـــي) جايكـــا( الـــدولي للتعـــاون  اليابانيـــة  الوكالـــة دورالمبحـــوثين مـــن  ةإجابـــ متوســـطالفـــروق فـــي 
  :يبينان ذلك) 24:4(و) 23:4(هنة، والجدوالن ، تعزى لمتغير المواألغوار أريحا في المحلية الهيئات
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 دعــم فــي) جايكــا( تقيــيم مســاعداتالمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ل: أ-23.4جــدول 
  ، تعزى لمتغير المهنةواألغوار أريحا في المحلية الهيئات

  

 ف المعيارياالنحرا المتوسط الحسابي العدد المهنة المحور

  مالئمةال مدى
 

 0.53 4.19 28 وظيفة حكومية

 0.41 4.10 28 تاجر

 0.58 4.02 52 مزارع

 0.50 3.94 46 غير ذلك

 اإلجراءات

 0.52 4.22 28 وظيفة حكومية

 0.38 4.11 28 تاجر

 0.55 4.03 52 مزارع

 0.40 4.04 46 غير ذلك

 األثر التنموي

 0.68 3.91 28 وظيفة حكومية

 0.47 3.87 28 تاجر

 0.74 3.60 52 مزارع

 0.54 3.70 46 غير ذلك

 المحلية الهيئات تمكين

 0.72 3.97 28 وظيفة حكومية

 0.54 3.92 28 تاجر

 0.68 3.80 52 مزارع

 0.61 3.77 46 غير ذلك

 المشاريع ديمومة

 0.61 3.92 28 وظيفة حكومية

 0.47 3.87 28 تاجر

 0.55 3.88 52 مزارع

 0.53 3.75 46 غير ذلك

ات
حدي

الت
 

 تحــــــــــــــــــــــــــــديات
 االحــــــــــــــــــــــــتالل

 اإلسرائيلي

 0.48 4.66 28 وظيفة حكومية

 0.73 4.44 28 تاجر

 0.55 4.57 52 مزارع

 0.69 4.32 46 غير ذلك

 اإلجــــــــــــــــــراءات
 القانونية

 0.88 3.06 28 وظيفة حكومية

 0.88 3.30 28 تاجر

 0.82 3.15 52 مزارع

 0.78 3.35 46 ر ذلكغي

 اإلجــــــــــــــــــراءات
 اإلداريـــــــــــــــــــــــــــــة

 والتنظيمية

 0.66 3.74 28 وظيفة حكومية

 0.57 3.32 28 تاجر

 0.72 3.63 52 مزارع

 0.57 3.59 46 غير ذلك
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 دعــم فــي) جايكــا( تقيــيم مســاعداتالمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ل: ب-23.4جــدول 
  ، تعزى لمتغير المهنةواألغوار أريحا في المحلية الهيئات

  
  

 ف المعيارياالنحرا المتوسط الحسابي العدد المهنة المحور

 التحــــــــــــــــــــــــــــديات
 االجتماعية

 0.93 2.59 28 وظيفة حكومية

 0.94 2.66 28 تاجر

 0.97 3.21 52 مزارع

 0.94 3.27 46 غير ذلك

 الكليـــــــة الدرجـــــــة
 للتحديات

 0.42 3.56 28 وظيفة حكومية

 0.36 3.47 28 تاجر

 0.51 3.66 52 مزارع

 0.45 3.65 46 غير ذلك

  
تقيـيم المبحوثين من حيـث  ةمتوسط إجابنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في  :أ-24.4جدول 

  ، تعزى لمتغير المهنةواألغوار أريحا في المحلية الهيئات دعم في) جايكا( مساعدات
  

  مصدر التباينمصدر التباين  المحورالمحور
مجموع مربعات مجموع مربعات 

  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

  مالئمةال مدى
 

 0.387 3 1.160 بين المجموعات

  2680. 150 40.217 داخل المجموعات 0.233 1.442

  153 41.377 المجموع

 اإلجراءات

 0.270 3 0.809 بين المجموعات

  2270. 150 34.093 داخل المجموعات 0.317 1.186

  153 34.902 المجموع

 األثر التنموي

 0.765 3 2.296 بين المجموعات

 3960. 150 59.424 داخل المجموعات 0.127 1.932

  153 61.720 المجموع

 المحلية الهيئات تمكين

 0.328 3 0.984 بين المجموعات

 4130. 150 62.003 داخل المجموعات 0.499 0.793

  153 62.986 المجموع

 المشاريع ديمومة

 0.200 3 0.601 بين المجموعات

 2920. 150 43.873 داخل المجموعات 0.562 0.685

  153 44.474 المجموع
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المبحــوثين مــن حيــث  ةمتوســط إجابــنتــائج تحليــل التبــاين األحــادي لداللــة الفــروق فــي  :ب-24.4جــدول 
  ، تعزى لمتغير المهنةواألغوار أريحا في المحلية الهيئات دعم في) جايكا( تقييم مساعدات

  

  مصدر التباينمصدر التباين  المحورالمحور
مجموع مربعات مجموع مربعات 

  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

ات
حدي

الت
 

 اتتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
 االحــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالل

 اإلسرائيلي

 0.831 3 2.492 بين المجموعات

 0.386 150 57.902 داخل المجموعات 0.096 2.152

  153 60.394 المجموع

 اإلجــــــــــــــــــــــــــــــراءات
 القانونية

 0.648 3 1.945 بين المجموعات

 6910. 150 103.668 داخل المجموعات 0.424 0.938

  153 105.614 المجموع

 جــــــــــــــــــــــــــــــراءاتاإل
 اإلداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 والتنظيمية

 0.890 3 2.671 بين المجموعات

 41600. 150 62.430 داخل المجموعات 0.098 2.139

  153 65.102 المجموع

 التحـــــــــــــــــــــــــــــــــــديات
 االجتماعية

 4.501 3 13.503 بين المجموعات

 8990. 150 134.902 داخل المجموعات 0.002* 5.005

  153 148.405 المجموع

 الكليـــــــــة الدرجـــــــــة
 للتحديات

 0.277 3 0.832 بين المجموعات

 2060. 150 30.864 داخل المجموعات 0.261 1.348

  153 31.697 المجموع

  )≥0.05α(عند مستوى  دال إحصائي*
  

) α ≥ 0.05( الداللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد ال أنه) 24:4( الجدول من يتضح
 دعم في) جايكا( الدولي للتعاون اليابانية الوكالة تقييم مساعدات حيث من المبحوثين ةإجاب متوسط في

 واألثـــر ،واإلجــراءات ،مالئمــةال مــدى فــي المهنــة، لمتغيــر تعــزى واألغــوار، أريحــا فــي المحليــة الهيئــات
ـــة الهيئـــات وتمكـــين ،التنمـــوي  واإلجـــراءات ،اإلســـرائيلي االحـــتالل وتحـــديات المشـــاريع وديمومـــة ،المحلي
 الداللــة مســتوى قــيم بلغــت حيــث للتحــديات، الكليــة والدرجــة ،والتنظيميــة اإلداريــة واإلجــراءات ،القانونيــة

 علـــــــى) 0.261، 0.098، 0.424، 0.096، 0.562، 0.499، 0.127، 0.317، 0.233( المحســـــــوبة
 ةإجابــ متوســطي فــ) α≥  0.05(بينمــا توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  التــوالي،

، )0.002(المبحـــوثين مـــن حيـــث التحـــديات االجتماعيـــة، حيـــث بلغـــت قيمـــة مســـتوى الداللـــة المحســـوبة 
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 Scheffe Post Hoc) للمقارنـة البعـدي )شـيفيه(مصدر الفروق، فقد استخدم الباحث اختبار  لمعرفةو 

Test) ، يبين نتائج المقارنة) 26:4(والجدول.  
  

فيه للمقارنـة البعديـة بـين متوسـطات محـور التحـديات االجتماعيـة، وفـق نتائج اختبار شي: 25.4جدول 
  متغير المهنة

  
 غير ذلك مزارع تاجر وظيفة حكومية المتوسط المهنة

 *0.677- 0.622- 0.071-  2.59 وظيفة حكومية

 0.606- 0.551-   2.66 تاجر

 0.055-    3.21 مزارع

     3.27 غير ذلك

  )≥0.05α(عند مستوى  دال إحصائي*
  

فـــي ) α≥  0.05(إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ) 25:4(يشـــير الجـــدول 
) وظيفـة حكوميــة(مــن حيـث التحـديات االجتماعيــة تعـزى لمتغيـر المهنــة بـين  ،المبحـوثين متوسـط إجابـة

  ).غير ذلك(، ولصالح )غير ذلك(و
 أريحـــابالقطـــاع والمشـــاريع الخاصـــة بمنطقـــة ذو عالقـــة مباشـــرة  _شـــيء بصـــفته _يتضـــح بـــأن المـــزارع

وتســـويق  ،والــذي لــه عالقـــة غيــر مباشــرة بالقـــدرة الشــرائية ،ويـــأتي بعــد ذلــك التـــاجر ،الزراعيــة واألغــوار
يتـــأثر بشـــكل كبيـــر بنتـــائج وانعكـــاس  الموظـــف ال غيـــر أنوالمســـتوى االقتصـــادي للمجتمـــع،  ،المنتجـــات

  .المشاريع على الخدمات
  

  :سابعةلمتعلقة بالفرضية الالنتائج ا 7.7.1.4
  

المبحـوثين مـن  متوسـط إجابـةفـي ) α≥  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة 
 أريحــا فــي المحليــة الهيئــات دعــم فــي) جايكــا( الــدولي للتعــاون  اليابانيــة  الوكالــة تقيــيم مســاعداتحيــث 

  .، تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبيةواألغوار
ن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة تبعـا لمتغيـر الصـفة وم

للتعــرف علــى داللــة ) One-Way ANOVA(الوظيفيــة، ومــن ثــم اســتخدم تحليــل التبــاين األحــادي 
 فـي) اجايكـ( الـدولي للتعـاون  اليابانيـة  الوكالة تقييم مساعداتالمبحوثين من  متوسط إجابةالفروق في 

) 26:4(، تعــزى لمتغيــر عــدد الــدورات التدريبيــة، والجــدوالن واألغــوار أريحــا فــي المحليــة الهيئــات دعــم
  :يبينان ذلك) 27:4(و
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 الهيئات دعم في) جايكا( تقييم مساعداتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل: 26.4جدول 
  :، تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبيةواألغوار اأريح في المحلية

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد الدورات التدريبية المحور

  مالئمةال مدى
 

 0.48 4.10 88 دورات فأقل 3

 0.51 4.09 31 دورات) 7- 4(

 0.59 3.86 35 دورات 7أكثر من 

 اإلجراءات

 0.47 4.10 88 دورات فأقل 3

 0.43 4.04 31 دورات) 7- 4(

 0.55 4.07 35 دورات 7أكثر من 

 األثر التنموي

 0.56 3.81 88 دورات فأقل 3

 0.61 3.81 31 دورات) 7- 4(

 0.78 3.49 35 دورات 7أكثر من 

 المحلية الهيئات تمكين

 0.63 3.90 88 دورات فأقل 3

 0.56 3.83 31 دورات) 7- 4(

 0.74 3.71 35 دورات 7أكثر من 

 المشاريع ديمومة

 0.56 3.85 88 دورات فأقل 3

 0.33 3.88 31 دورات) 7- 4(

 0.63 3.80 35 دورات 7أكثر من 

ات
حدي

الت
 

 تحـــــــــــــــــــــــــــديات
 االحــــــــــــــــــــــتالل

 اإلسرائيلي

 0.66 4.48 88 دورات فأقل 3

 0.68 4.36 31 دورات) 7- 4(

 0.46 4.61 35 دورات 7أكثر من 

 اإلجــــــــــــــــراءات
 القانونية

 0.80 3.33 88 ات فأقلدور  3

 0.77 3.35 31 دورات) 7- 4(

 0.87 2.83 35 دورات 7أكثر من 

 اإلجــــــــــــــــراءات
 اإلداريــــــــــــــــــــــــــــة

 والتنظيمية

 0.61 3.61 88 دورات فأقل 3

 0.62 3.54 31 دورات) 7- 4(

 0.78 3.55 35 دورات 7أكثر من 

 التحـــــــــــــــــــــديات
 االجتماعية

 0.91 3.03 88 دورات فأقل 3

 1.18 2.94 31 دورات) 7- 4(

 1.00 3.04 35 دورات 7أكثر من 

 الكليـــة الدرجـــة
 للتحديات

 0.41 3.64 88 دورات فأقل 3

 0.41 3.58 31 دورات) 7- 4(

 0.59 3.53 35 دورات 7أكثر من 
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تقيـيم المبحـوثين مـن حيـث  متوسط إجابةنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في : 27.4جدول 
  :، تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبيةواألغوار أريحا في المحلية الهيئات دعم في) جايكا( ساعداتم
  

  مصدر التباينمصدر التباين  المحورالمحور
مجموع مربعات مجموع مربعات 

  االنحرافاالنحراف
  درجات الحريةدرجات الحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

  مالئمةال مدى
 

 0.711 2 1.422 بين المجموعات

 2650. 151 39.955 داخل المجموعات 0.071 2.687

  153 41.377 المجموع

 اإلجراءات

 0.047 2 0.095 بين المجموعات

 2310. 151 34.808 داخل المجموعات 0.815 0.205

  153 34.902 المجموع

 األثر التنموي

 1.425 2 2.850 بين المجموعات

 3900. 151 58.870 المجموعاتداخل  0.028* 3.655

  153 61.720 المجموع

 المحلية الهيئات تمكين

 0.454 2 0.909 بين المجموعات

 4110. 151 62.077 داخل المجموعات 0.334 1.105

  153 62.986 المجموع

 المشاريع ديمومة

 0.050 2 0.101 بين المجموعات

 2940. 151 44.373 داخل المجموعات 0.843 0.171

  153 44.474 المجموع

ات
حدي

الت
 

 االحـــتالل تحــديات
 اإلسرائيلي

 0.492 2 984. بين المجموعات

 0.393 151 59.410 داخل المجموعات 0.289 1.250

  153 60.394 المجموع

 اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــراءات
 القانونية

 3.392 2 6.783 بين المجموعات

 6550. 151 98.830 داخل المجموعات 0.007* 5.182

  153 105.614 المجموع

 اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــراءات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  اإلداري

 والتنظيمية

 0.071 2 0.143 بين المجموعات

 4300. 151 64.959 داخل المجموعات 0.847 0.166

  153 65.102 المجموع

 التحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديات
 االجتماعية

 0.101 2 0.201 بين المجموعات

 9810. 151 148.203 اتداخل المجموع 0.903 0.103

  153 148.405 المجموع

 الكليـــــــــــة الدرجـــــــــــة
 للتحديات

 162. 2 0.323 بين المجموعات

 2080. 151 31.373 داخل المجموعات 0.461 0.778

  153 31.697 المجموع

  )≥0.05α(دال إحصائي عند مستوى *
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) α ≥ 0.05( الداللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد ال أنه) 27:4( الجدول من يتضح
 فــي) جايكــا( الــدولي للتعــاون اليابانيــة الوكالــة تقيــيم مســاعدات حيــث مــن ،المبحــوثين متوســط إجابــة فــي

 ،مالئمــةال مــدى فــي التدريبيــة، الــدورات عــدد لمتغيــر تعــزى واألغــوار، أريحــا فــي المحليــة الهيئــات دعــم
 واإلجـراءات ،اإلسـرائيلي االحـتالل وتحـديات ،المشـاريع وديمومـة ،المحليـة الهيئات وتمكين ،واإلجراءات

 الداللــة مسـتوى قــيم بلغـت حيــث للتحـديات، الكليــة والدرجـة ،االجتماعيــة والتحـديات ،والتنظيميــة اإلداريـة
 التــــوالي، علــــى) 0.461 ،0.903 ،0.847 ،0.289 ،0.843 ،0.334 ،0.815 ،0.071( المحســــوبة

المبحــوثين  متوسـط إجابـةفـي ) α≥  0.05(ة إحصـائية عنــد مسـتوى الداللـة بينمـا توجـد فـروق ذات داللـ
، 0.028(، حيــث بلغــت قيمــة مســتوى الداللــة المحســوبة القانونيــة واإلجــراءاتمــن حيــث األثــر التنمــوي 

للمقارنـــــة  )شـــــيفيه(مصـــــدر الفـــــروق، فقـــــد اســـــتخدم الباحـــــث اختبـــــار  ةعرفـــــمعلـــــى التـــــوالي، ول) 0.007
  يبين نتائج المقارنة) 29:4(والجدول  ،)Scheffe Post Hoc Test(البعدية

  
للمقارنة البعدية بين متوسـطات محـوري األثـر التنمـوي واإلجـراءات  )شيفيه(نتائج اختبار : 28.4جدول 

  :القانونية، وفق متغير عدد الدورات التدريبية
  

 دورات 7أكثر من  دورات) 7- 4( دورات فأقل 3 المتوسط عدد الدورات التدريبية المحور

األثر 
 التنموي 

 *0.324 0.001-  3.81 دورات فأقل 3

 0.325   3.81 دورات) 7- 4(

     3.49 دورات 7أكثر من 

  اإلجراءات
 القانونية

 *0.493 0.028-  3.33 دورات فأقل 3

 *0.521   3.35 دورات) 7- 4(

    2.83 دورات 7أكثر من 

  )≥0.05α(دال إحصائي عند مستوى *
  :إلى ) 28:4(دول يشير الج

المبحـوثين مـن  متوسـط إجابـةفي ) α≥  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
، )دورات 7أكثر مـن (و ،)دورات فأقل 3(تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية بين ، حيث األثر التنموي

  ).دورات فأقل 3(ولصالح 
 ،فترة زمنية قصيرة خالل هيئة المحليةرئيس ال أو ،لمسه العضوي أنيمكن  ،التنموي األثر أنهذا يعني 

مــن يخضــع بشــكل  ألنــه ؛فتــرة طويلــة إلــىولــيس بحاجــة  ،ت والمشــاريعاالمســاعد حصــل خاللهــا علــىي
  .التأهيل من خالل فترة الدورات إلىمباشر 
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من  ،مبحوثينال متوسط إجابةفي ) α≥  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
 7أكثــر مــن (و ،)دورات فأقــل 3(تعــزى لمتغيــر عــدد الــدورات التدريبيــة بــين  ،حيــث اإلجــراءات القانونيــة

  ).دورات فأقل 3(، ولصالح )دورات
مـن  ،المبحـوثين متوسـط إجابـةفي ) α≥  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

 7أكثـــر مـــن (و ،)دورات 7-4(ر عـــدد الـــدورات التدريبيـــة بـــين تعـــزى لمتغيـــ ،حيـــث اإلجـــراءات القانونيـــة
  ).دورات 7-4(، ولصالح )دورات

خــذ دورات ال تزيــد أتطلــب تالقانونيــة المعمــول بهــا فــي المســاعدات والمشــاريع  اإلجــراءات أنيعنــي هــذا 
 إلـى بـل بحاجـة ،السـهل بـاألمرالعمل مع المؤسسات الدولية لـيس  أن إلىوهذا يعود  ،عن ثالث دورات

رئيس المجلـس تسـاعده  أو ،للفهم القانوني لها، وكذلك الفترة الزمنية التي يستمر بها عضو أكثراهتمام 
  .)جايكا(المؤسسات الدولية ومنها  أوالقانونية سواء في الهيئات المحلية  اإلجراءاتفي فهم 
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  :النتائج المتعلقة بالمقابلة 8.1.4
  
 نتائج ليي وفيما مجاالت، في وتبويبها صياغتها ادةوٕاع ،لينالُمقابَ  إجابات بتلخيص الباحث قام

   :المقابلة
  

  :)جايكا( عمل طبيعة الُمقابلينكيف يرى 
  

 تنفيـــذ ويــأتي إغاثيــة، وليســـت تنمويــة مشــاريع تنفيــذ هـــي )جايكــا(أن طبيعــة وآليـــة عمــل لون الُمقــابيــرى 
 الخطـــة مـــع )جايكـــا( اريعمشـــ تنفيـــذ ويتماشـــى المحليـــة، الهيئـــات احتياجـــات علـــى بنـــاء )جايكـــا( مشـــاريع

 علـى بنـاء جاءت )جايكا( مشاريع ،واألغوار أريحا في خاص وبشكل ،المحلي الحكم لوزارة اإلستراتيجية
 مشــاريع :واألغــوار أريحــا لمنطقــة التحتيــة البنيــة فــي )جايكــا( مشــاريع وتتعلــق للمنطقــة، التنمويــة الخطــة

 )جايكـــا(مــن مشـــاريع وهنــاك وغيرهـــا، محليــةال للمجـــالس ومبــانٍ  ،والمـــدارس ،والطــرق ،الصـــحي الصــرف
  .المحلية الهيئات لدى وتمكينهم ،البشرية الموارد وتنمية قدرات برفع تتعلق

  
  :هاأهداففي تحديد  )جايكا(نجاعة 

  
  

 مـن ،المحليـة الهيئـات وتطـوير دعـم إلـى أعـوام الماضـية ةسـعت خـالل العشـر  )جايكـا( أنون الُمقـابليرى 
 الهيئـــات فـــي العاملـــة البشـــرية القـــدرات تمكـــين حيـــث ومـــن ،المـــواطن إلـــى اتقـــدمه التـــي الخـــدمات حيـــث

 الخارجيــة الجهــات مــن الخبــرات اكتســاب وأيضــا المحليــة، الهيئــات وتأهيــل لتــأهيلهم ؛وتــدريبهم ،المحليــة
 وجــودة قليلــة بتكلفــة الخــدمات لتقــديم ؛المشــتركة المجــالس دعــم إلــى أيضــا ســعت كمــا ،)جايكــا( وخاصــة
  .أفضل

  
 النفايــات إدارة مجــال فــي محليــة مجــالسهيئــات  قــدرات تحســين نجحــت فــي )جايكــا(بــأن  ونلُمقــابلايــرى 

 اآلليــــات إدارة علــــى وقــــادرة ،شــــؤونها إدارة علــــى قــــادرة لتصــــبح ؛الغربيــــة الضــــفة مســــتوى علــــى الصــــلبة
 إدارة أجـل مـن ،المجلس قدرات تعزيز على العمل يتم نهإ إذ المستقبل، في عليها تحصل التي والمعدات
  .مستقبال إحضارها سيتم التي المعدات واستخدام

 التـــي واالســـتراتيجيات السياســـات مســـتوى علـــى المحلـــي الحكـــم وزارة قـــدرات تحســـين إلـــى أيضـــاً  ىوتســـع
  .الخدمات وقطاع الصلبة النفايات قطاع تخص
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 :الُمقابلينمن وجهة نظر  )جايكا(ل بالنسبة واألغوار أريحا منطقة أهمية

  
 باعتبار جميعها، المنطقة في) Peace corodore( للسالم ممراً  واألغوار أريحا منطقة )اجايك( ترى

في الجانب ) جايكا( أن كما أوسلو، اتفاقية حسب) ج( المصنفة المناطق كبرأ واألغوار أريحا منطقة
 تم وقد ات،بالخدم وتزويدها ،المنطقة حسينلت مماثلة مشاريع بتنفيذ أيضا األردني لمنطقة األغوار تقوم

 باستطاعتهم يكون لكي أراضيهم إلى وصوللل الناس على للتسهيل ؛الطرق مشاريع من الكثير تنفيذ
 توفر بعد المنطقة في استثمارية مشاريع إقامة أيضا وتم اقتصادية، مشاريع وٕاقامة ؛األراضي استغالل
  .األساسية الخدمات

  
 ،خدماتفي ال ونقص ،تهميش من تعانيه لما )جايكا( اهتمامات ضمن واألغوار أريحا منطقة وتأتي
 أو ،الزراعة أو ،الصحة أو ،التعليم قطاع في سواء للمواطنين خدمات تقدم مشاريع أية وجود وعدم

  .وغيرها االقتصاد
  
 الحكـم وزارة فـي اوتركيزهـ ثقلهـا ووضـعت ،واألغـوار أريحا لمنطقة خصوصية )جايكا( مؤسسة أعطت و

 للمشـاريع صـلة ذات تكـون التـي األخـرى الجهـات مـع بالشـراكة تقـوم المحلـي الحكـم خـالل ومـن ،المحلي
  .المقصودة

  
 خـالل مـن ،اإلنسـان صـعيد علـى المحلـي بـالمجتمع النهـوض لكيفيـة الدراسـات مـن عـدد )جايكـا( وأجرت

 دور خـالل ومـن ،والموظفين وأعضائها المحلية الهيئات أدوار وتحسين المحلية، المجتمعات قدرات بناء
  .المجتمعات بناء في لنساءا
  

 المنطقـة أنّ  ُوجـد فقد التنموية، المشاريع من المنطقة الحتياجات المستفيضة الدراسات من االنتهاء وبعد
  .واألغوار أريحا محافظة محاور جميع شملت ،اً مشروع) 96( إلى بحاجة

  
 ،والفنيـة ،القانونيـة الناحيـة مـن سواء بالمشروع المتعلقة الجوانب دراسة يتم المشاريع تنفيذ في البدء وقبل

) Slowly but surely(قاعـدة عندهم وكان الدراسات من وغيرها ،للمشروع التنموي واألثر ،والترخيص
  .المشاريع إقامة على بالتأكيد ولكن ببطء يعني

  
 للبنيـة ميـداني معلومـاتي مسـح ألجـراء معهـا؛ بالتعـاون مختصـة يابانيـة شركات بتوظيف )جايكا( وقامت
  .المحلية الهيئات مع عليها موافقةال يتم التي المشاريع جدوى ودراسة ،للمنطقة التحتية
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 الشـروط وفـق العطـاءات وطـرح ،بالتنفيـذ تقـوم مـن وهـي) jics( منظمـة إلـى المـال تحويـل يـتم ذلـك وبعد
 تتـولى ةيابانيـ منظمـة هـي): jics( ومنظمـة الفلسـطينية، القـوانين مع تتضارب ال بحيث ،لديها المطلوبة

 المقـاولين مـع تتـابع التـي وهـي، الفلسـطينية للسـلطة المقدمـةعلى المسـاعدات للمشـاريع  واإلشراف التنفيذ
  االستشارية الهندسية والمكاتب

  
  :رواألغوا أريحا منطقة في المحلي الحكم ستراتيجيهافي تحقيق  )جايكا(مدى مساهمة 

 

 المحليـة، للهيئـات المطلوبـة واالحتياجات ستراتيجيةاال الخطة مع ومرتبطة متوافقة )جايكا( مشاريع تأتي
 ،)%100 (وبنسـبة كامـل بشـكل تنفيـذها تم التنموية الخطة في )جايكا( من وضعت التي المشاريع وكل

 عليهـا المصـادقة تـم والتـي ،واألغـوار أريحـا لمنطقة المحلية التنموية الخطة ضمن اً مشروع) 96( فهناك
  .على عدة مراحل )جايكا( من اً مشروع )40(حوالي تنفيذ مت الفلسطينية، الحكومة من

لمنطقــة أريحــا  لخطــة التنمويــةفــي ا فقــط التــي تــم تقــديمها مــن مجمــوع المشــاريع%) 41(وهــذا يعنــي أن
  .، وبقية المشاريع تم تنفيذها من قبل جهات مختلفة في السلطة الوطنية الفلسطينيةواألغوار

  
  

  :من خالل الهيئات المحلية جايكا عمشاري على والتقييم الرقابةأثر 
 

 المشاريع على المحلي الحكم ووزارة ،حيادية ولجان ،)جايكا( من وأخرى فترة كل مستمرة رقابة هناك
 على رقابة وهناك ،المتاحة اإلمكانيات ودفع ،وتشغيلها المؤسسة خلق على لعملاو  تنفيذها، تم التي
 أخرى، مشاريع في منها لالستفادة المستفادة العبر ألخذ ؛أخرىو  فترة كل وتقييمها ،المحلية الهيئات أداء

وقياس األثر الذي  المشاريع،مراقبة تنفيذ و  متابعةل المحلي الحكم وزارة فيون ياباني ونموظف ويوجد
  .تتركه المشاريع

  
) جايكـا( مؤسسـة غيـر يابانيـة أخـرى حياديـة جهـات مـن المشـروع مـن االسـتفادة أثـر مـدى قياس يتم كان

 يابـاني فريـق إرسـال يـتم حيـث المجتمـع، علـى لـه الحقيقـي واألثـر ،للمشـروع حقيقية نتائج على للحصول
 ميدانيـة ودراسـات ،مسـح بعمـل ويقـوم ،بالمشاريع عالقة ذا الفريق ويكون اليابان، في الخارجية وزارة من
المســـتفادة مـــن ذلـــك،  والـــدروس بالنتـــائج يتعلـــق مـــا بكـــل تقريـــر وكتابـــة واســـتخدامه، المشـــروع تنفيـــذ بعـــد

  .تقييمها في كبير اهتمام على النسوية بالمراكز الصلة ذات المشاريع وحصلت
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  :وتأثيرهاأهم المشاريع التي قامت بها جايكا 
  

 ،المحليــة الهيئــات خــدمات تمــس التــي الحيويــة القطاعــات معظــم اســتهداف تــم الُمقــابلينمــن وجهــة نظــر 
 صـحي، صـرف مشـاريع تنفيـذ تـم فلقد للقطاعات، االختصاص هاتج معمن قبلهم  بالشراكة تتم وكانت

 مــدارس، وبنــاء قرويــة، مجــالس وبنــاء تــدريب، ومراكــز متنوعــة، ومعــدات آليــات وتــوفير صــلبة، ونفايــات
  .البشرية الموارد تمكين استهدفت مشاريع إلى إضافة وغيرها، صحية ومراكز

  
 حيـث أوال التعليمـي بالقطاع متعلق يجابيإ تنموي أثر هناك كان تنفيذها تم التي للمشاريع نتيجة بالطبع

 خـالل مـن ذلك وظهر ،للنظر ملفت بشكل المحلية للمجتمعات الفتيات تعليم نسبة في زيادة ت هناككان
 لبنـاء نتيجـة األغـوار ومنطقـة ،البيضـه وعـين ،وكردلـة ،بردلة من تأتي التي المدرسة في الطالبات أعداد

 بنـاتهم وٕارسال األهالي ارتياح إلى أدى ةآمن وطرق ،الطالب لنقل باصات توفرو  ،للمنطقة قريبة مدرسة
  .األمية وتقليل التعليم على اإلقبال زيادة إلى أدى وهذا بأمان، للدراسة

  
األمـر  كـان أريحـا مـدارس إلـى أبنـائهم يرسلون كانوا الذين ،الغزال ومرج ،الزبيدات قرية في أيضا وكذلك

 هنـاك أصبح المنطقة هذه في مدارس قامةإ بعد ولكنة، آمن وغير طويلة طرق وعبرمكلفًا بالنسبة لهم، 
  .، وباستطاعة الجميع الوصول إليهاآمنة منطقة في كونها المدارس على اإلقبال في زيادة

  
 يـــومي بشـــكل تعمـــل صـــحية مراكـــز واألغـــوار أريحـــا منطقـــة فـــي يكـــن لـــم الصـــحي للقطـــاع بالنســـبة أمـــا

 ولكـن لقـرى بـين ويتنقـل ،معينـة مـدة كـل طبيـب يحضـر حيـث ،جزئي بشكل تعمل كانت وٕانما ،وبانتظام
 فــي لألطبــاء منــتظم دوام هنــاك أصــبح واألغــوار أريحــا منطقــة فــي ومستوصــف صــحية مراكــز بنــاء بعــد

 ،الطبيـــة الخـــدمات وتـــوفير ،المرضـــى اســـتقبال ويـــتم ،3-8 الســـاعة مـــن يـــومي بشـــكل الصـــحية المراكـــز
  .المنطقة تخدمل أريحا عن لبعدها الشمالي الوسط منطقة إلى سعافإ سيارة إحضار تم وكذلك

  
 مـن ذلـك ظهـر فقـد ،واألغـوار أريحـا منطقـة في االقتصادي القطاع على للمشاريع التنموي لألثر بالنسبة
 بإقامــة كانــت ســواء اقتصــادية مشــاريع إقامــة للكثيــر أتــاح الــذي وتعبيــدها، الداخليــة الطــرق تنفيــذ خــالل
 لمعظم الكهربائية الطاقة توسعة وأيضا، وغيرها ،للتمور مصانع إقامة أو ،طوب مصنع قامةإ أو ،مزارع
 إلــى تــؤدي كانــت جميعهــا المشــاريع وهــذه المنــاطق، مختلــف فــي وعمــران ســكانية توســعة إلــى أدى القــرى
  .البطالة نسبة من يخفف مما عاملة أيدٍ  تشغيل
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 عقــد حيــث مــن إنشــاؤها، تــم التــي النســوية المراكــز لخــال مــن األثــر ظهــر فقــط النســوي، للجانــب بالنســبة
 الخياطـــة مثـــل مهنيـــة مجـــاالت فـــي كـــان ســـواء للمـــرأة المختلفـــة المجـــاالت فـــي التثقيـــف تســـتهدف دورات
 مسـتوى علـى أو للـدخل، تـوفير علـى وتعمـل ،خياطـة نـاتيماكب النسـاء بعض تزويد على والعمل وغيرها
 فــي دورات تقــديم وتــم ســليمة، صــحية تربيــة وتــربيتهم نفــالهأط علــى للمحافظــة ؛للنســاء الصــحي التثقيــف
 إلــى أدى كلــه وهــذا المحليــة، المجتمعــات فــي المــرأة دور هــو ومــا ،العامــة والعالقــات االتصــال مهــارات
  .قدراتها وتحسين المرأة تثقيف

  
  :جايكا في المشاريع تنفيذ اتآلي
  

 يـتم إذ المحليـة، للهيئـات المحلـي المجتمـع ستشـارةا بعـد إال مشـروع أي تنفيـذ يـتم ال بأنـه ونيعتبر المقابل
 المجتمـع فئـات وكافـة ،والمؤسسات ،والجمعيات ،المحلية المجالس أعضاء تضم موسعة اجتماعات عقد

 علــى اإلجمــاع ويــتم للمنطقــة، التنمويــة المشــاريع مــن المطلوبــة االحتياجــات حــول واستشــارتهم ،المحلــي
 استشـــارة أهميـــة علـــى عامـــة الدوليــة المؤسســـات وتركـــز ألولويـــة،ا حســب ترتيبهـــا يـــتم مختلفـــة احتياجــات

 فقبـل تنفيـذها، ليـتم المشاريع من المطلوبة االحتياجات ومعرفة ،المختلفة أشكاله بجميع المحلي المجتمع
 الخــدمات مجــالس فــي المحليــة الهيئــات اجتمــاع يــتم كــان ،للمنطقــة التنمويــة ســتراتيجيةاال الخطــة عمــل

 يـتم أن بعـد األولويـة بحس ترتيبها ويتم ،للسكان وأهميتها ،طرحها تم التي المشاريع ةومناقش ،المشتركة
  .االحتياج وحسب للمجتمع أهمية األكثر المشاريع لتقديم األعضاء من عليها التصويت

  
 فـــي المشــاريع مــن كبيــر عـــدد علــى تحتــوي التــي للبــرامج والدراســـات ،والمخططــات ،الطلــب تقــديم وبعــد

 ختصـينم من دراستها ويتم ،اليابان سفارة إلى إرسالها يتم وبدورها ،التخطيط لوزارة إرسالها يتم ،المنطقة
 وزارة إبــالغ يــتم البــرامج علــى الموافقــة تمــت وٕاذا اليابــاني، البرلمــان مجلــس علــى وعرضــها ،اليابــان فــي

 بشــكل المحلــي كــمالح وزارة مــن للمشــروع إشــراف لجنــة تشــكيل ويــتم بالتنفيــذ، )جايكــا( وتباشــر ،التخطــيط
 ًا،تعليميـ المشـروع كـان إذا والتعلـيم التربيـة وزارة :مثـل المشـروع يخصـها التي الجهة مع بالشراكة أساسي

 استشـاري ومكتـب ،)جايكـا( عـن ممثلـين وبإشراف ،ذلك وغير ًا،صحي المشروع كان إذا الصحة وزارة أو
 كانـت البدايـة وفـي المشـروع، عطـاء عليه يرسى الذي المقاول األساسي والمنفذ ،المشروع على لإلشراف
 خبـراء وبتوجيهات يابانية منهجيات وتطبيق خيالية، المشاريع لتنفيذ )جايكا( مؤسسة وٕاجراءات متطلبات

 فريــق بوجــود المتطلبــات مــن قــدر أكبــر تطبيــق المشــروع لجنــة تحــاول وكانــت المشــاريع، تنفيــذ فــي جايكــا
  .المشروع اءانته يتم حتى واليابان فلسطين من مشترك
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  :المشاريع على للموافقة )جايكا(التي تتبعها  اإلجراءات
  
 للمشـروع الالزمة المعلومات جميع على والحصول ،للمنطقة الميداني بالمسح )جايكا( مؤسسة تقوم .1

 .المشروعب مةئالقاو  المستهدفة االختصاص ذات الجهات جميع من

ـــة ،المشـــروع حـــول معهـــم والتشـــاور ،المحلـــي المجتمـــع مـــع مـــرة مـــن أكثـــر باالجتمـــاع تقـــوم .2  وٕامكاني
  .التنموي وأثره ديمومته ومدى ،منه االستفادة

  .ات متاحة إلقامة المشروعإمكاني هناك كان إذا ما )جايكا( مؤسسة إمكانيات إلى الرجوع .3
  .المشروع أفكار على للحصول الذهني بالعصف القيام .4
  .وأهمية أولوية كثراأل المشاريع حول المحلية الهيئات من التصويت يتم .5
  .اإلسرائيليين الفلسطينيين أو من جميعها القانونية والموافقات المطلوبة التراخيص على الحصول .6
 ،البرلمان على المشروع وعرض ،اليابانية الحكومة بمخاطبة )جايكا( تقوم اإلجراءات هذه كل وبعد .7
  .الوزراء رئاسة مع االتفاقية توقع ذلك دعوب الفلسطينية الخارجية وزارة مخاطبةو  ،الكاملة الموافقة خذأو 
 المشـــرف المحلـــي الحكـــم مـــن لجنـــة تشـــكيل ويـــتم ،المشـــروع لتنفيـــذ التنفيذيـــة الجهـــة تســـتلم ذلـــك بعـــد .8

 المقــــاول هنــــدسمو  )جايكــــا( مــــن وخبــــراء ،للمشــــروع االختصــــاص ذات الــــوزارة مــــن ومشــــرف ،األساســــي
 .المطلوبة الشروط وفق العطاء رحط بعد التنفيذ خطوات وتبدأ ،االستشاري المكتب سومهند

  
  :والبطالة في التقليل من نسبة )جايكا(أثر مشاريع 

 

 قبــل المســتهدفة للمنطقــة الحـالي للواقــع ميدانيــة دراسـات علــى تقــوم المشـاريع لبرنــامج األساســية الفكـرة إنّ 
 واالقتصــاد، ،لــةوالبطا ،والتهمــيش ،والحاجــة ،الفقــر ومنهــا ،المختلفــة الجوانــب جميــع مــن المشــروع تنفيــذ
 االختصـاص، جهـات مـن وغيرها ،والمساكن ،السكان وعدد ،التعليم نسبة عن إحصائية معلومات وجمع

 االسـتفادة مسـتوى تقـدير ليـتم ؛وغيرهـا ُرّحـل أم مسـتقرين السـكان كان إذا :مثل كاملة اجتماعية ودراسات
  .استمراره ومدى المشروع من
 

 المحلــي للمجتمــع ،االقتصــادي والوضــع ،والبطالــة ،الفقــر عــدالتم بدراســة تقــوم )جايكــا( مؤسســة وكانــت
 فـي) جايكـا( قبـل مـن اهتمـام هنـاك وكـان ،رأكبـ المشـروع نجـاح فكـرة تكون مرتفعة النسبة كانت ما وكل

 األهــداف تحقيــق ومــدى ،والصــحة ،والتعلــيم ،الفقــر :مثــل تنفيــذها يــتم التــي للمشــاريع االجتماعيــة اآلثــار
  .المشاريع تنفيذ من إليها يسعوا التي
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 من مؤقتة لفترات ،واألغوار أريحا من عاملة أيدي تشغيل يتم كان تنفيذها تم التي للمشاريع ونتيجة
 المطلوبة االحتياجات وفق دائم بشكل توظيفهم تم الموظفين وبعض المشروع، على ،وموظفين ،عمال

 لدينا ليس ولكن ،وغيرها الصحية اكزالمر  في ،إدارية ووظائف ،للسيارات السائقين :مثل الوظائف من
  .البطالة من نسبة ألخذ إحصائية

  
 لمتابعـــة المشـــاريع تنفيـــذ أثنـــاء ،المحليـــة والهيئـــات ،المشـــتركة المجـــالس فـــي عمـــل فـــرص خلـــق تـــم أيضـــاً 
 ومـن )جايكـا( لـدى أو ،المحلـي الحكـم وزارة أو ،نفسـها المحليـة الهيئـات مع كانت سواء المشاريع أعمال

 الفنيــــين وبعــــض ،وســــكرتيرة ،للمشــــروع ومحاســــب ،للمشـــروع تنفيــــذي مــــدير: مثــــل تمــــت لتــــيا الوظـــائف
  .المشاريع احتياج على بناء جاء وجميعها ،المطلوبة لألعمال

  
  :الفلسطينية السلطة في بها المعمول القانونية اإلجراءات مع )جايكا( توافق

  
 قبـــل مـــن المشــاريع تنفيـــذ فــي الفلســـطينية لطةالســ لـــدى المتبعـــة القانونيــة اإلجـــراءات واحتــرام مراعـــاة يــتم

 المحلـي الحكـم وزارة وقـوانين الفلسطيني، القانون في عليها المنصوص عطاءاتلل قوانين ومنها ،)جايكا(
 موافقـــة واخــذ ارض قطعـــة تخصــيص يـــتم أن قبــل مشـــروع أيــة تنفيـــذ يــتم وال ،األرض قطعـــة بتخصــيص

 تواجـه قانونيـة مشـاكل هنـاك وكانـت للمشـروع، لتـرخيصا بعـد إال التنفيـذ يتم ولن ،االختصاص أصحاب
 هــذه بســبب ،المشــاريع بعــض ضــياع مــن تخــوف وكــان المشــروع تــتم حتــى طويلــة لفتــرة وتمتــد ،المشــروع

  .األراضي تخصيص  قانون وخاصة القوانين لهذه متفهمة كانت) جايكا( مؤسسة أن إال اإلجراءات
  

  ):جايكا( في الصرف وآليات التمويل
  

 إلـى ولـيس ،)المقـاول( للمشروع المنفذة الجهة إلى) جايكا( مؤسسة من مباشر بشكل تكون الصرف آلية
 الدراســات إعــداد المحليــة والهيئــة للــوزارة الــرئيس الــدور ويكــون المحليــة، الهيئــة أو ،المحلــي الحكــم وزارة

  .تنفيذه على الموافقة ألخذ ؛بالمشروع الخاصة
  

 التــيو  دوليــة لمشــاريع العطــاءات بعــض هنــاك وكانــت المحليــة، الهيئــة أو الــوزارة مــن العطــاء طــرح ويــتم
 ،يابـانيين خبـراء بتنفيـذ وكـان) القـدرات وبنـاء الفنـي التعـاون مشـروع(المحليـة للهيئـات الفنـي دعمبال تتعلق

 أو اً داخليـ إمـا العطـاء يكـون نأبـ تقـرر مـن هـي )جايكـا( ومؤسسـة المحلـي، الحكـم وزارة مع تام وبتنسيق
  .ج الدولةمن خار 
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  :المحلية الهيئات وتمكين )جايكا(
  

 ،وتقويتها ،قدرتها وزيادة ،تمكينها إلى ،الخدمات ومجالس المحلية للهيئات والمساعدات المشاريع هدفت
 الهيئات تمكين على تعمل المشاريع من عدد وهناك للمواطنين، الخدمات تقديم بإمكانها ليكون ؛ودعمها
 أثاث وتوريد ،واألغوار أريحا في المشتركة والمجالس المحلية للهيئات خاصة مقرات بناء :مثل المحلية
 للموظفين، تدريبية ورشات عمل أيضا وتم للنقل، بسيارات وتزويدها ،المحلية للهيئات خاصة ومكاتب
 أو مباشر بشكل استفادت المحلية الهيئات كافة إن حيث، المحلية للهيئات للدخل مدرة مشاريع وتقديم
 مجلس في عضو كونها استفادت .مباشر بشكل تستفد لم التي والهيئة ،المشاريع من مباشر غير

  .مشترك خدمات
  

 ولجــان ،الخــدمات ومجــالس ،المحليــة الهيئــات مــوظفي وتمكــين قــدرات رفــع عاتقهــا علــى )جايكــا( أخــذت
، أريحا بلدية مكتبة أسفل ويقع بالكامل، )جايكا( نفقة على للتدريب أريحا مركز تأسيس تم فقد ،المشاريع

 خاصــاً  برنامجــاً ) 25( علــى التــدريب فيــه يــتم وكــان ،كامــل تــدريب كمركــز بتجهيــزه اليابــانيون قــام حيــث
  .المحلية الهيئات بموظفي

  
 ،مختلفـــة مواقـــع مـــن المحلـــي الحكـــم وزارة مـــن مـــدربين) 7( اختيـــار تـــم بالتـــدريب المباشـــرة يـــتم أن قبـــل

 بتمويــل جميعهــا وكانــت متعــددة، الــدورات وكانــت ،مــدربين إعــداد اتدور  وٕاعطــائهم األردن إلــى وٕارســالهم
  .)جايكا( من
  
 فقـط الغربيـة الضـفة مـن المحليـة الهيئـات مـوظفي من) اً وٕاناث راً ذكو (موظف) 2700( من أكثر تدريب تم

 مـــوظفي قـــدرات رفـــع التـــدريب مـــن األساســـي الهـــدف وكـــان ،)جايكـــا( حســـاب علـــى ســـنوات ثـــالث خـــالل
 قـدرتها ورفـع وجـه، أكمـل على للمواطنين الخدمة لتقديم ؛المختلفة المجاالت مختلف في يةالمحل الهيئات
  .تنفيذها يتم التي المشاريع إدارةعلى 

  
 في اختصاص :مثل الموظفين تستهدف متعددة اختصاصات وفي ،مختلفة تدريب ورشات عقد تمي كان
 القطاعات، في يعملون الذين الموظفين تأهيل أجل من ،أخرى مجاالت في أو ،الصلبة النفايات إدارة

 اكتسبوا الذين والفلسطينيين اليابانيين الخبراء من التدريب ويكون ،تدريبية ومواد أدلة وضع وتشمل
 مركز غالقإل نظراً  الفنادق بعض في أووكان يتم تدريبهم إما في الوزارة،  ،طويلة لفترات الخبرات
  .أريحا في التدريب
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 تدريبيـة دورات عـدة لتلقـي ،اليابـان إلـى المحليـة والهيئـات المحلـي الحكـم مـن موظفين عدة إرسال تم كما
ـــات المؤسســـاتي التمكـــين :مـــن ذلـــك والهـــدف ،المتنوعـــة الخبـــرات واكتســـاب ،مختلفـــة مجـــاالت فـــي  للهيئ

 الســـــياحية، واإلدارة والمحاســـــبة، البلـــــديات، وٕادارة والميـــــاه، الصـــــحي، الصـــــرف :مجـــــاالت فـــــي المحليـــــة
 تتمثـل واألغـوار أريحـا منطقة في المشتركة الخدمات ومجالس المحلية الهيئات تتلقاها التي عداتوالمسا

 إدارة فــي وتمكيــنهم ،المحليــة الهيئــات مــوظفي وتــدريب ،لصــغيرةا المشــاريع تشــمل فنيــة مســاعدات :فــي
  .للمواطنين وجه أكمل على الخدمات وتقديم ،المشاريع

  
  :الحياة ستوىم وتحسين )جايكا( تقييم مساعدات

  
 للسـكان المعيشـي المسـتوى تحسـين إلـى تنفيـذها تـم التي مشاريعالمساعدات وال خالل من )جايكا( تسعى

 ،العامـة الخـدمات مـن اً مرفقـ عشـرين مـن أكثـر تطـوير مشـروع تنفيذ تم حيث واألغوار، أريحا منطقة في
 مليـون) 10( بقيمـة حليـةم هيئـة) 16( ويسـتهدف شـوارع،و  جسـور،و  مدارس،و  صحية، عيادات :وتشمل
 تحســين خــالل مــن المنــاطق هــذه فــي المعيشــة وضــع تحســين المشــروع مــن الهــدف وكــان تقريبــا، دوالر

  .للسكان المقدمة العامة الخدمات
  

 بعيـدة )جايكـا( من مشاريع تنفيذ تم نهإ حيث المختلفة، القطاعات على )جايكا( لمشاريع انعكاس وهناك
 ،الصـــحي والصـــرف ،الطـــرق فـــتح :حيـــث مـــن المكـــان لهـــذا الخـــدمات توســـعة بهـــدف ،البلـــد مركـــز عـــن

 ،الســـياحية المنتجعـــات زادت إذ ،األخـــرى للقطاعـــات فرصـــة يحـــتأت المشـــروع هـــذا خـــالل ومـــن ،وغيرهـــا
  .المشروع عن للسائح جيدة بيئية صورة المشروع وعكس، التجارية والمحالت

  
 ناحيــة مــن المحليــة للهيئــات االجتمــاعي توىالمســ علــى تغييــر هنــاك كــان بالعمــل )جايكــا( بــدأت وعنــدما
 ،واألغـوار أريحـا منطقـة فـي المحليـة الهيئات بين التواصل من زاد مما ،الواحد والفريق ،الجماعي العمل
 بينهم أصبح ، حيثواسعة ومساحات جغرافي تباعد وهناك ،كبير سكاني عدد تضم ال الهيئات هذه ألن

 للنفايات مشترك خدمات جلسم :مثل ،المنطقة في المشترك روعالمش يجمعهم ،مستمرة واتصاالت ترابط
  .المحلية والهيئات السكان بين مجتمعي ترابط هناك وأصبح ،المحلية الهيئات كافة يخدم الذي الصلبة

  
  :واألغوار أريحافي منطقة  )جايكا( مشاريعل الجغرافي التوزيع

  
 علـى وكانـت واألغـوار أريحـا محافظة منطقة في ربعةاأل المحاور على تنفيذها تم التي المشاريع توزعت
 :التالي النحو



 125

  :  الغربي الوسط
  .الغربي الوسط منطقة قرى جميع وتخدم ،النصارية في للبنات ثانوية مدرسة بناء تم •
  .الغربي الوسط منطقة قرى أيضا يخدم النصارية في ثقافي رياضي مركز بناء •
 ودورات ،خياطة دورات إعطاء فيه يتم وكان ،المنطقة قرى ميخد العقربانية في نسوي مركز بناء تم •

  .وغيرها والطفولة األمومة تخص ودورات ،طبخ
 باإلضـافة وزراعـي ونسـوي صـحي مركـز متنوعـة خـدمات ويضم شبلة عين في خدمات مجمع بناء •

  .المحلية الهيئة مجلس إلى
  .جميعها المنطقة تخدم النصارية في بيطرية عيادة بناء •
ـــواجي ،حســـن وبيـــت ،والعقربانيـــة ،والنصـــارية ،شـــبله عـــين مـــن كـــل فـــي وطـــرق ارعشـــو  تعبيـــد •  ،والن

  .حسن وبيت العقربانية تربط طرق إلى باإلضافة
 بعــد تــتم وكانــت ،طقاالمنــ لكــل كهربائيــة وأعمــدة أبــراج وعمــل، الكهربائيــة الطاقــة مضــاعفة مشــروع •

  .اإلسرائيليين موافقة
   .شبلة عين في مدارس أسوار بناء •

  :الشرقي سطالو 
  .القديم المجلس وترميم الجفتلك قرية لمجلس مقر بناء •
  .الغزال مرج في أخرى لمدرسة صفية غرف وٕاضافة ثانوية مدرسة بناء •
  .الزبيدات في مدرسة بناء •
  .نعجه مرج في صحية عيادة بناء •
  .فصايل قرية في خدمات مجمع بناء •

  :الشمالي الوسط
  .الشمالي الوسط منطقة كل وتخدم ا،يضالب عين في للبنات ثانوية مدرسة بناء •
  .البيضا عين لمستوصف صفية غرف وٕاضافة ترميم •
  .للمنطقة لمشتركا الخدمات مجلس مقر بناء •
  .وبردلة االبيض عين في الشبكة وتوسيع ،الكهربائية الطاقة قدرة رفع •
  .بردلة في األغراض متعدد خدمات مجمع بناء •
 مدرســة إلــى الغــور فــي أخــرى ومنــاطق والحديديــة فارســيةوال المــالح مــن الطــالب لنقــل باصــين شــراء •

 .االبيض عين

  .توفير سيارة إسعاف لمجلس الخدمات •
  :الجنوبي الوسط

  .العوجا في للطالبات صفية غرف إضافة •
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  .العوجا في المستوصف وتوسعة قدرة زيادة •
  .العوجا في داخلية طرق وتعبيد إنشاء •
  .الفوقا والديوك النويعمة لقرية داخلية طرق وتعبيد أطفال روضة بناء •
 .للنساء خياطة ناتيماك مشروع إلى باإلضافة •

  
 ،خـدمات مجـالس أو ،صـحية مراكـز أو ،مـدارس :سـواء الكامـل باألثـاثيتم تزويد جميع المشـاريع  وكان

 عــــام حتــــى دوالر مليــــون) 12( المشــــاريع لهــــذه للمســــاعدة اإلجماليــــة القيمــــة وكانــــت ،محليــــة هيئــــات أو
 هنـاك وكـان ،أعـاله المـذكورة القـرى معظـم فـي للكهربـاء الـدفع مسـبقة عـدادات تركيب أيضا وتم ،2012
 واالنتمــاء ،المحليــة الهيئــة أهميــة حــول الســلوك تغييــر إلــى أدى ممــا المســتحقات تســديد حــول مــنهم التــزام
  .تجبر الناس االلتزام بالدفع سلطة هناك وليست ،)c( المناطق هذه ألنّ  إليها،

   
 للوظائف مواطنين وتوظيف ،باألثاث وتزويدها الخدمات ومجالس المحلية للهيئات قراتم بناء تمكما 

  .للمنطقة متنقلة بيطرية بعيادة المنطقة تزويد وتم تمكينها، إلى ذلك أدى حيث المطلوبة
  
 ،المجاالت كافة في الناس من عام ىرض إلى دىأ المواطنين حياة على انعكاس المشاريع لهذه كانو 

 عن ما نوعا للمواطنين متوفرة األساسية الخدمات وأصبحت ،االجتماعية الحياة في تحسين إلى ىوأد
  ).الناس يعتبرون أريحا جزءًا من اليابان لكثرة المشاريع التي قدموها وأصبح( قبل،
  

  واألغوار أريحافي  )جايكا(التي تواجه  التحديات
  

  :اإلسرائيلي االحتالل تحديات
  

 ،)c(المنــاطق فــي تمثلــت اإلســرائيلي االحــتالل مــن تحــديات المشــاريع تنفيــذ فــي ةالمحليــ الهيئــات واجهــت
 لمكــب :ســواء للمشــاريع تــراخيص إصــدار مــن تمــانع وكانــت ،الكاملــة اإلســرائيلية للســيطرة تخضــع والتــي

  .وتعبيدها الطرق شق أو ،المحلية للهيئات مبانٍ  أو النفايات
 أّدى ممــا اسـتيطان، أو ،التفافيـة طـرق شـق أو ،حـواجز مـن :سـواء المسـتمرة اإلغالقـات تحـدي كـان كمـا
  .المشاريع في العمل إعاقة إلى
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  :والمالية البشرية التحديات
  

 مســتوى وضــعف المشــاريع، وتنفيــذ إدارة فــي المحليــة الهيئــات لــدى والماليــة البشــرية اإلمكانيــات ضــعف
 حيـث المـانحين مـن التمويـل حدوديـةوم المحليـة، الهيئـة بـدور يتعلـق ما في المحلي المجتمع لدى الوعي

 تقــديمها وتــم مشــروع 200 حــوالي واألغــوار أريحــا منطقــة فــي مشــاريع إلقامــة المطلوبــة االحتياجــات نإ
  .عالمشاري بعض تنفيذ يتم ولم ،للمانحين

  
  اإلدارية التحديات

 وتأخذ كثيرة لمتطلباتفا ،قابلة للتنفيذ بالرغم من أنها لم تكن سهلة) جايكا( مع اإلدارية اإلجراءات كانت
 جداً  نو دقيقأنهم و  ،اً صفر  يعتبرونه الخطأ وهامش مثالي، المشاريع تنفيذ في اليابانيين فعمل طويال، وقتا
 أحيانـا التمويـل كفايـة وعدم المشاريع، تنفيذ في زمنية مخاطر إلى باإلضافة ،والهندسة لبناءا معايير في

  .المشاريع بعض الستكمال
  

 تــم ولكــن ،األميريــة األراضــي بعــض أو ،للمشــروع المحــدد الوقــت مثــل األخــرى ياتالتحــد بعــض وهنــاك
  .عليها والسيطرة تجاوزها

  
  :القانونية التحديات

  
 ويجــري ،تطــوير إلــى بحاجــة نــهإ إذ كبيــرًا، تحــدياً  المشــتركة الخــدمات مجــالس لعمــل النــاظم اإلطــار كــان
 وســـيتم ،2006 عـــام نســـخة آخـــر وكانـــت ،المشـــتركة الخـــدمات مجـــالس نظـــام تطـــوير علـــى العمـــل اآلن

 المشـاريع تنفيـذ تسـهيل فـي سـاعد المحلية الهيئات قوانين على تعديالت إجراء أن كما. العام هذا تطويره
  .واألغوار أريحا في

  :االجتماعية التحديات
  

 والحيــاة العامــة وحيــاتهم ،واألغــوار أريحــا منطقــة فــي المجتمــع لطبيعــة وذلــك ،التحــديات بعــض واجهــت
 فـي النسـاء مشـاركة المثـال سـبيل علـى المشـاريع، بعض تقبل في اً عائق شكّلت التي التقليدية االجتماعية

 الجهـود لهـذه ونتيجـة، والتـدريب ،التوعيـة خـالل مـن تجـاوزه وتـم المحليـة، الهيئـات وٕادارة العامـة األنشطة
  .اليابان لىإ الخارجية والدورات المحلية الهيئات في النساء من مشاركة هناك أصبحت
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 األميــة لمحــو مشــاريع فــتح تــم وقــد ،المنــاطق بعــض فــي قليلــة واألغــوار أريحــا فــي المتعلمــين نســبة وتعــد
  .المحلي المجتمع من تجاوب له وكان

  
 البلــد، فــي العامــة المصــلحة أجــل مــن عليهــا الســيطرة يــتم كــان نــهأ إال كبيــراً  تحــدياً  تعــد العشــائرية وكانــت
 توجــد وال والــذي يكــون ســلبيا دائمــًا، المحلــي المجتمــع تعــاون عــدم فــي تمثــلت اجتماعيــة تحــديات وهنــاك
  .الخدمات بدل المواطن عند الدفع عدم ثقافة وترسيخ المشاريع، في مالية مشاركة

  
وبنـــاء علـــى مـــا تضـــمنه القســـم األول مـــن أســـئلة الدراســـة وفرضـــياتها وٕاجابـــات المقابلـــة، فـــإن اإلجابـــات 

  :تاليأتي على النحو التئلة الدراسة الواضحة والمحددة لباقي أس
  
فـي دعـم الهيئـات المحليـة فـي منطقـة ) جايكـا(الوكالة اليابانية للتعاون الـدولي هو تقييم مساعداتما  •

 أريحا واألغوار؟

دور حيـوي وكبيـر جـدًا،  لهـا دعـم الهيئـات المحليـة فـي منطقـة أريحـا واألغـوارفي  )جايكا( مساعداتإن 
 .نموها وتطورهاويعد ركيزة أساسية في 

على المستوى المجتمعي فـي ) جايكا(ما هو األثر التنموي لمساعدات الوكالة ليابانية للتعاون الدولي •
 منطقة أريحا واألغوار؟

ســتفيد تواإلنســانية، و  ،والتربويــة ،واالقتصــادية ،مســاهمة حقيقيــة فــي التنميــة االجتماعيــة )جايكــا(تســاهم 
اعــات، كمــا يســتفيد منهــا المواطنــون والقطاعــات المختلفــة مثــل قطــاع منهــا الهيئــات المحليــة أفــرادًا وجم

  . النساء
مـع احتياجـات ) جايكـا(الوكالة اليابانية للتعاون الدوليالبرامج والمشاريع التي نفذتها  مالئمةما مدى  •

 الهيئات المحلية في منطقة أريحا واألغوار وأولويات التنمية؟

وخطـــط التنميـــة فـــي الهيئـــات  ،ســـتراتيجية لـــوزارة الحكـــم المحلـــيمـــن الخطـــط اال) جايكـــا(تنطلـــق مشـــاريع 
المحليـــة فـــي منطقـــة أريحـــا واألغـــوار، كمـــا أنهـــا تســـتند إلـــى دراســـة الحاجـــات التـــي تقـــوم بهـــا قبـــل البـــدء 

 .مع احتياجات الهيئات المحلية والسكان على حد سواء لمالئمةبالمشاريع، وهذا يؤكد ا

لتحديـــد آليـــات العمـــل ) جايكـــا(وكالـــة اليابانيـــة للتعـــاون الـــدوليمـــا هـــي اإلجـــراءات التـــي تقـــوم بهـــا ال •
 والمستفيدين في منطقة أريحا واألغوار؟

وترتبط بخطط التنفيذ التي ترسمها لمشاريعها في الهيئات  ،دقيقة ومنظمة ومتوازنة )جايكا(إن إجراءات 
  .وهذا األمر يتم في جميع المجاالت اإلدارية والمالية والفنية ،المحلية

في تمكين الهيئات المحلية في منطقة ) جايكا(الوكالة اليابانية للتعاون الدولي هو تقييم مساعداتما  •
 أريحا واألغوار؟
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ــــديم التــــدريب اإلداري لمــــوظفي الهيئــــات المحليــــة ــــى أداء مهــــامهم ،تمثــــل فــــي تق وٕادارة  ،ومســــاعدتهم عل
 اآلليــات :ســاهم فــي عمليــة التمكــين مثــلالمشــاريع بشــكل حقيقــي ومهنــي، وتقــديم المــوارد المختلفــة التــي ت

  .وغيرها
فــي منطقــة أريحــا ) جايكــا(هــل يوجــد ديمومــة للمشــاريع المنفــذة مــن الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدولي •

 واألغوار؟

اســتمرت فــي تقــديم ) جايكــا(إن مقيــاس ديمومــة المشــاريع ال يظهــر خــالل تنفيــذها، ومــع ذلــك فمشــاريع 
 .نتهاء منها، ويمكن إجراء دراسات تتبعية لتقصي ديمومة المشاريعخدماتها كعمل مؤسسي بعد اال

فـي دعـم الهيئـات ) جايكـا(الوكالـة اليابانيـة للتعـاون الـدوليما هي طبيعة التحديات التي تواجـه عمـل  •
 المحلية في منطقة أريحا واألغوار؟

يـث استصـدار التصـاريح ، مـن ح)جايكـا(العائق األكبر أمـام عمـل  لتمثل التحديات التي يخلقها االحتال
أو إيقـاف العمـل فـي  ،، وتسهيل إدخال المعدات واآلالت الالزمة للعمـل)C(الخاصة بالعمل في مناطق 

  .منطقة المشروع وغيرها
  

  :ملخص نتائج الدراسة 9.1.4
 

مع احتياجات منطقة أريحا  )جايكا(مساعدات  مالئمةن مدى أقابلة باتفقت نتائج االستبانة والمُ  •
فـــــي  %)80(المبحـــــوثين جابـــــةحيـــــث بلغـــــت النســـــبة المئويـــــة الكليـــــة إل ،مرتفـــــع جـــــدا واألغـــــوار

التنميــة يــتم وفقــا لخطــة )  جايكــا(مشــاريع الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدولي  تنفيــذ، و االســتبانات
  .واألغوار أريحا لمنطقة ستراتيجيةاال

 ،واضـحة وسـليمةكانـت  عنـد تنفيـذ المشـاريع )جايكـا(عمـل  إجـراءاتن أبـئج الدراسـة نتـا أشارت •
كانـت مرتفعـة جـدًا حيـث و  ،المعمـول بهـا فـي السـلطة الفلسـطينية واألنظمـةوتنسجم مع القـوانين 

 .)%81(في االستبانات جابات المبحوثينبلغت النسبة المئوية الكلية إل

ـــ •  ومشـــاريع لمســـاعدات اً ايجابيـــ اً تنمويـــ اً أثـــر ن هنـــاك أتوافقـــت إجابـــات االســـتبيانات والمقـــابالت ب
 ر،واألغــوا أريحــا منطقــة فــي المجتمعــي المســتوى علــى) جايكــا(الــدولي للتعــاون اليابانيــة لوكالــةا

 . )%74.8(كانت مرتفعة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية الستجابات المبحوثين عليها 

أخذت على عاتقها تمكين الهيئات المحلية مـن ) جايكا(المبحوثين بأن  وٕاجابات ونلقابَ يتفق المُ  •
بلغت النسبة المئوية وتزويد الهيئات المحلية بمتطلبات التمكين و  ،ورفع القدرات ،التدريب خالل
 %).77(للتمكين الكلية 
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 واألغـوار أريحا منطقة في) جايكا(الدولي للتعاون اليابانية الوكالة من المقدمة المشاريع ديمومة •
المقـابالت بـأن هنـاك رقابـة ، وجـاء فـي )%77 (كانت مرتفعة حيث بلغت النسبة المئويـة الكليـة

 .يعزز ديمومة المشاريع )جايكا(مستمرة على المشاريع المنفذة من قبل جهات محايدة من 

 االحـتالل هـو )جايكـا(لعمـل  التحـدي األكبـر أن مبحـوثينال وٕاجابـاتلين قابَ من المُ  إجماعهناك  •
 فـي) جايكـا(الدولي لتعاونل اليابانية الوكالة عمل تعيق جملة التحديات التي من بين اإلسرائيلي

التحـــدي هـــا تال، و )%90( مرتفعـــة جـــدًا حيـــث بلغـــت بنســـبة وجـــاءت ،واألغـــوار أريحـــا منطقـــة
 حيــث القــانوني، وأخيــرًا جــاء التحــدي االجتمــاعي وكانــت متوســطةومــن ثــم  اإلداري والتنظيمــي

 . )%60(بلغت النسبة المئوية للدرجة الكلية

 المحلـي المجتمـع استشـارة بعـد إال مشـروع أي تنفيذب تقوم ال )جايكا(ن وكالة أب ونلقابَ اجمع المُ  •
 ،والجمعيــات ،المحليــة هيئــاتال أعضــاء تضــم موســعة اجتماعــات عقــد يــتم إذ المحليــة، للهيئــات

مــا ، وهــذا المطلوبـة االحتياجــات حــول واستشـارتهم ،المحلــي المجتمــع فئـات وكافــة ،والمؤسسـات
 .تقوم باستشارة الحكم المحلي قبل تنفيذ المشاريع) جايكا(أن )%88(بنسبة ونالمبحوث يؤكده

ولكنهـــا تعمـــل علـــى خلـــق وظـــائف  ،تســـعى للتخفيـــف مـــن البطالـــة) جايكـــا(ن ون بـــألقـــابَ يـــرى المُ  •
بعض الوظـائف القليلـة لالسـتمرار بالمشـروع،  إال ،وليست دائمة تنتهي بانتهاء المشروع ،مؤقتة

وتحسـين الحيـاة  ،فـي التخفيـف مـن البطالـة) جايكـا(ن مسـاهمة أالمبحـوثين بـ إجاباتوهذا يؤكد 
 .)%65(بنسبة متوسطة لم تتجاوز كانت على المستوى المجتمعي

تتـوزع علـى جميـع المنـاطق ) جايكـا(مشـاريع  ًا فـيهنـاك تنوعـ أن وعينة الدراسـة نو لقابَ يؤكد المُ  •
 .وتشمل كافة القطاعات التنموية ،الجغرافية

ذات ديمومــة  )جايكــا(لوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدوليا المبحــوثين أن مشــاريع مــن )%77(أجمــع •
 .وتستمر بخدمة المواطنين
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  الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التوصياتالدراسة و  استنتاجات
  

  :تالييمكن أن نلخص أهم االستنتاجات والتوصيات التي توصلت لها الدراسة على النحو ال
  

  :استنتاجات الدراسة 1.5
  

  :توصلت الدراسة إلى االستنتاجات التالية
  

مـــع احتياجـــات الهيئـــات ) جايكـــا(التـــي تقـــدمها والمشـــاريع بـــين المســـاعدات ة عاليـــةمالئمـــهنـــاك  •
 .واألغوار أريحاالمحلية في منطقة 

فــي الســلطة الفلســطينية وهــي تنفيــذ المشــاريع والقــوانين المعمــول بهــا  إجــراءات )جايكــا(تراعــي   •
 .مناسبة لالحتياجات التنموية المحلية

 هامشـاريعو كبيـر،  واألغـوار أريحـافـي منطقـة ) جايكـا(اليابانيـةالتنموي لمساعدات الوكالـة  األثر •
 .ةيإغاثتنموية وليست 

واالسـتثمارية مـن أجـل  اإلنتاجيـةعلـى المشـاريع  على المشاريع الخدماتيـة ولـيس )جايكا(ركزت  •
  .العاملة األيدياالنتعاش االقتصادي وتشغيل 
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ث إكساب العاملين مهارات متنوعة من حي الهيئات المحلية تمكين على عاتقها  )جايكا( أخذت •
 ولجــان الخــدمات ومجــالس المحليــة الهيئــات مــوظفي وتمكــين قــدرات رفــعو  ،مــن خــالل التــدريب

 .بالكامل )جايكا( نفقة على للتدريب أريحا مركز تأسيس تم فقد ،المشاريع

سـتوى وتسـاهم فـي تحقيـق م ،واألغـوار أريحـاالقضايا البيئية فـي منطقـة  )جايكا(تراعي مشاريع  •
 .والتخفيف من البطالة ،المعيشة

، والنجــاح فـــي األهــدافتختلــف مــن حيــث ) جايكـــا(مســاعدات الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدولي •
 .تحقيق الهدف التنموي

 ،)جايكـا( مـن تقييمهـا إعـادةويـتم  ،هناك رقابة مستمرة علـى المشـاريع بعـد االنتهـاء مـن تنفيـذها •
 .خارجية حيادية ولجان

وأهمهــــا ســــيطرة االحــــتالل  ،واألغــــوار أريحــــافــــي منطقــــة  )جايكــــا(تعيــــق عمــــل  يوجــــد تحــــديات •
 .وٕاجراءاته اإلسرائيلي

القانونيـة لتنفيـذ  اإلجـراءاتتسـاعد فـي تسـهيل  واألغـوار أريحـاعدم توفر قـوانين خاصـة لمنطقـة  •
 .المشاريع

 إدارةمــن والتنظيميــة للحصــول علــى المصــادقات التفصــيلية للمشــاريع  اإلداريــة اإلجــراءاتبــطء  •
 .في اليابان )جايكا(

التخصـص والكفـاءة تعيـق تنفيـذ المشـاريع  إلـىيوجد سيطرة عشائرية فـي الهيئـات المحليـة تفتقـد  •
 .خرهاؤ وت

علـى نوعيـة المسـاعدات المقدمـة الهيئات المحلية ولجـان المشـاريع لـديهم اطـالع  أعضاءجميع  •
  .مستفيدة، وال يوجد انحياز ألي مؤسسة أخرى ممولة أو )جايكا(من 

فــي منطقــة  اً مشــروع) 96(مــن مجمــوع مشــاريع خطــة التنميــة والبالغــة  اً مشــروع) 40(تــم تنفيــذ •
، )جايكــا(وجميعهــا مشــاريع تنمويــة خدماتيــة مــن  )2014-2006( األعــوامفــي  واألغــوار أريحــا

مـــن % 59 مـــن احتياجـــات المنطقـــة للمشـــاريع، وعـــدم تنفيـــذ% 41 جايكـــا نفـــذت أن هـــذا يعنـــي
ســباب عديــدة منهــا االحــتالل اإلســرائيلي وأخــرى تــم تنفيــذها مــن قبــل جهــات أخــرى أل عالمشــاري

 .للسلطة الفلسطينية

 األمــنلتحقيـق  ؛واسـتهدافها ،لتنفيــذ العديـد مـن المشـاريع واألغـوار أريحـامنطقـة  )جايكـا(اختيـار  •
 .واالستقرار لخصوصية هذه المنطقة

ثـر واقعـي أخلـق  إلـىوتهـدف  ،رف المـاليفيمـا يتعلـق بأوجـه الصـ األولصاحبة القرار  )جايكا( •
 .مع الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يتالءم

مــرتبط بأهــداف سياســية  وٕانمــا ،التمويــل الــدولي لفلســطين لــيس بنــاء علــى خطــط تنمويــة وطنيــة •
 .بإسرائيلالضرر  إلحاقوعدم  ،تخدم مصالحه في المنطقة



 133

على الخطط  اً دراسة واطالع أكثر ،الوريوسعلى شهادة بك ونالهيئات المحلية الحاصل أعضاء •
 مالماإ وأكثر  ،)جايكا(من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي التنموية التي يتم تنفيذها في المنطقة

 .بالدراسة من حملة شهادة الدبلوم

أكبـــر وتفصــــيلي فـــي حيثيــــات ن بشــــكل و لجنــــة المشـــاريع فــــي الهيئـــات المحليــــة مطلعـــ أعضـــاء •
 . واألغوار أريحاها مع احتياجات منطقة مالئمتمدى  لتحديدالمشاريع؛ 

الوكالـة  مسـاعداتكبر على تقيـيم أكلما زادت الفترة الزمنية لعضو الهيئة المحلية تكون له قدرة  •
والتمييـز  ،اإلداريـة اإلجـراءاتونشـاطاتها، والتعامـل بسـهولة مـع ) جايكـا(اليابانية للتعاون الدولي

 .واألغوار أريحاالمشاريع في منطقة لآلثار التنموية للمساعدات و 

التنمـوي  األثـركبـر فـي تحديـد ألديـه قـدرة  يزارعـفـي القطـاع العضو الهيئة المحلية الذي يعمـل  •
 .ت أخرىاالذين يعملون في قطاع األعضاءمن  أكثرويلمسها  ،للمشاريع

 جميعهـا، ةالمنطقـ في) Peace corodore( للسالم ممراً  واألغوار أريحا منطقة )جايكا( تعتبر •
  .أوسلو اتفاقية حسب) ج( المصنفة المناطق كبرأ هاباعتبار 

 بالشـراكة تـتم وكانـت المحلية الهيئات خدمات تمس التي الحيوية القطاعات معظم استهداف تم •
 .للقطاعات االختصاص جهات مع

 مسـتهدفةال للمنطقـة الحـالي للواقـع ميدانيـة دراسـات علـى تقـوم المشاريع لبرنامج األساسية الفكرة •
 ،والبطالــة ،والتهمــيش ،والحاجـة ،الفقــر :ومنهــا المختلفـة الجوانــب جميــع مـن المشــروع تنفيــذ قبـل

 .واالقتصاد

 المقدمـة العامـة الخـدمات تحسين خاللمن  للسكان المعيشي المستوى تحسين إلى جايكاسعت  •
 الخـدمات مـن اً مرفقـ عشـرين مـن أكثر تطوير مشروع تنفيذ تم حيث واألغوار، أريحا منطقة في

) 16( ويسـتهدف نفايـات صـلبةو  شـوارع،و  جسـور،و  مـدارس،و  صـحية، عيـادات :وتشمل العامة
 .محلية هيئة
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  التوصيات 2.5
  

ـــاخ قـــانوني لتســـهيل عمـــل  ؛ضـــرورة تبنـــي سياســـة واضـــحة مـــن الســـلطة الفلســـطينية • لتـــوفير من
مـــع المحلــــي والمصــــلحة التـــي تقــــوم مشـــاريعها بنــــاء علـــى متطلبــــات المجت المنظمـــات األجنبيــــة

 .الوطنية

 إلفـادة ؛فـي القطاعـات المختلفـة األجنبيـةعن مـدى مسـاهمة المنظمـات  إحصائيةوضع بيانات  •
 .وعمل دراسات مركزة حول البرامج التي تنفذها المؤسسات الدولية ،الدارسين

ي ن االسـتغناء عـن التمويـل فـمـبشـكل يمكـن السـلطة الفلسـطينية  إنتاجيـةضرورة عمـل مشـاريع  •
الشـــروط وااللتزامـــات التـــي  أدنـــىوالقـــدرة علـــى تنفيـــذ سياســـاتها التنمويـــة بعيـــدا عـــن  ،المســـتقبل

 .تفرضها الجهات المانحة

لضـمان وقـف حكومتهـا التجـارة  ؛دعوة وكالة التنمية للتغيير من سياستها الخارجية واالقتصادية •
 .إسرائيلمع  واالتفاقات االقتصادية

للتركيز فـي مشـاريعها علـى منـاطق حيويـة أخـرى  ،)جايكا(اون الدوليدعوة الوكالة اليابانية للتع •
 .في شمال الضفة الغربية

تقـوم بـه الوكالـة  الممولة في المؤسسات األخرى بحيث تماثـل مـا محاولة أقلمة المشاريع الدولية •
النهوض بشكل جيد في منـاطق التطـوير  إلىاألمر الذي يؤدي ) جايكا(اليابانية للتعاون الدولي

 ).جايكا(لمحلية أسوة بالمشاريع المنفذة من قبل ا

فـــي غـــور  األغـــوارعلـــى غـــرار ســـلطة  ،األغـــوارعلـــى مشـــاريع  لإلشـــرافأعلـــى  تشـــكيل مجلـــس •
 .األردن

واضـحة وشـاملة  آليـاتوفـق  ةوممنهجـ ةكون طبيعة عمـل المؤسسـات الدوليـة مبرمجـت أنيجب  •
 .لكل القطاعات التنموية في المناطق

بحيــث  األغــوارمتكاملــة مــن المؤسســات الدوليــة لتحديــد االحتياجــات فــي  تشــكيل لجنــة تنســيقية •
 .تكرارها أو ،يمنع االزدواجية في دعم المشاريع

يكــون هنــاك توجــه مســتقبلي للمشــاريع المــدرة للــدخل بالتعــاون مــع المجــالس والهيئــات  أنيجــب  •
 .المحلية

 ،المختلفــة أشــكالهبجميــع  تتبــع المؤسســات الدوليــة منهجيــة استشــارة المجتمــع المحلــي أنيجــب  •
 .ليتم تنفيذها ؛ومعرفة االحتياجات المطلوبة من المشاريع

حتياجـات المطلوبـة يكون هناك تكاملية بين الوزارات والمؤسسات الدولية في تحديد اال أنيجب  •
 .من المشاريع والقطاعات المستهدفة
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 اإلجـــراءاتتســـهيل  لتســـاعد فـــي ؛واألغـــوار أريحـــاالعمـــل علـــى تـــوفير قـــوانين خاصـــة لمنطقـــة  •
 .القانونية المطلوبة لتنفيذ المشاريع الممولة من المؤسسات الدولية

 أريحــــاالعمــــل علــــى تــــوفير قــــوانين خاصــــة للمجــــالس المشــــتركة والهيئــــات المحليــــة فــــي منطقــــة  •
 .مسبقاً ، والمصادقة على مشاريع القوانين المعدة واألغوار

  
  واألغوار حاأريفي  )جايكا(الدروس المستفادة من عمل  3.5

  
إّن االستفادة مـن المشـاريع خـالل تنفيـذها أو بعـد االنتهـاء منهـا، مرهـون بدراسـة الحاجـات التـي  •

 .منهجيات بحثية متنوعة تباعابقبل البدء بالمشروع، وذلك ) جايكا(تقوم بها الجهة الداعمة 

ســاهم فــي توحيــد لمنطقــة أريحــا واألغــوار ي ســتراتيجيةاالإن التوافــق بــين المشــاريع وبــين الخطــة  •
وتحقيـــق مطالـــب الهيئـــات المحليـــة ورغبـــات الســـكان، باإلضـــافة إلـــى تقـــديم  ،الجهـــود وتنظيمهـــا

 .مشاريع ذات جودة ومردود مرتفعين

أن تلقـــي االهتمــام علـــى أهميــة منطقـــة أريحــا واألغـــوار باعتبارهــا األســـاس  )جايكــا(اســتطاعت  •
كبــــر المســــاحات الجغرافيــــة والحــــدود هــــا أ، واعتبار لمكانتهــــا ،المســــتقبلي إلقامــــة دولــــة فلســــطينية

 .الشرقية الهامة لدولة فلسطين

بعمــل ممــنهج ومــدروس لــدعم وتنفيــذ المشــاريع فــي منطقــة أريحــا واألغــوار وتقــوم  )جايكــا(تقــوم  •
ة وغيرها بالتشاور والشراكة مـع مؤسسـات يبدراسة جميع النواحي االجتماعية واالقتصادية والبيئ

 .المجتمع المحلي المستهدف

مــن المشــاركة المجتمعيــة فــي رســم السياســات للخطــة التنمويــة واختيــار المشــاريع حســب تعــزز  •
 .احتياجات المنطقة

توافق وتكامل وزارات السلطة الفلسـطينية لتحديـد االحتياجـات المطلوبـة لكافـة المجـاالت وكانـت  •
 .ا واألغوارفي منطقة أريح )جايكا(وزارة الحكم المحلي الشريك األساسي في تنفيذ مشاريع 

 ؛وقامـــت بالعديـــد مـــن الدراســـات الهامـــة ،بشـــكل تكـــاملي فـــي جميـــع المجـــاالت )جايكـــا(عملـــت  •
 .وكانت مشاريعها متنوعة ومختلفة في جميع المجاالت ،العتماد تنفيذ المشاريع

ـــتمكن  ؛بإقامتهـــا للمشـــاريع التنمويـــة علـــى المحافظـــات األخـــرى )جايكـــا(يمكـــن تعمـــيم تجربـــة  • لت
 .تباع المنهجية لتنفيذ المشاريعاية األخرى المؤسسات الدول
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  .فلسطين ،رام اهللا ، وزارة الحكم المحلي 

مركـــز الميـــزان ، الحكـــم المحلـــي والهيئـــات المحليـــة فـــي فلســـطين ):2005.(ص، ياطعبـــد العـــ •
  .فلسطين، رام اهللا  ،لحقوق اإلنسان

ورقــة  ،الــدور االقتصــادي األوروبــي: فلســطينيةالعالقــات األوروبيــة ال): 2010.(ن ،عبــد الكــريم •
 .لبنان، بيروت ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،عمل

ـــــــي تعزيـــــــز التنميـــــــة ): 2013.(عـــــــدوان، س • دور منظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني الفلســـــــطيني ف
 .جامعة النجاح، نابلس، )الضفة الغربية كحالة دراسة(البشرية

يــة المحليــة المســتدامة فــي قطــاع غــزة، جامعــة األقصــى، البلــديات والتنم): 2015.(العصــار، م •
 .غزة

التمكين اإلداري وعالقته بفاعلية في العمل في المؤسسات األهلية الدولية ): 2013.(عفانة، ح •
 .العاملة في قطاع غزة، جامعة األزهر، غزة

ات نظـــام الحـــوافز والمكافـــآت وأثـــره فـــي تحســـين األداء الـــوظيفي فـــي وزار ): 2007.(العكـــش، ع •
 .السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، جامعة األزهر، غزة

 .بلدية نابلس إبان االنتداب البريطاني، جامعة النجاح الوطنية، نابلس): 2004. (علي، س •

دور المنظمـــات األجنبيـــة فـــي التنميـــة االجتماعيـــة فـــي محافظـــات شـــمال ): 2011. (العلـــي، ن •
 ).ماجستير غير منشورةرسالة ( .الضفة الغربية، جامعة القدس، فلسطين

، المؤسسـة الفلسـطينية " أوسـلو"الحكم المحلي بعد عشرين عـام علـى اتفـاق ): 2013. (فراج، أ •
 .2، ص 4، آفاق برلمانية، العدد )مواطن(لدراسة الديمقراطية

، منشـــــورات وزارة الحكـــــم بيانـــــات الهيئـــــات المحليـــــة): 2007(فلســـــطين، وزارة الحكـــــم المحلـــــي  •
  .المحلي، رام اهللا
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ــــر الســــنوي لحكومــــة تســــيير األعمــــال): 2008(فلســــطين، وزارة الحكــــم المحلــــي • -2007(التقري
  .، وزارة الحكم المحلي، رام اهللا)2008

المشـــتركة  نظـــام مجـــالس الخـــدمات): 2006(الـــدائرة القانونيـــة . فلســـطين، وزارة الحكـــم المحلـــي •
  .وزارة الحكم المحلي، رام اهللا. 2006المعدل لسنة 

         قــــــانون انتخــــــاب ): 2005(دائــــــرة التشــــــكيالت واالنتخابــــــات . ة الحكــــــم المحلــــــيفلســــــطين، وزار  •
  .وزارة الحكم المحلي، رام اهللا. 2005لسنة ) 10(مجالس الهيئات المحلية رقم 

ـــــي • ـــــرة التطـــــوير والبحـــــث والدراســـــات . فلســـــطين، وزارة الحكـــــم المحل مجـــــالس ): ب-2004(دائ
  .وزارة الحكم المحلي، رام اهللا. ع وطموحاتالخدمات المشتركة للبحث والتطوير واق

-2010(اإلطـــار االســـتراتيجي لـــوزارة لحكـــم المحلـــي):2014(فلســـطين، وزارة الحكـــم المحلـــي، •
 .، وزارة الحكم المحلي، رام اهللا)2014

ــــة ): 2011. (كــــوع، ن • ــــي الضــــفة الغربيــــة وعالقتهــــا بالتنمي إســــتراتيجية المجــــالس المشــــتركة ف
  ).رسالة ماجستير غير منشورة( .، جامعة القدس، فلسطين)آفاق وتحديات(المحلية واإلقليمية

 -1994(تجربــة الســلطة الفلســطينية فــي اســتغالل المســاعدات الدوليــة: )2004يونيــو،.(ع لبــد، •
لمحكمــة، عمــادة البحــث العلمــي فــي الجامعــة اإلســالمية، العــدد الثــاني ، مجلــة العلميــة ا)2003

 .501-467ص فلسطين –عشر، غزة 
ــــشع): 2005(مـــاس،  • ــــة للـ ــــة المقدمـ ــــساعدات الخارجيـ ــــع للمـ ــــف أنجـ ــــو توظيـ ــــسطينينحـ  ،ب الفلـ

 .اهللا، رام )ماس(الفلسطيني  االقتصاديةأبحاث السياسات  معهــد

  :المجالت والدوريات •
 .اثر دمج الهيئات المحلية على التنمية السياسية، جامعة النجاح، نابلس): 2013.(مسعود، ح •

ـــة مســـتقبلة، المؤسســـة الفلســـطينية ): 2014(مـــواطن،  • الحكـــم المحلـــي فـــي فلســـطين واقـــع وروي
  .، رام اهللا، فلسطين)مواطن(لدراسة الديمقراطية

جامعـــــة منتـــــوري،  .دور المؤسســـــات الدوليـــــة فـــــي ترشـــــيد الحكـــــم المحلـــــي ):2010.(وليـــــد، خ •
  .قسنطينة

للســلطة الفلســطينية ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة  األمريكيــةالمســاعدات ): 2014(. ياســين، ســائد •
 .، جامعة النجاح الوطنية، نابلس)نموذجا األمنيالجهاز (السياسية في الضفة الغربية دعم
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  :المراجع باللغة االنجليزية
 

• Interim Local Development Strategy in Jericho Jordan River Rift 

Valley,2009,Prospec(ve Development Partners, Ministry of Local Government, 

Supported by , Japan International Cooperation Agency (JICA) Project for, 

Improvement of Local Governance System. 

• JICA, 2005, JERICHO Regional Development Study Project, Incep(on Report, KRI 

International Corp, Nippon Koei Co., Ltd 

h7p://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/11831872_01.pdf 

• JICA’s Assistance to  the Palestinian Authorit, 2011, 

Middle East & Europe Department, Middle East & Europe Department, 

Japan International Cooperation Agency 

• Makky, a.(2007): Dilemmas of Local Government Organization in the Emerging 

Palestinian State, Hebrew University, Jerusalem.  

• The Japan International Cooperation Agency’s development proposals for the 

Jordan Valley ,Palestinian Popular Campaign for Anti-Apartheid Wall ,Ram Allah, 

Pales(ne, 2007. 

http://stopthewall.org/enginefileuploads/jica_30_nov_07.pdf 

  
  المواقع االلكترونية 

تاريخ  عام من المساعدات اإلنمائية الرسمية اليابانية،60تأمالت حول ): 2014(في العمق •
  18/12/2014النشر 

depth/a03404,1.2.2016-ppon.com/ar/inhttp://www.ni/  
 
: المحلية واإلدارة المحلي الحكم ):2008(والمحاسبة والمالية القانونية للثقافة الرشيدتجمع  •

 .6/1/2015 اإلمارات، دراسية، وحاالت العلمية المفاهيم
(http://rachidcompta.booomwork.com/t52-topic,2.11.2015) 

 )7/1/2015، ، مسقطالمركزية اإلدارية، عمان ):2009(المنتدى القانوني العام، •
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=143  

    ,1.3.2015)(  
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المساعدات العربية لدعم الشعب الفلسطيني  ):2010(ة لجامعة الدول العربية،األمانة العام •
 .، مصر2009-2000خالل الفترة  وسلطته الوطنية في األراضي المحتلة

1/12/2015.( 
(http://www.un.org/depts/dpa/qpal/docs/Istanbul2010/Arab%20League%20Arabic%
202.pdf,7.10.2015) 

، ص 16352العدد  الحياة،مجلة مشروطية المساعدات الخارجية،  :)2008.(رمان،م •
10. 

(http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2008/1/11/%D8%AD
%D9%88%D9%84-
%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%
AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9.html 
5.2.2015) 

 20، 1، الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية للسلطة الفلسطينية، العدد1قرار رقم •
/11/1994.  

(http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=15,16.3.2015) 
الهيئات المحلية بين التخطيط االستراتيجي والتنمية االقتصادية  :)2013.(التميمي، ف •

 .فلسطين دنيا الوطن االخبارية،المحلية، 
(http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/316103.html,12.4.2015) 

• JICA ،)2004 :( ،سوريا،مكتب جايكا 

(http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7
%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9
%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88
%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A,1.2.2015) 

 )فلسطين، موقع مكتب جايكا(  •

http://www.jica.go.jp/palestine/english,10.2.2015)/ (  
 جامعة سكيكدة، اإلدارة المحلية والحكم المحلي والفرق بينهما،، مفهوم 2014شايب، ب،  •

   .الجزائر
(http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&

id=210:-algerie-&catid=10:2010-12-09-22-53-

49&Itemid=7#.VL_JnqJ0lfs,10.7.2015) 
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  ، لأللفية اإلنمائية األهداف): 2015(،البنك الدولي •
(http://www.albankaldawli.org/mdg/18.4.2015) 

  معجم المعاني  •
(http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AF%D9%88%D8%B1, 11.12015)/ 

اريع يزور وفد مركز األبحاث والمش ):2013(اإلسالميةوالمشاريع، الجامعة  األبحاثمركز  •
  .غزةوكالة جايكا اليابانية، 

(http://parc.iugaza.edu.ps/NewsDetails.aspx?id=138,1.2.2016) 

  فلسطين، مؤسسة جايكا •
http://www.jica.go.jp/palestine/english, 13.11.2015) /(  

• JICA,PALESTINE  
(http://www.jica.go.jp/english/about/organization/index.html, 15.6.2015) 

 .بيت المقدس، فلسطين إيلياجية، المساعدات الخار  ):2013(سماره، ن،  •

(http://aelyanews.net/mobile/permalink/112162.html, 12.5.2015) 
  
  

الواقع المشكلة  - ، المجالس الشعبية المحلية)2009:(ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية •
 .زة، مصروالحل، الجي

(https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=, 
11.7.2015) 

  

، نحو مجالس شعبية محلية فاعلة، الجيزة، )2010:(ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية •
 .رمص

( http://www.anhri.net/egypt/maat/ 22.6.2016) 
  
شبكة امين تأثير المساعدات األمريكية على التنمية في فلسطين،  ):2010(،ظاهر، ف •

 .االعالمية
(http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/06/02/3-1, 30.3.2015) 

، الحوار الحكم المحلي أوالمحلية  اإلدارةحقائق ومعايير عن ، 2008سالم، أكرم،  •
 )http://www.ssrcaw.org، 2008-4- 21،  2258 (المتمدن،

 الموقع االلكتروني لوزارة الحكم المحلي،: )2009(فلسطين وزارة الحكم المحلي،  •

(http://www.molg.pna.ps/Join_council_aboutus.aspx, 17.1.2016) 
  البرنامج الطارئ لدعم البلديات ،2011فلسطين، وزارة المالية ،  •

http://www.mof.gov.ps/2014-04-23-09-38-17,13.4.2016)(  
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  .الدراسة ةاستبان: 1.5ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  عمادة الدراسات العليا

  معهد التنمية المستدامة

  )أبو ديس( –جامعة القدس 
    

  
  وأعضاؤها  المحترمون،،،والمجالس المشتركة ، رؤساء الهيئات المحلية: السادة

  
  :تحية طيبة وبعد

  
فـــي بنـــاء  ،داد دراســـة الســـتكمال متطلبـــات الحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتيريقـــوم الباحـــث بإعـــ

تقيــيم " :، وهــي بعنــوان )سيــأبــو د(جامعــة القــدس فــي  ،كليــة التنميــة الريفيــة المســتدامةفــي ،المؤسســات
                                             .           "في دعم الهيئات المحلية في أريحا واألغوار) جايكا(الوكالة  اليابانية  للتعاون الدولي  مساعدات

مـــن خـــالل  الموافقـــة فـــي  ، وذلـــك لـــه تقـــديم المســـاعدة ويأمـــل الطالـــب الباحـــث مـــن حضـــراتكم 
الحصول على نتـائج تحقيق  مالً آ ، -ما أمكن -ودقة ، موضوعيةبفقرات االستبانة  ن أسئلة اإلجابة ع

   .إيجابية
ولن ،وسيعامل بسرية تامة ،احترام  تقدير  هو محلإجاباتكم كل ما يرد في  أن والجدير بالذكر

فـــإن االســتبانة ال تتطلـــب مــن حضـــراتكم  ،وبنــاء علـــى ماســبق  . دم إال ألغـــراض البحــث العلمـــيخُيســت
                          .دالة أو أية معلومات ،كتابة االسم 

  .إن رغبتم في ذلك ، هليإ وما خلصت، الدراسةدكم  بنتائج يزو يقوم الباحث  بتوس 
  .ويهبكم السداد في القول والعمل،واهللا يحفظكم ويرعاكم

  مهند كنعان: الباحث                                                                              
  عبد الناصر مكي: الدكتور إشراف
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 :البيانات الشخصية : أوالً 

 

  .حول اإلجابة المناسبة دائرة  دألسئلة التالية بوضع دايرجى التكرم باإلجابة عن ا     

  
1A     قطاع الحكم المحلي الذي تعمل به)  تصنيف( نوع :  

              .مجلس مشترك  -ب            .هيئة محلية  -أ        

2A   المؤهل العلمي:  
  .ماجستير فأعلىال -د       .بكالوريوس لا  - ج.       الدبلوم  -ب         . الثانوية فما دون  -أ          

3A    الصفة الوظيفية:  
  .عضو لجنة مشروع -ج   مجلس مشترك  عضو/  رئيس -هيئة محلية   ب عضو/  رئيس -أ        

 4A     عدد سنوات العضوية:   
  .أكثر من أحدى عشرة سنة -عشر سنوات     ج-من ست   -خمس سنوات فما دون    ب-أ        

5A       عدد مرات االنتخاب:  
  .ثالث دورات -ج.         دورتان  -ب.        دورة واحدة -أ        

6A       ماهي طبيعة وظيفتك؟، إذا كانت إجابتك ال(هل أنت متفرغ للعمل في الهيئة المحلية؟:  
  .ر ذلكغي-مزارع            د  -ج.             تاجر -ب.     وظيفة حكومية  -أ       

7A     عدد الدورات التدريبية التي حصلت عليها:  
  أكثر من سبع دورات  -ج.     سبع دورات فأقل  -ب    ثالث دورات فأقل -أ       

  
  .مثل إجابتكيتعتقد أنه  مكان الذيفي ال) ×( وضع إشارة  آمل : ثانياً       

  

�ى : المحور األول �$@O� ���% اY,����ت �?�� ) ��2/�(",#�ون ا��و���L'�ات ا�!���B ا�����  

  :أر2(� واZ1!ار
  المعيار  العبارة  

بدرجة كبيرة 
  جداً 

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة قليلة   بدرجة قليلة
  جداً 

B1 بإشراك الهيئات المحلية في دراسة االحتياجات  )جايكا( قامت
  .من المشاريع المراد تقديمها

          

B2   فى تطوير خطط إستراتيجية تنموية لمنطقة  )جايكا(عملت
  أريحا و األغوار

          

B3   في إنشاء مشاريع البنية التحتية  )جايكا(ساهمت
  ..).ماء،وكهرباء،وطرق،(

          

B4   في تنفيذ بعض المشاريع للحفاظ على  )جايكا(ساعدت
  ...).نفايات صلبة، وصرف صحي،(البيئة
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B5   دارس، ومراكز صحية،م(في إنشاء )جايكا(ساهمت.(...            
B6  تقوم جايكا بتوضيح مسبق في هدفها من تقديم المشاريع.            
B7   إيجاد فرص عمل من  على،في األعم األغلب ،)جايكا(تحرص

  .خالل المشاريع التي تقوم بتنفيذها
          

B8   كانت الخطة التنموية اإلستراتيجية في منطقة أريحا واألغوار
  .توجهات التنمية في السلطة الوطنية الفلسطينيةمع  تالئمةم

          

  
  في منطقة أريحا  ) ايكاج(اإلجراءات التي تقوم بها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي: المحور الثاني      

  :واألغوار
  

  العبارة  
  

  المعيار

بدرجة 
  كبيرة جداً 

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جداً 

C1  للمشاريع المراد تنفيذها )جايكا(هناك إجراءات واضحة من.            
C2   مناسبة لمشاريع الهيئات المحلية )جايكا(إجراءات.            
C3   جايكا(تشارك الهيئات المحلية في وضع إجراءات مشاريع(.            
C4  للمشاريع مناسبة لالحتياجات التنموية المحلية )جايكا(إجراءات.            
C5 والقوانين المعمول بها في السلطة ،إجراءات األنظمة  )جايكا( تراعي

  .الوطنية الفلسطينية
          

C6   بإجراءات مالية واضحة عند تنفيذ المشاريع )جايكا(تلتزم.            

  
            جتمعي المستوى الم على) جايكا(األثر التنموي لمساعدات الوكالة اليابانية للتعاون الدولي: المحور الثالث      

  :في منطقة أريحا واألغوار
  العبارة  

  
  المعيار

بدرجة 
  كبيرة جداً 

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جداً 

D1  المنفذة في تحسين مستوى المعيشة على المستوى   )جايكا(تساهم مشاريع
  .المحلي

          

D2  في المنطقة القضايا البيئية )جايكا(تراعي مشاريع.            
D3  وتخفف من نسبة ،األيدي العاملة في المنطقة )جايكا(تستوعب مشاريع

  .البطالة
          

D4   في معظم القطاعات الحيوية )جايكا(تتوزع مشاريع.            
D5  بناء على احتياجات حقيقية في المنطقة )جايكا(يتم تنفيذ مشاريع.            
D6  سين أداء الهيئات المحليةفي تح )جايكا(تساهم مشاريع.            
D7  إلى تحسين اإليرادات المالية في الهيئات المحلية )جايكا(تؤدي مشاريع.            
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في تمكين الهيئات المحلية في منطقة أريحا ) جايكا(دور الوكالة اليابانية للتعاون الدولي: الرابعالمحور 
  :واألغوار

  العبارة  
   

  المعيار

بدرجة 
  كبيرة جداً 

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جداً 

E1  بإكساب العاملين في الهيئات المحلية المهارات المتنوعة )جايكا(تهتم ،
  .من خالل برامج التدريب التي تقدمها، لتمكينهم بشكل فاعل

          

E2  من خالل ، ترسيخ ثقافة تغيير السلوك وتطويره على )جايكا(تعمل
  .ع المنفذةالمشاري

          

E3  في تبني مفاهيم العمل الجماعي بروح الفريق الواحد )جايكا(تشجع.            
E4  في المساعدة في وضع خطط الهيئات المحلية )جايكا(تساهم.            
E5  ثقة المواطن  بالهيئات المحلية  )جايكا(تعزز.            
E6  اء اإلداريالهيئات المحلية في تحسين عملية األد )جايكا(تشجع.            
E7  بعقد دورات تدريبية في موضوع التدريب الفني في إدارة  )جايكا(قامت

  .المشاريع المنفذة وتشغيلها
          

E8  في إعداد دراسات للمشاريع التنموية المقدمة للتمويل )جايكا(ساهمت.            

  
فـي منطقـة أريحـا ) جايكـا(انيـة للتعـاون الـدوليديمومة المشاريع المقدمة من الوكالـة الياب: المحور الخامس        

  :واألغوار
  

  العبارة  
  

  المعيار

بدرجة 
  كبيرة جداً 

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جداً 

F1 هنك رقابة مستمرة على المشاريع بعد االنتهاء من تنفيذها.            
F2  ك المواطنين تجاه على متابعة التغير في ثقافة سلو  )جايكا(تعمل

  .المشاريع المنفذة
          

F3 سابقالهيئات المحلية للمشاريع المنفذة وا )جايكا(ك متابعة مشتركة بينهنا.            
F4 للمشاريع المنفذة بين فترة وأخرى )جايكا(هناك تقييم وتقويم مستمران من.            
F5  المواطنين ان بأثرها اإليجابي علىتديمومة المشاريع وأهميتها مرتبط.            
F6  في تنفيذ مشاريع تنموية طويلة المدى  )جايكا(تعمل.            
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فـي منطقـة أريحـا ) جايكـا(التحـديات التـي تعيـق عمـل الوكالـة اليابانيـة للتعـاون الـدولي: المحور السـادس      
  :واألغوار

  العبارة  
  تحديات االحتالل اإلسرائيلي في منطقة أريحا واألغوار

  رالمعيا

بدرجة 
  كبيرة جداً 

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جداً 

G1  سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على الموارد الطبيعية والمياه وغيرها يحد من
  .تنفيذ بعض المشاريع 

          

G2 اإلقليمي، واالقتصادي، (يعمل الجدار الفاصل على منع التواصل
  .معيقات في إقامة المشاريع ويؤدي إلى، )والمؤسسي

          

G3  لتنفيذ المشاريع ،تشكل المستوطنات عائقا أمام تواصل الهيئات المحلية
  .ومتابعتها

          

G4 الطرق االلتفافية للمستوطنات تمنع تنفيذ المشاريع ومتابعتها.            
G5  في تأخذ اإلجراءات اإلسرائيلية وقتا طويال للموافقة على إقامة المشاريع

  .مناطق أريحا األغوار
          

  
  العبارة  

  في منطقة أريحا واألغوار )جايكا(اإلجراءات القانونية التي تعيق عمل 
  المعيار

بدرجة 
  كبيرة جداً 

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جداً 

G1  على الفلسطينية تعمل السلطةها في بوالقوانين المعمول  نظمةاألبعض 
  .في منطقة أريحا واألغوار  )جايكا(إعاقة عمل 

          

G2  يوجد ضعف عام في فهم اإلجراءات القانونية في تنفيذ المشاريع من قبل
  .)جايكا(

          

G3  عدم توفر قوانين خاصة لمنطقة أريحا واألغوار تساعد في تسهيل
  .اإلجراءات القانونية لتنفيذ المشاريع

          

G4  خاصة في عمل مجالس الخدمات المشتركةعدم توفر قوانين.            
G5  عدم المصادقة على مشاريع قوانين أعدتها السلطة الفلسطينية تخص

  .لهيئات المحلية
          

  
  العبارة  

تعيق تنفيذ المشاريع في  )جايكا(اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية من 
  أريحا واألغوار

  المعيار

بدرجة 
  كبيرة جداً 

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جداً 

G1 وقتا طويال  )جايكا( اإلدارية المعمول بها من تتأخذ اإلجراءا.            
G2  تنفيذ المشاريع معقدة ومتعددة  )جايكا(تعتبر معايير.            
G3 إرسال العديد من اللجان لدراسة المشروع تعمل على تأخير تنفيذها.            
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G4 والهيئات المحلية في بعض )جايكا(ب للفهم المشترك ما بين يوجد غيا 
  .القضايا 

          

G5  يضطرون للحصول على المصادقات التفصيلية  )جايكا(العاملون في
  .للمشاريع من قبل إدارة جايكا في اليابان

          

  
  

  العبارة  
  وتعيقها في تنفيذ المشاريع )جايكا(التحديات االجتماعية التي تواجه 

  معيارال

بدرجة 
  كبيرة جداً 

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جداً 

G1  ثقافة المجتمعات المحلية  وعاداتها تعيق تنفيذ بعض المشاريع التي
  .)جايكا(تطرحها 

          

G2 خرهاؤ السيطرة العشائرية في المجالس المحلية تعيق تنفيذ المشاريع أو ت.            
G3 مجتمعات المحلية من  الهدف في عمل المؤسسات األجنبية تخوف ال

  .وسياساتها 
          

G4 قلة مساهمة المجتمع المحلي في بعض المشاريع يعيق تنفيذها.            
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  .أسماء بعض المسؤولين في وزارة الحكم المحلي الذين تم إجراء مقابالت معهم: 2.5ملحق 
  
  

  فييالوظالموقع   المتخصص سما
  حلي الفلسطينيموكيل وزارة الحكم ال  محمد جبارين األستاذ

لمجـــــــــــالس ل العامـــــــــــة اإلدارة مـــــــــــدير عـــــــــــام  وليد حاليقة المهندس
المشـــــــــــتركة فــــــــــــي وزارة الحكــــــــــــم المحلــــــــــــي 

  الفلسطيني
نائـــب مـــدير عـــام المجـــالس المشـــتركة فــــي   مفرح أبوسليمان  ستاذاأل

  يالفلسطينوزارة الحكم المحلي 
مــدير دائــرة البنيـــة التحتيــة فــي وزارة الحكـــم   تصم العنانيالمهندس مع

  المحلي الفلسطيني
مســـؤول البنـــاء المؤسســـي فـــي وزارة الحكـــم   زياد طوافشة األستاذ

  المحلي
 أريحــــــامنســــــق عــــــام مشــــــاريع جايكــــــا فــــــي   المهندس فواز ربايعة

  واألغوار
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  .والمقابلة سماء المختصين الذين حكموا االستبانةأ :3.5ملحق 
  

  تحكيم االستبانة

  الصفة الوظيفية  االسم  الرقم
واالقتصاد في جامعة فلسطين التقنية  اإلدارةعميد كلية   قبج إيهابالدكتور   1

  خضوري
  طولكرم/ جامعة القدس المفتوحة محاضر في   خالد الزبدةالدكتور   2
  أريحا/ في جامعة االستقاللمحاضر   ةيايدعلي عالدكتور   3
  أريحا/ جامعة االستقاللمحاضر في   خالف محمدلدكتور ا  4
 اإلدارةرئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية   حمد شويكةأ األستاذ  5

  واالقتصاد في جامعة خضوري
  في جامعة خضوري األبحاثمدير مركز   الدكتور سائد الخياط  6
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  فهرس المالحق
  
  رقمال
  

  الصفحة  العنوان

  144  .........................................................الدراسة  ةاستبان  1.4
أسماء بعض المسؤولين في وزارة الحكم المحلي الذين تم إجراء مقابالت   4.4

  ....................................................................معهم
150  

  151  ........................ كموا االستبانة والمقابلةالمختصين الذين ح أسماء  5.4
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  فهرس الجداول
  
  الصفحة  العنوان  رقمال

  
  41  تجمع الهيئات المحلية في منطقة أريحا واألغوار  1.2
  62  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير نوع قطاع الحكم المحلي  1.3
  63  ر المؤهل العلميوصف عينة الدراسة تبعا لمتغي  2.3
  63  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الصفة الوظيفية  3.3
  64 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير عدد سنوات العضوية  4.3
  64  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير عدد مرات االنتخاب  5.3
  65  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير المهنة  6.3
  65  ير عدد الدورات التدريبيةوصف عينة الدراسة تبعا لمتغ  7.3
  67  توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها  8.3
ــــى محــــاور االســــتبانة   9.3 ــــا عل ــــاخ ألف ــــة كرونب ــــداخلي بطريق ــــات ال معــــامالت الثب

  المختلفة
68  

  73  )جايكا( معيار تقدير اجابات المبحوثين على تقييم مساعدات  1.4
 مالئمـةيارية، والنسـب المئويـة، لمـدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع  2.4

  مع احتياجات منطقة أريحا واألغوار) جايكا(مساعدات 
73  

المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة، والنســـب المئويـــة، لإلجـــراءات   3.4
  لتحديد آليات العمل والمستفيدين في منطقة األغوار) جايكا(التي تقوم بها 

76  

واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، لألثر التنمـوي  المتوسطات الحسابية  4.4
  في المستوى المجتمعي في منطقة أريحا واألغوار) جايكا(لمساعدات 

77  

5.4  
  

) جايكـا(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والنسب المئويـة، لـدور 
  في تمكين الهيئات المحلية في منطقة أريحا واألغوار

79  

ــــة، لديمومــــة المت  6.4 ــــات المعياريــــة، والنســــب المئوي وســــطات الحســــابية واالنحراف
  في منطقة أريحا واألغوار) جايكا(المشاريع المقدمة من 

82  

المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة، والنســــب المئويــــة، لتحــــديات   7.4
  في منطقة أريحا واألغوار) جايكا(االحتالل اإلسرائيلي التي تعيق عمل 

84  
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 لإلجـــراءاتالمتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة، والنســـب المئويـــة،   8.4

  واألغوار أريحافي منطقة ) جايكا(القانونية التي تعيق عمل 
85  

المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة، والنســـب المئويـــة، لإلجـــراءات   9.4
  األغوار منطقة اريع فيتعيق تنفيذ المش) جايكا(والتنظيمية من  اإلدارية

87  

المتوســـطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريـــة، والنســــب المئويــــة، للتحــــديات   10.4
  في تنفيذ المشاريع) جايكا(االجتماعية التي تواجه 

88  

المبحــــوثين مــــن حيــــث متوســـط إجابــــة لداللــــة الفــــروق فــــي )ت(نتـــائج اختبــــار  11.4
تعــزى لمتغيــر نــوع  واألغــوار اأريحــفــي دعــم الهيئــات المحليــة فــي )جايكــا(ردو 

  قطاع الحكم المحلي

90  

فــي دعــم الهيئــات ) جايكــا(المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لــدور  12.4
  ، تعزى لمتغير المؤهل العلميواألغوار أريحاالمحلية في منطقة 

  

92  

ن مـن المبحوثيمتوسط إجابة نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في   13.4
تعـــزى  ،واألغـــوار أريحـــافـــي دعـــم الهيئـــات المحليـــة فـــي ) جايكـــا(حيـــث دور

  لمتغير المؤهل العلمي

93  

، مالئمــةنتــائج اختبــار شــيفيه للمقارنــة البعديــة بــين متوســطات محــور مــدى ال  14.4
  وفق متغير المؤهل العلمي

94  

الهيئــات  فــي دعــم) جايكــا(المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لــدور  15.4
  ، تعزى لمتغير الصفة الوظيفيةواألغوار أريحاالمحلية في منطقة 

96  

المبحوثين مـن متوسط إجابة نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في   16.4
تعزى لمتغيـر  واألغوار أريحافي دعم الهيئات المحلية في ) جايكا(حيث دور

  الصفة الوظيفية

97  

 مالئمــةيه للمقارنــة البعديــة بــين متوســطات محــور مــدى النتــائج اختبــار شــيف  17.4
وتمكــين الهيئــات المحليــة والتحــديات االجتماعيــة والدرجــة الكليــة للتحــديات، 

  وفق متغير الصفة الوظيفية

98  

فــي دعــم الهيئــات ) جايكــا(المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لــدور  18.4
  زى لمتغير عدد سنوات العضوية، تعواألغوار أريحاالمحلية في منطقة 

101  
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نتــــــائج تحليــــــل التبــــــاين األحــــــادي لداللــــــة الفــــــروق فــــــي متوســــــطات إجابــــــات   19.4
 أريحــــافــــي دعــــم الهيئــــات المحليــــة فــــي ) جايكــــا(المبحــــوثين مــــن حيــــث دور

  تعزى لمتغير عدد سنوات العضوية واألغوار

102  

فــي دعــم الهيئــات ) جايكــا(المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لــدور  20.4
  ، تعزى لمتغير عدد مرات االنتخابواألغوار أريحاالمحلية في منطقة 

104  

المبحوثين مـن متوسط إجابة نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في   21.4
تعزى لمتغيـر  واألغوار أريحافي دعم الهيئات المحلية في ) جايكا(حيث دور

  عدد مرات االنتخاب

105  

 اإلجـــراءاتللمقارنــة البعديــة بــين متوســطات محــوري  )شــيفيه(نتــائج اختبــار   22.4
  واألثر التنموي، وفق متغير عدد مرات االنتخاب

106  

فــي دعــم الهيئــات ) جايكــا(المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لــدور  23.4
  ، تعزى لمتغير المهنةواألغوار أريحاالمحلية في منطقة 

108  

المبحوثين مـن متوسط إجابة تائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في ن  24.4
تعزى لمتغيـر  واألغوار أريحافي دعم الهيئات المحلية في ) جايكا(حيث دور

  المهنة

109  

نتـــــائج اختبـــــار شـــــيفيه للمقارنـــــة البعديـــــة بـــــين متوســـــطات محـــــور التحـــــديات   25.4
  االجتماعية وفق متغير المهنة

111  

فــي دعــم الهيئــات ) جايكــا(متوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لــدورال  26.4
  ، تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبيةواألغوار أريحاالمحلية في منطقة 

112  

المبحوثين مـن متوسط إجابة نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في   27.4
تعزى لمتغيـر  واألغوار يحاأر في دعم الهيئات المحلية في ) جايكا(حيث دور

  عدد الدورات التدريبية

113  

التنمـوي  األثـرللمقارنة البعدية بين متوسـطات محـوري  )شيفيه(نتائج اختبار   28.4
  القانونية، وفق متغير عدد الدورات التدريبية واإلجراءات

114  
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