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 قرارا
 

أقــر انــا معــد الرســالة بانهــا قــدمت لجامعــة القــدس،لنيل درجــة الماجســتير، وانهــا نتيجــة ابحــاثي الخاصــة، 
جـة عليـا الي جـزء منهـا، لـم يقـدم لنيـل در  أيسـة، او ارة له حيثما ورد، وان هذه الدراباستثناء ما تم االش

 .جامعة او معهد اخر
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 :الشكر والعرفان
 ) رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي ( 

 رصـة ألنوالتـي منحتنـي الف ،أن أكـون احـد طلبتهـاري إلـى جامعـة القـدس التـي شـرفتني أتقدم بجزيل شك
اشــرف علــى الــذي  االســتاذ الــدكتور ســامي مســلم وأتقــدم بالشــكر والعرفــان إلــى أكمــل مشــواري الدراســي،

، والـى  الـدكتور سـمير ابـو زنيـد والـدكتور سـمير حزبـون والى اعضـاء لجنـة المناقشـة انجاز هذه الرسالة،
ــــرئيس ــــر مستشــــار ال ــــق دراغمــــه منســــق شــــؤ  الحــــاج اســــماعيل جب ون لشــــؤون المحافظــــات والحــــاج موف

وعطوفـــة المحـــافظين فـــي المحافظـــات التـــي شـــملتها الدراســـة الـــذين لـــم  فـــي مكتـــب الـــرئيس، المحافظـــات
كمــا وأتقــدم . ّكمــين الــذين حكمــوا هــذا االســتبيانوالــى كــل المح. يبخلــوا علــي بالمعلومــات التمــام الرســالة

فـي المحافظـات  زمالئي موظفي محافظة طوباس، واالخوة اعضاء المجالس التنفيذيةبجزيل الشكر إلى 
 .التي شملتها الدراسة
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 عطيه دراغمه خضر توفيق

 
 
 



 

 د  

 
 تعريفات

 
 

 تشـكيلها، طـرق وبيـان الدولـة، فـي المختلفـة اإلدارية األجهزة تصنيف هو :اإلداري التنظيم
 والخطــط السياســة لتنفيــذ مكوناتهــا، علــى اإلداريــة االختصاصــات وتوزيــع
  .)٢٠٠٣ ق،بشنا(الدولة في العامة

 العامـــة، اإلدارة ورئـــيس الفلســـطينية، الوطنيـــة الســـلطة رئـــيس ممثـــل هـــو :المحافظ
 للسـلطة العامـة السياسـة تنفيـذ علـى ويشـرف محافظتـه، فـي سـلطة وأعلى
 الموحــدة الهيكليــة( محافظتــه نطــاق فــي واإلنتــاج الخــدمات مرافــق وعلــى

 .)٢٠٠٧ للمحافظات،
 االقتصـادية البنـي فـي ومخططـه شامله جذريه تغيرات إحداث عملية هي :التنمية

 تلبيـــــة بغـــــرض للمجتمـــــع والتنظيميـــــة والثقافيـــــة والسياســـــية واالجتماعيـــــة
 ). ١٨ص، ٢٠٠٠ابو حلو وصبيح ( للشعب والروحية المادية الحاجات

      .االجتماعية العلوم في  االحصائية الرزمة برنامج هو :SPSS برنامج
 نطـاق فـي الحكوميـة الـدوائر مـدراء عضـويته فـي يضم الذي المجلس هو :التنفيذي المجلس

 المحـــاكم باســـتثناء المحافظـــة فـــي البلـــديات رؤســـاء مـــن وعـــدد المحافظـــة
 .)٢٠٠٣ لسنة ٢٢ رقمرئاسي  مرسوم( العامة والنيابة

 يقــــوم عضــــوا،ً  عشــــر خمســــة عــــن أعضــــائه عــــدد يزيــــد ال أهلــــي مجلــــس :االستشاري المجلس
 علــيهم، الموافقــة أجــل مــن الداخليــة وزيــر لــىإ أســمائهم بتنســيب المحــافظ

 مجـالس وأعيان نواب من المجتمع شرائح معظم تمثيل يتم أن مراعاة مع
 عـن وممثلـين التعاونيـة الجمعيـات ، بنـوك ، تجاريـة وغـرف وقرويـة بلدية

 نظــــــام( ســــــنوات ثــــــالث العضــــــوية مــــــدة وتكــــــون والمهندســــــين، األطبــــــاء
 ).أ -٣٩ المادة ،١٩٦٦لعام  األردنيةاالداريه  التشكيالت

 .اإلداري التنظيم حسب والمسؤوليات والعالقات والصالحيات الموقع :المكانة
 
 
 
 



 

 ه  

 الملخص
 

مكانة المحـافظ فـي التنظـيم اإلداري الفلسـطيني العـام مـن ( مشكلة البحث التي سعت الدراسة لبحثها هي
لتنظــــيم اإلداري الفلســــطيني وكــــان الهــــدف مــــن الدراســــة تبيــــان مكانــــة المحــــافظ فــــي ا). منظــــور تنمــــوي

والتعـــرف علـــى . والصـــالحيات الممنوحـــة لـــه وآليـــة تعيينـــه وعزلـــه، واثـــر هـــذه الصـــالحيات علـــى التنميـــة
 .التقسيمات اإلدارية في السلطة الوطنية الفلسطينية 

 
همـا االسـتبانة . اسـتخدم الباحـث مـن اجـل جمـع البيانـات أداتـين. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصـفي

والمقابلــة لجمــع . ي تــم تصــميمها لجمــع المعلومــات مــن أعضــاء المجلــس التنفيــذي فــي حــدود الدراســةالتــ
المعلومات من مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، ومنسق شـؤون المحافظـات، والمحـافظين فـي حـدود 

 ،ســلفيت ،قلقيليــه(أجريــت الدراســة فــي محافظــات شــمال الضــفة الغربيــة التــي تضــم محافظــات . الدراســة
 .٢٠١٣في عام ) جنين ،طوباس ،نابلس ،طولكرم

 
خلصـت الدراسـة الـى عـدم وجـود قـوانين . بعد تحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة المقابلة واالسـتبيان

واعتمــاد المحــافظ علــى مراســيم رئاســية تصــدر عــن الــرئيس تفتقــر  هــذه ، واضــحة ناظمــه لعمــل المحــافظ
واعتمـد المحـافظ إضـافة إلـى . ع وجـود جـدل حـول قانونيـة هـذه المراسـيممـ. المراسيم إلى اللوائح التنفيذية

وخرجــت الدراســة بــأن هنــاك عــدم . ١٩٦٧المراســيم علــى القــوانين األردنيــة التــي كانــت ســارية قبــل عــام 
ومـن خـالل تحليـل االسـتبيان . وضوح في آلية تعيين وعزل المحافظ ونائب المحافظ وانشـاء المحافظـات

دم وضوح  ادوار ومكونـات المجـالس التـي تسـاعد المحـافظ فـي عملـه، وهـي المجلـس والمقابالت تبين ع
خلصــت الدراســة . امــا بخصــوص عالقــة المحــافظ مــع الهيئــات المحليــة. التنفيــذي والمجلــس االستشــاري

إلــى اعتمــاد العالقــة مــا بــين المؤسســتين علــى شــخص المحــافظ وانســجامه مــع رؤســاء الهيئــات المحليــة 
 .ا على القوانينأكثر من اعتماده

 
، والحظ الباحث عدم ذكر دور واضـح للمحـافظ فـي القـوانين التـي أقـرت فـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطيني

وكـان نقـل مرجعيـة المحـافظ مـن وزارة . ١٩٦٧مقارنة مع القـوانين األردنيـة التـي كانـت مطبقـة قبـل عـام 
التـــي زادت مـــن دور المحـــافظ الداخليـــة إلـــى مكتـــب الـــرئيس، ومنحـــه صـــفة ممثـــل الـــرئيس مـــن األســـباب 

. التنمــوي، ونــتج عنهــا ايضــا عــدم وضــوح عالقــة المحــافظين مــع مجلــس الــوزراء والــوزارات فــي المركــز
وخرجــت الدراســة بــان رئاســة المحــافظ للجنــة األمنيــة كــان لــه دور تنمــوي مهــم مــن خــالل تنفيــذ األجهــزة 

 .االستثمار بحاجة إلى األماناألمنية لتوجهاته، وتوفير البيئة المناسبة لالستثمار، الن 



 

 و  

 
ـــائج الدراســـة، فانـــه مـــن الضـــرورة وضـــع قـــوانين حديثـــة لكـــل مؤسســـات  مـــن خـــالل مراجعـــة الباحـــث لنت
الدولة،توضح دور كل مؤسسة وتكون مكملة لبعضها وال يوجد بها تعارض، النـه ال يمكـن القيـام بتنميـة 

يـة الحكـم الـذي يحقـق التنميـة وعلـى دون وضوح ادوار كل مؤسسة، كما يجب اجراء االبحـاث حـول نوع
مـــاذا يعتمـــد، ومـــا دور التقســـيمات االداريـــة فـــي العمليـــة التنمويـــة، وعلـــى مـــاذا تعتمـــد الـــدول عنـــد اجـــراء 

 .اإلداريةالتقسيمات 
 

مــن أهمهــا إصــدار قــانون .  فيمــا يتعلــق بتفعيــل دور المحــافظ التنمــوي فخــرج الباحــث بعــدة توصــيات أمــا
إلداريــة يوضــح كافــة مــا يحكــم عمــل المحــافظين وصــالحياتهم وتبعيــتهم وآليــة للتشــكيالت والتقســيمات ا

ومـن الضـرورة بمكـان تعـديل بعـض القـوانين الفلسـطينية . تعيينهم والرقابة عليهم والية إنشـاء المحافظـات
التـــي ال يوجـــد للمحـــافظ دور فيهـــا ومـــن أهمهـــا قـــانون الهيئـــات المحليـــة، وتوضـــيح صـــالحيات ســــلطة 

مـن اجـل تجـاوز عـدم وضـوح عالقـة المحـافظ مـع مجلـس الـوزراء، يـرى . لهيئات المحليـةالمحافظ على ا
الباحث أن تكون وحدة شؤون المحافظات هيئـة مسـتقلة تتبـع إلـى الـرئيس ولـيس جـزء مـن هيكليـة مكتـب 

 .الرئيس، وتحضر اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس المحافظين لتكون حلقة الوصل بينهم
 

ركزيــة يوصــي الباحـث بتخصــيص نســبة مــن الموازنـة العامــة الســنوية لمشــاريع تنمويــة وتعزيـزا لمبــدأ الالم
يكــــون المســــؤول عــــن تحديــــد أولويــــات هــــذه المشــــاريع التنمويــــة المحــــافظ والمجــــالس . فــــي المحافظــــات

ويوصــي الباحــث بتوضــيح صــالحيات وأعضــاء واليــة تشــكيل واجتمــاع المجــالس واللجــان . المســاعدة لــه
فظ، وهـــــي لجنـــــة التنظـــــيم والبنـــــاء واللجنـــــة األمنيـــــة والمجلـــــس التنفيـــــذي والمجلـــــس التـــــي يرأســـــها المحـــــا

 .االستشاري، مع االخذ بعين االعتبار عدم التضارب مع قوانين وصالحيات أي مؤسسة
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Abstract 
 
the problem that this study tries to investigate is the role of the governor in the 
Palestinian administrative organization from a developmental perspective. 
The objective of this study is to demonstrate the role of the governor in the 
Palestinian administrative organization and the authorities granted to him, the 
mechanism of appointing the governor and making him redundant.  
 
The researcher has employed the descriptive method. The researcher has used 
two tools to collect data: the questionnaire which was designed to collect 
information from the members of the executive council within the limitations 
of the study. The second tool was the interview to collect information from 
the president’s consultant of the governorates’ affairs  and the coordinator of 
the governorates also within the limitations of the study.  
 
The study has been conducted in the northern governorates of Palestine which 
include Qalqilia, Salfit, Tulkarm, Nablus, Jenin and Tubas in June 2013. 
After the comprehensive analysis of the collected data, the researcher has 
found that there is no clear regulations to control the work of the governor. 
Thus, the governor depends on the executive documents which are 
controversial. The governor depends on presidential statements which have no 
connection to executive documents. These presidential statements are also 
controversial. 
 
Also, the governor depends on the Jordanian regulations that were valid  
before 1967. The researcher finds that there is no clear system to govern the 
process of appointing and finishing the work of the governor and the acting 
governor and establishing the governorates. Also, the role of the councils that 
assist the governor in his work is vague, namely, the executive and 
consultative councils. As regards the relationship of the governor with the 
local bodies, the study concludes that this relationship depends on the 
personal relations of the governor with these bodies rather than on laws.  
 
The researcher has also found that the role of the governor was not well 
established and not clear in the laws that have been adopted by the PNA, in 



 

 ح  

comparison with the Jordanian laws that have were applied before 1967. The 
transfer of the governorate reference from the ministry of interior to the 
presidential office and granting naming him representative of the president 
have given rise to the developmental role of the governor. This has also lead 
to a vague relationship between the governor and with the council of ministers 
and ministries in the center. The researcher has found that the role of the 
governor in running the security affairs has played a practical role in his 
developmental inclinations. 
 
Depending on the results of the current study, the researcher recommends that 
modern laws must be set in all the institutions of the state. These laws should 
clarify the role of each institution and complete each other. These laws must 
be consistent and having no discrepancies. This is because it is impossible to 
achieve development without the roles being clarified. The researcher 
suggests that further research on the type of rule or government that realizes 
development must be implemented. Accordingly the researcher questions the 
role of the administrative divisions in the developmental process and what 
criteria countries employ when setting administrative divisions. Concerning 
the role of the governor, the researcher has concluded that. issuing an 
administrative and formation law to clarify the way governors work and 
control them, how they are appointed, how the are supervised, and how 
governorates are formed. It is also important to modify some of the 
Palestinian rules and laws which the governor has no role in. On of the most 
important rules or laws is the one related to local bodies. It is important to 
clarify the authority of the governor over local bodies. And in order to surpass 
the vagueness of the relationship between the governor and the council of 
ministers,  the researcher believes that the governorates’ Affairs Unit must be 
independent, connected to the president and attends the meetings of the the 
council of ministers and council of governors to convey the observations of 
the governorates to the council of ministers. 
 
In order to delude centralization, the researcher recommends that a special 
percent of the general budget should be granted to developmental projects in 
the governorates where the governor and his aids in the councils are 
responsibl . 
 
The researcher also recommends that the role and duties of the committees 
should be made clear. These committees under the role of the governor 
include the organization and construction committee, the executive and 
consultative councils. The most important thing in this regard is that there 
should be no contradiction and interference among the functions of these 
committees and councils. 
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 الفصل االول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 خلفية الدراسة
 
 المقدمة ١.١
 

ـــر ـــة اإلداري التنظـــيم يعتب ـــة الدولـــة أجهـــزة تصـــنيف يـــتم خاللهـــا مـــن التـــي الطريق  تشـــكيلها وآليـــة اإلداري
. الخطـط ولتنفيذ العامة الدولة سياسة إلنجاح اإلداري بالتنظيم الدول وتقوم. لها الموكلة واالختصاصات

ــة تقســم اإلداري التنظــيم أجــل ومــن ــ الدول  أســلوب حســب المركزيــة الحكومــة تتبــع ومحافظــات أقــاليم ىإل
 آليــة تحــدد شــخص محافظــة أو إقلــيم كــل رأس علــى ويكــون. مركــزي ال أو مركــزي إمــا اإلداري، التنظــيم
  .بالدولة المتبعة واألنظمة القوانين  المركزية بالحكومة وعالقته تعيينه

 
 وفــي القــرار فــي الجميــع يشــترك أن بمعنــى رشــيد،ال الحكــم بمبــدأ لألخــذ العــالم فــي الــدول لتوجــه ونظــرا

 دراســتنا فــي وســنركز. التنمويــة العمليــة فــي الشــركاء كــل ادوار معرفــة مــن بــد ال فكــان التنمويــة، العمليــة
 الممنوحـة الصالحيات هي وما تعينه والية للسلطة، التنظيمي الهيكل في موقعه وأين المحافظ على هذه
 الســلطة إنشــاء إلــى وصــوال فلســطين بهــا مــرت التــي اإلداريــة تقســيماتوال الحكــم مراحــل ســنبحث كمــا.لــه

 مكانـة فـي والبحـث بـاالطالع الباحـث قام العالم دول من نحن أين معرفة اجل ومن. الفلسطينية الوطنية
، وفي التقسيمات االدارية التي كانت موجودة في فلسطين منـذ العهـد العثمـاني الدول بعض في المحافظ

 .لطة الوطنية الفلسطينيةحتى انشاء الس
 

 القــانون مــن) ٥( المــادة فــي ورد مــا حســب الفلســطينية الوطنيــة الســلطة فــي المتبــع الحكــم نظــام يعتبــر
 فهــو المركزيــة حيــث مــن أمــا. السياســية التعدديــة علــى يعتمــد نيابيــاً  ديمقراطيــاَ  نظامــاَ  للســلطة األساســي

ــــة فمــــع. والالمركزيــــة المركزيــــة بــــين مــــا خليطــــاً   إنشــــاء تــــم الفلســــطينية، الوطنيــــة الســــلطة كيلتشــــ بداي
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 المراســيم فكانــت ،١٩٦٦ لعــام األردنــي اإلداريــة التشــكيالت لقــانون وفقــاً  المحــافظين وتعيــين المحافظــات
 المرسـوم صـدور حتـى قائمـة المرجعية هذه وبقيت. الداخلية وزارة في المحافظين بتعيين تصدر الرئاسية
ـــيس عـــن الصـــادر الرئاســـي ـــاريخ لفلســـطينيةا الســـلطة رئ   اختصاصـــات وضـــح الـــذي ،٢٠٠٣-١-١  بت

 إلـــى الـــوزراء مجلـــس مؤسســـة مـــن المحـــافظ مرجعيـــة نقـــل تـــم المرســـوم وبهـــذا وصـــالحياتهم، المحـــافظين
اي الــى مجلــس  الداخليــة وزيــر إلــى األردنــي القــانون حســب يتبــع المحــافظ كــان حيــث الرئاســة، مؤسســة
 . مباشرة السلطة لرئيس ومرجعيته يتهتبع أصبحت الرئاسي المرسوم وبعد ،الوزراء

 
 الدراسة مشكلة ١.٢
 

منـذ انشــاء الســلطة الوطنيــة الفلسـطينية، وجــدت الســلطة نفســها امــام تركـة متعــددة مــن االنظمــة والقــوانين 
واالوامر العسكرية في جميع المجاالت، بمـا فيهـا التقسـيمات االداريـة والتبعيـة االداريـة، حيـث ان معظـم 

انين التــي كانــت مطبقــة فــي فلســطين كانــت  تهــدف الــى بســط ســيطرة المركــز علــى صــنع االنظمــة والقــو 
العـام  الفلسـطيني تنظـيم االداريال فـي المحافظ مكانة تبيان من تنبع الدراسة مشكلة فان هنا ومن. القرار

 .يتنمو  منظور من
 
 الدراسة مبررات ١.٣
 

                         :     الدراسة هذه يختار الباحث جعلت التي الدوافع من
 التنظــيم فــي ومكانتــه المحــافظ موقــع  يوضــحللتشــكيالت االداريــة الفلســطينية،   قــانون وجــود عــدم •

الثانيـــة ســـنة  مـــن المجلــس التشـــريعي بــالقراءة  ، علمـــا بــان مشـــروع القــانون اقـــرالفلســطيني اإلداري
٢٠٠٠. 

 .فيها والتطوير التنمية مجال في ويعمل المؤسسة، هذه موظفي أحد الباحث كون: شخصية دوافع •
 

 الدراسة أهمية ١.٤
 
 :يلي ما خالل من الدراسة هذه أهمية تتضح 

 جديـدا موضـوعا لتناولهـا  ومعرفية علمية إضافة ستشكل كونها من الدراسة أهمية تنبع: العلمية األهمية
 هـــذه خـــالل مـــن يمكـــن كمـــا. تنمـــوي منظـــور مـــن الفلســـطيني اإلداري التنظـــيم فـــي المحـــافظ مكانـــة وهـــو
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 الوضــع مثــل الدراســة لهــا تتطــرق لــم جوانــب مــن الموضــوع تبحــث مســتقبليه لدراســات أفــاق فــتح الدراســة
 .المحافظ قرارات إلزامية ومدى القانوني
 خـالل مـن التنمـوي المحـافظ دور تفعيـل يمكـن كيـف توضـيح سيتم الدراسة خالل من: التطبيقية األهمية

 . سنرى كما معيقات هناك كانت إن بدوره القيام يقتع التي للمعيقات الحلول إيجاد

 
 والمأسسـة اإلصـالح أصـوات فيـه تتعـالى وقـت فـي جـاءت أنها من الدراسة أهمية تنبع: الزمانية األهمية

 .العملية هذه في المحافظ دور وتبيان الدولة وبناء
 .الفلسطيني االداريتنظيم ال في مكانتها لها مؤسسة تبحث الدراسة كون: المبحوث المجتمع أهمية

 
 الدراسة أهداف ١.٥

 
 والصـالحيات  الفلسـطينيلتنظـيم االداري ا فـي المحـافظ مكانـة تحديـد فـي للدراسة الرئيسي الهدف يتمثل

 .التنمية في دوره على ذلك وتأثير له الممنوحة
 

 :يلي بما فتتمثل الفرعية األهداف أما
 الوطنيـة السـلطة  لـرئيس ممـثالً  كونـه محافظتـه حدود في  التنموية العملية على المحافظ تأثير معرفة .١

 .الفلسطينية

 .التنفيذي للمجلس رئيساً  كونه محافظته حدود في التنموية العملية على المحافظ تأثير توضيح .٢

 .التنموية العملية بدعم المحافظة في األمنية للجنة كرئيسٍ  مسماه المحافظ يستعمل كيفتوضيح  .٣

 .التنموية العملية في والتخطيط التنظيم للجنة كرئيس سماهم المحافظ جيري كيفعرفة  .٤

 .التنموية المحافظ وفاعلية دور من تحد التي المعيقات توضيح .٥

 .الفلسطينية الوطنية للسلطة العامة الموازنة إعداد في المحافظ دور توضيح .٦
 
 الدراسة أسئلة ١.٦
 

 :وهو الرئيسي السؤال عن لإلجابة الدراسة تسعى
  الفلسطيني؟ اإلداري التنظيم وفق له الممنوحة التنموي األثر ذات والصالحيات المحافظ ةمكان هي ما

 :التالية الفرعية األسئلة عن واإلجابة
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 واعتبــاره الــرئيس مكتــب إلــى الــوزراء مجلــس مــن مرجعيتــه نقــل بعــد التنمــوي المحــافظ دور ازداد هــل .١
 السلطة؟ لرئيس ممثالً 

 التنفيذي؟ للمجلس رئيساً  بصفته  التنموية العملية في المحافظ يوثر كيف  .٢

 التنموي؟ دوره على تأثير له األمنية اللجنة مسئول المحافظ كون هل .٣

 محافظته؟ في والتخطيط التنظيم لجنة رئيس كونه  التنموية العملية في المحافظ يوثر كيف  .٤

 التنموية؟ المحافظ وفاعلية دور من تحد التي المعوقات هي ما  .٥

 الفلسطينية؟ الوطنية للسلطة  العامة الموازنة إعداد في لمحافظا دور هو ما  .٦

) المسـمى الـوظيقي –سـنوات الخبـرة –المسـتوى التعليمـي -العمر -الجنس(هل تؤثر المتغيرات التاليـة  .٧
اإلداري الفلسـطيني والصـالحيات الممنوحـة  تنظيممكانة المحافظ في الفي إستجابة أفراد العينة على 

 ؟لى دوره في التنميةله وتأثير ذلك ع
 
 الدراسة فرضيات ١.٧
 

 علـى تتوقـف الفلسـطيني اإلداري التنظيم في المحافظ مكانة بان الدراسة تفترض حيث الرئيسية الفرضية
 .المحافظ لعمل الناظمة واألنظمة القوانين وضوح

 يالتنمـــو  دوره مـــن زادت مكانـــه أهـــم هـــي الـــرئيس ممثـــل صـــفة المحـــافظ مـــنح بـــان الدراســـة تفتـــرض .١
 .القانون له منحها التي الصفات باقي مع مقارنة

ـــوزراء مجلـــس مـــع المحـــافظ عالقـــة وضـــوح عـــدم بـــان الدراســـة تفتـــرض .٢  دوره انخفـــاض إلـــى أدى ال
 .التنفيذي للمجلس رئيساً  بصفته التنموي

تفترض الدراسة أن المحافظ بصفته رئيسا للجنة األمنية لـه دور مهـم الن األجهـزة تسـهم فـي تطـور  .٣
وتنميتــــه نتيجــــة المهــــام التــــي تقــــوم بهــــا مــــن خــــالل عالقتهــــا بــــأجهزة المجتمــــع ومؤسســــاته  المجتمــــع
 .المختلفة

 المحـافظ دور مـن حـد السـلطة أراضي في به المعمول المحلية الهيئات قانون بان  الدراسة تفترض .٤
 .والتخطيط التنظيم جنةلل رئيساً  بصفته التنموي

 المعوقـات أهـم هو التشريعي المجلس من اإلدارية يالتالتشك قانون إقرار عدم بان الدراسة تفترض .٥
 .المحافظ تواجه التي

 .هامشياً  دوراً  هو العامة الموازنة إعداد في المحافظ دور بان الدراسة تفترض .٦
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حـــول مكانـــة ) α ≥ ٠,٠٥(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة اإلحصـــائية  .٧
 -العمــــر -الجــــنس( ني مــــن منظــــور تنمــــوي، تعــــزى لمتغيــــرالمحــــافظ فــــي التنظــــيم االداري الفلســــطي

  )المسمى الوظيقي –سنوات الخبرة –المستوى التعليمي
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 الثاني الفصل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 
 )٢٠١٣-١٥١٧( فلسطين في اإلدارية التقسيمات ٢.١
 

ــة كــل فــي، مختلفــة مراحــل فــي حكــم أنظمــة لعــده فلســطين خضــعت  التقســيمات إصــدار يــتم منهــا مرحل
 الحكـم مراحـل الدراسـة مـن الجزء هذا في وسنوضح. الحاكمة الجهة وأهداف غايات تلبي التي نظمةواأل
 .الحاضر وقتنا حتى العثماني الحكم منذ فلسطين بها مرت التي

 
 )١٩١٧-١٥١٧( العثماني الحكم خالل  اإلدارية التقسيمات ٢.١.١
 

 خضــعت الحــين ذلــك ومنــذ. العثمانيــة يــةاإلمبراطور  مــن يتجــزأ ال جــزء ١٥١٧ العــام منــذ فلســطين كانــت
 التشــكيالت فكانـت، العثمانيــة الواليـات ســائر علـى المفروضــة والقـانوني اإلداري التنظــيم لقواعـد فلسـطين

 : التالي النحو على العثماني الحكم فترة١٨٤٠ عام في اإلدارية والتقسيمات
 .حلب ومركزها حلب ايالة

 .دمشق ومركزها الشام ايالة

 .بيروت ومركزها اصيد ايالة

 
 واحـد ولـواء) غـزة لـواء القـدس، لـواء نـابلس، لـواء( وهـي الشام، ايالة تتبع ألوية ثالثة فلسطين في وكانت

 ايالــة إلــى يتبعــان القــدس ولــواء عكــا لــواء أصــبح ١٨٤٨ عــام فــي. صــيدا ايالــة إلــى يتبــع عكــا لــواء وهــو
 لــواء كــل كــان. نــابلس لــواء وهــو صــيدا آيلــة إلــى يتبــع ١٨٥٠ عــام فــي جديــد لــواء اســتحداث وتــم. صــيدا
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 تســـعة نـــابلس ولـــواء قضـــاء، عشـــر إحـــدى مـــن يتكـــون عكـــا لـــواء فكـــان االقضـــية، مـــن عـــدد مـــن يتكـــون
 ) ٣٥ص ،٢٠٠٦ ،حسيبا. (أقضية سبعة القدس ولواء أقضية،

 اإلداري اإلصــــالح لعمليــــة األساســــية الركيــــزة يعتبــــر الــــذي الواليــــات، نظــــام صــــدر ١٨٦٤ عــــام وفــــي
 إلـى الواليـة وتنقسـم والـي، واليـة كـل يـرأس واليـة، ثالثين إلى العثمانية اإلمبراطورية قسم حيث ،العثماني

 وتــم مقــام، قــائم قضــاء كــل يــرأس أقضــية إلــى األلويــة وتقســم متصــرف، لــواء كــل رأس وعلــى، ألويــة عــدة
 .ناحية مدير ناحية كل يرأس نواحي إلى االقضية تقسيم

 
 تشــكيل علــى منــه ١١١ المــادة فــي نــص الــذي العموميــة، الواليــات  إدارة نظــام ١٨٧١ عــام فــي صــدر

 هـي ١٨٦٣ عـام تشـكلت التـي القـدس بلدية وكانت واالقضية، واأللوية الواليات مراكز في بلدية مجالس
وهذا يدل على االهميه  األولى البلدية هي اسطنبول بلدية كانت حيث العثمانية الدولة في البلديات ثاني

 .)٤١ص، ٢٠٠٦، حسيبا(يه لفلسطين بسبب وجود القدس فيهاا الدوله العثمانالتي كانت توليه
 

 البلــدي المجلــس اختيــار كيفيــة وضــح الــذي البلــديات قــانون العثمــاني البرلمــان أصــدر ١٨٧٧ عــام فــي
 مـــع وتعامـــل، المركزيـــة شـــديد حكـــم ونظـــام فلســـفة عـــن انبثـــق بأنـــه القـــانون هـــذا ووصـــف، وصـــالحياته

 فـــي و بالواليـــة ســـواء األعلـــى المســـتوى عـــن الصـــادرة العليـــا السياســـات لتنفيـــذ داةأ أنهـــا علـــى البلـــديات
 والســلطة المركزيــة الســلطة بــين فصــل بعمليــة قامــت بأنهــا القــوانين هــذه اعتبــار يمكــن ال لهــذا. اســطنبول
 وكانـــت. بـــالمركز المســـئولين بيـــد القـــرارات وٕابقـــاء المركزيـــة تكـــريس علـــى عملـــت بـــالعكس بـــل، المحليـــة

 وكانـت). عكـا نـابلس، القـدس،( هـي ألويـة ثالثـة تشـمل ١٩١٠ عام في فلسطين في اإلدارية سيماتالتق
 تــرك وعنــد، المركــز فــي الســلطة وتركيــز والياتهــا علــى الدولــة ســيطرة بســط إلــى تهــدف التقســيمات هــذه

 ،الجربــاوي( بلـديا مجلســا وعشـرون اثنــان فلسـطين فــي كـان، ١٩١٧ عــام فلسـطين فــي للحكـم العثمـانيون
 ).٣٢-٣١ ص، ١٩٩٦

 
 )١٩٤٨ -١٩١٧( البريطاني االنتداب فترة خالل اإلدارية التقسيمات ٢.١.٢
 
 الحكــم فتــرة مــن أفضــل البريطــاني االنتــداب فتــرة خــالل فلســطين فــي المحليــة الســلطة واقــع يصــبح لــم 

 عـــام لفلســـطين البريطانيـــة القـــوات دخـــول فمنـــذ. أصـــعب وضـــع إلـــى انتقـــل العكـــس علـــى بـــل العثمـــاني،
 بـإدارة العسـكري الحكـم اسـتبدل بعـدها، ١٩٢٠ عـام حتـى العسـكري الحكـم تحـت فلسطين بقيت، ١٩١٧
 .)٢٠١٠، بيرزيت، القانونية المعلومات بنك وحدة( مدنية
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 علـــى يعتمـــد إداري جهـــازٌ  ُشـــكل البريطـــاني، االنتـــداب أثنـــاء لفلســـطين العســـكري الحكـــم انتهـــى أن بعـــد
 فـي عـين سـامي منـدوب أول وكـان. السـامي المنـدوب ُيـدعى شـخص الجهـاز هـذا رأس وعلـى المركزية،
 التقـارير يرسـل كـان بـل، عليـه تشـرف تشـريعية بسـلطة مقيـد غيـر وكـان، صـموئيل هيربـرت هو فلسطين

 كــان المــوظفين مــن مجموعــة عملــه فــي الســامي المنــدوب وســاعد، بريطانيــا فــي المســتعمرات وزيــر إلــى
 ).٣٣ ص، ١٩٩٦ الجرباوي( البريطانيين من جلهم

 
حسب ما جـاء فـي  ألوية ثالثة إلى بموجبه فلسطين ُقسمت حيث فلسطين دستور صدر ١٩٢٢ عام في

 :هي ٥٥، ص ٢٠٠٦دراسة حسيبا، 
 ). اهللا رام أريحا، الخليل، لحم، بيت القدس،( أقضية يضم وكان القدس، ومركزه القدس لواء •

ــواء • ــا، صــفد، اصــرة،الن عكــا،( االقضــية ويضــم حيفــا، ومركــزه الشــمالي الل  جنــين، بيســان، طبري
 ). طولكرم نابلس،

 ). الرملة غزة، السبع، بئر( االقضية ويضم يافا، ومركزه الجنوبي اللواء •
 

 فــي. الســامي المنــدوب مرجعــه ويكــون اللــواء، حــاكم يســمى بريطــاني مســؤول لــواء كــل علــى ُيعــين وكــان
 علــى وبنــاء. العثمــاني البلــديات قــانون لالســتبدا كمقدمــة البلديــة، لالنتخابــات مرســوم صــدر ١٩٢٦ عــام
 البلـديات، قـانون صـدر ١٩٣٤ عـام وفـي. بلدية انتخابات أول صدوره من عام بعد أجريت المرسوم هذا

 وٕالحـاق تبعيـة القـانون هـذا صـدور مـن الهـدف وكـان. للبلـديات جديـدة انتخابـات نفسـه العـام في وأجريت
 المركزيــة الســلطة القــانون هــذا ومــنح. صــالحياتها وتقييــد مهامهــا مــن والحــد المركزيــة بالســلطة البلــديات

 دائــرة أي مثــل القــانون هــذا وفــق البلــديات ُتعامــل وكانــت. البلــديات علــى الصــارمة الماليــة الرقابــة حــق
 للســـلطة ممثلـــين البلـــديات مجـــالس أعضــاء أصـــبح حيـــث الماليـــة، بالرقابــة يخـــتص فيمـــا أخـــرى حكوميــة
 القــانون هــذا ومــنح. المركزيــة الســلطة أمــام للســكان ممثلــين يكونــوا أن نمــ بــدال الســكان، أمــام المركزيــة
، المحليـة المجـالس صـالحيات وتحديـد االنتخابـات تنظـيم عمليـة فـي مطلقة صالحيات السامي المندوب
 الجربـاوي،(  المنتخبـين المجلـس أعضـاء بـين مـن ونائبـه المجلـس رئـيس يعـين الـذي هـو انه إلى إضافة
 ).٤٠-٣٤ ص، ١٩٩٦

 

 لـواء حيفـا، لـواء اللـد، لـواء القدس، لواء( هي ألوية ستة ١٩٣٩ عام في فلسطين في األلوية عدد أصبح
 مـواد بعـض تعـديل تـم أن بعد جديدة انتخابات أجريت ١٩٤٦ عام وفي ،)الجليل لواء نابلس، لواء غزة،
 .)٦٠ ص ،٢٠٠٦ حسيبا،( البلديات قانون
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 ):١٩٦٧-١٩٤٨( والمصري األردني مالحك أثناء اإلدارية التقسيمات ٢.١.٣
 

 أصــبحت ،١٩٤٨ عـام الفلسـطينية األراضـي مـن لجـزء إســرائيل واحـتالل البريطـاني االنتـداب انتهـاء بعـد
 .غزة قطاع حكم مصر وتولت األردني، الحكم تحت الغربية الضفة في الفلسطينية األراضي

 
 المصري الحكم أثناء اإلدارية التقسيمات •
 
 حيـث الوصاية، منطلق من معه تتعامل كانت ولكن المصرية، للجمهورية غزة طاعق بضم مصر تقم لم
 مـا كافـة منحـه تـم غـزة، قطـاع علـى لإلشـراف المصـريين، الضـباط بـين مـن عـام، إداري حـاكم تعيين تم

 أربعـة إلـى غـزة قطـاع تقسـيم وتـم. وتشـريعية وٕاداريـة أمنيـة صـالحيات من السامي للمندوب ممنوحا كان
 هــي المنــاطق وهــذه المصــريين، الضــباط مــن إداري حــاكم منطقــة كــل رأس علــى وُعــين ريــة،إدا منــاطق

 يـونس خـان وبلديـة غـزة بلديـة همـا بلـديتين سـوى غـزة فـي يكن ولم، )رفح يونس، خان البلح، دير غزة،(
 ).٨ ص، ٢٠٠٣، بشناق(
 

 هــذا تطبيــق وتــم غــزة، قطــاع لحكــم أساســي قــانون بإصــدار ١٩٥٥ عــام فــي المصــرية الحكومــة قامــت
 المجلـس يقـوم العام، الحاكم برئاسة تنفيذي مجلس تشكيل فيه ورد ما أهم ومن. ١٩٥٨ عام في القانون
 رؤســاء وتســعُ  ُوجــد، إن نائبــه العــام، الحــاكم( مــن المجلــس ويتشــكل العامــة، السياســة تنفيــذ ومراقبــة برســم
 صـــالحيات ومـــن). والقرويـــة البلديـــة الشـــؤون دائـــرة رئـــيس ضـــمنهم مـــن يكـــون أن علـــى حكوميـــة، دوائـــر

 وتحديـد والقرويـة البلديـة المجـالس ميزانيـات واعتماد والمجالس البلديات لجان وحل تعيين ايضا المجلس
 ).٦٦ص، ٢٠٠٦، حسيبا( البلدية للمجالس جديدة انتخابات إجراء

 
 مــع العــام للحــاكم غــزة قطــاع فــي التشــريعية الســلطة مــنح علــى ،١٩٥٥ عــام صــدر الــذي القــانون نــص

 مـــن وثالثـــة غـــزة بلديـــة رئـــيس التشـــريعي المجلـــس أعضـــاء بـــين مـــن يكـــون أن علـــى، تشـــريعي مجلـــس
 جديـد دسـتوري نظـام صـدر ١٩٦٢ عـام وفـي أعضـائها، مـن واثنـين يونس خان بلدية ورئيس أعضائها،

 .)٥٣ ص ،١٩٩٦ الجرباوي،( ١٩٦٧ عام اإلسرائيلي االحتالل حتى وبقي لغزة،
 األردني الحكم فترة اإلدارية التقسيمات •
 

 بموجبـه أبقـى قـرارا العسـكري الحـاكم أصـدر، الغربيـة الضفة أراضي على األردني الجيش سيطر أن بعد
. األردنـي الدفاع قانون مع تتعارض التي القوانين باستثناء، ١٩٤٨  عام قبل كانت التي القوانين سريان
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 فـي المسـؤول هـو العسـكري الحـاكم وأصـبح، عسكريا حكما األردني الجيش سيطرة منذ فلسطين وحكمت
 صــدر حيـث، ١٩٤٩ آذار حتـى العسـكري الحكـم وبقــي، والعسـكرية واإلداريـة السياسـية المجـاالت جميـع

 بهـدف، وٕاداريـة قانونيـة بـإجراءات بعـدة األردن وقامـت، فلسـطين في العامة اإلدارة قانون نفسه العام في
 اإلجـراءات هـذه تتـويج وتـم موحـد، تشـريعي نظـامب الضـفتين دمـج تـم حيـث الغربية، الضفة ضم استمرار
 ).٤١ ص ،١٩٩٦ الجرباوي( م١٩٥٢ عام للمملكة جديد دستور بإقرار

 
 رقـم اإلداريـة التقسـيمات بنظـام وسمي م،١٩٥٧ عام في األردن في اإلدارية للتقسيمات نظام أول صدر

 رأس علـى ونـواحي، واقضـيه وألويـة محافظـات إلـى النظـام هـذا وفق األردن تقسيم تم. ١٩٥٧ لسنة) ٢(
 قــائم يســمى وللقضــاء متصــرف، يســمى للــواء اإلداري والحــاكم محــافظ، يســمى إداري حــاكم محافظــة كــل

 ثالثـة ألويـة، ثمانيـة إلـى النظـام هـذا وفـق المملكـة وقسـمت، ناحيـة مـدير فيسـمى الناحيـة حاكم أما مقام،
 :هي ١٤ص، ١٩٩٩، خريسات  كما جاء في دراسة الغربية الضفة في كانت األلوية هذه من
 رام قضـاء أريحـا، قضـاء القدس، قضاء( هي أقضية وأربعة القدس محافظة يضم وكان القدس، لواء .١

 ).لحم بيت قضاء اهللا،

 أربعــة ويضــم ،)جنــين قضــاء طــولكرم، قضــاء نــابلس، قضــاء( هــي أقضــية ثالثــة ويضــم نــابلس، لــواء .٢
 ).قلقيليه ناحية ،يعبد ناحية سلفيت، ناحية طوباس، ناحية( هي نواحي

 . الخليل قضاء سوى فيه يوجد وال الخليل لواء .٣

 
 يـــرى الباحـــث تغيـــر فـــي  لـــم ولكـــن اإلداريـــة بالتقســـيمات اختصـــت متتاليـــة بأنظمـــة النظـــام هـــذا تعـــديل تـــم

 المملكـة قسـم حيـث ،١٩٦٤ لسـنة) ٢١( رقـم اإلداريـة التقسـيمات نظـام صدر أن إلى التقسيمات، جوهر
 : هي النظام هذا وفق الغربية الضفة في التقسيمات كانت ألوية، يةوثمان محافظتين إلى
،  وعشـــيرة وقريـــة مدينـــة) ٣٦(مـــن وتتـــألف المحافظـــة مركـــز وهـــي القـــدس وتشـــمل: القـــدس محافظـــة •

 وقــرى، مــدن) ٦( مــن ويتــألف أريحــا قضــاء وعشــيرة، وقريــة مدينــة) ٥٥( مــن ويتــألف اهللا رام قضــاء
) ١٨( مــن وتتــألف صــالح النبــي ناحيــة وعشــيرة، وقريــة نــةمدي) ١٥( مــن ويتــألف لحــم بيــت قضــاء
 .وعشيرة وقرية مدينة

 ويتــالف طــولكرم قضــاء وعشــيرة، وقريــه مدينــة ٦٦ مــن ويتــألف نــابلس، قضــاء ويشــمل: نــابلس لــواء •
 طوبــاس ناحيــة وعشــيرة، وقــرى مــدن ١٠ مــن ويتــألف قلقيليــة قضــاء وعشــيرة، وقريــة مدينــة ٣٠ مــن

 .وعشيرة وقرية مدينة ٢٣ من وتتألف سلفيت ناحية وعشيرة، وقرية مدينة ١١ من وتتألف

 ٨ مـن وتتألف يعبد وناحية وعشيرة، وقرية مدينة ٤٦ من ويتألف جنين، قضاء ويشمل: جنين لواء •
 .وعشيرة وقرية مدن
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 .عشائرية وحدات ٤و وقرية مدينة ٢١ من يتألف الذي فقط  الخليل قضاء ويشمل: الخليل لواء •

حسـب  ولكـن .١٩٦٤ لسـنة) ٥٧( رقـم اإلداريـة التقسـيمات نظـام منهـا أخرى بأنظمة مالنظا هذا عدل ثم
 تـم حيـث .١٩٦٥ لسنة) ١٢٥( رقم النظام هو جوهرية تغييرات اوجد الذي النظامما الحظ الباحث فان 

 إلــى االقضــية بعــض وترفيــع والخليــل، نــابلس وهــي محافظـات إلــى األلويــة بعــض ترفيــع النظــام هــذا وفـق
 جديــدة نــواحي واســتحداث وســلفيت، طوبــاس وهــي أقضــية إلــى النــواحي وبعــض اهللا، رام لــواء لمثــ ألويــة
 الظهــر ســيلة وناحيــة نــابلس، محافظــة وتتبــع عنبتــا وناحيــة اهللا، رام لــواء وتتبــع قــديس ديــر ناحيــة وهــي
 .الخليل محافظة وتتبع دورا وناحية جنين، لواء وتتبع

 
ــــذي ،١٩٦٦ لعــــام ١ رقــــم داريــــةاإل التشــــكيالت نظــــام صــــدر ١٩٦٦ عــــام وفــــي ــــين آليــــة وضــــح ال  تعي

 الغربيـة الضـفة فـي سارياً  النظام هذا وبقي، لهم الموكلة والصالحيات  وتبعيتهم والمتصرفين المحافظين
 الغربيـــة للضـــفة اإلداريـــة التقســـيمات بقيـــت اإلســـرائيلي، االحـــتالل قبـــل مـــن ١٩٦٧ عـــام احتاللهـــا حتـــى

) ٣١( رقم اإلدارية التقسيمات نظام صدور حتى األردنية للمملكة اريةاإلد التقسيمات أنظمة في موجودة
االردنيــه  المملكــة فــي اإلداريــة التقســيمات مــن الضــفة محافظــات ألغيــت النظــام هــذا وفــي ،١٩٩٥ لســنة

 . الهاشميه 
 
 )١٩٩٤ -١٩٦٧( اإلسرائيلي االحتالل فترةخالل  اإلدارية التقسيمات ٢.١.٤
 

 وبـذلك، الغربيـة الضـفة باسـم والمعروفـة ،١٩٦٧ عـام الفلسـطينية األراضـي مـن تبقـى مـا إسـرائيل احتلت
 علـــى االحـــتالل قـــوات أبقـــت حيـــث اإلســـرائيلية، الســـيطرة تحـــت الفلســـطينية األراضـــي جميـــع أصـــبحت
 االوامــر بعــض بإصــدار قامــت ولكــن االحــتالل، قبــل عليــه كانــت مــا علــى بالبلــديات الخاصــة القــوانين

 اشـــتيه،( ومصـــالحها أهـــدافها مـــع تـــتالءم التـــي التعـــديالت بإدخـــال قامـــت لهـــاخال مـــن التـــي العســـكرية،
 ).١٤٧ص  ،٢٠٠٤

 
 أمــالك جميــع وصــادرت القــدس، لبلديــة البلــدي المجلــس بحــل ١٩٦٧ حزيــران ٢٩ بتــاريخ إســرائيل قامــت

 فــي األراضــي مــن تبقــى مــا أمــا .اإلســرائيلي للقــانون القــدس مدينــة فــي الــدوائر واتبعــت البلديــة، وســجالت
 اإلدارة مركـــز كـــان. العســـكرية لـــإلدارة وأخضـــعتها والســـامرة، يهـــودا اســـم عليهـــا فأطلقـــت الغربيـــة الضـــفة

 إلـى الغربية الضفة تقسيم وتم .ايل بيت اسم عليها أطلق اهللا رام من بالقرب مستوطنة في يقع العسكرية
 كــل رأس علــى عــين). مطــولكر  جنــين، نــابلس، اهللا، رام الخليــل، لحــم، بيــت القــدس،( هــي منــاطق ســبعة

 فــي الحكــم جهــاز وانقســم. ايــل بيــت فــي العــام العســكري الحــاكم مرجعيتــه وكــان عســكري، حــاكم منطقــة
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 يمـارس مدني والثاني، المنطقة في والعسكرية األمنية بالقضايا ويهتم عسكري األول، قسمين إلى الضفة
 العــام فــي صــدر. غــزة قطــاع فــينفســه  التقســيم تنفيــذ وتــم. ووزاراتهــا األردنيــة الحكومــة دوائــر صــالحيات

 الخـــاص األردنـــي القـــانون خولهـــا التـــي الصـــالحيات أحـــال والـــذي ،)١٩٤( رقـــم العســـكري األمـــر نفســـه
 الجربـاوي،( الغربيـة الضـفة لمنطقـة اإلسـرائيلي القائـد إلـى الداخليـة ووزيـر والمتصـرف للمحـافظ بالبلديات
 ).٥٨-٥٦ص ،١٩٩٦

 
 الهيئــات دور تحجــيم بهــدف ،١٩٧ رقــم العســكري األمــر بإصــدار ١٩٦٨ عــام فــي العســكري الحــاكم قــام

ـــذي، الفلســـطينية المحليـــة  الشـــهرية الموازنـــة علـــى الرقابـــة صـــالحية العســـكرية الســـلطة مـــنح بموجبـــه وال
 زيـــادة وبهـــدف. العســـكري الحـــاكم بموافقـــة إال المـــال مـــن مبلـــغ أي إنفـــاق مـــن ومنعهـــا المحليـــة، للهيئـــات
 القرويــة والمجــالس للبلــديات االنتخابــات بــأجراء االحــتالل قــوات ســمحت لمحليــة،ا الهيئــات علــى الســيطرة

 إال لهـا، مواليـة بلـديات رؤسـاء فـوز الخطـوة هـذه مـن تتأمـل كانـت حيـث ،١٩٧٦ عـام وفـي ١٩٧٢ عـام
 ).٢٣ص ،٢٠٠٤ وحباس، اشتيه( الوطنية القوائم مرشحو االنتخابات في وفاز هدفها في فشلت أنها

 
، ١٩٨٢ عــام فــي تنفيــذه تــم البلديــة، االنتخابــات بإلغــاء ،١٩٨٠ عــام فــي قــرارا حــتاللاال قــوات أصــدرت

 لجــان تعيــين وتــم البلديــة، المجــالس مــن العديــد وحــل البلــديات رؤســاء مــن العديــد وعــزل طــرد تــم حيــث
 نبــاإلعال اإلســرائيلي االحــتالل لقــوات العــام القائــد قــام. إســرائيليون ضــباط بعضــها يــرأس البلــديات إلدارة
 ٩٤٧ رقـم العسـكري لألمـر اوفقـ الغربيـة، الضـفة فـي ١٩٨٢-١٢-٢٢ بتـاريخ المدنيـة اإلدارة إنشاء عن

 لعــام ٧٢٥ رقــم العســكري للقــرار وفــق ١٩٨٣-١١-٢٤ بتــاريخ انشــات غــزة قطــاع وفــي، ١٩٨١ لســنة
ــديات رؤســاء تعيــين تــم ١٩٨٦ عــام وفــي، ١٩٨١ ــديات، شــؤون إلدارة ولجــان عــرب بل  هــذه وبقيــت البل

 ).٥٥ ص،  ٢٠٠٦، حسيبا( الفلسطينية الوطنية السلطة قدوم حتى حالال
 
 )٢٠١٣-١٩٩٤( الفلسطينية الوطنية السلطة حكم خالل اإلدارية التقسيمات ٢.١.٥
 

أبقت السلطة الوطنية الفلسطينية على التقسيمات االدارية التي كانت موجودة قبل االحـتالل اإلسـرائيلي، 
 ١٩٦٧ألردني قبل عام التي كانت موجودة في الضفة الغربية فترة الحكم ا ورفعت كل األلوية واالقضية

فلــم تعــد  ،والغــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية التقســيمات التــي تخــص االلويــة واالقضــية .إلــى محافظــات
" ، )٨٥(نــص القــانون االساســي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي المــادة رقــم . هــذه التقســيمات موجــودة

د بقانون في وحدات ادارة محلية تتمتع بالشخصية االعتبارية، ويكـون لكـل وحـدة منهـا مجلـس تنظم البال
وهـذه هـي المـادة الوحيـدة فـي القـانون االساسـي  ."منتخب انتخاب مباشرا علـى الوجـه المبـين فـي القـانون
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ت االداريـة وحـداالالتي تتحدث عن التقسيمات االدارية، ولم توضح  المادة سابقة الذكر، هـل المقصـود ب
بـان المشـرع قصـد بهـا  ولكـن مـن خـالل التطبيـق يـرى الباحـث. حليةالمحافظة او البلديات والمجالس الم

البلديات والمجالس المحلية، الن المشرع اشـترط االنتخـاب العضـاء مجلـس الوحـدة االداريـة، وهـذا غيـر 
علمــــا ان قــــانون . قرويــــةموجــــود فــــي المحافظــــات، بــــل تــــتم االنتخابــــات العضــــاء المجــــالس البلديــــة وال

، نـص فـي المـادة ١٣/٣/٢٠٠٠التشكيالت االدارية المقر في المجلس التشـريعي بـالقراءة الثانيـة بتـاريخ 
علــى ان ) ٣(علــى تقســيم فلســطين للمقاصــد االداريــة الــى محافظــات، ونــص وفــي المــادة رقــم ) ٢(رقــم 

ديلها يكــون بقــرار مــن مجلــس الــوزراء انشــاء وتوحيــد والغــاء المحافظــات وتســميتها وتحديــد حــدودها او تعــ
  .يصدر بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 
وفي قطاع غزة تم تقسيمه إلـى خمسـة اصبح عدد المحافظات في الضفة الغربية إحدى عشرة محافظة، 

صـدر أول مرسـوم بتعـين محـافظ فـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية للسـيد حكمـت زيـد، ونـص . محافظات
مــن تــاريخ  علــى تعينــه محافظــا فــي وزارة الداخليــة اعتبــارا ،١٩٩٤لعــام  ٢٦ســوم  الــذي حمــل رقــم المر 
٢٧/١٢/١٩٩٤. 

 
 :حتى اعداد الرسالة على النحو التاليفظات في الضفة الغربية أصبحت المحا

وتــم التعــرف علــى القــرارات الصــادره بخصــوص تعيــين المحــافظين مــن خــالل الوقــائع الفلســطينيه ومــن 
 .زيارة المحافظات خالل 

 
عــين أول محــافظ لمحافظــة جنــين وهــو الســيد حكمــت . لــواء ١٩٦٧كانــت قبــل عــام : محافظــة جنــين .١

 ، وتـــولى بعـــده الســـيد زهيـــر مناصـــره وهـــو الـــذي قـــام بافتتـــاح١٩٩٤لعـــام  ٢٦زيـــد وفـــق المرســـوم رقـــم 
 ١٩٩٦ة لسـن) ١٠٦(يحمل الرقم ١٩٩٦-٦-٩المحافظة عمليا، حيث صدر قرار من الرئيس بتاريخ 

مــن عملــه  ةمناصــر تــم نقــل المحــافظ زهيــر  ١/٦/٢٠٠٢بتعينــه محافظــا فــي وزارة الداخليــة، وبتــاريخ 
، وقــام بتســيير اعمــال المحافظــة الســيد محافظــا فــي وزارة الداخليــة،  كمحــافظ لمحافظــة جنــين وتعيــين

نة لســـ ١٢٥صـــدر قـــرار رقـــم  ٢٠/١٠/٢٠٠٣وبتـــاريخ . حيـــدر ارشـــيد ثـــم بعـــده الســـيد رمضـــان البطـــة
وعــين محافظــا  ،بتعــين الســيد قــدورة موســى محافظــا فــي دائــرة المحــافظين فــي أمانــة الرئاســة ٢٠٠٣

تم نقل المحافظ طالل دويكات من عملـه كمحـافظ  لمحافظـة  ٢٥/٥/٢٠١٢لمحافظة جنين، وبتاريخ 
 .ى إعداد هذه الرسالة طولكرم الى محافظة جنين، وال زال على راس عمله حت
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 ،١٩٩٦عــين أول محــافظ لمحافظــة بيــت لحــم الســيد محمــد راشــد الجعبــري عــام : محافظـة بيــت لحــم .٢
بعـدها  ،٢٠٠١لسـنة  ١٧حيث تم نقلـه إلـى وزارة الداخليـة بقـرار رقـم  ٤/١٠/٢٠٠١ وبقي حتى تاريخ

،  ثـم عـين ٢٠٠١لسنة ) ١٨(بقرار رقم  ٢٠٠١-١٠-٤تم تعيين المحافظ مدني محمد مدني بتاريخ 
تـم ترقيـة المحـافظ زهيـر مناصـرة  ٩/١١/٢٠٠٥وبتـاريخ . ٢٠٠٣لسـنة) ١٠١(ة بقرار رقمزهير مناصر 

اســـعد ســـليمان عبـــدالقادر خلفـــا لـــه اللـــواء عـــين الـــى رتبـــة لـــواء واحالتـــه الـــى التقاعـــد، وبالتـــاريخ نفســـه 
، وبتــاريخ وحــددت درجتــه بدرجــة وزيــر ٢٠٠٥لســنة  ٢٤٨ح التعمــري بقــرار رقــمالمعــروف باســم صــال

افظ اســعد ســليمان مستشــار لــرئيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لشــؤون تــم تعيــين  المحــ ١/٦/٢٠٠٩
عبــد الفتــاح خلفــا لــه وبــنفس التــاريخ عــين ، و ٢٠٠٩لســنة  ٩٤مقاومــة االســتيطان والجــدار بقــرار رقــم 

 ى راس عملــهوحــدد بــالقرار درجتــه وهــي درجــة وزيــر وال زال علــ ٢٠٠٩لســنة ) ٩٣(حمايــل بقــرار رقــم
 .محافظا لمحافظة بيت لحم

 
 ٢٠٠٢-٨-٤عين أول محافظ لمحافظة الخليـل المحـافظ عريـف الجعبـري بتـاريخ  :محافظة الخليل .٣

وكـــان وقتهـــا يشـــغل منصـــب وكيـــل وزارة األوقـــاف حيـــث صـــدر القـــرار  ٢٠٠٢لســـنة ) ٣٢(بقـــرار رقـــم 
تـم نقلـه  ١/٨/٢٠٠٧وبتـاريخ  بتعينه محافظا لمحافظة الخليل محتفظا بمسـؤولياته فـي وزارة األوقـاف،

دائــرة شـؤون المحافظــات فــي ديـوان الرئاســة، وفـي التــاريخ نفســه عـين الســيد حسـين األعــرج بقــرار الـى 
، ثم نقل المحـافظ حسـين االعـرج الـى وظيفـة رئـيس ديـوان المـوظفين وقـام )٢٠٠٧(لسنة ) ٢٨٠(رقم 
  ٢٣/١٠/٢٠١٠كامل حميد بتـاريخ  المحافظ ينعزنيد إلى أن  وسمير أب. أعمال المحافظة د ربتسيي

 .وال زال على راس عمله حتى كتابة الدراسة

 عــــين أول محــــافظ لمحافظــــة طــــولكرم الســــيد عــــز الــــدين الشــــريف اعتبــــارا مــــن: محافظــــة طــــولكرم .٤
 ٢٠٠٥لســـنة  ٢٣٠وأحيـــل الـــى التقاعـــد بقـــرار رقـــم  ١٩٩٥لســـنة ) ٢٢٩(بقـــرار رقـــم  ٢١/١١/١٩٩٥

محافظـــا إلـــى أن تـــم نقلـــه  وبقـــي ٢٠٠٦لســـنة  ٣٦٠بعــده تـــم تعيـــين الســـيد طـــالل دويكـــات بقـــرار رقــم 
، وقــام بتســيير أعمــال المحافظــة بعــده نائــب المحــافظ ٢٥/٥/٢٠١٢كمحــافظ لمحافظــة جنــين بتــاريخ

 .السيد جمال سعيد وال زال حتى تاريخ إعداد الرسالة قائما بأعمال المحافظ
 
ـــة .٥ ـــين : محافظـــة قلقيلي ـــم تعي ـــه وبعـــدها عـــيالســـيد مصـــطفى المـــالكي اول محـــافت  نظ لمحافظـــة قلقيلي

وال زال  علــى راس  ٢٠٠٦لســنة ٢٦٢ربــيح الخنــدقجي محافظــا لمحافظــة قلقيليــة بقــرار رقــم  محــافظ ال
 .لةعمله حتى إعداد الرسا
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 ١٥/٩/٢٠٠٦وبتـاريخ  عين السيد محمود العـالول اول محـافظ لمحافظـة نـابلس، : محافظة نابلس  .٦
حافظـا لمحافظـة نـابلس، بقـرار تم تعيين العميد فيصل محمـد الشـيخ  والمعـروف باسـم كمـال الشـيخ  م

 ٢٧٩بقــرار رقــم  ٢٣/٧/٢٠٠٧وبعــده تــم تعيــين الســيد جمــال محيســن بتــاريخ ، ٢٠٠٦لســنة ٣٧١رقــم 
 ٢٠٠٩لســنة  ١٤٠بقــرار رقــم  ٣/١٢/٢٠٠٩ثــم تــم تعيــين الســيد جبــرين البكــري بتــاريخ  ٢٠٠٧لســنة 

 .وال زال على راس عمله حتى تاريخ اعداد الرسالة

 
 لســنة ٢٦١يــين الســيد منيــر العبوشــي محافظــا لمحافظــة ســلفيت بقــرار رقــم تــم تع: محافظــة ســلفيت .٧

، بعــده تــم تعيــين الســيد عصــام أبــو بكــر بقــرار رقــم ٣/٢/٢٠١٠، واحيــل الــى التقاعــد بتــاريخ ٢٠٠٦
 .وال زال على راس عمله حتى اعداد الرسالة ١١/٤/٢٠١٠اعتبارا من تاريخ ) ٢٠١٠(لسنة ) ٨٠(

 
تـم  م تعيـين أول محـافظ ألريحـا وهـو السـيد سـامي مسـلم بقـرار رقـم بعـدهاتـ: محافظة أريحا واألغوار .٨

، وبقــي ٦/٨/٢٠٠٧اعتبــارا مــن تــاريخ  ٢٠٠٧لســنة ) ٣٤٧(تعيــين الســيد عريــف الجعبــري بقــرار رقــم 
تــم تعيــين  الســيد كامــل  حيــث تــم ترفيعــه الــى رتبــة وزيــر واحالتــه للتقاعــد،  ١٤/٩/٢٠٠٨حتــى تــاريخ 

 وبعـــده تـــم تعيـــين الســـيد ماجـــد الفتيـــاني ٢٠٠٨لســـنة  ٢٢٣بقـــرار رقـــم  ١٤/٩/٢٠٠٨حميـــد  بتـــاريخ 
 .وال زال على راس عمله حتى اعداد الرسالة ٢٠١٠لسنة  ٢٣٥بقرار القم  ٢٧/١٢/٢٠١٠بتاريخ 

 
 باحــــداث تقســــيم اداري يتمتــــع ١٨/١١/٢٠٠٧بتــــاريخ  ٣٢٠صــــدر القــــرار رقــــم : محافظــــة طوبــــاس .٩

عـــين الســـيد ســـامي مســـلم أول ســـمى محافظـــة طوبـــاس، بالشخصـــية االعتباريـــة فـــي منطقـــة طوبـــاس ي
، واحيـل ٢٠/١١/٢٠٠٧اعتبـارا مـن تـاريخ  ٢٠٠٧لسـنة ) ٣٢٢(محافظ لمحافظـة طوبـاس بقـرار رقـم 

، ثـم عـين بعـده السـيد مـروان طوباسـي ١٠/٣/٢٠١٠بتـاريخ  ٢٠١٠لسـنة  ٥٨الى التقاعـد بقـرار رقـم 
لــى وال زال ع١١/٤/٢٠١٠را مــن تــاريخ اعتبــا ٢٠١٠لســنة  ٨١محافظــا لمحافظــة طوبــاس بقــرار رقــم 

 .رأس عمله حتى اعداد الرساله 

 
 ١٩٩٥رقم لسـنة  ٢٥عين أول محافظ للقدس السيد جميل عثمان ناصر بقرار : محافظة القدس  .١٠

،  بعدها تم ترفيعه الـى درجـة وزيـر وٕاحالتـه للتقاعـد، وعـين خلفـا لـه السـيد ٢١/١/١٩٩٥اعتبارا من 
فيـه  أحيـلومـارس مهامـه فـي نفـس اليـوم الـذي  ٢٠٠٨لسـنة  ٢٢٤رقـم  عدنان غالب الحسيني بقرار

 .في القرار درجته وهي درجة وزير وحدد ٢٠٠٨-٩-١٥المحافظ السابق للتقاعد وهو تاريخ 
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وذلــك  عــين الســيد مصــطفى عيســى اول محــافظ لمحافظــة رام اهللا والبيــرة: محافظــة رام اهللا والبيــرة  .١١
ـــــــاريخ  ـــــــم عـــــــين الســـــــيد. ١٥/١٠/١٩٩٥بت ـــــــاريخ  ث ـــــــي بت ـــــــو عل ـــــــاريخ و . ١٠/٩/٢٠٠٦ســـــــعيد اب بت

ـــين ليلـــى غنـــام  محافظـــا لمحافظـــة رام اهللا  ٢٠١٠لســـنة  ٢٧صـــدر القـــرار رقـــم  ٢٢/١/٢٠١٠ بتعي
 .والبيرة وال زالت على راس عملها حتى اعداد الرسالة

 
 تعيين المحافظ في السلطة الوطنية الفلسطينية آلية  ٢.٢
 

مـن طنيـة الفلسـطينية مـن خـالل مراسـيم مـن رئـيس السـلطة الوطنيـة، و يتم تعيين المحافظ في السـلطة الو 
عــــدم وضــــوح واخــــتالف فــــي   نالحــــظ .لقــــرارات الخاصــــة بتعيــــين المحــــافظينخــــالل مراجعــــة المراســــيم وا

، فــبعض المراســيم تــم تعيــين المحــافظين وعــدم وجــود صــيغة موحــدة لتعيــين المحــافظين صــياغة المراســيم
ل ناصــر والـذي نـص علـى تعيـين السـيد جميـ ١٩٩٥لسـنة  ٢٥بـالقرار رقـم ، كمـا جـاء فـي وزارة الداخليـة

مع ذكر اسـم المحافظـة التـي عـين فيهـا تم تعيين المحافظين  االخروالبعض  .محافظا في وزارة الداخلية
ف الجعبــري محافظــا لمحافظــة والــذي نــص علــى تعيــين عريــ ،٢٠٠٢لســنة  ٣٢كمــا جــاء فــي القــرار رقــم 

امــا بعــد نقــل مرجعيــة  .داخليــةفتــرة التــي كانــت تتبــع فيــه المحافظــات الــى وزارة الهــذا كــان فــي ال .الخليــل
فـــبعض المراســـيم  .٢٠٠٣لســـنة  ٢٢لمرســـوم الرئاســـي رقـــم بنـــاء علـــى ا الـــى مكتـــب الـــرئيس المحافظـــات

بتعـين السـيد  ٢٠٠٣لسـنة  ١٢٥رقم  كما في المرسوم بتعيين المحافظين في امانة الرئاسة تصدركانت 
والـبعض االخـر يـتم تحديـد المحافظـة التـي  محافظا في دائرة المحافظين في أمانة الرئاسـة،قدورة موسى 
والخــاص بتعيــين المحــافظ مــروان طوباســي  ٢٠١٠لســنة  ٨١كمــا فــي القــرار رقــم  المحــافظ عــين فيهــا  

-٧-٢٣ بتـــاريخ  ٢٠٠٧لســـنة  ٢٧٩رقـــم  قـــرارات وهـــو القـــراروفـــي احـــد ال .محافظـــا لمحافظـــة طوبـــاس
ــ  ٢٠٠٧ كــان فــي صــياغته انــه وبنــاء  .ذي تــم تعيــين الســيد جمــال محيســن محافظــا لمحافظــة نــابلسوال

المحافظـات إلـى مكتـب  االفتـرة التـي كانـت تتبـع فيهـ فـي صـدر قـراروهـذا ال ،على تنسيب مجلس الـوزراء
 .سالرئي

 
 ٢٠٠٣لسـنة  ٢٢مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  ١تعيين المحافظ فقد نصت المادة رقـم  آليةبخصوص  أما

 الدرجـةولـم يحـدد المرسـوم  .ين ويعفى من منصبه بقرار من رئيس السلطة الوطنيةيالمحافظ يع أنعلى 
جبـر حـول  إسماعيلوفي مقابلة مع مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الحاج . التي يعين بها المحافظ

مـن  أكثـر آراءمزاج بعـد اسـت ، وذلـكبـان الـرئيس هـو الـذي يعـين المحـافظين أفـادتعيين المحافظين،  آلية
 المطلوبــة الشــروطعنــد ســؤاله عــن  أمــا .م مستشــار الــرئيس لشــؤون المحافظــاتجهــة ومــن مــن ضــمنه
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وااللتـزام الـوطني والقـدرة علـى تحمـل المسـؤولية هـي مـن  الكفـاءةبـان  أفـادبالشخص الذي يعين محـافظ، 
 . تتوفر في المحافظ أنالمعايير التي يجب  أهم

 
 يتــأثر، حتــى ال إليهــاظــة التــي ينتمــي ن يــتم تعيــين المحــافظ مــن خــارج المحافبــان هنــاك عــرف بــا وأفــاد

بـان جميـع المحــافظين  أفـادبخصـوص درجــة المحـافظ فقـد و  .المناطقيـة والعشـائرية باالنتمـاءات المحـافظ
(  علـى قـرار مـن الـرئيس ياسـر عرفـاتالمعينون فـي المحافظـات يـتم التعامـل معهـم معاملـة الـوزير بنـاء 

 .)٢٢/٤/٢٠١٣يخ خصية بتار مقابلة ش
 

لعـام  ٢٢ل صدور المرسوم رقم ، والذي كان مطبقا قب١٩٦٦لعام  األردني اإلداريةنظام التشكيالت  أما
تعيين المحافظ يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مـن وزيـر الداخليـة  أننص على  .٢٠٠٣

مـــن ينيبـــه بحضـــور وزيـــر  أوالملـــك  أمـــاممـــه الملكيـــة، ويقســـم المحـــافظ قبـــل تســـلمه مها اإلرادةوبصـــدور 
الفلســطيني الــذي اقــر بــالقراءة الثانيــة مــن المجلــس التشــريعي  اإلداريــةقــانون التشــكيالت  ونــص .الداخليـة

من منصبه يصدر عن رئيس السلطة التنفيذيـة وبتنسـيب  وٕاعفائهتعيين المحافظ   أن، على ٢٠٠٠عام 
 .من مجلس الوزراء

 
نظـــام  أو ،لتعيينـــه ســـواء فـــي المراســـيم الرئاســـية آليـــةالمحـــافظ، فلـــم يـــذكر  بخصـــوص تعيـــين نائـــب أمـــا

ولكـن فـي . تكـون متصـرف ، الذي ذكر بان رتبة نائب المحافظ١٩٦٦لعام  األردني اإلداريةالتشكيالت 
يعــين ) ١٠(الفلســطيني المقــر مــن المجلــس التشــريعي، وضــح فــي المــادة رقــم  اإلداريــةقــانون التشــكيالت 

ـــر نائـــب المحـــاف ـــة وبتنســـيب مـــن وزي ـــيس الســـلطة التنفيذي ظ  ويعفـــى مـــن منصـــبه بقـــرار يصـــدر عـــن رئ
 .الداخلية

 
بــان  أفــادتعيــين نائــب المحــافظ،  آليــةوفــي مقابلــة مــع مستشــار الــرئيس لشــؤون المحافظــات وســؤاله عــن 

 يوافق عليـه مـن قبـل المحـافظ، وان يكـون مـن أوينسب  أننائب المحافظ يعين من قبل الرئيس، ويجب 
 . انطبقت عليه الشروط إذايكون من موظفي المحافظة  أنالمحافظة التي يعين بها، ويحبذ  أبناء

 
 ةالفلسطينيمرجعية المحافظ في السلطة الوطنية  ٢.٣

 
 التـي واألنظمـةوالذي نص علـى العمـل بـالقوانين  ١٩٩٤لسنة  ١الرئيس المرسوم رقم  إصداربناء على 

هـو المرجـع  ١٩٦٦لعـام  اإلداريـة االردنـيفان نظـام التشـكيالت  .١٩٦٧/ ٥/٦كانت مطبقة قبل تاريخ 
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الوطنيـة  السـلطة إنشـاءومنـذ  .الداخليـة تبعية المحافظ هي لـوزير أنلعمل المحافظين، والذي نص على 
 ٦بقــرار رقــم  ٩/٣/٢٠٠٣ فيهــا بتــاريخ حتــى اســتحداث منصــب رئــيس الــوزراء ،١٩٩٤الفلســطينية عــام 

ة، ولهــذا فــان وزيــر الداخليــ بأعمــالهــو القــائم  ئيسن وزيــر للداخليــة وكــان الــر لــم يــتم تعيــي .٢٠٠٣لســنة 
 .لرئيس ياسر عرفاتمرجعية المحافظين وتعاملهم كان يتم مع ا

 
، ١/١/٢٠٠٣وزيــر الداخليــة حتــى تــاريخ  إلــىفــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية  بقيــت مرجعيــة المحــافظ 
المحافظ هـو ممثـل رئـيس  أنعلى  ٢في المادة  ، والذي نص٢٠٠٣لسنة  ٢٢حيث صدر مرسوم  رقم 
 ٧٤وبهــذا المرســوم  والمرســوم رقــم  .ســلطة فــي محافظتــه واعلــيالعامــة  اإلدارةالســلطة الوطنيــة ورئــيس 

دائــرتهم  فــي  إلــىوالــذي نــص علــى نقــل المحــافظين والعــاملين معهــم مــن وزارة الداخليــة ، ٢٠٠٣لســنة 
 .الرئيسمكتب  إلىارة الداخلية مرجعية المحافظ من وز  تنقل مكتب الرئيس،

 
 أبــو ســعيد الســيد تعيــين والــذي نــص علــى ،٢٠٠٥لســنة  ٢٩  رقــم مرســوم صــدر ١٤/٤/٢٠٠٥ بتــاريخ
 وهـذا .ين بـالوزارةشـؤون المحـافظ وٕادارةمحافظا في وزارة الداخلية واألمن الـوطني، ويتـولى تنسـيق   علي
 .)٥٨العدد  ،الوقائع الفلسطينية( لداخليةا وزارة إلى ثانيه مرة المحافظات مرجعية نقل على يدل

 
نقـل السـيد سـعيد أبـو علـي مـن نـص علـى  ،٢٠٠٥لسـنة  ٣٩صـدر مرسـوم رقـم  ٢٢/٥/٢٠٠٥وبتاريخ 

بوصــفه الــوظيفي محافظــا بدرجــة وزيــر ويعــين مســاعدا لالمــين العــام  ،وزارة الداخليــة  إلــى أمانــة الرئاســة
وبقيت  وم تم إعادة مرجعية المحافظ إلى مكتب الرئيس،وبهذا المرس .للرئاسة ومنسقا لشؤون المحافظين

   .)٥٨الوقائع الفلسطينية، العدد ( هذه الرسالة  إعدادمكتب الرئيس حتى  إلىمرجعية المحافظ 

 
 القة المحافظ مع مكتب الرئيسع  ٢.٤

 
، فكانـت بدأت عالقة المحافظ مع مكتب الرئيس منـذ إنشـاء المحافظـات فـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية

الــرئيس بمهــام وزيــر الداخليــة فــي الفتــرة التــي ســبقت  مــع الــرئيس مباشــرة نظــرا الحتفــاظ عالقــة المحــافظ
وذلــك بســبب تبعيــة المحــافظ لــوزير الداخليــة حســب نظــام  .مجلــس وزراء وتعيــين رئــيس للــوزراء تشــكيل

بنــاء علــى  لســطينيةالمطبــق فــي اراضــي الســلطة الوطنيــة الف ١٩٦٦التشــكيالت اإلداريــة األردنــي لعــام 
لســـنة  ٢٢مرســـوما رئاســـيا رقـــم  ١/١/٢٠٠٣أصـــدر الـــرئيس بتـــاريخ . ١٩٩٤لســـنة ) ١(المرســـوم رقـــم 

نقـــل بموجبـــه تبعيـــة المحـــافظين مـــن وزارة الداخليـــة إلـــى الـــرئيس مباشـــرة، وبهـــذا المرســـوم أصـــبح  ٢٠٠٣
هـذا التمثيـل يعمـل علـى  ان .م، وال يتبعـون الـى وزيـر الداخليـةالمحافظون ممثلين للـرئيس فـي محافظـاته
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تعزيــز مكانــة المحــافظ وتقويــة ســلطته وهيبتــه علــى النطــاق االقليمــي للمحافظــة بشــكل واســع، حيــث أن 
الــنص علــى أن المحــافظ ممثــل لــرئيس الســلطة وانــه رئــيس اإلدارة العامــة يضــفى عليــه جــزءا مــن هيبــة 

 .وبالتالي يمنحه سلطة معنوية تجعله في مركز قوة ،الرئيس
 

القـــة المحـــافظ  ومراســـالته مـــع مكتـــب الـــرئيس تـــتم مباشـــرة مـــن خـــالل ديـــوان الرئاســـة، وبتـــاريخ كانـــت ع
تــم نقــل الســيد ســعيد ابــو علــي مــن وزارة الداخليــة وتعيينــه مســاعدا لالمــين العــام للرئاســة  ٢٢/٥/٢٠٠٥

وبتـــاريخ  .ع شـــؤون المحـــافظين فـــي مكتـــب الـــرئيسوبنـــاء عليـــه اصـــبح يتـــاب .ظينومنســـقا لشـــؤون المحـــاف
بخصــوص اجتمــاع المحــافظين، حيــث نــص علــى  ٢٠٠٥لســنة  ١٥صــدر المرســوم رقــم  ٢٧/٦/٢٠٠٥

ومــن  .أن اجتمــاع مجلــس المحــافظين مــع الــرئيس يــتم كــل شــهرين أو عنــد الضــرورة بطلــب مــن الــرئيس
خــالل مقابلــة المحــافظين افــادوا بــان االجتماعــات مــع الــرئيس غيــر دوريــه، وبعضــها يتجــاوز الشــهرين 

 .لالجتماع
 
 :ون المحافظين في مكتب الرئيس وهيدائرة شؤ  إلىتم في هذا المرسوم تحديد المهام الموكلة و 

 .أمانة سر مجلس المحافظين وتنسيق اجتماعاته •

متابعــــة االتصــــال مــــع رئــــيس الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية فيمــــا يخــــص شــــؤون المحافظــــات  •
 .والمحافظين

 .ر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامةمتابعة احتياجات المحافظين مع الوزارات والدوائ •

 .متابعة تنفيذ السياسات والخطط العامة المعتمدة في المحافظات •

 .تلقي تقارير المحافظين وٕاعالمهم بأوامر وتعليمات الرئيس •

 .التقارير عن نشاط المحافظات وٕاعدادإنشاء قاعدة بيانات  •

 
فـان تعامـل المحـافظين مـع مكتـب الـرئيس يـتم  ،طـة بـدائرة شـؤون المحـافظينمـن خـالل هـذه المهـام المنا

بهــدف  مقــابالت شخصــية أثنــاءفــي حــدود الدراســة  ونبــه المحــافظ أفــادوهــذا مــا  .الــدائرةمــن خــالل هــذه 
مستشـار للـرئيس  أولتـم تعيـين مستشـار للـرئيس لشـؤون المحافظـات وكـان  ٨/٤/٢٠٠٦بتاريخ . البحث

ع افظين مع مكتب الرئيس تتم من خـالل التنسـيق مـالمراسالت وعالقة المح فأصبحتالسيد حكمت زيد 
 .)٦٢الوقائع الفلسطينية، العدد (  مستشار الرئيس لشؤون المحافظات

 



 

20 

 زراء ومكاتب الوزارات في محافظتهعالقة المحافظ مع مجلس الو  ٢.٥
 

 إلـــى وزيـــر الداخليـــة، أي إلـــى ١٩٦٦يتبـــع  المحـــافظ حســـب نظـــام التشـــكيالت اإلداريـــة األردنـــي لســـنة 
حيـث يوجـد تسلسـل  .لـس الـوزراء بواسـطة وزيـر الداخليـةمجلس الوزراء، وتتم مراسالت المحـافظ مـع مج

إداري واضح في المراسالت، ويكون المحافظ ممثل السلطة التنفيذية ورئيس اإلدارة العامـة واكبـر سـلطه 
فظة الـذي تـم إعـداده وحسب النظام نفسه يقوم المحافظ برفع مشروع الموازنة العامة للمحا. في محافظته

من قبل  المجلس التنفيـذي فـي المحافظـة إلـى وزبـر الداخليـة قبـل شـهرين مـن موعـد النظـر فـي الموازنـة 
العامة للدولة، من اجل أن تقوم وزاره الداخلية بمناقشـة مشـروع الموازنـة مـع الـوزارات والـدوائر المختصـة 

                                     .        في المركز ودمجه مع الموازنة العامة للدولة
 

نة لســ ٢٢بقــي هــذا النظــام يطبــق فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إلــى أن صــدر المرســوم الرئاســي رقــم 
، اللــذان ألغيــا بعــض مــواد النظــام ٢٠٠٣لســنة  ٧٤والقــرار رقــم  .بشــأن اختصاصــات المحــافظين ٢٠٠٣

ولكــن المراســيم لــم تضــع بــدائل  .ليــة إلــى الــرئيسافظ مــن وزيــر الداخاألردنــي بســبب نقــل مرجعيــة المحــ
ومــن . وبهــذا أصــبح هنــاك لــبس واجتهــادات مــن قبــل المحــافظين فــي هــذه المــواد. للمــواد التــي تــم إلغاؤهــا
التـي تـنص علـى رفـع الموازنـة العامـة للمحافظـة إلـى وزيـر الداخليـة، فبعـد )  ٣٠(هذه المـواد المـادة رقـم 

ر الداخلية لم يوضح هل يقوم المحافظ برفع الموازنة إلـى مجلـس الـوزراء إلغاء تبعية المحافظين إلى وزي
مباشرة باعتبار أن المحافظة هيئه معنوية مستقلة، أم يتم رفعها من خـالل وحـدة شـؤون المحافظـات فـي 
مكتب الرئيس باعتبار أن المحافظة جزء من مكتب الرئيس، أو انه ليس من صالحيات المحافظ إعـداد 

عامة لمحافظته وان إعداد الموازنة العامة للسلطة هو من صـالحيات مجلـس الـوزراء وال دخـل الموازنة ال
 .للمحافظات في ذلك

 
من خالل المقابالت مع المحافظين وسؤالهم  هل يقوم المجلس التنفيذي بإعـداد مشـروع الموازنـة العامـة 

أفــادوا أن  .زراء أو مكتــب الــرئيسأو مجلــس الــو  ويقــوم المحــافظ برفعهــا  إلــى  وزيــر الداخليــة ،للمحافظــة
المجلس التنفيذي ال يقوم بإعداد مشروع الموازنة العامـة للمحافظـة، وال يـتم رفعهـا إلـى وزيـر الداخليـة أو 

وان المحـــافظ ال يوجـــد لـــه دور فـــي إعـــداد الموازنـــة العامـــة  .مجلـــس الـــوزراء أو إلـــى مكتـــب الـــرئيسإلـــى 
بمركزيــة وهــذا يــدل علــى أن مجلــس الــوزراء يتعامــل . جمــاعللســلطة، وهــذه كانــت إجابــة المحــافظين باإل

هــم دور للمحــافظ مــن الناحيــة أدورا للمحافظــات فــي تحديــد أولوياتهــا وأهمهــا  حيــث لــم يعطــي . مطلقــة
فالمحـافظ أكثـر علمـا باألولويـات التنمويـة فـي  .في إعداد الموازنة العامة للسلطةالتنموية وهو المساهمة 

ــم يعــد للمحــافظ صــفة الشــريك فــي إعــداد الموازنــة العامــة، محافظتــه مــن الــوزارات فــ ي المركــز، وبهــذا ل
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ـــم يشـــرك  أفـــادعـــالوة علـــى ذلـــك وحســـب مـــا  ـــة فـــان مجلـــس الـــوزراء رغـــم انـــه ل بـــه المحـــافظ فـــي المقابل
انه لم يقم بتزويـد المحـافظين بالمشـاريع واألولويات في الموازنة العامة، فالمحافظين في تحديد المشاريع 

إقرارهـا ضـمن الموازنـة العامـة، وال تقـوم الـوزارات بمراسـلة المحـافظ  بالمشـاريع التـي تنـوي القيـام  التي تـم
مــن قــانون التشــكيالت اإلداريــة األردنــي، التــي )  ٣١(بهــا فــي المحافظــة، وهــذا يتعــارض مــع المــادة رقــم 

رارات المجلــس نصــت علــى نقــل االعتمــادات المخصصــة للمحافظــة إلــى المحــافظ ليقــوم  بتنفيــذها وفــق قــ
وبهــذا فــان مــا كــان يطبــق فــي الضــفة الغربيــة قبــل عــام . التنفيــذي بعــد تصــديق الموازنــة العامــة للدولــة

والقــوانين التــي كانــت ســارية المفعــول فــي تلــك الفتــرة، فيــه مرونــة ودور  األنظمــةاعتمــادا علــى  ١٩٦٧
 .٢٠١٣للمحافظ أكثر من مما هو موجود في عام 

 

، )أ ٣٩ ( جــة إلــى توضــيح فــي قــانون التشــكيالت اإلداريــة األردنــي المــادة رقــمومــن المواضــيع التــي بحا
وهي المادة التي تتحدث عن المجلس االستشاري واختصاصاته، حيث تنص علـى تشـكيل مجلـس أهلـي 
استشــاري فــي كــل محافظــه بتنســيب مــن المحــافظ وموافقــة وزيــر الداخليــة، وهنــا ارتــبط تشــكيل المجلــس 

يـــــة والن المحـــــافظين ال يتبعـــــون إلـــــى وزيـــــر الداخليـــــة، أصـــــبح تشـــــكيل المجـــــالس بموافقـــــة وزيـــــر الداخل
االستشــارية يرجــع إلــى اجتهــاد المحــافظين، حيــث نجــد االخــتالف فــي تشــكيل المجــالس فــي المحافظــات 

عضو كما فـي   ٢٥التي جرت فيها الدراسة، فبعض المحافظات عدد أعضاء المجلس االستشاري فيها 
عضــوا كمــا هــو الحــال فــي محافظــة نــابلس، وفــي بعضــها ال  ٤٥بعض األخــر محافظــة ســلفيت، وفــي الــ

، وهنـاك اخـتالف فـي مكونـات  المجلـس االستشـاري بـين يـهيوجد مجلس استشاري كما في محافظـة قلقيل
ممثلــين عــن المجتمــع  إشــراكالمحافظــات، وبــرره المحــافظون بــان الهــدف مــن المجلــس االستشــاري هــو 

ال يغطــــي جميــــع شــــرائح المجتمــــع علــــى مســــتوى  األردنــــيفــــي القــــانون  ، وان العــــدد الموجــــوداألهلــــي
 .المحافظة

 
بخصـــوص المراســـالت مـــع مجلـــس الـــوزراء  فمـــن خـــالل المقـــابالت مـــع المحـــافظين وســـؤالهم عـــن  أمـــا

العالقة مع مجلس الوزراء، أفادوا بأن المراسالت بعضـها يـتم مباشـره مـع مجلـس الـوزراء ومـع الـوزارات، 
ولكـن المشـكلة تكمـن بعـدم .  م عن طريق وحدة شؤون المحافظـات فـي مكتـب الـرئيسوالبعض اآلخر يت

فهم بعض الوزراء الدوار المحافظين  وصالحياتهم، فبعض الـوزراء يقومـون بالزيـارات للمحافظـات دون 
كـذلك فـان القــوانين والقـرارات التـي تصـدر عـن الــوزارات ال يـتم تزويـد المحـافظ بهـا كمــا . إعـالم المحـافظ

يقـوم المحـافظ والتي نصت علـى أن  ،األردني اإلداريةمن قانون التشكيالت  ) ١٣(ء في  المادة رقم جا
بتعمـــيم جميـــع القـــوانين واألنظمـــة والتعليمـــات والبالغـــات الصـــادرة عـــن مختلـــف الـــوزارات علـــى الـــدوائر 

فـان مــدير  والهــدف مـن ذلـك أن هـذه القــرارات عنـدما تـوزع عـن طريــق المحـافظ الموجـودة فـي محافظتـه،
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الدائرة يكون على علم بان هذه القرارات التي صدرت عن وزارته بالمركز حصـلت علـى موافقـة المحـافظ 
الذي يعتبر اكبر سلطة إدارية في المحافظة، وبهذا لن يقع في إشكالية مع المحـافظ إذا كانـت تتعـارض 

ة مراســلة المكاتــب مباشــرة ومــن األمــور التــي حــدثت نتيجــ. فــي محافظتــه التنمويــةمــع رؤيتــه وتوجهاتــه 
ولــيس عــن طريــق المحــافظ، مــا حصــل فــي محافظــة نــابلس حيــث قــام المحــافظ بإيقــاف قــرارات لــبعض 

وحفاظا علـى السـلم األهلـي، ومنهـا إيقـاف واحتياجاتها الوزراء وذلك من خالل رؤيته ومعرفته بمحافظته 
المحــافظ  بــإلزام مــدير األوقــاف فــي قــرار لــوزير األوقــاف بخصــوص عــدم قــراءة القــران قبــل األذان، فقــام 

محافظتــه بعــدم تطبيــق القــرار، وذلــك لعلــم المحــافظ بــان هــذه عــاده فــي المدينــة وورود أكثــر مــن شــكوى 
كـــذلك قـــرار وزيـــر االتصـــاالت بـــإغالق محطتـــي راديـــو فـــي مدينـــة نـــابلس دون . بـــذلك لمكتـــب المحـــافظ

المحـــافظ يعلـــم بـــبعض  أنمـــا يحـــدث هـــو ولكـــن . التنســـيق مـــع المحافظـــة فقـــام المحـــافظ بإيقـــاف تنفيـــذه
مقابلــــة  ( عــــض مــــدراء الــــدوائر فــــي محافظتــــه فقــــط القــــرارات التــــي تصــــدر مــــن الــــوزارات بــــالمركز مــــن ب

 .)٢٠١٣شخصية، محافظ نابلس، 
 

أفـادوا  ،أما عند سؤال المحافظين عـن سـلطتهم علـى المجلـس التنفيـذي وٕالـزامهم ألعضـائه بتنفيـذ رؤيـتهم
وعنــد ســؤالهم عــن اإلجــراء الــذي  ن بتنفيــذ قــرارات المحــافظ،لفرعيــة للــوزارات ملزمــو بــان مــدراء المكاتــب ا

بـأنهم ال  ،يتخذه المحافظ في حال لم يعجبه انجاز احـد مـدراء المؤسسـات فـي المحافظـة فكانـت إجـابتهم
يسمحوا بوجود أي مدير في محافظتهم ال ينفذ سياساتهم وذلك بالتنسيق مع الوزير المختص، حيـث قـام 

مـن  عض المحافظين برفع اسماء بعض مـدراء الـدوائر الـذين ال يقتنـع بهـم المحـافظ للـوزراء المختصـينب
 . ، وقام الوزراء بتنفيذ توصيات المحافظيناجل نقلهم من المحافظة

 
والتـي نصـت  ،)١٦(علما انه في القانون األردني يوجـد مـواد مخصصـه لهـذا الغـرض ومنهـا المـادة رقـم 

يقتــرح نقــل أي موظــف بمحافظتــه اذا اقتنــع ان وجــوده لــم يعــد يــتالءم مــع المصــلحة علــًى للمحــافظ ان 
العامًة، ويتم النقل بتنسيب من المجلـس التنفيـذي وقـرار مـن الـوزير المخـتص، وللمحـافظ ان يقتـرح علـى 

التأديبية بحق موظفي محافظته الذين يخرج أمر معاقبتهم عن دائـرة  تالمراجع المختصة اتخاذ اإلجراءا
ٕاذا لم تأخذ الوزارات أو الدوائر المختصة برأي المحـافظ أو المجلـس اختصاصه وفق أنظمة الموظفين، و 

 .التنفيذي، جاز للمحافظ أن يرفع األمر إلى مجلس الوزراء عن طريق وزير الداخلية
 

، نالحـــظ بـــان بالقـــانون األردنـــي فيـــه وضـــوح ١٦مـــن خـــالل إجابـــات المحـــافظين ومراجعـــة المـــادة رقـــم 
 مـن خـالل وزيـر الداخليـة، أمـا فـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينيةمحدده، ولكن ربطها بأنهـا تـتم  راءاتوٕاج

 .وبعد إلغاء التبعية لوزير الداخلية فال يوجد وضوح في اتخاذ اإلجراءات التأديبية
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لطة والتـي تمـنح المحـافظ السـ ١٩٦٦ومن المواد التي وردت في نظام التشكيالت اإلدارية األردنـي لعـام 
مـن إشـراف المحـافظ  مباشـرة علـى  ١٧العليا على الموظفين ضمن حـدود محافظتـه، مـا ورد فـي المـادة 

دوائر المحافظة باسـتثناء المحـاكم، وعلـى المـوظفين تنفيـذ تعليمـات وأوامـر المحـافظ مـع الحـق فـي إبـداء 
راتــه واوا مــره خطيــا المالحظــات علــى هــذه األوامــر، ولكــن إذا لــم يأخــذ المحــافظ بمالحظــاتهم واصــدر قرا

بــان المحـــافظ  ١٨علــيهم تنفيــذها، علــى أن يرفعــوا األمـــر إلــى مــرجعهم المخــتص، ومـــا ورد فــي المــادة 
عن الدوام الرسمي لجميع الدوائر باستثناء المحاكم، وال يجوز لرؤساء هذه الـدوائر مغـادرة مركـز  مسئول

المحافظة بمهمـة  إلىي الدولة يحضر فإنه على أي موظف ف) ١٩(المحافظة إال بعلمه، وحسب المادة 
ــــ ــــه ال ــــه عالقــــة  ذيرســــمية عليــــه إبــــالغ المحــــافظ بالمهمــــة وتزويــــد المحــــافظ بنســــخة عــــن تقريــــر عمل ل

إضـــافة لمـــا ورد مـــن صـــالحيات للمحـــافظ فـــي نظـــام التشـــكيالت اإلداريـــة األردنـــي والمراســـيم .بالمحافظـــة
 .ة بالوزاراتالرئاسية، فهناك ادوار للمحافظ صدرت ضمن القوانين الخاص

 
 ١٩٦٧قبل عام  األردنيةالقوانين  فيكما جاء  دور المحافظ  ٢.٦
 

المحـــافظ دورا كبيـــرا فـــي جميـــع المجـــاالت  ١٩٦٧التـــي كانـــت مطبقـــة قبـــل عـــام  األردنيـــةالقـــوانين  أولـــت
فـــي بعـــض مـــواد القـــوانين الخاصـــة بـــالوزارات ومـــن هـــذه  أدوارهواالجتماعيـــة، وحـــددت  واألمنيـــةالصـــحية 

 :ينالقوان
 
 ١٩٦٦والمعدل عام  ١٩٥٢ لسنة) ٦( رقم األميرية األموال تحصيل قانون •
 

 القــانون أجــاز وٕاال، طواعيــة ورســوم ضــرائب مــن علــيهم مــا دفــع األفــراد علــى يتعــين القــانون لهــذا اســتنادا
ال مـن خـالل لجنـة تحصـيل األمـو  األميريـة األمـوال تحصـيلبواسـطة  جبراً  قراراتها تنفذ أن المالية لإلدارة

 محاسـب ومـن رئيسـاً ) القضـاء مـدير ،المتصـرف، المحـافظ(  اإلداري الحـاكم مـن تشـكل التـياألميرية،  
 القـانون هـذا بموجـب اختصاصـاته المحـافظ ويمـارس ، المنتخبـين اإلدارة مجلـس أعضـاء وأحد المقاطعة

 :التالية اإلجراءات وفق
 الجــابي ويقــوم للمكلــف، ةالعائــد المنقولــة وغيــر المنقولــة األمــوال علــى بــالحجز قــراراً  المحــافظ يصــدر .١

 إلـى بالـدخول يخولـه المحـافظ مـن قـرار بموجـب الغايـة لهـذه المحـافظ يعينـه الذي اللجنة أعضاء وأحد
 المطلــوب لتأديــة الكفايــة فيــه يــرى مــا بقــدر مقتنياتــه علــى والحجــز متجــره أو أرضــه أو المكلــف منــزل
 العلنـي، بـالمزاد األموال تلك تباع المدة هذه انتهاء وعند أسبوع، لمدة المحجوزة باألموال ويحتفظ ،منه

 .له أبدي معقول سبب على بناء األسبوع مدة يمدد أن للمحافظ ويجوز



 

24 

 قيمتــه ســقوط أو تلفــه يــرجح ممــا كــان إذا العلنيــة بالمزايــدة فــوراً  منــه قســم أو المحجــوز المــال بيــع يــتم .٢
 .طيالخ المحافظ أمر على بناء أو المكلف برضاء وذلك

 .بذلك محضر وتقديم المزايدة لحضور الموظفين أحد بانتداب المحافظ يقوم .٣

 لـه أجـاز كما ،وبيعها مقتنياته حجز من بدال للمكلف مستحقة ديون أو أجور أي يحجز أن للمحافظ .٤
 جهــة أيــة مــن أو رســمية مؤسســة مــن يتقاضــاها التــي المخصصــات أو المرتــب ثلــث علــى يحجــز أن

 .اً متقاعد كان إذا التقاعدي راتبه وربع ،ً موظفا كان إذا أخرى

 عليـه حصل ثمن أعلى كان إذا ،يوماً  وثالثون واحد هي والتي األولى اإلحالة مدة يمدد أن للمحافظ .٥
 فــي المنقولــة غيــر األمــوال وضــعت فــإذا ،المنقولــة غيــر األمــوال لتلــك المقــررة القيمــة مــن كثيــراً  أدنــى

 خبيــرين قبــل مــن المنقولــة األمــوال تلــك قيمــة يقــدر أن حــافظالم فعلــى ،طالــب لهــا يظهــر ولــم المزايــدة
 تسجيل دائرة في المالية الخزينة بإسم تسجل إذن وبعد ،المالية وزير يعينه األراضي دائرة من أحدهما

 .األراضي

 العثــور عــدم حالــة فــي ،معيشــته ووســائل المكلــف ظــروف يستقصــي أن فــي تقديريــة ســلطة للمحــافظ .٦
 علـى إمـا منـه المطلوبـة الذمـة استيفاء يقرر أن وله بالحاجة، تفي مقتنيات أو منقولة غير أموال على
 ال لمـدة حبسـه صـالحية فللمحـافظ الـدفع عـن تخلفـه حالـة وفـي ،مناسباً  يراه ما حسب اقساط أو رالفو 
 . القانون نفسه من) ب،أ/١٢( المادة. واحد شهر على تزيد

 مـــن) ١٣(المـــادة.للمكلـــف الكـــريم للعـــيش وضـــرورياً  الزمـــاً  يـــراه مـــا الحجـــز مـــن يســـتثني أن للمحـــافظ .٧
 .نفسه قانونال

 .قراره إصدار قبل منطقته في المختصين الموظفين بآراء يسترشد أن للمحافظ  .٨
 
 ١٩٦٦والمعدل عام  ١٩٣٦ لسنة والهاتف البرق أسالك صيانة قانون  •

 
 والهــاتف البــرق ســالكأ لصــيانة واســعة اختصاصــات المحـافظ والهــاتف البــرق أســالك صــيانة قــانون مـنح

 أسـالك جميـع صـيانة علـى القـانون هـذا بموجـب المحـافظ اختصـاص وينصـب ،الفاعـل لمعرفة والتحقيق
 األخــــرى األدوات وجميــــع األعمــــدة وتشــــمل حــــدود محافظتــــه، أراضــــي ضــــمن الممتــــدة والهــــاتف البــــرق

 .)٢المادة رقم (  وربطها والهاتف البرق أسالك لحمل المستعملة

 
 أســالك علــى اعتــداء وقــوع عــن اإلبــالغ عنــد ،القــانون هــذا بموجــب االختصــاص هــذا ظالمحــاف يمــارس
 مـن كـان شـكل بـأي بها الضرر بإلحاق أو سرقتها أو تخريبها أو كسرها أو بقطعها سواء والهاتف البرق
 .نفسه قانونال من) ٣( لمادةا. مختارها أو المنطقة أهالي قبل
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 االعتـداء وقـوع حالـة فـي بهـا القيـام المحـافظ علـى يتوجب التي نيةالقانو  اإلجراءات القانون هذا حدد وقد
 :والهاتف البرق أسالك على

 
 فيــه وقــع الــذي المكــان علــى فــوراً او بواســطة احــد مــوظفي دائرتــه   المحــافظ قبــل مــن الكشــف إجــراء يــتم

 كشـف فـإذا) ٤( المـادة،الفاعل لمعرفـة التحقيـق وٕاجـراء الواقع االعتداء مدى من للتثبت وذلك  ،االعتداء
 األردنـي العقوبـات قـانون مـن الثاني الفصل احكام بمقتضى المعتدي فيعاقب الفاعل معرفة عن التحقيق

 والهـاتف البـرق أسـالك علـى االعتـداء ووقـوع الفاعـل معرفـة عدم حالة في أما ،م١٩٦٠ لسنة) ٦٠( رقم
 يقــوم الحالــة هــذه ففــي مــثًال، قــروي كمجلــس محــددة منطقــة اختصــاص ضــمن أجهزتهــا أو أعمــدتها أو

 منهـا وكـون معقولـة ألسـباب اسـتناداً  الضـرر فيهـا وقـع التـي المنطقـة أهـالي مـع التحقيق بإجراء المحافظ
 تخلفـوا أو، إيقاعـه علـى وجـه بـأي سـاعدوا أو تـآمروا أو الضـرر، بإيقاع قاموا المنطقة أهالي بأن قناعته

 أو ،علـــيهم القـــبض إللقـــاء المجـــرمين أو جـــرمالم إلظهـــار المســـاعدة مـــن اســـتطاعتهم فـــي مـــا تقـــديم عـــن
 بينـة أيـة إخفـاء علـى اتفقـوا أو الجرم، ارتكاب في باشتراكه يشتبه شخص أياو ايواء تهريب على تآمروا

 المنطقـة أهـالي علـى مبلـغ فـرضفي هـذه الحالـة  المحافظ يقرر .الجرم ارتكاب إثبات شأنها من جوهرية
ـــه الالزمـــة والنفقـــات الضـــرر لقيمـــة مســـاوياً  الضـــرر فيهـــا حصـــل التـــي ـــدفع إلزالت  ذات المصـــلحة إلـــى ي

 لصـندوق تـدفع دينـاراً  خمسين على تزيد ال المنطقة أهالي على مشتركة غرامة فرض وللمحافظ العالقة،
 وعمــال .١٩٥٢ لســنة األميريـة األمــوال تحصــيل قـانون بموجــب والنفقــات الضـرر قيمــة وتحصــل الخزينـة
  بتــاريخ الــوزراء مجلــس قــرر  م،١٩٦٥ لســنة) ١٠( رقــم العامــة اإلدارة نونقــا مــن الرابعــة المــادة بأحكــام

 المـادة مـن الثانيـة الفقـرة بمقتضـى الداخليـة لـوزير المخولـة الصالحية المحافظين تفويض ١٣/٦/١٩٦٦
 .١٩٦٦ لسنة والهاتف البرق أسالك صيانة قانون من السادسة

 

 ١٩٥٣لسنة ) ٦٠(قانون االجتماعات العامة رقم  •
 
 :وهي العامة االجتماعات بتنظيم الخاصة اإلجراءاتهذا القانون  ددح

ـــل لمحـــافظا إشـــعار .١ ـــد مـــن ســـاعة وأربعـــين ثمـــاني قب  مـــن اإلشـــعار هـــذا يوقـــع بحيـــث االجتمـــاع، عق
 ناللـذا والسـاعة واليـوم االجتمـاع لعقـد المقـرر المحـلوضـحين م ،خمسـة عـن عـددهم يقـل ال أشخاص

  ).)٤( المادة( منه والغرض االجتماع فيهما سيعقد

 حضــــور أيضــــا المنطقــــة ولقائــــد ،االجتمــــاع لحضــــور عنــــه ينــــوب موظفــــا يوفــــد أن الحــــق للمحــــافظ .٢
 للمحافظـة الالزمـة الضـبطية والتـدابير اإلجـراءات التخاذ وذلك مقامه ليقوم ضابط تعيين أو االجتماع

 .العام النظام على
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 ١٩٥٦ لسنة) ٤٢( رقم االستدعاءات كتاب ترخيص قانون •
 

، مـن خـالل  قيـام الشـخص الـذي االسـتدعاءات بـةاكت رخـص إصدار في المحافظ دور القانون هذا حدد
 ينيبـه مـن أو المحـافظ إلـى االسـتدعاءات كتابة مهنة ممارسة طلب يرغب بالحصول على رخصة بتقديم

 رأيبـ واالسـتئناس االسـتدعاءات كتابـة مهنـة شـروط تـوافر مـن التأكد يتم بحيث اإلداريين، الموظفين من
 رسـم ذلـك بعـد سـتوفىيو  تجديـدها، عنـد أو مـرة ألول الرخصـة علـى الحصـول عنـد سـواء األمنيـة الدوائر

 .االستدعاءات كتابة مهنة ممارسة بدل لقاء سنوياً  فلس) ٥٠٠( قدره
 

 :وهي المهنة هذه ممارسي على المحافظ يمارسها التي الصالحيات القانون حدد وقد

 بذيئـة لغـة اسـتعماله أو سـلوكه سـوء بسـبب لحاملهـا رخصـة أي كـان توق أي في يلغي أن للمحافظ -١
 .)٦( لمادةكما ورد في ا رخصة أية تجديد يرفض أن للمحافظ ويجوز يكتبها التي االستدعاءات في

 أو دنــانير الخمســة تتجــاوز ال بغرامــة الصــلح قاضــي لــدى القــانون هــذا أحكــام يخــالف مــن يعاقــب -٢
 ). ٧(جاء بالمادة  كما واحداً  عاً سبو ا تتجاوز ال مدة بالحبس

 
 ١٩٥٣ لسنة) ١٦( رقم والصناعات الحرف قانون •
 

 حرفـة لتعـاطي رخصـة بشـأنه صـدرت مكـان أي األوقات جميع في الدخول القانون هذا حسب  للمحافظ
 بـإغالق أمـر إصـدار صـالحية ولـه القـانون، هـذا ألحكـام مخالفـاً  فيـه عمـل أي وقـوع من للتأكد ،مصنعة

 :شرطين توافر عند مؤقتاً  إغالقاً  محل أي
 الحـرف قـانون مـن التاسـعة المـادة في المبينة التهم من تهمة المحل صاحب إلى تسند أن: األول الشرط

 :هي التهم وهذه والصناعات
 .رخصة دون مصنفة حرفة تعاطي .١

 .المحل في ظاهر مكان في الرخصة وضع عدم .٢

 .النظافة يراعي أن دون أو غطاء دون هانقل أو للتلوث قابلة غذائية مادة للبيع العرض .٣

 .نظيفة غير أوعيه في عرضه أو صحي غير شراب للبيع لعرضا .٤

 .لألكل صالحة غير غذائية مادة للبيع العرض .٥

 بالنظــام يخـل مـا أو العامـة الصـحية األمـور مـع يتنـافى أمـر أي بهـا يقـوم التـي للحرفـة بالنسـبة أتـى .٦
 .العام األمن أو العام

 .مقرر آخر شرط بأي أو الرخصة شروط من شرط بأي لالعم عن التخلف .٧
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 .المحل إلغالق الصحة طبيب من طلب هنالك يكون أن: الثاني الشرط

 تصــدر أن إلــى مؤقتــاً  إغالقــاً  المحــل بــإغالق أمــراً  يصــدر أن للمحــافظ فــإن الشــرطين هــذين تــوافر عنــد
 غيـــر اإلغـــالق حـــق ذاتهـــا حكمـــةبالم أناطـــت قـــد التاســـعة المـــادة أن إذ التهمـــة، بتلـــك حكمهـــا المحكمـــة
 المــادة أحكــام بمقتضــى للمحــافظ القــانون مــنح وأخيــراً  اليــه، المســندة بالتهمــة المخــالف إدانــة عنــد المؤقــت

 فــــي المختصــــين المــــوظفين استشــــارة بعــــد والصــــناعات الحــــرف درجــــات تصــــنيف صــــالحية منــــه) ١٥(
 .قطعيا بالتصنيف قراره ويكون المحافظة

 
 ١٩٦٦لسنة ) ٣٣(يئات االجتماعية رقم قانون الجمعيات واله  •
 

 :منح هذا القانون المحافظ عدة صالحيات في مجال إنشاء الجمعيات ومنها
ـــتم تســـجيل الجمعيـــة للـــوزير  .١ أن يســـتأنس بـــرأي المحـــافظ، علـــى أن يقـــوم ) وزيـــر الداخليـــة(قبـــل أن ي

 .ون نفسهمن القان ٦المادة. المحافظ بإبداء مالحظاته في فترة ال تتجاوز ثالثين يوم

إذا أرادت جمعية تغيير هيئتها اإلدارية كليا أو جزئيا، عليها الحصول علـى موافقـة الـوزير المخـتص  .٢
 .من القانون نفسه١٥المادة . خطيا، بعد االستئناس برأي المحافظ

 .يتم تزويد الجمعيات بأوامر حلها بواسطة المحافظ .٣
، ١٩٩٩خريســات، . (يعتبــر قــرار الــوزير الغيــا نهاوتعتبــر عبــارة االســتئناس ملزمــة قانونيــا للــوزير، وبــدو 

 )٧٥ص

 
 ١٩٦٦لسنة  ٧٩قانون تنظيم المدن والقرى األردني رقم  •
 

مــنح هــذا القــانون للمحــافظ صــالحيات فــي مجــال تنظــيم المــدن والقــرى مــن خــالل تــرؤس المحــافظ لجنــة 
رة األشــغال ومــدير وزارة اللجنــة ممثــل عــن وزا أعضــاءاللوائيــة، ومــن بــين  واألبنيــةتنظــيم المــدن والقــرى 

الصحة في المحافظة، وممثل عن دائـرة تنظـيم المـدن والقـرى المركزيـة، المـدعي العـام فـي اللـواء، ممثـل 
لجنـة التنظـيم المحليـة لكـل لجنـة محليـة يـتم النظـر فـي موضـوع يخصـها، ومـن المهـام التـي منحـت لهـذه 

 :من القانون نفسه) ٨(اللجنة حسب ما جاء في المادة 
 .ات التنظيم التفصيليةافقة على مخططالمو  . أ

والهيكليـــة والتفصـــيلية فـــي  اإلقليميـــةالنظـــر فـــي االعتراضـــات التـــي تقـــدم علـــى مخططـــات التنظـــيم  . ب
 .األعلىمجلس التنظيم  إلىمنطقتها ورفع توصياتها بذلك 
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هــا ضـد قــرار لجـان تنظــيم المـدن المحليــة فـي منطقتهــا ويكـون قرار  إليهــااســتئناف يقـدم  أيالنظـر فـي   . ج
 إلــىترفــع هــذا االخــتالف  أناختلفــت اللجنتــان فيحــق للجنــة المحليــة  إذاغيــر انــه . بشــأن ذلــك نهائيــا
 .ويكون قراره بشأن ذلك نهائياً  األعلىمجلس التنظيم 

 .التنفيذ حيثما تمارس لجنة اللواء سلطات اللجنة المحلية حسب القانون وٕاخطارات األوامر إصدار . د
 

فة إلــى صــالحياتها ومهامهــا جميــع صــالحيات ومهــام اللجنــة المحليــة بشــأن تمــارس لجنــة اللــواء باإلضــا
منطقة التنظيم اإلقليمية إذا اصدر الوزير بمقتضى أحكـام هـذا القـانون امـرًا يقضـي بعـدم اعتبـار مجلـس 

 -:البلدية لجنة محلية للتنظيم فعندئذ تتألف لجنة التنظيم واألبنية المحلية ممن يلي
 .ة ويكون رئيسا للجنةطقالحاكم اإلداري للمن .١

 .رئيس البلدية .٢

 . شخص يسميه مجلس البلدية .٣

 .تسمية لجنة اللواء .٤

 .ممثل وزارة الصحة .٥

 .مهندس دائرة التنظيم أو) كان للبلدية مهندس إن(مهندس البلدية  .٦
 
 ١٩٥٣لسنة ) ١٣(رقم قانون المفرقعات  •
 

الـذي صـدرت مـن اجلـه الرخصـة،  مـن القـانون انـه يعمـل بالرخصـة فـي المحـل ٣قد جاء في المادة رقم 
 وال تصدر الرخصة اال للمحل الذي يوافق عليه المحافظ،

محـل مفرقعـات مـن مكانـه الـى  أيانـه يحـق للمحـافظ ان يصـدر تعليماتـه بنقـل  ١٠وجاء في المادة رقم 
مكان اخر يرى انه انسب لهذه الغاية، حتى وان كان مع صـاحب المحـل رخصـة بالمكـان المطلـوب  أي

 .منه النقل
 :١٩٥٤لسنة ) ٧(قانون منع الجرائم رقم  •
 

فــي حالـة اتصـل بالمتصــرف أو كـان لديــه مـا يحملــه مـن هـذا القــانون فانـه  )٣(كمـا جـاء فــي المـادة رقــم 
 :على االعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب ألي صنف من األصناف التالية

 أيكـان علـى وشـك ارتكـاب  بأنـه خاص في ظروف تقنع المتصرف أوكل من وجد في مكان عام  .١
 .المساعدة على ارتكابه أوجرم 
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ــاد اللصوصــية   .٢ ــاد حمايــة اللصــوص  أوالمســروقة  األمــوالحيــازة  أوالســرقة  أوكــل مــن اعت  أواعت
 .المساعدة على إخفاء األموال المسروقة أو التصرف بها وعلى إيوائهم،

 .على الناسكل من كان في حالة تجعل وجوده طليقا بال كفالة خطرا   .٣

 
ويحـق لـه كتابـة  يحق للمحافظ إصدار مذكرة حضور ألي شخص ينطبق عليه األصـناف سـابقة الـذكر،

شــخص صــدر بحقــه مــذكرة  أيتعهــد عليــه إمــا بكفالــة كفــالء وٕامــا بــدون كفيــل، وفــي حــال لــم يحضــر 
قبض يصــدر مــذكرة بــال أن ٤كمــا جــاء فــي المــادة  حضــور للمحــافظ  خــالل مــدة معقولــة، يحــق للمحــافظ

يشـرع المحـافظ  ،٥وحسـب مـا جـاء فـي المـادة   تجـري محاكمتـه خـالل اسـبوع مـن تاريخـه أنعليه على 
بالتحقيق مع الشخص المطلوب، وبعد التحقيق يحق للمحافظ أن يكتـب عليـه تعهـد أو أن يفـرج عنـه إذا 

هـم فـي العمليـة من خالل مراجعة هذه القـوانين نجـد بـان المحـافظ لـه دور م .لم يرى ضرورة لكتابة تعهد
 .التنمويه وهو ما بدى واضحا من دوره في القوانين

 
 محافظ بصفته رئيس اللجنة االمنيةالدور التنموي لل ٧ .٢

 
ال تنميــة بــال أمــن وال أمــن بــال تنميــة، وهــذه العالقــه تنطلــق مــن  عالقــة األمــن بالتنميــة عالقــة طرديــة إذ

 ال يمكن أبدًا أن تنجح مشاريع تنموية في ظـل. مةالجزء الصغير في الدولة وتتطور لمستوى الدولة عا

حاجـــات  الصـــراعات والنزاعـــات والحـــروب ، كمـــا ال يعقـــل أن يعـــم األمـــن فـــي ظـــل غيـــاب تنميـــة تلبـــي
الثبـات فـي حركـة  وطموحات المجتمـع الـذي يريـد أن يـنهض بالمسـتوي المعيشـي حتـى يصـل إلـي مرافـئ

  .منتظمة داخل أطر متناسقة
 

بترشيد استخدام الموارد االقتصادية المتاحة في مجتمع ما مـن أجـل  صاد الحديث يهتمإذا كان علم االقت
لحاجيــات أفرادهــا فــإن عمليــة وضــع هــذا التعريــف العلمــي البحــت موضــع التنفيــذ فــي  اإلشــباع األمثــل

 تحـديات الواقـع وتناقضـاته تتطلـب تـوفر منـاخ أمنـي متكامـل فـي داخـل المجتمـع يضـمن سـير مواجهـة

تحقيــق أهدافــه  المختلفــة اجتماعيــا وسياســيًا واقتصــاديًا فــي المســار الطبيعــي الــذي يــؤدي إلــي التفــاعالت
 .الكبرى

 
تعتبر سيادة االسـتقرار عـامًال أساسـيا السـتمرار العمليـة التنمويـة  ويقصـد باالسـتقرار هنـا اسـتقرار األمـن 

ــات االجتمــاعي واالســتقرار السياســي هم المشــروعة فــي العمــل ومــدي احتــرام حقــوق األفــراد وضــمان حري
النشــاط االقتصــادي  والسياسـي واالجتمــاعي ومــا يكفــل لهـم تحقيــق األربــاح وجنــى  وممارسـة شــتي أنــواع
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غيــــاب حالــــة األمــــن واالســــتقرار هــــذه ســــتخلف تقلبــــات اقتصــــادية   ثمــــار العمــــل والكفــــاح، وال شــــك أن
إلــي تحجــيم مناشــط التنميــة  االقتصــادي القــائم ممــا يــؤدي بــدوره واجتماعيــة تــؤدي إلــي عرقلــة النشــاط

عدم األمـن أو عـدم االسـتقرار أشـكاال مختلفـة، تعتمـد فـي تأثيرهـا وبعـدها إلـي  االقتصادية وقد تأخذ حالة
 .األساسية مسبباتها

 
ومــن هنـــا فــان تـــوفير األمـــن هــو مســـؤولية األجهـــزة األمنيــة، ومـــن خـــالل األنظمــة والقـــوانين الفلســـطينية 

فان للمحافظ دور مهم بعمل األجهزة األمنية، فقد مـنح  ٢٠٠٦لسنة  ٢ وخصوصا المرسوم الرئاسي رقم
المرســـوم للمحـــافظ رئاســـة اللجنـــة األمنيـــة فـــي المحافظـــة، التـــي تتكـــون مـــن مـــدراء األجهـــزة األمنيـــة فـــي 
المحافظة، وبناء على المرسوم يقدم مدراء األجهزة األمنية للمحافظ التقارير اليومية عـن الوضـع األمنـي 

فظة، وتجتمع اللجنة مرة واحدة كل اسبوع أو في حالة طلب المحافظ لعقد اجتماع، وحسب مـا في المحا
جـاء فـي المرسـوم فـان اللجنـة تنفـذ القـرارات المركزيــة فـي المجـال األمنـي، وهـذا يـدل علـى توجـه الســلطة 

لــذي للعمــل الجمــاعي فــي المجــال األمنــي فــي المحافظــات مــن خــالل رئاســة  المحــافظ للجنــة األمنيــة ا
يجــب ان يكــون علــى اطــالع كامــل بالوضــع األمنــي فــي المحافظــة، وٕاصــدار تعليماتــه لتنفيــذ رؤيتــه فــي 

ومـن خـالل المقـابالت مـع المحـافظين فـان نقـل . توفير األمـن واألمـان للمـواطن وخدمـة للعمليـة التنمويـة
منيــة، حيــث ان مرجعيــة المحــافظ مــن وزارة الداخليــة إلــى الــرئيس مــنحهم ســلطة أقــوى علــى األجهــزة األ

ومـن . الرئيس له سلطة على جميـع األجهـزة األمنيـة أمـا وزيـر الداخليـة فسـلطته ال تشـمل جميـع األجهـزة
خالل واقعنا فقد مرت السلطة بفترة فلتان امني أدى إلـى تـأخر عجلـة التنميـة فـي أراضـي السـلطة، وهـذا 

 .دليل على ارتباط التنمية باالمن

 
 تهم وتقاعدهمتب المحافظين ومكافآروا ٢.٨

 
منــــذ انشـــــاء الســـــلطة الوطنيـــــة الفلســــطينية وحتـــــى صـــــدور قـــــانون مكافــــآت ورواتـــــب المحـــــافظين، كـــــان 

شـــيكل، وبعـــد مناقشـــة مشـــروع   ٣٠٠٠المحـــافظون يتلقـــون ســـلف راتـــب ولـــيس راتـــب محـــدد بـــدأت بمبلـــغ 
جلــس قــانون رواتــب ومكافــآت أعضــاء المجلــس التشــريعي وأعضــاء الحكومــة والمحــافظين، مــن قبــل الم

التشـــريعي أحـــس المحـــافظون باالهانـــة  مـــن خـــالل وضـــعهم فـــي أخـــر الســـلم بهـــذا المشـــروع مقارنـــة مـــع 
صـــادرة مـــن  ١٧/٤/٢٠٠٤أعضـــاء التشـــريعي والـــوزراء، ولهـــذا قـــاموا بمراســـلة الـــرئيس بمراســـلة بتـــاريخ 

هم مكتــب المحــافظ فــي محافظــة غــزة ووقــع عليهــا معظــم المحــافظين، جــاء فيهــا مناشــدة للــرئيس بإنصــاف
وٕاعطائهم حقوقهم المادية والمعنويـة أو التكـرم بإعفـائهم مـن مهـامهم، وكـان تعليـق الـرئيس علـى الرسـالة 
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ـــيس مـــن حـــق المجلـــس التشـــريعي مناقشـــة هـــذا الموضـــوع، الن هـــذا فقـــط  ١٨/٤/٢٠٠٤بتـــاريخ  بأنـــه ل
 .للرئيس ومكتبه ومؤسسة الرئاسة التي يتبع إليها المحافظون

لــرئيس بالمصــادقة علــى مشــروع القــانون والــذي جــاء فيــه فــي الفصــل الرابــع قــام ا ٢/١٠/٢٠٠٤وبتــاريخ 
يتقاضـــى المحـــافظ راتبـــا ) "٩(الـــذي اخـــتص بمكافـــآت ومخصصـــات المحـــافظ، مـــا جـــاء فـــي المـــادة رقـــم 

شهريا وفقا لدرجته التي يحددها الرئيس في قرار تعيينه ويـدفع لـه عـن الفتـرة الممتـدة مـن تـاريخ مباشـرته 
بــان راتــب المحــافظ ) ١٠(امــا بخصــوص التقاعــد فقــد جــاء فــي المــادة رقــم ". هــاء خدمتــهالعمــل وحتــى انت

مــن المبلــغ االجمــالي المحــدد للراتــب الشــهري مربوطــا بجــدول % ٧٠التقاعــدي بحــد اقصــى ال يتجــاوز 
ملحــق رقــم (وهــذا القــانون فــرق مــا بــين المحــافظ والــوزراء واعضــاء المجلــس التشــريعي . غــالء المعيشــة

١٢(. 

 
ــا اعــاد المحــافظون مراســلة الــرئيس بمراســلة موقعــة مــن جميــع المحــافظين، جــاء  ١٢/١٠/٢٠٠٤ريخ بت

فيهــا مطالبــة الــرئيس باصــدار تعليماتــه الــى وزيــر الماليــة العطــائهم كــل مــا اعطــى للــوزراء قانونــا، ســواء 
ي فيما يخص الراتب الشهري وبدل تحسـين االواضـاع والمخصـص التقاعـدي ، وعمـل تسـوية للسـلف التـ

سـالم للصـرف اسـوة .االخ د"فوافق الرئيس علـى طلـب المحـافظين وعلـق علـى المراسـلة . تقاضوها سابقا
 "بزمالئهم الوزراء

 
استشـــهد الـــرئيس ياســـر عرفـــات دون ان ينفـــذ قـــراره بخصـــوص مـــنح المحـــافظين مـــا يمـــنح للـــوزراء، فقـــام 

اســلة الســيد احمــد قريــع محــافظ محافظــة شــمال غــزة المحــافظ صــخر بسيســو نيابــة عــن المحــافظين بمر 
، جاء فيها بان المحافظين يزداد احساسهم ١/٢/٢٠٠٥بتاريخ  ١١٣رئيس مجلس الوزراء  بمراسلة رقم 

 ايــوم بعــد يــوم بــانهم مولــود غيــر شــرعي فــي النظــام السياســي واالداري والمــالي الفلســطيني، وبــانهم راســلو 
الئهم الـــوزراء، وطـــالبوا بمعـــاملتهم الـــرئيس ياســـر عرفـــات واشـــر علـــى مراســـلتهم يصـــرف لهـــم اســـوة بـــزم

وقــام رئــيس الــوزراء بتحويــل المراســلة الــى . بالراتــب اســوة بــالوزراء، وتســوية امــورهم الماليــة منــذ تعييــنهم
 .وزير المالية ورئيس ديوان الموظفين وكتب عليها هام

 
رئــيس موجهــة الــى  ٢٣/١١/٢٠٠٥كمــا جــاء فــي مراســلة مــن صــخر بسيســو وســميح عبــدالفتاح  بتــاريخ 

الوزراء ووزير المالية، بانه تم صرف الراتب الحالي لهم تحـت مسـمى راتـب ولـيس سـلفة بنـاء علـى قـرار 
من الرئيس ابو مازن يصرف للمحافظ راتب كعضو المجلس التشريعي، وطالبا بالرسـالة  تسـوية السـلف 

 .السابقة اسوة بالوزراء
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أفــــاد بــــان  ٢٢/٤/٢٠١٣غمــــه  بتــــاريخ وفــــي مقابلــــة مــــع منســــق شــــؤون المحافظــــات الحــــاج موفــــق درا
 .المحافظين العاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية يتم معاملتهم معاملة الوزير

من خالل مراجعة هـذه المراسـالت نالحـظ بـان المحـافظ تـم معاملتـه كعضـو المجلـس التشـريعي ومـن ثـم 
انون مقـــر مـــن المجلــــس وهـــذا يتعـــارض مـــع قـــ. معاملتـــه معاملـــة الـــوزير بنـــاء علـــى قـــرار مـــن الـــرئيس

 .التشريعي، الذي فرق بين المحافظ وأعضاء المجلس التشريعي والوزراء
 

 الفلسطينية دور المحافظ في القوانين التي صدرت فترة السلطة الوطنية ٢.٩
 

دوًرا  السـلطة الفلسـطينية، لـم يجـد الباحـث إنشـاءمن خالل مراجعة القوانين الفلسطينية التي صدرت منذ 
ومــن هــذه القــوانين التــي مــن  ،التــي كانــت ســارية المفعــول األردنيــةكمــا هــو الحــال فــي القــوانين للمحــافظ 

 :يكون للمحافظ دورا فيها  أنالباحث  رأيالضروري حسب 

لم يجـد الباحـث  ٢٠٠٥-١١-١والذي صدر بتاريخ  ٢٠٠٥لسنة ) ٢١(قانون حماية المستهلك رقم  .١
لمحــافظ هــو رئــيس لجنــة الصــحة والســالمة العامــة فــي اي دور للمحــافظ فــي هــذا القــانون، علمــا ان ا

 .عمال هذه اللجنةأهم أالمحافظة، والرقابة على السوق وحماية المستهلك من 

 ٢٠٠٠-١-١٦والذي صدر بتـاريخ ٢٠٠٠لسنة ) ١(قانون الجمعيات الخيرية والهيئات االهلية رقم  .٢
القـــانون الغـــى قـــانون الجمعيـــات  لـــم يحـــدد المشـــرع اي دور للمحـــافظ فـــي هـــذا القـــانون علمـــا بـــان هـــذا

 .والذي كان للمحافظ دوًرا فيه كما ذكرنا سابقا ١٩٦٦لسنة  ٣٣الخيرية االردني رقم 

لـم يـذكر المشـرع اي  ٢٠٠٤-٨-١٥، صـدر بتـاريخ ٢٠٠٤لسـنة ) ٧(قانون الطفل الفلسـطيني رقـم  .٣
وجــد دائــرة تهــتم بتنميــة دور للمحــافظ فــي هــذا القــانون، علمــا بــان فــي الهيكليــة المعتمــدة للمحافظــات ي

 . الطفل

ـــــم يحـــــدد المشـــــرع اي دور  ٢٠٠٣-٨-٥صـــــدر بتـــــاريخ  ٢٠٠٣لســـــنة ) ٢(قـــــانون الزراعـــــة رقـــــم  .٤ ل
 .للمحافظ

لــــم يحــــدد المشــــرع أي دور  ١٩٩٩-١٢-٢٨صــــدر بتــــاريخ  ١٩٩٩لســــنة ) ٧(قــــانون البيئــــة رقــــم  .٥
اعمالهـا الحفـاظ علـى  للمحافظ، علمـا بـان احـدى دوائـر المحافظـة وهـي دائـرة الصـحة والبيئـة مـن اهـم

 .سالمة البيئة

، لـــم يـــذكر فـــي هـــذا ٢٠٠٤-١٢-٢٧صـــدر بتـــاريخ  ٢٠٠٤لســـنة ) ٢٠(قـــانون الصـــحة العامـــة رقـــم .٦
القــانون أي دور للمحــافظ واغفــل القــانون الصــالحيات الممنوحــة للمحــافظ فــي مجــال الصــحة العامــة، 

 .وان المحافظ هو رئيس لجنة الصحة والسالمة العامة في المحافظة
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، لــم يــذكر أي ١٩٩٩-١-٢٤صــدر بتــاريخ  ١٩٩٩لســنة ) ١(انون بشــان المصــادر الطبيعيــة رقــمقــ .٧
 .دور للمحافظ  في  هذا القانون

، لـم يعـط  للمحـافظ أي دور علمـا بـان تعامـل المحـافظ ١٩٩٧لسـنة ) ١(قانون الهيئات المحلية رقم  .٨
لعالقـة مـع المحـافظ، ومـنح هـذا مع الهيئات المحلية تعامل شبه يومي ولـم يحـدد هـذا القـانون طبيعـة ا

القــانون مــدير وزارة الحكــم المحلــي فــي المحافظــة رئاســة لجنــة التنظــيم والبنــاء فــي المحافظــة وهــو مــا 
، حيـث أن المحـافظ حسـب هـذا ١٩٦٦لسـنة  ٧٩يختلف مع قـانون تنظـيم المـدن والقـرى األردنـي رقـم 

 . القانون هو رئيس اللجنة ، وهو ما أكدته المراسيم الرئاسية

ـــم  .٩ ـــانون الصـــناعة رق ـــاريخ  ٢٠١١لســـنة  ١٠ق ـــوزير المخـــتص فقـــط  مـــنح ٤/٨/٢٠١١الصـــادر بت لل
ل دائم، أي أن المحافظ بصفته رئـيس بشكصالحية إغالق المنشآت الصناعية سواء بشكل مؤقت أو 

حتــى ولــو أن المنشــاة الصــناعية تشــكل خطــرا فــي اغــالق المنشــاة لجنــة الســالمة العامــة لــيس لــه دور 
 .مةالمة العاعلى الس

 
 :اما القوانين التي ذكر دور للمحافظ فيها فهي

 
بشان االجتماعات العامة، في هذا القانون منح المشرع دوًرا للمحافظ من خـالل مـا ) ١٢(قانون رقم  .١

والتــي جــاء فيهــا، يحــق عقــد االجتماعــات العامــة علــى أن يوجــه إشــعار كتــابي  ٣جــاء فــي المــادة رقــم 
آليـة  ٤ساعة من موعد عقد االجتماع، ووضحت المادة رقـم  ٤٨ة بذلك قبل للمحافظ أو مدير الشرط

 :تقديم اإلشعار والتعامل معه على النحو التالي

علـى أال يقـل عـددهم عـن ثالثـة مبينـين  لالجتمـاعيقدم إشعار كتـابي موقـع مـن األشـخاص المنظمـين  . أ
 .فيه المكان والزمان اللذين سيعقد فيهما االجتماع والغرض منه

 .حالة تقديم اإلشعار الكتابي من جهة ذات شخصية اعتبارية يكتفي بتوقيع من يمثلها في . ب

، للمحـــافظ أو لمـــدير الشـــرطة أن يضـــعا ضـــوابط علـــى مـــدة أو االجتمـــاعدون المســـاس بـــالحق فـــي  . ج
بهــدف تنظــيم حركــة المــرور، علــى أن يبلــغ ) ٣(المنصــوص عليــه فــي المــادة رقــم  االجتمــاعمســار 

 .ساعة على األكثر من موعد تسليم اإلشعار ٢٤ابط خطيا بعد المنظمون بهذه الضو 

فـــي حـــال عـــدم تلقـــي الجهـــة المنظمـــة ألي جـــواب خطـــي حســـب مـــا هـــو منصـــوص عليـــه فـــي الفقـــرة . د
ـــا لمـــا هـــو وارد فـــي  الســـابقة يحـــق للجهـــة المنظمـــة إجـــراء اإلجتمـــاع العـــام فـــي الموعـــد المحـــدد طبق

 . اإلشعار
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الـدفاع المـدني، حيـث نـص هـذا القـانون علـى تشـكيل لجنـة عليـا  بشان ١٩٩٨لسنة ) ٣(قانون رقم   .٢
للـدفاع المــدني فــي المركـز، وتشــكيل لجنــة محليــة للـدفاع المــدني فــي كــل محافظـة كمــا نصــت المــادة 

مــن القــانون، ويكــون رئــيس اللجنــة المحليــة المحــافظ أو مــن ينيبــه، تخــتص اللجنــة المحليــة  ١٣رقــم 
لــدفاع المــدني الخاصــة بالمحافظــة ودراســة الوســائل المؤديــة إلــى المــذكورة بتنفيــذ خطــط ومشــروعات ا

 :بيل ذلك ممارسة األعمال التاليةولها في س ١٤تنفيذها على أكمل وجه كما جاء في المادة رقم 

 .اإلشراف على تكوين فرق مراقبي الغارات الجوية ومراقبي الحريق واإلسعاف واإلنقاذ . أ

مذكورة على أعمال الدفاع المدني حسب المناهج والخطـط التـي عمل الترتيب الالزم لتدريب الفرق ال . ب
 .اع المدنيفتصدرعن المجلس األعلى للد

عمل توعية محلية ألعمال الدفاع المدني وتوزيع النشرات واإلعالنات التي تعـد لهـذا الغـرض وتعلـيم   . ج
 .ني المختلفةالجمهور طرق الوقاية من الغارات الجوية وترغيبه في التطوع في فرق الدفاع المد

 .اقتراح اإلجراءات والتدابير الالزمة ألعمال الدفاع المدني وتطويرها . د

 . التنسيق مع المحافظات األخرى في حالة وقوع كارثة. هـ

 
ونصت على انعقاد اللجنة المحلية بصـورة عاديـة مـرة  ،من القانون آلية انعقاد اللجنة ١٥وحددت المادة 

بــدعوة مــن المحــافظ، أو  اســتثنائيةفــي أي وقــت بصــورة  اجتماعهــا الث أشــهر علــى األقــل، ويمكــنكــل ثــ
عـــدد األعضـــاء  لالجتمـــاع بأغلبيـــةبنـــاء علـــى طلـــب ثلـــث أعضـــاء اللجنـــة، ويكتمـــل النصـــاب القـــانوني 

الحاضــرين، وٕاذا تســاوت األصــوات يــرجح الجانــب الــذي فيــه الــرئيس، وتعــرض قــرارات اللجنــة المحليــة 
 .يعلى المجلس األعلى للدفاع المدن

 
نالحــظ مــن خــالل قــراءة وتحليــل القــوانين التــي صــدرت فــي فتــرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، اســتخدام 
المشرع لعبارات عامة وغير محدده مثل عبارة التنسيق مع الجهات المختصة، والتي تكاد تكون موجودة 

 .في معظم القوانين، دون ان يكون هناك تحديد لهذه الجهات وما هي صالحياتها
 
 الفلسطينية الوطنية السلطة في اإلدارية التشكيالت قانون مشروع إقرار مراحل ٢.١٠

 
ـــة، للتقســـيمات فلســـطيني قـــانون إيجـــاد بهـــدف ـــة للمحـــافظ، الممنوحـــة الصـــالحيات وتوضـــيح اإلداري  والي

ــــه،يتعي ــــس تقــــدم ن ــــانون بمشــــروع١٩٩٨ عــــام الــــوزراء مجل ــــة التشــــكيالت ق  للمجلــــس الفلســــطيني اإلداري
 النحـو علـى الجلسـات مراحـل وكانـت القـانون مشـروع بمناقشـة التشـريعي المجلـس بـدا بعـدها، .التشريعي

 :التالي
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 لقبـول  العامـة بالمناقشـة المجلـس شـرع: الثالثـة الـدورة ٨/١٢/١٩٩٨ بتاريخ عشر، الخامسة الجلسة .١
 وبعـد وع،المشـر  بقبـول بتوصـية المحلـي والحكـم واألمـن الداخليـة لجنـة رئيس وتقدم المشروع، مناقشة

 اللجنــة إلــى وٕاحالتــه  باإلجمــاع، اإلداريــة التشــكيالت قــانون مشــروع قبــول النتيجــة كانــت التصــويت
 .المحلي والحكم واألمن الداخلية لجنة وهي المختصة

 يطـالبون المحـافظين، من عدد من مذكرة قراءة تم: الرابعة الدورة ٦/٧/١٩٩٩ بتاريخ الثامنة الجلسة .٢
 المجلــس، فــي القانونيــة واللجنــة المحلــي، والحكــم واألمــن الداخليــة لجنــة مــع عمــل ورشــة بعقــد فيهــا

 .األولى للقراءة تقديمه قبل اإلدارية التشكيالت قانون مشروع نقاش بهدف

 المجلــــس رئــــيس قريــــع احمــــد الســــيد أشــــار:  الرابعــــة الــــدورة ٢٨/٧/١٩٩٩ بتــــاريخ التاســــعة الجلســــة .٣
 المحليـة، للسـلطات الفلسـطيني االتحـاد مـن المقدمـة كرةالمـذ االعتبـار بعـين األخذ بضرورة التشريعي

 محـــافظ ناصـــر جميـــل المحـــافظين الجلســـة حضـــر. القـــانون مشـــروع علـــى مالحظـــات تتضـــمن التـــي
 .البلديات رؤساء وبعض قلقيلية، محافظ المالكي ومصطفى القدس،

 الداخلية لجنة رئيس قريع، أحمد السيد المجلس رئيس دعا:  ٢٨/١٠/١٩٩٩ بتاريخ العاشرة الجلسة .٤
 قــانون بــإقرار يوصــي التقريــر وكــان اللجنــة، تقريــر لتقــديم شــقورة فخــري الســيد المحلــي والحكــم واألمــن

 مـــن ٦٥ المـــادة ألحكـــام وفقـــا األولـــى بـــالقراءة المجلـــس شـــرعف األولـــى، بـــالقراءة اإلداريـــة التشـــكيالت
 وعنـــد عليهـــا، لمجلـــسا أعضـــاء مـــن اعتـــراض دون مـــادة مـــادة التشـــريعي، للمجلـــس الـــداخلي النظـــام
 األسـبوع جلسـة فـي يسـتأنف أن علـى النقـاش وقـف قريـع احمـد السـيد المجلس رئيس قرر) ٨( المادة
 .يليه الذي

 
 لجنــة عضــو ســنينه، أبــو ســليمان الســيد قــام حيــث المجلــس، جلســات اســتكمال تــم ٣/١١/١٩٩٩ بتــاريخ
 تـم اليـوم، نفـس وفي. اإلدارية لتشكيالتا قانون مشروع قراءة باستكمال المحلي، والحكم والداخلية األمن

 عضـاءأ بأغلبيـة القـانون إقـرار على الموافقة وتمت األولى، بالقراءة القانون مشروع إقرار على التصويت
 .المجلس

 
 الثـاني، اليـوم جلسـة فـي القـانون مشـروع بحـث تـم: األولى الجلسة  -األولى الفترة -الخامسة الدورة .٥

 لجنـة رئـيس شقوره فخري السيد المجلس، رئيس قريع أحمد السيد عاد. ١٣/٣/٢٠٠٠ بتاريخ وكانت
 شـرع. اإلداريـة التشكيالت قانون لمشروع الثانية القراءة تقرير لتقديم المحلي، والحكم واألمن الداخلية
 شـقورة فخـري السـيد بـدأ حيـث الـداخلي، النظـام مـن) ٦٥(المـادة ألحكـام وفقـا الثانيـة بـالقراءة المجلس
 وبعــد. مــادة مــادة المعدلــة المــواد علــى التصــويت وتــم اللجنــة، مــن المقترحــة بالتعــديالت مــوادال بقــراءة
 .الثانية بالقراءة اإلدارية التشكيالت قانون مشروع إقرار النتيجة، كانت المواد قراءة
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 ،تدون ابـداء مالحظـا القـرار مشـروع علـى مالحظاته الوزراء مجلس إلبداء القانونية المهلة انتهاء وبعد
   بتـاريخ الـرئيس إلـى القـرار مشـروع رفـع تـم تعـديالت، إجـراء المجلـس أعضـاء ربـع مـن طلـب تقـديم وعدم

 إلـى المشـروع بـرد الـرئيس يقـم ولـم عليـه، مالحظاتـه إبـداء أو ،عليـه المصـادقة اجـل من ،٢٠٠٠-٤-٩
 للمجلــس ليالــداخ النظــام حســب للــرئيس الممنوحــة المهلــة خــالل عليــه يصــادق ولــم التشــريعي، المجلــس
 .شهر مدة وهي التشريعي

 
 الوطنيــــة الســــلطة رئــــيس بمراســــلة والتشــــريع، الفتــــوى ديــــوان رئــــيس قــــام ،٢٠٠٣ -٨ -١٣ بتــــاريخ .٦

 المراحـل الرسـالة فـي وضـح ،)المحـافظين( اإلدارية التشكيالت قانون مشروع بخصوص الفلسطينية
 المجلـس فـي القانونيـة اللجنـة يسرئـ مـن لجنـة تشـكيل بالرسـالة واقترح القانون، مشروع بها مر التي

 والتشـــريع، الفتـــوى ديـــوان عـــن ومنـــدوب الداخليـــة، وزارة عـــن وممثـــل المحـــافظين، واحـــد التشـــريعي،
 دراسـتها مـن اللجنة انتهاء وبعد الثانية، بالقراءة التشريعي المجلس اقره الذي القانون مشروع لدراسة
 عــرض يمكــن األمــر اســتدعى وٕاذا فلســطينية،ال الوطنيــة الســلطة رئــيس إلــى توصــياتها بتقــديم تقــوم

 .الثالثة للقراءة التشريعي المجلس على المشروع

 الدغمـة، إبـراهيم السـيد والتشـريع الفتـوى ديـوان رئـيس من موجهة ،٢٠/١/٢٠٠٤ بتاريخ مراسلة في .٧
 المجلــس اقرهــا التــي القــوانين مشــروعات بعنــوان النتشــة، رفيــق الســيد التشــريعي المجلــس رئــيس إلــى

 اإلداريــة التشــكيالت قــانون مشــروع بــأن المراســلة فــي جــاء لتوقيعهــا، الــرئيس إلــى وأحالهــا تشــريعيال
 مــع بالتنســيق والتشــريع الفتــوى ديــوان أعــده التشــريعي، المجلــس مــن الثانيــة بــالقراءة إقــراره تــم الــذي

 تعـديالت أجرى قد التشريعي المجلس أن إال التشريعي، للمجلس الوزراء مجلس وقدمه المحافظين،
 الـرئيس مراسـلة تـم قـد بأنـه أيضـاً  الرسـالة فـي وجـاء مضـمونه، مـن أفرغـه ممـا القانون مشروع على

 .القانون مشروع في النظر إلعادة لجنة تشكيل مقترحاً 

 واألمــن الداخليــة لجنــة رئــيس شــقورة، فخــري الســيد مــن ،٦/٣/٢٠٠٤ بتــاريخ داخليــة مراســلة وفــي .٨
 والتشــريع، الفتــوى ديــوان رئــيس مراســلة علــى رداً  النتشــة، رفيــق الســيد إلــى موجهــة المحلــي، والحكــم

 )٥ رقم ملحق: (هي نقاط عدة ووضح القانون مشروع إقرار في حصل الذي التسلسل فيها جاء
 .األصول حسب تمت القانون مشروع إلقرار اتخذت التي اإلجراءات كافة إن . أ

 الحكـــم وزارة( ومنهـــا المختصـــة تللجهـــا واالســـتماع العمـــل ورش مـــن العديـــد بعقـــد اللجنـــة قامـــت . ب
 ).حكومية غير منظمات البلديات، والتشريع، الفتوى ديوان الداخلية، وزارة المحافظين، المحلي،

 القـانون، مشـروع فـي النظـر إلعـادة لجنـة تشـكيل حـول والتشـريع، الفتوى ديوان مذكرة في ورد ما . ج
 فــور( علــى تــنص التــي) ٧٠( رقــم المــادة وخاصــة التشــريعي، للمجلــس الــداخلي للنظــام مخــالف

 الثانيــة بــالقراءة إقــراره تــاريخ مــن اســبوعين انقضــاء فــور أو الثالثــة بــالقراءة القــانون مشــروع إقــرار
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 الجريــدة فــي نشــره ويجــري إلصــداره الوطنيــة الســلطة رئــيس إلــى المشــروع المجلــس رئــيس يحيــل
 بعـــد القـــوانين طنيـــةالو  الســـلطة رئـــيس يصـــدر أن علـــى نصـــت والتـــي) ٧١( والمـــادة  ،)الرســـمية
 ذات خـالل المجلـس إلـى يعيـدها أن ولـه إليـه إحالتهـا تـاريخ مـن شـهر خالل المجلس من إقرارها
 الجريــــدة فــــي فــــوراً  وينشــــر مصــــدراً  ُأعتبــــر وٕاال اعتراضــــه أســــباب أو بمالحظاتــــه مرفقــــة األجــــل
 .الرسمية

 .القوانين اريعمش على مناسبة يراها التي التعديالت إدخال حقه ومن نفسه سيد المجلس  . د

 االختصـــاص ذات الجهـــة هـــي التشــريعي المجلـــس فـــي المحلـــي والحكــم واألمـــن الداخليـــة لجنــة   . ج
 .مراحله بكافة القانون مشروع بإعداد قامت التي وهي

 اإلداريـة، التشـكيالت قـانون علـى تعـديالت أو اقتراحـات أي والتشـريع الفتـوى ديـوان لدى كان إذا . أ
ــ رئاســة إلــى إحالتهــا يجــب  كقــانون وًيعامــل اللجنــة، قبــل مــن لدراســتها األصــول، حســب سالمجل
 .القانون بحكم مصدراً  ًيعتبر اإلدارية التشكيالت قانون ألن ًمعدل

 

 :يلي ما نالحظ القانون مشروع إقرار مراحل متابعة خالل من
 

 اتبـــإجراء تطالـــب الرســـمية، الجريـــدة عـــن والمســـؤولة القانونيـــة االستشـــارة عـــن المســـؤولة الجهـــة إن •
 التشـريعي المجلـس عليـه صـادق قـانون مشـروع لدراسـة لجنـة بتشـكيل االقتراح منها للقانون، مخالفة
 صـدر واالقتـراح ،٢٠٠٠ عـام فـي ًأقـر الـذي للمشـروع ثالثـة قراءة تتم بأن والمطالبة الثانية، بالقراءة

 والقــانون التشــريعي للمجلــس الــداخلي للنظــام مخــالف وهــذا ســنوات، ثــالث بعــد أي ٢٠٠٣ عــام فــي
 ورود وبعــــد عليــــه المجلــــس موافقــــة مــــن أســــبوعين خــــالل تــــتم الثالثــــة القــــراءة أن حيــــث االساســــي،
 إعــادة بعــد أو أســبوعين، مــدة خــالل المجلــس أعضــاء ربــع مــن أو الــوزراء، مجلــس مــن مالحظــات

 المالحظـات إبـداء بعـد إليـه المشـروع رفـع تـاريخ مـن شـهر تتجـاوز ال مـدة فـي الرئيس من المشروع
 .يهعل

 مشـروع ونشـر والتشريع الفتوى ديوان مراسلة عدم خالل من واجبه في قّصر التشريعي المجلس إن •
 أجــل مــن للــرئيس الــداخلي النظــام منحهــا التــي شــهر مهلــة انتهــاء بعــد الرســمية الجريــدة فــي القــانون

 .عليه المالحظات إبداء

 الموافقــة أو المشـروع علــى ظاتـهمالح لوضــع القـانون، حســب لـه الممنوحــة بالمهلـة الــرئيس يلتـزم لـم •
 أحكــام وفــق الســارية الدســتورية القواعــد فــي المحــددة للمــدة وفقــاً  الرســمية، الجريــدة فــي ونشــره عليــه
 غــزة لقطــاع الدســتوري النظــام مــن) ٢٠( والمــادة ،١٩٥٢ لســنة األردنــي الدســتور مــن) ٩٣( المــادة
 للمجلـــس الـــداخلي النظـــام مـــن) ٧١( والمـــادة األساســـي القـــانون مـــن) ٥٧( والمـــادة ،١٩٦٢ لســـنة

 .)  ٢٠٠٢ حرب،( التشريع
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 عالقة المحافظ مع الهيئات المحليه في محافظته ٢.١١
 

تعتبــر المحافظــات والبلــديات و القــرى جــزءا مــن التقســيمات اإلداريــة التــي تســعى الــدول إليهــا مــن اجــل 
لمحافظــة التقســيمة اإلداريــة التخفيــف مــن األعبــاء التــي تقــع علــى كاهــل الحكومــات المركزيــة، وتعتبــر ا

وفي فلسـطين تعمـل المحافظـات كممثـل . األكبر، التي تحتوي ضمن حدودها العديد من البلديات والقرى
حــة لــه بصــفته ممثــل عــن الســلطة المركزيــة مــن خــالل تعيــين المحــافظ مــن الــرئيس والصــالحيات الممنو 

مثـل المجتمـع المحلـي، وينتخـب أعضـاؤها مـن ، أما البلديات والقـرى فإنهـا تللرئيس ورئيس االدارة العامة
 .السكان في حدودها

 
ـــة والمحافظـــات، ســـنتطرق إلـــى  القـــوانين أمـــن  ـــين الهيئـــات المحلي جـــل الوصـــول إلـــى طبيعـــة العالقـــة ب

واألنظمة التي تحكم عمل كل مؤسسه، وما هي الصالحيات واالختصاصات الممنوحة لها بموجب هذه 
لواضـــحة فـــي األنظمـــة والقـــوانين التـــي مـــن الممكـــن أن يســـاء فهمهـــا، القـــوانين، ومـــا هـــي األمـــور غيـــر ا
 .يمكن ان تؤثر على التنمية وبالتالي تؤدي إلى عالقة تعارضية

 
فمــع قــدوم الســلطة أصــدر . ســنتطرق أوال للحــديث عــن المرجعيــة القانونيــة التــي يســتند إليهــا المحــافظون

والــذي رســم بالعمــل بجميــع األنظمــة  ،١٩٩٤ لعــام)  ١(الــرئيس الفلســطيني ياســر عرفــات المرســوم رقــم 
. فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزه حتــى يــتم توحيــدها ١٩٦٧\٦\٥كانــت ســارية قبــل تــاريخ  والقــوانين التــي

التشــكيالت اإلداريــة األردنــي لعــام  فظين هــي وبهــذا المرســوم أصــبحت المرجعيــة القانونيــة لعمــل المحــا
وبعــد آن تــم نقــل  .١٩٦٧ين التــي كانــت ســارية قبــل عــام ، وأيــن مــا وجــد دور للمحــافظ فــي القــوان١٩٦٦

ـــرئيس فـــي العـــام  ـــى ال ـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  ٢٠٠٣مرجعيـــة المحـــافظ إل  ٢٠٠٣لســـنة  ٢٢بنـــاء عل
، والمراسيم التي تلت هذا المرسوم، أصبحت المراسيم الرئاسية مـن ضـمن المرجعيـة القانونيـة للمحـافظين

لســــنة  ١نظــــام التشــــكيالت االداريــــة االردنــــي رقــــم حــــافظين هــــيوبهــــذا تصــــبح المرجعيــــة القانونيــــة للم
أما البلـديات فينظمهـا العمـل بقـانون البلـديات ) مقابلة شخصية مع المحافظين( والمراسيم الرئاسية١٩٦٦
أما في قطاع غزه فبقي العمـل بقـانون . في الضفة الغربية ١٩٥٤وقانون إدارة القرى لسنة  ١٩٥٥لسنة 

الصـــادر عـــن االنتـــداب البريطـــاني مـــع إجـــراء بعـــض التعـــديالت عليـــه مـــن قبـــل  ١٩٣٤البلـــديات لعـــام 
. الســامي إلــى الحــاكم المصــري الحكومــة المصــرية، مثــل نقــل الصــالحيات التــي كانــت ممنوحــة للمنــدوب

صدر قانون الهيئات المحلية الفلسـطيني، الـذي وضـح الصـالحيات الممنوحـة للهيئـات  ١٩٩٧وفي عام 
ا، إال انــه لــم يلغــي جميــع القــوانين التــي كانــت ســارية المفعــول فــي الضــفة الغربيــة المحليــة واليــة تشــكيله

فبعض األمـور التـي لـم يـتم التطـرق لهـا فـي قـانون الهيئـات المحليـة . وقطاع غزه إال بالقدر الموجود فيه
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ت مـــن خـــالل مراجعـــة قـــانون البلـــديا .الفلســـطيني يـــتم االستعاضـــة عنهـــا بـــالعودة إلـــى القـــوانين األردنيـــة
 :كما يلي فان للمحافظ دور كبير وعالقة واضحة مع البلديات ١٩٥٥االردني لعام 

يجوز للوزير بتنسيب من المتصرف أو المحافظ إنشاء مجلس خـدمات مشـترك لمجموعـه متقاربـة مـن  .١
 .)٥٥المادة (  المجالس البلدية والقروية

لبلدية القائمة إلى بلديـة أخـرى يقـدم إذا رغبت أكثرية سكان بلده في إحداث بلدية في بلدتهم، أو ضم ا .٢
فريــق مــنهم عريضــة بــذلك إلــى المحــافظ، الــذي عليــه أن يرســلها مــع مالحظاتــه إلــى وزيــر البلــديات، 
كما لمجلس الوزراء إصدار قرار بعد تنسيب من وزير البلديات وتوصية المحـافظ توسـيع أو تضـييق 

 )القانون نفسه من ١٥المادة رقم .(أو تعديل حدود بلديه أو مجلس قروي
 

 :، فقد منح المحافظ صالحيات كثيرة في مواده ومنها١٩٥٤أما قانون إدارة القرى لعام 
، ١٢وال يزيــد عــن  ٣المتصــرف هــو الــذي يحــدد عــدد أعضــاء مجلــس القريــة علــى أن ال يقــل عــن   .۱

بــأن ويجــوز للمتصــرف  أن يعيــد تنظــيم مجلــس القريــة مــن حيــث الرئاســة أو نيابــة الرئاســة  إذا رأى 
 .مصلحة القرية تقتضي ذلك

من القـانون نفسـه ولكـن علـى المجلـس  ٩تم وضع قانون الصالحيات الممنوحة للمجلس وفق المادة  .۲
من نفس القانون،  ١٠أن يراعي تعليمات المتصرف عند تنفيذ هذه الصالحيات كما ذكر في المادة 

ن ال يعمــل بــالقرارات التــي صــالحية مجلــس القريــة فــي إصــدار القــرارات، ولكــ ١١ووضــحت  المــادة 
 .تصدر عن المجلس إال بعد موافقة متصرف اللواء

 
مــن خــالل مراجعـــة القــوانين األردنيـــة التــي تحكـــم عمــل البلـــديات والقــرى، نالحـــظ ان هنــاك دورا رئيســـيا 

 .للمحــــــــافظ فــــــــي هــــــــذه القــــــــوانين، ولكنــــــــه دور الهــــــــدف منــــــــه هــــــــو تركيــــــــز الرقابــــــــة المركزيــــــــة عليهــــــــا
الفـرع ب  علـى  ٣، فقـد نصـت المـادة١٩٦٦ون التشـكيالت اإلداريـة األردنـي لعـام مراجعة قـانمن خالل 

أن يمارس المحافظ صالحياته في إدارة المدن والقـرى وفقـا للقـوانين واألنظمـة المعمـول بهـا، وفـي المـادة 
 إدارة حســنه، البلــديات والمجــالس القرويــة وٕادارتهــامــن القــانون نفســه يقــوم المحــافظ بتنســيق أعمــال  ١٢

الفــرع ج  للمحــافظ حــق اإلشــراف علــى الــدوائر والمؤسســات الرســمية ذات االســتقالل  ١٧وحســب المــادة 
المــالي الموجــودة فــي محافظتــه وعلــى رؤســاء هــذه المؤسســات التقيــد بطلبــات المحــافظ الخطيــة التــي لهــا 

لعمــل علــى والرعايــة واحــافظ صــالحية اإلشــراف فقــد نصــت أن للم ٢٨ عالقــة بــاألمن العــام، أمــا المــادة
تحقيــق الخــدمات المحليــة العامــة فــي المحافظــة وباالشــتراك والتعــاون مــع الســلطات والهيئــات المختصــة 

 : وفقا للقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها ومن هذه الخدمات
 . فتح الطرق التي تربط القرى والنواحي ببعضها .١
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ن مــع المجــالس البلديــة والقرويــة والســلطات تــوفير الميــاه الصــالحة للشــرب فــي المــدن والقــرى بالتعــاو  .٢
 .المختصة

تنظــــيم المرافــــق العامــــة فــــي المــــدن والقــــرى كــــالمراعي ومصــــادر الميــــاه والســــاحات العامــــة والمقــــابر  .٣
 . وتخصيص األراضي الالزمة لها ووضع القواعد التي تكفل حسن االنتفاع بها

 .امةتشجيع التعليم العام ومكافحة األمية وتأسيس المكتبات الع .٤

تجفيف المستنقعات وتوسيع الخدمات المجانية وٕانشاء المستوصفات ودور العجزة واأليتـام واألحـداث  .٥
 .المشردين ومؤسسات الشؤون االجتماعية األخرى

 . تنظيم العمران في المدن والقرى وتعميم الكهرباء وتأمين الخدمات البريدية فيها .٦

ــــاج الصــــناعي والزراعــــي وٕاقامــــة معــــارض  اقامــــة األســــواق العامــــة وٕاجــــراء مســــابقات لتشــــجيع .٧ اإلنت
 . للصناعات المحلية والمنتجات الزراعية

 . تنظيم شؤون الدفاع المدني واتخاذ ما يراه مناسبا من التدابير لتأمينه .٨

 . رعاية األعمال الخيرية والرياضية والكشفية .٩

 .تنظيم استثمار الصيد البحري والبري تبعا للمصلحة والظروف المحلية .١٠

 . انتفاع األهالي من الحراج ميط إنشاء الغابات والتشجير وتنظيتنش .١١

اتخــاذ التــدابير الالزمــه لمقاومــة الكــوارث الطبيعيــة كالفيضــان والحريــق واالوبئــه واآلفــات والمجاعــة  .١٢
 ومكافحتها على آن يخبر الوزارة المختصة الستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية 

 . لفنون الجميلة ومراقبة دور السينما واللهو واألماكن العامةماية اآلثار والعناية باح .١٣

وبوجه اإلجمال جميع الشؤون التي أنيطـت بالحكـام اإلداريـين بموجـب أي قـانون أو نظـام معمـول  .١٤
 . به وأية أمور أخرى يعتبرها مجلس الوزراء من الخدمات العامة

 

 .يئات المحلية في العملية التنمويةوهذه المادة توضح الدور التنموي للمحافظ وعالقته مع اله

، ولكـــن جعلهـــا ٩فـــي المـــاده  ٢٠٠٣لســـنة ) ٢٢(وهـــذه الصـــالحيات نـــص عليـــه المرســـوم الرئاســـي رقـــم 
يقـــوم المحـــافظ بالتعـــاون مـــع الســـلطات المختصـــة وفقـــا  ل عـــام دون تخصيصـــها، حيـــث نـــص علـــىبشـــك

عايــة والعمــل علــى تحقيــق الخــدمات للقــوانين واالنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا، صــالحية اإلشــراف والر 
المحليــة التــي تهــم المــواطنين فــي المحافظــة مــن صــحية وتعليميــة وثقافيــة واجتماعيــة وعمرانيــة وتطويريــة 

 .وغيرها
 

ونالحــظ ســواء فــي القــانون األردنــي او فــي المرســوم الرئاســي بأنــه تــم اســتخدام عبــارات فضفاضــة وغيــر 
علمــا بــأن  عايــة ولــم تحــدد الصــالحيات الواضــحة لكــل جهــة،واضــحة، مثــل كلمــة اإلشــراف والتعــاون والر 
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الصـــالحيات للمجلـــس  منـــه قـــد مـــنح معظـــم هـــذه ١٥وفـــي المـــادة  ١٩٩٧قـــانون الهيئـــات المحليـــة لعـــام 
ونتيجـــة لعـــدم وجـــود نصـــوص واضـــحة توضـــح دور كـــل جهـــة، نتجـــت عالقـــة تعارضـــيه بـــين المحلـــي، 

العالقـة " ة ماجسـتير مـن جامعـة النجـاح بعنـوانالبلديات والمحافظات حسب ما خلصت إليه دراسة رسـال
وقـدمت هـذه  "بين مؤسستي المحافظات والبلديات وانعكاس ذلك على أدائهما في منـاطق الضـفة الغربيـة

، أي بعـــد إقـــرار قـــانون الهيئـــات المحليـــة، وبعـــد المرســـوم الرئاســـي الـــذي نقـــل ٢٠٠٦الدراســـة فـــي العـــام 
 .صالحية المحافظ إلى الرئاسة

 
خــالل المقــابالت مــع المحــافظين فــي حــدود الدراســة، فلــم يلحــظ الباحــث العالقــة التعارضــية مــن امــا مــن 

خالل إجابـات المحـافظين علـى أسـئلة المقابلـة، فقـد أفـادوا بـان العالقـة تكامليـة وتعتمـد علـى طبيعـة فهـم 
ون هنـــاك المحـــافظ ورئـــيس البلديـــة للقـــوانين، وٕاذا كـــان الهـــدف المصـــلحة العامـــة فانـــه ال يمكـــن آن يكـــ

اختالف، بسبب آن المحافظة ال تقوم بتنفيذ مشاريع ولكن تقوم بالتشـبيك مـع المؤسسـات مـن اجـل إبـرام 
اتفاقيات معها، وتقوم الهيئات المحلية بتنفيذ المشاريع، ولكـن كانـت إجابـاتهم مرتبطـة بضـرورة ان يكـون 

فلسـطين بعـد االنتخابـات التشـريعية هناك تفاهم وتناغم في النظـرة للمصـلحة العامـة، ونظـرا لتجربتنـا فـي 
األخيــرة والتــي أظهــرت عــدم وضــوح األنظمــة والقــوانين بالقــدر الكــافي، والن اعضــاء البلــديات والمجــالس 
المحلية يتم انتخابهم مباشرة من المواطنين الذين يسكنون في حـدود الهيئـة المحليـة والمحـافظ يـتم تعيينـه 

الـى عالقـة تعارضـية إذا كـان هنـاك اخـتالف فـي المرجعيـة  من الـرئيس، فمـن الممكـن ان تصـل العالقـة
 .السياسية لهما

 
أما من حيث التواصـل  واالجتماعـات مـا بـين الهيئـات المحليـة والمحافظـة، فهنـاك اخـتالف فـي إجابـات 
المحافظين فـبعض المحافظـات كمـا فـي سـلفيت تكـون البلـديات ضـمن المجلـس التنفيـذي تنفيـذا للمرسـوم 

ولكن ال يتم دعوة كل البلديات، أما قلقيليه فان االجتماعات مـع البلـديات  ٢٠٠٣لسنة  ٢٢الرئاسي رقم 
تكــون بصــورة فرديــه وتواصــل مســتمر، ويــتم دعــوة بلديــة قلقيليــه فقــط وهــي مركــز المحافظــة الجتماعــات 
المجلــس التنفيــذي، امــا محافظــة نــابلس وطوبــاس فــان بعــض رؤســاء البلــديات هــم أعضــاء فــي المجلــس 

وهـذا مـا اشـرنا إليـه سـابقا مـن عـدم وضـوح وكثـرة القـوانين . شاري وال يتم دعوتهم للمجلس التنفيـذياالست
 .التي يستند إليها في العالقة بينهما مما ينتج عنه هذا االختالف

 
ــديات للمشــاريع التــي تقــوم بهــا واخــذ موافقــة المحافظــة عليهــا قبــل  أمــا عنــد الســؤال عــن مــدى تقــديم البل

ت اإلجابــة مــن المحــافظين بــان البلــديات ال تقــوم بإبالغنــا بكــل المشــاريع التــي تقــوم بهــا، تنفيــذها، فكانــ
ونالحـــظ هنـــا انـــه مـــن الصـــعب علـــى المحافظـــة آن تقـــوم . ولكـــن يـــتم دعـــوتهم الفتتـــاح بعـــض المشـــاريع
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بتحديد أولوياتها  التنموية إذا كانـت هنـاك جهـات تقـوم بتنفيـذ مشـاريع ضـمن نطـاق المحافظـة دون اخـذ 
لموافقة أو اإلبـالغ عـن هـذه المشـاريع مسـبقا، ومـن األمثلـة علـى ذلـك مـا قامـت بـه إحـدى البلـديات فـي ا

محافظة قلقيليه، حيث قامت بالتنسيق مع وزارة العدل إلنشاء محكمة في تلك البلدة، والن هـذا يتعـارض 
 .مع رؤية المحافظة قام المحافظ بإلغاء المشروع بالتنسيق مع وزارة العدل

 
خــالل المقــابالت والمتابعــة وتحليــل القــوانين، نالحــظ بــان قــانون الهيئــات المحليــة بحاجــة إلــى تعــديل مــن 

ووضـــع دور للمحـــافظ فـــي القـــانون مـــن حيـــث العالقـــة بينهمـــا، خصوصـــا بـــان رئـــيس وأعضـــاء الهيئـــات 
، لهــذا المحليــة هــم منتخبــون مــن المــواطنين ويمثلــونهم، امــا المحــافظ فهــو معــين ويمثــل الســلطة المركزيــة

يجب أن يتم توضيح دور كل مؤسسة ضمن منظور الحكم الرشيد، وتوضيح ادوار كل مؤسسة بوضوح 
الن العمليـة التنمويـة هـي عمليـة .لكي ال يبقى مجال لالجتهاد أو االعتماد علـى فهـم األشـخاص للعالقـة

ي جهـة فـ تعتمد على التخطيط، وال يمكن وضع خطه واضـحة اذا لـم يكـن محـدد ادوار وصـالحيات كـل
   .العملية التنموية

 
 نالمحافظي بخصوص الرئاسيةوالقرارات  المراسيم ٢.١٢

 
ـــل رئـــيس  اإلداريـــة التشـــكيالت قـــانون المصـــادقة علـــى لعـــدم نظـــرا ـــة الســـلطة الفلســـطيني مـــن قب  الوطني

 مطبقــا كــان الــذي المصــري والقــانون  األردنــي القــانون خــالل مــن يــتم المحــافظين عمــل فــان الفلســطينية،
 الســـــلطة رئـــــيس مـــــن الصـــــادرة الرئاســـــية والمراســــيم ،١٩٦٧ عـــــام قبـــــل  غـــــزة وقطـــــاع الغربيـــــة الضــــفةب

 المحافظــات ومرجعيــة ومقــر وصــالحيات تبعيــة يحــدد  ومرســوم قــرار مــن أكثــر صــدر حيــث الفلســطينية،
 :وهي الزمني للتسلسل وفقا سنستعرضها

 
 ومــم ،المحــافظ تعيــين تضــمن يوالــذ ،٢٠٠٣\١\١ بتــاريخ٢٠٠٣لســنة  )٢٢( رقــم الرئاســي المرســوم .١

 وضـــــح كمـــــا مســـــتقلة، اعتباريـــــه شخصـــــيه المحافظـــــة واعتبـــــر، للمحافظـــــة اإلداري الجهـــــاز يتكـــــون
 ولجنــة  التنفيــذي المجلــس رئــيس هــو المحــافظ المرســوم واعتبــر واختصاصــاته، المحــافظ صــالحيات

ــا المختصــة الســلطات مــع بالتعــاون المحــافظ وعلــى المحافظــة، فــي والتخطــيط التنظــيم  لألنظمــة وفق
 المحافظـة فـي المـواطنين تهـم التـي المحليـة الخدمات تحقيق على والعمل والرعاية اإلشراف والقوانين

 األخيـرة العبـارة وخصوصـا المرسـوم هـذا خـالل ومـن وغيرها، وثقافيه واجتماعيه وتعليمية صحية من
 .والقـوانين األنظمـة مـع تعـارضي ال بما ذلك واشترط للمحافظة التنموية المسؤولية المحافظ منح فانه

 )١(  ملحق رقم
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 إصــدار شــروط ومــن انعقــاد، حالــة فــي التشــريعي المجلــس فيهــا كــان التــي بــالفترة المرســوم هــذا صــدر
 انعقـــاد ادوار غيـــر فـــي التـــأخير تحتمـــل ال التـــي الضـــرورة حـــاالت هـــو القـــانون، قـــوة لهـــا قـــرارات الـــرئيس
التشــريعي فــي أول جلســة يعقــدها بعــد صــدور القــرار ، ويجــب عرضــها علــى المجلــس التشــريعي المجلــس

ما هي الضـرورة التـي  األساسي، القانون من ٤٣ المادة نصت كماوٕاال زال  ما كان لها من قوة القانون 
ال تحتمل التأخير التـي بموجبهـا أصـدر الـرئيس هـذا المرسـوم ، وفـي تلـك الفتـرة كـان المجلـس التشـريعي 

وحسـب القـانون األساسـي وبسـبب عـدم ) ١١/١/٢٠٠٣(جلـس بتـاريخ منعقدا حيث عقدت أول جلسة للم
 .عرض المرسوم على المجلس زال ما به من قوة القانون

 
، والنشــر يعتبــر شــرطا ٤١أن المرســوم لــم ينشــر بالجريــدة الرســمية كمــا جــاء فــي المــادة رقــم  إلــىإضــافة 

ر سـاريا اعتبـارا مـن تـاريخ نشـره، وبهـذا يعتبـ ٢٠٠٧نشـر فـي العـام أساسيا لسريان مفعول القانون ولكنه 
لــم يكـن المجلــس التشــريعي فـي حالــة انعقـاد حتــى كتابــة هـذه الرســالة ولهـذا يعتبــر ســاريا  الفتـرةوفـي تلــك 

 .اعتبارا من تاريخ نشره
 

ولكــن مــن ناحيــة عمليــة فــان المرســوم تــم تطبيقــه مــن لحظــة صــدوره ولــم يوقــف العمــر بــه حتــى نشــره 
 .بالجريدة الرسمية

 
 هـو القـرار مضـمون  عرفـات، ياسـر الـرئيس مـن صـدر الـذي ٢٠٠٣\٥\٢٠ بتـاريخ) ٧٤( رقم رالقرا  .٢

 وبنـاء الرئاسـة، مقـر إلـى المحافظـات في معهم العاملين  مع الداخلية وزارة من المحافظين دائرة نقل
 يسـةالترو  مـن الداخليـة وزارة إزالـة تـم حيـث للمحافظـات، الرسـمية الترويسـة تغييـر تم القرار هذا على

 اسـم وضـع يـتم ولـم الفلسـطينية، الوطنيـة السـلطة بعد لوحدها المحافظة اسم مكانها ووضع الرسمية،
 وزارة إلــى المحافظــات تبعيــة أثنــاء الحــال كــان كمــا الترويســة فــي المحافظــة اســم قبــل الــرئيس مكتــب

 )ملحق رقم( .الداخلية

 
ه مـا ينطبـق علـى المرسـوم السـابق ولكـن فترة انعقاد المجلس التشريعي وينطبـق عليـب المرسوم هذا صدر

 القانون نص كما إلقراره التشريعي المجلس على عرضه يتم ولم المرسوم بالجريدة الرسمية تم نشر هذا 
مــن حيــث ٢٠٠٣لســنة  ٢٢كمــا ان مضــمون هــذا المرســوم يتنــاقض مــع المرســوم الســابق رقــم  .األساســي

محافظـــة شخصـــية اعتباريـــة مســـتقلة ولهـــا ميزانيتهـــا ان لل ٥ان المرســـوم الســـابق اعتبـــر  فـــي المـــادة رقـــم 
 وأعمــالهمانطالقــا مــن تبعيــة المحــافظين ) ١(الخاصــة، امــا فــي هــذا المرســوم فقــد نــص فــي المــادة رقــم 

دائــرتهم  إلــىودوائــرهم للرئاســة، يــتم نقــل دائــرتهم مــن وزارة الداخليــة مــع العــاملين معهــم فــي محافظــاتهم 
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ــافى مــع اعتبــار المحافظــة شخصــية معنويــة حيــث فــي مقــر الرئاســة، وهــذه  األساســية مــن  أنالمــادة تتن
رئــيس ديــوان المــوظفين بمراســلة  أكــده، وهــذا مــا واإلداريشــروط الشخصــية االعتباريــة االســتقالل المــالي 

 بتـاريخ الـرئيس مكتـب بمراسلة قام الموظفين ديوان بأن فيها وضح والذي ،١٣/٣/٢٠٠٤ بتاريخ للرئيس
 تبعيــتهم أن حيــث المحــافظين مــع مباشــرة التعامــل المــوظفين ديــوان إمكانيــة عــدمب وابالغــه١٠/٢/٢٠٠٤
 الـديوان بـان بالرسـالة وضـح الرئيس،كما مكتب خالل من المراسالت تتم أن ويجب ،الرئيس لمكتب هي
 توضـيحه مـع ،١٣/٣/٢٠٠٤ بتـاريخ الـرئيس تعليمات على بناء المحافظين من المعامالت استالم أعاد
 يجـب معهـم التعامـل فـان الـرئيس مكتـب إلـى المحافظـات مرجعيـة بنقـل الـرئيس قـرارات علـى حفاظا بأنه
 .    الرئيس مكتب خالل من يكون أن

، ٧٤لقـرار رقـم وسـؤاله عـن مضـمون ا الحاج موفق دراغمه وخالل مقابلة مع منسق شؤون المحافظات 
المؤسسـات، هـا تـتم مباشـره مـع جميـع ا ومتابعاتافاد بان المحافظة شخصية اعتباريـة مسـتقلة، ومراسـالته

اما عند سؤاله عن الموظفين في المحافظة وهل يتم التعامل معهم بانهم موظفو مكتـب رئـيس، افـاد بـان 
المحافظ شخصيا هو ممثل للرئيس، امـا المـوظفين فـي المحافظـة فـانهم ال يعتبـروا موظفـو مكتـب رئـيس 

 . رية مستقلةالن المحافظة لها استقاللها بصفتها شخصية اعتبا
 
 حيـث الـرئيس، مكتـب عـام مـدير خوري رمزي. د قبل من المحافظين مراسلة تم ١/٧/٢٠٠٣ بتاريخ .٣

 مـــن مباشـــرة المـــوظفين ديـــوان فيهـــا بمـــا الرســـمية الجهـــات مـــع والتعامـــل المراســـالت تـــتم بـــان طـــالبهم
 .المؤسسات هذه إلى المحافظات

عيين السيد سعيد ابو علي  محافظا فـي بت٢٠٠٥لسنة  ٢٩صدر مرسوم رقم   ١٤/٤/٢٠٠٥بتاريخ  .٤
وزارة الداخلية واألمن الوطني  ويتـولى تنسـيق وادارة شـؤون المحـافظين بـالوزارة، وهـذا يـدل علـى نقـل 

 .)٥٨الوقائع الفلسطينية العدد (  .وزارة الداخليةمرجعية المحافظات مرة ثانيه الى 

ـــي مـــن وزارة بنقـــل ال ٢٠٠٥لســـنة  ٣٩صـــدر مرســـوم رقـــم ٢٢/٥/٢٠٠٥بتـــاريخ  .٥ ـــو عل ســـيد ســـعيد أب
الداخليـــة  إلـــى أمانـــة الرئاســـة بوصـــفه الـــوظيفي محافظـــا بدرجـــة وزيـــر ويعـــين مســـاعدا لالمـــين العـــام 

، بهـذا المرسـوم تـم اعـادة مرجعيـة المحافظـات  مـن وزارة الداخليـة للرئاسة ومنسقا لشؤون المحـافظين
الوقــائع الفلســطينية، . (داد الرســالةالــى مكتــب الــرئيس مــرة اخــرى، وال تــزال هــذه المرجعيــة حتــى اعــ

 .)٥٨العدد 

 المحـــافظين مجلـــس اجتمـــاع أن علـــى نـــص حيـــث ٢٠٠٥\٦\٢٧ بتـــاريخ) ١٥( رقـــم رئاســـي مرســـوم .٦
 الموكلـة المهـام وضـع كمـا ،الـرئيس مـن طلـب عنـد أو، شـهرين كل مره دوريه بصوره الرئيس برئاسة

ومــن خــالل مقابلــة  )٦١العــدد لســطينية،الف الوقــائع(.الــرئيس مكتــب فــي المحافظــات شــؤون دائــرة إلــى



 

45 

المحافظين أكدوا بان االجتماعات مع الرئيس ال تتم وفق ما جاء بالمرسوم وٕانما تتم وفـق طلـب مـن 
 .الرئيس وال تكون دورية وٕانما تمر فتره أكثر من شهرين بكثير دون االجتماع مع الرئيس

لــذي نــص علــى ان المحــافظ هــو وا ٥/١/٢٠٠٦صــدر بتــاريخ  ٢٠٠٦لســنة ) ١(مرسـوم رئاســي رقــم  .٧
ومــن خــالل مقابلــة المحــافظين  .رئــيس لجنــة التنظــيم والتخطــيط بالمحافظــة ويشــرف علــى اعمالهــا 

افــادوا بــأن المرســوم لــم يطبــق بســبب ان مــدير الحكــم المحلــي فــي قــانون الهيئــات المحليــه هــو رئــيس 
  .، علما بان اسم اللجنتين واعضائها مختلفتينلجنة التنظيم والبناء

 مـن تتكون التي ،المحافظة امن لجنة بتشكيل ٢٠٠٦لسنة  ٢رقم  مرسوم صدر ٢٠٠٦\١\٥ بتاريخ .٨
،  المحـافظ اللجنة رئيس ويكون المحافظة في األمنية األجهزة راءومد والشرطة الوطني األمن مديري
 وضــع اللجنــة عــاتق علــى ويقــع الســلطة، رئــيس إلــى اللجنــة واقتراحــات تقــارير برفــع بــدوره يقــوم الــذي

 . العام القانون تطبيق اجل من المحافظة نطاق في الميدانية الخطط

 
اإلداريـة، والتشـكيالت  تقسـيماتأمور إدارية تهـتم بال  مضمونها فان السابقة، المراسيم مراجعة خالل من

للســـلطة  األساســـيمـــن القـــانون ) ٦٣(وهـــذه مـــن صـــالحيات مجلـــس الـــوزراء، كمـــا جـــاء فـــي المـــادة رقـــم 
فيمـا عـدا مـا لـرئيس السـلطة الوطنيـة مـن اختصاصـات تنفيذيـة " ، والتي نصت علـى فلسطينيةالوطنية ال

 ولــم ،"مــن اختصــاص مجلــس الــوزراء واإلداريــة، تكــون الصــالحيات التنفيذيــة األساســييحــددها القــانون 
 .الوزراء مجلس من بتنسيب صدرت المراسيم بان المراسيم في يذكر

 
 الوطنية الفلسطينية للسلطة العامة وازنةالم إعداد في المحافظ دور ٢.١٣
 

 بنقـل يقـوم حيـث ،القـرار اتخـاذ مركـز فـي السياسـية والقيادة المواطن بين ما الوصل حلقة المحافظ يعتبر
 المركزيــة الحكومــة وتتــرجم القــرار، اتخــاذ اجــل مــن المركــز إلــى بهــا النهــوض وآليــة المحافظــة احتياجــات

ــ خــالل مــن المحافظــات تنميــة  .التنمويــة للمشــاريع  الالزمــة األمــوال بتــوفير تقــوم حيــث العامــة، ةالموازن
 إعــداد فــي دوره إلــى النظــر مــن بــد ال فكــان تنمــوي منظــور مــن المحــافظ بــدور يهــتم بحثنــا ألن  ونظــرا

 عتبــري لــذيا ١٩٦٦ لســنة) ١( رقــم األردنيــة اإلداريــة التشــكيالت نظــام حســبف .لموازنــة العامــة للســلطةال
 مــن ٣٠ المــادة نصــت فقــد .الفلســطينية الوطنيــة الســلطة  فــي لمحــافظين لقانونيــة لعمــلا جــعامر احــدى ال

 ويقـوم المحافظـة، موازنـة مشـروع وضـع المحافظـة فـي التنفيـذي المجلـس يتـولى أن علـى االردنـي النظام
 مجلــس قبــل مــن الموازنــة فــي النظــر موعــد قبــل وذلــك الداخليــة، لــوزير المشــروع برفــع بعــدها المحــافظ

 تمهيــداً  المختصــة والـدوائر الــوزارات مــع المشـروع هــذا نقــاش اجـل مــن شــهرين، عـن تقــل ال بفتــرة اءالـوزر 
 . للدولة العامة الموازنة مع لدمجه
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الـى المحـافظ  للمحافظـة المخصصـة االعتمـادات نقـل علـى النظـام نفـس من) ٣١( رقم المادة تنص كما
 فـي ولكـن .التنفيـذي المجلـس قـرارات وفـق ذهاتنفيـ اجـل مـن الرسـمية، الجهـات مـن الموازنـة تصـديق بعد

 تـــم والـــذي ،٢٠٠٣/ ١/١ بتـــاريخ ٢٢ رقـــم الرئاســـي المرســـوم صـــدور بعـــدالوطنيـــه الفلســـطينيه  الســـلطة
لم تعـد هنـاك عالقـة تبعيـه للمحـافظ الـرئيس، مكتـب إلـى وزارة الداخليـة مـن المحـافظ مرجعية نقل بموجبه

ولــم ، ظ ال يقــوم برفــع الموازنــه الــى وزيــر الداخليــه العتمادهــا وبالتــالي فــان المحــاف، الــى وزيــر الداخليــه 
 التشـــكيالت قـــانون مشـــروع بـــأن علمـــاً  .يصـــدر قـــانون ليوضـــح دور المحـــافظ فـــي اعـــداد الموازنـــه العامـــه

 فإنــه ٢٠٠٠\٣\١٣ بتــاريخ الثانيــة بــالقراءةالفلســطيني المقــر مــن المجلــس التشــريعي الفلســطيني  اإلداريــة
 ضـــــمن مـــــن فكـــــان التنفيـــــذي المجلـــــس واختصاصـــــات صـــــالحيات توضـــــح والتـــــي) ٣٢( رقـــــم وبالمـــــادة

 :االختصاصات
 . للمحافظة الموازنة مشروع إقرار .١

 لتقـديمها الداخليـة وزيـر إلـى التوصـيات ورفـع بشـأنها القـرارات واتخـاذ واإلداريـة الماليـة الخطـط وضع .٢
 . الوزراء مجلس إلى

 للمحافظـة موازنة بإعداد المجلس التنفيذي قيام مدى  عن وسؤالهم المحافظين مع المقابالت خالل ومن
 التزام عن سؤالهم وعند .بانهم ال يقوموا بهذا افادوا العامة الموازنة في العتمادها الوزراء لمجلس ورفعها
 أفـادوا ،العامة الموازنةمشاريع اقرت في  من للمحافظة خصص بما إلبالغهم بمراسلتهم  الوزراء مجلس

وعــدم وجــود صــالحية  .ســلتهم بمــا خصــص لهــم مــن مشــاريع معتمــده مــن الموازنــة العامــةبانــه ال يــتم مرا
للمحافظ  بالصرف للمشاريع او في االمور التنموية يعتبر من اهـم المعيقـات التـي افـاد فيهـا المحـافظين 

 .عند سؤالهم عن اهم المعيقات التي تواجههم
 
 للمحافظات الموحدة الهيكلية ٢.١٤
 

 وضــع بضــرورة الــوزراء، مجلــس مــن الصــادرة والقــرارات الفلســطينية، للســلطة اإلداري يمالتنظــ مــع تماشــيا
 مـع بالتعـاون الـرئيس مكتـب فـي المحافظات شؤون وحدة قامت السلطة، مؤسسات لكل معتمده هيكليات

لتوضــيح االتصــاالت  الــوطن، محافظــات لكــل موحــده هيكليــة بإعــداد المــوظفين، وديــوان التخطــيط وزارة
كمـا فـي  ١/٤/٢٠٠٧، وتـم المصـادقة علـى الهيكليـة بتـاريخ ية الرسمية داخل المحافظة وخارجهاالتنظيم
 )الهيكلية الموحدة للمحافظات( ).١(الشكل 
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 خاصـة عامـه إدارة خـالل مـن وذلـك األهميـة، مـن كبيـرا قـدرا التنميـة موضـوع المحافظـات هيكليـة وأولت
 رســـالة الهيكليـــة ووضـــحت. بالتنميـــة عالقـــة لهـــا دوائـــر عـــدة علـــى تحتـــوي والتـــي ويروالتطـــ بـــالتخطيط
 :التالي النحو على واهدافها المحافظة

 

 : المحافظة رسالة
 .المحافظة نطاق داخل واإلنتاج الخدمات ومرافق  للسلطة، العامة السياسات تنفيذ على اإلشراف

 
 
 

 المحافظ

 نائب المحافظ  

اإلدارة العامة للتخطيط  اإلدارة العامة للشؤون العامة
التط  

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية 
ة ال ال  

دائرة الشؤون   
ة ا  اإل

دائرة الشؤون 
ة  ال  ال

  

قسم الحاسوب 
ات ل نظ ال  

قسم الخدمات 
  العامة

قسم األرشيف 
ثيق  الت

  
 

قسم شؤون 
ظفين  الم

قسم الحسابات 
 والصندوق

  
 

قسم الموازنات 
 والتحليل المالي

قسم المساعدات 
يضات الت  

دائرة الشؤون 
االجتماعية 
ة  ا االقت  

  

دائرة تنمية 
المرأة 

 

دائرة التخطيط 
 والتطوير

قسم   
ة 
قسم تنمية   
 الطفل 

قسم 
الشؤون 

 االقتصادية 

قسم الشؤون 
  االجتماعية

قسم 
تطوير 
المشار

 

قسم 
التخطيط 
  

قسم اإلشراف 
ة  تا ال  

 قسم الدراسات 

دائرة 
الشؤون 

 

  

دائرة شؤون 
 الصحة والبيئة

  

دائرة 
المجالس 
البلدية 

 

  

  
 

قسم 
شؤون 
 الصحة

قسم 
شؤون 
 البيئة

قسم 
المؤسسات 

 الرسمية

 
  

قسم 
الجمعيات 
والمنظما

  

 
  

قسم األحزاب 
 السياسية 

قسم 
 البلديات 

قسم 
المجالس 
 القروية

قسم 
 المخيمات 

شعبة 
 الصيانة

  قسم الحركة

 مكتب المحافظ

 المستشار القانوني 

دائرة العشائر 
 

 المجلس التنفيذي

جلس االستشاريالم  

دائرة 
 

قسم المتابعة 
 

 دائرة الرقابة الداخلية 
  

   الدائرة األمنية

دائرة العالقات 
 العامة واإلعالم

 قسم المشتريات

 
 شعبة المخزن

قسم 
العالقات 

 

قسم 
العالقات 

 
 قسم اإلعاالم

 المستشارين
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 :المحافظة أهداف

ــــى العمــــل • ــــى ةبالمحافظــــ النهــــوض عل ــــف عل ــــة االقتصــــادية المســــتويات، مختل  والصــــحية واالجتماعي
 .المرافق من وغيرها والثقافية والتعليمية والعمرانية

 نطــاق داخــل النظــام واحتــرام واألمــان األمــن وتــوفير والمســاواة االجتماعيــة العدالــة تحقيــق علــى العمــل •
 .المحافظة

 . نينللمواط  المقدمة الخدمات تحقيق على والرعاية اإلشراف •
 فــي تتبــع عامــة، إدارات وثــالث المحــافظ ونائــب المحــافظ مــن تتكــون المحافظــة بــان الهيكليــة ووضــحت
 . )٢(كما هو موضح بالشكل أعمالهاالذي يشرف على  المحافظ نائب الى اإلداري التسلسل

 

 : المحافظ
 رئـيس أمـام مسؤول ووه للسلطة، العامة السياسة تنفيذ على ويشرف المحافظة، في العليا السلطة يمثل 

 .مباشرة المحافظ عليهم يشرف الموظفين من طاقم مهامه أداء في ويساعده السلطة،
 

 :المحافظ نائب

 العامـة السياسـية تنفيـذ عـن المحـافظ أمـام المسؤول وهو العامة، اإلدارات على المباشر اإلشراف يمارس
 المحـافظ عـن وينـوب إليـة، المحـافظ بهـا  ديعهـ التـي باإلعمـال القيام ويتولى للمحافظة، السنوية والخطة

 .المحافظ قبل من بها يكلف التي المجاالت قي
 .المختلفة لإلدارات المحافظ عن الصادرة القرارات تنفيذ يتابع •
 .بالمحافظة العامة اإلدارات مع بالتعاون السنوية وموازنتها المحافظة عمل خطة إعداد على يشرف •

 .المحافظ إلى تنقالتوال والترقيات التعيينات ينسب •
 .وقراراتها توصياتها تنفيذ لمتابعة بالمحافظة تعقد التي االجتماعات في يشارك •
 علـــى الحكوميـــة والـــدوائر المؤسســـات عـــن الصـــادرة والبالغـــات والتعليمـــات والقـــوانين األنظمـــة يعمـــم •

 .المحافظة في والدوائر العامة اإلدارات
 أدائهـــا ومراقبـــة بالمحافظـــة الرســـمية والـــدوائر للـــوزارات ةالتابعـــ المـــديريات مـــديري مـــع العالقـــة ينســـق •

 .التنفيذي المجلس الجتماعات ودعوتها
 الشخصـية السـالمة حقـوق وصـيانة وصـونها العامـة الحريات قواعد تطبيق سالمة من ويتأكد يشرف •

 .المتبعة واألنظمة القوانين حدود في العدل وتحقيق
 الشـــؤون علـــى واإلشـــراف للمـــواطنين الخـــدمات أفضـــل ديملتقـــ شـــؤونها إدارة فـــي البلـــديات دور ينشـــط •

 .اختصاصها دائرة في التنظيم ومرافق والصحية واالجتماعية االقتصادية
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 .وتوصياتهما قراراتها تنفيذ على ويعمل واالستشاري التنفيذي المجلس بعضوية يتمتع •
 المحافظـــة فـــي العامـــة حوالوبـــاأل المختلفـــة اإلدارات بعمـــل للمحـــافظ والدوريـــة الســـنوية التقـــارير يقـــدم •

 .المواطنين وباحتياجات
 .في المالحقتوضيح باقي االدارات العامة والدوائر وصالحياتها وتبعيتها وتم 

المحــافظ حسـب مــا جـاء فــي الهيكليــة مجلسـين، همــا المجلـس التنفيــذي والمجلـس االستشــاري، ولــم  يـرأس
وحـــــة لهـــــذين المجلســـــين، ولهـــــذا يعتمـــــد يـــــذكر فـــــي الهيكليـــــة  الموحـــــدة للمحافظـــــات الصـــــالحيات الممن

المحافظين في تحديد اعضاء المجالس هذه، على المراسيم الرئاسية ونظام التشـكيالت اإلداريـة األردنـي 
، ولهذا وجد الباحث اختالفـات فـي تشـكيلة هـذين المجلسـين مـن خـالل مقـابالت مـع ١٩٦٦لسنة  ١رقم 

 .المحافظين في حدود الدراسة
 
 نفيذيالت المجلس ٢.١٤.١
 

 رؤســاء مــن وعــدد المحافظــة نطــاق فــي الحكوميــة الــدوائر مــدراء عضــويته فــي يضــم الــذي المجلــس هــو
 لســنة ٢٢ رقــم مرســوم، حســب مــا جــاء فــي الالعامــة والنيابــة المحــاكم باســتثناء المحافظــة فــي البلــديات
مراســيم ونتيجــة عــدم وجــود مــا يوضــح اليــة اجتمــاع المجلــس والصــالحيات الممنوحــة لــه فــي ال. ٢٠٠٣

الصــادرة عــن رئــيس الســلطة الفلســطينية، افــاد المحــافظين بــانهم يســتندوا الــى نظــام التشــكيالت االداريــة 
 )   مقابلة شخصية مع المحافظين. ( ١٩٦٦لسنة  ١االردني رقم 

 
 التنفيــذي المجلــس يجتمــعمــن قــانون التشــكيالت االداريــة االردنــي،  ٣٧حســب مــا جــاء فــي المــادة رقــم 

 مـــع بالتـــداول المحـــافظ ويقـــوم األعضـــاء، أكثريـــة بحضـــور قانونيـــاً  النصـــاب ويكـــون حـــافظالم مـــن بـــدعوة
 :التالية األمور خصوصاً  بالمحافظة المتعلقة الشؤون جميع في التنفيذي المجلس
 .القانون حدود في وصونها العامة الحريات قواعد تطبيق .١

 . العدل وتحقيق الشخصية والسالمة الحقوق صيانة .٢

 والرقــي العلــم ونشــر واالجتمــاعي، والعمرانــي االقتصــادي الرقــي إلــى تــؤدي التــي باألســبا تهيئــة .٣
 .األمية ومكافحة الفكري

 الميـــاه وتـــوفير الطـــرق وفـــتح حســـنة إدارة وٕاداراتهـــا القرويـــة، والمجـــالس البلـــديات أعمـــال تشـــجيع .٤
 .المحلية الهيئات مع بالتعاون للشرب الصالحة

 .قرىوال المدن في العامة المرافق تنظيم .٥
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 ودور  الطبيــة، المستوصــفات وٕانشــاء المجانيــة الصــحية الخــدمات وتوســيع المســتنقعات تجفيــف .٦
 .واألحداث واأليتام العجزة

 المحليـة للصـناعات المعارض وٕاقامة والزراعي الصناعي اإلنتاج وتشجيع العامة األسواق إقامة .٧
 .الزراعية والمنتجات

 .والكشفية والرياضية الخيرية األعمال رعاية .٨

 .والتشجير الغابات إنشاء تنشيط .٩
 

 المحــافظ يقــوم الــذي ،المحافظــة موازنــة مشــروع إعــداد هــو التنفيــذي للمجلــس الموكلــة المهــام مــن أن كمــا
 مـع مناقشته أجل من األقل، على بشهرين العامة الموازنة في النظر موعد قبل الداخلية وزير إلى برفعه

 قــــانون مــــن ٣٠المــــادة. (إقــــراره بعــــد للدولــــة العامــــة وازنــــةالم مــــع ودمجــــه المختصــــة والــــدوائر الــــوزارات
 ).١٩٦٦ لعام ١ رقم األردني التشكيالت

 
من خالل المقـابالت مـع المحـافظين تبـين وجـود اخـتالف بـدعوة رؤسـاء البلـديات، فمحافظـة سـلفيت يـتم 

لمجلــس دعــوة عــدد مــن رؤســاء البلــديات والمجــالس، امــا محافظــة نــابلس فرؤســاء البلــديات اعضــاء فــي ا
االستشـــاري ولـــيس التنفيـــذي، ومحافظـــة قلقيليـــة يـــتم دعـــوة رئـــيس بلديـــة قلقيليـــة فقـــط بســـبب انهـــا مركـــز 

 .المحافظة
 

  التشـــكيالت ونظـــام الرئاســـية، المراســـيممـــا جـــاء فـــي  حســـب التنفيـــذي المجلـــس علـــى المالحظـــات مـــن
 :       الثانية ، وقانون التشكيالت االدارية الفلسطيني المقر بالقراءةاألردنياالدارية 

حســــب مــــا جــــاء فــــي المراســــيم  الــــرئيس مكتــــب إلــــى الداخليــــة وزارة مــــن المحــــافظ مرجعيــــة نقــــل إن .١
 يوجــد ال ألنــه وذلــك ،لهــا قيمــة ال األردنيــة التشــكيالت نظــام مــن) ٣٠( رقــم المــادة يجعــل الرئاســية،

 المحــافظ األردنــي اإلداريــة التشــكيالت نظـام فــي حيــث ،الداخليــة ووزيـر المحــافظ بــين هرميــة عالقـة
 نقـل وبعـد الموازنـة، بإعـداد يقـوم الـذي الـوزراء مجلس إلى يتبع بدوره والذي الداخلية وزير إلى يتبع

 .مفعلة غير تصبح) ٣٠( المادة فإن  المرجعية

 دعــوة أجـل مـن انقضـائها الواجــب المـدة األردنيـة، التشـكيالت نظــام أو الرئاسـي المرسـوم يوضـح لـم .٢
الـــدعوة لتقـــدير ١٩٦٦لعـــام  األردنـــي اإلداريـــةوجعـــل نظـــام التشـــكيالت  نعقـــاد،لال التنفيـــذي المجلـــس

 األردنيـةمـن النظـام، وتـم تـدارك الـدعوة فـي نظـام التشـكيالت  ٣٦المحافظ كما جاء في المـادة رقـم 
قـانون التشـكيالت  أمـا. شـهريا األقـلالذي نص على اجتماع المجلس مرة واحـدة علـى  ١٩٩٥لعام 
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كمـا جـاء فـي المـادة رقـم   شـهريا األقـلحدد بـان المجلـس يعقـد مـرة واحـدة علـى  االدارية الفلسطيني
٣٠. 

 األردنـي بالنظـام سـواء ذكرهـا علـى يـرد لـم حيـث ،التنفيـذي المجلـس في القرار اتخاذ آلية توضح لم .٣
 التشـــكيالت نظـــام خـــالل مـــن بـــاألردن األمـــر هـــذا تـــدارك وتـــم. الرئاســـية بالمراســـيم أو ١٩٦٦لعـــام 

 وعنــــد األصــــوات بأكثريــــة أو باإلجمــــاع يتخــــذ القــــرار أن علــــى نــــص حيــــث ١٩٩٥ ســــنةل األردنيــــة
الفلسـطيني، فقـد  اإلداريـةقـانون التشـكيالت  أمـا .المحـافظ معـه صـوت الـذي الجانـب يرجح تساويها

يــرجح  األصــواتالمطلقــة، وعنــد تســاوي  باألغلبيــةبــان القــرارات تصــدر  ٣٠وضــح فــي المــادة رقــم 
 .معه المحافظصوت الجانب الذي صوت 

الذي يتكون من مـدراء  التنفيذي المجلس أعضاء، ٨كما جاء في المادة رقم  الرئاسي المرسومحدد  .٤
الــدوائر الحكوميــة فــي المحافظــة مــا عــدا المحــاكم والنيابــة، وعــدد مــن رؤســاء البلــديات والمجــالس 

منــه، بــان المحــافظ  ٢٩الفلســطيني فجــاء فــي المــادة رقــم  اإلداريــةقــانون التشــكيالت   أمــا. المحليــة
ــدوائر الحكوميــة  وأعضــاءرئــيس المجلــس  المجلــس هــم نائــب المحــافظ، ومــدير الشــرطة، ومــدراء ال

. بصــفتهم ممثلــين عــن الــوزارات المختصــة ومــدراء المؤسســات الحكوميــة، باســتثناء المحــاكم والنيابــة
مــن  يتــألفنفيــذي المجلــس الت أن، علــى ٦فــي المــادة رقــم  األردنــي اإلداريــةونــص نظــام التشــكيالت 

المحــافظ رئيســا وعضــوية مســاعد المحــافظ، وقائــد المنطقــة ورؤســاء الــدوائر فــي المحافظــة باســتثناء 
 .المحاكم

 
 االستشاري المجلس ٢.١٤.٢
 

المحــافظ، ولكــن لــم يــذكر  إلــىيتبــع  للمحافظــات الموحــدة الهيكليــة فــي استشــاري مجلــس تخصــيص تــم
تي صدرت من الرئاسة، ولهذا اسـتند بعـض المحـافظين علـى من المراسيم ال أيالمجلس االستشاري في 

ـــةقـــانون التشـــكيالت  ـــس  اإلداري ـــس االستشـــاري فـــي المحافظـــات التـــي يوجـــد بهـــا مجل فـــي تشـــكيل المجل
ولهذا فمن خالل المقابالت مع المحافظين تبين االختالف في مكونات المجلـس االستشـاري، . استشاري

محافظة سلفيت فان المجلس االستشاري يتكون مـن  أمااستشاري، فمحافظة قلقيلية ال يوجد فيها مجلس 
مجلس استشـاري،  إنشاءمحافظة طوباس فان المحافظة في صدد  أما. ٤٥عضو، ومحافظة نابلس ٢٧

والمجتمعيـة والمجتمـع المحلـي، مـن اجـل تشـكيل  األهليـةشخصا يمثلون المؤسسات  ٨٥حيث تم  دعوة 
 توجهـاتهم، ومعرفـة المحلـي، المجتمع مع المحافظ تواصل جلأ من وذلكمجلس استشاري من بعضهم، 

 .القرار صنع في للمشاركة المحلي للمجتمع الفرصة إتاحة أجل ومن
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ـــة التشـــكيالت نظـــام حســـب االستشـــاري المجلـــس يتشـــكل ـــم األردنـــي اإلداري  الســـاري ،١٩٦٦ لعـــام ١ رق
 المحــافظ يقــوم عضــوا شــرع خمســة عــن أعضــائه عــدد يزيــد ال أهلــي مجلــس مــن فلســطين، فــي المفعــول
 شــرائح معظــم تمثيــل يــتم أن مراعــاة مــع علــيهم، الموافقــة أجــل مــن الداخليــة وزيــر إلــى أســمائهم بتنســيب
 عـن وممثلين التعاونية الجمعيات بنوك، تجارية، وغرف وقروية بلدية مجالس وأعيان نواب من المجتمع
 عضــو ١٥ عــن االعضــاء عــدد يزيــد ال وان ســنوات، ثــالث العضــوية مــدة وتكــون والمهندســين، األطبــاء

 ).أ -٣٩ المادة األردنية، التشكيالت نظام(
 يحــدده، الــذي والزمــان بالمكــان المحــافظ مــن بــدعوة األقــل علــى شــهرين كــل مــرة المجلــس اجتمــاع يكــون

 يكـون أن دون محافظتـه، فـي الحكومـة مـوظفي مـن مناسـباً  يـراه من لالجتماع يدعو أن للمحافظ ويجوز
 ).نفسه النظام ،٤٧ المادة(  التصويت حق كوميالح للموظف

 
  ١٩٦٦في نظام التشكيالت االدارية االردني لعام  االستشاري المجلس اختصاصات

 
 التوصــيات بشــأنها ويصــدر المحافظــة تخــص التــي األمــور جميــع فــي المجلــس مــع المحــافظ يتــداول .١

 .الالزمة

 بصـورة هـو المشـروع علـى اطالعـه أن حيـث المحافظـة موازنـة مشروع على االطالع للمجلس يجوز .٢
 .استشارية

 ذات للجهـــات تبليغهـــا المحـــافظ يتـــولى المختصـــة للجهـــات توصـــيات بصـــورة المجلـــس قـــرارات تكـــون .٣
 .العالقة

 .األصوات تساوي عند مرجح صوت للرئيس ويكون األصوات بأكثرية المجلس في القرارات تتخذ .٤
 

 التوصــيات تنفيــذ تعــذر حــال وفــي االستشــارية، المجــالس توصــيات تنفيــذ علــى الرســمية الجهــات تعمــل
 .التوصيات هذه تنفيذ عدم أسباب عن المحافظ بواسطة االستشاري المجلس إبالغ يجب

 .رائة الثانية من المجلس التشريعياما قانون التشكيالت االدارية الفلسطيني المقر بالق
 
 ةالمقترح الفلسطيني اإلداري للحكم الوطنية اإلستراتيجية ٢.١٥
 

 هـذه وتـأثير ومحليـا، عالميـا والتكنولـوجي واالجتمـاعي االقتصـادي الواقـع فـي والتطورات للتحوالت نتيجة
 إعــداد الفلســطينية الســلطة قــررت فقــد المحليــة، والتنميــة المحليــة واإلدارة المحلــي الحكــم علــى التطــورات

 لتنميــــة ومرجعيــــة إطــــار لتشــــكل الفلســــطيني، اإلداري للحكــــم التنفيــــذي والبرنــــامج الوطنيــــة اإلســــتراتيجية
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 بـين اتفاقيـة توقيـع تـم فقـد السـياق هذا وفي .الفلسطينية الوطنية السلطة في اإلداري الحكم نظام وتطوير
 للحكــم التنفيــذي والبرنــامج اإلســتراتيجية  إلعــداد المســتدامة، للتنميــة هــورايزون ومؤسســة الــرئيس مكتــب

 لجنـة تشـكيل تـم كمـا الدراسة، إلعداد الخبراء من وطني يقفر  تشكيل وبناء عليه تم الفلسطيني، اإلداري
الفلسـطيني، مكتـب  اإلداريالحكـم  إسـتراتيجيةملخـص  (  الرئيس مكتب قبل من وتوجيهه العمل لمتابعة
 .)الرئيس

وســؤاله عــن الحــاج موفـق دراغمــة ومـن خــالل المقابلــة مـع منســق شــؤون المحافظــات فـي مكتــب الــرئيس 
هــو االنقســام بــين  اإلســتراتيجيةلعــدم تطبيــق   األولبــان  الســبب  أفــاد، تراتيجيةاإلســعــدم تطبيــق  أســباب

الســبب الثــاني فهــو  أمــاهــي علــى مســتوى الــوطن وال يجــوز تجزئتهــا،  اإلســتراتيجيةشــطري الــوطن، الن 
 وأضـاف. مـن المجلـس التشـريعي تشـريع  إلـىبحاجـة   اإلسـتراتيجيةعدم انعقاد المجلس التشريعي، الن 

مقابلــة شخصــية (ســابقة الــذكر مــن الممكــن تطبيقهــا  األســبابموجــودة وفــي حــال زوال  ســتراتيجيةاإلبــان 
 .)٢٢/٤/٢٠١٣بتاريخ 

 
لنظــام  اإلســتراتيجية واألهــدافهــو تحديــد الرؤيــا  اإلســتراتيجية بإعــدادالفريــق المكلــف  إليــهومــم خلــص 

، والمراحـل التـي سـيتم تنفيـذ دارياإلفي فلسطين، وتوضيح البدائل المقترحـة لنظـام الحكـم  اإلداريالحكم 
 :االسترايجية فيها، وفيما يلي توضيح لذلك

 
 اإلداري الحكم لنظام اإلستراتيجية الرؤيا

 
 الرؤيـــة تحديـــد تـــم فقـــد الفلســـطينية الســـلطة وتوجهـــات والقـــوانين، لألنظمـــة الدراســـة فريـــق لمراجعـــة نتيجـــة

 الحكـم ومتطلبـات مبـادئ ضـمن يعمـل وفاعـل ءكف إداري حكم" وهي اإلداري الحكم لنظام اإلستراتيجية
 "الفلسطينية الوطنية السلطة وتوجهات سياسيات مع ويتماشى الرشيد

 
 اإلستراتيجية أهداف

 
 اجـــل مـــن هـــدف لكـــل واآلليـــات اإلجـــراءات مـــن مجموعـــة وضـــع تـــم أهـــداف عشـــرة اإلســـتراتيجية حـــددت
 :هي واألهداف الرؤية تحقيق

 المجـاالت فـي السـلطات وتوزيع الصالحيات وتفويض الالمركزية تطبيق :األول االستراتيجي لهدفا •
 وبمـا كلفـة، وبأقـل وفاعليـة بكفـاءة المهـام وٕانجـاز الخدمات تقديم يضمن بما واإلدارية، والمالية الفنية

 .واألمنية والتشريعية والقضائية السياسية النواحي من للسلطة المركزي الدور يمس ال



 

54 

 فـي والرقابـة والمسـاءلة الحكـم فـي العالقـة أصـحاب كافـة مشـاركة توسيع :الثاني اإلستراتيجي الهدف •
 .وشفاف ديمقراطي إطار

 المنـاطق بـين الخارجيـة والمسـاعدات الموازنـات توزيع في العدالة تحقيق :الثالث اإلستراتيجي الهدف •
 ســتخدامواال والبطالــة الفقــر بمحاربــة يتعلــق مــا وخاصــة التنمويــة األهــداف يخــدم وبمــا والمحافظــات،

 .للموارد األمثل

ــــع اإلســــتراتيجي الهــــدف • ــــوانين وعصــــرنة تحــــديث: الراب ــــق يتماشــــى بمــــا واألنظمــــة، الق ــــة ويحق  الرؤي
 .اإلستراتيجية واألهداف

 والمواضــيع للقضــايا ومتناســبة واضــحة وأســس معــايير واعتمــاد بلــورة: الخــامس اإلســتراتيجي الهــدف •
 اإلداريـين الحكـام اختيـار أو اإلدارية التقسيمات ناحية من أكانت سواء اإلداري، بالحكم العالقة ذات
 . غيرها أو الموازنات تخصيص أو

 بهــدف المحليــة، والهيئــات البلــديات واقــع فــي النظــر وٕاعــادة تحــديث :الســادس اإلســتراتيجي الهــدف •
 وتكامليـة واضـحة وعالقـات أسـس وبنـاء وشموليتها، الخدمات نوعية وتحسين الكفاءة وزيادة التجميع

 مؤسســات وبــين وبينهــا المحافظــات، فــي الــوزارات ومــديرات المحليــة والهيئــات اإلداريــين الحكــام ينبــ
 .المركزية السلطة

 المهـــام إنجـــاز مـــن لتمكينهـــا البشـــرية والقـــدرات المـــوارد وتطـــوير تنميـــة: الســـابع اإلســـتراتيجي الهـــدف •
 .واقتدار بكفاءة الجديدة واألدوار

 مـن كبيـر قـدر يحقـق بمـا وهيكلتهـا اإلداريـة التقسـيمات فـي النظـر ةإعاد: الثامن اإلستراتيجي الهدف •
 .والكفاءة والتكاملية التماثلية

 الخدماتيــة والمشــاريع لألنشــطة واالســتثمار التمويــل واســتقطاب تشــجيع: التاســع اإلســتراتيجي الهــدف •
 .واإلنتاجية

 .المتبعة والنظم العمل وأتمتة تحديث: العاشر اإلستراتيجي الهدف •
 
 الفلسطيني اإلداري الحكم لنظام المقترحة دائلالب •

 
 للمسـاعدة التنفيـذ ممكنة كخيارات الفلسطيني، اإلداري الحكم لنظام بدائل أربعة إلى الدراسة فريق خلص

 بـــديل، كـــل وســـلبيات ايجابيـــات توضـــيح وتـــم األمثـــل البـــديل اختيـــار أجـــل مـــن القـــرار، صـــنع عمليـــة فـــي
 :هي والبدائل

 كــل ضــمن ألويــة وتســتحدث ،)١٠( إلــى) ١٦( مــن الحــالي المحافظــات عــدد يقلــص: األول البــديل •
 .الرئيس يعينهم من إلى باإلضافة البلديات رؤساء بعضوية للمحافظة مجلس وينشا محافظة،
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 البــديل لهــذا طبقــا اإلقلــيم مهــام وتكــون أقــاليم، أربعــة ضــمن الحاليــة المحافظــات تــوزع: الثــاني البــديل •
 ومــن األقــاليم فــي البلــديات ورؤســاء المحــافظون يضــم مجلــس إقلــيم لكــل ويكــون وتخطيطيــة، تنســيقه
 وتبعيــة ومســؤوليات مهــام علــى تعــديل أو تغييــر أي يطــرأ وال محــددة، لمعادلــة طبقــا الــرئيس يعيــنهم

 .المحافظين

 إشـرافية بالمحافظـات األقـاليم عالقـة وتكون أقاليم، أربعة في الوطن محافظات تجميع: الثالث البديل •
 المجلـس إنشـاء فيـتم الـوطني، المستوى على أما محافظة، كل في لويةاأل استحداث ويتم كما ة،كامل

 ويـتم كمـا العالقـة ذات ورؤسـاء الـوزراء وعضـوية الـرئيس برئاسـة الفلسـطيني، اإلداري للحكم األعلى
 .أوسع بصالحيات اإلقليم بعضوية لإلقليم مجلس إنشاء

 يتمانتخـاب بحيـث إقليم، لكل مجلس إنشاء ويتم األربعة، ألقاليما في المحافظات تدمج :الرابع البديل •
 ومجـــالس البلـــديات وتـــرتبط الـــرئيس، قبـــل مـــن اآلخـــر النصـــف تعـــين ويـــتم أعضـــاءه ونصـــف رئيســـة

 الــرئيس برئاســة الفلســطينية، المحليــة لــإلدارة األعلــى المجلــس وينشــا كمــا بــاإلقليم، المحليــة الهيئــات
ـــ أصـــحاب الـــوزراء وعضـــوية  المؤسســـات رؤســـاء مـــن عـــدد إلـــى باإلضـــافة األقـــاليم ورؤســـاء ةالعالق
 المجلـس اسـتحداث ظـل في المحلي الحكم وزارة وضع في النظر إعادة البديل هذا ويتطلب واألجهزة
 ).محلية إدارة( وٕانما) محليا حكما(ليس إليه نسعى ما أن حيث المحلية لإلدارة األعلى

 مجــالس ألعضــاء التعيــين عــن تتحــدث البــدائل جميــع بــأنث يــرى الباحــ البــدائل، هــذه مراجعــة خــالل مــن
 بــأن حـدد والـذي الرابـع البــديل أن إال  ،رشـيدال الحكـم شـروط مــع يتعـارض وهـذا األقـاليم، أو المحافظـات

 هـذا الـرئيس، قبـل مـن تعييـنهم يـتم األعضـاء وبـاقي انتخابهم يتم األعضاء ونصف اإلقليم مجلس رئيس
 حــق للمــواطنين يكـون أن وهــو إليــه، للوصـول اإلســتراتيجية تســعى الـذي يدالرشــ الحكــم مبـادئ اقـرب الــى
الى انه ال يصل الى الحكم الرشيد بالشكل المطلـق الن االنتخابات، خالل من القرار صنع في المشاركة

 اجـــل ومـــن .ويـــرى الباحـــث بضـــرورة االنتقـــال الـــى البـــديل الرابـــع مباشـــرة. نصـــف االعضـــاء يـــتم تعييـــنهم
 مـن كـل ضـم اجتمـاع مـن أكثـر عقـدقـام الفريـق المكلـف باعـداد االسـتراتيجيه  ب فقد األمثل البديل اختيار

 وكانــت المناســب بالبــديل والخــروج التشــاور أجــل مــن فلســطين فــي والمحلــي اإلداري بــالحكم عالقــة لــه
 :يلي ما  والمشاورات االجتماعات نتيجة

 الرابـع للبديل وصوال عليه التعديالت بعض مع الثاني البديل في والبدء اإلستراتيجية تنفيذ في التدرج •
 .تنسيقية تنموية كأطر لألقاليم يؤسس والذي

 .الفلسطيني والسكاني والجغرافي السياسي الواقع مع يتالءم والذي الشاملة المحلية اإلدارة تبني •

 .بلديات في الصغيرة المحلية الهيئات وتجميع التشتت من الحد •

ـــين توطيـــد خـــالل مـــن الســـكان لبـــاتومتط وأولويـــات إرادة تنفيـــذ •  اإلدارة مؤسســـات بـــين العالقـــة وتمت
 .درجاتها بكافة المحلية والهيئات األقاليم/ المحافظات خاص بشكل المحلية
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 االستراتيجية تنفيذ مراحل 

 
 فـــي التـــدرج بإتبـــاع والمشـــاورات االجتماعـــات مـــن اللجنـــة إليهـــا خلصـــت التـــي التوصـــيات  مـــع تماشـــيا 

 علـــىفقـــد ارتــأى فريـــق الدراســـه ان يـــتم انجـــاز التوصـــيات  المحليـــة لـــإلدارة األمثـــل نظـــامال إلـــى الوصــول
 :التالي النحو على مرحلتين

 
 يلـي مـا لتحقيـق سـنوات أربـع إلـى ثـالث مـن المرحلـة هـذه تسـتمر بـان اللجنـة اقترحـت  :األولـى المرحلـة

 :والمحلي الوطني المستويين على

 
 :الوطني المستوى على  •

 :التالي النحو على مهامه وتكون اإلداري للحكم األعلى المجلس تشكيل يتم: أوال
 .واالستراتيجيات السياسيات قرار إ •
 .والمحافظات لألقاليم والموازنات والخطط وٕاقرار دراسة •
 . الالزمة اإلجراءات التخاذ العالقة ذات للجهات ورفعها والتشريعات القوانين واقتراح دراسة •
ــاليم فــي العامــة األوضــاع تقيــيم •  اإلجــراءات التخــاذ العالقــة ذات الجهــات وتوجيــه والمحافظــات األق

 .الالزمة
 .والتداخل التضارب من والحد والسلطة المحلية اإلدارة مؤسسات بين والتكامل التنسيق مراعاة •
 المحليـة بـاإلدارة العالقـة ذات والتفـاهم التعـاون ومـذكرات االتفاقيات على والموافقة وتقييم استعراض •

 . الفنية والمساعدات والمنح القروض اتفاقيات ذلك في بما
 .األقاليم مجالس وعضوية والمحافظين األقاليم لرئاسة بالتعيينات للرئيس التنسيب •
 

 :من اإلداري للحكم األعلى المجلس يتكون: ثانيا
 .رئيسا/ الفلسطيني الوطنية السلطة رئيس .١

 علـى ويشـرف وزير برتبة الرئيس من بقرار يعين يوالذ اإلداري للحكم األعلى المجلس رئيس نائب .٢
 .للرئيس نائب/ المجلس إدارة

 .أعضاء/ والتخطيط المحلي والحكم والداخلية المالية وزراء .٣

 .أعضاء/األربع األقاليم رؤساء .٤

 .عضو/المحلية الهيئات اتحاد رئيس .٥
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 .أعضاء/بالرئيس المرتبطة األمنية األجهزة رؤساء .٦

 .أعضاء/رأي وقادة اءخبر  بصفتهم شخصيات أربعة .٧

 
 .الحقا للمجلس الداخلي والنظام العمل آليات تحديد يتم: ثالثا

 
 لحـين اإلداري للحكـم األعلـى للمجلـس سـر كأمانـة بالعمـل بالرئاسـة المحافظـات شـؤون وحـدة تقوم :رابعا

 اإلقليمية والمجالس األعلى المجلس بتشكيل الالزمة والقرارات المراسيم صدور

 لإلستراتيجية التنفيذي البرنامج بتنفيذ البدء :خامسا
 

 :المحلي المستوى على

 بحيـث االعتباريـة بالشخصـية تنمويـة أقـاليم أربعـة خـالل مـن الحاليـة المحافظـات أعمال تنسيق يتم: أوال
 :يلي كما اإلقليم مهمة تكون

 اإلقلـيم داخـل القـةالع ذات الجهات مع والتنسيق بالتعاون اإلقليمية التنموية والخطط الدراسات إعداد .١
 .وخارجة

 وصـــناع للمخططـــين مرجعيـــة تشـــكل بحيـــث اإلقلـــيم مســـتوى علـــى ومعلومـــات بيانـــات قواعـــد تأســـيس .٢
 .القرار

 األخــــرى واألقـــاليم اإلقلـــيم وبـــين اإلقلــــيم داخـــل األنشـــطة لمختلـــف تنســــيقي وٕاطـــار كمرجعيـــة العمـــل .٣
 . والمركز

 الــدعم اســتقطاب أجــل مــن المانحــة ســاتوالمؤس الــدول مــع اتصــال كحلقــة والعمــل العالقــات تنســيق .٤
 .اإلقليم لتنمية والتمويل الفني

 ذات الجهــات مــع والتعــاون بالتنســيق اإلقلــيم فــي التنمويــة واألنشــطة المشــاريع تنفيــذ علــى اإلشــراف .٥
 .العالقة

 .اإلقليم لمجلس وفني إداري دعم كوحدة العمل .٦

ــــد .٧ ــــديات المحافظــــات رف ــــات والبل ــــة والهيئ ــــيم داخــــل خــــرىاأل والمؤسســــات المحلي ــــدعم اإلقل ــــي بال  الفن
 .واللوجستي

 
 :التالي النحو على األربعة األقاليم تتشكل  :ثانيا
 مدينـة مركـزه ويكـون) سـلفيت قلقيليـة، طـولكرم، نابلس، طوباس، جنين،( محافظات ويشمل الشمال إقليم

 .نابلس



 

58 

 مدينــة الــدائم مركــزه ويكــون )أريحــا لحــم، بيــت البيــرة، اهللا، رام القــدس،( محافظــات ويشــمل الوســط إقلــيم
 .اهللا رام والمؤقت القدس
 .الخليل مدينة مركزه يكون الخليل محافظة ويشمل الجنوب إقليم
 .غزة مدينة مركزه ويكون) رفح يونس، خان الوسطى، غزة غزة، شمال( محافظات ويشمل الساحل إقليم

 
 :يلي كما مهامه تكون مجلس إقليم لكل يتكون: ثالثا

 الالزمــة والتوصــيات االقتراحــات وتقــديم للمــواطنين المعيشــية والظــروف العامــة األوضــاع عــةومتاب دراســة
 .العالقة ذات للجهات بشأنها
 األخـــرى األقـــاليم مـــع والتنســـيق األقـــاليم وتنميـــة تطـــوير إلـــى الهادفـــة التنمويـــة والمشـــاريع الخطـــط اعتمـــاد
 .بصددها والمركز
 .المركز في العالقة ذات للجهات التمويل ومصادر الموازنات اقتراح
 .المانحة والمؤسسات الدول مع التفاهم ومذكرات االتفاقيات وٕاقرار اعتماد
 وخارجة اإلقليم داخل والشعبية الرسمية والمنظمات المؤسسات بين العالقة وتوطيد تقوية

 

 : األقاليم مجالس تشكيل لياتآو  عضوية :رابعا

 كافـة أعضـاء إعـداد تتسـاوى أن إمـا وذلـك الحقـا نهـائي بشـكل إقلـيم كـل مجلـس أعضـاء عـدد تحديد يتم
 الســكان، عــدد مثــل محــددة مؤشــرات علــى بنــاء محافظــة كــل مجلــس أعضــاء تحديــد يــتم أن أو المجــالس

 النسـيج أمكـن مـا يعكـس بحيـث المجلـس داخـل والتنويـع التوزيع مراعاة مع المحلية الهيئات المحافظات،
 .والمناطق القطاعات مختلف بين الشراكة ققويح واالقتصادي والسكاني االجتماعي

 :التالي النحو على اإلقليم مجلس يتشكل
 .رئيس/اإلقليم رئيس

 .أعضاء/المحافظون
 أعضـــــاء مـــــن% ٢٥ عـــــن نســـــبتهم تقـــــل ال بحيـــــث المحليـــــة الهيئـــــات أعضـــــاء أو رؤســـــاء مـــــن عـــــدد

 .أعضاء/المجلس
 الخــاص القطـاع ممثلــي عـدد يقــل ال يـثبح الــرئيس يعيـنهم والشــعبية الرسـمية الفعاليــات ممثلـي مــن عـدد

 .أعضاء/منهم% ٥٠ عن المدني والمجتمع
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  كمانيةحال ١٦ .٢

 
الحكمانية في العقدين األخيرين في أدبيات التنمية، حيث بدأ اسـتخدامه فـي  لقد شاع استخدام مصطلح 

معيــة، ولوصــف بدايــة عقــد التســعينيات مــن قبــل المنظمــات الدوليــة، وذلــك بهــدف تحقيــق التنميــة المجت
ســـلوك المؤسســـات العامـــة وكيفيـــة إدارة مواردهـــا بشـــكل يضـــمن االســـتجابة لرغبـــات المـــواطنين وتحســـين 

فالحكمانية تعمل على توضيح ورسم أدوار كل من الشـركاء فـي العمليـة . الخدمات المقدمة إليهم مستوى
فالحكومــة تعمــل علــى . التنمويــة وهــم القطــاع الحكــومي، القطــاع الخــاص، ومؤسســات المجتمــع المــدني

أمــا القطــاع الخــاص فلــه دور أساســي فــي تــوفير فــرص العمــل وتحقيــق . تهيئــة البيئــة السياســية والقانونيــة
والمجتمعات المدنية ومؤسساتها تهيئ للتفاعـل السياسـي واالجتمـاعي عـن طريـق . الدخل ألفراد المجتمع

هـــذه المكونـــات وآليـــة . واالقتصـــاديةتســـخير الجماعـــات للمشـــاركة فـــي األنشـــطة السياســـية واالجتماعيـــة 
، ص ٢٠٠٣الكايــد، ( يكــون المؤشــر علــى نجــاح الحكمانيــة التفاعــل معهــا وقــوة الــدمج والتشــبيك بينهــا

٤٤(. 

 
وألن بحثنــا يهــتم بالمحــافظ، فــإن للمحــافظ دورًا أساســيًا فــي إنجــاح الحكمانيــة اذا منحــت لــه الصــالحيات 

فهــو . الحكمانيــة والعمليــة التنمويــة علــى المســتوى المحلــي فللمحــافظ عالقــة مــع جميــع مكونــات. الالزمــة
يمثـــل الحكومـــة كونـــه رئـــيس المجلـــس التنفيـــذي الـــذي يتكـــون مـــن المؤسســـات الحكوميـــة، ورئـــيس اللجنـــة 
األمنيـــة التـــي تتكـــون مـــن األجهـــزة األمنيـــة فـــي المحافظـــة وتـــأتمر بـــأمره وتنفـــذ تعليماتـــه خدمـــة للعمليـــة 

الستشــاري ولجنــة التنظــيم والتخطــيط فــي المحافظــة التــي تمثــل منظمــات وهــو رئــيس المجلــس ا. التنمويــة
ويســـتطيع مـــن خـــالل الصـــالحيات الممنوحـــة لـــه أن يقـــوم بالتشـــبيك . المجتمــع المـــدني والقطـــاع الخـــاص
 .والتنسيق ما بين مكونات الحكمانية

 
ن هنـاك شـركاء آخـرون ولك. وتتبنى الحكمانية مبدأ أن العناية باألمور العامة ليست حكرًا على الحكومة

. للحكومة يهتمون بالشأن العام، ولـيس فقـط باالهتمـام بـل بالمبـادرة بأخـذ الـدور فـي طـرح األمـور العامـة
، وتــم )الصــحافة، المؤسســات المدنيــة والدينيــة، والمؤسســات الربحيــة وغيــر الربحيــة(ومــن هــؤالء الشــركاء 

يــة بــأكثر مــن معنــى مثــل الحكــم إلــى اللغــة العرب GOVERNANCE) (ترجمــة مصــطلح الحكمانيــة 
الكايـــد، : (ومـــن التعـــاريف التـــي تـــم تبنيهـــا للحكمانيـــة مـــا يلـــي. الرشـــيد، إدارة الحكـــم، اإلدارة المجتمعيـــة

 )٨-٣، ص ٢٠٠٣
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ممارســة الســلطات االقتصــادية والسياســية "بأنهــا  UNDP)(لقــد عرفهــا برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي 
 ."على كافة مستوياتهواإلدارية إلدارة شؤون المجتمع 

 
كمــا تــم تعريفهــا بأنهــا التقاليــد والمســئوليات والعمليــات التــي تقــرر كيفيــة ممارســة الســلطة، وكيفيــة ســماع 
صـــوت المـــواطنين، وكيفيـــة اتخـــاذ القـــرارات وكيفيـــة تعبيـــر المـــواطنين ومـــن يهمهـــم األمـــر عـــن وجهـــات 

 .نظرهم
 .)٢، ص٢٠١٠زبيدي، ال):(الحكم الرشيد(ركائز ومبادئ الحكمانية الجيدة 

 
لقـــد . هــي إشــراك المــواطنين بكــل فئــاتهم وانتمــاءاتهم باتخــاذ القــرارات التــي تهــم حيــاتهم: المشــاركة .١

أكــدت جميــع الدراســات التــي تــم إجراءهــا فــي فلســطين، ومنهــا الدراســتين اللتــين تــم إعــدادهما عــام 
ركة المواطنين في كـل لدراسة واقع الحكم المحلي واإلداري، على ضرورة مشا ٢٠٠٩وعام  ٢٠٠٤

مستويات الحكم المحلي، ووجوب مشاركتهم في عمليات التخطيط، وسن القوانين، ومعرفـة تقيـيمهم 
ان المشــاركة هـــي الغايــة والوســيلة فــي نفــس الوقــت، حيـــث . ورضــاهم عــن الخــدمات المقدمــة لهــم

ــد لديــه الحــافز لمزيــد مــن  يشــعر المــواطن مــن خــالل المشــاركة بالرضــى، وعبــر حالــة الرضــى يتول
 .المشاركة، االمر الذي يؤثر ايجابا على قدرته على التاثير ببنية السلطة والسياسات العامة

يعتبــر إجــراء االنتخابــات بشــكل دوري وبمواعيــد محــددة داللــة علــى رشــاد نظــام : دوريــة االنتخابــات .٢
د ممكـن ومن اجل رشاد نظـام الحكـم يجـب اختيـار نظـام انتخـابي يضـمن مشـاركة اكبـر عـد. الحكم

عالميــا هنــاك نظــامي انتخابــات األول هــو النظــام . مــن المــواطنين للحصــول علــى خيــاراتهم وارائهــم
النســــبي والثــــاني نظــــام الــــدوائر، فعلــــى الدولــــة اختيــــار النظــــام الــــذي يكفــــل ايصــــال اراء وخيــــارات 

ــا يــتم اســتخدام النظــامين. المجتمــع المطلوبــة  إال أن دوريــة االنتخابــات ال تــتم بالصــورة. وفــي واقعن
 .لعدة أسباب أهمها االنقسام بين شطري الوطن

فهـي الجهـة المسـؤولة . ان وجود السلطة التشريعية وفاعليتها من أهم ركائز الحكـم الرشـيد: التشريع .٣
عن سن القوانين والتشريعات ومراقبة عمل السلطة التنفيذيـة، كمـا تعمـل علـى نقـل صـوت المجتمـع 

وفــي واقعنــا . القــوانين أو مــن خــالل مســائلة الســلطة التنفيذيــة إلــى المســئولين ســواء مــن خــالل ســن
عالوة على ذلك فان بعض المؤسسات العامـة ال . الحالي فان التشريع معطل حاليا بسبب االنقسام

تتبــــع لرقابــــة المجلــــس التشــــريعي بســــبب تبعيــــة هــــذه المؤسســــات للــــرئيس ومــــن هــــذه المؤسســــات 
 .المحافظات

 )السياسية، التنفيذية، القضائية(ام السلطات المركزية نقل جزء من مه:  الالمركزية .٤
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وهــي . الــى الســلطة المحليــة، التــي تكــون علــى درايــة أكثــر باحتياجــات المجتمــع فــي نطاقهــا المحلــي
اال انـه فـي الواقـع الفلسـطيني ومـن خـالل المقـابالت لهـذا البحـث، ال . من اهم مبادئ الحكم الرشـيد

فممثــل الســلطة التنفيذيــه علــى المســتوى المحلــي، . المركزيــة الشــديدةزلنــا نتعامــل بالمركزيــة واحيانــا 
. والمراسـيم الرئاسـية ١٩٦٦وهو المحافظ، ال يوجد له قانون ينظم عمله سوى القانون االردني لعام 

امـــا المراســـيم الرئاســـية فقـــد افتقـــرت الـــى . فالقـــانون األردنـــي قـــديم بحيـــث ال يلبـــي طمـــوح المـــواطنين
، كمــا ال تقــوم الــوزارات باخــذ راي المحــافظ بالموازنــات والمشــاريع التــي تنــوي القيــام اللــوائح التنفيذيــة

 .بها، وكذلك رؤساء الهيئات المحلية عليهم رقابة شديده من وزارة الحكم المحلي

هو السلطة االعلى للدولة، الـذي يـنظم العمـل مـا ) القانون االساسي( يعتبر الدستور: سيادة القانون .٥
لتي تحكم الدولة، فهو يوضح حقوق وواجبـات المـواطنين وعالقـاتهم بالدولةوسـلطتها بين السلطات ا

ومـــن أجـــل ســـيادة القـــانون يجـــب أن يكــــون الجميـــع علـــى علـــم بحقوقـــه وواجباتـــه، وتــــوفر . علـــيهم
الفاعلـــة والقـــادرة علـــى ســـيادة ....) األمنيـــة والقضـــائية والتشـــريعية والتنفيذيـــة( المؤسســـات والهيئـــات

 .تحيز وبوضوحالقانون دون 
يعتبــر مصــطلحا الشــفافية والمســاءلة مــن الركــائز والمبــادئ المهمــة للحكــم الرشــيد، وهمــا : الشــفافية .٦

فالشفافية هو أن تقوم المؤسسات والجماعات واألفراد بالتصرف بمـا يخـتص . مصطلحان متالزمان
الوصـول لهــذا ومـن أجـل . بالشـأن العـام وبوضـوح وعالنيـة، والسـماح بوصـول المعلومـات لمـن يريـد

 .يجب أن تكون اإلجراءات في مجال اتخاذ القرار واضحة

أمـــا المســـاءلة فتعنـــي تحمـــل مســـؤولية اتخـــاذ القـــرار ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن نتـــائج واتاحـــة الفرصـــة 
ـــس . لمســـاءلة المســـؤولين ـــا عـــن المســـاءلة وهـــي المجل ـــان الجهـــة المســـؤولة قانوني ـــا ف أمـــا فـــي واقعن

ـــة وتقـــوم . ت حكوميـــة أخـــرى مثـــل هيئـــة الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــةويوجـــد مؤسســـا. التشـــريعي معطل
مؤسسات المجتمع المدني ايضا بهذا الدور مثل مؤسسة امان ولكن ال يوجد لها صفة االلـزام علـى 

 .المؤسسات الحكومية
 
 والالمركزية المركزية ٢.١٧
 

 الدراسـات خـالل ومـن إلداريـة،ا والالمركزية المركزية بين ما  اإلداري تنظيمها اسلوب في الدول تختلف
 يكـون ولكن األسلوبين بين ما تجمع الدول فمعظم. األساليب من واحد أسلوب على تعتمد دولة يوجد ال

 تبقــى الالمركزيــة إلــى تميــل التــي الــدول ففــي. تريــد اســلوب أي تجــاه الدولــة اقتــراب مــدى فــي االخــتالف
 تتبنـى دول وجـود عـدم علـى يـدل وهـذا الحـرب توقـرارا األمـن مثـل المركزيـة، السـلطة بيـد األمور بعض

 نشــأتها، عنـد اإلداري التركيـز اســلوب الـدول وتسـتخدم المطلقـة، المركزيــة أو المطلقـة الالمركزيـة اسـلوب
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 االنفصـالية النزاعـات علـى وللقضاء للقانون، وتطبيقاً  أقاليمها، وحدة وضمان السيطرة بسط بهدف وذلك
 الــدور والسياســية واالقتصــادية االجتماعيــة للظــروف ويكــون نشــأتها، ةبدايــ فــي الدولــة منهــا تخشــى التــي

 ).١١ ص ،٢٠٠٥ الطعامنه،( اإلداري التنظيم ألسلوب الدول اختيار في الكبير
ومـــن خـــالل مراجعـــة القـــوانين والنظمـــة الســـارية فـــي فلســـطين نجـــد بـــان توجـــه هـــذه القـــوانين هـــو باتجـــاه 

 .   حلية صالحيات البت في المور التنمويةالمركزية، من خالل عدم منح االدارة الم
                                                                                               

 اإلدارية المركزية ٢.١٧.١
 

 السـلطة تتـولى حيـث  واحـدة، رئاسـية هيئـة يـد فـي المركز في السلطة تركيز على ببساطة المركزية تقوم
 المـوظفين خـالل مـن أو المركـز، فـي العـاملين المـوظفين خـالل مـن السـلطة، مظـاهر جميـع لمركـزا في
 األمـور، فـي البـت فـي الصـالحيات لـديهم يوجـد وال المركزيـة الحكومـة باسـم يعملـون والـذين األقاليم، في
 ،١٩٩٣ الزعبـــي،(  فيهــا للبـــت المركزيــة الســـلطة إلــى لقـــرارات يحتــاج مـــا كــل برفـــع المــوظفين يقـــوم بــل
 ).١٩ص

 
 المركزية أنواع •
 

 :باالتي تلخيصها يمكن المركزية من أنواع عدة هناك
 فــي المركزيــة الحكومــة يــد فــي وتجميعهــا الســلطة مظــاهر ممارســة تركيــز وتعنــي: اإلداريــة المركزيــة .١

 شـــعبية هيئـــات مشـــاركة أو وجـــود دون األقـــاليم، فـــي المركزيـــة الحكومـــة لـــدى والعـــاملين العاصـــمة،
 ).٤ص ،١٩٩٤ شطناوي،( منتخبة

ــة فــي السياســية الســلطة تكــون أن أســاس علــى تقــوم: السياســية المركزيــة .٢  ال واحــده هيئــة يــد فــي الدول
 ).١٩ص ،١٩٩٣ الزعبي،. (ملزمة قراراتها وتعتبر احد فيها يشاركها

 النشــاط أوجــه جميــع علــى اإلشــراف حــق المركــز فــي للحكومــة يكــون أن تعنــي: االقتصــادية المركزيــة .٣
 ).١١ص ،١٩٩٣ الزعبي،(الحكومة لدى مرسومة لخطط وفقا وتوجيهه صادي،االقت

 
 اإلدارية المركزية أركان •
 

 ،٢٠١١ اإلداري، للقـــانون التونســية الجمعيــة: (هــي أساســية أركـــان ثــالث علــى اإلداريــة المركزيــة تقــوم
 ).١١ص
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 اإلقليميـة المكاتـب أن حتـى المركـز، مـن تصـدر النهائيـة القـرارات جميـع بـأن ويتمثـل: السلطة تركيز .١
 أشــخاص النظــام هــذا فــي يوجــد ال بحيــث المركــز، إلــى الرجــوع بعــد تأخــذه قــرار، أي اتخاذهــا عنــد

 .مرفقية أو محلية أو عامة المركز، عن مستقلة معنوية

 أو اإلداري الجهـاز يأخـذ أن بمعنـى الهرمي، النظام هو بالمركزية السائد النظام: اإلداري السلم نظام .٢
 المختلفــة اإلداريــة والوحــدات األجهــزة مــن مجموعــة مــن والمتكــون الدولــة، فــي اإلداري النظــام هيكــل
 وعالقــة بــرابط يليــه الــذي المســتوى مــع مســتوى كــل ويــرتبط المســتويات، ومتتــابع متــرابط الهــرم، شــكل

 عالقـــة ويوضـــح اإلداريـــة المســـتوياتصـــورة  هـــذا ويوضـــح اإلداري، التسلســـل نظـــام يســـمى قانونيـــة
 .القرار داروٕاص التبعية

 الـرئيس ويمثلهـا والنهي، األمر عن والمسؤولة اإلداري، السلم تحرك التي القوة هي: الرئاسية السلطة .٣
 ألوامـــر والتبعيـــة والخضـــوع الطاعـــة واجـــب المرؤوســـين جميـــع وعلـــى والمخـــتص، المباشـــر اإلداري
 .الرئيس

 

 اإلدارية المركزية صور •
 

 : هما اإلدارية للمركزية صورتان هناك
 حــق ســلطة ألي يســمح ال الصــورة هــذه وفــي المتطرفــة، المركزيــة أيضــاً  عليهــا يطلــق: اإلداري تركيــزال

 وضــع هــو فقــط المــوظفين دور ويكــون المركزيــة، الســلطة إلــى الرجــوع دون األمــور مــن أمــر فــي القــرار
 أو توصـياتبال تأخـذ أن الممكـن مـن والتـي المركزيـة السـلطة بيـد يكـون فإنه القرار اتخاذ أما التوصيات،

 اتخــاذ عــن المســؤول أن حيــث األفــراد مصــالح علــى ضــرر هنــاك يكــون الصــورة هــذه وفــي بهــا، تأخــذ ال
 ،١٩٩٤ شـــطناوي،( اإلقلـــيم فـــي األفـــراد واحتياجـــات بأولويـــات علـــم علـــى يكـــون ال المركـــز، فـــي القـــرار

 ).١٩ص
 

 األعبـاء مـن التقليـل هـو ،الصـورة هـذه ومختصـر المعتدلـة، المركزيـة عليهـا يطلـق: اإلداري التركيـز عدم
 صـــالحيات بعـــض األقـــاليم بعـــض فـــي المـــوظفين بعـــض تفـــويض خـــالل مـــن المركزيـــة، الحكومـــة علـــى

 أن األمـر هـذا يعنـي وال المركـز، إلـى الرجـوع دون األمـور بعـض فـي البـت أجـل مـن المركزية، الحكومة
 فــي للــوزارات الفرعيــة تــبالمكا فــي مطبــق هــو مــا وهــذا اإلقلــيم، فــي للمــوظفين مطلقــة الصــالحيات تكــون

 ).٢١،ص١٩٩٣الزعبي،( األمور بعض في القرار اتخاذ حق لهم يكون حيث الفلسطينية، السلطة
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 اإلدارية المركزية سلبيات •
 

 قطاعيــة أو إقليميــة إداريــة ســلطات بوجــود الســماح دون اإلداري، للنشــاط المركزيــة الحكومــة اســتئثار إن
 اإلداري، للقـانون التونسـية الجمعيـة: (منهـا السـلبيات بعـض ظهـور ىإل أدى المعنوية، بالشخصية تتمتع

 ).١٤ص ،٢٠١١
 تسـتطيع ال اإلقليميـة المكاتـب أن حيـث معـامالتهم، تنفيـذ فـي التـأخر بسـبب المـوظفين لـدى الرضـا عدم
 المركزيـة الحكومـة علـى العـبء زيـادة إلـى يـؤدي وهـذا للمركـز، برفعهـا فتقـوم المـوظفين قضـايا فـي البت
 .المعامالت إنجاز في التأخر ذلكوك
 

 وعنــد االســتراتيجية، الخطــط ووضــع العامــة السياســات وضــع هــو المركــز لمــوظفي الرئيســية المهمــة إن
 .الرئيسية وظيفتهم عن انشغالهم إلى يؤدي اإلقليم، في ثانوية ألمور متابعتهم

 
 واألولويـات الخصوصـية وهـذه األخـرى األقـاليم عن تختلف وأولويات خصوصية الدولة في إقليم لكل إن

 تحديـــد يســـتطيعون الـــذين أنهـــم حيـــث اإلقلـــيم، أبنـــاء إال وبتفاصـــيلها بهـــا يعلـــم ال اإلقلـــيم، يحتاجهـــا التـــي
 يكــون ال أن يمكــن فإنــه األقــاليم لــدى أولويــة يعتبــر مــا فــإن المركــزي النظــام اســتخدام وعنــد أولويــاتهم،

 .                        األقاليم أولويات نم كثير تجاهل يتم وبالتالي المركز، لدى أولوية

 
 اإلدارية المركزية ميزات •

 
 شــطناوي،( :ومنهــا االيجابيــات بعــض لــه أن إال المركــزي للنظــام الســلبيات بعــض وجــود مــن الــرغم علــى

 .)٣٣ص  ،١٩٩٤
 .حدودها في األمور كل على الدولة وسيطرة تفككها، ومنع الدولة إقليم وحدة ضمان .١

 بهـا واإللمـام اإلحاطة على العاملين يساعد مما الوطن، أنحاء جميع في موحده اإلدارية النظم تكون .٢
 .ويسر بسهولة وتطبيقها

 .وكفاءة بدقه أعمالها تنفيذ تستطيع والتي والكفاءات الخبرات على المركزية اإلدارة امتالك  .٣

 .الدولة سكان جميع لىع الدولة إيرادات توزيع خالل من الدولة لسكان والعدالة المساواة تحقيق .٤

 .مختصين من تصدر المالية القرارات أن خالل من وترشيده العام اإلنفاق في االقتصاد  .٥
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 اإلدارية الالمركزية ٢.١٧.٢
 

 وهـذا الذاتيـة، اإلدارة مـن كبيـراً  قـدراً  المختلفـة الوحدات تمنح حيث العمل، تنظيم أساليب من أسلوب هي
 .)٣٦٠ ص ،١٩٩٨ جالوي،( التنظيم في األدنى المستويات إلى والمسؤوليات الصالحيات منح يعني

 
 بـــين اإلداريـــة الوظيفـــة صـــالحيات توزيـــع وتتضـــمن اإلدارة طريقـــة بأنهـــا اإلداري القـــانون مفكـــرو يعرفهـــا
 ).٩ص ،٢٠٠١ عثمان،( المركز رقابة تحت اختصاصاتها الفروع تباشر بحيث والفروع، المركز

 لــدعم ووســيلة اإلداري، التنظــيم أســاليب مــن اســلوب بأنهــاعــه الباحــث وهــو مــا يتفــق م آخــرون ويعرفهــا 
 بــين سـريعة اتصــال قنـوات لتحقيــق وسـيلة وهـي واإلدارة، الحكــم عمليـات فــي إشـراكه خــالل مـن المـواطن
 ).٣١ص ،١٩٨١رشيد،( القرار اتخاذ وجهات المواطن

 
 اإلدارية الالمركزية صور  •

 
 محـددة مرفقيـة بـأمور وتهـتم معينـة بقطاعات تهتم مستقلة يئاتبه االعتراف هو: المرفقية الالمركزية .١

 ).٢٣ص ،١٩٩٣ الزعبي،( المعنوية الشخصية الهيئات لهذه يكون الدولة، مستوى على

 المعنويــة، بالشخصــية األقــاليم هــذه وتتمتــع أقــاليم، إلــى الدولــة تقســيم وتعنــي: اإلقليميــة الالمركزيــة  .٢
 وتخضــع المحليــة، الشــؤون بعــض إلدارة ســكانها مــن نتخبــةم هيئــات األقــاليم هــذه فــي تتشــكل حيــث
 ).٢٣ص ،١٩٨٧ الرواشدة،. (المركزية السلطة ورقابة إلشراف األقاليم هذه

ويرى الباحث بان الصورة الثانيه هي التي يدعو لتنفيـذها النهـا تعـزز دور المحـافظ التنمـوي، مـن خـالل 
 .د االولويات التنمويةمنحه الصالحيات والشراكه مع المجتمع المحلي لتحدي

 
 .)١٤٧ص ،٢٠٠٠ عباس،( الالمركزية مزايا  •

 
 .للمركز الرجوع دون اإلقليم في األمور في البت يتم حيث األعمال، إنجاز في السرعة .١

 والتخطـيط العامة السياسات لرسم المركز في الموظفون يتفرغ حتى المركز، عن العمل عبء تخفيف .٢
 .المستقبلي

 الـروح رفـع إلـى يؤدي مما لهم، الممنوحة الصالحيات خالل من بدورهم، قاليماأل في الموظفين شعور .٣
 .اإلنتاجية وزيادة المعنوية

 .العمل في اإلبداع زيادة .٤
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 ).٢٤ص ،١٩٨٧ الرواشدة،( اإلدارية الالمركزية مساوئ •

 
 .وقطاعات أقاليم إلى التقسيم خالل من الدولة بوحدة المساس .١

 لكـل منتخبـون أشـخاص هـم الـنظم هذه يقرر من أن حيث الدولة، خلدا في اإلدارية النظم اختالف  .٢
 .كبير وبشكل وارداً  يكون المقرة باألنظمة االختالف احتمالية وبالتالي قطاع، أو إقليم

 .به الخاصة موارده إقليم لكل أن حيث األقاليم، بين االجتماعية الفوارق في االختالف .٣

 .العام الصالح على التأثير إلى يؤدي أحيانا ضارا تنافسا الالمركزية الهيئات تنافس .٤

 
 الالمركزية نماذج

 
 لألمـم اإلنمـائي البرنـامج بـه قـام الـذي الالمركزيـة الحكمانية مشروع ضمن المتحدة األمم تصنيف حسب

 )٥٦ص ،١٩٩٣ الزعبي،: (نماذج أربعة إلى الالمركزية تصنيف تم فقد المتحدة

ــنم هــذا فــي: المســتقل الالمركزيــة نمــط .١  إلــى الصــالحيات بعــض عــن المركزيــة الحكومــة تتنــازل ط،ال
 عــن منفصــلة مركزيــة ال كوحــدات القانونيــة الصــبغة الوحــدات هــذه مــنح ويــتم إقليميــة، محليــة وحــدات

 الحــــدود توضــــيح ويــــتم الحكومــــة، عــــن منفصــــلة معنويــــة شخصــــية الهيئــــات لهــــذه ويكــــون المركــــز،
 المحليــة للوحــدات أن كمــا الحــدود، هــذه ضــمن صــالحياتها ممارســة ليــتم الوحــدات، لهــذه الجغرافيــة

 وتنشـأ الوظيفية، بمهامها للقيام الالزمة المالية الموارد توفير صالحية ولديها مؤسسي، قانوني وضع
 وتنســـيق المنـــافع تبـــادل أجـــل مـــن المحليـــة، والوحـــدات المركزيـــة الحكومـــة بـــين تبادليـــة عالقـــة هنـــاك

 .بينهما العالقات

 فـي كمـا التـام باالسـتقالل المحليـة الوحـدات تتمتـع ال النمط هذا في): المستقل شبه( الالمركزية نمط .٢
 المحليـة، الهيئـات هـذه إلـى للمركـز الموكلـة الصـالحيات مـن الكثيـر تفـويض يـتم حيث األول، النمط
 حـد إلى االختصاصات هذه تصل ال بحيث التعاقد، بواسطة أو التشريعات خالل من التفويض ويتم

  .األول النمط في وه كما التنازل

 الـوزارات بفـروع الحـال هـو كمـا اإلداري، التركيـز بعـدم الـنمط هـذا يسـمى كما: التابع الالمركزية نمط .٣
 الصـالحيات هذه وتكون المكاتب، هذه إلى الصالحيات من قليل تفويض يتم حيث المحافظات، في

 .المركز من ةالمالي الموارد على النمط هذا ويعتمد ومالية، إدارية ألمور محددة

 مثـل الرسـمية، الحكوميـة الهياكـل عـن الخارجـة الوحـدات النمط هذا يعني: المنفصل الالمركزية نمط .٤
 تقـــوم أن الممكـــن مـــن أنـــه حيـــث والصـــناعة، التجـــارة وغـــرف السياســـية، األحـــزاب المهنيـــة، النقابـــات
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 واإلشـراف نظـيموالت والـرخص التصـاريح بعـض مـنح فـي الحـق الوحـدات هذه بمنح المركزية الحكومة
 الحكومــة تقــوم وقــد عليهــا، تســيطر الحكومــة كانــت التــي الوظــائف بعــض لمزاولــة أعضــاءها، علــى

 مـا وهـذا الهيئـات تلـك إلـى الخـدمات بعـض تقديم أو السلع إنتاج في المسؤوليات بعض عن بالتنازل
  .بالخصخصة يسمى

 
 المحلي والحكم المحلية اإلدارة ٢.١٨
 

 هنــاك أن اعتبــر مــن فمــنهم المحلــي، والحكــم المحليــة اإلدارة مصــطلحي تفســير فــي الفقهــاء اختلــف لقــد
 بـأن رأوا وآخرون المحلي للحكم مقدمة هي المحلية اإلدارة أن اعتبر اآلخر والبعض بينهما كبير خالف
 الرفاهيــة تحقيــق تتضــمن الدولــة مهــام أن المعــروف. المعنــى نفــس لهمــا المحليــة واإلدارة المحلــي الحكــم
 تكــون وحتــى ،يحتاجهــا التــي الخــدماتو  مطالبــه تلبيــة خــالل مــن المجتمــع احتياجــات وتــوفير ماعيــةاالجت

 المحليــة، أقاليمهــا فــي إدارات إنشــاء علــى عملــت مباشــر بشــكل بــالمواطنين صــلة علــى المركزيــة الســلطة
 ،أخــرى ومصــطلحات بمفــاهيم تداخلــه بســبب دقيــق بشــكل المحليــة اإلدارة مفهــوم بشــأن اخــتالف وهنــاك

ولهــذا ســنتطرق للحــديث عنهمــا  وغيرهــا اإلقليميــة والالمركزيــة المحلــي والحكــم اإلداري التركيــز عــدم مثــل
 .بالتفصيل

 
 المحلية اإلدارة ٢.١٨.١
 

ـــة اإلدارة تعتبـــر ـــة الوظيفـــة توزيـــع إلـــى تهـــدف اإلداري، التنظـــيم أســـاليب مـــن اأســـلوبً  المحلي ـــين اإلداري  ب
 رقابـة تحـت اليهـا يعهد ما لتباشر إقليمي، أساس على اإلدارية هيئاتال وبين الدولة في المركزية السلطة

 واالقتصـــادية واالجتماعيـــة السياســـية ظروفهـــا مـــع يتفـــق الـــذي باألســـلوب تأخـــذ دولـــة فكـــل الســـلطة، هـــذه
 .)٢٢،ص٢٠٠٥الطعامنه، (
 

  يةبشخصــــ تتمتــــع محليــــة وحــــدات إلــــى الدولــــة تقســــيم بموجبــــه يــــتم إداري أســــلوب هــــي المحليــــة واإلدارة
 الحكومـة ورقابـة إشـراف تحـت مصالحها إلدارة الوحدات هذه أبناء من منتخبة مجالس مثلهاويُ  اعتبارية،
 .)٨، ص٢٠٠١شطناوي،( المركزية

 لـيس أنـه أي التنفيذيـة السـلطة وهـي الدولـة تمارسـها التـي السـلطة مـن واحـدا نوعـا المحلية اإلدارة وتعنى
 منهمـــا أي اختصاصـــات فـــي التـــدخل أو القضـــائية أو شـــريعيةالت الســـلطة ممارســـة حـــق المحليـــة لـــإلدارة

 .)١٢، ص١٩٩٨العبادي، (



 

68 

 
 أســاليب مــن كأســلوب اإلقليميــة الالمركزيــة علــى يــدل تعبيــر المحليــة اإلدارة اصــطالحيــرى الباحــث بــان 

 ةالســلط بــين  القــرارات اتخــاذ صــالحيات بتوزيــع المحليــة اإلدارة أســلوب ويمتــاز ،للدولــة اإلداري التنظــيم
 الوحـدات وتتمتـع اإلداريـة، الوصـاية بحـق المركزيـة السـلطة وتحـتفظ أخـرى محليـة هيئـات وبـين المركزية
 هــذه مــنح علــى يترتــب ومــا المســتقلة القانونيــة وبالشخصــية المبــادرة بحــق األســلوب هــذا ضــمن المحليــة
 تعنــي أنهــا إال محليــةال اإلدارة لمفهــوم المترادفــات تعــددت ومهمــا والتزامــات، حقــوق مــن القانونيــة الصــفة

 الســـلطة احتفـــاظ مـــع األقـــاليم فـــي المحليـــة الهيئـــات إلـــى المركـــز مـــن اإلداريـــة الصـــالحيات بعـــض نقـــل
 . المحلية الهيئات على الملموس الرقابي بدورها المركزية

 علــى للقــائمين وســلطات اختصاصــات إعطــاء بمقتضــاها يــتم المحليــة اإلدارة بــأن القــول يمكــن ســبقممــا 
 التطــــور أن إذ المركزيــــة الســــلطة بهــــا تقــــوم كانــــت التــــي األمــــور بــــبعض للقيــــام المحلــــي جتمــــعالم إدارة

 عــدم إلــى أدى وغيرهــا والسياســية واالجتماعيــة االقتصــادية الجوانــب وتشــابك وتعقــد المحليــة للمجتمعــات
 إلدارةا فــأن وعليــة المحليــة، الوحــدات واحتياجــات المشــاكل ومعرفــة مراقبــة علــى المركزيــة الســلطة قــدرات

 اإلداريــة األســاليب مــن تعتبــر وبــذلك وكفــاءة بفعاليــة مهامهــا أداء فــي المركزيــة الحكومــة تســاعد المحليــة
 .المحلية الوحدات إلى المركزية الحكومة من االختصاصات بعض نقل يتم بموجبها التي
 )٣٣، ص٢٠٠٥الطعامنه،( :هي ثالثة أركان على المحلية اإلدارة تقوم

 .القومية المصالح عن متميزة محلية مصالح تمثل قلةمست إدارية وحدات .١

 .المحلية المصالح إلدارة منتخبة محلية مجالس .٢

 .المركزية السلطة ورقابة أشراف تحت اختصاصات ممارسة في المحلية الهيئات استقالل .٣
 
 التقسـيم وهـذا مختلفـة فرعية تقسيمات إلى الدولة تقسيم طريق عن الدولة في المحلية الوحدات تنظيم متي

 .األزمان واختالف بلد كل ظروف باختالف يختلف متعددة العتبارات يخضع
 
 المحلي الحكم ٢.١٨.٢
 

 إلـى المحلـي المسـتوى علـى والتنفيذيـة التشـريعية وظائفهـا مـن بعـض عن الدولة تنازل هو المحلي الحكم
ــ الــذاتي االســتقالل أشــكال مــن بشــكل ويتمتــع المعنويــة شخصــيته لــه منتخــب مجلــس  عــادة تشــكيله تموي

 وٕادارة تنظـيم وفـي المحليـة التشـريعات إصدار في الكاملة السلطة وله األعضاء ألغلبية العام باالنتخاب
 طبقـا النظـام هـذا ويقـوم فيـه، الممثلـة المحليـة القيـادات بوسـاطة فيـه يقوم الذي لإلقليم والشؤون الخدمات
 الحكـم فـي النظـام لهـذا القـانوني اإلطـار أن اعـاةمر  مـع الـدول تلـك في بها المعمول والتشريعات للدستور
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 اإلدارة ومبـادئ أصـول حبتـور،( المحليـة مسـتويات علـى الرقابة حق المركزية للمستويات يعطي المحلي
 ).٢٦ص العامة،

 
 التشـريعية سـلطاتها لـبعض الدولة توزيع ويتضمن السياسية الالمركزية أسلوب بأنه المحلي الحكم يعرف

 بــين العالقــة بتنظــيم الدســتور ويقــوم المحلــي بــالحكم تتمتــع التــي المنــاطق لصــالح قضــائيةوال والتنفيذيــة
 التسـميات مـن وغيرهـا محافظـات أو أقـاليم أو يـاتوال الفـروع هـذه كانـت سـواء وفروعها المركزية السلطة
 .)٣٣، ص٢٠٠٢محمد، ( دولة كل في المتبعة
 إيجـاد ويفرض ،اهومصالح المحلية المجتمعات ينتبا باالعتبار األخذ وتطبيقه محلي حكم وجود يتطلب
 شـــؤونها إلدارة المحليـــة للوحـــدات الحريـــة فيهـــا تتـــرك بحيـــث المحليـــة للمجتمعـــات مالئمـــة إداريـــة أنظمـــة
 متفاوتـة صـالحيات مـنح إلـى يـؤدي وهـذا ،المحليـة االحتياجـات مـن ممكن قدر أكبر تلبية بهدف بنفسها
 أو شــخص أشــراف تحــت الجغرافيــة حــدودها ضــمن المشــروعات وٕانجــاز الخــدمات لتقــديم والقــرى للمــدن
 هــذه وجــود أمــاكن فــي القــرارات اتخــاذ المحلــي الحكــم طبيعــة تفــرض كمــا ســكان،ه اليختــار  بلــدي مجلــس

 .)٣٤، ص٢٠٠٢محمد، ( المحلي المجتمع لذلك مناسبة وبأساليب والمؤسسات المصالح
 مترادفـان أنهمـا يرى من فهناك المحلي والحكم حليةالم اإلدارة من كل مفهوم تحديد حول اتفاق يوجد وال
 كل في وٕاداراتها المحلية الشؤون تنظيم بأنه المحلي الحكم يعرفون فهم ولذلك ،باللفظ إال بينهما فرق وال

 هيئـات طريـق عن وذلك مصالحهم مع يتفق نحو على أنفسهم المنطقة سكان بوساطة الدولة في منطقة
 أو أعضـائها اختيـار ويـتم األهـالي وتمثـل الـذاتي باالسـتقالل وتتمتـع عنويـةم شخصـية لها مسئولة محلية

 .)٢٤، ص٢٠٠٢المعاني، ( االنتخاب بطريقة معظمهم
 
  المحلي الحكم خصائص •
 

ـــاك ـــرة، وخصـــائص أســـباب هن ـــدول دافعـــه تكـــون كثي  هـــذه أهـــم ومـــن المحلـــي الحكـــم نظـــام الســـتخدام لل
 )٢٢ص ،١٩٩٩ شكري،: (الخصائص

 ومرافـــق ســـكانها شـــؤون رعايـــة حيـــث مـــن المســـاحة محـــددة لمنطقـــة حكـــم أفضـــل حلـــيالم الحكـــم يعـــد .١
ـــاتهم، ـــون أشـــخاص هـــم المحلـــي الحكـــم علـــى القـــائمين كـــون حي  المحلـــي المجتمـــع أبنـــاء مـــن منتخب

 .المجتمع أمام أعمالهم عن مباشرة مسؤولية ومسؤولون

 هـــو مـــن يوجـــد ال ولهـــذا ومختلفـــة، متنوعـــة خـــدمات إلـــى تحتـــاج المحليـــة المنطقـــة أن المعـــروف مـــن  .٢
  .المنطقة سكان من وأولوياتها االحتياجات هذه من اعرف
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 ســلطتهم ممارســةإلــى  المحلــي الحكــم إدارة عــن المســؤولين تــدفع معطيــات المحلــي الحكــم فــي تتــوفر  .٣
 المسـؤولين بـين العالقـة تتوطـد هنـا ومـن انتخـبهم الـذي المجتمـع يمثلـون ألنهم ومباشرة، قوية بصورة

 .أنفسهم المنطقة أفراد وبين المنطقة إدارة عن

 السـلطات أن حيـث والتـوازن، االسـتقرار مـن وبنـوع مسـتمرة بصـورة سياسـته يمـارس المحلي الحكم إن  .٤
 أعضـــاء يبـــذل ولـــذلك السياســـية، االتجاهـــات مـــن أكثـــر القضـــايا إدارة علـــى اهتمامهـــا تركـــز المحليـــة
 خــدمات إنتــاج إلــى تــؤدي التــي المهــام ازإنجــ إلــى جهــودهم المحلية،أقصــى ولجانــه المحلــي المجلــس
 .إليه ينتمون الذي للمجتمع فعالة ومصالح

 المركزيـة الحكومـة ويـدفع المحليـة، المصلحة الحكومة وبين المحلي الحكم بين السلطات توزيع يخدم  .٥
 الوقــت فــي يــؤدي كمــا مصــالحها، فــي والنظــر،  المحليــة الســلطات مطالــب لتلبيــة اهتمامهــا لتوجيــه
 الحكومــة أمــام موقفهــا وتحســين مجتمعهــا لخدمــة جهودهــا لزيــادة المحليــة الســلطات دفــعى إلــ نفســه

  .المركزية

 :يلي لما نظراً  المحلية الشؤون ورعاية اإلدارة طرق فعالية تحقيق المحلي الحكم نظام يدعم  .٦

 المنطقـة وأحـوال باحتياجـات معرفـة أكثـر وهـم المنطقـة نفس من هم المحلية السلطة أعضاء أن . أ
 .منطقتهم بخدمة التزامهم إلى إضافة غيرهم، من

ـــة ســـلطة المحليـــة الســـلطة تعتبـــر  . ب ـــة درجـــة تحقيـــق فـــي يســـاعدها الـــذي األمـــر متكامل  مـــن عالي
 .الوظيفية سياستها في والتكامل التنسيق

 ومـــةكالح علـــى الملقـــى العـــبء يخفـــف مناطقهـــا إدارة مســـؤوليات المحليـــة الســـلطات تحمـــل أن  . ت
 .المحلي الحكم نظام وجود من تستفيد المركزية

 الحلــول أفضــل عــن البحــث وتســتطيع للعمــل، انــدفاعاً  أكثــر المحليــة الســلطات تكــون مــا غالبــاً   . ث
 طـــرق إلـــى التوصـــل علـــى قـــدرتها إمكانيـــة إلـــى يـــؤدي هـــذا فيهـــا، تعمـــل التـــي المنطقـــة لمشـــاكل
 مشــاكلها حــل إلــى التوصــيل لهــا وتســهل وظائفهــا إدارة فــي تســاعدها مالئمــة وأســاليب مختلفــة
 .ونجاح بفعالية األعمال وانجاز المحلية

 الثقافــــة ونشــــر الديمقراطيــــة، لممارســــة المــــواطنين وتشــــجيع دعــــم المحليــــة الســــلطات تســــتطيع  . ج
 القــرارات اتخــاذ إجــراءات فــي المشــاركة،  المــواطنين تشــجيع خــالل مــن المــواطنين بــين السياســية
 .السياسية

 فـي وسـلطتها المركزيـة الحكومة هيمنة ضد للدفاع دمتستخ مناسبة وسيلة المحلية السلطات تعد . ح
 .المحلية المصالح ضد سلطتها استخدام في الحومة تعسف حاالت

 دافعـي عـن ممثلـين بـدون للضـرائب فـرض يجـب ال بأنـه القائـل الـرأي المحلي الحكم نظام يدعم . خ
 .الضرائب
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 إذ دول، كـل ظـروف وفـق النظـام هـذا شكل اختالف مع دولة أي في منه البد أمراً  المحلي الحكم وجود
 المحلـي فالحكم المحلي، الحكم وجود من يستفيدون المحلية الوحدة في والمواطنين المركزية الحكومة أن

 فــي المحليــة الوحــدة لتلــك المخصــص الوقــت المركزيــة الحكومــة كاهــل عــن والمســؤوليات األعبــاء يخفــف
 والجـودة بالسـرعة تتصـف المحليـة الوحـدة حققهـات التـي االنجازات أن إلى  باإلضافة هذا أخرى نشاطات

 األفضـل والحلـول منطقـتهم بمشـاكل ومعرفـة تحمسـاً  أكثـر وهـم المنطقـة نفـس من هم عليها القائمين الن
 .مناطقهم تنمية في المشاركة فرص للمواطنين يوفر المحلي الحكم وجود أن كما المشاكل، لهذه

 
 المحلية ةواإلدار  المحلي الحكم بين الفرق  ٢.١٨.٣
 

 علــى التفســيرات هــذه وكانــت المحليــة واإلدارة المحلــي الحكــم معنــى تفســير فــي والفقهــاء العلمــاء اختلــف
 : اآلتي النحو

 العلمــاء اعتمــد حيــث، المحلــي والحكــم المحليــة اإلدارة بــين فــرق هنــاك بــأن يعتبــر الــذي: األول التفســير
 الحكــم أمــا اإلداريــة الالمركزيــة أســاليب مــن أســلوب هــي المحليــة اإلدارة أن إلــى الــرأي هــذا تبنــوا الــذين

 الوظيفــة توزيــع تعنــي اإلداريــة الالمركزيــة بــأن بينهمــا والفــرق السياســية، الالمركزيــة أســلوب وفهــ المحلــي
 المركـز فـي إقـراره يـتم لما تنفيذية وظيفتها يكون بحيث المحلية،  والوحدات واألقاليم المركز بين اإلدارية
 اإلدارة أن وبمــا وقضــاء وتنفيــذ تشــريع مــن يتكــون الحكــم أن حيــث التقريــر، أو شــريعالت حــق لهــا ولــيس

 إلــى افتقــرت ألنهــا محلــي بحكــم تســميتها عــدم البــديهي مــن فإنــه والقضــاء التشــريع حــق لهــا لــيس المحليــة
 بـين السياسـية الوظيفـة توزيـع خاللـه مـن يـتم فإنـه المحلـي الحكـم بينمـا. الحكـم أركان من أساسين ركنين

 تعطـــي التـــي والـــدول الفدراليـــة، الحكومـــات فـــي الحـــال هـــو كمـــا المحليـــة، والوحـــدات المركزيـــة الحكومـــة
 .)٤٦ص ،٢٠٠٣ الخاليله،( العراق في كردستان إقليم في كما والقضاء التشريع حق األقاليم

 
 وخطــوة دمــةمق هــي المحليــة اإلدارة بــأن يعتبــر الــذيوهــو التفســير الــذي يتبنــاه الباحــث :  الثــاني التفســير
 إلـى التحـول فـي التـدرج اسلوب تعتمد الحكومات بأن الرأي هذا أصحاب واعتمد المحلي، للحكم أساسية

 بتفـــويض الـــدول تبـــدأ حيـــث. المحلـــي الحكـــم تســـبق التـــي الخطـــوة هـــي المحليـــة اإلدارة وأن الالمركزيـــة
 المحليــــة اإلدارة بيـــقبتط تبـــدأ ثـــم ومـــن األقـــاليم فــــي ممثليهـــا إلـــى المركزيـــة الحكومـــة مـــن الصـــالحيات

-٢٣ص ،٢٠٠٢ الشــيخلي،( اإلداريــة الالمركزيــة علــى دلــيالً  يعتبــر الــذي المحلــي الحكــم إلــى للوصــول
٢٥(. 
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 هــو االخــتالف بــأن الــرأي هــذا أصــحاب واعتبــر المصــطلحين، بــين فــرق ال بأنــه اعتبــر :الثالــث التفســير
 واالقتصـــادية السياســـية ظروفهـــا حســـب تطبيقـــه فـــي الـــدول تتبـــاين حيـــث بالمصـــطلحين ولـــيس بـــالتطبيق

 .)٦٥ص ،١٩٩٢ العطار،:(إلى ذلك في واعتمدوا ،واالجتماعية
 هــو االنتخــاب أن حيــث محلــي وحكــم محليــة إدارة بــين التمييــز أجــل مــن االنتخــاب مبــدأ اعتمــاد إن . أ

 اإلدارة مصـطلح يستخدم مثالً  الفرنسي النظام أن حيث يبرره ما له ليس المحلي الحكم في األساسي
 الشــعب، مــن انتخــابهم يــتم المحليــة المجــالس أعضــاء جميــع بــأن علمــاً  المحلــي الحكــم ولــيس لمحليــةا

 المجـالس أعضاء بعض بأن علماً  المحلي، الحكم مصطلح يستخدم كان اإلنجليزي النظام في كذلك
 مورغــ االنتخــاب مبــدأ انتفــى وهنــا المحلــي، المجلــس قبــل مــن تعييــنهم يــتم) الحكمــاء الرجــال( المحليــة

 .محلي حكم يسمى كان ذلك

 كان حيث مصر مع حدث كما المهام، أو الصالحيات تغير دون المسمى بتغيير تقوم الدول بعض . ب
 تغيـر يـتم أن دون محليـة إدارة إلـى تغييـره تـم ثـم ،١٩٨٨-١٩٧٥ منـذ المحلـي بـالحكم النظـام يسمى

 . المحلية الوحدات وصالحيات اختصاصات في

 معينــة، جغرافيــة بمنطقــة نســبي اســتقالل حصــول يعنــي المحليــة اإلدارة أو المحلــي الحكــم نظــام إن . ج
 هــذا ويكــون محلــي، مجلــس فــي ســكانه يمثلــون أشــخاص بواســطة المحليــة، شــؤونها إدارة أجــل مــن

 األساســي القــانون خــالل فمــن فلســطين فــي أمــا المركزيــة، الحكومــة وٕاشــراف رقابــة تحــت المجلــس
 حكـــم وحــدات ولــيس محليــة إدارة وحـــدات هــي المحليــة لسالمجــا اعتبـــار تــم فإنــه الوطنيــة للســلطة
 الشـعب، مـن انتخابهـا يـتم المجالس هذه بأن علماً  القانون، هذا من) ٨٥( المادة أشارت كما محلي

 فــإن األول التفســير علــى واعتمــاداً  الســابقة التفســيرات خــالل ومــن االعتباريــة، بالشخصــية وتتمتــع
 اإلدارية الالمركزية أنواع من نوع تعتبر أنها ثحي محلية، إدارة وحدات هي المحافظات

 
 التنمية ٢.١٩
 

 فكانـــت التنميـــة فـــي بدايـــة ظهورهـــا مرتبطـــةتطـــور مفهـــوم ومجـــال التنميـــة كثيـــرا خـــالل العقـــود األخيـــرة، 
، امةاعيــة، والتنميــة البشــرية المســتدعــدة مســميات كالتنميــة االجتمومــن ثــم ظهــرت  التنميــة االقتصــادية ب

فتئــت تســعى إلــى حصــر مجــال التنميــة أو  اوهــي كمــا نالحــظ مــ. والتنميــة المحليــة ،ســانيةوالتنميــة اإلن
نطاقها في حدود ومجـاالت ترابيـة أصـغر ولقـد ظلـت مسـألة التنميـة تطـرح أساسـا علـى الصـعيد الـوطني 

، إلى حدود الحرب العالمية الثانية في العالم المصنع وٕالى حـدود السـتينات فـي أغلـب دول العـالم الثالـث
ـــع  ـــار مـــع مطل ـــة بعـــين االعتب ـــى أخـــذ المســـألة اإلقليمي ـــاوت اإلقليمـــي أدى إل ـــامي بالتف ـــوعي المتن لكـــن ال
الستينات والسبعينات في جل األقطار المصـنعة منهـا والناميـة علـى السـواء، كمـا أن المسـألة المحليـة لـم 
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نميـة، فهـو الوسـيلة التـي إن االنسـان هـو المحـور االساسـي فـي عمليـة الت .تتطرح إال مع بداية الثمانينا
تعتبــــر االوضــــاع السياســــيه، . تقــــوم بعمليــــة التنميــــة،  ومــــن اجلــــه تــــتم عمليــــة التنميــــه أي أنــــه هــــدفها

واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، جميعها عوامل تؤثر وتتـأثر ببعضـها الـبعض، وبالتـالي تـؤثر علـى 
علـى  الدولـة، يجـب أن يكـون صـانعي القـرارالتنميـه بشـكل عـام،  ومـن أجـل نجـاح العمليـة التنمويـة فـي 

في عملية التنمية، وما هي نقاط القوة ونقـاط الضـعف فـي هـذه المجـاالت،  علم بما هي االولويات لديهم
ــــى احتياجــــات المــــواطنين واوضــــاعهم االجتماعيــــة،  ولــــن تســــتطيع الســــلطة فــــي المركــــز أن تتعــــرف عل

، ولهـذا تسـعى ان يكون لها ممثلين فـي تلـك المنـاطق واالقتصادية، والثقافية، في كل مناطق الدولة دون
شــخص ) المحافظــة(الــدول لتقســيم اقلــيم الدولــة الــى منــاطق اداريــة يكــون علــى راس كــل منطقــة جغرافيــة 

يمثل الحكومة المركزية، وتختلف الدول في الصـالحيات واليـة تعيـين هـذا الشـخص، فالـدول التـي تتبنـى 
و المجتمع المحلي في نطـاق محافظتـه اي صـالحية، ولكـن يكـون دوره مبدا المركزية ال تمنح المحافظ ا

امـا الـدول التـي تتبنـى . هو ايصال المعلومات الى المركز ونقل تعليمات المركز الـى محافظتـه وتنفيـذها
مبدا الالمركزية فان المحـافظ لديـه مـن الصـالحيات مـا يمكنـه مـن القيـام بـدوره التنمـوي علـى اكمـل وجـه 

 .ر االولويات التنموية ويقوم بتنفيذهافهو الذي يقر 

فالتنميـــه بـــالمنظور الرأســـمالي  نميـــه تختلـــف بـــاختالف المرجعيـــه الفكريـــة للكتـــابهنـــاك عـــدة تعـــاريف للت
 .تختلف عن تعريفها بالنظام االشتراكي

 
هي عملية احداث تغيرات جذريه شامله ومخططه في البنى االقتصاديه واالجتماعيه والسياسـيه : التنميه

مـدخل للتخطـيط والتنميـه (والثقافية والتنظيميه للمجتمع بغـرض تلبيـة الحاجـات الماديـه والروحيـه للشـعب 
 ). ٢٠٠٧ – ٦٩ص

 
وهــي عمليــة حضــارية متناســقة، تعتمــد علــى االنســان كوســيلة وهــدف لهــا، وتهــدف الــى تــوفير حاجــات 

لمختلـف فئـات المـواطنين فـي  االنسان االساسية وتحقيق حريته وكرامتـه، مـن خـالل المشـاركة الجماعيـة
ط المسـبق مختلف القطاعات، وتتصف التنمية بانها عملية اداريـة واعيـة ومخططـة، تعتمـد علـى التخطـي

 .)٨، ص١٩٩٣زويلف، (وغايتها رفاهية المجتمع 
 

جميــع العمليــات والجهــود المخططــه التــي تــتم وتســتهدف احــداث سلســله متتابعــة مــن التغيــرات : التنميــه
واالقتصاديه المقصوده والراميه الى زيادة معـدل رفاهيـة المجتمـع ونقلـه مـن وضـع اجتمـاعي االجتماعية 

        ). ٩١ص،  ١٩٩٥، مختار(افضل منه واقتصادي الى وضع آخر 
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هـــي عمليـــه تغييـــر اجتمـــاعي تلحـــق بالبنـــاء االجتمـــاعي ووظائفـــه بغـــرض اشـــباع :  التنميـــة االجتماعيـــة
 .الحاجات االجتماعيه لالفراد 

 
فيــه، وزيــادة مــا  هــي التغييــر فــي بيئــة االقتصــاد بتعــدد قطاعــات اإلنتــاج والخــدمات: التنميــة االقتصــادية
 ).٣٩، ص١٩٨٣عبداهللا، (بينهما من ترابط 

 
الجهود التي يجب بذلها باستمرار من قبل الشـركاء فـي التنميـة، لتطـوير الجهـد االداري : التنمية االدارية

وى القــدرة االداريــة، وذلــك مــن خــالل تبســيط نظــم العمــل وتنميــة ســلوك فــي الدولــة ســعيا وراء رفــع مســت
ميـة بكفائـة عاليـة وباقـل الموظفين وانشاء هياكل تنظيمية واضحة ومالئمـة، مـن اجـل تحقيـق اهـداف التن

  .)١٣، ص١٩٨٤ميرغني، ( التكاليف

 
 التنمية المحلية أهداف •

تتحقـــق دون احـــداث تنميـــة علـــى المســـتوى  ان التنميـــة الشـــاملة علـــى مســـتوى الـــوطن، ال يمكـــن لهـــا ان
تســـعى التنميـــة المحليـــة لتحقيـــق ة مـــن االســـفل الـــى االعلـــى، المحلـــي وهنـــا نعنـــي ان تـــتم عمليـــة التنميـــ
 ).٥٥، ص٢٠٠٨الجبور، : ( لي من ضمنهامجموعة من االهداف على المستوى المح

 . عليمية للسكاناالرتقاء ورفع مستوى الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والت .١

 .العمل على تحقيق المشاركة في تنمية المجتمع المحلي ما بين الشركاء في التنمية .٢

تطـــوير المــــوارد البشــــرية المحليــــة، باشـــراكهم وتبنهــــيم للمشــــاريع التنمويــــة مـــن خــــالل اشــــراكهم فــــي  .٣
 .التخطيط لهذه المشاريع

 .حالة التفاعل مع المتغيرات الجديدةتبديل حالة الالمبااله لدى البعض في المجتمع المحلي ، الى  .٤

 .الربط بين المواطن المحلي والشخصية الوطنية  .٥

 .الحد من الهجرة الداخلية في الدولة .٦

 .تنمية القدرات والقيادات المحلية لتكون اكثر قدرة على االسهام في التنمية الشاملة .٧

 
 
 السابقة الدراسات ٢.٢٠
 

 سـتة يلـي فيمـا نـورد والهميتهـا. الباحـث منهـا اسـتفاد موضـوعال هـذا مـن قريبة سابقة دراسات صدرت لقد
 : كالتالي وهي البحث قيد للمشكلة كنموذج دراسات
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 األردن، مؤتــه، جامعــة المحليــة، التنميــة عمليــة فــي اإلداري الحــاكم دور): ٢٠٠٨( م، الجبــور، .١

 ).منشوه غير ماجستير رسالة(
 

 تـم الدراسـة هـذه أهـداف ولتحقيـق التنميـة، فـي اإلداري الحـاكم دور علـى التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 الدراسـة توصـلت وقـد المملكـة، فـي إداري حـاكم) ١٠٠( مـن مكونـة عينـة علـى وتوزيعها استبانة تصميم

 :أهمها من النتائج من مجموعة إلى
 

 تـذليل خـالل مـن وذلـك يـدير، التـي الوحـدة فـي التنميـة عمليـة في ومهماً  بارزاً  دوراً  اإلداري الحاكم يلعب
 وحــدات فــي العــاملين وتــدريب الواحــد الفريــق بــروح العمــل وتنميــة العمــل ســير تعتــرض التــي الصــعوبات

 واتخـاذ ممكنـة، درجـة بأفضـل المحافظـة فـي المتاحـة المـوارد واسـتغالل التدريبيـة الحاجات حسب التنمية
 بــين والتنســيق العمــل فــي اجيــةواالزدو  التضــارب مــن والحــد المحافظــة فــي التحتيــة البنيــة لتطــوير يلــزم مــا

 .المشتركة المشاريع تنفيذ في المحلية المجالس مختلف
 

 المحافظــة، مشــروعات علــى المباشــر اإلشــراف خــالل مــن التنميــة، فــي دوراً  االداري الحــاكم يلعــب كمــا
 فـي المشـاريع ومراقبـة للمواطنين المقدمة الخدمات نوعية وتحسين المحافظة موازنة إعداد في والمشاركة
 قبــل مــن التشــريعات تنفيــذ ومراقبــة المحليــة المجــالس فــي المــالي اإلنفــاق علــى والرقابــة المحليــة المجــالس
 .المحلية المجالس

 
 :أهمها التوصيات من بمجموعة الدراسة وأوصت

 مـــن توســـع مـــواد لتضـــمينه وذلـــك ٢٠٠٠ لســـنة) ٤٧( رقـــم اإلداريـــة التشـــكيالت نظـــام فـــي النظـــر إعـــادة
 بالحـاكم المركزيـة للحكومـة التابعـة المـديريات وربـط التنمية بموضوع المتعلقة اإلداري الحاكم صالحيات

 .اإلداري
 

 بضـرورة الدراسـة توصـي المحافظـة تنميـة فـي اإلداري الحـاكم يواجههـا التـي والمعوقـات للصـعوبات نظراً 
 بهــدف محافظــة كــل فــي المعنيــة الــدوائر كافــة عــن ممثلــين عضــويتها فــي تضــم مختصــة لجــان تشــكيل
 . لها الممكنة الحلول وٕايجاد الصعوبات هذه تذليل
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 ان لنــا يتبــين  الموضــوع، هــذا فــي االبحــاث عــن كنمــاذج وضــحناها التــي الســابقة الدراســات هــذه ومــن
 زالـت ال وانمـا  الفلسطينية، السلطة اراضي فلسطيناو في فريدة ليست التنمية في  المحافظ دور  مشكلة

 فلســـطينية مشـــكلة ليســـت البحـــث قيـــد المشـــكلة ان يعنـــي وهـــذا. عقـــود منـــذ مـــتقا دول فـــي المتابعـــة قيـــد
 .  القائمة الدول من غيرها بها ويتاثر منها يعاني مشكلة هي وٕانما فحسب،

 

 التنميــة فــي وأثــره غــزة وقطــاع الغربيــة الضــفة فــي القــائم القــانوني اإلطــار): ٢٠٠٧. (أ مســعود، .٢
 .فلسطين -الوطنية نجاحال جامعة ،٢٠٠٤ وحتى ١٩٩٤ منذ السياسية

 

 جـدل مـن للكثيـر وطرحهـا بالتنميـة، القـانون لعالقـة المتناولـة والمفـاهيم النظـري بالجانب الدراسة استهلت
 األهميـة بـالغ القـانوني اإلطـار أن األول الفصل خالصة وكانت .قانونية مصطلحات عدة حول المفاهيم

 قائمــة نوعهــا كــان أيــاً  للتنميــة تقــوم أن لمســتحيلا مــن وأنــه التنمويــة، العمليــة إنجــاح أجــل مــن وضــروري
 .القانوني اإلطار دون

 

 السياسية؟ التنمية عملية الذاتي الحكم مناطق في القائم القانوني اإلطار ُينجح هل الدراسة سؤال وكان
 

 التــي المرحليــة االتفاقيــات إطــار ضــمن ســيادة بــال ذاتيــاً  حكمــاً  الفلســطينيين أعطــى المبــادئ إعــالن إن
 .السياسية التنمية عملية أمام عائقاً  تشكل أمنية ترتيبات الفلسطيني الجانب على رضتف
 يملـــك الـــذي المنتخـــب المجلـــس خـــالل مـــن ديمقراطـــي حكـــم لمرتكـــزات تغييـــب مـــع تعقيـــداً  األمـــر وازداد 

 أمبـد غيبـت االتفاقيـات أن أي االتفاقيـات، بموجـب الواليـة صـاحب وهـو معـاً  والتشـريع التنفيذ صالحيات
 .بدونه ديمقراطية دولة تقوم ال الذي السلطات فصل

 

 :في المتمثل الذاتي الحكم مناطق في القانوني اإلطار أن إلى النهاية في الدراسة خلصت
 التنميــة عمليــة أمــام عائقــاً  يمثــل القانونيــة والثقافــة الجديــدة الفلســطينية التشــريعات المرحليــة، االتفاقيــات
 .السياسية

 : يلي بما الدراسة أوصت الذاتي الحكم لمناطق القانوني اإلطار تفعيل سبيل وفي

 األزمـة هـذه لحـل كسـبيل الدراسـة ارتـأت إلغاءها، الصعب من التي المرحلية باالتفاقيات يتعلق فيما .١
 ظـــل فـــي فيهـــا وقعـــت التـــي األخطـــاء تتـــدارك وأن  التفـــاوض، وظـــروف شـــروط القيـــادة تحســـن أن

 إيجــاد أجــل مــن الجــادة السياســية اإلرادة تتــوفر وأن  المبــادئ، إعــالن عنهــا نجــم التــي المفاوضــات
 .فقط لدولة السعي ال  ديمقراطية أسس على دولة إلقامة يسعى اتفاق

 .األساسي القانون وخاصة القوانين سن عند الشخصنة عن االبتعاد ضرورة .٢
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 .رئاسياً  نظاماً  أو برلمانياً  نظاماً  إما المطلوب الحكم نظام تحديد .٣
 

 أدائهمـا علـى ذلـك وانعكـاس والبلـديات المحافظـات مؤسسـتي بـين العالقة): ٢٠٠٦. (غ ،المصري .٣
 .فلسطين -الوطنية النجاح جامعة ،٢٠٠٤-١٩٩٤ منذ الغربية الضفة مناطق في

 

 التـي العوامل دراسة خالل من والبلديات، المحافظات مؤسستي بين العالقة تشخيص إلى الدراسة سعت
 محافظـات أربـع في ٢٠٠٤ – ١٩٩٤ عامي بين الغربية الضفة مناطق في قةالعال هذه نشوء في أثرت
. المؤسسـتين أداء علـى تـأثير مـن العالقـة هـذه تعكسـه ومـا وجنـين نابلس والبيرة، اهللا رام لحم، بيت وهي
 جميـع فـي والبلديـة المحافظـة بـين) خالفيـة( اعتراضـية عالقة نشوء تؤكد نتائج إلى الدراسة توصلت وقد

 .مختلفة بمستويات ولكن لدراسة،ا مناطق
 فــي خصوصــا المؤسســتين ســلوك عــن نتجــت التــي المظــاهر بعــض االعتراضــية العالقــة هــذه علــى دلــت

 المشـترك، العمـل مجـاالت فـي بينهمـا والتنسـيق التعاون عن بالعزوف سواء المحافظات، مراكز البلديات
ــــدخل خــــالل مــــن أو ــــة الســــلطة ت  والقــــرارات المواقــــف فــــي نهمــــابي للفصــــل األحيــــان بعــــض فــــي المركزي

 .األخر ومسؤوليات صالحيات على بالتعدي التهامه تحسباً  منهما كل أداء وتراجع المتعارضة،
 

 علــى انعكــس والتصــارع، التصــادم مســتوى إلــى المنــاطق إحــدى فــي الخــالف وصــل ذلــك، جانــب وٕالــى
 األساســـية المـــؤثرات مـــع الخصوصـــية عامـــل تـــأثير لقـــوة المنطقـــة تلـــك فـــي المحلـــي المجتمـــع مؤسســـات
 .الداخلي اإلداري العمل بحدود األخرى المناطق في الخالفية العالقة بقيت بينما األخرى،

 
: التوصــيات هــذه ابــرز ومــن. الخالفيــة الحالــة تعــالج التــي التوصــيات مــن بمجموعــة الدراســة خرجــت لقــد

 والبلديـــة المحافظـــة نمـــ كـــل ومســـؤوليات صـــالحيات تحـــدد التـــي والقـــوانين األنظمـــة تعـــديل علـــى العمـــل
 أســــلوب اعتمــــاد االزدواجيــــة، حالــــة معالجــــة واألدوار، المهــــام فــــي والتــــداخل الغمــــوض وضــــع إلنهــــاء

 لتخفيــف المــواطنين جمهــور قبــل مــن مباشــر بشــكل البلــديات ومجــالس رؤســاء الختيــار الحــرة االنتخابــات
 المحافظين واختصاصات ياتبصالح خاص قانون تشريع على والعمل والعشائرية، العائلية عامل تأثير
 عالقـة فـي وثباتهـا المحـافظين مرجعيـة تحديـد أجـل مـن المحلـي الحكـم لنظـام واضـح نمـوذج اعتمـاد بعد

 .المركزية السلطة في مرجعيتهم مع المحافظين
 

 والخــدماتي، المهنــي الجانــب علــى دورهــا واقتصــار البلــديات تســييس حالــة بإنهــاء الدراســة أوصــت كمــا
 . البلدية برئاسة واالكتفاء سياسي موقع أو لمنصب البلدية رئيس تسلم بعدم وذلك
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 إلـى تطـرق ولـم المحـافظ عالقـات من واحد بجانب اختصت بأنها يتضح الدراسة هذه مراجعة خالل من
 .له الممنوحة الصالحيات أو عام بشكل المحافظ مكانة

 
 جامعـة الفلسطينية، األراضي يف المحلية اإلدارة تطوير واستراتيجيات واقع): ٢٠٠٦. (س حسيبا، .٤

 . فلسطين الوطنية، النجاح
 

 الظــروف ظـل فـي الفلسـطينية المحليـة لـإلدارة الحـالي الواقــع تقيـيم هـو الدراسـة لهـذه الـرئيس الهـدف كـان
 مـن مسـتقبلية السـتراتيجية ومقترحـات بـرامج ووضـع تواجهها، التي والصعوبات المعيقات وتحديد القائمة
ـــات بمســـتوى النهـــوض أجـــل ـــة فـــي ومســـاهمتها دورهـــا لتعزيـــز المحليـــة الهيئ  الدولـــة وبنـــاء التنميـــة عملي

 .المستقبلية الفلسطينية
 تــم وكــذلك. المحليــة واإلدارة اإلداريــة بــالنظم المتعلقــة والنمــاذج المفــاهيم دراســة تــم الهــدف هــذا لتحقيــق

 المـــنهج علـــى الدراســـة تواعتمـــد. فلســـطين فـــي المحليـــة اإلدارة لتطـــور الســـابقة المراحـــل علـــى االطـــالع
 والبيانــات المعلومــات علــى باالعتمــاد الفلســطيني الواقــع لتقيــيم التحليلــي المــنهج وعلــى الوصــفي المســحي
ـــة، مصـــادر مـــن المتـــوفرة ـــائج إلـــى باإلضـــافة مختلف ـــديات مـــن عـــدد علـــى ُوزعـــت التـــي االســـتبانة نت  البل

 .الغربية الضفة شمال محافظات في المعنيين واألشخاص
 

 اإلداريـة المسـتويات وتعـدد  الفلسـطينية المحليـة اإلدارة نظام في مركزية وجود إلى الدراسة نتائج أشارت
 دورهــا أداء عــن الهيئــات وعجــز ،)المســتحدثة البلــديات خاصــة( المحليــة الهيئــات مــن كبيــر عــدد ووجــود

 الفلســطينية يــةالمحل الهيئــات قــانون مالءمــة عــدم الدراســة وأظهــرت. المــواطنين حاجــات وتلبيــة ومهامهــا
ـــوفر وعـــدم الفلســـطينية األراضـــي فـــي الحـــالي للواقـــع  والتحـــديات التطـــورات لمواجهـــة الالزمـــة المرونـــة ت

 .المختلفة
 

 بحيـث المحلـي الحكـم وزارة دور فـي النظـر إعـادة أهمهـا التوصـيات، مـن عـدد إلـى الدراسـة خلصت وقد
 للهيئـــات اإلداري الوضــع تحســين علــى عمــلبال الدراســة أوصـــت كــذلك. فقــط ورقابيــاً  إشــرافياً  دوراً  يكــون

 مــع) جزئيــاً  أو كليــاً ( البلــديات ودمــج المحــافظ دور وتفعيــل  اإلداريــة المســتويات عــدد وتقلــيص المحليــة
 .البعض بعضها

 
 الضـريبية الـنظم وتطـوير المـالي االسـتقالل المحليـة الهيئـات بإعطـاء الدراسة أوصت ذلك إلى باإلضافة

 الدراســة أوصــت وأخيــراً . المحلــي الحكــم وزارة مــع عالقتهــا فــي اإلداريــة مركزيــةالال وتعزيــز والمحاســبية
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 مـــع مناســبة، وتشـــريعات قانونيــة صــياغات علـــى يحتــوي المحليـــة للهيئــات جديــد قـــانون وضــع بضــرورة
 النفســية العوامــل ومراعــاة االســتراتيجية وضــع فــي المعنيــة األطــراف جميــع إشــراك االعتبــار بعــين األخــذ

 .الفلسطيني للشعب والبيئية والسلوكية
 عـن يتحـدث ولم محلية، إدارة هيئات المحلية الهيئات اعتبر الباحث بان نالحظ الدراسة، هذه خالل من

 . محلية إدارة هيئات باعتبارها المحافظات
 

 الهيئــة). ٣٤قــانوني، تقريــر( فلســطين فــي للمحافظــات اإلداري التنظــيم): ٢٠٠٣. (ب بشــناق،  .٥
 .فلسطين -المواطن لحقوق قلةالمست الفلسطينية

 

 فـــي للمحافظـــات اإلداري التنظـــيم بأســـلوب المتعلقـــة القانونيـــة النـــواحي معالجـــة إلـــى التقريـــر هـــذا هـــدف
 المشـرِّع سـلكه الـذي االتجـاه وبيـان لهـا المحددة واالختصاصات تشكيلها، تقسيماتها، حيث من فلسطين،

 التنظـــيم بهـــذا المتعلقـــة العمليـــة الجوانـــب بعـــض إلـــى التطـــرق إلـــى إضـــافة هـــذا. الشـــأن بهـــذا الفلســـطيني
 تقـديم ثـم ومـن التنظـيم، هـذا شـابت التـي السلبيات أهم إلظهار محاولة في وذلك ،)المحافظات( اإلداري

 .لمعالجتها الالزمة التوصيات
 

. اإلداري التنظــيم ســوء مــن تعــاني زالــت، وال كانــت، فلســطين فــي المحافظــات أن إلــى الدراســة وخُلصــت
 ومتكامـل واضـح فلسـطيني تشريع غياب وهناك غزة، وقطاع الضفة بين المختلف القانوني اإلرث كفهنا

 إضــافة. واختصاصــاتها تشــكيلها، طريقــة المحافظــات، تنظــيم أســلوب ويبــين اإلداريــة، التقســيمات يوضــح
 بهــا ةالمنوطــ للمهــام ممارســتها فــي أو الفلســطينية المحافظــات تشــكيل فــي االلتــزام عــدم هنــاك ذلــك إلــى

 .النافذة بالتشريعات
 

 السـلطة لـدى اإلداريـة التشـكيالت مـن األساسـية الفكـرة وضـوح عـدم التقريـر مـن يتضـح آخـر، جانب من
 علــى أو الرئاســي المرســوم مســتوى علــى ســواء الرؤيــة فــي وضــوح عــدم فهنــاك التشــريعية، أو التنفيذيــة
 .اإلدارية التشكيالت قانون مشروع مستوى

 
. األردن األردنية، الجامعة األردني، التشريع في للمحافظ القانوني النظام): ١٩٩٩. (خريسات،م   .٦

 ).منشورة غير ماجستير رسالة(
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 هـــذه مـــن الهـــدف وكـــان. األردنـــي التشـــريع فـــي للمحـــافظ القـــانوني النظـــام موضـــوع الدراســـة هـــذه تناولـــت
 باعتبــاره الحيــاة منــاحي جميــع فــي كثيــرة ومهــام واســعة اختصاصــات مــن للمحــافظ مــا إبــراز هــو الدراســة
 هـذه حاولـت وقـد اإلداريـة، وحدتـه ومـواطني المركزيـة السـلطة بـين الوصل وحلقة التنفيذية للسلطة ممثالً 

ــــد الدراســــة ــــداخل مــــواطن تحدي ــــة الت ــــيم المحــــافظ لعمــــل واالزدواجي ــــه اإلداري المســــار وتقي ــــد لعمل  وتحدي
 . المحافظ اختصاصات

 

 :إلى الدراسة وخُلصت
 يجـب التـي القانونيـة بالشـروط يتعلـق فيمـا وخاصـة الحـالي اإلداريـة التشـكيالت نظام تعديل ضرورة .١

 .اإلداريين بالحكام أسوة المحافظ منصب يشغل فيمن توافرها

 .األفراد وحريات حقوق تمس التي االختصاصات ويحدد الضوابط يضع قانوني تنظيم إيجاد .٢

 مهـام زيـادة ألن للدولـة اإلداري للتنظـيم األمثـل ظـامالن باعتبـاره المحلية اإلدارة بنظام باألخذ التوسع .٣
 المركزيـــة الحكومـــة ســـلطات بـــين المهـــام هـــذه وتوزيـــع المركزيـــة عـــن البعـــد تقتضـــي الحديثـــة الدولـــة

 .الالمركزية والسلطات

 سـعياً  المـواطنين قبـل مـن األعضـاء ينتخـب بحيـث المحافظات في االستشارية المجالس دور تفعيل .٤
 .وشؤونها االنتخابات مع السليم التعامل على المواطنين وتدريب طيةالديمقرا تجذير إلى

 رقابـة وفـرض القضائية السلطة استقالل على والحفاظ المحافظ قرارات على القضائية الرقابة تدعيم .٥
 .الظروف كافة في وصالحياته المحافظ سلطات على فعالة
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 الثالثالفصل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   وٕاجراءاتها منهجية الدراسة
 
 المقدمة ٣.١
 
أال وهـــي الجوانـــب التوضـــيحية لكافـــة نـــاول الباحـــث فـــي هـــذا الفصـــل إجـــراءات الدراســـة التـــي اتبعهـــا، يت

الخطوات والمراحل التي تم إعدادها وتنفيذها، وذلك وفق األصول العلمية للبحث العلمي، من أجل بلـوغ 
. نظــور تنمــويحــول مكانــة المحــافظ فــي التنظــيم اإلداري الفلســطيني مــن مالهــدف العــام لهــذه الدراســة، 

لــذلك فــإن الســطور اآلتيــة ستوضــح كــل الخطــوات التــي اتبعهــا الباحــث للوصــول إلــى هدفــه، ابتــداء مــن و 
مــنهج هــذه الدراســة ونضــوج فكرتهــا، مــرورًا بتحديــد عينتهــا وأدواتهــا وآليــات تطبيقهــا، والتأكــد مــن صــدقها 

 .وثباتها
 
 إجراءات تطبيق الدراسة ٣.٢
 

  :ذ الدراسة كما يليتم العمل على وضع خطة لتنفي
 .القيام بدراسة استطالعية لتحديد مشكلة الدراسة •

 . جمع المعلومات والبيانات التي تساعد في تحديد مشكلة الدراسة •

حجــم العينــة وأســلوب  حديــدبت والقيــامواختيــار العينــة مــن هــذا المجتمــع،  ،تحديــد مجتمــع الدراســة تــم •
 . اختيارها

بواســــطة أداة الدراســــة التــــي  المبحــــوثينومــــات المطلوبــــة مــــن قــــام الباحــــث بجمــــع البيانــــات والمعل •
 .  ، والمقابلة لكل من له عالقة بالدراسةوهي االستبانة بطريقة منظمة ودقيقة ،اختارها
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واســـتخراج النتـــائج  ،هاســـتبان) 88(بعـــد جمـــع البيانـــات قـــام الباحـــث بتفريـــغ االســـتجابات، وعـــددها  •
، ثــم قــام بتفســير )SPSS(للمعالجــات االحصــائيةمعروفــة الحزمــة البرمجيــة الباالســتعانة ببرنــامج 

 .االستنتاجات والتوصيات منها عليها، ومن ثم استخلص النتائج والتعليق
 

 منهج الدراسة ٣.٣
 

ــة المحــافظ فــي التنظــيم اإلداري الفلســطيني مــن منظــور  إلــىالمــنهج الوصــفي للتعــرف تــم إتبــاع  مكان
وصــف خصــائص ظــاهرة معينــة، وجمــع معلومــات عنهــا،  ، وذلــك لكــون هــذا المــنهج يقــوم علــى تنمــوي

ويتطلب ذلك عدم التحيز أثناء الوصف، كما يتطلب دراسة الحالة والمسح الشامل أو مسح العينـة، كمـا 
أنــه أســلوب يعتمــد علــى دراســة الواقــع أو الظــاهرة، كمــا توجــد علــى أرض الواقــع، ويهــتم بوصــفها وصــفًا 

أو تعبيرًا كميًا، أما التعبير الكمي فيعطي وصفًا رقميًا يوضح مقـدار هـذه  دقيقًا، ويعبر عنها تعبيرًا كيفياً 
 )٢٠٠٢عبيدات، وأبو السميد، (. الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة

 
 أداة الدراسـة  ٣.٤
 

 :كما يلي أداتين من اجل جمع البيانات وتحليلها وٕاتمام هذه الدراسة وبلوغ أهدافها قام الباحث باستخدام
 
ـــق بالدراســـة  : األداة األولـــى • ـــى األدب الســـابق المتعل ـــام الباحـــث بعـــد االطـــالع عل ـــث ق االســـتبانه، حي

حـث بتصـميم وٕاجراء الزيارات الميدانية الضرورية ، واالطالع على بعض الدراسات السـابقة قـام البا
 :أقسام ثالثةاستبانه تكونت من 

o يخاص بالجزء اإلرشاد: القسم األول. 
o خاص بالبيانات األساسية الخاصة بالمستجيب: القسم الثاني. 
o خاص بمحاور الدراسة : القسم الثالث 

 
مــع كــل اء المقــابالت المقابلــة حيــث قــام الباحــث بتصــميم دليــل مقابلــة خــاص بــه، وٕاجــر : األداة الثانيــة •

لمحافظات من له عالقه بعمل المحافظين وهم مستشار الرئيس لشؤون المحافظات ومنسق شؤون ا
والحصــول علــى البيانــات الضــرورية لتحقيــق  .فــي مكتــب الــرئيس، والمحــافظين فــي حــدود الدراســة

  .توجيه مجموعة من األسئلةأهداف الدراسة من خالل 
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 صدق أداة الدراسة .٣.٤.١
 

، وللتحقق مـن )٢٠٠٠عبد الحافظ، باهي، (يقال لألداة أنها صادقة إذا قاست ما وضعت لقياسه أصًال 
دق األداة تــم عرضــها علــى عــدد مــن المحكمــين مــن ذوي االختصــاص والخبــرة ، وذلــك للتحقــق مــن صــ

ـــم إعـــادة بنائهـــا  ـــم التعقيـــب عليهـــا بالحـــذف واإلضـــافة، ت صـــدق محتـــوى األداة وبنائهـــا واتســـاقها وبعـــد ت
 .بصورتها النهائية

 
 ثبات األداة ٣.٤.٢
 

عــة مــن األفــراد عنــد تكــرار تطبيــق االختبــار، يعــرف ثبــات األداة بأنــه درجــة التوافــق فــي عالمــات مجمو 
 –، تـــــم حســـــاب معامـــــل الثبـــــات كرونبـــــاخاألداةللتحقـــــق مـــــن ثبـــــات و  .)٢٠٠٠عبـــــد الحـــــافظ، بـــــاهي، (

، وذلــــك مــــن )Consistency(باعتبــــاره مؤشــــرًا علــــى التجــــانس الــــداخلي  -)Cronbach-Alpha(ألفــــا
كرنبــاخ (حيــث بلــغ معامــل الثبــات عيةكعينــة اســتطالمــن المبحــوثين ) ٢٠(عينــة قوامهــا االســتبانة علــى 

 .وهي نسبة مقبولة) ٠,٩١) (ألفا
 
 ةمجتمع الدراس   ٣.٥
 

من أعضاء المجلس التنفيـذي فـي محافظـات شـمال الضـفة الغربيـة والبـالغ عـددهم مجتمع الدراسة  تكون
 مديراً ) ١٧٦(
 
 عينة الدراسـة ٦ .٣
 

) ٨٨(نـــة ممثلـــة للمجتمـــع حيـــث بلغـــت العينـــة اســـتخدم الباحـــث أســـلوب العينـــة العشـــوائية المنتظمـــة كعي
 .  %٥٠المبحوث بنسبة  مستجيب مثلت المجتمع

 
 متغيرات الدراسة  ٣.٧
 

 :عدة متغيرات هي هذه الدراسة ضمتلقد 
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 المتغيرات المستقلة  ٣.٧.١
 .الجنس •

 العمر •

 . المستوى التعليمي •

 .سنوات الخبرة •

 .المسمى الوظيفي •
 

 المتغيرات التابعة ٣.٧.٢
 

 .من منظور تنمويالعام مل مكانة المحافظ في التنظيم اإلداري الفلسطيني وتش
 

 المعالجة اإلحصائية ٣.٨
 

من عينة الدراسة، وتفريـغ اسـتجابات أفـراد العينـة وٕادخالهـا إلـى الحاسـب اآللـي، تـم  االستباناتبعد جمع 
ـــة الــــ  ـــى معالجـــات إحصـــائية ) SPSS(معالجتهـــا باســـتخدام برمجي لبيانـــات لدقيقـــة بهـــدف الحصـــول عل

تــم حســاب التوزيعــات التكراريــة، والمتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة بهــدف  حيــث، المتــوفرة
بحسـب داللـة الفـروق لقيـاس  اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي، كذلك تـم إجـراء اإلجابة عن أسئلة الدراسة

تعليمـــي، ســـنوات الخبـــرة، المســـمى كـــل مـــن متغيـــرات الدارســـة المســـتقلة، والجـــنس، العمـــر، المســـتوى ال
 .الوظيفي، لفحص الفرضيات المتعلقة بداللة الفروق بين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة

 

 خصائص عينة الدراسة  ٣.٩
 

 :بحسب متغيرات الدراسة المستقلة صائص العينةتوضيح لخفيما يلي 
 

 . الجنستوزيع أفراد العينة بحسب متغير :  .٣.١جدول
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 80.7% 71 ذكر

 19.3% 17 انثى

 100% 88 المجموع
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مــــن أفــــراد عينــــة الدراســــة كــــانوا ذكــــورًا، بينمــــا نجــــد أن %) ٨٠,٧( أن مــــا نســــبته) ١,٣( يبــــين الجــــدول
 . منهم إناث% ١٩,٣

 
 . توزيع أفراد العينة بحسب متغير العمر:  .٣.٢جدول

 النسبة المئوية التكرار العمر
31 – 40 30 %34.1 
41 – 50 41 %46.6 
 19.3% 17 ٥٠أكبر من 

 100% 88 المجموع

 
مـن أفـراد عينـة الدراسـة كانـت أعمـارهم أكثـر مـن مـا بـين %) ٤٦,٦( أن مـا نسـبته ) 2.3( يبين الجدول

مـــن %) ١٩,٣( ســـنة، وأن ٤٠-٣١مـــن أفـــراد العينـــة أعمـــارهم مـــا بـــين % )٣٤,١( ســـنة، وأن ٥١-٤١
 .سنة ٥٠أعمارهم أكبر من أفراد العينة 

 
 : المستوى التعليميتوزيع أفراد العينة بحسب متغير : ٣.٣جدول 

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي
 10.2% 9 دبلوم

 56.8% 50 بكالوريوس

 31.8% 28 ماجستير

 1.1% 1 دكتوراه

 100% 88 المجموع

 
اد العينـة كانـت مـؤهالتهم العلميـة بكـالوريوس، وأن مـن أفـر %) 56.8(أن مـا نسـبته ) ٣,٣(يبين الجـدول 

كـــانوا يحملـــون درجـــة الـــدبلوم، فـــي حـــين مـــا %) ١٠,٢(مـــنهم يحملـــون درجـــة الماجســـتير، وأن % ٣١,٨
 .منهم يحملون درجة الدكتوراة%) ١,١(نسبته 
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 : الخدمةتوزيع أفراد العينة بحسب متغير عدد سنوات : ٣.٤جدول 

 النسبة المئوية رالتكرا عدد سنوات الخدمة
 18.2% 16 سنوات١٠-٦

 42.0% 37 سنة١٥-١١

 39.8% 35 سنة١٥أكثر من 

 100% 88 المجموع

 
 ١٥-١١أفــراد العينــة بلغـــت ســنوات خبــرتهم مــا بـــين  مــن%) ٤٢(أن مــا نســـبته  ) ٤,٣( يبــين الجــدول

وات مـــن ســـن%) ١٨,٢(ســـنة، فـــي حـــين أن ١٥مـــنهم ســـنوات خبـــرتهم أكثـــر مـــن %) ٣٩,٣(ســـنة، وأن 
 .  خبرتهم ما بين الستة والعشرة سنوات أفراد العينة سنوات 

 
 :المسمى الوظيفيتوزيع أفراد العينة بحسب متغير : ٣.٥جدول 

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي
 88.6% 78 مدير

 11.4% 10 مدير عام

 100% 88 المجموع

 
لدراسـة كانـت مسـمياتهم الوظيفيـة مـدراء دوائـر، مـن عينـة ا%) ٨٨,٦(أن ما نسبته ) 5.5(يبين الجدول 
 . هم مدراء عامون%) ١١,٤(في حين أن 
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 الرابعالفصل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  عرض النتائج ومناقشتها
 
 المقدمة ٤.١
 

لتعـرف إلـى إلـى ايتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، والتـي هـدفت 
وذلك من خالل اإلجابة على أسـئلتها لسطيني من منظور تنموي، مكانة المحافظ في التنظيم اإلداري الف

 : وفحص فرضياتها
 
 لنتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتهاا.٤.١.١

 
 : إعادة توزيع درجات السلم الخماسي كما يأتيلتسهيل عملية عرض النتائج، فقد تم 

 درجات االستجابة
بدرجة كبيرة 

 جداً 
 بدرجة كبيرة

رجة بد
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جداً 

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ درجة االستجابة

 1.99-1 2.99-2 3 3.99-3.01 4.99-4 المتوسط الحسابي

 
 تنظــيممكانــة المحــافظ فــي المــا "النتــائج المتعلقــة بالســؤال األول مــن أســئلة الدراســة والــذي يــنص علــى 

 ؟ذلك على دوره في التنمية اإلداري الفلسطيني والصالحيات الممنوحة له وتأثير
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من أجل اإلجابة على سؤال الدراسة السابق، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة 
اإلداري الفلســطيني والصــالحيات  تنظــيممكانــة المحــافظ فــي الوالدرجــة لجميــع فقــرات االســتبانة المتعلقــة ب

 .وفيما يلي توضيح لهذه النتائج الممنوحة له وتأثير ذلك على دوره في التنمية
 
تــأثير المحــافظ علــى العمليــة التنمويــة فــي حــدود محافظتــه كونــه ممــثًال لــرئيس  الســلطة  ٤.١.١.١

 الوطنية الفلسطينية
 

الســتجابات المــوظفين ودرجــة االســتجابة  ،المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة :.٤.١جدول 
لتنمويــة  فــي حــدود محافظتــه كونــه ممــثًال لــرئيس تــأثير المحــافظ علــى العمليــة احــول 

 .السلطة الوطنية الفلسطينية
 

 نص الفقرة لرقما
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة
 التقييم

 كبيرة 0.99 3.79 .قرار نقل مرجعية المحافظ للرئيس زاد من دوره التنموي  .١
 كبيرة 1.10 3.07 .قرارات المحافظ ملزمه لك أكثر من الوزير  .٢

٣.  
ــــب  ــــه لمكت ــــاك عــــدم وضــــوح لعمــــل المحــــافظ بعــــد نقــــل مرجعيت أصــــبح هن

 .الرئيس
 ضعيفة 1.07 2.84

٤.  
المحـــافظ يقـــوم بـــإلزام مجلـــس الـــوزراء بأولويـــات المشـــاريع الواجـــب تنفيـــذها 

 .بالمحافظة
 ضعيفة 0.99 2.52

٥.  
إن نقــل مرجعيــة المحــافظ إلــى مكتــب الــرئيس جعــل دوره شــكلي واعتبــاري 

 .فيذيأكثر منه تن
 كبيرة 0.99 3.12

 كبيرة 0.91 3.64 .نقل مرجعية المحافظ لمكتب الرئيس زاد من الوفود الخارجية للمحافظة  .٦
 كبيرة 0.40 3.16 المتوسط العام

 .درجات) ٥(هي أقصى درجة لالستجابة  •
 

ـــى متوســـط حســـابي كـــان للفقـــرة ) ١,٤(أظهـــرت النتيجـــة فـــي الجـــدول  ـــىأن أعل حيـــث أن متوســـط  األول
، كـان بدرجـة كبيـرة كمـا قـرار نقـل مرجعيـة المحـافظ للـرئيس زاد مـن دوره التنمـويعن  ينبات المبحوثإجا

، ممـا يـدل علـى تركيـز إجابـات المبحـوثين وعـدم تشـتتها، حيـث أن ٣,٧٩هو مثبت بالمتوسـط الحسـابي 
ي محافظـات أفراد عينة الدراسة من أعضاء المجالس التنفيذية والذين يحملون درجة مدير ومـدير عـام فـ

ان تكــون مرجعــة المحــافظ مرتبطــة بشــكل مباشــر مــع ســيادة يؤكــدون علــى اهميــة  شــمال الضــفة الغربيــة
الرئيس، حيث ان ذلك يجعلها على عالقة مباشرة مع سيادة الـرئيس والحصـول علـى الـدعم الفـوري الي 
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نموي عبـر تنفيـذ العديـد احتياج لهذه المحافظات، وجعلها من اولويات التنمية وتعزيز دور المحافظين الت
من المشاريع  التي يشرف عليها أعضاء المجلس التنفيذي والتي يكون من شأنها بنـاء مؤسسـات الدولـة 
الفلســـطينية، كـــذلك فـــإن هـــذه العالقـــة تســـاعد فـــي تعزيـــز مكانـــة المحـــافظ وجعلـــه أكثـــر تـــأثيرًا فـــي بعـــض 

و مؤسســات عربيــة ودوليــة وذلــك المؤسســات المحليــة ســواء اكانــت شــركات او منظمــات مجتمــع مــدني ا
كما ان . خالل جذب المشاريع والتمويل لها عبر هذه المؤسسات، والتوجه نحو مأسسة العمل المؤسسي

للمحافظ دور بارز ومهم في عملية المحافظه على االمن والنظـام العـام وحمايـة االمـالك العامـة، وتنفيـذ 
جهـــات االختصـــاص وتعميمهـــا علـــى الـــدوائر فـــي  القـــوانين واألنظمـــة واحتـــرام التعليمـــات الصـــادرة مـــن

المحافظة، كذلك مواجهة الكوارث، ومراقبة األسعار واإلشراف على قيـام الـوزرات واألجهـزة المختلفـة فـي 
اداء اعمالها المختلفة مـن فـتح الطـرق وتـوفير الميـاه الصـالحة للشـرب، وتشـجيع انشـاء المكتبـات العامـة 

الخـدمات الطبيـة وحمايـة االثـار العامـة وتنشـيط الزراعـة وتنظـيم انتفـاع  والتعليم ومكافحة األمية وتوسـيع
ـــوزارة  ـــة الشـــباب وفـــق الخطـــط التـــي تضـــعها ال المـــواطنين بهـــا، والعنايـــة بالمشـــاريع التـــي تســـتهدف رعاي

 .المختصة، وحماية الممتلكات العامة والحفاظ على الحقوق وٕايصالها ألصحابها
 

حيـث أن متوسـط إجابـات  الرابعـةن أدنى متوسط حسـابي كـان للفقـرة أ) ١,٤(كما أظهرت نتائج الجدول 
حيـث  المحافظ يقوم بـإلزام مجلـس الـوزراء بأولويـات المشـاريع الواجـب تنفيـذها بالمحافظـةالمبحوثين عن 

افــادت بمــا هــو ، حيــث أن عينــة الدراســة ٢,٥٢، كمــا هــو مثبــت بالمتوســط الحســابي ضــعيفةانهــا كانــت 
حيــث ان المحــافظ لـيس لــه دور فــي تحديـد اولويــات المشــاريع وهـو مــا يتوافــق مــا معمـول بــه فــي الواقـع، 

حيث ان مـن يحـدد المشـاريع واولوياتهـا هـو الـوزير المخـتص فـي . اجابات المحافظين في حدود الدراسة
هنالك دور مباشر للمحافظين في عملية توجيه المشاريع المنفذة بالمحافظـة، كمـا وبالتالي ليس . المركز

لمحــافظ يتطلــع علــى احتياجــات المحافظــة عبــر مــا يــزوده بهــا رؤســاء البلــديات والمجــالس المحليــة، ان ا
ــأتي عبــر تحديــد األولويــات ومناقشــتها مــع االطــراف ذات العالقــة بالمحافظــة ورفــع  وبالتــالي فــان دوره ي

لعمليـة التصور الخاص بهـا لمجلـس الـوزراء، مـن اجـل تنفيـذها االمـر الـذي يـنعكس وبكـل مباشـر علـى ا
 .التنموية بشكل عام داخل المحافظة

  
أن المتوسـط العـام قـد كـان كبيـرًا ) ١,٤(أما بالنسبة للمتوسـط الحسـابي العـام فقـد أظهـرت نتـائج الجـدول 

وهذا يدل من وجهة نظر الباحث على أن هناك وعي من قبـل  ٣,١٦كما هو مثبت بالمتوسط الحسابي 
، جــة مــدير ومــدير عــام فــي محافظــات شــمال الضــفة الغربيــةأعضــاء المجلــس التنفيــذي ممــن يحملــون در 

نقل مرجعية المحافظين لمكتب الرئيس ضمن دائرة محددة يطلق عليهـا دائـرة شـؤون المحافظـات بأهمية 
فــي مكتــب الرئاســة، حيــث ان ذلــك يعمــل علــى تنظــيم عمــل المحــافظين ضــمن رؤيــة قياديــة مســتمدة مــن 
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ورهـــا التنمـــوي، ويســـاعد علـــى متابعـــة وتقيـــيم التنفيـــذ ضـــمن توجهـــات الـــرئيس، االمـــر الـــذي يعـــزز مـــن د
 .اولويات المحافظات وبما ينسجم مع الخطط الحكومية للتنمية ضمن مجاالت متنوعة

 
 المجلس التنفيذي ودوره في العملية التنموية. ٤.١.١.٢
 

 :٤.٢جدول 
 

المــوظفين  المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة، ودرجــة االســتجابة الســتجابات
 :المجلس التنفيذي ودوره في العملية التنمويةحول 

 

 نص الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة
 التقييم

 كبيرة 1.34 3.50 .تعقد اجتماعات المجلس التنفيذي بشكل دوري  .١
 كبيرة 1.08 3.71 .تعتبر القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي ملزمه لجميع الدوائر  .٢

 كبيرة 1.20 3.23 .هناك وضوح في صالحيات المجلس التنفيذي  .٣

 كبيرة 1.23 3.06 .يتم تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي من قبل المجالس المحلية  .٤

٥.  
يقــــــوم المجلــــــس التنفيــــــذي بإعــــــداد الخطــــــة التنمويــــــة للمحافظــــــة وتحديــــــد 

 .األولويات التنموية
 ضعيفة 1.26 2.93

 ضعيفة 1.41 2.56 .على إعداد الموازنة السنوية للمحافظة يعمل المجلس التنفيذي  .٦

 ضعيفة 1.34 2.53 .يتم رفع موازنة المحافظة لمجلس الوزراء العتمادها في الموازنة العامة  .٧

 ضعيفة 1.40 2.72 .يقوم المجلس التنفيذي بتحديد األولويات التنموية للمحافظ  .٨

 كبيرة 94. 3.76 .زارتكتقوم برفع قرارات المجلس التنفيذي لمركز و   .٩
 كبيرة 1.23 3.39 .تنتظر موافقة وزارتك من اجل تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي  .١٠
 ضعيفة 1.37 2.57 .يعتمد مجلس الوزراء  الخطة التي يقرها المجلس التنفيذي  .١١
 كبيرة 90. 3.02 .تنفذ قرارات المحافظ في حال تعارضت مع قرارات وزارتك  .١٢
 كبيرة 1.19 3.61 .مؤسسة المحافظة هام لجذب المشاريع التنمويةهل ترى بأن وجود   .١٣

١٤.  
تعتقــد  بــان مؤسســة المحافظــة شــكلية واعتباريــة أكثــر مــن كونهــا وظيفيــة 

 .ومهنية
 كبيرة 1.10 3.21

 كبيرة 1.19 3.40 .تفضل أن يكون لمؤسسة المحافظة صالحيات إدارية وتنموية أوسع  .١٥
 .كبيرة .787 3.18 .المتوسط العام

 .درجات) ٥(هي أقصى درجة لالستجابة  •

 
حيـــث أن متوســـط  التاســـعةأن أعلـــى متوســـط حســـابي كـــان للفقـــرة ) ٢,٤(أظهـــرت النتيجـــة فـــي الجـــدول 

، كــان بدرجــة كبيــرة كمــا هــو تقــوم برفــع قــرارات المجلــس التنفيــذي لمركــز الــوزارةعــن  ينإجابــات المبحــوث
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أفـراد إجابـات المبحـوثين وعـدم تشـتتها، حيـث أن ، مما يدل على تركيز ٣,٧٦مثبت بالمتوسط الحسابي 
عينــة الدراســة مــن أعضــاء المجــالس التنفيذيــة والــذين يحملــون درجــة مــدير ومــدير عــام فــي محافظــات 

لمقــر الــوزارات التــي يتبعــون  قيــامهم برفــع قــرارات المجلــس التنفيــذييؤكــدون علــى  شــمال الضــفة الغربيــة
تنتظـر موافقـة وزارتـك لتنفيـذ قـرارات المجلـس التنفيـذي بدرجـه  وكانت نتيجة اإلجابة عن السؤال هـللها، 

وهـو  كبيره وهذا يدل على مركزية العمل في الـوزارات وعـدم إلزاميـة قـرارات المجلـس التنفيـذي ألعضـائه،
تعتبــر القــرارات الصــادرة عــن المجلــس التنفيــذي  ســئلة ومنهــا الســؤالمــا يتعــارض مــع إجابــاتهم لــبعض اال

 .ت اجابتهم بدرجة كبيرهملزمة لك حيث كان
 

حيـث أن متوسـط إجابـات  السابعةأن أدنى متوسط حسابي كان للفقرة ) ٢,٤(كما أظهرت نتائج الجدول 
حيـث انهـا  يتم رفع موازنة المحافظة لمجلـس الـوزراء العتمادهـا فـي الموازنـة العامـة، هل المبحوثين عن

يدل على تركيز إجابـات المبحـوثين وعـدم مما ، ٢,٥٣، كما هو مثبت بالمتوسط الحسابي ضعيفةكانت 
أفراد عينة الدراسـة مـن أعضـاء المجـالس التنفيذيـة والـذين يحملـون درجـة مـدير ومـدير تشتتها، حيث أن 

بــان رفــع موازنــة المحافظــة غيــر منصــوص عليــه فــي يؤكــدون  عــام فــي محافظــات شــمال الضــفة الغربيــة
ربـط رفـع الموازنـة مـن خـالل وزيـر الداخليـة الـذي يعتبـر المراسيم الرئاسية، امـا فـي القـانون االردنـي فقـد 

ــم يعــد يتبــع الــى وزيــر الداخليــة،  المرجــع للمحــافظ، وبمــا ان المحــافظ فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ل
 .اصبح هناك عدم وضوح في الية رفع موازنة المحافظة ودور الممجلس التنفيذي في اعدادها

 
أن المتوسـط العـام قـد كـان كبيـرًا ) ٢,٤(م فقـد أظهـرت نتـائج الجـدول أما بالنسبة للمتوسـط الحسـابي العـا
وهذا يدل من وجهة نظر الباحث على أن هناك وعي من قبـل  ٣,١٨كما هو مثبت بالمتوسط الحسابي 

، أعضــاء المجلــس التنفيــذي ممــن يحملــون درجــة مــدير ومــدير عــام فــي محافظــات شــمال الضــفة الغربيــة
مسـاعدة ، وذلك مـن خـالل مـا يقومـون بـه فـي حافظات شمال الضفة الغربيةدورهم التنموي في مبأهمية 

المحـــافظ فــــي تطبيــــق السياســــات العامـــة لخدمــــة وتنميــــة المجتمــــع المحلـــي ووضــــع البــــرامج لتنفيــــذ تلــــك 
السياســـات ومعالجـــة اإلشـــكاالت والمتطلبـــات الطارئـــة والعمـــل علـــى حســـن ســـير عمـــل الـــدوائر وتكاملهـــا 

 .والرقي بها
 



 

92 

 .المجلس االستشاري للمحافظة ودوره التنموي .٤.١.١.٣
 

الســتجابات المــوظفين ودرجــة االســتجابة  ،المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة : ٤.٣جدول 
 :حول المجلس االستشاري للمحافظة ودوره التنموي

 

 نص الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 التقييم

 كبيرة 1.04 3.46 .شاري من المجتمع المحلي للمحافظةيوجد مجلس است  .١
 متوسطة 1.03 3.00 .يمثل المجلس االستشاري جميع شرائح المجتمع المحلي  .٢

 ضعيفة 87. 2.73 .توصيات المجلس االستشاري ملزمه للمجلس التنفيذي  .٣

 ضعيفة 1.13 2.80 تكون اجتماعات المجلس االستشاري بشكل دوري  .٤

٥.  
عـــرض توصـــيات المجلـــس االستشـــاري علـــى المجلـــس يقـــوم المحـــافظ ب

 .التنفيذي
 ضعيفة 1.26 2.93

 ضعيفة 1.21 2.68 .أعضاء المجلس االستشاري يمثلون جميع مناطق المحافظة  .٦

 ضعيفة 1.32 2.72 .تم دعوتك لحضور اجتماعات المجلس االستشاري  .٧

٨.  
 يقــوم المجلــس التنفيــذي بتقــديم التبريــر للمجلــس االستشــاري عنــد عــدم

 .تنفيذ توصياته
 ضعيفة 1.23 2.51

٩.  
المجلـــــس االستشـــــاري جهـــــة الرقابـــــة والتوجيـــــه علـــــى أعمـــــال المجلـــــس 

 .التنفيذي
 ضعيفة 1.36 2.81

 ضعيفة 96. 2.85 المتوسط العام

 .درجات) ٥(هي أقصى درجة لالستجابة  •
 

ـــى متوســـط حســـابي كـــان للفقـــرة ) ٣,٤(أظهـــرت النتيجـــة فـــي الجـــدول  ـــىأن أعل متوســـط حيـــث أن  االول
، كــان بدرجــة كبيــرة كمــا يوجــد مجلــس استشــاري مــن المجتمــع المحلــي للمحافظــةعــن  ينإجابــات المبحــوث

 اتهمتركيـز إجابـ نسق مستوى اجابـات عينـة الدراسـة ، مما يدل على٣,٤٦هو مثبت بالمتوسط الحسابي 
. لـي ومؤسسـاتهحول وجود المجلـس االستشـاري الـذي يتكـون مـن المجتمـع المح،وتوافقهم على هذه الفقرة

وكانـت  وكانت نتيجة اجابة المبحـوثين ضـعيفة عـن سـؤالهم عـن تمثيـل المجلـس لكـل منـاطق المحافظـة،
وحســـب القـــانون . النتيجـــه بشـــكل متوســـط حـــول تمثيـــل جميـــع شـــرائح المجتمـــع فـــي المجلـــس االستشـــاري

شـــؤون يخـــتص المجلـــس بدراســـة اللـــذي يعتبـــر احـــدى مراجـــع عمـــل المحافظـــات، ا١٩٦٦لعـــام االردنـــي 
المتعلقة بالمحافظة وٕاصدار التوصيات بشأنها، واإلطالع علـى الموازنـة السـنوية للمحافظـة وٕابـداء الـرأي 
فيها قبل عرضها على المجلـس التنفيـذي، وتعتبـر قـرارات المجلـس االستشـاري بمثابـة توصـيات للجهـات 

 . المختصة وليس هنالك اية الزامية بتنفيذها
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حيـث أن متوسـط إجابـات  الثامنـةأن أدنى متوسط حسـابي كـان للفقـرة ) ٣,٤(كما أظهرت نتائج الجدول 
 هل يقوم المجلس التنفيـذي بتقـديم التبريـر للمجلـس االستشـاري عنـد عـدم تنفيـذ توصـياته،المبحوثين عن 

لـــديهم ، حيـــث أن عينـــة الدراســـة ٢,٥١، كمـــا هـــو مثبـــت بالمتوســـط الحســـابي ضـــعيفةحيـــث انهـــا كانـــت 
لفهم واالدارك حول التوجهات الخاصة بالمجلس التنفيـذي ومـدى تقديمـه للمبـررات مستويات متباينة في ا

مـن قـانون التشـكيالت االداريـة  ٤٩عند عـدم تنفيـذ توصـيات المجلـس االستشـاري، حيـث  نصـت المـادة 
تعمل الجهات الرسمية على تنفيـذ تواصـي المجـالس االستشـارية والعمـل بمقتضـاها، واذا " االردنية على 

، "لك تبليغ المجلس االستشاري بواسطة المحـافظ االسـباب التـي تحـول دون تنفيـذ تلـك التوصـياتتعذر ذ
 .  وهذا يدل على عدم فهم اعضاء المجلس المجلس التفيذي لدور المجلس االستشاري

ضـعيفًا أن المتوسط العـام قـد كـان ) ٣,٤(أما بالنسبة للمتوسط الحسابي العام فقد أظهرت نتائج الجدول 
تفـاوت فــي وهـذا يـدل مــن وجهـة نظـر الباحـث علـى أن هنـاك  ٢,٨٥هـو مثبـت بالمتوسـط الحسـابي كمـا 

أعضـاء المجلـس التنفيـذي ممـن يحملـون درجـة مـدير ومـدير عـام فـي محافظـات من قبل  وجهات النظر
بالـدور التنمـوي للمجلـس االستشـاري داخـل المحافظـات الشـمالية، حيـث ان أغلـب ، شمال الضفة الغربية

ـــس االستشـــاري، وينحصـــر اســـتجا ـــة الدراســـة تؤكـــد عـــدم وجـــود دور تنمـــوي واضـــح للمجل بات افـــراد عين
 .اختصاصه فقط في تقديم توصيات غير ملزمة وال يرتبط بها اثر مباشر في تحقيق التنمية

 

 عالقة المحافظ مع االجهزة األمنية وأثرها التنموي. ٤.١.١.٤
 

 :٤.٤جدول 
 

الســتجابات المــوظفين ودرجــة االســتجابة  ،ت المعياريــةالمتوســطات الحســابية واالنحرافــا
 :حول عالقة المحافظ مع االجهزة األمنية وأثرها التنموي

 

 نص الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 التقييم

١.  
مـــنح المحـــافظ مســـمى  رئـــيس اللجنـــة األمنيـــة زاد مـــن التنســـيق بـــين 

 .ةالمجلس التنفيذي واألجهزة األمني
 كبيرة جداً  89. 4.14

٢.  
وجـــود المحـــافظ كـــرئيس للجنـــة األمنيـــة والمجلـــس التنفيـــذي يزيـــد مـــن 

 .دوره التنموي
 كبيرة جداً  1.02 4.09

 كبيرة 88. 3.96 .األجهزة األمنية تتقيد بتوجيهات المحافظ  .٣

٤.  
تلتــــزم األجهــــزة األمنيــــة بتنفيــــذ قــــرارات المجلــــس التنفيــــذي التــــي لهــــا 

 .عالقة بعملها
 كبيرة 1.07 3.81

 كبيرة جداً  85. 4.00 المتوسط العام

 .درجات) ٥(هي أقصى درجة لالستجابة  •
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ـــى متوســـط حســـابي كـــان للفقـــرة ) ٤,٤(أظهـــرت النتيجـــة فـــي الجـــدول  ـــىأن أعل حيـــث أن متوســـط  االول
منح المحافظ مسمى رئيس اللجنة االمنية زاد من التنسيق بين المجلـس التنفيـذي عن  ينإجابات المبحوث

نسـق  ، ممـا يـدل علـى٤,٤١كمـا هـو مثبـت بالمتوسـط الحسـابي  جـداً  كـان بدرجـة كبيـرة األجهزة األمنيةو 
يؤكـدون علـى  هـم، حيـث أنوتـوافقهم علـى هـذه الفقـرة اتهمتركيـز إجابـو  مستوى اجابات افراد عينة الدراسة

مـا بـين المجلـس أهمية منح المحافظ مسمى رئـيس اللجنـة االمنيـة ودور ذلـك فـي زيـادة مسـتوى التنسـيق 
التنفيــذي واألجهــزة االمنيــة مــن خــالل  رئاســة المحــافظ للمجلــس التنفيــذي واللجنــة االمنيــة، حيــث ان مــن 
مهــام المحــافظ المحافظــة علــى االمــن العــام وحمايــة الممتلكــات العامــة، عبــر التنســيق الكامــل مــع قــوات 

انين واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن االمــن التخــاذ التــدابير الكفيلــة بتحقيــق ذلــك، وتطبيــق وتنفيــذ القــو 
جهـــات أالختصـــاص كـــذلك عقـــد االجتماعـــات الدوريـــة للجنـــة االمنيـــة العليـــا مـــن اجـــل تقـــديم الخـــدمات 
التنموية ونشر العدالـة بـين المـواطنين وٕارسـاء القـانون، كـذلك فـان هنالـك دور للمحـافظ فـي تـوفير الـدعم 

منيــة لتــتمكن مــن القيــام بواجبهــا وتحقيــق االهــداف المرجــوة اللوجســتية والمعنويــة لألجهــزة اال تواإلمكانــا
ـــى تـــوفير االمـــن للمـــواطنين  منهـــا، حيـــث ان تطبيـــق القـــانون بنزاهـــة وشـــفافية فـــي المحافظـــات يـــؤدي ال

 .وينعكس أثره في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية داخل المحافظات
حيـث أن متوسـط إجابـات  الرابعـةكـان للفقـرة أن أدنى متوسط حسـابي ) ٤,٤(كما أظهرت نتائج الجدول 

حيـث انهـا  التزام االجهزة االمنية بتنفيذ قرارات المجلس التنفيـذي التـي لهـا عالقـة بعملهـا،المبحوثين عن 
لـديهم مسـتويات متناسـقة ، حيـث أن عينـة الدراسـة ٣,٨١، كما هو مثبت بالمتوسط الحسابي كبيرةكانت 

تقـوم بـه االجهـزة االمنيـة مـن االلتـزام بقـرارات المجلـس التنفيـذي حـول  في الفهم واالدارك حـول أهميـة مـا
تطبيق االمن والحماية للمواطنين، حيث انه وباالساس فإن المجلـس التنفيـذي يتكـون بعضـويته المحـافظ 
ـــين عـــن وزاراتهـــم ومـــدراس المؤسســـات  ـــدوائر الحكوميـــة بصـــفتهم ممثل ونائبـــه ومـــدير الشـــرطة ومـــدراء ال

ستناد لتشكيلة المجلس فان القرارات الصادرة عنه تكون منسجمة مع التوجهـات الخاصـة الحكومية، وباال
للقيادة االمنية فيما يختص بمجال عملها، من حيث الحفاظ علـى االمـن والممتلكـات العامـة، وهـذا بـدوره 

علـى يعزز التنمية في المحافظـة مـن خـالل جـذب وتشـجيع االسـتثمار فيهـا، االمـر الـذي يـنعكس ايجابـًا 
 .رفاهية المواطن الفلسطيني

كبيـرًا أن المتوسـط العـام قـد كـان ) ٤,٤(أما بالنسبة للمتوسـط الحسـابي العـام فقـد أظهـرت نتـائج الجـدول 
انسـجام وهذا يـدل مـن وجهـة نظـر الباحـث علـى أن هنـاك  ٤,٠٠كما هو مثبت بالمتوسط الحسابي جدًا 

ذي ممــن يحملــون درجــة مــدير ومــدير عــام فــي أعضــاء المجلــس التنفيــمــن قبــل  كبيــر فــي وجهــات النظــر
تجاه العالقة ما بين المحافظ واألجهزة االمنية واألثـر التنمـوي المتحقـق ، محافظات شمال الضفة الغربية

عن ذلك، حيث ان المحافظ هو باألساس رئيس اللجنـة األمنيـة ويسـعى مـن خـالل عالقتـه التكامليـة مـع 
يــق التنميــة ضــمن جوانــب متنوعــة، ويســتند باألســاس علــى مختلــف االطــراف داخــل المحافظــة علــى تحق
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تحقيــق االمــن واالســتقرار داخــل المحافظــة مــن خــالل التنســيق المباشــر مــع مســئولي االمــن للحفــاظ علــى 
 .الممتلكات العامة واألمن واألمان للمواطنين

 

 عالقة المحافظ بالمجالس المحلية. ٤.١.١.٥
 

الســتجابات المــوظفين ودرجــة االســتجابة  ،حرافــات المعياريــةالمتوســطات الحســابية واالن :٥ .٤جدول 
 :حول عالقة المحافظ بالمجالس المحلية

 

 نص الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة
 التقييم

 كبيرة 1.44 3.36 .هناك وضوح في عالقة المحافظ مع الهيئات المحلية  .١

٢.  
ــ ذي يؤخــذ باالعتبــار رأي الهيئــات عنــد اتخــاذ القــرارات فــي المجلــس التنفي

 .المحلية
 كبيرة 1.35 3.17

 كبيرة 1.27 3.18 .تلتزم الهيئات المحلية بتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي  .٣

٤.  
تقــوم الهيئــات المحليــة بــإبالغ المجلــس التنفيــذي عــن المشــاريع التــي تقــوم 

 .بها
 كبيرة 1.28 3.09

٥.  
المحليـــة تضـــعف عملهـــا  الصـــالحيات الممنوحـــة للمحـــافظ تجـــاه الهيئـــات

 التنموي
 كبيرة 1.10 3.31

٦.  
لالنتمـــاء السياســـي اثـــر فـــي تحديـــد العالقـــة بـــين المحـــافظ ورئـــيس الهيئـــة 

 .المحلية
 كبيرة 1.08 3.75

٧.  
هنــاك تغليـــب للمصـــلحة العامـــة إذا حصــل خـــالف بـــين المحـــافظ ورئـــيس 

 الهيئة المحلية
 كبيرة 1.24 3.64

٨.  
ــــة ــــات المحلي ــــين الهيئ ــــافس ب ــــاك تن ــــي االنجــــازات  هن ــــى تبن والمحــــافظ عل

 .التنموية
 كبيرة 1.05 3.77

٩.  
هــــل تعتبــــر أن لشــــخص المحــــافظ دور فــــي تحديــــد العالقــــة مــــع رؤســــاء 

 .الهيئات المحلية أكثر من القانون
 كبيرة جداً  86. 4.07

 كبيرة 85. 3.48 المتوسط العام

 .درجات) ٥(هي أقصى درجة لالستجابة  •

حيـــث أن متوســـط  التاســـعةأن أعلـــى متوســـط حســـابي كـــان للفقـــرة ) ٥,٤(أظهـــرت النتيجـــة فـــي الجـــدول 
لشـــخص المحـــافظ دور فـــي تحديـــد العالقـــة مـــع رؤســـاء الهيئـــات  هـــل تعتبـــر ان عـــن ينإجابـــات المبحـــوث

 ، مما يدل علـى٤,٠٧كما هو مثبت بالمتوسط الحسابي  جداً  كان بدرجة كبيرةالمحلية أكثر من القانون 
أن للعالقـة المباشـرة يؤكدون على  هم، حيث أنعلى هذه الفقرة د عينة الدراسةانسجام وتوافق اجابات افرا
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التــي تجمــع رؤســاء الهيئــات المحليــة والمحــافظ دور مباشــر وملــزم أكثــر مــن القــانون، حيــث ان هنالــك 
التـي تعقـد لرؤسـاء المجـالس  المسـتمرة اللقـاءات واالجتماعـاتاحتكاك مباشر ما بين الطرفين من خـالل 

بهــــدف االطــــالع علــــى أوضــــاعها واحتياجاتهــــا بســــبب طبيعــــة عملهمــــا، والقرويــــة مــــع المحــــافظ  البلديــــة
والمشكالت التي تواجهها والعمل علـى إيجـاد حلـول مناسـبة لهـا بالتعـاون مـع الجهـات المختصـة، وضـع 
الخطــط التنمويــة االســتراتيجية للنهــوض بالمحافظــات وتــوفير االحتياجــات مــن المشــاريع الخدماتيــة التــي 
تلبــي احتياجــات الهيئــات المحليــة وتطلعاتهــا المســتقبلية، وبمــا ينســجم مــع الخطــط العامــة للمحافظــات، 

الى تقديم التوجيهات لرؤساء الهيئات المحلية التخاذ التدابير الالزمـة للحفـاظ علـى الممتلكـات  باإلضافة
 ، طنينالعامة، والتعاون مع الجهات المختصة لحل المشكالت التي قد تحدث مع الموا

 
ان اجابــة المبحــوثين يــدل علــى درايــة كاملــة بــالقوانين التــي تــربط المحــافظ مــع رؤســاء الهيئــات المحليــة، 
حيـث ان القـوانين لـم توضـح الصـالحيات بشـكل مفصـل لكـل مؤسسـة واسـتخدم القـانون عبـارات ضـبابية 

لـدور االكبـر فـي تحديـد للعالقة ما بين المحافظ ورؤساء الهيئات المحلية، ولهـذا فـان لشـخص المحـافظ ا
العالقــة مــن خــالل التكامــل والشــراكة، ويؤكــد هــذا اجابــة المبحــوثين  عنــد ســؤالهم هــل لالنتمــاء السياســي 

 .اثر في عالقة المحافظ مع رؤساء الهيئات المحلية حيث كانت اجابتهم بان لها اثر بشكل كبير
حيـث أن متوسـط إجابـات  الرابعـةرة أن أدنى متوسط حسـابي كـان للفقـ) ٥,٤(كما أظهرت نتائج الجدول 

حيـث انهـا  تقوم الهيئـات المحليـة بـابالغ المجلـس التنفيـذي عـن المشـاريع التـي تقـوم بهـا،المبحوثين عن 
لـديهم مسـتويات متناسـقة ، حيـث أن عينـة الدراسـة ٣,٠٩، كما هو مثبت بالمتوسط الحسابي كبيرةكانت 

يئـــات المحليـــة تجـــاه العالقـــة والشـــراكة والتنســـيق مـــع فـــي الفهـــم واالدارك حـــول الـــدور الـــذي تمارســـه اله
المجلـــس التنفيـــذي مـــن خـــالل المشـــاريع التـــي تقـــوم بتنفيـــذها والتـــي تكـــون مســـتندة علـــى دعـــم ومناقشـــة 
المجلس التنفيذي، من اجل رفـع التوصـيات المتعلقـة بهـذا المشـاريع للـوزرات ذات العالقـة واالختصـاص 

الــدعم الفنــي واللوجســتي الــذي مــن شــأنه تعزيــز ســبل االنجــاز  بتنفيــذها، وذلــك فــي ســبيل الحصــول علــى
 .والرقي بمستوى الخدمات، االمر الذي سينعكس ايجابًا على تحقيق التنمية داخل هذه المحافظات

 

كبيـرًا أن المتوسـط العـام قـد كـان ) ٥,٤(أما بالنسبة للمتوسـط الحسـابي العـام فقـد أظهـرت نتـائج الجـدول 
انسـجام كبيـر وهذا يدل من وجهة نظر الباحث علـى أن هنـاك  ٣,٤٨الحسابي  كما هو مثبت بالمتوسط

أعضاء المجلس التنفيذي ممـن يحملـون درجـة مـدير ومـدير عـام فـي محافظـات شـمال  في وجهات نظر
تجــاه عالقــة المحــافظ بالمجــالس المحليــة، حيــث أن هنالــك عالقــة تكامليــة بــين الطــرفين ، الضــفة الغربيــة

لى االشخاص وفهمهم لالنظمة والقوانين، وتغليب المصـلحة العامـة علـى المصـلحة تعتمد بشكل كبير ع
الشخصـــية، وذلـــك مـــن خـــالل مـــا يقدمـــة رؤســـاء الهيـــات والمجـــالس المحليـــة مـــن تصـــورات خاصـــة عـــن 
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احتياجـــاتهم وتطلعـــاتهم المســـتقبلية لتحقيـــق التنميـــة المنشـــودة فـــي اطـــار الخطـــط العامـــة للمحافظـــة وبمـــا 
 . ات التنموية االستراتيجية للحكومة الفلسطينيةينسجم مع التوجه

 
اإلداري الفلسطيني والصـالحيات الممنوحـة لتنظيم لمكانة المحافظ في االمتوسطات الكلية . ٤.١.١.٦

 .له وتأثير ذلك على دوره في التنمية
 

 :٤.٦جدول 
 

ت المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة واســــتجابات أفــــراد العينــــة فــــي مجــــاال
 :الدراسة والمجال الكلي

 

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

 كبيرة 40. 3.16 تأثير المحافظ على العملية التنموية  في حدود محافظته  .١

 كبيرة 78. 3.18 المجلس التنفيذي ودوره في العملية التنموية  .٢

 ضعيفة 96. 2.85 المجلس االستشاري للمحافظة ودوره التنموي  .٣

 85. 4.00 عالقة المحافظ مع االجهزة األمنية وأثرها التنموي  .٤
كبيرة 
 جداً 

 كبيرة 85. 3.48 عالقة المحافظ بالمجالس المحلية  .٥

 كبيرة 49. 3.37 المجال الكلي
 .درجات) ٥(هي أقصى درجة لالستجابة  •

 

الحسـابي واالنحـراف المعيـاري  حيـث تـم اسـتخراج المتوسـط) ٦,٤(نالحظ مـن خـالل اسـتعراض الجـدول 
 :لكل مجال على حده وتبين ما يلي

 
بالنســبة للمجــال األول وهــو تــأثير المحــافظ علــى العمليــة التنمويــة فــي حــدود محافظتــه قــد بلــغ متوســطه 

 .، وكانت درجة االستجابة عليه من قبل المبحوثين كبيرة)٣,١٦(الحسابي 
 

س التنفيــذي فــي العمليــة التنمويــة فقــد بلــغ متوســطه الحســابي أمــا بالنســبة للمجــال الثــاني وهــو دور المجلــ
 .وكانت درجة االستجابة عليه من قبل المبحوثين بدرجة كبيرة أيضاً ) ٣,١٨(

) ٢,٨٥(والمجال الثالث وهو دور المجلس االستشاري في عملية التنمية فقد كـان المتوسـط الحسـابي لـه 
 .وكانت درجة االستجابة عليه بدرجة ضعيفة
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النسبة للمجال الرابع وهو االثر التنموي الناتج عن عالقة المحافظ باألجهزة االمنية فقد كـان المتوسـط وب

 .وكانت درجة االستجابة عليه بدرجة كبيرة جداً ) ٤,٠٠(الحسابي له 
 

ـــة فقـــد كـــان المتوســـط الحســـابي لـــه  وبالنســـبة للمجـــال الخـــامس وهـــو عالقـــة المحـــافظ بالمجـــالس المحلي
 .درجة االستجابة عليه بدرجة كبيرة وكانت) ٣,٤٨(
 

وقــد كانــت ) ٣,٣٧(وبــالنظر إلــى الجــدول الســابق نجــد أن المجــال الكلــي قــد بلــغ المتوســط الحســابي لــه 
 .درجة االستجابة له بدرجة كبيرة

 
وقـــد يعـــزو الباحـــث الســـبب فـــي االرتفـــاع النســـبي فـــي متوســـط إجابـــات المبحـــوثين علـــى أغلـــب مجـــاالت 

بحــوثين مــن اعضــاء المجلــس التنفيــذي ممــن يشــغلون درجــة مــدير ومــدير عــام فــي الدراســة هــو كــون الم
محافظات شمال الضـفة الغربيـة علـى علـم ووعـي كبيـر بمكانـة المحـافظ فـي التنظـيم االداري الفلسـطيني 
ودوره في تحقيق التنمية، وذلك من خـالل مـا يقـوم بـه المحـافظ مـن خـالل اإلشـراف علـى تنفيـذ السياسـة 

ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة، والمسـاهمة فـي  طة الوطنية الفلسطينيةلسلالعامة ل
اإلشــراف علــى الخــدمات التــي تقــدمها مرافــق وأجهــزة الدولــة الكائنــة بالمحافظــة، والمحافظــة علــى األمــن 

والثقافيــــة  والنظــــام العــــام، ورعايــــة وتشــــجيع التربيــــة الدينيــــة واألنشــــطة التربويــــة واالجتماعيــــة والرياضــــية
والصـــحية وغيرهـــا، والعمـــل علـــى تنميتهـــا ودعمهـــا وتوجيههـــا نحـــو اإلحســـاس بالمســـئولية وروح التعـــاون 
وتعميق الحس الوطني ومشاعر االنتماء والوالء ومفاهيم الوحدة الوطنية واألسرة الواحـدة وذلـك بالتنسـيق 

ين واألنظمــة اإلداريــة والتأكــد مــن مــع الجهــات المعنيــة، ومتابعــة األجهــزة المختلفــة فــي المحافظــة للقــوان
سالمة تطبيقها بما يكفل تحقيق المصـلحة العامـة، وتلقـي مشـاكل المـواطنين والعمـل علـى إيجـاد الحلـول 

 .المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة
 الدراسة ومناقشتها اتالنتائج المتعلقة بفحص فرضي. ٤.١.٢
 

هـــل تـــؤثر المتغيـــرات التاليــــة "ئلة الدراســـة والـــذي يـــنص علـــى مـــن أســـ الســـابعالنتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال 
فـي إسـتجابة أفـراد العينـة علـى ) المسمى الوظيقي –سنوات الخبرة –المستوى التعليمي -العمر -الجنس(

اإلداري الفلســطيني والصــالحيات الممنوحــة لــه وتــأثير ذلــك علــى دوره فــي  تنظــيممكانــة المحــافظ فــي ال
 ؟التنمية
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بة على سؤال الدراسة السابق، فقد تم إختبـار فرضـيات الدراسـة اإلحصـائية ومعرفـة داللـة من أجل اإلجا
 : الفروق في إستجابات أفراد العينة والنتائج أدناه توضح ذلك

 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية :"النتــائج المتعلقــة بفحــص الفرضــية األولــى والتــي تــنص علــى :أوالً 
مكانـــة بـــين متوســـطات إجابـــات أفـــراد العينـــة فيمـــا يتعلـــق ) α≥٠,٠٥( عنـــد مســـتوى الداللـــة اإلحصـــائية

 المحــافظ فــي النظــام اإلداري الفلســطيني والصــالحيات الممنوحــة لــه وتــأثير ذلــك علــى دوره فــي التنميــة
 .  تعزى لمتغير الجنس

 

لعينتــــين مســــتقلتين الســــتخراج ) ت(مــــن أجــــل اإلجابــــة علــــى الفرضــــية الســــابقة تــــم اســــتخدام اختبــــار 
متوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ومســتوى الداللــة لمعرفــة الفــروق بــين إجابــات أفــراد عينــة ال

 :الدراسة، حيث الجدول التالي يوضح ذلك
 :إلجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير الجنس) T-Test) (ت(نتائج اختبارات  ٤.٧جدول 

 

 المتوسط العدد الجنس المجال
درجة 
 الحرية

 قيمة ت
لة الدال 

 اإلحصائية
علــى  كونــه ممثــل للــرئيستــأثير المحــافظ 

 العملية التنموية  في حدود محافظته
 3.13 71 ذكر

86 1.55- 0.12 
 3.30 17 أنثى

المجلــــــس التنفيــــــذي ودوره فــــــي العمليــــــة 
 التنموية

 3.21 56 ذكر
86 .77 0.43 

 3.02 12 أنثى

المجلـــــــس االستشـــــــاري للمحافظـــــــة ودوره 
 التنموي

 2.94 71 رذك
86 1.74 0.08 

 2.49 17 أنثى

ـــــة  عالقـــــة المحـــــافظ مـــــع االجهـــــزة األمني
 وأثرها التنموي

 4.02 71 ذكر
86 .34 0.73 

 3.94 17 أنثى

 عالقة المحافظ  بالمجالس المحلية
 3.45 71 ذكر

86 .65- 0.51 
 3.60 17 أنثى

 المجال الكلي
 3.38 56 ذكر

86 .46 0.64 
 3.31 12 أنثى
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بأنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ) ٧,٤(تبين من خـالل اسـتعراض الجـدول 
حـــول مكانـــة المحـــافظ فـــي التنظـــيم االداري الفلســـطيني مـــن منظـــور تنمـــوي، )  α ≥ ٠,٠٥(اإلحصـــائية 

 :الدراسة والعرض التالي يوضح ذلكتعزى لمتغير الجنس تبعًا لجميع مجاالت 
 

أن مجـال تـأثير المحـافظ بصـفته ممثـل للـرئيس علـى العمليـة التنمويـة فـي حـدود محافظتـه ومجـال  فنجـد
المجلــس التنفيــذي ودوره فــي العمليــة التنمويــة حســب متغيــر الجــنس، فقــد بلغــت الداللــة اإلحصــائية لهمــا 

ـــى مـــن )٠,٤٣(،)٠,١٢(علـــى التـــوالي   ، قـــد يكـــون الســـبب فـــي انســـجام)α ≥ ٠,٠٥(، وهـــذه القـــيم أعل
وتوافــق أفــراد عينــة الدراســة مــن أعضــاء المجلــس التنفيــذي فــي محافظــات شــمال الضــفة الغربيــة ممــن 
يحملون مسمى مدير ومدير عام، وعلى اختالف أجناسـهم، هـو ان لقـرار نقـل مرجعيـة المحـافظ للـرئيس 

الـذي يسـاعد وجعله اكثر تأثيرًا على تحقيق التنمية المنسجمة مع الخطـط الحكوميـة اإلسـتراتيجية االمـر 
االمــن والنظــام العــام وحمايــة االمــالك المحــافظ علــى تحقيــق الــدور المنــوط فيــه فــي عمليــة الحفــاظ علــى 

العامة، وتنفيذ القوانين واألنظمة واحترام التعليمات الصادرة مـن جهـات أالختصـاص وحمايـة الممتلكـات 
المحــافظ أكثــر الزامــًا للجهــات جعــل قــرارات العامــة والحفــاظ علــى الحقــوق وٕايصــالها ألصــحابها، وكــذلك 

المختصة، باإلضافة الى ان هنالك دور تنموي للمجلس التنفيذي مـن خـالل مناقشـته للمشـاريع الخاصـة 
بالمحافظــة عبــر االجتماعــات الدوريــة ورفــع نتــائج االجتماعــات والقــرارات الملزمــة للجهــات ذات العالقــة 

ــالوزارات التــي يتبعــون لهــا، للعمــل علــى ادراجهــا ضــم ن الموازنــة الخاصــة بكــل وزارة، وعليــه تــم قبــول ب
 .الفرضية الصفرية

 
كما ونجد أن مجال الدور التنمـوي للمجلـس االستشـاري ومجـال عالقـة المحـافظ بـاألجهزة االمنيـة وأثرهـا 

، وهـذه )٠,٧٣( ،)٠,٠٨(التنموي حسب متغير الجنس، فقد بلغت الداللة اإلحصائية لهما على التـوالي 
، ويرجـــع الســـبب فـــي انســـجام وتوافـــق أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن أعضـــاء )α ≥ ٠,٠٥( القـــيم أعلـــى مـــن

المجلــس التنفيــذي فــي محافظــات شــمال الضــفة الغربيــة ممــن يحملــون مســمى مــدير ومــدير عــام، وعلــى 
اختالف أجناسهم، كونهم يؤكدون على اهمية الدور التنموي المنوط بالمجلس االستشـاري مـن خـالل مـا 

ســة الشــؤون المتعلقــة بالمحافظــة وٕاصــدار التوصــيات بشــأنها، واإلطــالع علــى الموازنــة درايقــوم بــه مــن 
الســنوية للمحافظــة وٕابــداء الــرأي فيهــا قبــل عرضــها علــى المجلــس التنفيــذي، وتقــديم التوصــيات للجهــات 
المختصــة فــي ســبيل إتباعهــا باإلضــافة الــى قــوة ومكانــة المجلــس االستشــاري والــذي يتكــون مــن شــرائح 

من المجتمع المحلي وقدرته على التأثير والمشاركة في صـنع القـرار،  كمـا ان هنالـك دور لمـنح  مختلفة
المحــافظ مســمى رئــيس اللجنــة االمنيــة فــي زيــادة مســتوى التنســيق مــا بــين المجلــس االستشــاري واألجهــزة 

لقـــوانين االمنيـــة مـــن خـــالل المحافظـــة علـــى االمـــن العـــام وحمايـــة الممتلكـــات العامـــة، وتطبيـــق وتنفيـــذ ا
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واألنظمــة وعقــد االجتماعــات الدوريــة للجنــة االمنيــة العليــا وتقــديم الخــدمات التنمويــة ونشــر العدالــة بــين 
اللوجســتية والمعنويــة لألجهــزة االمنيــة لتــتمكن مــن القيــام بواجبهــا،  تالمــواطنين، وتــوفير الــدعم واإلمكانــا

 .وعليه تم قبول الفرضية الصفرية
 

قــة المحــافظ بالمجــالس المحليــة والمجــال الكلــي حســب متغيــر الجــنس، فقــد باإلضــافة الــى أن مجــال عال
، )α ≥ ٠,٠٥(، وهـــذه القـــيم أعلـــى مـــن )٠,٦٤(،)٠,٥١(بلغـــت الداللـــة اإلحصـــائية لهمـــا علـــى التـــوالي 

ويرجع السبب في انسجام وتوافـق أفـراد عينـة الدراسـة علـى اخـتالف أجناسـهم، علـى الفقـرات الـواردة فـي 
مســتوى مجــاالت الدراســة، هــو بســبب اداراك افــراد العينــة ألهميــة وضــوح العالقــة مــا هــذا المجــال وعلــى 

بين المحافظ ومسـئولي الهيئـات المحليـة وتنسـيق االدوار وتكاملهـا ضـمن الخطـط الجزئيـة للهيئـات التـي 
تتكامل مع الخطط العامة للمحافظة، كذلك وعند اتخاذ أي قرار عبر المجلس التنفيـذي يـتم االخـذ بعـين 
االعتبــار رأي الهيئــات المحليــة ومــدى تحقيــق التكامــل بــين المشــاريع التــي ســيتم تنفيــذها علــى مســتوى 
المحافظـة واالحتياجــات المقدمــة مــن الهيئــات المحليــة، وبالتــالي فــان هــذا التكامــل مــن شــأنه تعزيــز ســبل 

 .التنمية داخل المحافظة، وعليه تم قبول الفرضية الصفرية
 

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية : "تعلقة بفحص الفرضية الثالثة والتـي تـنص علـىالنتائج الم :ثانيًا 
مكانــة فيمــا يتعلــق بــين متوســطات إجابــات أفــراد العينــة ) α ≥ ٠,٠٥(عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية 

 اإلداري الفلســطيني والصــالحيات الممنوحــة لــه وتــأثير ذلــك علــى دوره فــي التنميــة تنظــيمالمحــافظ فــي ال
 .  "العمرى لمتغير تعز 
 

للكشــف " ANOVA"ومــن أجــل فحــص الفرضــية الســابقة فقــد تــم إجــراء اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي
 :عن الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول أدناه توضح نتائج هذا االختبار
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 .  لمتغير العمر تعزى المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة: ٤.٨جدول

 المجال
 المتوسطات الحسابية

-٣١من 
 سنة ٤٠

-٤١من 
 سنة ٥٠

 ٥٠أكبر من 
 سنه

تأثير المحافظ على العملية التنموية  في حدود 
 محافظته

3.17 3.20 3.06 

 2.91 3.29 3.18 المجلس التنفيذي ودوره في العملية التنموية

 2.70 2.85 2.93 المجلس االستشاري للمحافظة ودوره التنموي

 3.98 4.03 3.97 قة المحافظ مع االجهزة األمنية وأثرها التنمويعال

 3.56 3.44 3.48 عالقة المحافظ  بالمجالس المحلية

 3.27 3.38 3.41 الدرجة الكلية

 .عدم وجود فروق ظاهرية بين متوسطات الفئات العمرية) 8.4(يتضح من نتائج الجدول 
 

 :  ٤.٩جدول
 

فـــي اســـتجابات أفـــراد العينـــة وفقـــًا لمتغيـــر ) ANOVA(نتـــائج اختبـــارات تحليـــل التبـــاين
 :العمر

 

رقم
ال

 المجال 

 داخل المجموعات بين المجموعات
قيمة 

 "ف"

مستوى 
 الداللة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

١.  

ــــــــى  تــــــــأثير المحــــــــافظ عل
ــــــي  ــــــة  ف ــــــة التنموي العملي

 محافظته حدود
.23 2 .11 13.96 85 .16 .70 .49 

٢.  
المجلـــــس التنفيـــــذي ودوره 

 في العملية التنموية
1.33 2 .66 40.22 65 .61 1.07 .34 

٣.  
المجلـــــــــــس االستشـــــــــــاري 

 للمحافظة ودوره التنموي
.56 2 .28 80.61 85 .94 .29 .74 

٤.  
عالقة المحافظ مع االجهزة 

 األمنية وأثرها التنموي
.07 2 .03 63.17 85 .74 .05 .95 

٥.  
عالقة المحافظ  بالمجالس 

 المحلية
.17 2 .08 63.07 85 .74 .11 .89 

 72. 31. 25. 65 16.41 08. 2 16. المجال الكلي
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بأنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ) ٩,٤(تبين من خالل استعراض الجـدول 
التنظـــيم االداري الفلســـطيني مـــن منظـــور تنمـــوي،  حـــول مكانـــة المحـــافظ فـــي)  α ≥ ٠,٠٥(اإلحصـــائية 

 :الدراسة والعرض التالي يوضح ذلكتعزى لمتغير العمر تبعًا لجميع مجاالت 

 
فنجــد أن مجــال تــأثير المحــافظ بصــفته ممثــل للــرئيس علــى العمليــة التنمويــة فــي حــدود محافظتــه ومجــال 

االستشــاري ودوره التنمــوي حســب متغيــر المجلــس التنفيــذي ودوره فــي العمليــة التنمويــة ومجــال المجلــس 
وهذه القـيم ) ٠,٧٤(، )٠,٣٤(،)٠,٤٩(العمر، فقد بلغت الداللة اإلحصائية لهذه المجاالت على التوالي 

، قد يكـون السـبب فـي انسـجام وتوافـق أفـراد عينـة الدراسـة مـن أعضـاء المجلـس )α ≥ ٠,٠٥(أعلى من 
يحملــون مســمى مــدير ومــدير عــام، وعلــى اخــتالف التنفيــذي فــي محافظــات شــمال الضــفة الغربيــة ممــن 

مســتوياتهم العمريــة علــى مــا ورد فــي هــذه المجــاالت، بســبب وبعــد قــرار نقــل مرجعيــة المحــافظ لمكتــب 
الرئيس لشؤون المحافظات أصبح هنالك وضوح لطبيعـة عمـل المحـافظ كونـه يعمـل علـى تمثيـل الـرئيس 

بمــا يخــدم العمليــة التنمويــة وفــق الرؤيــة االســتراتيجية فــي المحافظــة ويتلقــى تعليماتــه مــن الــرئيس مباشــرة 
للســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية، باالضـــافة الـــى قيامـــة بتطبيـــق القـــوانين العامـــة واألشـــراف عليهـــا، كمـــا ان 
للمجلــس التنفيــذي دور فــي تحقيــق التنميــة عبــر ممارســته لصــالحياته المباشــرة ضــمن القــانون ومناقشــة 

لمحافظـــة واتخـــاذ القـــرارات المناســـبة التـــي تـــدفع العمليـــة التنمويـــة وتكـــون جميـــع القضـــايا التـــي تتعلـــق با
منسجمة مع طموحـات الهيئـات المحليـة واحتياجاتهـا المسـتقبلية، كـذلك قيامـة بتحديـد االولويـات التنمويـة 
للمحافظة عبر خطط تنموية متنوعة، كمـا ان للمجلـس االستشـاري عبـر االجتماعـات الدوريـة التـي يقـوم 

يقـــوم برفـــع توصـــياته التـــي ال تتمتـــع بصـــفة االلـــزام للمحـــافظ الـــذي يقـــوم بـــدوره برفعهـــا للمجلـــس بعقـــدها 
 .وعليه تم قبول الفرضية الصفرية. التنفيذي دور مهم في تحديد اولويات التنمية

 
كما ونجد أن مجال عالقة المحـافظ بـاألجهزة االمنيـة وأثرهـا التنمـوي وعالقـة المحـافظ بالهيئـات المحليـة 

، )٠,٨٩( ،)٠,٩٥(مجال الكلي حسب متغير العمر، فقـد بلغـت الداللـة اإلحصـائية لهـا علـى التـوالي وال
، ويرجع السبب فـي انسـجام وتوافـق أفـراد عينـة الدراسـة مـن )α ≥ ٠,٠٥(وهذه القيم أعلى من ) ٠,٧٢(

ام، أعضاء المجلس التنفيذي في محافظات شـمال الضـفة الغربيـة ممـن يحملـون مسـمى مـدير ومـدير عـ
وعلى اخـتالف مسـتوياتهم العمريـة، بسـبب ان لوجـود المحـافظ كـرئيس للجنـة االمنيـة والمجلـس التنفيـذي 
دور بـــارز فـــي انســـجام تحقيـــق عمليـــة التنميـــة مـــن خـــالل مـــا يقـــوم بـــه مـــن تطبيـــق القـــوانين التـــي تخـــدم 

يـق التنميـة عبـر الصالح العام وتساعد في تحقيق االمـن والحمايـة للمـواطنين االمـر الـذي يعـزز مـن تحق
جــذب العديــد مــن المشــاريع للمحافظــة، كــذلك فانــه وعبــر رئاســته للمجلــس التنفيــذي يقــوم بتنفــذ السياســة 
العامــــة للدولــــة وتحقيــــق اولوياتهــــا التنمويــــة بمــــا ينســــجم مــــع احتياجــــات الهيئــــات المحليــــة والمحافظــــة، 
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تنفيذي عبـر اقـراره للعديـد مـن المشـاريع باإلضافة الى ان التزام الهيئات المحلية بتنفيذ قرارات المجلس ال
التنموية المختلفة والتي تنسجم مع الخطط التنموية القطاعية للوزارات، باإلضافة ألهميـة الـدور الخـاص 

الشــراكة والتنســيق مــع المجلــس التنفيــذي مــن خــالل المشــاريع التــي تقــوم عالقــة بالهيئــات المحليــة عبــر 
ومناقشـــة المجلـــس التنفيـــذي، ورفـــع التوصـــيات المتعلقـــة بهـــذا  بتنفيـــذها والتـــي تكـــون مســـتندة علـــى دعـــم

المشاريع للـوزرات ذات العالقـة بتنفيـذها، وذلـك فـي سـبيل الحصـول علـى الـدعم الفنـي واللوجسـتي الـذي 
مــن شــأنه تعزيــز ســبل االنجــاز والرقــي بمســـتوى الخــدمات، االمــر الــذي ســينعكس ايجابــًا علــى تحقيـــق 

 .وعليه تم قبول الفرضية الصفرية التنمية داخل هذه المحافظات،
 

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية : "النتائج المتعلقة بفحص الفرضية الثالثة والتـي تـنص علـى :ثالثًا 
مكانــة فيمــا يتعلــق بــين متوســطات إجابــات أفــراد العينــة ) α ≥ ٠,٠٥(عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية 

 الحيات الممنوحــة لــه وتــأثير ذلــك علــى دوره فــي التنميــةاإلداري الفلســطيني والصــ التنظــيمالمحــافظ فــي 
 .  المستوى التعليميتعزى لمتغير 

 

للكشــف " ANOVA"ومــن أجــل فحــص الفرضــية الســابقة فقــد تــم إجــراء اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي
 :عن الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول أدناه توضح نتائج هذا االختبار

 

 .  تعزى  لمتغير المستوى التعليميالمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة  :٤.١٠جدول

 المجال
 المتوسطات الحسابية

 دبلوم
 فأدنى

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس

تـــــأثير المحـــــافظ علـــــى العمليـــــة التنمويـــــة  فـــــي حـــــدود 
 محافظته

3.22 3.12 3.23 3.16 

 2.46 3.03 3.26 3.23 ةالمجلس التنفيذي ودوره في العملية التنموي

 2.00 2.93 2.81 2.91 المجلس االستشاري للمحافظة ودوره التنموي

 5.00 3.83 4.09 3.94 عالقة المحافظ مع االجهزة األمنية وأثرها التنموي

 3.11 3.25 3.56 3.80 عالقة المحافظ بالمجالس المحلية

 3.14 3.28 3.41 3.42 الدرجة الكلية

 .عدم وجود فروق ظاهرية بين متوسطات المؤهالت العلمية) ١٠,٤(جدول يتضح من نتائج ال
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فـــي اســـتجابات أفـــراد العينـــة وفقـــًا لمتغيـــر ) ANOVA(نتـــائج اختبـــارات تحليـــل التبـــاين ٤.١١ جدول
 المستوى التعليمي

 

رقم
ال

 المجال 

 داخل المجموعات بين المجموعات
قيمة 

 "ف"

مستوى 
 الداللة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

١.  

ــــــى  ــــــأثير المحــــــافظ عل ت
العمليـــــة التنمويـــــة  فـــــي 

 حدود محافظته
.27 .09 3 13.91 .16 84 .56 .64 

٢.  
المجلس التنفيـذي ودوره 

 في العملية التنموية
1.26 .42 3 40.29 .63 64 .67 .57 

٣.  
المجلـــــــــس االستشـــــــــاري 

ودوره للمحافظــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 التنموي

1.03 .34 3 80.13 .95 84 .36 .78 

٤.  
عالقـــــــة المحـــــــافظ مـــــــع 
االجهـــزة األمنيـــة وأثرهـــا 

 التنموي

2.28 .76 3 60.96 .72 84 1.04 .37 

٥.  
عالقـــــــــــــــــــة المحـــــــــــــــــــافظ 

 بالمجالس المحلية
2.87 .95 3 60.36 .71 84 1.33 .26 

 76. 38. 84 25. 16.28 3 09. 29. المجال الكلي

 
بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة ) ١١,٤(ستعراض الجدول تبين من خالل ا

حـــول مكانـــة المحـــافظ فـــي التنظـــيم االداري الفلســـطيني مـــن منظـــور تنمـــوي، ) α ≥ ٠,٠٥(اإلحصـــائية 
 -:تعزى لمتغير المستوى التعليمي تبعًا لجميع مجاالت الدراسة والعرض التالي يوضح ذلك

حيــث كانــت أعلــى ). ٠,٦٤(فرية فــي المجــال األول حيــث بلغــت الداللــة اإلحصــائية تقبــل الفرضــية الصــ
ــــة . مــــن القيمــــة المفروضــــة ــــث بلغــــت الدالل ــــاني، حي ــــي المجــــال الث ــــل الفرضــــية الصــــفرية ف وكــــذلك تقب

ـــى مـــن القيمـــة المفروضـــة، ونقبلهـــا كـــذلك للمجـــال ). ٠,٥٧(اإلحصـــائية لهـــذا المجـــال  وهـــي أيضـــًا أعل
ونقبلهـا . وهي أعلى من القيمة المفروضـة). ٠,٧٨(داللة اإلحصائية لهذا المجال الثالث، حيث بلغت ال

وهـــي أعلـــى مـــن القيمـــة ). ٠,٣٧(كـــذلك للمجـــال الرابـــع، حيـــث بلغـــت الداللـــة اإلحصـــائية لهـــذا المجـــال 
وهـي ). ٠,٢٦(ونقبلها كذلك للمجال الخامس، حيث بلغـت الداللـة اإلحصـائية لهـذا المجـال . المفروضة
 .القيمة المفروضةأعلى من 



 

106 

وهذا يعني قبـول الفرضـية الصـفرية ) ٠,٧٦(فقد بلغت الداللة اإلحصائية  أما فيما يتعلق بالمجال الكلي
على مجاالت الدراسة وعلى مجالها الكلي، حيث أن أفراد عينة الدراسة على اختالف مؤهالتهم العلميـة 

 .الفلسطيني ودوره التنموي متفقين في آرائهم حول مكانة المحافظ في التنظيم االداري
 

ويعـــزو الباحـــث ذلـــك الـــى أن أفـــراد عينـــة الدراســـة فـــي محافظـــات شـــمال الضـــفة الغربيـــة علـــى اخـــتالف 
مؤهالتهم العلمية لديهم انسجام وتوافق، حيث أنهم يؤكدون على اهمية دور المحافظ فـي دعـم المشـاريع 

س التنفيــذي التــي يقــوم برفعهــا للــوزارات ذات التنمويــة ذات االولويــة للمحافظــة وتنفيــذها مــن خــالل المجلــ
العالقة واالختصاص التي بدورها تصادق عليها من مجلس الوزراء، باإلضـافة ان انـه يـتم رفـع الموازنـة 
الخاصة للمحافظة لمجلـس الـوزراء عبـر وزارة الحكـم المحلـي ومكتـب الـرئيس مـن اجـل المصـادقة عليهـا 

ممثـل كـل وزارة برفـع مـا تـم االتفـاق عليـه ل المحافظة، عبر قيـام وتضمينها باولويات تحقيق التنمية داخ
كــل حســب اختصاصــه للــوزارة المعنيــة وذلــك مــن اجــل تنســيق ســبل التعــاون الحكــومي النجــاز المشــاريع 
المتنوعـــة، وتقـــديم التصـــور الخـــاص بهـــا لمجلـــس الـــوزراء العتمـــاده وٕاقـــراره، كمـــا ان هنالـــك دور تنمـــوي 

ثيلهم الحتياجات جميع منـاطق المحافظـة مـن خـالل تقـديم هـذه االحتياجـات للمجلس االستشاري عبر تم
عبر االجتماعات الدورية، االمر الذي يحقق التكامل في تحديد االولويات التنموية بالمحافظة بمـا يخـدم 
مختلف شرائح المجتمع، ومما ال شك فيه ان لألجهزة االمنية تلتزم بتوجيهات المحـافظ فـي حفـظ النظـام 

م وتطبيـــق ســـيادة القـــانون وتنفيـــذ هيبـــة دولـــة فلســـطين، كمـــا ان العالقـــة التكامليـــة مـــا بـــين المحـــافظ العـــا
والهيئات المحلية تعزز من دور هـذه الهيئـات ويخـدم مصـالحها المتنوعـة فـي تحقيـق التنميـة المسـتدامة، 

العالقـة بـين المحـافظ كما ان افراد عينة الدراسة يؤكدون على انه ال يوجد تأثير لالنتماء السياسـي علـى 
ورئــيس الهيــة المحليـــة حيــث ان المحــافظ ملتـــزم بتوجهــات الـــرئيس ويعمــل علــى تحقيـــق الخطــط العامـــة 
للحكومة، وبالتالي تحقيق التنمية على مستوى المحافظة بشكل كامل، وعليه تم قبول الفرضـية الصـفرية 

 .عى مستوى جميع المجاالت والمجال الكلي للدراسة
 

ـــ :سادســـاً  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة : "ائج المتعلقـــة بفحـــص الفرضـــية السادســـة والتـــي تـــنص علـــىالنت
بين متوسـطات إجابـات أفـراد العينـة فيمـا يتعلـق ) α ≥ ٠,٠٥(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

مكانــة المحـــافظ فـــي النظـــام اإلداري الفلســـطيني والصـــالحيات الممنوحـــة لـــه وتـــأثير ذلـــك علـــى دوره فـــي 
 .  سنوات الخبرةتعزى لمتغير  يةالتنم

 
للكشــف " ANOVA"ومــن أجــل فحــص الفرضــية الســابقة فقــد تــم إجــراء اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي

 :عن الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول أدناه توضح نتائج هذا االختبار
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م اإلداري تنظــية المحــافظ فـي المكانـعــن المتوسـطات الحســابية السـتجابات أفــراد العينـة  :٤.١٢ جدول

  .الفلسطيني والصالحيات الممنوحة له وتأثير ذلك على دوره في التنمية

 
 

 المجال
 المتوسطات الحسابية

 ١٠ -٦من 
 سنوات

١٥-١١ 
 سنة

 ١٥أكثر من 
 سنة

تأثير المحافظ على العملية التنموية  في حـدود 
 محافظته

3.25 3.25 3.04 

 3.02 3.49 2.87 في العملية التنموية المجلس التنفيذي ودوره

 2.59 3.26 2.47 المجلس االستشاري للمحافظة ودوره التنموي

عالقــــة المحــــافظ مــــع االجهــــزة األمنيــــة وأثرهــــا 
 التنموي

3.90 4.04 4.01 

 3.41 3.45 3.70 عالقة المحافظ بالمجالس المحلية

 3.24 3.59 3.19 الدرجة الكلية

 
وجود فروق ظاهرية بين متوسطات فئـات سـنوات الخبـرة ولفحـص فيمـا ) ١٢,٤(يتضح من نتائج الدول 

 .م استخدام تحليل التباين األحاديإذا كانت هذه الفروق دالة إحصائيًا ت
 

في استجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير عدد ) ANOVA(نتائج اختبارات تحليل التباين :٤.١٣جدول
 :سنوات الخبرة في المؤسسة

 

رقم
ال

 مجالال 

 داخل المجموعات بين المجموعات
قيمة 

 "ف"

مستوى 
 الداللة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

١.  
تأثير المحافظ على العملية 
 التنموية  في حدود محافظته

.91 .45 2 13.27 .15 85 2.94 ٠,٠٦ 

٢.  
ره في المجلس التنفيذي ودو 
 العملية التنموية

4.66 2.33 2 36.89 .56 ٦٥ 2.11 0.07 

٣.  
المجلس االستشاري للمحافظة 

 ودوره التنموي
10.75 5.37 2 70.41 .82 85 6.49 .002 
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٤.  
عالقة المحافظ مع االجهزة 

 األمنية وأثرها التنموي
.20 .10 2 63.04 .74 85 .13 ٠,٨٧ 

٥.  
عالقة المحافظ بالمجالس 

 المحلية
.98 .49 2 62.25 .73 85 .67 ٠,٥١ 

 ٠,٠١ 4.89 65 22. 14.40 2 1.08 2.17 المجال الكلي

 

بأنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ) ١٣,٤(تبــين مــن خــالل اســتعراض الجــدول 
حـــول مكانـــة المحـــافظ فـــي التنظـــيم االداري الفلســـطيني مـــن منظـــور تنمـــوي، ) α ≥ ٠,٠٥(اإلحصـــائية 

ل غير سنوات الخبـرة تبعـًا لمجـال دور المجلـس االستشـاري للمحافظـة فـي عمليـة التنميـة والمجـاتعزى لمت
 :الكلي والعرض التالي يوضح ذلك

 

فنجد أن مجال تأثير المحافظ على العملية التنموية في حدود محافظتـه ومجـال المجلـس التنفيـذي ودوره 
لغـــت الداللـــة اإلحصـــائية لهمـــا علـــى التـــوالي فـــي العمليـــة التنمويـــة حســـب متغيـــر ســـنوات الخبـــرة، فقـــد ب

، ويعــود الســبب فــي انســجام وتوافــق أفــراد عينــة )α ≥ ٠,٠٥(، وهــذه القــيم أعلــى مــن )٠,٠٧(،)٠,٠٦(
الدراسة مـن أعضـاء المجلـس التنفيـذي فـي محافظـات شـمال الضـفة الغربيـة ممـن يحملـون مسـمى مـدير 

يهم، بـان نقـل مرجعيـة المحـافظ لمكتـب الـرئيس زاد ومدير عام، وعلى اختالف سنوات الخبرة المتوفرة لـد
من عالقة التشبيك مع الجهات المانوعة سـواء كانـت الداخليـة او الخارجيـة االمـر الـذي أدى الـى تعزيـز 
ـــان  ـــة، باالضـــافة ف ـــق التنمي ـــذها بالمحافظـــة وتحقي ـــتم تنفي ـــي ي ـــد االمـــوال لصـــالح المشـــاريع الت ســـبل تجني

حقيــق التنميــة عبــر مــا يقــوم بــه مــن الحصــول علــى موافقــة الــوزارات للمجلــس التنفيــذي دور مباشــر فــي ت
التــي يتبعــون لهــا علــى القــرارات التــي يــتم اتخاذهــا علــى مســتوى مجلــس المحافظــة، والعمــل علــى رفــع 
الخطط التي يقرها المجلس التنفيذي عبر الوزارات ذات االختصاص لمجلس الوزراء مـن أجـل اعتمادهـا 

االنســـجام والتكامـــل بـــين قـــرارات المحـــافظ ووزارة عضـــو المجلـــس التنفيـــذي،  والمصـــادقة عليهـــا، وتحقيـــق
والعمــل علــى جــذب المشــاريع التنمويــة للمحافظــة مــن خــالل المشــاريع التــي يــتم تقــديمها للــوزارات عبــر 

 .وعليه تم قبول الفرضية الصفرية. الدول المانحة والتي يكون جزء كبير منها مرتبط بمركز المحافظة
 

). ٠,٠٠٢(رضــية الصــفرية فــي المجــال الثالــث، حيــث بلغــت الداللــة اإلحصــائية لهــذا المجــال نــرفض الف
 ١٥-١١وقد كانت الفروق في هذا المجال لصالح سـنوات الخبـرة مـن . وهي أدنى من القيمة المفروضة

 ).٣,٢٦(سنة على باقي سنوات الخبرة، وبلغ المتوسط الحسابي لهذه الفئة 
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المحـافظ بـاألجهزة االمنيـة وأثرهـا التنمـوي وعالقـة المحـافظ بالهيئـات المحليـة  كما ونجد أن مجال عالقـة
وهــذه ) ٠,٥١(،)٠,٨٧(حســب متغيــر ســنوات الخبــرة، فقــد بلغــت الداللــة اإلحصــائية لهمــا علــى التــوالي 

، ويرجـــع الســـبب فـــي انســـجام وتوافـــق أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن أعضـــاء )α ≥ ٠,٠٥(القـــيم أعلـــى مـــن 
ذي فــي محافظــات شــمال الضــفة الغربيــة ممــن يحملــون مســمى مــدير ومــدير عــام، وعلــى المجلــس التنفيــ

اختالف سـنوات الخبـرة المتـوفرة لـديهم، بسـبب مـا تقـوم بـه االجهـزة االمنيـة مـن االلتـزام بقـرارات المجلـس 
التنفيذي حول تطبيق االمن والحماية للمواطنين، كما ان القـرارات الصـادرة عـن المجلـس تكـون منسـجمة 
ـــى االمـــن  ـــاظ عل ـــة فيمـــا يخـــتص بمجـــال عملهـــا، مـــن حيـــث الحف ـــادة االمني مـــع التوجهـــات الخاصـــة للقي
والممتلكــات العامــة، وهــذا بــدوره يعــزز التنميــة فــي المحافظــة مــن خــالل جــذب وتشــجيع االســتثمار فيهــا، 

التنسـيق االمر الذي ينعكس ايجابًا على رفاهية المواطن الفلسـطيني، كـذلك يوجـد عالقـات مـن التكامـل و 
مـــا بـــين الهيئـــات المحليـــة والمحافظـــة فـــي تحقيـــق االنجـــازات التنمويـــة حيـــث تقـــوم هـــذه الهيئـــات بتقـــديم 
احتياجاتها وأولوياتها ضـمن عالقـة تكامليـة مـع المحافظـة بمـا يحقـق االنسـجام فـي تنفيـذ هـذه المشـاريع، 

محليــة والمحــافظ دور مباشــر أن للعالقــة المباشــرة التــي تجمــع رؤســاء الهيئــات اليؤكــدون علــى  هــمأن كمــا
اللقــاءات واالجتماعــات الدوريــة التــي تعقــد لرؤســاء المجــالس البلديــة وملــزم أكثــر مــن القــانون، مــن خــالل 

والعمـــل علــى إيجــاد حلـــول  الهيئــات المحليــة علــى أوضــاع واحتياجـــات لإلطـــالعوالقرويــة مــع المحــافظ 
لتوجيهــات لرؤســاء الهيئــات المحليــة التخــاذ الــى تقــديم ا باإلضــافةوضــع الخطــط التنمويــة و مناســبة لهــا، 

، وعلـى التدابير الالزمة للحفاظ على الممتلكات العامة، والتعاون مع الجهات المختصـة لحـل المشـكالت
الــرغم مــن وجــود عالقــة قانونيــة ت مــا بــين الطــرفين إال ان لســمعة وطبيعــة التعامــل مــن جانــب المحــافظ 

نــرفض .ري داخــل المحافظـة، وعليــه تـم قبــول الفرضـية الصــفريةاثـر كبيــر فـي توجيــة وتنظـيم العمــل االدا
وهـي أدنـى ). ٠,٠١(الفرضية الصفرية في المجال الكلـي، حيـث بلغـت الداللـة اإلحصـائية لهـذا المجـال 

سنة على باقي  ١٥-١١وقد كانت الفروق في هذا المجال لصالح سنوات الخبرة . من القيمة المفروضة
حيـث أن أفـراد عينـة الدراسـة علـى اخـتالف ). ٣,٥٩(الحسـابي لهـذه الفئـة  سنوات الخبرة، وبلغ المتوسط

ــاينين فــي آرائهــم حــول مكانــة المحــافظ فــي التنظــيم االداري الفلســطيني مــن منظــور  ســنوات خبــرتهم متب
 .تنموي

 

ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة " :النتــــائج المتعلقــــة بفحــــص الفرضــــية الســــابعة والتــــي تــــنص علــــى :ســــابعاً 
بـين متوسـطات إجابـات أفـراد العينـة فيمـا يتعلـق ) α ≥ ٠,٠٥(د مستوى الداللة اإلحصائية إحصائية عن

اإلداري الفلســطيني والصــالحيات الممنوحــة لــه وتــأثير ذلــك علــى دوره فــي  تنظــيممكانــة المحــافظ فــي ال
 .     تعزى لمتغير المسمى الوظيفي التنمية
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لعينتـــــين مســـــتقلتين الســـــتخراج ) ت(اختبـــــار  مـــــن أجـــــل اإلجابـــــة علـــــى الفرضـــــية الســـــابقة تـــــم اســـــتخدام
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ومســتوى الداللــة لمعرفــة الفــروق بــين إجابــات أفــراد عينــة 

 :الدراسة، حيث الجدول التالي يوضح ذلك
 

 المسمى الوظيفيإلجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير ) T-Test) (ت(نتائج اختبارات : ٤.١٤جدول

 المتوسط العدد الجنس لمجالا
درجة 
 الحرية

 قيمة ت
الداللة 
 اإلحصائية

تــأثير المحــافظ علــى العمليــة التنمويــة  فــي 
 حدود محافظته

 3.16 78 مدير
86 -.53- .59 

 3.23 10 مدير عام

ــــــــة  ــــــــي العملي ــــــــذي ودوره ف ــــــــس التنفي المجل
 التنموية

 3.19 58 مدير
66 .30 .76 

 3.11 10 مدير عام

ـــــــــس االستشـــــــــاري للمحافظـــــــــة ودوره ال مجل
 التنموي

 2.84 78 مدير
86 -.12- .90 

 2.88 10 مدير عام

عالقة المحافظ مع االجهـزة األمنيـة وأثرهـا 
 التنموي

 4.00 78 مدير
86 .02 .98 

 4.00 10 مدير عام

 عالقة المحافظ بالمجالس المحلية
 3.47 78 مدير

٨٦ -.22- .82 
 3.54 10 مدير عام

 المجال الكلي
 3.37 58 مدير

٦٦ .12 .89 
 3.35 10 مدير عام

بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة ) ١٤,٤(تبين من خالل استعراض الجدول 
حـــول مكانـــة المحـــافظ فـــي التنظـــيم االداري الفلســـطيني مـــن منظـــور تنمـــوي، ) α ≥ ٠,٠٥(اإلحصـــائية 

 :ل الكلي والعرض التالي يوضح ذلكى الوظيفي لجميع مجاالت الدراسة والمجاتعزى لمتغير المسم
 

حيــث كانــت أعلــى ). ٠,٥٩(تقبــل الفرضــية الصــفرية فــي المجــال األول حيــث بلغــت الداللــة اإلحصــائية 
وكذلك تقبل الفرضية الصفرية في المجال الثاني، حيث بلغت الداللـة اإلحصـائية . من القيمة المفروضة

وهــي أيضــًا أعلــى مــن القيمــة المفروضــة، ونقبلهــا كــذلك للمجــال الثالــث، حيــث ). ٠,٧٦(جــال لهــذا الم
ونقبلهـا كـذلك للمجـال . وهي أعلى من القيمة المفروضة). ٠,٩٠(بلغت الداللة اإلحصائية لهذا المجال 

نقبلهـا و . وهـي أعلـى مـن القيمـة المفروضـة). ٠,٩٨(الرابع، حيث بلغت الداللة اإلحصائية لهذا المجـال 
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وهــي أعلــى مــن القيمــة ). ٠,٨٢(كــذلك للمجــال الخــامس، حيــث بلغــت الداللــة اإلحصــائية لهــذا المجــال 
 .المفروضة

 
وهـذا يعنـي قبـول الفرضـية الصـفرية ) ٠,٨٩(فقد بلغت الداللة اإلحصائية  أما فيما يتعلق بالمجال الكلي

دراســـة علـــى اخـــتالف مســـمياتهم علـــى مجـــاالت الدراســـة وعلـــى مجالهـــا الكلـــي، حيـــث أن أفـــراد عينـــة ال
 .الوظيفية متفقين في آرائهم حول مكانة المحافظ في التنظيم االداري الفلسطيني من منظور تنموي

 
ويعـــزو الباحـــث ذلـــك الـــى أن أفـــراد عينـــة الدراســـة فـــي المجـــالس التنفيذيـــة فـــي محافظـــات شـــمال الضـــفة 

فـق، تجـاه المكانـة الخاصـة بالمحـافظ داخـل الغربية على اخـتالف مسـمياتهم الوظيفيـة لـديهم إنسـجام وتوا
التنظيم االداري ودور ذلك في تحقيق التنمية من خالل المهام والصالحيات التي يقـوم بهـا المحـافظ فـي 
حفظ االمـن وتحقيـق العدالـة وتنفيـذ السياسـة العامـة للدولـة، وتحقيـق التعـاون والتكامـل مـع الـوزارات ذات 

شــاريع التنمويـة داخــل المحافظـة واعتمادهــا خـالل الــوزارات ذات العالقــة العالقـة فــي تنفيـذ العديــد مـن الم
والمصادقة عليها من قبل مجلـس الـوزراء، وعبـر المشـاركة العديـد مـن االطـراف داخـل المجتمـع المحلـي 
فــي المحافظــة فــي اقتــراح التوجهــات التنمويــة ذات االولويــة للمحافظــة واعتمادهــا مــن المجلــس التنفيــذي، 

د الكبيرة التي يقوم بها المحافظة عبـر االجهـزة االمنيـة فـي تطبيـق التوجهـات االمنيـة العامـة كذلك الجهو 
لســيادة الــرئيس والعمــل علــى تطبيــق القــانون وحفــظ النظــام االمــر الــذي يزيــد مــن فــرص االســتثمار فــي 

 .، وعليه تم قبول الفرضية الصفريةالمشاريع التنموية داخل المحافظة
لـم تجـرى مقابلـه مـع ) قلقيلية، سـلفيت، نـابلس، طوبـاس، جنـين( ي محافظات مقابلة محافظ تحليل 

محافظ طولكرم النه تم االكتفاء بمقابلة محافظ جنـين النـه كـان محـافظ طـولكرم وتـم نقلـه الـى جنـين 
 :على النحو التالي بنفس الفتره التي اجريت فيها المقابلة وكانت نتيجة اجابات المحافظين

 
 فظ، وما هي المرجعية القانونية التي تعتمد عليها؟ما هو منصب المحا •

كانت اجابة جميع المحافظين بان المحافظ هو ممثل لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئـيس االدارة 
العامــة فــي محافظتــه، امــا بخصــوص المرجعيــة فــان مرجعيــة المحــافظ حســب مــا افــاد جميــع المحــافظين 

 ١رقــــم  القــــرارات الرئاســــية، وقــــانون التشــــكيالت االداريــــة االردنــــيمــــن خــــالل المقابلــــة فهــــي المراســــيم و 
 .، وكل القوانين  السارية التي يذكر فيها دور للمحافظ١٩٦٦لسنة

 
 ما هي طبيعة العالقة مع مكتب الرئيس، وهل تعقد اجتماعاتكم بصورة دورية مع الرئيس؟ •
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لعالقـــة مـــن خـــالل وحـــدة شـــؤون كانـــت اجابـــة جميـــع المحـــافظين بـــان المحـــافظ ممثـــل للـــرئيس، وتـــتم ا
المحافظات ومستشـار الـرئيس لشـؤون المحافظـات، امـا بخصـوص االجتمـاع مـع الـرئيس كانـت اجـابتهم 

 . باالجماع بان االجتماعات مع الرئيس ليست دورية
 

بعـــد نقـــل مـــرجعيتكم مـــن وزارة الداخليـــة الـــى الرئاســـة مـــا هـــي طبيعـــة الُعالقـــة مـــع مجلـــس الـــوزراء  •
 مركز؟والوزارات في ال

كــان هنــاك تبــاين فــي اجابــة المحــافظين حيــث افــاد اثنــين مــن المحــافظين بــان المراســالت تــتم مــن خــالل 
وحــدة شــؤون المحافظــات وثالثــة افــادوا بــان المراســالت تــتم مباشــرة، امــا بخصــوص العالقــة افــاد جميــع 

ا يـؤثر علـى التنميـة وهـذ المحافظين بان هناك عدم فهم او معرفة لدى الكثير من الوزراء بـدور المحـافظ
 .في المحافظات بشكل سلبي

 
 ما هو دوركم في إعداد الموازنة العامة للسلطة؟ •

كانت اجابة جميع المحافظين انه ال يوجـد لهـم دور فـي اعـداد الموازنـة العامـة للسـلطة، ويقتصـر دورهـم 
ة االردنــي لعــام وهــذا يتعــارض مــع قــانون التشــكيالت االداريــ. طفــي اعــداد موازنــة المحافظــة كمؤسســة فقــ

 .لمحافظ التنموي، وهذا يضعف دور ا١٩٦٦
 

هل يتم تزويدكم  من مجلس الوزراء او من الـوزارات، بمـا هـو مخصـص لمحـافظتكم مـن الموازنـة  •
 العامة  والمشاريع التي ستنفذها الوزارات في محافظتكم ؟

مـن مشـاريع مقـرة مـن  كانت اجابة جميع المحافظين بانـه ال يـتم تزويـدهم بمـا هـو مخصـص لمحـافظتهم
وهــذا يضــعف  .بــل تقــوم الــوزارات بتنفيــذ المشــاريع دون التشــاور مــع المحــافظ. الموازنــة العامــة للســلطة

 .التخطيط على مستوى المحافظة وتبقى المحافظات دون دراية بما هو مخصص لها من مشاريع
 

ك اجتماعـات دوريـة ما هي طبيعة عالقتكم مع رؤسـاء الهيئـات المحليـة فـي محـافظتكم، وهـل هنـا •
 معهم، وهل هم اعضاء في المجلس التنفيذي؟

افــاد جميــع المحــافظين بــان العالقــة مــع الهيئــات المحليــة هــي عالقــة تكامليــة وتعتمــد علــى فهــم كــل مــن 
المحـــافظ ورئـــيس الهيئـــة المحليـــة لالنظمـــة والقـــوانين، وان المحافظـــة ال تقـــوم بتنفيـــذ مشـــاريع ولكـــن تقـــوم 

ات المانحـــة والجهـــات التـــي تقـــوم بالتنفيـــذ هـــي الهيئـــات المحليـــة، امـــا بخصـــوص بالتشـــبيك مـــع المؤسســـ
االجتماعــات فهنــاك تواصــل مســتمر معهــم ولكــن ال يوجــد اجتماعــات دوريــة مــع جميــع رؤســاء الهيئــات 
المحلية، وبخصوص عضوية المجلس التنفيذي افاد اثنين من المحافظين بـان عـدد مـن رؤسـاء الهيئـات 
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 وثالثــة مــن المحــافظين افــادوا بــان رؤســاء الهيئــات المحليــةفــي المجلــس التنفيــذي، المحليــة هــم اعضــاء 
 .ليسوا اعضاء في المجلس التنفيذي

 
 هل تقوم الهيئات المحلية بإعالمكم واستشارتكم بالمشاريع التي تنفذها بنطاق هيئتها المحلية؟ •

الدارات فــي المحافظــة بخصــوص افــاد ثالثــة مــن المحــافظين بــان الهيئــات المحليــة تقــوم بالتنســيق مــع ا
اولويات المشـاريع، واثنـين افـادوا بانـه ال يـتم التنسـيق معهـم بخصـوص المشـاريع التـي تقـوم بهـا الهيئـات 

 .المحلية
 

حسب المرسوم الرئاسي المحافظ هو رئيس لجنة التنظيم والتخطيط هل تمارسون هـذا بـالواقع ومـا  •
 الحكم المحلي؟الفرق بينها وبين لجنة التنظيم والبناء في 

افاد جميع المحافظين بان المرسوم الرئاسي غير مفعل وال يعمـل بـه، بسـبب وجـود لجنـة التنظـيم والبنـاء 
التي يراسها مدير الحكم المحلي في المحافظة، وهذه اللجنة تقوم بـنفس المهـام المنوطـة بلجنـة التخطـيط 

 .والتطوير
 

 زام مجلس الوزراء بتنفيذها؟، وما مدى التهل يوجد خطة إستراتيجية للمحافظة •
افاد اثنين من المحافظين بانـه يوجـد خطـة اسـتراتيجية للمحافظـة، وتـم اقـرار الخطـة بوجـود وزراء، ولكـن 
لــم يــتم اعتمــاد الخطــة رســميا مــن مجلــس الــوزراء، امــا ثالثــة مــن المحــافظين افــادوا بانــه ال توجــد خطــة 

 .لسنوية، ويتم التعامل مع الخطط التنفيذية ا|استراتيجية

 من وجهة نظرك كيف يساهم مسماك كرئيس للجنة األمنية في تنمية المحافظة؟ •

افاد جميع المحافظين بان االمن هـو اسـاس للعمليـة التنمويـة وكـون المحـافظ رئـيس للجنـة االمنيـة بقـرار 
تمــاع مــن الــرئيس، فيقــع علــى عاتقــه تــوفير البيئــة المناســبة لالســتثمار واســتتباب االمــن ، مــن خــالل االج

 .الدوري للجنة االمنية  واتخاذ االجراءات الالزمة، ورفع التقارير عن الوضع االمني الى الرئيس
 

ما مدى سلطتكم على المجلس التنفيذي في محافظتكم، وما هي مرجعيـة المجلـس القانونيـة، وهـل  •
 يقوم المجلس التنفيذي باعداد موازنة للمحافظة؟

تــداول فــي جميــع امــور المحافظــة ، وعلــى اعضــاء المجلــس تنفيــذ افــاد جميــع المحــافظين بــان المجلــس ي
وقانون التشكيالت  ٢٠٠٣تعليمات وقرارات المجلس، اما المرجعية القانونية فهي المرسوم الرئاسي لعام 

، وبخصـوص اعـداد موازنـة المحافظـة افـاد جميـع المحـافظين بـان المجلـس ١٩٦٦االدارية االردني لعام 
 .ة المحافظة السنويةال يقوم باعداد موازن
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هل يتم مراسلتكم بـالقوانين واألنظمـة والتعليمـات الصـادرة عـن مختلـف الـوزارات مـن اجـل تعميمهـا  •

 على المكاتب الفرعية للوزارات؟
افـــاد جميـــع المحـــافظين بانـــه ال يـــتم مراســـلتهم بـــالقوانين واالنظمـــة والتعليمـــات  الصـــادرة عـــن الـــوزارت 

مكاتب الوزارات في المحافظات، ولكن بعض القرارا او التعليمـات تصـل بالمركز من اجل تعميمها على 
 .للمحافظ من خالل المكاتب الفرعية  للوزارات او من خالل وحدة شؤون المحافظات

 
هـــل يوجـــد مجلـــس استشـــاري أهلـــي فـــي المحافظـــة، وعلـــى اي اســـاس تـــم تشـــكيله، ومـــا هـــو عـــدد  •

 اعضائه، وما دوره بالعملية التنموية؟

. عة من المحافظين بانه يوجد مجلس استشاري ، ومحافظة واحـدة ال يوجـد بهـا مجلـس استشـاريافاد ارب
، امـا عـدد ١٩٦٦اما االساس الذي يتم تشكيل المجلس به فهو قانون التشكيالت االداريـة االردنـي لعـام 

وذلــك  كمــا نــص القــانون االردنــي، ١٥اعضــائه فهنــاك اخــتالف بــين المحافظــات وال يوجــد التــزام بالعــدد 
. بسبب ان المؤسسات التي ينبغي دعوتها هي اكثر بكثير من العدد المنصـوص عليـه بالقـانون االردنـي

امــا دور المجلــس فــي العمليــة التنمويــة فهــو نقــل توجهــات المجمــع االهلــي وتحديــد االولويــات التنمويــة  
 .للمحافظة 

 
                                                                                            ما هي المعيقات التي تحد من دوركم التنموي؟ •

مـن خــالل اجابـات المحــافظين كانـت اجابــاتهم متقاربــة فـي المعيقــات التـي تــواجههم فـي العمليــة التنمويــة 
 :وهي 

ســية التــي غيــاب االنظمــة والقــوانين الناظمــة لعمــل المحــافظ  واســتناد المحــافظ فــي عملــه للمراســيم الرئا
الـــذي ال يتناســـب مـــع متطلبـــات وقتنـــا  ١٩٦٦تفتقـــر الـــى اللـــوائح التنفيذيـــة، والـــى القـــانون االردنـــي لعـــام 

 .الحاضر
عدم وجود دور للمحافظ في تحديد اولويات المشاريع واعتماد المشـاريع مـن قبـل الـوزارات المركزيـة فقـط 

 دون اشراك المحافظين

 حية للمحافظ في الصرف على المشاريع التطويريةالنظام المالي الذي ال يوجد فيه صال
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 الخامس الفصل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 االستنتاجات والتوصيات
 

 االستنتاجات٥.١
 

نتائج المقابالت مع مستشار الـرئيس لشـؤون للقوانين النظامة لعمل المحافظ و من خالل مراجعة الباحث 
اســة، ومــن خــالل المحافظــات ومنســق شــؤون المحافظــات فــي مكتــب الــرئيس والمحــافظين فــي حــدود الدر 

التحليل االحصائي لالستبانة التي وزعت على اعضـاء المجلـس التنفيـذي، ومـن خـالل مراجعـة االنظمـة 
 :والقوانين خرج الباحث باالستنتاجات التالية

تعـززت مكانـة المحــافظ فـي التنظــيم االداري الفلسـطيني بعـد نقــل مرجعيتـه لمكتــب الـرئيس، حيــث    •
 رئاســة الفلســطينية فــي المحافظــات، وجعلــه يحتــل مكانــة بــارزة فــيأن ذلــك جعــل المحــافظ ممثــل لل

الل سـيادة القـانون، ولكـن بحاجـة الـى لـوائح تحقيق الرؤية العامة للرئاسة داخل المحافظات، من خـ
 .تنفيذية بديلة عن قانون التشكيالت االدارية االردنية

 :مة للسلطة يعزى إلىيرى الباحث أن عدم وجود دور للمحافظ في إعداد الموازنة العا   •

عدم تنفيذ مبدأ الالمركزيـة فـي الحكـم حيـث الزالـت السـلطة تتعامـل باسـلوب المركزيـة دون إشـراك  . أ
 .المحافظات

 .عدم وجود عالقة هرمية واضحة تربط المحافظين بمجلس الوزراء  . ب

راء محليـة مـن قبـل مؤسسـة مجلـس الـوز عدم الفهم الكامل لـدور المحـافظين ودورهـم فـي التنميـة ال  . ت
 .والوزارات في المركز

 .بسبب أن إعداد الموازنة في السلطة يتم بشكل قطاعي وليس بشكل اقليمي  . ث
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اعتماد المحـافظين علـى المراسـيم الرئاسـية الصـادرة مـن رئـيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية وعلـى  •
ــه مــن التشــت١٩٦٧القــوانين االردنيــة التــي كانــت مطبقــة قبــل عــام  ت ، جعــل المحــافظين فــي حال

وعــدم الوضــوح فــي الــدمج فيمــا بينهمــا، حيــث ان القــوانين االردنيــة اصــبحت قديمــة وال تــتالئم مــع 
التطورات الحاصلة في مجـال الحكـم المحلـي واالدارة المحليـة فـي وقتنـا الحاضـر وتبعيـة المحـافظ 

الي يكـون هنـاك فيها لوزير الداخلية، اما المراسيم الرئاسية فانها تفتقـر الـى اللـوائح التنفيذيـة، وبالتـ
 .دور لالجتهاد في تفسير النصوص

افتقار المراسيم الرئاسية الى اللوائح التنفيذية التـي توضـح اليـة تنفيـذ مـا هـو منصـوص عليـه فـي   •
العديـــد مـــن الصـــالحيات واالختصاصـــات الفضفاضـــة وغيـــر  هـــاالمحـــافظ بموجبومـــنح  المراســـيم،

المـــور الفنيـــة التخصصـــبة للـــوزارات  يجعـــل المحـــافظ يتـــدخل فـــي. المحـــددة بشـــكل دقيـــق وواضـــح
 .وهيئات الحكم المحلي

هناك عدم وضوح فـي عالقـة المحـافظ مـع الهيئـات المحليـة، ومـا زاد مـن عـدم الوضـوح هـو عـدم  •
وجود دور محدد للمحـافظ فـي قـانون الهيئـات المحليـة الفلسـطيني، وتشـابه الصـالحيات الممنوحـة 

تحليـل اجابـة اعضـاء المجلـس التنفيـذي الـذين افـادوا للمحافظ ورئيس الهيئـة المحليـة، ومـن خـالل 
. بان عالقة المحافظ مع رؤساء الهيئـات المحليـة تعتمـد علـى شـخص المحـافظ اكثـر مـن القـوانين

وهــذا مــن الممكــن ان يخلــق عالقــة تعارضــية بــين المؤسســتين اذا كــان مســئولي المؤسســتين غيــر 
 .منسجمين او لهم مرجعية سياسية مختلفة

 ايير واالسـس التـي يـتم علـى أساسـها اسـتحداث المحافظـات والغائهـا، اضـافة الـى عـدمغياب المع •
والرقابــة  غيـاب المعـايير والشـروط التـي يـتم علـى اساسـها تعيـين المحـافظين وعـزلهموجـود اسـس و 

 .عليهم

 :عدم وضوح دور المجلس االستشاري  الذي يساعد المحافظ في عمله وذلك من خالل  •

اري في الهيكليـة الموحـدة للمحافظـات دون ان يـذكر فـي المراسـيم الرئاسـية، وجود المجلس االستش . أ
ولهذا بعض المحافظات يوجد بها مجلس استشاري والبعض االخر ال يوجد به مع االخـتالف فـي 

 .عدد اعضائه ومكوناته في المحافظات الموجود فيها

االردني في تشكيل المجلـس،  من قانون التشكيالت االدارية ٣٩استناد المحافظين الى  المادة   . ب
علمــا ان المــادة اشــترطت موافقــة وزيــر الداخليــة علــى االســماء واشــترطت ان ال يزيــد العــدد عــن 

 .خمسة عشر، وهذا ما لم يحدث في تشكيل المجالس االستشارية ضمن حدود الدراسة

جلـس الم من خالل  تحليل اجابة اعضاء المجلس التنفيذي لالسـتبيان نالحـظ عـدم وضـوح دور . ت
 .االستشاري
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 :عدم وضوح دور المجلس التنفيذي من خالل •

حســب مــا جــاء فــي المراســيم  الــرئيس مكتــب إلــى الداخليــة وزارة مــن المحــافظ مرجعيــة نقــل إن . أ
والتي منحـت المجلـس  األردنيةاالدارية  التشكيالت نظام من) ٣٠( رقم المادة يجعل الرئاسية،

يقوم المحافظ برفعها الى وزير الداخلية  لدمجها فـي و  التنفيذي اعداد مشروع موازنة المحافظة
 ووزيــر المحــافظ بــين هرميــة عالقــة يوجــد ال ألنــه وذلــك ،لهــا قيمــة الالموازنــة العامــة للدولــة 

اإلداريــة  التشـكيالت نظـام فـي حيــث حيـث الغيـت تبعيـة المحــافظ الـى وزيـر الداخليـة، الداخليـة
 يقــوم الــذي الــوزراء مجلــس إلــى يتبــع بــدوره الــذيو  الداخليــة وزيــر إلــى يتبــع المحــافظ األردنــي
، وهــذا مــا اكدتــه مفعلــة غيــر تصــبح) ٣٠( المــادة فــإن  المرجعيــة نقــل وبعــد الموازنــة، بإعــداد

 .اجابات المحافظين اثناء المقابلة، وتحليل االستبيان الذي تم توزيعه على المجلس التنفيذي
 مــن انقضــائها الواجــب المــدة األردنــيداريــة اإل التشــكيالت نظــام أو الرئاســي المرســوم يوضــح لــم . ب

ـــــس دعـــــوة أجـــــل ـــــذي المجل ـــــاد، التنفي ـــــي لعـــــام  لالنعق ـــــة األردن وجعـــــل نظـــــام التشـــــكيالت اإلداري
مــن النظــام، وتــم تــدارك الــدعوة فــي  ٣٦الــدعوة لتقــدير المحــافظ كمــا جــاء فــي المــادة رقــم ١٩٦٦

مــاع المجلــس مــرة واحــدة الــذي نــص علــى اجت ١٩٩٥نظــام التشــكيالت االداريــة األردنيــة لعــام 
أمـــا قـــانون التشـــكيالت االداريـــة الفلســـطيني المقـــر مـــن المجلـــس التشـــريعي . علـــى األقـــل شـــهريا

كمـا جـاء فـي المـادة رقـم   بالقراءة الثانيـة  حـدد بـان المجلـس يعقـد مـرة واحـدة علـى األقـل شـهريا
٣٠. 

ــم  . ت ــم حيــث ،التنفيــذي المجلــس فــي القــرار اتخــاذ آليــة توضــح ل  بالنظــام ســواء كرهــاذ علــى يــرد ل
 نظـــام خـــالل مـــن بـــاألردن األمـــر هـــذا تـــدارك وتـــم. الرئاســـية بالمراســـيم أو ١٩٦٦لعـــام  األردنـــي

 بأكثريـــــة أو باإلجمـــــاع يتخـــــذ القــــرار أن علـــــى نـــــص حيــــث ١٩٩٥ لســـــنة األردنيـــــة التشــــكيالت
ـــد األصـــوات ـــرجح تســـاويها وعن ـــذي الجانـــب ي ـــانون التشـــكيالت  .المحـــافظ معـــه صـــوت ال أمـــا ق

بــان القــرارات تصــدر  ٣٠يــة الفلســطيني المقــر بــالقراءة الثانيــة، فقــد وضــح فــي المــادة رقــم اإلدار 
 .باألغلبية المطلقة، وعند تساوي األصوات يرجح صوت الجانب الذي صوت معه المحافظ

الـذي يتكـون مــن  التنفيـذي المجلــس أعضـاء، ٨كمـا جــاء فـي المـادة رقـم  الرئاسـي المرسـومحـدد  . ث
ميـــة فـــي المحافظـــة مـــا عـــدا المحـــاكم والنيابـــة، وعـــدد مـــن رؤســـاء البلـــديات مـــدراء الـــدوائر الحكو 

منــه،  ٢٩أمــا  قــانون التشــكيالت اإلداريــة الفلســطيني فجــاء فــي المــادة رقــم . والمجــالس المحليــة
بـــان المحـــافظ رئـــيس المجلـــس وأعضـــاء المجلـــس هـــم نائـــب المحـــافظ، ومـــدير الشـــرطة، ومـــدراء 

ــــين  ــــدوائر الحكوميــــة بصــــفتهم ممثل عــــن الــــوزارات المختصــــة ومــــدراء المؤسســــات الحكوميــــة، ال
لعـــام  ١ونـــص نظـــام التشـــكيالت اإلداريـــة األردنـــي فـــي المـــادة رقـــم. باســـتثناء المحـــاكم والنيابـــة
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، على أن المجلس التنفيذي يتألف من المحافظ رئيسـا وعضـوية مسـاعد المحـافظ، وقائـد ١٩٦٦
 .حاكمالمنطقة ورؤساء الدوائر في المحافظة باستثناء الم

رئيسا للجنـة التخطـيط والتنظـيم فـي المحافظـة دون  ٢٠٠٦لعام  ١مرسوم رقم يعد المحافظ وفقا لل •
مهام هذه اللجنة وصالحياتها وعالقتهـا مـع لجنـة التنظـيم والبنـاء التـي يراسـها مـدير ان يتم تحديد 

 .، مما ادى الى تجميد العمل بالمرسومالحكم المحلي في المحافظة
علــى ان المحـــافظ رئــيس اللجنــة االمنيـــة فــي محافظتــه، ولـــم  ٢٠٠٦لســنة  ٢ نــص المرســوم رقـــم •

 .االجهزةبعض يوضح ما هي عالقة المحافظ مع وزير الداخلية الذي تتبع اليه 

هناك عدم وضوح في درجات المحافظين علما بان رواتـبهم هـي نفـس الراتـب ويـتم التعامـل معهـم  •
ـــوزير وهـــو مـــا يتعـــارض مـــع قـــانون مكاف ئـــات ورواتـــب المحـــافظين المقـــر مـــن المجلـــس تعامـــل ال

 .التشريعي

 .هناك غياب واضح لدور المحافظ في القوانين التي أقرت بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية •
عدم وضوح سلطة المحافظ على موظفي مكاتب الوزارات في نطاق محافظته، وعدم وضـوح آليـة  •

 .لعمل من وجهة نظر المحافظاتخاذ اإلجراءات بحقهم إذا كان وجودهم يعيق ا

 .عدم وضوح الية تعيين نائب المحافظ وما هي الشروط الواجب توفرها في نائب المحافظ •

ولـيس اعتمـاد عليهـا جـدل فـي مـدى قانونيتهـا، ان تبعية المحافظ تعتمـد علـى مراسـيم مـن الـرئيس  •
ه مــا حصــل مــن ، ومــا يؤكــداو القــانون االساسـي للســلطة علـى قــانون مقــر مــن المجلــس التشــريعي

تغير تبعية المحافظ أكثر من مره ما بين الرئيس ووزير الداخلية، بقرار مـن الـرئيس دون توضـيح 
 .األسباب التي تدعو لذلك

عدم وضوح عالقة المحـافظ مـع مكتـب الـرئيس وهـل المحافظـة جـزء مـن مكتـب الـرئيس، ام هيئـة  •
فة الشخصـية ات مـا يلغـي صـمستقلة، حيث ان مكتب الرئيس لـه مـن الصـالحيات علـى المحافظـ

والــذي حــدد بــان  ٢٠٠٣لســنة  ٧٤االعتباريــة للمحافظــات، وهــو مــا عــززه المرســوم الرئاســي رقــم 
 .المحافظات وموظفيها هم من موظفي مكتب الرئيس

من خالل متابعة مراحل إقرار قانون التشكيالت اإلدارية الفلسـطيني بـالقراءة الثانيـة، يـرى الباحـث  •
 .م بالقانون االساسي من قبل الجهات التي من واجبها حماية القانونان هناك عدم التزا

أمــور إداريــة   مضــمونها فــان الرئاســية التــي لهــا عالقــة بالمحــافظين، المراســيم مراجعــة خــالل مــن •
والتشكيالت اإلدارية، وهـذه مـن صـالحيات مجلـس الـوزراء، كمـا جـاء فـي المـادة  تقسيماتتهتم بال

فيمــا عــدا مــا " ساســي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، والتــي نصــت علــى مــن القــانون األ) ٦٣(رقــم 
لــرئيس الســلطة الوطنيــة مــن اختصاصــات تنفيذيــة يحــددها القــانون األساســي، تكــون الصــالحيات 
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 صـدرت المراسـيم بـان المراسـيم فـي يـذكر ولـم ،"التنفيذية واإلداريـة مـن اختصـاص مجلـس الـوزراء
 .الوزراء مجلس من بتنسيب

متابعـــــة الوصـــــف الـــــوظيفي لـــــإلدارات العامـــــة واإلدارات التـــــي تتكـــــون منهـــــا هيكليـــــة مـــــن خـــــالل  •
المحافظـــة، يـــرى الباحـــث أن بعـــض الصـــالحيات الممنوحـــة لهـــا هـــي أمـــور تخصصـــية وتنفيذيـــة، 

 .وباألصل هي من صالحية الوزارات

مـوظفي االجراءات التي يستطيع المحـافظ اتخاذهـا بحـق ما يوضح في المراسيم الرئاسية ال يوجد  •
مكاتب الوزارات واالجهزة االمنية ضمن حـدود محافظتـه، اذا كـان وجـودهم بمـواقعهم يعيـق العمـل 

وضــح هــذه  ١٩٦٦علمــا بــان قــانون التشــكيالت االداريــة االردنــي لعــام . مــن وجهــة نظــر المحــافظ
 .االجراءات ولكن من خالل وزير الداخلية

قــات التــي تواجــه اعمــالهم وايجــاد اليــات ال يوجــد تواصــل بــين مــوظفي المحافظــات لتــدارس المعي •
 . مشتركة للنهوض باعمال المحافظة

 

 التوصيات ٥.٢
 

وال تكــون مــن ضــمن هيكليــة تشــكيل هيئــة مســتقلة تتبــع للــرئيس لحــين اصــدار قــانون المحافظــات  •
شـؤون المحافظـات، يقـع هيئـة هيئـة هـذه التسـمى مكتب الرئيس كما هـي وحـدة شـؤون المحافظـات، 

ومجلــس  تابعــة أعمــال المحافظــات، ويكــون رئــيس الهيئــة عضــو فــي مجلــس الــوزراء علــى عاتقهــا م
، ويكون حلقة الوصل ما بـين المحافظـات ومجلـس الـوزراء بـدال مـن ايحضر اجتماعاتهالمحافظين 

وزارة الداخليـــة حســـب مـــا جـــاء فـــي القـــوانين األردنيـــة، الن المحـــافظ حســـب مـــا جـــاء فـــي المراســـيم 
ممثـل السـلطة التنفيذيـة ورئـيس اإلدارة العامـة وال يمكـن أن يقـوم بهـذه  س وممثـل الـرئي الرئاسية هو

المهام دون أن يكون على اتصال مباشر ودراية كاملـة بـالقرارات التـي تصـدر عـن مجلـس الـوزراء، 
 .وان يتم إيصال رؤيته لمجلس الوزراء

جـالس التـي تسـاعد إصدار لوائح تنفيذية توضح اختصاصـات واليـة تشـكيل واجتماعـات اللجـان والم •
المجلـس التنفيـذي، المجلـس االستشـاري، اللجنـة األمنيـة، لجنـة التخطـيط ( المحافظ في عمله وهـي 

الن وجودهــا بالشــكل الحــالي مــع اســتخدام القــوانين والمراســيم عبــارات فضفاضــة وعامــة ) والتنظــيم
 .يجعل االجتهاد الشخصي كبير

لطة الوطنيـــة الفلســـطينية، والتـــي لـــم تـــذكر دور الســـ ةفتـــر  تجـــراء تعـــديالت بـــالقوانين التـــي صـــدر إ •
للمحــافظ فيهــا، خصوصــا القــوانين  التــي لهــا عالقــة بالهيئــات المحليــة والصــحة والصــناعة وحمايــة 

 .المستهلك
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إبقاء عدد المحافظات على ما هو عليه مع إجراء بعض التعـديالت علـى حـدودها حسـب المسـاحة  •
يـة جميـع المؤسسـات العاملـة ضـمن الحـدود اإلداريـة وعدد السكان، مع العمل علـى أن تكـون مرجع

 .  للمحافظة هي للمحافظة نفسها وليس لمحافظة ثانية

تحديد الشـروط الواجـب توفرهـا بمـن يشـغل منصـب محـافظ  علـى أن تكـون الدرجـة العلميـة والخبـرة  •
 .العملية من ضمن الشروط

هيئـــة شـــؤون المحافظـــات  لإشـــراك أكثـــر مـــن جهـــة فـــي اختيـــار المحـــافظ كـــان يـــتم تنســـيبه مـــن قبـــ •
 .ئيسمجلس الوزراء  ويصدر قرار التعيين من الر  ومصادقة

انتهـاء  بعـدتوضيح هل تنتهي مدة عمل المحافظ بانتهاء والية الـرئيس، وهـل واجـب علـى المحـافظ  •
 .والية الرئيس بأداء اليمين أمام الرئيس الجديد أم ال

نميـة المحافظـات حسـب األولويـات التـي يـتم تخصيص نسبة من الموازنة العامة للسلطة مـن اجـل ت •
 .تحديدها من قبل المحافظ والمجالس المساعدة له في المحافظة، وذلك تعزيزا لمبدأ الالمركزية

مؤسسـة تتبـع  المحافظـة هيئـة مسـتقلة أممؤسسـة توضيح عالقـة المحافظـة مـع مكتـب الـرئيس وهـل  •
 .مكتب الرئيس الى

بمــا ال يتعــارض مــع قــانون رواتــب ومكافئــات المحــافظين تحديــد درجــات المحــافظين بشــكل واضــح و  •
والــوزراء المقــر مــن المجلــس التشــريعي، حيــث أن القــانون وضــح بــان هنــاك فــرق مــا بــين المحــافظ  
والوزير من حيث الراتب الذي يتقاضاه أثناء عمله و تقاعده، ومن خالل مراجعة المراسيم الرئاسـية 

 .قوا على درجاتهم التي كانو عليها قبل تعيينهم محافظينلم تحدد درجات كثير من المحافظين، وب

تحديد طبيعة التنظيم اإلداري في السلطة هل هو مركزي أم ال مركزي، ويـرى الباحـث أن يـتم التحـول  •
إلى الالمركزية بشكل يتماشى مع مبادئ الحكم الرشيد، الن الهدف من انظمة الحكـم التـي حكمـت 

يـة الفلسـطينية هـو تنفيـذ اجنـدة الجهـات الحاكمـة مـن خـالل جعـل فلسطين قبل انشـاء السـلطة الوطن
 .مصدر القرار في المركز

 .تحديد عالقة المحافظ مع وزير الداخلية وقادة االجهزة االمنية في المركز •

ـــد عالقـــة المحـــافظ مـــع الهيئـــات المحليـــة  وتوضـــيح القصـــد باالشـــراف عليهـــا مـــع االخـــذ بعـــين  • تحدي
ـــ ـــار ان هـــذه المجـــالس ت ـــة عليهـــا بمـــدى  رم انتخابهـــا مـــن المـــواطنين، وان ينحصـــر دو االعتب الرقاب

 .التزامها باالنظمة والقوانين دون ان يكون لهم دور باعمالعها وقراراتها

يــتم التفريـــق بــين محافظــة كبيـــرة ومحافظــة صـــغيرة، كليـــة الموحــدة للمحافظــات بحيـــث تعــديل فــي الهي •
ائر بمــا يتماشــى مــع توجــه الســلطة لعمــل وكــذلك تعــديل بعــض بنــود الوصــف الــوظيفي لــبعض الــدو 

المحافظات هل هي تنفيذية ام اشرافية، الن بعض النقـاط فـي الوصـف الـوظيفي هـي امـور تنفيذيـة 
 .الفنيةتصاصات الوزارات خمن ا
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مرجعيـة فـي وحـدة شـؤون المحافظـات لكـل ادارة عامـة فـي المحافظـات ، يقـع علـى عاتقهـا عقـد  ايجاد •
 العــامين فــي المحافظــات، للتباحــث فــي نقــاط القــوة والضــعف فــي عملهــااجتماعــات دوريــة للمــدراء 

 .وللتواصل وتوحيد العمل في المحافظات

 

 المقترحات البحثية ٥.٣
 
 .الهيئات المحلية رؤساءالضفة الغربية من وجهة نظر  التنمية في محافظات شمال معوقات دراسة •
 .غربيةاجراء دراسات حول تخطيط التنمية في محافظات الضفة ال •

اجــراء دراســة حــول دور القطــاع الخــاص واألهلــي فــي تحقيــق التنميــة فــي محافظــات شــمال الضــفة  •
 .الغربية
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 قائمة المصادر والمراجع 
 

 المراجع 
 
، المجلـس الفلسـطيني البلـديات وهيئـات الحكـم المحلـي فـي فلسـطين): ٢٠٠٤. (اشتية، م، حبـاس، أ •

 .للتنمية واالعمار، فلسطين

ــــة): ١٩٩٦. (بريــــز، ك • ــــة، دراســــة مقارن المؤسســــة الجامعيــــة للدراســــات . ١، طنظــــم اإلدارة المحلي
 .والنشروالتوزيع، بيروت

.  ١، طأي نـــوع مـــن الســـلطة المحليـــة نريـــد؟ دراســـة الحالـــة الفلســـطينية): ١٩٩٦. (الجربـــاوي، ع •
 مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، نابلس

 .، منشأة المعارف، االسكندريةتيجيتهااإلدارة المحلية واسترا): ١٩٨٧. (الجندي، م •

، دراسـة تحليليـة مقارنـة، دار اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في المملكة األردنيـة): ٢٠٠٣. (الخاليله، م •
 .رند للنشروالتوزيع، الكرك

دار . ١،طنظـــام الحكـــم واالدارة المحليـــة المفـــاهيم العلميـــة وحـــاالت دراســـية): ١٩٧٧. (رشـــيد، ا •
 .ةالمعارف، القاهر 

 .دار المعارف، القاهرة. ٢، طاالدارة المحلية المفاهيم العلمية ونماذج تطبيقية): ١٩٨١. (رشيد، ا •

. ١،طاإلدارة المحلية في المملكة األردنية الهاشـمية حاضـرها ومسـتقبلها) : ١٩٩٧. (الرواشدة، ش •
 .مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان

ثره على كفايتها من نظـم اإلدارة المحليـة دراسـة تشكيل المجالس المحلية وأ): ١٩٩٣. (الزعبي، خ •
 .مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان. ٣ط مقارنة،

دار الثقافــة، . ، الطبعــة الثالثــةتشــكيل المجــالس المحليــة وأثــره علــى كفايتهــا): ١٩٩٣. (الزعبــي، خ •
 . عمان

 .شأة المعارف، االسكندرية، منتشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها): ١٩٩٧. (الزعبي، خ •

 .، دار مجدالني للنشر والتوزيع، عمانالتنمية اإلدارية والدول النامية): ١٩٩٣. (زويلف، ح •

 .المركز العربي، عمان. االدارة المحلية في االردن وفرنسا): ١٩٩٤. (شطناوي، ع •
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ــــي األردن وفرنســــا): ١٩٩٤. (شــــطناوي، ع • ــــا ف ــــة وتطبيقاته ــــي المر . ١، طاإلدارة المحلي كــــز العرب
 .للخدمات الطالبية، عمان

 .، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانموسوعة القضاء االداري): ٢٠٠٤. (شطناوي، ع •

 . ، دار الحكمة، لندننظام الحكم المحلي في بريطانيا): ١٩٩٩. (شكري، ف •

 .يرة، عماندار المس. ، الطبعة االولىاالدارة المحلية دراسة مقارنة): ٢٠٠١. (الشيخلي، ع •

دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع والطباعـة، . ١، طاإلدارة المحلية دراسة مقارنة): ٢٠٠١. (الشـيخلي، ع •
 .عمان

دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعـة، . ١، طاالدارة المحلية، دراسة مقارنة): ٢٠٠١. (الشيخلي، ع •
 .عمان

 .، بيروتاإلدارة المحلية، دراسة مقارنةالعالقة بين الحكومة المركزية و ): ٢٠٠٢. (الشيخلي، ع •

، الحكــم المحلــي فــي الــوطن العربــي واتجاهــات التطــوير): ٢٠٠٥. (الطعامنــة، م، عبــد الوهــاب، س •
 .المنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة

اصــــالح اإلدارة الحكوميــــة، آفــــاق اســــتراتيجية لإلصــــالح اإلداري والتنميــــة ): ١٩٩٥. (عاشــــور، أ •
 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة العربية في مواجهة التحديات العالمية،اإلدارية 

 .، دار النهضة، القاهرةمبادئ القانون اإلداري): ١٩٩٢. (العطار، ف •

 .، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية، القاهرةالتنمية والدولة): ٢٠٠٣. (عالم، س •

 .، المطبعة الحديثة، القدسانون اإلداري الفلسطينيمبادئ الق): ٢٠٠٣. (عمرو، ع •

.  ١، دراســــة مقارنــــة، طاالدارة المحليــــة وتطبيقاتهــــا فــــي الــــدول العربيــــة): ١٩٨٣. (عواضــــة، ح •
 .للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت المؤسسة الجامعية

المؤسسـة . ١ط ، دراسة مقارنـة،االدارة المحلية وتطبيقاتها في الدول العربية): ١٩٨٣. (عواضة، ح •
 .الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

 .، دار المعارف، مصر١٩١٤-١٨٦٤االدارة العثمانية في والية سوريا ): ١٩٦٩. (عوض، ع •

 .، المنظمة العربية، القاهرةقضايا وتطبيقات، الحكمانية): ٢٠٠٣. (الكايد، ز •

ــي ): ١٩٩٤. (محمــد غــزوي،م • ــة ف ــة الهاشــميةنظريــات حــول االدارة المحلي ــة األردني . ١، طالمملك
 . المكتبة الوطنية، عمان



 

124 

 دار المناهج، عمان. إدارة األعمال الحكومية): ٢٠٠٢. (محمد، أ •

 .، أسس وتطبيق، عماناإلدارة المحلية): ٢٠٠٠. (المعاني، ا، أبو فارس،م •

 .ماء المدن، الرياض، المعهد العربي إلنالالمركزية في االدارة المحلية العربية): ٢٠٠٦. (النعيم، ع •
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 رسائل الماجستير

. ، جامعـــة مؤتـــه، األردندور الحـــاكم اإلداري فـــي عمليـــة التنميـــة المحليـــة): ٢٠٠٨. (الجبـــور، م •
 ).رسالة ماجستير غير منشوه(

، جامعـة واقع واستراتيجيات تطوير اإلدارة المحلية في األراضي الفلسطينية): ٢٠٠٦. (حسـيبا، س •
 . نجاح الوطنية، فلسطينال

. ، الجامعـة األردنيـة، األردنياألردنـ النظام القانوني للمحافظ في التشـريع): ١٩٩٩( .خريسات، م •
 ).رسالة ماجستير غير منشورة(

اختصاصات واستراتيجيات البلديات والهيئـات المحليـة وآثارهـا فـي المشـاركة ): ٢٠٠٥. (زهران، م •
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (، فلسطينجامعة النجاح الوطنيةوالتنمية، 

اإلطــار القــانوني القــائم فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة وأثــره فــي التنميــة ):  ٢٠٠٧. (مســعود، أ •
 .فلسطين -جامعة النجاح الوطنية ،٢٠٠٤وحتى  ١٩٩٤السياسية منذ 

 أدائهمـا العالقة بين مؤسستي المحافظات والبلـديات وانعكـاس ذلـك علـى): ٢٠٠٦. (المصري، غ •
 .، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين٢٠٠٤-١٩٩٤منذ  في مناطق الضفة الغربية
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 منشورات واصدارات المؤسسات
نزاهــة والشــفافية فــي اجــراءات تعيــين المناصــب ال): ٢٠١١(اإلئــتالف مــن أجــل النزاهــة والمســائلة  •

 .رام اهللا، )٤٣(الجزء األول، تقرير رقم  العليا في السلطة الوطنية الفلسطينية،

، التجربــة رؤيــة مــن أجــل فلســطين، تــأثيرات العولمــة علــى الــنظم المحليــة): ٢٠٠٥. (األعــرج، ح •
 .، فلسطين)بكدار(الفلسطينية، المجلس اإلقتصادي الفلسطيني

الهيئـــة ). ٣٤تقريـــر قـــانوني، (، التنظـــيم اإلداري للمحافظـــات فـــي فلســـطين): ٢٠٠٣. (بشـــناق، ب •
 .لمواطن، فلسطينالفلسطينية المستقلة لحقوق ا

، مركـز البحـوث والدراسـات الفلسـطينية، أي نوع من السلطة المحلية نريد): ١٩٩٦. (الجربـاوي، ع •
 .نابلس

سلسـلة أوراق بحثيـة،  البنية القانونيـة والتحـول الـديمقراطي فـي فلسـطين،): ١٩٩٩. (الجرباوي، ع •
 .المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام اهللا

 ، تونساساليب التنظيم االداري المركزية والالمركزية): ٢٠١١(ونسية للقانون اإلداري الجمعية الت •

ــــــــــــة،  • ــــــــــــة والالمركزي الجمعيــــــــــــة التونســــــــــــية للقــــــــــــانون االداري، أســــــــــــاليب التنظــــــــــــيم اإلداري المركزي
 .٢٠١١يوليو١٨تونس،

 .ام اهللا، وزارة الحكم المحلي، ر دور المجالس المشتركة في التنمية المحلية): ٢٠٠٨. (حميد، ك •

صـــراع الصـــالحيات وغيـــاب المســـؤوليات فـــي الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية، مـــؤتمر أمـــان الســـنوي  •
 .٢٠٠٧الثالث، رام اهللا، غزة 

ــي فــي فلســطين): ٢٠٠١. (طوقــان، ط • ــة والحكــم المحل ــر حــول الالمركزي ، الهيئــة الفلســطينية تقري
 .، رام اهللا)٢(المستقلة لحقوق المواطن، تقرير رقم 

، المجلس التشـريعي الفلسـطيني، قانون التشكيالت اإلدارية): ٢٠٠٠. (المجلس التشريعيفلسطين،  •
 . رام اهللا

، وحــدة شــؤون المحافظــات، رام الهيكليــة الموحــدة للمحافظــات): ٢٠٠٦. (مكتــب الــرئيسفلســطين،  •
 .اهللا

ـــي): ٢٠١٠. (فلســـطين، وزارة الحكـــم المحلـــي • ـــوزارة الحكـــم المحل -٢٠١٠(اإلطـــار االســـتراتيجي ل
 .رام اهللا  ،)٢٠١٤
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، حقوق اإلنسان في قوانين العقوبات السـارية فـي فلسـطين): ١٩٩٩. (الهيئة الفلسطينية المستقلة •
 .دراسات ومالحظات انتقادية، رام اهللا

 

 العربيةالقوانين والتشريعات 

 .٢٠٠٠لعام  ٤٧نظام التشكيالت االداريه االردني رقم  •

 .١٩٩٦لعام  ٣٤قانون االداره المحليه االردني رقم  •

 .١٩٩٥لسنة  ٣١نظام التقسيمات االداريه االردني رقم  •

 .١٩٧٩لعام  ٣٤قانون االداره المحليه المصري رقم  •

بتــــــاريخ  ١٩٧١لعــــــام  ١٥قــــــانون االاداره المحليــــــه الســــــوري الصــــــادر بمرســــــوم تشــــــريعي رقــــــم  •
٥/١١/١٩٧١.  

 . ١٩٦٦لسنة  ١نظام التشكيالت االداريه رقم  •

 . ١٩٦٤لسنة ) ٢١(نظام التقسيمات االداريه االردني رقم  •

 .١٩٦٤لسنة  ٥٧نظام التقسيمات االداريه االردني رقم  •

 . ١٩٦٤لسنة  ١٢٥نظام التقسيمات االداريه االردني رقم  •

 ١٢/٦/١٩٥٩صادر بتاريخ ) ١٩٥٩(لعام  ١١٦مرسوم اشتراعي لبناني رقم  •

 .)١٩٥٧(لسنة ) ٢(نظام التقسيمات االداريهاالردني رقم  •

 .١٩٥٦ لسنة) ٤٢(قانون ترخيص كتاب االستدعاءات االردني رقم  •

 .١٩٥٣لسنة ) ٦٠(قانون االجتماعات العامة االردني رقم  •

 .١٩٥٢لسنة ) ٦(قانون تحصيل االموال األميرية  األردني رقم  •

 . م١٩٣٦قانون صيانة البرق والهاتف  األردني لسنة  •
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 ت والمراسيم الرئاسية الفلسطينيةالقرارا

 .٢٧/١٢/٢٠١٠بتاريخ  ٢٠١٠لسنة  ٢٣٥الوقائع الفلسطينية، العدد قرار رقم  •

 .١١/٤/٢٠١٠بتاريخ  ٢٠١٠لسنة  ٨٠ر رقم ، قرا٨٥الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .٢٠٠٩لسنة  ٢٦١، قرار رقم ٦٧الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .٣/١٢/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة  ١٤٠، قرار رقم ٨٤الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .١/٦/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة  ٩٤قرار رقم  ٨٢الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .١/٦/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة  ٩٣قرار رقم  ٨٢الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .١٥/٩/٢٠٠٨اريخ بت ٢٠٠٨لسنة  ٢٢٤، قرار رقم ٧٧الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .١٤/٩/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة  ٢٢٥، قرار رقم ٧٧الوقائع الفلسطينية، العدد •

 .١٤/٩/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة  ٢٢٣، قرار رقم ٧٧الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .١٨/١١/٢٠٠٧بتاريخ  ٢٠٠٧لسنة  ٣٢٠، قرار رقم ٧٤سطينية، العدد الوقائع الفل •

 .٦/٨/٢٠٠٧بتاريخ  ٢٠٠٧لسنة  ٣٤٧، قرار رقم ٧٥الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .١/٨/٢٠٠٧بتاريخ  ٢٠٠٧لسنة  ٢٨٠الوقائع الفلسطينية، العدد قرار رقم  •

 .٢٧/٧/٢٠٠٧، بتاريخ ٢٠٠٧لسنة  ٢٨٢، قرار رقم ٧٣الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .٢٣/٧/٢٠٠٧بتاريخ  ٢٠٠٧لسنة  ٢٧٩، قرار رقم ٧٣الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .١٥/٩/٢٠٠٦تاريخ ب ٢٠٠٦لسنة  ٣٧١الوقائع الفلسطينية، العدد قرار رقم  •

 .٢٠٠٦لسنة  ٢٦٢ ، قرار رقم٦٧الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .٢٠٠٦لسنة  ٢٦٠، قرار رقم ٦٧الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .٢٧/٦/٢٠٠٥بتاريخ  ٢٠٠٥لسنة  ١٥، مرسوم رقم ٦١الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .٢٢/٥/٢٠٠٥بتاريخ  ٢٠٠٥لسنة  ٣٩سوم رقم ، مر ٥٨الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .١٤/٤/٢٠٠٥بتاريخ  ٢٠٠٥لسنة  ٢٩، مرسوم رئاسي رقم ٥٨الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .، بشان اختصاصات المحافظين٢٠٠٣لسنة  ٢٢، مرسوم رئاسي رقم ٦٨الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .٢٠٠٣لسنة  ١٠١قرار رقم  ،٤٧الوقائع الفلسطينية، العدد  •
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  ٢٠/١٠/٢٠٠٣بتاريخ ٢٠٠٣لسنة  ١٢٥، قرار رقم ٤٨الوقائع الفلسطينية، العدد  •

  ٥/٨/٢٠٠٣بتاريخ  ٢٠٠٣لسنة ) ٢(قائع الفلسطينية، العدد قانون الزراعة رقم الو  •

 ٢٠/٥/٢٠٠٣بتاريخ  ٢٠٠٣لسنة  ٧٤، قرار رقم ٤٦الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .٤/٨/٢٠٠٢بتاريخ  ٢٠٠٢لسنة  ٣٢، قرار رقم ٤٣الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 . ٩/٦/٢٠٠٢بتاريخ  ١٩٩٦لسنة   ١٠٦، قرار رقم ١٥قائع الفلسطينية، العدد الو  •

 .٤/١٠/٢٠٠١بتاريخ  ٢٠٠١لسنة  ١٧، قرار رقم ٤٠الوقائع الفلسطينية، العدد  •

 .٢١/١١/١٩٩٥بتاريخ  ١٩٩٥لسنة  ٢٢٩، قرار رقم ١١الوقائع الفلسطينية، العدد •

 .٢١/١/١٩٩٥خ بتاري ١٩٩٥لسنة ٢٥رقم  قرار الوقائع الفلسطينية، العدد الرابع، •

 .  ٢٧/١٢/١٩٩٤بتاريخ  ١٩٩٤ سنةل ٢٢٦الوقائع الفلسطينية، العدد الثالث، قرار رقم  •

 .١٩٩٤لسنة) ١(الوقائع الفلسطينية، العدد االول، مرسوم رئاسي رقم  •

 

 القوانين الفلسطينية

 . قانون رواتب ومكافآت أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين •

 .٤/٨/٢٠١١الصادر بتاريخ  ٢٠١١لسنة  ١٠قانون الصناعة رقم  •

 ١/١١/٢٠٠٥بتاريخ  ٢٠٠٥لسنة ) ٢١(قانون حماية المستهلك رقم •

  ٢٧/١٢/٢٠٠٤بتاريخ  ٢٠٠٤لسنة ) ٢٠(قانون الصحة العامة رقم  •

 ١٥/٨/٢٠٠٤بتاريخ  ٢٠٠٤لسنة  ) ٧(قانون الطفل الفلسطيني رقم  •

 ٥/٨/٢٠٠٣ريخ بتا ٢٠٠٣لسنة ) ٢(قانون الزراعة رقم  •

 ٢٠٠٠-١-١٦بتاريخ  ٢٠٠٠لسنة ) ١(لجمعيات الخيرية والهيئات االهلية رقم قانون ا •

 .١٩٩٩-١٢-٢٨بتاريخ  ١٩٩٩لسنة ) ٧(قانون البيئة رقم  •

 .١٩٩٩-١-٢٤بتاريخ ١٩٩٩لسنة ) ١(قانون بشان المصادر الطبيعية رقم •

 .١٩٩٧لسنة ) ١(قانون الهيئات المحلية رقم  •
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 المالحق
 

 هيكلية المحافظات  )١(ملحق 
 

 :تتكون هيكلية المحافظات اضافة الى المحافظ ونائب المحافظ والمجلس التنفيذي واالستشاري الى
 
 :والمالية اإلدارية للشؤون العامة إلدارةا

 عـدة عنهـا وينبثـق الماليـة الشـؤون دائـرة همـا إدارتـين، مـن والماليـة اإلدارية للشؤون العامة اإلدارة تتكون
 وتحقيــق العمــل لتســهيل بهــا خاصــة أقســام عــدة عنهــا وينبثــق اإلداريــة الشــؤون ودائــرة بهــا، خــاص أقســام
 التقـارير فـي والماليـة، اإلداريـة الشـؤون عـام لمـدير مباشـرة الـدائرة تتبـع. بالـدائرة الخاصـة السـنوية الخطة

 واللـوازم المالية لمعامالتوا الموظفين شؤون على الدائرة وتشرف والسنوية، واألسبوعية اليومية والمتابعة
 المتبعــة واإلداريــة  الماليــة األوراق وفــق  وصــيانة ومبــاني أجهــزة مــن المحافظــة، فــي الثابتــة والموجــودات

 القـــوانين مـــع يتعـــارض وال العامـــة، المصـــلحة يخـــدم بمـــا الماليـــة ووزارة المـــوظفين ديـــوان فـــي عـــام بشـــكل
 .الوطنية السلطة سياسية في بها المعمول واللوائح

 
 

 :التالية والمسؤوليات المهام والمالية اإلدارية للشؤون العامة اإلدارة تتولى

 .االخرى اإلدارات مع بالتعاون بالمحافظة الخاص الوظائف تشكيالت جدول مشروع إعداد •



 

131 

 .الخدمة تركهم حين إلى بالمحافظة تعينهم منذ الموظفين شؤون قضايا متابعة •

 واالنتـداب والنقل والترقيات التعيين تشمل والتي الموظفين شؤون وٕاجراءات وأنظمة سياسات تطبيق •
 .وغيرها والتقاعد واإلعارة

  ونظافـــة وضـــيافة صـــيانة مـــن المحافظـــة فـــي العامـــة والخـــدمات المســـاندة اإلداريـــة األعمـــال متابعـــة •
 .ومخازن ونقليات

 .موظف لكل خاص وملف بسجل االحتفاظ •

 للمحــــافظ والمعلومــــات البيانــــات لتــــوفير المحافظــــة مومهــــا أهــــداف لخدمــــة معلومــــات قاعــــدة إنشــــاء •
 .الرسمية والسياسات القرارات ترشيد في للمساهمة العليا والجهات

 ومتابعــة فيهــا المختصــة الجهــات إلــى وٕاحالتهــا وتســجيلها المحافظــة إلــى الــواردة المراســالت اســتقبال •
 .بها عنيةالم الجهات إلى إيصالها ومتابعة المراسالت وتصدير عليها الردود

 .بالمحافظة الخاصة االلكترونية الصفحة على واإلداري الفني اإلشراف •

 فــــي العمــــل ومتطلبــــات يتناســــب بمــــا البــــرامج وتطــــوير الكمبيــــوتر أجهــــزة وصــــيانة أنظمــــة تحــــديث •
 .المحافظة

 .وتطويرها المحافظة في العمل بإجراءات الخاصة التنظيمية األدلة إعداد •

 .المحافظة في للعاملين الوظائف أوصاف وتطوير إعداد •

 المهـــام مـــع ينســـج وبمـــا العمـــل واحتياجـــات لمتطلبـــات وفقـــا للمـــوظفين التدريبيـــة االحتياجـــات تحديـــد •
 .المحافظة في سلفا المعد الوظيفي والوصف الوظيفية

 .األخرى والدوائر اإلدارات مع بالتعاون للمحافظة السنوية الموازنة مشروع إعداد •

 .المالية وزارة ولوائح أنظمة حسب المالية وزارة مع النقدية والتدفقات المالية األوامر متابعة •

 اتخـــاذ فـــي المســـاعدة بغـــرض العليـــا لـــإلدارة وتقـــديمها والمقارنـــة والتحليليـــة الماليـــة الدراســـات إعـــداد •
 .األنفاق ترشيد قرارات

 .بها المعمول والتعليمات واألنظمة للقوانين وفقا المشتريات شؤون متابعة •

 
 :والتطوير للتخطيط العامة ةاإلدار 

 الشـؤون دائـرة والطفـل، المـرأة تنميـة دائـرة هـي دوائـر، ثـالث مـن والتطوير للتخطيط العامة اإلدارة تتكون
 خاصــة أقســام عــدة دائــرة كــل عــن وينبثــق المشــاريع، وتطــوير التخطــيط ودائــرة واالجتماعيــة، االقتصــادية

 تتمتـع لمـا للمحافظـة الحـي الشـريان هـي والتطـوير تخطـيطال دائـرة وتعتبر ككل، الدائرة عمل لتسهيل بها
 لعــدة اإلســتراتيجية الخطــط ووضــع الحيــاة، نــواحي مختلــف فــي جذريــة تنميــة إحــداث علــى قــدرة مــن بــه

 المسـتثمرين توجيـه أخـرى ناحيـة ومـن ناحيـة، مـن والتكنولوجيـا السـكاني التقدم تضاهي مستقبلية مشاريع
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 تـوفير فـي األكبر العبء والتطوير التخطيط دائرة كاهل على يقع. افظةالمح في حيوية األكثر للمشاريع
 المســتقبلية، والرؤيــة تطويرهــا تخــدم التــي المشــاريع ومــدى القطاعــات كافــة عــن ومعلومــات بيانــات قاعــدة
 وبالـذات مـا، منطقـة في تنمية ألحداث الموجهة الرسمية والسياسات القرارات ترشيد في يساعد ذلك وكل

 االحـتالل سياسـة مـن مضـايقات مـن المنـاطق هـذه  تعانيـه ومـا الوطنيـة السـلطة لـدى لمهمشـةا المناطق
 . الفلسطينية الهوية طمس أجل من والحواجز والمصادرة والهدم التجريف من
 

 : التالية والمسؤوليات المهام والتطوير للتخطيط العامة اإلدارة تتولى
 
 .المحافظة في البلدية الخدمات لتنمية عوالمشاري الخطط وضع في والمساهمة المشاركة •

 والبــرامج للخطــط البلــديات تنفيــذ متابعــة المحافظــة، فــي البلــديات ونشــاط أداء علــى العــام اإلشــراف •
 .بينها الالزم التنسيق وٕاجراء المعتمدة

 المتبــادل التنســيق المحافظــة، وتطــوير لبنــاء االســتراتيجي الطــابع وذات المشــتركة التصــورات وضــع •
 .للمحافظة الالزمة التطويرية المشاريع وتسويق إعداد في التكامل لضمان

 الجهـات مـع بالتعـاون للقـرى الضـرورية االحتياجـات وتـوفير الفلسطيني الريف تطوير في المساهمة •
 .المختصة

 الخـــدمات ومراقبـــة والالجئـــين بالمخيمـــات المتعلقـــة القضـــايا فـــي المتحـــدة األمـــم وكالـــة مـــع التنســـيق •
 .صحي وصرف وكهرباء مياه من لهم المقدم

 .المحافظة لسكان الصحية المستويات وتحسين اإلمراض من الوقاية بهدف الدراسات إجراء •

 وضـمان الهـواء الميـاه، مصـادر التلوث، من وحمايتها عناصرها بكل البيئة لجودة المستمرة المراقبة •
 .وصيانتها الطبيعية الموارد على والحفاظ بها المعمول البيئية المعايير تطبيق

 والــدول الفلســطينية المؤسســات مــن المقدمــة للمشــاريع االقتصــادية الجــدوى ودراســات التحاليــل تقــديم •
 .تنميتها المنوي والمشاريع القطاعات وتحديد المانحة

 يحقـق بمـا واإلنشـائية المعماريـة الرسـومات النهائيـة التصـاميم انجـاز عطـاءات طـرح ومتابعـة إعداد •
 .روعالمش تنفيذ من الغرض

 .والمحافظ االختصاص لجهات بالتعويض التوصيات وتقديم األضرار حجم تقدير •

 علــى الحصــول إجــراءات ومتابعــة المســتقبلية الجهــات مــع بالتنســيق المشــاريع لتنفيــذ اآلليــات تحديــد •
 .المشروع تنفيذ في للبدء المعنية الجهات موافقات

 عليهــــا المتفــــق والمواصــــفات والدراســــات طللخــــرائ مطابقتهــــا ومــــدى المشــــاريع مراقبــــة وتنفيــــذ نظــــيمت •
 .نوالمستقبلي المانحين مع المبرمة العقود وشروط
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 :العامة للشؤون العامة اإلدارة
 الشـؤون دائـرة واألعـالم، العامـة العالقـات دائرة والبيئة، الصحة شؤون دائرة وهي دوائر أربعة من تتكون
 بهـا خاصـة أقسـام عـدة دائـرة كـل عـن وينبثـق السكنية توالتجمعا والقروية البلدية المجالس ودائرة العامة

 الشـؤون دائـرة تعتبـر والتقيـيم، والمتابعة التقارير في العام لمديرها مباشرة وتتبع بها المناط المهام لتسهيل
 جمعيـــات رســـمية، مؤسســـات مـــن بهـــا المحـــيط العـــالم مـــع التعامـــل واجهـــة هـــي المحافظـــة فـــي العامـــة

 .السياسات تغيير في كبير دور لها التي الشعب وعامة سياسيين ل،أعما رجال أهلية، ومنظمات
 وكافـة المحافظـة بين ما الدائم التواصل على ،المحافظة فيللشؤون العامة الصدارة  العامة اإلدارة تحتل

 والتنسـيق المؤسسـات هـذه مـع المباشـر االتصـال خـالل مـن وذلـك واألهلية، الرسمية والمؤسسات الدوائر
 التـي الوطيـدة البشـرية العالقـات مـن قاعـدة وتكوين فيها، المسؤولين ولقاء بزيارتها والقيام عهام والتشبيك

 عليهـــا يقـــع وهـــذه المحافظـــة تخـــدم التـــي والمشـــاريع المصـــالح مـــن للكثيـــر وتجييرهـــا تســـخيرها فـــي تســـهم
 عاليـة قـدرة ىوعلـ التصـرف وكيفيـة والمعاملـة الشكل ناحية من المؤهل الكادر اختيار في األكبر الكاهل

 .اللباقة من
 

 :التالية والمسؤوليات المهام العامة للشؤون العامة اإلدارة تتولى
 والمســـاعدات الخـــدمات تقـــديم فـــي الحكوميـــة والـــدوائر األهليـــة والمؤسســـات الجمعيـــات مـــع التعـــاون •

 .للمواطنين

 الداخليــــة صــــاديةواالقت االجتماعيــــة باألوضــــاع الخاصــــة والدراســــات واالقتراحــــات االستشــــارات تقـــديم •
 .للمحافظة

 .األخرى الدوائر مع بالتعاون الفقيرة لألسر المساعدات توزيع وخطط برامج تنفيذ •

 دلـــيال ويشـــكل منهـــا زائـــرين يســـتقبل أو المحـــافظ يزورهـــا التـــي الـــدول عـــن والتقـــارير البيانـــات إعـــداد •
 .المعني للبلد ومرشدا

ـــدعوات الرســـمية االســـتقباالت وتنظـــيم اإلشـــراف • ـــةالت وال ـــام التـــي كريمي  الرســـمية والوفـــود للضـــيوف تق
 .الهامة والشخصيات

 .ومتابعتها ودراستها المحافظ إلى المرفوعة المواطنين وتظلمات شكاوي استقبال •

 .المحافظ يعقدها التي الصحفية والهيئات والدوائر والمؤسسات الوزارات مع االتصال تنظيم •

 الــواردة الرســائل وترجمــة والشخصــية والدينيــة الوطنيــة المناســبات فــي التهنئــة وبرقيــات الرســائل إعــداد •
 .الخارج من للمحافظ
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 فـي المتبعة والتشريعات القوانين تنفيذ مع ينسجم بما األهلية والمنظمات الجمعيات مع العالقة توثيق •
 .االختصاص لجهات بخصوصها التقارير وتقديم المحافظة

 تنميـة يخـدم بمـا السياسـية والقـوى األحـزاب مـع قـةالعال وتوثيـق المـدني المجتمـع منظمات دور تعزيز •
 .ورقيه الفلسطيني المدني المجتمع

 .وحلها األزمات وٕادارة الجماهيرية الفعاليات في السياسية والقوى األحزاب مشاركة على العمل •

 اتجاهـــات ضـــمن إليهـــا الموجهـــة والمجـــاالت البـــرامج تطـــوير خـــالل مـــن المـــرأة قـــدرات وتنميـــة دعـــم •
 .ومتطورة حديثة وٕامكانيات

 وتقـديم الـدخل مسـتوى لرفـع جديـدة مهـارات إلكسـابهن للنسـاء والتدريبية التأهيلية البرامج وتنفيذ إعداد •
 والتكـوين والتـدريب للـدخل المـدرة المشـاريع فـي البحـث خـالل مـن لهـا االقتصادي التأهل مساعدات

 .المختصة الدوائر مع والتشغيل المهني

 وتعزيـز الفلسـطيني القـانون ضـمنها التـي حقوقهـا علـى والحفـاظ المـرأة قلحـ االنتصـار سياسـية تعزيز •
 .والطفولة  المرأة بقضايا تعنى التي األهلية المؤسسات كافة بين التعاون عالقة

 .وقدراته الطفل بتنمية الخاصة البرامج تقديم على واألشراف المساهمة •

 .االختصاص جهات مع بالتعاون ٕارشادو  وتوعيته الطفل تواجه منتزعة قضايا تعالج نشرات إصدار •
 يتبعـون وهـؤالء والمجـالس الـدوائر وبعـض المحـافظ مكتـب وٕادارة المستشـارين مـن عـددويلحق بالمحـافظ 

 )٣(كما في الشكل  مباشرة المحافظ إلى
 

 :المحافظ مكتب
 تأديـة يفـ المحـافظ مسـاعدة على الجميع ويعمل والبرتوكول، والسكرتيرة المحافظ مكتب مدير من يتكون
 .المحافظ وأعمال مواعيد جدول خالل من بمهامه المتعلقة النشاطات لجميع والتنسيق اليومية، أعماله

 
 :التالية المهام المحافظ مكتب مدير يتولى
ـــة فـــي المحـــافظ يســـاعد • ـــه تأدي ـــة أعمال ـــابع وينســـق اليومي ـــة النشـــاطات ويت ـــة المختلف  بمهامـــه المتعلق

 .المحافظ يعقدها التي لالجتماعات واإلعداد المكتب داخل ةالسكرتاري أعمال جميع على ويشرف

 الصـــادرة المراســـالت جميـــع ويوثـــق لـــه الملخصـــات بعـــض تقـــديم مـــع المحـــافظ علـــى البريـــد يعـــرض •
 .لمحافظل والواردة

 .المحافظ وزيارات وأعمال مواعيد جول ويحدد ينظم •

 المحــافظ يعقــدها التــي لصــحفيةا والمــؤتمرات واالجتماعــات للقــاءات الرســمية الترتيبــات علــى يشــرف •
 .المحافظة في المختصة الدوائر مع بالتنسيق
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 المحافظ

 المحافظ

 مكتب المحافظ

بروتوكول/ سكرتاريا / مدير   

 المستشار القانوني 

 العشائر واإلصالح

 المجلس التنفيذي

 المجلس االستشاري

 قسم المتابعة القانونية قسم  الشكاوى

 دائرة الرقابة الداخلية 
 الدائرة األمنية 

 المستشارين

 علـى المحاضـر ويـوزع المالحظـات وأخذ االجتماعات محاضر لتدوين اجتماعاته، المحافظ يشارك •
 .العالقة ذات الجهات

 .ودوليا وعربيا محليا للمحافظ الواردة والبرقيات الرسائل على الردود يعد •

 .له المرفوعة القضايا يخص فيما والدوائر اإلدارات ومدراء المحافظ بين التواصل يؤمن •

 .بالمحافظ الخاصة المراسالت صياغة على يشرف •

 .المتبعة والتقاليد المراسيم من انطالقا المحافظ مكتب ويرتب يدير •

 .المحافظ مكتب ضمن العاملين الموظفين ونشاط عمل يتابع •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :القانوني المستشار
 :إليه الموكلة المهام ومن مباشرة للمحافظ الهيكلية حسب القانوني المستشار بعيت

 .المعامالت كافة بشأن المحافظة في والمسؤولين العليا لإلدارة القانونية االستشارات يقدم •

 .بشأنها الالزمة التوصيات ويقدم المحافظة تخص التي واالتفاقيات العقود مشاريع يدرس •

 .أخر طرف أي مع المحافظة تبرمها التي التفاقياتوا العقود صيغ يعد •

 .المختلفة واإلدارات المحافظ عن الصادرة اإلدارية للقرارات القانونية الصيغ يعد •

 .المحافظ يطلبها التي المجاالت من مجال أي في القانوني الرأي قدم •
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 وانتــداب ونقــل رقيــةت مــن بــالموظفين، الخاصــة اإلداريــة القــرارات مجــال فــي والقضــايا الشــؤون يتــابع •
 والبعثــــات والتعويضــــات والمكافــــآت الخدمــــة عــــن واالســــتغناء أنواعهــــا بمختلــــف واإلجــــازات وٕاعــــارة

 .وغيرها والعقوبات الصالحيات وتفويض والدورات

 .بشأنها التوصيات ويرفع الموظفين بمخالفات الخاصة التحقيق لجان في يشارك •

 .أخرى أطراف تجاه محافظةال تتخذها قانونية إجراءات أي ويالحق يتابع •

 األعمــال تنفيــذ لمراعــاة قانونيــة متغيــرات أو مســتجدات أيــة عــن المحافظــة وأقســام إدارات كافــة يعلــم •
 .أساسها على

 
 :المستشارون

 يراهـا التي المجاالت في له مستشارين تعيين للمحافظ يحق مهامه، تأدية في المحافظ مساعدة اجل من
 :للمستشار الموكلة المهام ومن مباشرة محافظلل المستشارون ويتبع مناسبة،

 .اختصاصه مجال في كال للمحافظ المختلفة والتوصيات واالقتراحات االستشارات يقدم •

 اتخـاذ في المحافظ تساعد التي والبيانات المعلومات لتوفير والمؤسسات والدوائر الوزارات مع ينسق •
 .المناسبة القرارات

 .للمحافظة العامة السياسيات ورسم والتنظيم طالتخطي عمليات إعداد في يشارك •

 .تنفيذها ومتابعة المحافظة عمل وخطط برامج إعداد في يشارك •

 .المحافظ يحددها التي المتخصصة والمالية واإلدارية الفنية اللجان في يشارك •

 لمحليـةا والمؤسسـات الهيئات مع المحافظة تبرمها التي االتفاقيات حول الفنية والمشورة الرأي يبدي •
 .والدولية

 شـأنه مـن مـا كـل فـي للمحـافظ والتوصـيات االقتراحـات ويقـدم والدراسـات المـذكرات إعداد إلى يبادر •
 .وتقدمها المحافظة أداء رفع

 
 :واإلصالح العشائر دائرة
 :الدائرة لمدير الموكلة المهام ومن مباشرة للمحافظ الدائرة هذه تتبع

 واألمــان النظــام فــرض فــي والمســاعدة النظــر وجهــات ريــبوتق المجتمعيــة النزاعــات حــل علــى يعمــل •
 .المحافظة داخل االختصاص جهات مع

 بـــين والتفـــاهم المحكمـــين واعتمـــاد الخالفـــات حـــل فـــي والشـــرطة والمحـــاكم العامـــة النيابـــة مـــع ينســـق •
 .العائالت
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ـــى يشـــرف • ـــائج ورفـــع ومتابعتهـــا اإلصـــالح لجـــان أداء عل ـــارير أعمالهـــا نت ـــ عنهـــا الصـــادرة والتق  ىإل
 .المحافظ

 .الموافقة إعطائهم قبل  المخاتير لتزكية المحلي الحكم وزارة مع ينسق •
 

 :الداخلية الرقابة دائرة
 :الدائرة مدير مهام ومن مباشرة المحافظ لمكتب الدائرة هذه تتبع
 إجـراءات تحكم التي المالية والتعليمات والسياسيات واللوائح األنظمة تطبيق وسالمة صحة من يتأكد •

 .المحافظة في عملال

 بيانــات مطابقــة ومــن المحافظــة، داخــل المختلفــة الماليــة المــوارد اســتخدام حســن مــن ويتأكــد يفحــص •
 .المفاجئ بالجرد والقيام القائم، الواقع مع الموجودات سجالت

 لألصـول وفقـا الماليـة، السـلف بإقفـال الخاصـة والماليـة المحاسـبية المعـايير جميـع تطبيـق مـن يتحقق •
 الماليــة، وزارة مــن المعتمــد الموحــد المحاســبي والقــانون الســلطة، فــي المتبعــة المحاســبية يروالمعــاي
 .الفلسطينية الوطنية للسلطة العامة الموازنة لقانون العامة والقواعد

 .بها الخاصة والتقارير والسجالت الكشوفات مع ومطابقتها الصرف مستندات يدقق •

 داخـــل العمـــل وٕاجـــراءات والتعليمـــات والسياســـات وائحواللـــ األنظمـــة تطبيـــق صـــحة مـــدى علـــى يشــرف •
 .المحافظة

 وتحســين البشــرية الكــوادر وتنميــة األداء مســتوى تطــوير تعيــق التــي األخطــاء أو المشــكالت يــدرس   •
 وتطـوير لتصويب المقترحة والحلول التوصيات ويقدم المحافظة، في المتاحة العمل أدوات استخدام
 .األداء ىبمستو  والنهوض العمل إجراءات

 الالزمـة االقتراحـات ويقـدم المرسـومة والسياسـات والخطـط األداء مستويات عن االنحرافات نتائج يقيم •
 .لحلها

ـــابع • ـــام يت ـــة الوحـــدات قي ـــاإلجراءات المحافظـــة فـــي المختلفـــة اإلداري ـــواردة التصـــحيحية ب ـــارير فـــي ال  تق
 .المحافظ وتوجيه إشراف وتحت المختلفة التدقيق
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  ٢٠٠٣لسنة  ٧٤ار رقم قر : )٢(ملحق 
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 ٢٠٠٥لسنة  ٢٩قرار رقم  )٣(ملحق 
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 ٢٠٠٥لسنة  ٣٩قرار رقم  )٤(ملحق 
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 بشأن اجتماعات الموظفين  ١٥مرسوم رئاسي رقم  )٥(ملحق 
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 ٢٠٠٦لسنة  ١مرسوم رئاسي رقم  )٦(ملحق 
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 ٢٠٠٦لسنة  ٢مرسوم رئاسي رقم  )٧(ملحق 
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 ٢٠٠٣لسنة  ٢٢مرسوم رئاسي رقم  )٨(ملحق 
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 االستبانة ) ٩(ملحق 

 
 
 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العليا

 برنامج التنمية الريفية المستدامة

 
 "مكانة المحافظ في التنظيم اإلداري الفلسطيني من منظور تنموي" استبانه دراسة بعنوان

ميــة يقــوم الباحــث بإعــداد دراســة حــول مكانــة المحــافظ فــي التنظــيم أخــي مــدير المؤسســة الحكو  
الفلســـطيني مـــن منظـــور تنمـــوي، اســـتكماال لمتطلبـــات الحصـــول  علـــى شـــهادة الماجســـتير  مـــن  اإلداري

ــذا نرجــو مــنكم التعــاون فــي تعبئــة هــذه االســتمارة بمعلومــات صــحيحة، ونؤكــد لكــم أن  جامعــة القــدس، ل
 .لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقطالمعلومات الواردة هي سريه و 

 مع خالص الشكر،،،
 

 خضر توفيق درا غمه: الباحث
 
 

برجــاء اإلجابــة عــن األســئلة                                                         معلومــات عامــه
 :أمام إجابتك) X( التالية بوضع إشارة 

 

  أنثى  . ٢ ذكر .١ :الجنس

 ٥٠ – ٤١. ٣ ٤٠ - ٣١. ٢   ٣٠ – ٢٠. ١ :الُعمر
أكبـــــــر مـــــــن . ٤

٥٠ 

 دكتوراه. ٤ ماجستير. ٣ بكالوريوس. ٢ دبلوم أو أدنى. ١ :المستوى التعليمي

 ١٥ – ١١. ٣ ١٠ – ٦. ٢ ٥ - ١. ١ :سنوات الخبــــرة
أكثـــــــر مـــــــن . ٤

١٥ 

  مدير عام. ٢ مدير. ١ :المسمى الوظيفي
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 .أمام اإلجابة التي تراها مناسبة xارة يرجى اإلجابة عن األسئلة التالية ووضع إش
 من مجلس الوزراء الى مكتب الرئيس األسئلة المتعلقة  بنقل مرجعية المحافظ

 

 السؤال الرقم
أوافق 
 بشدة

 موافق
ال 

 أعرف
 أعارض

أعارض 
 بشدة

١ 
قــــرار نقــــل مرجعيــــة المحــــافظ للــــرئيس زاد مــــن 

 .دوره التنموي
     

      .من الوزيرقرارات المحافظ ملزمه لك أكثر  ٢

٣ 
أصــبح هنــاك عــدم وضــوح لعمــل المحــافظ بعــد 

 .نقل مرجعيته لمكتب الرئيس
     

٤ 
المحــافظ يقــوم بــإلزام مجلــس الــوزراء بأولويــات 

 .المشاريع الواجب تنفيذها بالمحافظة
     

٥ 
مكتــب الــرئيس  إلــىإن نقــل مرجعيــة المحــافظ 

 .جعل دوره شكلي واعتباري أكثر منه تنفيذي
     

٦ 
نقــل مرجعيــة المحــافظ لمكتــب الــرئيس زاد مــن 

 .الوفود الخارجية للمحافظة
     

 األسئلة المتعلقة بالمجلس التنفيذي ودوره في العملية التنموية

١ 
تعقد اجتماعات المجلس التنفيذي بشكل 

 .دوري
     

٢ 
تعتبر القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي 

 .ملزمه لجميع الدوائر
     

٣ 
هناك وضوح في صالحيات المجلس 

 .التنفيذي
     

٤ 
يتم تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي من قبل 

 .المجالس المحلية
     

٥ 
 يقوم المجلس التنفيذي بإعداد الخطة التنموية 

 .وتحديد األولويات التنموية للمحافظة
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 السؤال الرقم
أوافق 
 بشدة

 موافق
ال 

 أعرف
 أعارض

أعارض 
 بشدة

٦ 
الموازنة  إعداديعمل المجلس التنفيذي على 

 .السنوية للمحافظة
     

٧ 
يتم رفع موازنة المحافظة لمجلس الوزراء 

 .العتمادها في الموازنة العامة
     

٨ 
 األولوياتيقوم المجلس التنفيذي بتحديد 

 .التنموية للمحافظ
     

٩ 
تقوم برفع قرارات المجلس التنفيذي لمركز 

 .وزارتك
     

١٠ 
تنتظر موافقة وزارتك من اجل تنفيذ قرارات 

 .المجلس التنفيذي
     

١١ 
التي يقرها  الخطةيعتمد مجلس الوزراء  

 .المجلس التنفيذي
     

١٢ 
تنفذ قرارات المحافظ في حال تعارضت مع 

 .قرارات وزارتك
     

١٣ 
هل ترى بأن وجود مؤسسة المحافظة هام 

 .لجذب المشاريع التنموية
     

١٤ 
تعتقد  بان مؤسسة المحافظة شكلية واعتبارية 

 .أكثر من كونها وظيفية ومهنية
     

١٥ 
تفضل أن يكون لمؤسسة المحافظة 

 .صالحيات إدارية وتنموية أوسع
     

 األسئلة المتعلقة بالمجلس االستشاري للمحافظة ودوره التنموي

١ 
يوجــد مجلــس استشــاري مــن المجتمــع المحلــي 

 .ةظللمحاف
     

٢ 
يمثـــــــل المجلـــــــس االستشـــــــاري جميـــــــع شـــــــرائح 

 .المجتمع المحلي
     

٣ 
توصــيات المجلــس االستشــاري ملزمــه للمجلــس 

 .التنفيذي
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 السؤال الرقم
أوافق 
 بشدة

 موافق
ال 

 أعرف
 أعارض

أعارض 
 بشدة

٤ 
تكـــون اجتماعـــات المجلـــس االستشـــاري بشـــكل 

 دوري
     

٥ 
مجلــــــس يقــــــوم المحــــــافظ بعــــــرض توصــــــيات ال

 .االستشاري على المجلس التنفيذي
     

٦ 
المجلــــس االستشــــاري يمثلــــون جميــــع  أعضــــاء

 .مناطق المحافظة
     

٧ 
تــــــم دعوتــــــك لحضــــــور اجتماعــــــات المجلــــــس 

 .االستشاري
     

٩ 
يقوم المجلـس التنفيـذي بتقـديم التبريـر للمجلـس 

 .االستشاري عند عدم تنفيذ توصياته
     

١٠ 
هـــــة الرقابـــــة والتوجيـــــه المجلـــــس االستشـــــاري ج

 .المجلس التنفيذي على أعمال
     

 األسئلة المتعلقة بعالقة المحافظ مع ااالجهزة األمنية وأثرها التنموي

١ 
منح المحافظ مسمى  رئيس اللجنة األمنية زاد 
مـــن التنســـيق بـــين المجلـــس التنفيـــذي واألجهـــزة 

 .األمنية
     

٢ 
المجلـس وجود المحافظ كرئيس للجنة األمنيـة و 

 .التنفيذي يزيد من دوره التنموي
     

      .األجهزة األمنية تتقيد بتوجيهات المحافظ ٣

٤ 
تلتـــزم األجهـــزة األمنيـــة بتنفيـــذ قـــرارات المجلـــس 

 .التنفيذي التي لها عالقة بعملها
     

األسئلة المتعلقة بعالقة المحافظ  بالمجـالس  
 المحلية

     

١ 
حـافظ مـع الهيئـات هناك وضوح فـي عالقـة الم

 .المحلية
     

٢ 
عند اتخاذ القرارات في المجلس التنفيذي يؤخذ 

 .باالعتبار رأي الهيئات المحلية
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 السؤال الرقم
أوافق 
 بشدة

 موافق
ال 

 أعرف
 أعارض

أعارض 
 بشدة

٣ 
تلتــزم الهيئــات المحليــة بتنفيــذ قــرارات المجلــس 

 .التنفيذي
     

٤ 
الغ المجلس التنفيـذي تقوم الهيئات المحلية بإب

 .عن المشاريع التي تقوم بها
     

٥ 
الصــالحيات الممنوحــة للمحــافظ تجــاه الهيئــات 

 المحلية تضعف عملها التنموي
     

٦ 
تحديــد العالقــة بــين  فــيلالنتمــاء السياســي اثــر 

 .المحافظ ورئيس الهيئة المحلية
     

٧ 
هنـــــاك تغليـــــب للمصـــــلحة العامـــــة إذا حصـــــل 

 حافظ ورئيس الهيئة المحليةخالف بين الم
     

٨ 
هنـــاك تنـــافس بـــين الهيئـــات المحليـــة والمحـــافظ 

 .على تبني االنجازات التنموية
     

٩ 
هــــــل تعتبــــــر أن لشــــــخص المحــــــافظ دور فــــــي 
تحديــــد العالقــــة مــــع رؤســــاء الهيئــــات المحليــــة 

 .أكثر من القانون
     

 هل ترغب بإضافة شيء يفيد الباحث في هذا الخصوص
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................. 
 

 مع خالص الشكر
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  ينمع عطوفة المحافظ دليل مقابلة: )١٠(ملحق 

 
م إفادتنــا بمعــرفتكم فــي نتمنــى علــى عطــوفتك لمــي للحصــول علــى شــهادة الماجســتيرألغــراض البحــث الع

 :التالية، شاكرين تعاونكم مسبقاً مجال األسئلة 
 
 ما هو منصب المحافظ، وما هي المرجعية القانونية التي تعتمد عليها؟ 
  ما هي طبيعة العالقة مع مكتـب الـرئيس، وكيـف اثـر مسـماك كممثـل للـرئيس  فـي خدمـة العمليـة

 صورة دورية مع الرئيس؟التنموية في المحافظة ،وهل تعقد اجتماعاتكم ب

  بعـــد نقـــل مـــرجعيتكم مـــن وزارة الداخليـــة الـــى الرئاســـة مـــا هـــي طبيعـــة الُعالقـــة مـــع مجلـــس الـــوزراء
 والوزارات في المركز؟

 ما هو دوركم في إعداد الموازنة العامة للسلطة؟ 

  هل يتم تزويدكم  من مجلس الوزراء او من الوزارات، بمـا هـو مخصـص لمحـافظتكم مـن الموازنـة
 عامة  والمشاريع التي ستنفذها الوزارات في محافظتكم ؟ال

  ما هي طبيعة عالقتكم مع رؤساء الهيئـات المحليـة فـي محـافظتكم، وهـل هنـاك اجتماعـات دوريـة
 معهم، وهل هم اعضاء في المجلس التنفيذي؟

 لية؟هل تقوم الهيئات المحلية بإعالمكم واستشارتكم بالمشاريع التي تنفذها بنطاق هيئتها المح 

  حسب المرسوم الرئاسي المحافظ هو رئيس لجنة التنظيم والتخطيط هل تمارسون هذا بـالواقع ومـا
 الفرق بينها وبين لجنة التنظيم والبناء في الحكم المحلي؟

 هل يوجد خطة إستراتيجية للمحافظة ، وما مدى التزام مجلس الوزراء بتنفيذها؟ 

 ة األمنية في تنمية المحافظة؟من وجهة نظرك كيف يساهم مسماك كرئيس للجن 

  مــا مــدى ســلطتكم علــى المجلــس التنفيــذي فــي محــافظتكم،  ومــا دور المجلــس التنفيــذي فــي دعــم
 التنمية في المحافظة وهل يقوم المجلس التنفيذي باعداد موازنة للمحافظة؟

  تعميمهـا هل يتم مراسلتكم بالقوانين واألنظمة والتعليمـات الصـادرة عـن مختلـف الـوزارات مـن اجـل
 على المكاتب الفرعية للوزارات؟

  هـــل يوجـــد مجلـــس استشـــاري أهلـــي فـــي المحافظـــة، وعلـــى اي اســـاس تـــم تشـــكيله، ومـــا هـــو عـــدد
 اعضائه، وما دوره بالعملية التنموية؟

 ما هي المعيقات التي تحد من دوركم التنموي؟ 
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 المحكمين  )١١(ملحق 

 
 يةد مجيد منصور  جامعة النجاح الوطنية الفلسطين .١

 د ربيع عويس محاضر جامعة القدس .٢

 د نضال عبد الغفور رئيس فرع جامعة القدس المفتوحة .٣

 جامعة القدس المفتوحةلغة عربية د احمد بشارات محاضر  .٤

 االستاذ طارق عمير مدير عام الحكم المحلي  .٥

 االستاذ حسام دراغمة مدير عام الشؤون المالية واالدارية محافظة طوباس .٦
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 ن مكافئات ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين قانو )١٢(ملحق 

 
 



 

156 

 

 
 



 

157 

 
 
 



 

158 

 

 
 
 



 

159 

 
 



 

160 

 
 

 
 



 

161 

 
 المحيطة الدول بعض فيآلية تعيين المحافظ وتبعيته وصالحياته  : )١٣(ملحق 

 
 ال ،فـي السـلطه الوطنيـه الفلسـطينيه المحـافظين وصـالحيات اإلداريـة التقسيمات على االطالع اجل من
 الوطنيـة السـلطة كـون المحيطـة، الدول في الحكم أنظمة بعض في المحافظ مكانة على االطالع من بد

 عمـل آليـة إلـىالباحـث  تطـرق لهـذا. اآلخـرين تجـارب مـن االسـتفادة من بد وال النشأة، حديثة الفلسطينية
 . بنا المحيطة الدول بعض في وتبعيتهم لهم الممنوحة والصالحيات المحافظين

 :في المملكة االردنية الهاشميةالمحافظ  •
 لـــواء وكـــل محـــافظ، محافظـــة كـــل يـــرأس واقضـــيه، وألويـــة محافظـــات إلـــى األردن فـــي الدولـــة إقلـــيم يقســـم

 ٤٧ رقـم األردنيـةاالداريـة  التشـكيالت نظام حسب األردن قسمت حيث مقام، قائم قضاءكل و  متصرف،
 .قضاء) ٤٠(و لواء) ٥٠(و محافظة) ١٢( إلى ،٢٠٠٠ لسنة

 أن اشـتراط مـع الداخليـة، وزيـر مـن تتسـيب على بناء الوزراء مجلس من بقرار األردن في المحافظ نيعي
 وزيـر إلـى المحـافظ ويتبـع الملـك، أمام القانونية اليمين المحافظ يقسم حيث ،الملكية باإلرادة القرار يرتبط

 .)٤ المادة،٢٠٠٠ لسنة ٤٧ رقم األردني  اإلدارية التشكيالت نظام ( الداخلية

 ). نفسه المصدر، ١٢رقم المادة: (التالية األمور تحقيق األردن في  بالمحافظ يناط
 .المرعية واألنظمة القوانين حدود في وصونها العامة الحريات قواعد تطبيق •

 وصـــيانة المحافظـــة فـــي العامـــة والراحـــة العامـــة والصـــحة العـــام واألمـــن العامـــة األخـــالق حفـــظ •
 .القضاء استقالل حدود في العدل حقيقوت الشخصية والسالمة الحقوق

 ونشــر المحافظــة فــي واالجتمــاعي والعمرانــي االقتصــادي الرقــي إلــى تــؤدي التــي األســباب تهيئــة •
 األميـة ومكافحـة الـوطن أبنـاء جميـع بـين واآلخـاء األلفـة وتحقيق واألخالقي الفكري والرقي العلم

 .الرياضة على والتشجيع

 .حسنة إدارة وٕادارتها القروية والمجالس البلديات أعمال تنشيط •
 

  مهامـه فـي المحـافظ يسـاعد، ٢٠٠٠ لسـنة) ٤٧( رقـم اإلداريـة التشـكيالت نظـام مـن٢٦ المـادة على بناءً 
 :مجلسين
 ومـــدير المحـــافظ نائـــب وعضـــويةً  رئيســـاً  المحـــافظ مـــن يتكـــون الـــذي التنفيـــذي المجلـــس: األول المجلـــس
ــدوائر ومــديري الشــرطة  أولويــة تحديــد المجلــس مهــام مــن. المحــاكم باســتثناء ةالمحافظــ فــي الحكوميــة ال

 اجــل مــن الداخليــة وزيــر إلــى برفعهــا المحــافظ يقــوم أن أجــل مــن المحافظــة إليهــا بحاجــه التــي المشــاريع
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 العامـة الموازنـة اعتمـاد مـن شهرين قبل رفعها المحافظ على ويجب للدولة، العامة الموازنة في اعتمادها
 .العامة بالميزانية إقرارها اجل من فيها الوزراء مجلس ناقشةم الداخلية لوزير ليتسنى

 سـكان مـن شخصـاً  ١٥ وعضـوية رئيسـًا، المحـافظ مـن يتكون الذي االستشاري المجلس: الثاني المجلس
 نطـــاق ضـــمن المجتمـــع شـــرائح معظـــم يمثلـــوا أن علـــى الداخليـــة، وزيـــر قبـــل مـــن تعييـــنهم يـــتم المحافظـــة
 .اإللزام صفة تأخذ ال فقط توصيات هو لمجلسا هذا عن يصدر وما المحافظة،

 التــي نفســه النظــام مــن) ١٠( المــادة  فــي جــاء كمــا، واضــحا تنمويــاً  دوراً  المحــافظ األردنــي القــانون مــنح
 متطلبـــات وتـــوفير المحافظـــة، فـــي االســـتثمار لتشـــجيع المالئـــم المنـــاخ تـــوفير المحـــافظ علـــى أن نصـــت
 ذات الجهـــات مـــع بالتنســـيق ذلـــك لتحقيـــق الالزمـــة اإلجـــراءات ذواتخـــا واالجتماعيـــة، االقتصـــادية التنميـــة
 المحـافظ دور تفعيـل يـتم بـأن فيـه طالـب والذي ،٢٠٠٢\٢\١٩ بتاريخ الملك من قرار على بناءً . العالقة

 مســاعد مســمى تحــت لهــا رئيســاً  تعيــين ويــتم المحافظــات، كــل فــي التنميــة وحــدة إنشــاء تــم فقــد التنمــوي،
 ).٣٣ص، ٢٠٠٨، الجبور( التنمية لشؤون المحافظ

اتبـــاع اســـلوب التعيـــين ولـــيس ، نالحـــظ مـــن خـــالل تشـــكيل المجـــالس التـــي تســـاعد المحـــافظ فـــي عملـــه 
وهــذا يــدل علــى المركزيــه وعــدم اشــراك المجتمــع المحلــي فــي نطــاق المحافظــه فــي اختيــار ، االنتخــاب 

 .ممثليهم الذين يعبرون عن آرائهم
 
 :جمهورية مصر العربية المحافظ في •
 :اإلدارية التقسيمات والً أ

ـــانون ونصـــوص المصـــري الدســـتور أحكـــام بموجـــب ـــة اإلدارة ق ـــم المحلي  والمعـــدل ١٩٧٩ لعـــام) ٣٤( رق
 اإلداري التنظـــيم فـــي اإلداريـــة التقســـيمات مـــن مســـتويات أربعـــة هنـــاك، ١٩٩٦ لعـــام) ٣٤( رقـــم بالقـــانون
 محافظــة مــن المســتويات هــذه لــفوتخت. القــرى ، األحيــاء المــدن، المراكــز، المحافظــات،: وهــي المصــري

 محافظـة فـي الحـال هـو كمـا، واألحيـاء المحافظة هما مستويين على تحتوي المحافظات فبعض. ألخرى
 والقــرى، والمــدن المراكــز، المحافظــة، هــي مســتويات ثــالث هنــاك المحافظــات وبعــض والســويس، القــاهرة

 المحافظــة، هــي مســتويات، بعــةأر  علــى تحتــوي أخــرى ومحافظــات، أســوان محافظــة فــي الحــال هــو كمــا
 للقـانون تخضـع اإلداريـة الوحـدات هـذه كافـة. الدقهليـة محافظـة مثـل واألحياء، والقرى، والمدن والمراكز،

ـــر نفســـه، ـــة الوحـــدة المحافظـــة وتعتب ـــر اإلداري ـــع محافظـــة) ٢٦( مصـــر فـــي يوجـــد. األكب  منهـــا كـــل تتمت
ـــة، بالشخصـــية ـــى ويراقـــب يشـــرف منتخـــب، شـــعبي مجلـــس إدارتهـــا ويتـــولى المعنوي  مجلســـها أعمـــال عل

 أشـخاص مـن يتكـون الـذي التنفيـذي المجلـس إلـى إضـافةً  المركزية، السلطة تعينه الذي المحافظ الشعبي
 واألحيـاء والمـدن المراكـز رؤسـاء وهـم المركزيـة، اإلدارة فـي مناصبهم بحكم المركزية السلطة من معينين
 فلكـل، نفسـها بالطريقـة األخـرى المحليـة الوحـدات كافـة تشكل كما. المجلس هذا المحافظ ويرأس والقرى،
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 المركزيـة السلطة في مناصبهم بحكم أشخاص يرأسه تنفيذي ومجلس بإدارتها، يقوم منتخب مجلس منها
 ).١٦١ص ،٢٠٠٥، الطعامنه وعبد الوهاب (

 ســاسأ علــى المصــري اإلداري التنظــيم وفــق تقــوم فإنهــا المحليــة، الوحــدات بــين العالقــة بخصــوص أمــا
 المحـافظ برئاسـة للمحافظـة التنفيـذي المجلـس سـابقاً  إليـه المشـار المحليـة اإلدارة قـانون خـول فقـد. هرمي
 مســـتوى علـــى أمـــا. اختصاصـــه حـــدود ضـــمن الواقعـــة المحليـــة الشـــعبية المجـــالس علـــى الرقابـــة ســـلطة

 الرقابــــة ةســــلط األعلــــى الوحــــدات فــــي المحليــــة الشــــعبية المجــــالس فتتــــولى األخــــرى، المحليــــة الوحــــدات
 .األدنى الوحدات في المحلية الشعبية المجالس على واإلشراف

 :المحافظات واختصاصات تشكيل ثانياً 
 منتخــب شــعبي مجلــس ومــن المركزيــة، الســلطة تعينــه الــذي المحــافظ مــن مصــر فــي المحافظــات تتشــكل

 وفـق لمـوظفينا مـن وعـدد المركزيـة، السـلطة يمثلـون أعضـاء مـن مكـون تنفيذي ومجلس المواطنين، من
 بقـرار المصـري النظـام وفق المحافظ ُيعين. الوزراء مجلس عليه يصادق الذي للمحافظة اإلداري الهيكل

. مركزيــة إداريــة صــبغة ذات وصــفة سياســية صــبغة ذات صــفة صــفتين، ويأخــذ الجمهوريــة، رئــيس مــن
 تنفيــذ علــى اإلشــراف بــذلك ويتــولى المركزيــة السياســية للســلطة ممــثالً  يكــون السياســية، الصــفة وبموجــب
 .المحافظة نطاق في للدولة العامة السياسة

 
 :جمهورية العربية السوريةالالمحافظ في  •

ـــد ـــم لق ـــد ت ـــه الممنوحـــة والصـــالحيات المحـــافظ دور تحدي ـــة والتقســـيمات ل ـــة فـــي اإلداري ـــة  الجمهوري العربي
 بتــــــاريخ ١٩٧١ ملعــــــا ١٥ رقــــــم التشــــــريعي بالمرســــــوم الصــــــادر المحليــــــة اإلدارة قــــــانون وفــــــق الســــــورية

 طبقــات أيــدي فــي المســؤولية تركيــز فيــه، ورد كمــا القــانون، لهــذا األهــداف بــين مــن كــان. ٥/١١/١٩٧١
 مبــــدأ لتطبيــــق المجــــاالت أوســــع تحقيــــق يتطلــــب ممــــا القيــــادة، مهــــام بنفســــها لتمــــارس المنتجــــة الشــــعب

 ).أ الفرع ،٢ المادة المحلية، االدارة قانون(  الشعبية الديمقراطية
 

 :هي إدارية وحدات إلى المحلية اإلدارة قانون في جاء ما وفق السورية العربية الجمهورية قسمت
 وتقســــم. االعتباريـــة بالشخصــــية جميعهـــا وتتمتــــع الريفيـــة، والوحــــدة القريـــة، البلــــدة، المدينـــة، المحافظـــة،
 عتباريـــةاال بالشخصـــية والناحيـــة المنطقـــة تتمتـــع ال ولكـــن نـــواحي إلـــى والمنـــاطق منـــاطق إلـــى المحافظـــة

 ).نفسه القانون من ،٢المادة(

 فـي النـاخبين ِقبـل مـن المجلس أعضاء اختيار يتم المحلي، بالمجلس يسمى مجلس المحافظة في يشكل
 عــددهم تحديــد يــتم ،١٠٠-٣٠ مــن المجلــس أعضــاء عــدد ويكــون الســري االنتخــاب بطريقــة المحافظــة

 مثــل المجتمــع فئــات عــن ممثلــين مــن المجلــس  نويتكــو  المحليــة، اإلدارة وزيــر اقتــراح علــى بنــاءً  بمرسـوم
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 تمثيـل نسـبة تقـل ال أن علـى الدولة وموظفي الحرة، المهن الحرفيين،، الكسبة صغار العمال،، الفالحين
 المحافظ ويكون سنوات ٤ المجلس مدة وتكون ،%٦٠ عن الكسبة وصغار والحرفيين والعمال الفالحين

 ).نفسه القانون من، ١٥، ١١، ١٠، ٩ ،٨، ٧ رقم المواد( المجلس لهذا رئيساً 
 يـتم ١١-٧ مـن أعضـائه وعـدد سـنتان، التنفيذي المجلس ومدة تنفيذي، مجلس محلي مجلس لكل يكون

 وبمـا السـري، بـاالقتراع المحلـي المجلـس أعضـاء بـين مـن التنفيـذي المجلـس ثلثـي عـن يقل ال ما اختيار
 التنفيـذي، للمجلـس رئيسـاً  المحافظ ويكون الوزير، اقتراح على بناءً  مرسوم بهم يصدر الثلث عن يزيد ال

 القـــانون ١٩ ،١٨ رقـــم المـــواد( الجمهوريـــة رئـــيس مـــن بقـــرار التنفيـــذي المجلـــس علـــى التصـــديق ويجـــب
 ).نفسه

 جميـع ومباشـرة المحافظـة فـي المحليـة اإلدارة بشـؤون للدولـة العامة السياسة نطاق في المحافظة تختص
 وفـــق وذلـــك وعمرانيـــاً  وثقافيـــاً  وصـــحياً  واجتماعيـــاً  اقتصـــادياً  المحافظـــة تطـــوير إلـــى تـــؤدي التـــي األعمـــال

 ).نفسه القانون، ٢١ المادة( التنفيذية اللوائح
 حيـث الرابـع، الفصـل وهـو كـامالً  فصـالً  للمحافظ المحلية اإلدارة قانون أفرد فقد بالمحافظ يتعلق فيما أما

 قبــل المحــافظ ويقســم بمرســوم، منصــبه مــن يعفــىو  ويعــين التنفيذيــة الســلطة أعضــاء مــن المحــافظ يعتبــر
 )نفسه القانون، ٢٦، ٢٥رقم المادة( .الجمهورية رئيس أمام اليمين أعماله مباشرته
 :التالية المهام المحافظ ويتولى

ــــى واألنظمــــة القــــوانين جميــــع تبليــــغ .١  جهــــات مــــن وغيرهــــا العامــــة والمؤسســــات اإلدارات مختلــــف إل
 تنفيــذ وعلــى تنفيــذها حســن علــى واإلشــراف للمحافظــة التابعــة هــزةواألج والمشــترك العــام القطــاعين

 .وخطتها الدولة سياسة

 .تنفيذها ومتابعة العالقة ذات الجهات إلى المركزية التنفيذية السلطة وتوجيهات أوامر تبليغ .٢

 وال اختصاصــاتها فــي أصــال يــدخل ممــا المركزيــة التنفيذيــة الســلطة بهــا تفوضــه التــي بالمهــام القيــام .٣
 .بها التفويض القانون عيمن

 لتعليمــات وفقــاً  النافــذة واألنظمــة القــوانين حــدود فــي العــام األمــن لتوطيــد يراهــا التــي التــدابير اتخــاذ .٤
 .التنفيذي ومكتبه المحافظة مجلس اختصاصات في تدخل ال التي األمور في وذلك الداخلية وزير

 األمـن وشـؤون العام بالنظام مساس لها التي القضايا في المحافظة في العامة النيابة مع االتصال  .٥
 اليـــه يوجههـــا التـــي  األســـئلة علـــى يجيـــب أن النيابـــة ممثـــل وعلـــى المحـــاكم، قـــرارات تنفيـــذ وســـرعة
 .األمور هذه في المحافظ

 حــدود فــي وذلــك المحافظــة نطــاق فــي والعاملــة المركزيــة للســلطات التابعــة الجهــات علــى األشــراف .٦
 . افظالمح لمجلس الممنوحة االختصاصات
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 مـــع يتعـــارض ال بمـــا الـــوزراء يصـــدرها التـــي التعليمـــات بتنفيـــذ المحـــافظ يقـــوم المهـــام، هـــذه إلـــى إضـــافة
 التعليمــات هــذه علــى مالحظاتــه يبــدي أن وللمحــافظ. التنفيــذي والمكتــب المحافظــة مجلــس اختصاصــات

 إلــى األمــر يرفــع أن التعليمــات ينفــذ أن بعــد للمحــافظ ويمكــن. خطيــاً  الــوزير أمــر إذا تنفيــذها عليــه ولكــن
 خلـل إلـى يـؤدي التعليمـات تنفيـذ بـأن المحـافظ رأى إذا أمـا المحليـة، اإلدارة وزير بواسطة الوزراء مجلس
 ).نفسه القانون، ٢٩، ٢٨ رقم المواد( الوزراء مجلس إلى فوراً  األمر يرفع أن فعليه خطير
 المكتــب قــرارات بتنفيــذ المحــافظ ويقــوم. المحــافظ أوامــر تنفيــذ المحافظــة فــي الــداخلي األمــن قــوى علــى

 المحافظـة فـي التنفيـذي المكتـب بـين ما الوصل حلقة المحافظ ويعتبر. بها ويتقيد المحافظة في التنفيذي
 فـي المحـافظ عن وينوب. المكتب هذا يتخذها التي والتدابير بالقرارات يتعلق فيما المركزية السلطة وبين
 مجلــس رئــيس ونائــب المركزيــة، التنفيذيــة للســلطة ممــثالً  فتهبصــ المحافظــة فــي الشــرطة قائــد غيابــه حــال

 مـــــن المحـــــافظ محاكمـــــة وتعتبـــــر التنفيـــــذي، ومكتبـــــه المجلـــــس بعمـــــل المتعلقـــــة األمـــــور فـــــي المحافظـــــة
 المحليـة اإلدارة وزيـر اقتـراح علـى بنـاء بمرسوم للمجلس إحالته بعد األعلى القضاء مجلس اختصاصات

 ).  هنفس القانون ٣٤ ،٣٣ ،٣١ المواد(
يــرى الباحــث مــن خــالل االطــالع علــى مــواد قــانون االدارة المحليــة الســوري، بــان القــانون مــنح المجتمــع 

% ٦٠المحلي دور في ادارة المحافظة، من خالل انتخاب المجلـس المحلـي مـن قبـل المـواطنين وتحديـد 
عضـــاء مـــن ومـــن خـــالل ان نســـبة اال ،الكســـبة وصـــغار والحـــرفيين والعمـــال الفالحـــينمـــن اعضـــائه مـــن 

المجلــس المحلــي ليكونــوا فــي المجلــس التنفيــذي يجــب ان ال تقــل عــن ثلثــي االعضــاء يــتم انتخــابهم مــن 
 .اعضاء المجلس المحلي باالنتخاب السري

 
  :محافظ في الجمهورية اللبنانيةال •
 

 والتشـكيالت للتقسيمات المرجع ١٢/٦/١٩٥٩ في الصادر ١١٦ رقم اللبناني االشتراعي المرسوم يعتبر
 المحافظـات وتقسـم، محافظـات إلـى اللبنانيـة الجمهوريـة أراضي تقسيم يتم عليه وبناء. لبنان في االدارية

 شـهادة حملـة من المحافظ يكون أن ويشترط. محافظ يدعى موظف المحافظة شؤون ويدير، أقضية إلى
 مجلـــس فـــي خـــذيت بمرســـوم ويعـــين األولـــى، الفئـــة مـــوظفي مـــن المحـــافظ ويعتبـــر. يوازيهـــا مـــا أو الحقـــوق
 مـن،  ٥، ٤، ٣، ١ المـواد. (والـدفاع العـدل وزارتي باستثناء كافة الدولة وزارات المحافظ ويمثل. الوزراء

  ).١٢/٦/١٩٥٩ بتاريخ الصادر ١١٦ رقم االشتراعي المرسوم
 المـــوظفين ويراقـــب الـــدوائر يفـــتش أن الصـــفة بهـــذه ولـــه، المحافظـــة فـــي الـــوزارات أجهـــزة المحـــافظ يـــدير

 أمـا .المـوظفين نظـام ألحكـام وفقـاً  التأديبيـة العقوبـات يفـرض وأن، والصـحية اإلداريـة اإلجـازات ويمنحهم
 كــــل عــــن المختصــــة الــــوزارة يطلــــع أن فعليــــه الــــوطني والــــدفاع العدليــــة وزارتــــي بمــــوظفي يتعلــــق فيمــــا
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 يرســلها أن وعليــه، المحــافظ بواســطة المركزيــة والــدوائر الــوزارات أجهــزة بــين المخــابرات تجــري مالحظــة،
 )نفسه المرسوم ،٧ المادة.(األكثر على أيام ثالثة خالل لمرجعها

 وزارة يطلـــع أن وعليـــه. واالقتصـــادية السياســـية الـــوجهتين مـــن المنطقـــة أوضـــاع مراقبـــة المحـــافظ يتـــولى 
 وصــيانة واألمــن النظــام حفــظ المحــافظ يتــولى كمــا الحاجــة، دعــت وكلمــا شــهر كــل الحالــة علــى الداخليــة
 المحافظـة فـي األمـن قـوى إلـى يطلـب أن ذلـك، أجـل مـن وله الخاصة، الملكية وحرمة خصيةالش الحرية
 )نفسه المرسوم ،١٠، ٩ المواد.(الظروف تقضيها التي التدابير جميع اتخاذ

 المنوطـة المهـام تأديـة فـي السـتعمالها المحـافظ تصـرف تحـت المحافظـة فـي الـداخلي األمـن قـوى توضع
 الــدوائر رؤســاء بــين المحافظــة فــي إجراؤهــا يــراد التــي التبــدالت جميــع فــي المحــافظ رأي ويســتطلع، بهــا

 المــواد(  رأيــه إبــداء قبــل مقــام القــائم رأي يســتطلع أن المحــافظ وعلــى والجــيش، القضــاء باســتثناء المحليــة
 .)نفسه المرسوم ،١٢، ١١
 عليهـا المنصـوص مـةالعا الصـحية القواعـد لتطبيـق ضـرورية يراهـا التـي اإلجـراءات جميع المحافظ يتخذ
 يجمــع أن المحــافظ وعلــى. والثانيــة األولــى الفئتــين مــن المصــنفة المحــالت بإنشــاء ويــرخص. القــانون فــي
 وحاجــاتهم منــاطقهم أحـوال معهــم ليــدرس لـه التــابعين مقـامين القــائم األقــل علـى أشــهر ثالثــة كـل فــي مـرة

 .) نفسه المرسوم ،٢٣، ١٨ المواد( لمقتضاه التعليمات لهم ويصدر
 يرأســـه مجلـــس بيـــروت، باســـتثناء محافظـــة، كـــل فـــي ينشـــأ المرســـوم مـــن ٤٧ المـــادة نصـــت مـــا حســـب 

 :من ويتألف المحافظ

 .المالية رئيس . أ

 .المحافظة مقام قائم  . ب

 ويكونـوا  المحـافظ تنسـيب على بناء يتخذ بمرسوم سنوات أربع لمدة يعينان قضاء كل عن ممثلين  . ج
 .المحافظة في والنقابات والزراعيين عيينوالصنا والتجار الحرة المهن أصحاب من

 لممثلهـا ويكـون بهـا، يتعلـق أمـر بحـث عنـد الحكوميـة المحافظـة دوائر من دائرة كل المجلس في وتمثل 
 ). نفسه المرسوم ،٤٨ المادة: (التالية المهام المحافظة مجلس يتولى العضو، صفة
 والزراعيــة واالقتصــادية العمرانيــة واحيالنــ مــن المحافظــة حالــة بتحســين المتعلقــة األمــور جميــع درس •

 .واالجتماعية والصحية

 .بلديات فيها ليس التي القرى إلنعاش الالزمة باالعتمادات مشروع تحضير •

 .اإلنشائية والمشاريع الموازنة في للمحافظة المقررة واألشغال المشاريع تنفيذ على اإلشراف •

 .فيه الواردة االعتمادات توزيع مشروع وفي لديالب التجهيز صندوق موازنة إعداد في الرأي إبداء •

 .عامة المحافظة بمصالح ويتعلق المحافظ عليه يعرضه أمر كل في الرأي إبداء •
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 المـادة مـن الثانيـة الفقـرة في المبينة للغاية يخصص محافظة بكل خاص اعتماد الدولة موازنة في يرصد
 ).نفسه المرسوم ،٤٩ المادة( السابقة
 ذلــك، إلــى الحاجــة دعــت كلمــا أو األقــل علــى الشــهر فــي مــرة رئيســه مــن بــدعوة افظــةالمح مجلــس ينعقــد

 أو إيضــاحات لتقــديم يحضــروها أن لألفــراد أو للمــوظفين يجــوز وال علنيــة غيــر المجلــس جلســات وتكــون
 ثلـث مـن أكثـر الجلسة حضر إذا إال قانونية المجلس مناقشات تكون وال. الرئيس من بإذن إال معلومات
 يجـوز وال جديـد، اجتمـاع إلـى دعـوة ووجهـت االجتمـاع تأجـل المطلـوب العـدد يحضـر لـم وٕاذا ،األعضاء

 وتصـــدر العلنـــي بـــاالقتراع التصـــويت يجـــري األقـــل، علـــى ســـاعة وعشـــرين أربـــع مـــرور بعـــد إال يعقـــد أن
 المرســــوم ،٥٣ ،٥٢ ،٥١ المــــواد( يــــرجح الــــرئيس فصــــوت األصــــوات تعادلــــت وٕاذا باألكثريــــة، القــــرارات

 ).نفسه
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 التحليل االحصائي   :)١٤(ملحق 
 

Frequencies 
Frequency Table 

 
 

 :الجنـــــــــــــــس

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 80.7 80.7 80.7 71 ذكر

 100.0 19.3 19.3 17 أنثى

Total 88 100.0 100.0  
 
 

 :الُعـــــــــــــــــمر

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

31 – 40 30 34.1 34.1 34.1 
41 – 50 41 46.6 46.6 80.7 

أكبر من 
٥٠ 

17 19.3 19.3 100.0 

Total 88 100.0 100.0  
 
 

 :المستوى التعليمي

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

 10.2 10.2 10.2 9 ىدبلوم أو أدن

 67.0 56.8 56.8 50 بكالوريوس

 98.9 31.8 31.8 28 ماجستير

 100.0 1.1 1.1 1 دكتوراه

Total 88 100.0 100.0  
 



 

169 

 
 

 :سنوات الخبــــرة

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

6 – 10 16 18.2 18.2 18.2 
11 – 15 37 42.0 42.0 60.2 

 100.0 39.8 39.8 35 ١٥أكثر من 

Total 88 100.0 100.0  
 
 

 :المسمى الوظيفي

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

 88.6 88.6 88.6 78 مدير

 100.0 11.4 11.4 10 مدير عام

Total 88 100.0 100.0  
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Descriptives 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

قرار نقل مرجعية المحافظ 
 .للرئيس زاد من دوره التنموي

88 1.00 5.00 3.7955 .99607 

قرارات المحافظ ملزمه لك أكثر 
 .من الوزير

88 1.00 5.00 3.0795 1.10611 

أصبح هناك عدم وضوح لعمل 
المحافظ بعد نقل مرجعيته 

 .لمكتب الرئيس
88 1.00 5.00 2.8409 1.07089 

المحافظ يقوم بإلزام مجلس 
الوزراء بأولويات المشاريع 
 .الواجب تنفيذها بالمحافظة

88 1.00 5.00 2.5227 .99397 

إن نقل مرجعية المحافظ إلى 
مكتب الرئيس جعل دوره شكلي 

 .واعتباري أكثر منه تنفيذي
88 1.00 5.00 3.1250 .99207 

افظ لمكتب نقل مرجعية المح
الرئيس زاد من الوفود الخارجية 

 .للمحافظة
88 1.00 5.00 3.6477 .91022 

مرجعية المحافظ من مجلس 
 الوزراء الى مكتب الرئيس

88 2.00 4.50 3.1686 .40392 

Valid N (listwise) 88     
 



 

171 

 
Descriptives 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

تعقد اجتماعات المجلس 
 .التنفيذي بشكل دوري

88 1.00 5.00 3.5000 1.34762 

تعتبر القرارات الصادرة عن 
المجلس التنفيذي ملزمه لجميع 

 .الدوائر
88 1.00 5.00 3.7159 1.08224 

هناك وضوح في صالحيات 
 .المجلس التنفيذي

88 1.00 5.00 3.2386 1.20339 

س يتم تنفيذ قرارات المجل
التنفيذي من قبل المجالس 

 .المحلية
88 1.00 5.00 3.0682 1.23916 

يقوم المجلس التنفيذي بإعداد 
الخطة التنموية للمحافظة 
 .وتحديد األولويات التنموية

88 1.00 5.00 2.9318 1.26669 

يعمل المجلس التنفيذي على 
إعداد الموازنة السنوية 

 .للمحافظة
88 1.00 5.00 2.5682 1.41255 

يتم رفع موازنة المحافظة 
لمجلس الوزراء العتمادها في 

 .الموازنة العامة
88 1.00 5.00 2.5341 1.34719 

يقوم المجلس التنفيذي بتحديد 
 .األولويات التنموية للمحافظ

88 1.00 5.00 2.7273 1.40383 

تقوم برفع قرارات المجلس 
 .التنفيذي لمركز وزارتك

88 1.00 5.00 3.7614 .94680 
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تنتظر موافقة وزارتك من اجل 
 .تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي

68 1.00 5.00 3.3971 1.23554 

يعتمد مجلس الوزراء  الخطة 
 .التي يقرها المجلس التنفيذي

88 1.00 5.00 2.5795 1.37064 

تنفذ قرارات المحافظ في حال 
 .تعارضت مع قرارات وزارتك

88 1.00 5.00 3.0227 .90943 

ترى بأن وجود مؤسسة هل 
المحافظة هام لجذب المشاريع 

 .التنموية
88 1.00 5.00 3.6136 1.19800 

تعتقد  بان مؤسسة المحافظة 
شكلية واعتبارية أكثر من 

 .كونها وظيفية ومهنية
88 1.00 5.00 3.2159 1.10847 

تفضل أن يكون لمؤسسة 
المحافظة صالحيات إدارية 

 .وتنموية أوسع
88 1.00 5.00 3.4091 1.19035 

المجلس التنفيذي ودوره في 
 العملية التنموية

68 1.93 5.00 3.1833 .78758 

Valid N (listwise) 68     
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Descriptives 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

يوجد مجلس استشاري من 
 .المجتمع المحلي للمحافظة

88 2.00 5.00 3.4659 1.04989 

يمثل المجلس االستشاري 
 .جميع شرائح المجتمع المحلي

88 2.00 5.00 3.0000 1.03945 

توصيات المجلس االستشاري 
 .ملزمه للمجلس التنفيذي

88 2.00 5.00 2.7386 .87749 

تكون اجتماعات المجلس 
 االستشاري بشكل دوري

88 1.00 5.00 2.8068 1.13318 

صيات يقوم المحافظ بعرض تو 
المجلس االستشاري على 

 .المجلس التنفيذي
88 1.00 5.00 2.9318 1.26669 

أعضاء المجلس االستشاري 
يمثلون جميع مناطق 

 .المحافظة
88 1.00 5.00 2.6818 1.21811 

تم دعوتك لحضور اجتماعات 
 .المجلس االستشاري

88 1.00 5.00 2.7273 1.32810 

يقوم المجلس التنفيذي بتقديم 
ير للمجلس االستشاري التبر 

 .عند عدم تنفيذ توصياته
88 1.00 5.00 2.5114 1.23171 

المجلس االستشاري جهة 
الرقابة والتوجيه على أعمال 

 .المجلس التنفيذي
88 1.00 5.00 2.8182 1.36074 
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المجلس االستشاري للمحافظة 
 ودوره التنموي

88 1.56 5.00 2.8535 .96594 

Valid N (listwise) 88     
 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

منح المحافظ مسمى  رئيس 
اللجنة األمنية زاد من التنسيق 
بين المجلس التنفيذي واألجهزة 

 .األمنية

88 1.00 5.00 4.1477 .89108 

وجود المحافظ كرئيس للجنة 
د األمنية والمجلس التنفيذي يزي

 .من دوره التنموي
88 2.00 5.00 4.0909 1.02426 

األجهزة األمنية تتقيد بتوجيهات 
 .المحافظ

88 1.00 5.00 3.9659 .88990 

تلتزم األجهزة األمنية بتنفيذ 
قرارات المجلس التنفيذي التي 

 .لها عالقة بعملها
88 1.00 5.00 3.8182 1.07794 

عالقة المحافظ مع ااالجهزة 
 ثرها التنموياألمنية وأ

88 1.50 5.00 4.0057 .85263 

Valid N (listwise) 88     
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Descriptives 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

هناك وضوح في عالقة المحافظ مع 
 .الهيئات المحلية

88 1.00 5.00 3.3636 1.44780 

عند اتخاذ القرارات في المجلس 
تنفيذي يؤخذ باالعتبار رأي ال

 .الهيئات المحلية
88 1.00 5.00 3.1705 1.35800 

تلتزم الهيئات المحلية بتنفيذ قرارات 
 .المجلس التنفيذي

88 1.00 5.00 3.1818 1.27347 

تقوم الهيئات المحلية بإبالغ 
المجلس التنفيذي عن المشاريع التي 

 .تقوم بها
88 1.00 5.00 3.0909 1.28328 

صالحيات الممنوحة للمحافظ تجاه ال
الهيئات المحلية تضعف عملها 

 التنموي
88 1.00 5.00 3.3182 1.10947 

لالنتماء السياسي اثر في تحديد 
العالقة بين المحافظ ورئيس الهيئة 

 .المحلية
88 1.00 5.00 3.7500 1.08543 

هناك تغليب للمصلحة العامة إذا 
حصل خالف بين المحافظ ورئيس 

 ئة المحليةالهي
88 1.00 5.00 3.6477 1.24143 

هناك تنافس بين الهيئات المحلية 
والمحافظ على تبني االنجازات 

 .التنموية
88 1.00 5.00 3.7727 1.05838 

هل تعتبر أن لشخص المحافظ دور 
في تحديد العالقة مع رؤساء 
 .الهيئات المحلية أكثر من القانون

88 1.00 5.00 4.0795 .86065 

 85260. 3.4861 5.00 1.78 88 قة المحافظ  بالمجالس المحليةعال
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

هناك وضوح في عالقة المحافظ مع 
 .الهيئات المحلية

88 1.00 5.00 3.3636 1.44780 

عند اتخاذ القرارات في المجلس 
تنفيذي يؤخذ باالعتبار رأي ال

 .الهيئات المحلية
88 1.00 5.00 3.1705 1.35800 

تلتزم الهيئات المحلية بتنفيذ قرارات 
 .المجلس التنفيذي

88 1.00 5.00 3.1818 1.27347 

تقوم الهيئات المحلية بإبالغ 
المجلس التنفيذي عن المشاريع التي 

 .تقوم بها
88 1.00 5.00 3.0909 1.28328 

صالحيات الممنوحة للمحافظ تجاه ال
الهيئات المحلية تضعف عملها 

 التنموي
88 1.00 5.00 3.3182 1.10947 

لالنتماء السياسي اثر في تحديد 
العالقة بين المحافظ ورئيس الهيئة 

 .المحلية
88 1.00 5.00 3.7500 1.08543 

هناك تغليب للمصلحة العامة إذا 
حصل خالف بين المحافظ ورئيس 

 ئة المحليةالهي
88 1.00 5.00 3.6477 1.24143 

هناك تنافس بين الهيئات المحلية 
والمحافظ على تبني االنجازات 

 .التنموية
88 1.00 5.00 3.7727 1.05838 

هل تعتبر أن لشخص المحافظ دور 
في تحديد العالقة مع رؤساء 
 .الهيئات المحلية أكثر من القانون

88 1.00 5.00 4.0795 .86065 

 85260. 3.4861 5.00 1.78 88 قة المحافظ  بالمجالس المحليةعال
Valid N (listwise) 88     
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Descriptives 

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

مرجعية المحافظ من مجلس 
 الوزراء الى مكتب الرئيس

88 2.00 4.50 3.1686 .40392 

ي ودوره في المجلس التنفيذ
 العملية التنموية

68 1.93 5.00 3.1833 .78758 

المجلس االستشاري للمحافظة 
 ودوره التنموي

88 1.56 5.00 2.8535 .96594 

عالقة المحافظ مع ااالجهزة 
 األمنية وأثرها التنموي

88 1.50 5.00 4.0057 .85263 

عالقة المحافظ  بالمجالس 
 المحلية

88 1.78 5.00 3.4861 .85260 

 49730. 3.3749 4.90 2.31 68 المجال الكلي

Valid N (listwise) 68     
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T-Test 

 
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation :الجنــس 

مرجعية المحافظ من مجلس 
 الوزراء الى مكتب الرئيس

 41434. 3.1362 71 ذكر

 33456. 3.3039 17 أنثى

المجلس التنفيذي ودوره في 
 ملية التنمويةالع

 75516. 3.2179 56 ذكر

 94466. 3.0222 12 أنثى

المجلس االستشاري للمحافظة 
 ودوره التنموي

 92997. 2.9405 71 ذكر

 1.05633 2.4902 17 أنثى

عالقة المحافظ مع ااالجهزة 
 األمنية وأثرها التنموي

 85643. 4.0211 71 ذكر

 85937. 3.9412 17 أنثى

بالمجالس  عالقة المحافظ 
 المحلية

 81618. 3.4570 71 ذكر

 1.00931 3.6078 17 أنثى

 المجال الكلي
 46374. 3.3880 56 ذكر

 65279. 3.3137 12 أنثى
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Independent Samples Test 
  t-test for Equality of Means 
   

  t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

 مرجعية المحافظ من
مجلس الوزراء الى 

 مكتب الرئيس

Equal variances 
assumed -1.551- 86 .125 -.16777- 

Equal variances 
not assumed -1.768- 29.015  -.16777- 

المجلس التنفيذي ودوره 
 في العملية التنموية

Equal variances 
assumed .779 66 .439 .19563 

Equal variances 
not assumed .673 14.166  .19563 

المجلس االستشاري 
 للمحافظة ودوره التنموي

Equal variances 
assumed 1.747 86 .084 .45034 

Equal variances 
not assumed 1.614 22.314  .45034 

عالقة المحافظ مع 
ااالجهزة األمنية وأثرها 

 التنموي

Equal variances 
assumed .346 86 .731 .07995 

Equal variances 
not assumed .345 24.202  .07995 

عالقة المحافظ  
 بالمجالس المحلية

Equal variances 
assumed -.653- 86 .515 -.15088- 

Equal variances 
not assumed -.573- 21.283  -.15088- 

 المجال الكلي

Equal variances 
assumed .467 66 .642 .07431 

Equal variances 
not assumed .375 13.476  .07431 
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Oneway 

 
Descriptives 

  N Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum 

مرجعية المحافظ من 
مجلس الوزراء الى 

 مكتب الرئيس

31 - 40 30 3.1722 .37520 2.33 4.17 
41 – 50 41 3.2073 .40787 2.50 4.50 

 3.50 2.00 44899. 3.0686 17 ٥٠أكبر من 

Total 88 3.1686 .40392 2.00 4.50 

المجلس التنفيذي ودوره 
 في العملية التنموية

31 - 40 22 3.1818 .71955 2.13 4.40 
41 - 50 33 3.2909 .84932 2.13 5.00 

 4.00 1.93 72285. 2.9128 13 ٥٠أكبر من 

Total 68 3.1833 .78758 1.93 5.00 

المجلس االستشاري 
للمحافظة ودوره 

 لتنمويا

31 - 40 30 2.9333 .97853 1.56 4.44 
41 - 50 41 2.8564 .99264 1.56 5.00 

 4.11 1.56 91620. 2.7059 17 ٥٠أكبر من 

Total 88 2.8535 .96594 1.56 5.00 

عالقة المحافظ مع 
ااالجهزة األمنية وأثرها 

 التنموي

31 - 40 30 3.9750 .98993 1.50 5.00 
41 - 50 41 4.0366 .79758 3.00 5.00 

 5.00 2.50 76276. 3.9853 17 ٥٠أكبر من 

Total 88 4.0057 .85263 1.50 5.00 

عالقة المحافظ  
 بالمجالس المحلية

31 - 40 30 3.4889 .92393 1.89 5.00 
41 - 50 41 3.4499 .78840 2.44 5.00 

 5.00 1.78 91699. 3.5686 17 ٥٠أكبر من 

Total 88 3.4861 .85260 1.78 5.00 

 المجال الكلي

31 - 40 22 3.4109 .43211 2.31 4.16 
41 - 50 33 3.3895 .58144 2.39 4.90 

 3.72 2.57 37311. 3.2770 13 ٥٠أكبر من 

Total 68 3.3749 .49730 2.31 4.90 
 
 
 



 

181 

 
ANOVA 

  Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

مرجعية المحافظ من 
لوزراء الى مجلس ا

 مكتب الرئيس

Between Groups .232 2 .116 .705 .497 
Within Groups 13.962 85 .164   

Total 14.194 87    

المجلس التنفيذي ودوره 
 في العملية التنموية

Between Groups 1.333 2 .667 1.077 .347 
Within Groups 40.226 65 .619   

Total 41.559 67    
س االستشاري المجل

للمحافظة ودوره 
 التنموي

Between Groups .562 2 .281 .296 .744 
Within Groups 80.612 85 .948   

Total 81.174 87    

عالقة المحافظ مع 
ااالجهزة األمنية وأثرها 

 التنموي

Between Groups .074 2 .037 .050 .951 
Within Groups 63.173 85 .743   

Total 63.247 87    

عالقة المحافظ  
 بالمجالس المحلية

Between Groups .170 2 .085 .114 .892 
Within Groups 63.072 85 .742   

Total 63.242 87    

 المجال الكلي
Between Groups .160 2 .080 .317 .729 
Within Groups 16.410 65 .252   

Total 16.570 67    
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Oneway 

Descriptives 

  N Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum 

مرجعية المحافظ من مجلس 
 الوزراء الى مكتب الرئيس

 4.50 2.00 79057. 3.2222 9 دبلوم أو أدنى

 3.83 2.50 33846. 3.1200 50 بكالوريوس

 4.17 2.33 34969. 3.2381 28 ماجستير

 3.17 3.17 . 3.1667 1 دكتوراه

Total 88 3.1686 .40392 2.00 4.50 

المجلس التنفيذي ودوره في 
 العملية التنموية

 5.00 1.93 1.01440 3.2370 9 دبلوم أو أدنى

 4.40 2.00 71239. 3.2684 38 بكالوريوس

 4.60 2.13 83617. 3.0333 20 ماجستير

 2.47 2.47 . 2.4667 1 دكتوراه

Total 68 3.1833 .78758 1.93 5.00 

االستشاري للمحافظة  المجلس
 ودوره التنموي

 5.00 1.56 1.13417 2.9136 9 دبلوم أو أدنى

 4.78 1.56 97498. 2.8133 50 بكالوريوس

 4.22 1.56 92836. 2.9365 28 ماجستير

 2.00 2.00 . 2.0000 1 دكتوراه

Total 88 2.8535 .96594 1.56 5.00 

عالقة المحافظ مع ااالجهزة 
 ها التنموياألمنية وأثر 

 5.00 2.50 81756. 3.9444 9 دبلوم أو أدنى

 5.00 1.50 90052. 4.0950 50 بكالوريوس

 5.00 3.00 76695. 3.8304 28 ماجستير

 5.00 5.00 . 5.0000 1 دكتوراه

Total 88 4.0057 .85263 1.50 5.00 

عالقة المحافظ  بالمجالس 
 المحلية

 5.00 2.67 89715. 3.8025 9 دبلوم أو أدنى

 5.00 1.78 93940. 3.5667 50 بكالوريوس

 5.00 2.67 62916. 3.2540 28 ماجستير

 3.11 3.11 . 3.1111 1 دكتوراه

Total 88 3.4861 .85260 1.78 5.00 

 المجال الكلي

 4.90 2.59 65088. 3.4240 9 دبلوم أو أدنى

 4.24 2.31 47391. 3.4155 38 بكالوريوس

 4.03 2.55 49100. 3.2869 20 ماجستير
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 3.15 3.15 . 3.1489 1 دكتوراه

Total 68 3.3749 .49730 2.31 4.90 
 

ANOVA 

  Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

مرجعية المحافظ من 
مجلس الوزراء الى 

 مكتب الرئيس

Between Groups .279 3 .093 .562 .642 
Within Groups 13.915 84 .166   

Total 14.194 87    

المجلس التنفيذي ودوره 
 في العملية التنموية

Between Groups 1.265 3 .422 .670 .574 
Within Groups 40.294 64 .630   

Total 41.559 67    

المجلس االستشاري 
للمحافظة ودوره 

 التنموي

Between Groups 1.035 3 .345 .361 .781 
Within Groups 80.139 84 .954   

Total 81.174 87    

عالقة المحافظ مع 
ااالجهزة األمنية وأثرها 

 التنموي

Between Groups 2.282 3 .761 1.048 .376 
Within Groups 60.965 84 .726   

Total 63.247 87    

عالقة المحافظ  
 بالمجالس المحلية

Between Groups 2.875 3 .958 1.333 .269 
Within Groups 60.368 84 .719   

Total 63.242 87    

 المجال الكلي
Between Groups .290 3 .097 .380 .768 
Within Groups 16.280 64 .254   

Total 16.570 67    
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Oneway 

Descriptives 

  N Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum 

مرجعية المحافظ من 
مجلس الوزراء الى 

 تب الرئيسمك

6 - 10 16 3.2500 .37515 2.50 4.17 
11 – 15 37 3.2523 .36350 2.67 4.50 

 3.67 2.00 43413. 3.0429 35 ١٥أكثر من 

Total 88 3.1686 .40392 2.00 4.50 

المجلس التنفيذي ودوره 
 في العملية التنموية

6 - 10 14 2.8762 .75780 2.13 4.13 
11 - 15 27 3.4988 .74704 2.13 5.00 

 4.60 1.93 75747. 3.0272 27 ١٥أكثر من 

Total 68 3.1833 .78758 1.93 5.00 

المجلس االستشاري 
 للمحافظة ودوره التنموي

6 - 10 16 2.4792 1.06475 1.56 4.22 
11 - 15 37 3.2613 .93007 1.56 5.00 

 4.22 1.56 80932. 2.5937 35 ١٥أكثر من 

Total 88 2.8535 .96594 1.56 5.00 

عالقة المحافظ مع 
ااالجهزة األمنية وأثرها 

 التنموي

6 - 10 16 3.9063 1.11009 1.50 5.00 
11 - 15 37 4.0405 .77171 3.00 5.00 

 5.00 2.50 82458. 4.0143 35 ١٥أكثر من 

Total 88 4.0057 .85263 1.50 5.00 

عالقة المحافظ  
 بالمجالس المحلية

6 - 10 16 3.7083 1.06255 2.22 5.00 
11 - 15 37 3.4535 .75740 1.89 5.00 

 5.00 1.78 85179. 3.4190 35 ١٥أكثر من 

Total 88 3.4861 .85260 1.78 5.00 

 المجال الكلي

6 - 10 14 3.1998 .60808 2.31 4.24 
11 - 15 27 3.5940 .42624 2.55 4.90 

 4.03 2.39 43278. 3.2466 27 ١٥أكثر من 

Total 68 3.3749 .49730 2.31 4.90 
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ANOVA 

  Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

مرجعية المحافظ من 
مجلس الوزراء الى 

 مكتب الرئيس

Between Groups .918 2 .459 2.940 .068 
Within Groups 13.276 85 .156   

Total 14.194 87    

دوره المجلس التنفيذي و 
 في العملية التنموية

Between Groups 4.666 2 2.333 2.110 0.07 
Within Groups 36.893 65 .568   

Total 41.559 67    

المجلس االستشاري 
 للمحافظة ودوره التنموي

Between Groups 10.757 2 5.379 6.493 .002 
Within Groups 70.417 85 .828   

Total 81.174 87    
عالقة المحافظ مع 

ااالجهزة األمنية وأثرها 
 التنموي

Between Groups .206 2 .103 .139 .871 
Within Groups 63.041 85 .742   

Total 63.247 87    

عالقة المحافظ  
 بالمجالس المحلية

Between Groups .987 2 .493 .674 .512 
Within Groups 62.255 85 .732   

Total 63.242 87    

 المجال الكلي
Between Groups 2.170 2 1.085 4.897 .010 
Within Groups 14.400 65 .222   

Total 16.570 67    
 

Homogeneous Subsets 
 المجلس االستشاري للمحافظة ودوره التنموي

Scheffea,,b 

 N :سنوات الخبرة
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
6 - 10 16 2.4792  

  2.5937 35 ١٥أكثر من 

11 - 15 37  3.2613 
Sig.  .905 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 25.403. 
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 المجلس االستشاري للمحافظة ودوره التنموي
Scheffea,,b 

 N :سنوات الخبرة
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
6 - 10 16 2.4792  

  2.5937 35 ١٥أكثر من 

11 - 15 37  3.2613 
Sig.  .905 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 25.403. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 
group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 

 
 المجال الكلي
Scheffea,,b 

 N :سنوات الخبرة
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
6 – 10 14 3.1998  

 3.2466 3.2466 27 ١٥أكثر من 

11 – 15 27  3.5940 
Sig.  .950 .068 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 20.618. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 
group sizes is used. Type I error levels are not 

guaranteed. 
 

T-Test 
Group Statistics 

 
المسمى 
 :الوظيفي

N Mean Std. 
Deviation 

مرجعية المحافظ من مجلس الوزراء 
 تب الرئيسالى مك

 42082. 3.1603 78 مدير

 23831. 3.2333 10 مدير عام
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المجلس التنفيذي ودوره في العملية 
 التنموية

 78672. 3.1954 58 مدير

 83151. 3.1133 10 مدير عام

المجلس االستشاري للمحافظة ودوره 
 التنموي

 94450. 2.8490 78 مدير

 1.17706 2.8889 10 مدير عام

افظ مع ااالجهزة األمنية عالقة المح
 وأثرها التنموي

 80479. 4.0064 78 مدير

 1.21906 4.0000 10 مدير عام

 عالقة المحافظ  بالمجالس المحلية
 84834. 3.4786 78 مدير

 93029. 3.5444 10 مدير عام

 المجال الكلي
 48945. 3.3782 58 مدير

 56871. 3.3560 10 مدير عام
 

 

Independent Samples Test 
  t-test for Equality of Means 

  t df Sig. 
(2-tailed) 

Mean 
Difference 

مرجعية المحافظ من 
مجلس الوزراء الى 

 مكتب الرئيس

Equal variances 
assumed -.536- 86 .593 -.07308- 

Equal variances 
not assumed -.820- 17.311  -.07308- 

المجلس التنفيذي 
العملية  ودوره في

 التنموية

Equal variances 
assumed .302 66 .763 .08207 

Equal variances 
not assumed .290 11.948  .08207 

المجلس االستشاري 
للمحافظة ودوره 

 التنموي

Equal variances 
assumed -.122- 86 .903 -.03989- 

Equal variances 
not assumed -.103- 10.539  -.03989- 

عالقة المحافظ مع 
ااالجهزة األمنية 
 وأثرها التنموي

Equal variances 
assumed .022 86 .982 .00641 

Equal variances 
not assumed .016 10.030  .00641 
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عالقة المحافظ  
 بالمجالس المحلية

Equal variances 
assumed -.229- 86 .820 -.06581- 

Equal variances 
not assumed -.213- 11.007  -.06581- 

 المجال الكلي

Equal variances 
assumed .129 66 .898 .02216 

Equal variances 
not assumed .116 11.416  .02216 
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Reliability 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases 
Valid 68 77.3 

Excludeda 20 22.7 
Total 88 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.915 43 
 
 



 

190 

 الفهارس 
 فهرس الجداول

 
 الصفحه جدولال رقمال
 ٨٤ .الجنستوزيع أفراد العينة بحسب متغير  ٣.١
 ٨٥ .العمرتوزيع أفراد العينة بحسب متغير  ٣.٢
 ٨٥ المستوى التعليميتوزيع أفراد العينة بحسب متغير  ٣.٣
 ٨٦ الخدمةعدد سنوات توزيع أفراد العينة بحسب متغير  ٣.٤
 ٨٦ المسمى الوظيفيتوزيع أفراد العينة بحسب متغير  ٣.٥

٤.١ 
الســــتجابات ودرجــــة االســــتجابة  ،المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة

تـأثير المحـافظ علـى العمليـة التنمويـة  فـي حـدود محافظتـه كونـه ول الموظفين حـ
 .ممثًال لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

٨٧ 

٤.٢ 
المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة، ودرجــــة االســــتجابة الســــتجابات 

 المجلس التنفيذي ودوره في العملية التنمويةالموظفين حول 
٩٠ 

٤.٣ 
الســــتجابات ودرجــــة االســــتجابة  ،ة واالنحرافــــات المعياريــــةالمتوســــطات الحســــابي

 المجلس االستشاري للمحافظة ودوره التنمويالموظفين حول 
٩٢ 

٤.٤ 
الســــتجابات ودرجــــة االســــتجابة  ،المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة

 عالقة المحافظ مع االجهزة األمنية وأثرها التنمويالموظفين حول 
٩٣ 

٤.٥ 
الســــتجابات ودرجــــة االســــتجابة  ،ات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــةالمتوســــط

 عالقة المحافظ بالمجالس المحليةالموظفين حول 
٩٥ 

٤.٦ 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستجابات أفـراد العينـة فـي مجـاالت 

 الدراسة والمجال الكلي
٩٧ 

 ٩٩ ست أفراد العينة وفقًا لمتغير الجنإلجابا) T-Test) (ت(جدول نتائج اختبارات  ٤.٧
 ١٠٢ .لمتغير العمر تعزى المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة ٤.٨

٤.٩ 
فــــي اســــتجابات أفــــراد العينــــة وفقــــًا ) ANOVA(نتــــائج اختبــــارات تحليــــل التبــــاين

 لمتغير العمر
١٠٢ 

 ١٠٤ المستوى التعليمي تعزى  لمتغيرالمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة  ٤.١٠

٤.١١ 
فـــي اســـتجابات أفـــراد العينـــة ) ANOVA(نتـــائج اختبـــارات تحليـــل التبـــاين جـــدول

 المستوى التعليميوفقًا لمتغير 
١٠٥ 
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٤.١٢ 
م يظــتنمكانــة المحــافظ فــي العــن المتوســطات الحســابية الســتجابات أفــراد العينــة 

 .على دوره في التنميةاإلداري الفلسطيني والصالحيات الممنوحة له وتأثير ذلك 
١٠٧ 

٤.١٣ 
فــــي اســــتجابات أفــــراد العينــــة وفقــــًا ) ANOVA(نتــــائج اختبــــارات تحليــــل التبــــاين

 لمتغير عدد سنوات الخبرة في المؤسسة
١٠٧ 

٤.١٤ 
المســــمى إلجابــــات أفــــراد العينــــة وفقــــًا لمتغيــــر ) T-Test) (ت(نتــــائج اختبــــارات 

 الوظيفي
١١٠ 
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 فهرس المالحق
 

 ةلصفحا الملحق رقمال

 ١٣٠ هيكلية المحافظه ١ملحق 
 ١٣٨ ٢٠٠٣لسنة  ٧٤قرار رقم  ٢ملحق 
 ١٣٩ ٢٠٠٥لسنة  ٢٩قرار رقم  ٣ملحق 
 ١٤٠ ٢٠٠٥لسنة  ٣٩قرار رقم  ٤ملحق 
 ١٤١ بشأن اجتماعات الموظفين ١٥مرسوم رئاسي رقم  ٥ملحق 
 ١٤٣ ٢٠٠٦لسنة  ١مرسوم رئاسي رقم  ٦ملحق 
 ١٤٤ ٢٠٠٦لسنة  ٢مرسوم رئاسي رقم  ٧ملحق 
 ١٤٦ ٢٠٠٣لسنة  ٢٢مرسوم رئاسي رقم  ٨ملحق 
 ١٤٨ االستبانه ٩ملحق 
 ١٥٣ دليل مقابلة المحافظين ١٠ملحق 
 ١٥٤ المحكمين ١١ملحق

 ١٢ملحق 
قـــانون مكافئـــات ورواتـــب اعضـــاء المجلـــس التشـــريعي واعضـــاء الحكومـــه 

 والمحافظين
١٥٥ 

 ١٦١ عض الدول المحيطهالية تعيين محافظ وصالحياته  في ب ١٣ملحق 
 ١٦٨ التحليل االحصائي ١٤ملحق 
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 فهرس المحتويات 
 

 الصفحة الموضوع الرقم

 ب إقرار  

 ج شكر وعرفان  

 د تعريفات  

 و ملخص  

 Abstract ز 

 ١ خلفية الدراسة  : الفصل االول 

 ١ المقدمة 1.1
 ٢ مشكلة الدراسة 2.1
 ٢ مبررات الدراسة 3.1
 ٢ ة الدراسةأهمي 4.1
 ٣ أهداف الدراسة 5.1
 ٣ أسئلة الدراسة 6.1
 ٤ فرضيات الدراسة 7.1

 ٦ اإلطار النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاني 

 ٦ في فلسطين  اإلدارية التقسيمات 1.2
 ٦ خالل الحكم العثماني اإلدارية التقسيمات 1.1.2
 ٧ البريطاني اإلدارية خالل فترة االنتداب التقسيمات 2.1.2
 ٩ خالل الحكم األردني والمصري اإلدارية التقسيمات 3.1.2
 ٩ خالل فترة االحتالل اإلسرائيلي  اإلدارية التقسيمات 4.1.2
 ١٢ الفلسطينية الوطنية السلطة حكم خالل اإلدارية التقسيمات 5.1.2

 ١٦ آلية تعيين المحافظ في السلطة الوطنية الفلسطينية 2.2
 ١٧ ية المحافظ في السلطة الوطنية الفلسطينيةمرجع 3.2
 ١٨ عالقة المحافظ مكتب الرئيس 4.2
 ٢٠ عالقة المحافظ مع مجلس الوزراء ومكاتب الوزارات في محافظته 5.2
 ٢٣ ١٩٦٧دور المحافظ في القوانين االردنيه قبل عام  6.2
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 ٢٩ الدور التنموي للمحافظ بصفته رئيس اللجنة االمنية 7.2
 ٣٠ رواتب المحافظين ومكافآتهم وتقاعدهم 8.2
 ٣٢ دور المحافظ في القوانين التي صدرت فترة السلطة الوطنية الفلسطينية 9.2

 ٣٤ مراحل إقرار مشروع قانون التشكيالت االداريه في السلطة الوطنية الفلسطينية 10.2
 ٣٨ عالقة المحافظ مع الهيئات المحلية في محافظته 11.2
 ٤٢ اسيم والقرارات الرئاسية بخصوص المحافظينالمر  12.2
 ٤٥ ور المحافظ في إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينيةد 13.2
 ٤٦ الهيكلية الموحدة للمحافظات 14.2

 ٤٩ المجاس التنفيذي 1.14.2
 ٥١ المجلس االستشاري 2.14.2

 ٥٢ المقترحة االستراتيجيه الوطنية للحكم اإلداري الفلسطيني 15.2
 ٥٩ الحكمانية 16.2
 ٦١ المركزية والالمركزية 17.2

 ٦٢ المركزية االداريه 1.17.2
 ٦٥ الالمركزية االداريه 2.17.2

 ٦٧ اإلدارة المحلية والحكم المحلي 18.2
 ٦٧ اإلدارة المحلية 1.18.2
 ٦٨ الحكم المحلي 2.18.2
 ٧١ ليةبين الحكم المحلي واالداره المحالفرق  3.18.2

 ٧٢ التنمية 19.2
 ٧٤ الدراسات السابقة 20.2

 ٨١   وٕاجراءاتها منهجية الدراسة: الفصل الثالث 
 ٨١ المقدمة 1.3
 ٨١ إجراءات تطبيق الدراسة 2.3
 ٨٢ منهج الدراسة 3.3
 ٨٢ اداة الدراسة 4.3
 ٨٣ مجتمع الدراسة 5.3

 عينة الدراسة 6.3
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 الصفحة الموضوع الرقم
 ٨٣ متغيرات الدراسة 7.3
 ٨٤ المعالجة االحصائية 8.3
 ٨٤ خصائص عينة الدراسة 9.3

 ٨٧  عرض النتائج ومناقشتها: الفصل الرابع 

 ٨٧ عرض النتائج ومناقشتها 1.4

 ١١٥ االستنتاجات والتوصيات: الفصل الخامس 

 ١١٥ االستنتاجات 1.5
 ١١٩ التوصيات 2.5
 ١٢١ المقترحات البحثية 3.5

 ١٢٢ ائمة المصادر والمراجعق 

 ١٣٠ المالحق  

 ١٩٠ الفهارس  

 ١٩٠ فهرس الجداول  
 ١٩٢ فهرس المالحق  
 ١٩٣ فهرس المحتويات  

 
 
 
 


