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  ملخص 

ة                    رات جذري يا في إحداث تغيي إن مشارآة أفراد المجتمع مع السلطة المحلية في عملية صنع القرار تعتبر عامال أساس
ر               ك ألن الكثي ي وذل صعيد المحل ى ال ستدامة عل دم نحو                 وتعزيز التنمية الم ي تحول دون إنجاز أي تق  من التحديات الت

رن    28ويأتي ذلك ضمن سياق الفصل . استدامة المجتمع لها جذور في األنشطة المحلية   ال الق ذي  21 من جدول أعم  ال
ستقبل المجتمع والتي تتمحور                       ة بم رار المتعلق يحث السلطات المحلية على إشراك المجتمع المحلي في عملية صنع الق

  ". 21جدول أعمال محلي للقرن "اد إستراتيجية عمل محلية لالستدامة حول إعد

 

ع       وار م ي ح دخول ف ن ال نهم م ك لتمكي ستهدفة وذل ة الم سلطات المحلي درات ال وير ق ى تط ة إل ة البحثي دفت الدراس ه
تدامة         ة لالس تراتيجيات العمل المحلي ة بهدف تطوير اس واطنين والمؤسسات المحلي ا     . الم م من خالل م ذا ت  يعرف وه

رار في                               شارآة مع صانعي الق ق الم ي عن طري ين المجتمع المحل ى تمك ي تهدف إل ة الت بعملية االستشراف المجتمعي
شترآة                       ة م ى صياغة رؤي عملية التخطيط االستراتيجي التي تقوم على تحليل القوى المؤثرة على المجتمع باإلضافة إل

  .  وترجمتها إلى مشاريع تنفيذيةحول استدامة المجتمع وتحديد أهداف وغايات االستدامة

  

صميم           وم ت ذا المفه ساهمت الدراسة بتشكيل مفهوم جديد لملكية التنمية في األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعكس ه
ل                   ريم دون الخضوع للضغوطات المفروضة من قب وفير سبل العيش الك اء في أرضه وت الشعب الفلسطيني على البق

ة   ) 1: ( أدت إلى تحقيق العديد من النتائج والتي تتمثل بما يلي         آما. االحتالل اإلسرائيلي  سلطات الوطني تطوير قدرات ال
رن                            ال الق وطين جدول أعم ة ت ستدامة وعملي ة الم ي في مجالي التنمي  21والمحلية المستهدفة وأعضاء المجتمع المحل

ات  تطوير قدرات السلطات المحلية في مجال استخدام تقنيات نظم الم         ) 2(محليا؛   علومات الجغرافية وإدارة قواعد البيان
شمل                         ) 3(والمراقبة البيئية؛    ذه ت ا وه تدامة مجتمعاته دم نحو اس ا من التق ي تمكنه ة بالوسائل الت سلطات المحلي تزويد ال

ال     البيانات البيئية واالجتماعية واالقتصادية المدمجة في نظام معلومات جغرافي متجانس       ى جدول األعم باإلضافة إل
رن المح ي للق ي؛ و    21ل ع المحل رار والمجتم انعي الق ين ص ا ب شراآة م ويره ب م تط ذي ت تراتيجيات ) 4( ال ي االس تبن

  . قبل السلطات المحلية والوطنيةوالمشاريع التنفيذية المقترحة من

  

  .21التنمية المستدامة، عملية االستشراف المجتمعية وجدول األعمال المحلي للقرن : الكلمات الرئيسية
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  مقدمة

ك من     تدعو التنمية المستدامة إلى تلبية احتياجات الحاضر دون النيل من قدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها وذل
ولذلك، . خالل موازاة االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية عند السعي إلى تحقيق التنمية وتحسين نوعية الحياة             

 نمط حياة مستدام تتطلب إحداث تكامل بين اإلجراءات المتخذة في ثالثة مجاالت هي النمو    فإن الجهود الرامية إلى بناء    
ة            وارد الطبيعي ستدامة        . االقتصادي والعدالة، التنمية االجتماعية، حماية البيئة والحفاظ على الم ة الم ق بالتنمي ا يتعل وفيم

ى رأسها              في األراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، فقد واجهت ومازالت تو           ل عل د من التحديات والعراقي اجه العدي
ة نتيجة االحتالل اإلسرائيلي                  وارد الطبيعي سطينية والم ى األراضي الفل ة عل غياب السيادة والسيطرة الفلسطينية الكامل

ة          ل التنمي رئيس في سلب وتعطي سبب ال ر ال ذي يعتب ). Applied Research Institute – Jerusalem, 2007(ال
ى                      : ر السؤال التالي  وهذا ما يثي   شديد عل د من الت ا ال ب هل يمكن تحقيق تنمية مستدامة في ظل االحتالل اإلسرائيلي؟ هن

ة                       ك لتلبي سياسية وذل ات ال ة المعيق الرغم من آاف ة ب أهمية السعي لتحقيق تنمية مستدامة في األراضي الفلسطينية المحتل
ستدامة              فوفق   . تطلعات المواطن الفلسطيني األساسية لحياة أفضل       ة م ق تنمي سعي لتحقي إن ال سطينية ف الخصوصية الفل

ة       ه بطريق يعني تنمية القدرة على الصمود وبناء مؤسسات الدولة والمجتمع واستنهاض طاقات الشعب واستثمار مقدرات
  . تستجيب الحتياجاته بالرغم من االحتالل وممارساته

  

وان              ي تحمل عن ة الت اة أفضل          "وضمن هذا السياق تأتي الدراسة البحثي ة نحو حي تدامة بيئي ي متكامل      : اس أسلوب بحث
سطينية         "  في محافظة بيت لحم   21لتوطين جدول أعمال القرن      ة في األراضي الفل ة التنمي دا لملكي ا جدي شكل مفهوم لت

ريم دون الخضوع                             . المحتلة وفير سبل العيش الك اء في أرضه وت ى البق سطيني عل شعب الفل صميم ال ا يعكس ت مفهوم
ى            للضغوطات  ستحيلة في ظل االحتالل إل ة الم ال من التنمي الي االنتق ل االحتالل اإلسرائيلي وبالت  المفروضة من قب

ين            . التنمية بهدف الصمود والبقاء    ا ب رة م ذها في الفت م تنفي شرين  1 و2006 شباط  1فمن خالل هذه الدراسة والتي ت  ت
ة  2008األول  اث التطبيقي د األبح ام معه دس –،  ق ج( الق سة  و) أري ع مؤس اون م ن  CRICبالتع دعم م ة وب  اإليطالي

والوآالة السويسرية للتنمية والتعاون باعتماد منهجية المشارآة      ) برنامج اليف لدول العالم الثالث    (المفوضية األوروبية   
ة أو مؤسسات مجتمع                      ة أو سلطات محلي الحقيقية والفاعلة من آافة الشرآاء ذوي العالقة سواء آانوا مؤسسات حكومي
ة                           ق تنمي ة وتحقي ع والتخفيف من حدة المشاآل القائم ة الواق مدني في عملية التخطيط التنموي المحلي من أجل مواجه

ضم             . محلية شاملة متوازنة وحياة آريمة للمواطنين      استهدفت الدراسة سبع سلطات محلية في محافظة بيت لحم والتي ت
ذه            بلديات بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور والخضر والدوحة          وزعترة ومجلس قروي بتير وذلك لبناء القدرات في ه

دني                  السلطات المحلية لتمكينها من قيادة عملية التنمية المحلية وتوجيهها ضمن مبدأ المشارآة مع مؤسسات المجتمع الم
ذري   شكل ج ة ب ة التنمي ي عملي هام ف ن اإلس ي م ع المحل ين المجتم الي تمك ة . (وبالت اث التطبيقي د األبح دس،  الق–معه

2008  (  

  

 المنبثق عن مؤتمر األمم المتحدة      21 من جدول أعمال القرن      28آانت هذه الدراسة البحثية بمثابة استجابة إلى الفصل         
ام    " قمة األرض"حول البيئة والتنمية    ل ع دخول في       1992الذي عقد في البرازي ة بال سلطات المحلي ذي يطالب ال ، وال

ستقبل المجتمع والتي تتمحور                  حوار مع المواطنين والمؤسسات المحلي     ة بم رار المتعلق ة وإشراآهم في عملية صنع الق
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  أهداف الدراسة البحثية 

ي    21 تلعب السلطات المحلية دورا حيويا في توطين جدول أعمال القرن       صعيد المحل ى ال  وتعزيز التنمية المستدامة عل
رن               ال الق ة          21وذلك ألن الكثير من المشاآل والحلول التي يعالجها جدول أعم شطة المحلي ا جذور في األن إن    .  له ذا ف ل
 وتكمن أهمية هذا الدور في أن هذه السلطات       . مشارآة وتعاون السلطات المحلية ستكون عامال محددا في تحقيق أهدافه         

شعب         "المحلية هي    ى ال ا   " المستوى الحكومي األقرب إل ي                مم ى التواصل مع المجتمع المحل درة عل ر ق ا األآث يجعله
ستدامة                   وبالتالي   ة الم ز التنمي ا بتعزي زه من أجل االستجابة لمطالبته ه وتحفي م المتحدة،     (تثقيف سلطات  ). 1992األم فال

ا ال يقتصر         المحلية هي الجهة المسئولة عن توفير مجتمع سليم بي         صاديا فعمله تج اقت ا ومن ئيا ومنصف وعادل اجتماعي
  . على تقديم الخدمات

  

دخول                      نهم من ال ك لتمكي وفي هذا الصدد فإن الدراسة البحثية هدفت إلى تطوير قدرات السلطات المحلية المستهدفة وذل
ستدامة خاصة بكل تجمع والتي        في حوار مع المواطنين والمؤسسات المحلية بهدف تطوير إستراتيجية عمل محلية لال           

رار   ". 21جدول أعمال محلي للقرن "تعرف بـ    فمشارآة وتعاون أفراد المجتمع مع السلطة المحلية في عملية صنع الق
المتعلقة بمستقبل المجتمع والتي تتمحور حول إعداد هذه اإلستراتيجية ستكون عامال محددا في إحداث تغييرات جذرية             

ست ة الم ز التنمي يوتعزي صعيد المحل ى ال ي.  دامة عل ا يل ة بم ذه الدراس داف األخرى له ل األه د األبحاث : (وتتمث معه
)2008 القدس، –التطبيقية 

ذ        • ة تنفي د عملي الل وبع ستهدفة خ ة الم ة والوطني سلطات المحلي شارآة ال ى م اظ عل أمين والحف الت
  . الدراسة

. تأسيس مشارآة مجتمعية فاعلة  • 
درات المؤسسية   تقييم األوضاع االجتماعية   • واالقتصادية والبيئية في التجمعات المستهدفة وتقييم الق

 . للسلطات المحلية في مجال تنفيذ خطط العمل المتعلقة بالتنمية المستدامة
تطوير القدرات الفنية لمجموعة مختارة من موظفي المجالس البلدية والقروية المستهدفة في مجال        •

شاء نظام معلومات        استخدام نظم المعلومات الجغرافية    ة وإن ة البيئي ات والمراقب  وإدارة قواعد البيان
 . جغرافي خاص بكل تجمع

ى   • ا إل تدامة وترجمته ات االس د أهداف وغاي ع وتحدي تدامة المجتم شترآة حول اس ة م صياغة رؤي
 .مشاريع تنفيذية

".21جدول أعمال محلي للقرن "تطوير إستراتيجيات عمل محلية لالستدامة   • 
ة المكتسبة إلى السلطات المحلية األخرى في الضفة الغربية لتشجيعهم على المبادرة في      نقل المعرف  •

  .  تنفيذ مثل هذه الدراسات المتعلقة باالستدامة
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  منهجية العمل 

ى عدة خطوات عمل                                  ا عل وي آل منه ية، تحت ذ خمس مراحل أساس ى تنفي ة عل ذ الدراسة البحثي ة تنفي اعتمدت منهجي
اده خالل الدراسة              تشك. وأنشطة مختلفة  ل مراحل وخطوات العمل هذه األساس لنهج المشارآة المجتمعية الذي تم اعتم

ستهدفة  ات الم تدامة التجمع و اس ه نح وات   . للتوج ين مراحل وخط داخل ب ة والت ة الدراس الي هيكلي شكل الت ويوضح ال
  . العمل

 

ي ت              شاطات الت رز الن ذه المراحل     وفيما يلي وصف موجز لمراحل العمل األساسية وأب ذها ضمن ه ا وتنفي : م اعتماده
  )2008 القدس، –معهد األبحاث التطبيقية (

 

  التأمين والحفاظ على دعم السلطات الوطنية والمحلية

ستهدفة                    ة الم ة والوطني سلطات المحلي ل ال دعم الكامل من قب أمين ال ى ت شكل أساسي عل اعتمدت عملية تنفيذ الدراسة ب
  :  اسة خالل وبعد عملية التنفيذ، حيث تم خالل هذه المرحلةوذلك لضمان مشارآتهم في الدر

رار     • انعي الق درات ص وير ق ديات (تط اء البل الس    /رؤس ضاء المج ة، أع الس القروي المج
ة ي الدراسة/البلدي شارآة ف ة الم سلطات الوطني ي ال ديات وممثل ة، مهندسي البل ق ) القروي ا يتعل فيم

وطين جدول أعم           ة ت ستدامة وعملي رن    بالتنمية الم ذ خطوات             21ال الق ا من أجل ضمان تنفي  محلي
ة    ل دولي ة عم يم ورش ة متخصصة وتنظ اءات توعي يم لق ن خالل تنظ ك م شكل فاعل وذل ل ب العم
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زامهم                 إصدار بيان من قبل رؤساء الس      • ه عن الت ذي صرحوا من خالل ستهدفة وال ة الم لطات المحلي

د               بالمشارآة الفاعلة في نشاطات الدراسة وتعهدوا بمواصلة التقدم نحو استدامة مجتمعاتهم وذلك بع
 . انتهاء الدراسة إلدراآهم بأن التنمية المستدامة عملية متواصلة ال تنتهي عند مرحلة معينة

ا وزارة التخطيط،               مصادقة البيان المذآور أ    • ا فيه ستهدفة بم عاله من قبل آافة السلطات الوطنية الم
وزارة الحكم المحلي، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، سلطة جودة البيئة، سلطة المياه الفلسطينية،             

 . محافظة بيت لحم والجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني
ضم    • ة ت ة توجيهي شكيل لجن سلطات ا  25ت ة ال ن آاف ضوا م ك    ع ستهدفة وذل ة الم ة والوطني لمحلي

  .لمشارآة فريق العمل بمتابعة وتنسيق عملية تنفيذ الدراسة واإلشراف عليها
  

  تأسيس مشارآة مجتمعية فاعلة

إن تأمين مشارآة مجتمعية واسعة من مختلف أعضاء المجتمع مع السلطات المحلية والوطنية في عملية توطين جدول                 
رن   ال الق ر 21أعم ا يعتب ة          محلي ي عملي ل ف شكل فاع شارآتهم ب ضمان م ك ل ة وذل ل الدراس وات عم م خط ن أه  م

تدامة  ة لالس ل المحلي تراتيجيات العم ة وتطوير إس شراف المجتمعي يم حمالت  . االست ق تنظ ك عن طري ق ذل م تحقي وت
  :توعية مجتمعية على شكل جلسات إعالم وتوعية تم خاللها

صاد • شارآين حول األوضاع االقت د آراء الم اتهم تحدي ي مجتمع سائدة ف ة ال ة والبيئي ية واالجتماعي
 . باإلضافة إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم للمستقبل

دول    • داف ج ستدامة وأه ة الم اهيم التنمي يهم حول مف ستوى وع ع م شارآين ورف درات الم تطوير ق
 .  والعالقة بين أنماط االستهالك وأساليب المعيشة وتحسين نوعية البيئة21أعمال القرن 

ة من        تشكي • ي من               7-5ل لجنة مواطنين مكون ين المجتمع المحل ك لتمك  أشخاص في آل تجمع وذل
  . مشارآة فريق العمل واللجنة التوجيهية في متابعة عملية تنفيذ الدراسة

  

  تقييم الوضع الراهن في التجمعات المستهدفة  

درات المؤسسية       تم في هذه المرحلة تقييم األوضاع االجتماعية واالقتصادية والبيئية في ال           تجمعات المستهدفة وتقييم الق
ضغوطات والوضع    دد ال ي يح لوب علم تخدام أس ك باس ستدامة وذل ة الم ة بالتنمي ل المتعلق ذ خطط العم ال تنفي ي مج ف

ا                   . الحالي والممارسات الحالية   سليمة بيئي ر ال ار اإلدارة غي يم آث ة لتقي ات نظم المعلومات الجغرافي آما وتم استخدام تقني
  . ه العادمة والنفايات الصلبة على المياه الجوفيةللميا

  

ي   ات جغراف ام معلوم ي نظ ا ف راهن ودمجه يم الوضع ال ة تقي داد دراس ة إلع ات المطلوب ع البيان ل بجم ق العم ام فري ق
وظفي       ن م ارة م ة مخت ت لمجموع ي أعطي ة الت دورة التدريبي الل ال ن خ ك م ع وذل ل تجم امل خاص بك انس وش متج

ة وإدارة قواعد                    السلطات المحلية  ات نظم المعلومات الجغرافي  المستهدفة بهدف تطوير قدراتهم في مجال استخدام تقني
 ونظم المعلومات   ArcGIS 9.2آما وتم تزويد السلطات المحلية بأجهزة حاسوب وبرنامج . البيانات والمراقبة البيئية

ة والتخطيط            الجغرافية التي تم تطويرها وذلك لتمكينهم من تحديث المعلومات وت          ديم الخدمات والمراقب ة تق طوير عملي
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تطوير إستراتيجيات عمل محلية لالستدامة

ة        " 21جدول األعمال المحلي للقرن     " العمل المحلية لالستدامة     تم تحديد عناصر إستراتيجية    ا يعرف بعملي من خالل م
تدامة من                             ر اس ق التخطيط نحو مجتمع أآث ي عن طري ين المجتمع المحل ى تمك االستشراف المجتمعية والتي تهدف إل

تدامة      ويقوم هذا التخطيط على تحليل القوى المؤثرة على المجتمع باإلضافة إلى صياغة           . اليوم شترآة حول اس ة م  رؤي
ة        شاريع تنفيذي ى م ا إل تدامة وترجمته ات االس داف وغاي د أه ع وتحدي شراف    . المجتم ة االست ضت عملي الي أف وبالت

  : المجتمعية في آل تجمع إلى ما يلي

د                /البلدة/رؤية مشترآة حول استدامة المدينة     • ستقبلية للتجمع بع ة م ة هوي  20القرية والتي هي بمثاب
  .وم، حيث أن هذه الرؤية هي الحلم واألمل الذي يرجوه المواطنون لحياة أفضلسنة من الي

ك باستخدام أداة من أدوات التخطيط                  • ى المجتمع وذل ؤثرة عل ة الم ة والخارجي وى الداخلي تحليل الق
SWOT  .االستراتيجي والتي تعرف بتحليل 

شترآة  • ة الم ق الرؤي ه لتحقي ة التوج ين آيفي ي تب تدامة والت داف االس دد أه وي مح ال تنم  ضمن مج
ق األهداف                     أنها تحقي اس من ش ة للقي ي واضح وقابل باإلضافة إلى غايات محددة بأرقام وإطار زمن

 .المطروحة
ى أرض                     • ا عل تدامة من أجل تحقيقه ات االس مشاريع تنفيذية والتي هي بمثابة ترجمة ألهداف وغاي

  . 2019 و2009الواقع ضمن الفترة ما بين 
 •  . مقترحة وآليات تنفيذ تلك المشاريع ذات األولوية العاليةأولوية المشاريع ال

  

م إعداد                            سابقة ت ة ال راهن في المرحل يم الوضع ال ائج دراسة تقي ة ونت وباالستناد إلى نتائج عملية االستشراف المجتمعي
  .   خاص بكل تجمع21جدول أعمال محلي للقرن 

  

  نشر المعلومات 

org.arij.21bethlehem://http ي       ع الكترون شاء موق ق العمل بإن ام فري ائج       خاص بالدراسة هو    ق شر نت ك لن وذل
ذه  . الدراسة في مختلف مراحلها والتواصل بين آافة الجهات المستهدفة       آما وتم نقل المعرفة المكتسبة من خالل تنفيذ ه

تدامة في          "محلية من خالل المؤتمر النهائي      الدراسة إلى السلطات والمؤسسات الوطنية وال      ة لالس ة المحلي ؤتمر التنمي م
وزراء د              " محافظة بيت لحم   يس ال ة رئ شارآة دول ة وبم ر          . والذي عقد تحت رعاي الي وزي شارآة مع سالم فياض وبم

  . زياد البندك. الحكم المحلي السابق م
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  نتائج الدراسة البحثية  

ا        ة وغيره تالءم مع                     تشكل هذه الدراسة البحثي ا ي ا بم ة وتعميقه سيرة التنمي ا في تطوير م ادرات عنصرا هام  من المب
ة       اءة لتلبي دورها بكف ام ب ى القي ادرة عل ة الق سات الفاعل اء المؤس ة وبن ة التنمي ط عملي الل رب ن خ سطيني م ع الفل الواق

سطينية احتياجات المواطنين، مع عملية التحرر من االحتالل اإلسرائيلي والصمود والثبات على           ذا   . أرضنا الفل ومن ه
ي                 ستهدفة وأعضاء المجتمع المحل المنطلق فإن الدراسة البحثية ساهمت بتطوير قدرات السلطات الوطنية والمحلية الم

دخول في شراآة        21في مجالي التنمية المستدامة وعملية توطين جدول أعمال القرن           نهم من ال ذي مك  محليا، األمر ال
ة، حيث                    إستراتيجية للعمل معا نح    ة التنمي امال في عملي ذلك تك و التخطيط لمجتمعات أآثر استدامة من اليوم، محققين ب

وهنا تأتي أبرز نتائج الدراسة وهي تمكين المجتمع         . أن هذه الشراآة تشكل قاعدة التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني        
شارآة مع صانعي ال                 ي         المحلي من اإلسهام في عملية التنمية من خالل الم ة التخطيط االستراتيجي الت رار في عملي ق

القرية وبأهداف وغايات االستدامة /أفضت إلى إستراتيجية عمل محلية لالستدامة تتمثل برؤية مشترآة لمستقبل المدينة         
سليم                      . والمشاريع التنفيذية  ار المسار ال وجيههم نحو اختي ة لت ة الالزم ات العلمي دهم بالبيان دراتهم وتزوي  فقد تم تطوير ق

واطن                 ى الم ام عل النفع الع ود ب ة ويع رار          . الذي يسعى إلى تحسين األوضاع البيئي ي وصانعي الق أفراد المجتمع المحل ف
ة وتحسين                       ق التنمي ى تحقي سعي إل د ال دعوا إلى مستقبل يتم فيه موازاة االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية عن

تهم الم           . نوعية الحياة  ك في رؤي د انعكس ذل تمعهم    ولق تدامة مج ور المشارآون في            . شترآة الس ال، بل ى سبيل المث فعل
دينتهم          تدامة م اللقاءات المجتمعية المتعلقة بعملية االستشراف التي عقدت في مدينة بيت لحم رؤيتهم المشترآة حول اس

  )2008 القدس، –معهد األبحاث التطبيقية : (بما يلي

  

   ......2028ينتنا عام نحن أهالي مدينة بيت لحم نأمل أن تكون مد

 

مدينة سياحية آمنة، مزدهرة اقتصاديا، مواآبة للتطور التكنولوجي، محافظة على الموروث الديني والتاريخي "
والثقافي، نظيفة بيئيا، يتمتع جميع المواطنين فيها بروح المواطنة وبالرفاهية االجتماعية واالقتصادية، خالية من 

  ."يق القوانين في ظل سلطة محلية فاعلةالتعصب ويتم فيها تفعيل وتطب

  

  

د           ون بع ا المواطن ا يراه د لألمور     20فهذه الرؤية المشترآة ترسم صورة مستقبلية لمدينة بيت لحم آم نة، فهي تأآي  س
اة أفضل وتعطي                           اتهم األساسية لحي ا تعكس تطلع ا أنه دينتهم، آم التي يرغبوا في المحافظة عليها واستحداثها داخل م

وانطالقا من هذه الرؤية، قام المشارآون بتحديد إستراتيجيات تتمثل بأهداف وغايات محددة بأرقام             . المستقبلاألمل في   
ي  ا يل ل بم ذه تتمث شترآة وه ة الم ق الرؤي أنها تحقي ن ش ي واضح م ة : (وإطار زمن د األبحاث التطبيقي دس، –معه  الق

2008 (  
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إنعاش المدينة والفرد اقتصاديا: الهدف األول

 2019خلق فرص عمل وتحسين دخل الفرد بحلول عام : 1غاية ال

 2019 و2009تحسين وتطوير المرافق السياحية في المدينة في الفترة ما بين : 2الغاية 

ة  ين  : 3الغاي ا ب رة م ي الفت ة ف صاديات المنطق ة اقت تثمارية متوسطة لتنمي شاريع صناعية اس تدراج م  2009اس
2019و

نصاف المنتجات المحليةحماية وإ: 4الغاية 

 

 

حماية البيئة وتعزيز االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية: الهدف الثاني

2013رفع آفاءة الخدمات والرقابة الصحية والبيئية لعملية ذبح المواشي والدواجن وبيعها بحلول عام : 5الغاية 

2013بحلول عام تطبيق سبل اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات الصلبة : 6الغاية 

2019تطبيق سبل اإلدارة السليمة بيئيا للمياه العادمة بحلول عام : 7الغاية 

2019 و2009تطوير مصادر بديلة للمياه الجوفية والطاقة في الفترة ما بين : 8الغاية 

2019 و2009ن استخدام مصادر طاقة نظيفة للحد من ملوثات الهواء الناجمة عن المرآبات فترة ما بي: 9الغاية 

2011رفع مستوى الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع بحلول عام : 10الغاية 

 

 

تنمية وتمكين المجتمع المحلي: الهدف الثالث

ة لكل                        : 11الغاية   د أن المدين ا يؤآ ديهم بم وعي ل ق ال واطنين وتعمي ين الم اعي ب ل والتضامن االجتم ز التكاف تعزي
2011 و2009في الفترة ما بين قاطنيها بدون أي فوارق 

ة  ين   : 12الغاي ا ب رة م ي الفت ة ف ر الحكومي ة والمؤسسات غي سلطة المحلي واطنين وال ين الم ة ب ز الثق  2009تعزي
2011و
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2013تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية في المدينة بحلول عام : 13الغاية 

2013 و2009ي بين عامي تحسين القدرة االستيعابية للنظام التعليم: 14الغاية 

2013إيجاد منشآت ترفيهية ورياضية وثقافية بحلول عام : 15الغاية 

2013النهوض بالعملية التعليمية في جميع مراحل التعليم مع حلول عام : 16الغاية 

    

م    ات نظ تخدام تقني ال اس ي مج ستهدفة ف ة الم سلطات المحلي درات ال ة تطوير ق ن خالل الدراس م م ا وت ات آم المعلوم
ة         دمات والمراقب ديم الخ ة تق وير عملي ى تط ساعدتهم عل ك لم ة وذل ة البيئي ات والمراقب د البيان ة وإدارة قواع الجغرافي

ة              اءة عالي واطنين بكف ائج الدراسة     . والتخطيط على الصعيد المحلي بما يكفل تأمين الخدمات األساسية للم رز نت ومن أب
ائ       ة بالوس شمل                  أيضا، تزويد السلطات المحلي ذه ت ا وه تدامة مجتمعاته دم نحو اس ا من التق ي تمكنه ة   ل الت ات البيئي البيان

رن            واالجتماعية واالقتصادية المدمجة في نظام معلومات جغرافي متجانس            ي للق ال المحل ى جدول األعم باإلضافة إل
ي                  21 رار والمجتمع المحل ين صانعي الق التوافق ب ه ب د جدول األع    .  الذي تم تطويره وتبني رن       ويع ي للق ال المحل  21م

ي               صعيد المحل ساعد      . وثيقة هامة تستخدم في عملية التخطيط اإلستراتيجي لتعزيز التنمية المستدامة على ال ا ست ا أنه آم
ذة                            انحين والجهات المنف اب الم ا وأن تطرق ب ة ومحددة زمني ات مرتب ستقبل بأولوي دخول للم ى ال ة عل السلطات المحلي

ع ا  شراآة م دة ب ا مع ة   خاصة وأنه شعور بالملكي ن ال زز م شرعية ويع وة وال ا الق ذي يمنحه ر ال ي، األم ع المحل لمجتم
  . والمسؤولية عند المواطن مما يقود إلى الديمومة والنفع العام

  

ي     ال المحل ي جدول األعم ة المقترحة ف شاريع التنفيذي تراتيجيات والم ي اإلس ستهدفة بتبن ة الم سلطات المحلي وقامت ال
تراتيجية                 / جلسة خاصة للمجلس البلدي    وذلك خالل  21للقرن   اد اإلس ى اعتم ة عل ة التام ا الموافق ر فيه القروي والتي أق

رن                    . وتطبيقها ال الق ا جدول أعم ي تناوله ة الت شاريع التنموي ام مع         21ونظرا ألن المجاالت والم سجام ت  تتماشى وبان
ة       ) 2010 – 2008(البرامج التنموية لخطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية لألعوام الثالث          التي أقرتها الحكومة في نهاي

العام الماضي، فإن عملية ربط خطط التنمية المحلية بالخطة الوطنية سيساهم في عملية تمويل وتنفيذ المشاريع المنبثقة                 
شكيل                    . عنها دون هدر للموارد والمصادر     ائي بت ؤتمر النه وزراء خالل الم يس ال ة رئ سياق، أوصى دول وضمن هذا ال

رن                   لجنة ي للق ال المحل  الخاص بكل     21 خاصة من آافة األطراف المعنية لدراسة المشاريع المدرجة في جدول األعم
ذ                         ل وتنفي ذي سيضمن تموي ة، األمر ال رامج الخطة الوطني تجمع والخروج بأهم المشاريع المشترآة التي تأتي ضمن ب

)2008 القدس، –معهد األبحاث التطبيقية (  .    هذه المشاريع 
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  خاتمة   

ي األراضي        ة ف سيرة التنمي وير م ي تط ة ف ة بالغ ادرات أهمي ات والمب ن الدراس ا م ة وغيره ة البحثي ذه الدراس إن له
وطني                       صعيد ال ى ال ة التخطيط التنموي عل ا تتماشى مع عملي ة خاصة وأنه أتي إعداد جدول      . الفلسطينية المحتل ا ي آم

ستهدفة، ضمن           ، والذي هو عبارة عن خط     21األعمال المحلي للقرن     ة تنموية إستراتيجية محلية خاصة بالتجمعات الم
م   سعى وزارة الحك ذي ت ة وال شارآة المجتمعي ى الم ي عل ة المبن ات المحلي وي للهيئ تراتيجي التنم ياق التخطيط اإلس س

ذا التخطيط بحيث يكون        اك  المحلي وبالتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية ذات الصلة ببلورة مفهوم عام حول ه هن
ة             ة التنمي ي من اإلسهام في عملي ي      . مرجعية موحدة للمشارآة وتمكين المجتمع المحل ال المحل إن جدول األعم ذلك ف آ

ة                21للقرن   ات التنموي د األولوي  المنبثق عن هذه الدراسة سيشكل رافدا لخطط التنمية اإلقليمية والوطنية من حيث تحدي
  .    طنين على الصعيدين المحلي واإلقليميواإلجراءات المطلوبة لتلبية احتياجات الموا

 

ة في          سلطات المحلي ة ال ه من آاف ى تطبيق لذا نأمل أن تكون هذه الدراسة البحثية مثاال رائدا ونهجا يحتذى به ويصار إل
رن    ال الق دول أعم وطين ج ة ت وطن خاصة وأن عملي ف محافظات ال د  21مختل تعود بالفوائ ي س صعيد المحل ى ال  عل

  : التالية

. ية تخطيط استراتيجي بشراآة مع المجتمع المحلي لتحديد خارطة الطريق للمستقبلعمل  • 
. موازاة االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية في عملية صنع القرار  • 

. تعزيز الثقة والشراآة بين المواطنين والسلطة المحلية  • 
.تعزيز التكافل والتضامن االجتماعي بين المواطنين  • 

ي        رفع مستو  • صعيد المحل ى وعي المواطنين حول أهمية دورهم في تعزيز التنمية المستدامة على ال
  .خاصة وأن السلطة المحلية هي المستوى الحكومي األقرب إلى الشعب
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