وزارة الحكم المحلي

وزارة احلكم املحلي الفل�سطينية هي وزارة م�س�ؤولة ومرجعية للهيئات املحلية يف دولة فل�سطني ،وتعمل على
تطوير قدراتها وتنمية مواردها لت�صبح �أكرث قدرة على حتقيق رفاهية مواطنيها يف �إطار حكم حملي ر�شيد.
وقد ارتبط مفهوم احلكم املحلي مبا يخ�ص الهيئات املحلية (بلديات وجمال�س قروية) ،بتقدمي اخلدمات
للمواطنني وامل�شاركة يف عملية التنمية .كما �إن لكل هيئة حملية منطقة نفوذ �ضمن الدولة ككل.
وتندرج فل�سطني �ضمن ما ي�سمى بالنظام الوحدوي للحكم املحلي ،حيث �أن احلكومة هي الهيئة املركزية
امل�سيطرة مع تفوي�ض بع�ض ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات للهيئات املحلية.
وعلى �ضوء ت�سلم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �صالحياتها يف جمال احلكم املحلي ذات البنية التحتية املدمرة
متاماً من قبل �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي ،مت ت�أ�سي�س وزارة احلكم املحلي بتاريخ ( ،)1994/5/25وكما مت
اقرار قانون الهيئات املحلية وقانون انتخابها من املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني املنتخب ،وبذلك دخلت الهيئات
املحلية عهداً جديداً يف م�سريتها من حيث الكم والنوع وا�ستحداث وتطوير البنى التحتية والتي كانت متخلفة
يف املدن الرئي�سة ومنعدمة يف القرى والأرياف.

واجبات الوزارة :

•املراقبة والإ�شراف على تطبيق القوانني والأنظمة
والتعليمات املتعلقة ب��ال��وزارة والهيئات املحلية
واتخاذ الإج��راءات القانونية الالزمة ،وذلك وفق
ما حدده القانون.
•الإ�شراف واملتابعة؛ لتنظيم و�إدارة �سيا�سة الوزارة
ومراقبة تنفيذ خطتها.
•�إع ��داد م�شاريع ال�ق��وان�ين والأن�ظ�م��ة والتعليمات
الداعية لتطوير وحت�سني اخلدمات العامة.
•تزويد الهيئات املحلية بكافة املعلومات ال�ضرورية
املتعلقة ب�أعمالها.
•امل�صادقة على موازنات الهيئات املحلية وتوجيهها
لتحقيق التطور والتنمية املن�شودة.
•مراقبة �أعمال الهيئات املحلية والت�أكد من مطابقتها
للأنظمة والتعليمات والقوانني املعمول بها.
•م���س��اع��دة ال�ه�ي�ئ��ات امل�ح�ل�ي��ة يف و� �ض��ع ت�صاميم
وم��وا��ص�ف��ات مل�شاريعها والإ�� �ش ��راف ع�ل��ى ح�سن
تنفيذها.
•درا�سة واقع الأداء الإداري والعمل على رفع �إنتاجية
وزي��ادة كفاءة اجلهاز الإداري ل�ل��وزارة والهيئات
املحلية.

•امل�ساعدة على توفري م�صادر التمويل للم�شاريع
احليوية التي حتتاجها الهيئات املحلية وال ت�ستطيع
ميزانياتها حتمل تكاليفها.
•تطوير النظام املحلي يف فل�سطني بغية النهو�ض
بالهيئات املحلية.
وقد متكنت ال��وزارة من �إجن��از خطتها اال�سرتاتيجية
اخلم�سية يف العام ( )2010والتي حددت فيها ر�ؤيتها
ور�سالتها وقيمها وغاياتها اال�سرتاتيجية وا�سرتاتيجياتها
القطاعية وجملة الأهداف اال�سرتاتيجية الكفيلة بتحقيق
كل ا�سرتاتيجية.
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ر�ؤية الوزارة:

ر�سالة الوزارة:

حـكم حمـلي ر�شــيد قادر على حتقيق تنمـية
م�سـتدامة مب�شاركة جمتمعية فاعلة.

قيم الوزارة:

• االنتمـاء
• النزاهـة
•	 االميان وال�سعي نحو الأف�ضل

• ال�شفافية

وزارة رائـدة تعمـل على بنـاء قدرات الهـيئات املحلـية
وتنمية مواردها لت�صبح �أكرث قــدرة على حتقيـق
رفاهيـة مواطنـيها يف �إطار حكم حمـلي ر�شيــد.

• روح الفريق
• امل�ساءلة
• املوظفون هم الرثوة احلقيقية

غايات الوزارة:

•متكني الهيئات املحلية من امتالك قدرات م�ؤ�س�ساتية
فاعلة.
•رفع كفاءة الوزارة لتمكينها من التخطيط والتوجيه
والإ�شراف على قطاع احلكم املحلي.
•حتقيق مزيد من الدميقراطية وال�شفافية وامل�شاركة
املجتمعية يف قطاع احلكم املحلي.
•تعزيز مفهوم ال�شراكة بني الهيئات املحلية والقطاعني
اخلا�ص والعام للم�ساهمة يف �إحداث تنمية حملية
وتعزيز اال�ستقالل املايل للهيئات املحلية.

وعلى �صعيد قطاع احلكم املحلي �صاغت الوزارة يف خطتها
اخلم�سية التوجهات اال�سرتاتيجية عرب القطاعية التالية:

• الإبداع

1 .1زيادة درجة الالمركزية يف الهيئات املحلية .
 2 .2تعزيز م�أ�س�سة امل�شاركة املجتمعية .
 3 .3حتفيز الهيئات املحلية لل�شراكة مع القطاع اخلا�ص
والعام وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين من �أجل حتقيق تنمية
م�ستدامة .
�أما على ال�صعيد امل�ؤ�س�سي الداخلي فقد �صاغت الوزارة
التوجهات اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�ساتية (تطويرية) التالية:
•تعزيز ر�سم ال�سيا�سات والتخطيط يف الوزارة .
•تبني �سيا�سات للتنمية الب�شرية يف وزارة احلكم
املحلي .
•توفري بيئة عمل داخلية مبا يتنا�سب وعمل الوزارة .

•تعزيز قدرات وزارة احلكم املحلي يف جمال التخطيط
الإقليمي واملحلي .
•تعزيز قدرات الوزارة يف جمال �إدارة ومتابعة وتقييم
م�شاريع اخلدمات .

الأهداف اال�سرتاتيجية:
ا�سرتاتيجية  :1زيادة درجة الالمركزية يف الهيئات
املحلية :
1 .1تطوير الوزارة �سيا�سات وا�ضحة مبا يحقق زيادة
الالمركزية يف الهيئات املحلية.
2 .2تطوير الأنظمة والقوانني وتبني �إجراءات تطبيقها مبا
يعزز درجة الالمركزية يف الهيئات املحلية.
3 .3تعزيز دور الهيئات املحلية يف التخطيط الفيزيائي
والتنموي .

ا�سرتاتيجية  :2تعزيز ر�سم ال�سيا�سات والتخطيط
يف الوزارة :
.1
.2
.3

.4

1م�أ�س�سة و�ضع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات.
2رفع كفاءة املوظفني يف و�ضع ال�سيا�سات والتخطيط يف
قطاع احلكم املحلي و�إدارة امل�شاريع.
3تطوير هيكلية �إدارية ت�شمل و�صف ًا وتو�صيف ًا وظيفي ًا
و�أدلة عمل ونظام تقومي الأداء ،مبا ي�ساهم يف حتقيق
غايات الوزارة.
4تطوير الكوادر الب�شرية العاملة يف الوزارة يف جماالت
عملها واخت�صا�صها.

ا�سرتاتيجية  :3توفري بيئة عمل داخلية مبا يتنا�سب
وعمل الوزارة :
1 .1تطوير ظروف العمل املنا�سبة لت�ساهم يف متكني
املوظفني من القيام بواجباتهم بكفاءة وفاعلية و�أداء
متميز.
2 .2توفري بيئة عمل منا�سبة تراعي احتياجات النوع
االجتماعي.
3 .3تطوير �أمتتة منظومة العمليات داخل الوزارة.

ا�سرتاتيجية  :4تعزيز قدرات الوزارة يف جماالت
التخطيط الإقليمي واملحلي :
.1
.2
.3
.4
.5

1م�أ�س�سة عملية التخطيط الإقليمي واملحلي يف الوزارة.
2تطوير قدرات كوادر قطاع احلكم املحلي يف جمال
التخطيط الإقليمي واملحلي.
3تطوير خمطط ا�ستعماالت الأرا�ضي على امل�ستوى
الإقليمي.
4م�أ�س�سة عملية �إدارة ومتابعة وتقييم م�شاريع البنية
التحتية وامل�شاريع التنموية.
5تطوير قدرات الطواقم العاملة يف جمال �إدارة وتقييم
امل�شاريع.

ا�سرتاتيجية  :5تعزيز قدرات الوزارة يف جماالت
التوجية والرقابة على الهيئات املحلية :

•تعزيز قدرات الوزارة يف التوجيه والتقييم لأداء
الهيئات املحلية.
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ا�سرتاتيجية  :6تطوير بيئة قانونية م�شجعة لل�شراكة
بني الهيئات املحلية والقطاعني العام واخلا�ص:
1 .1تطوير منظومة القوانني ل�ضمان وتعزيز م�شاركة
املجتمع املحلي يف التخطيط والتقومي.
2 .2زيادة قدرة الهيئات املحلية على تطوير (بناء) �آليات
تعزيز امل�شاركة املجتمعية.
3 .3تطوير بنية قانونية م�شجعة (حمفزة) لل�شراكة بني
الهيئات املحلية والقطاعني العام واخلا�ص.
4 .4م�أ�س�سة عملية ال�شراكة يف الوزارة والهيئات املحلية.
5 .5حتقيق مناذج �شراكة فاعلة وحمفزة بني الهيئات
املحلية والقطاعني العام واخلا�ص.
وقد مت �إجناز خطة الوزارة اال�سرتاتيجية الوزارة بالتعاون
مع م�ؤ�س�سة ( )CHFالدولية وبتمويل من الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية (.)USAID

مكونات الوزارة :

بلغ عدد موظفي الوزارة حتى بداية ()462( ،)2012
موظف ًا منهم ( )377يف ال�ضفة الغربية موزعة كمايلي
(مقر الوزارة  ،174 /مديرية القد�س ،15/مديرية
اخلليل  ،26/مديرية �أريحا ،13/مديرية بيت حلم/
 ،25مديرية جنني  ،26 /مديرية طولكرم  ،24 /مديرية
طوبا�س  ،11 /مديرية نابل�س  ،23/مديرية �سلفيت ،10/
مديرية قلقيلية  ،13/مديرية رام اهلل البرية  ،)17/علم ًا
ب�أن مالك قطاع غزة ( )85موظف ًاموزعة كالآتي:
(غزة ،49/ال�شمال ،8/الو�سطى ،11/خانيون�س،8/
رفح. )9/

الإدارات العامة ووحدات االخت�صا�ص يف
الوزارة:

تقوم على التخطيط ،ور�سم ال�سيا�سات العامة لها،
وتنفيذها من خالل خطط عملها الفرعية امل�ستندة
�إىل اخلطة اال�سرتاتيجية ،وتتواجد يف مركز الوزارة،
وترتبط مبا�شرة �إما بالوزير �أو وكيل الوزارة،
وهي املرجعية املخت�صة والفنية جلميع الأعمال
والن�شاطات والوظائف املتعلقة بها  ،وعليه نوجزها
بالآتي:

1 .1الإدارة العامة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية:
وت�شارك يف و�ضع �أ�س�س الأداء الإداري ،وتقوم مبتابعة
الأمور اللوج�ستية والدعم الفني ،التي تكفل ح�سن �سري
العمل ،حيث تتوىل القيام بجميع الأن�شطة والأعمال
الإدارية واملالية يف الوزارة ،وي�شمل ذلك الإ�شراف والتنفيذ
وتطبيق الأنظمة والتعليمات املرعية واالعداد والربط
والتن�سيق بني �إدارات و�أق�سام الوزارة وت�أمني احتياجاتها
وم�ستلزماتها يف اجلوانب املالية والكوادر الب�شرية
واخلدمات .وتتكون من عدة دوائر وهي (�ش�ؤون املوظفني،
وامل�شرتيات واللوازم ،واملالية ،والديوان املركزي ،و�أنظمة
الدعم الفني وال�شبكات ،واحلركة واخلدمات ،والتدريب،
وامل�ستودعات).

وتعترب املرجعية القانونية للوزارة وتعمل على مراجعة
ودرا�سة جميع ما يحال �إليها من م�سائل قانونية واتفاقيات
وعقود واردة للوزارة البداء الر�أي فيها ،كما تهتم بو�ضع
واعداد م�شاريع القوانني والأنظمة والتعليمات ،التي لها
عالقة بجميع �أعمال الوزارة ون�شاطاتها يف �إداراتها
ودوائرها املختلفة على م�ستوى املركز �أو املحافظات
وتقدمي اال�ست�شارات القانونية للوزارة وكافة الهيئات
املحلية.

اال�ستثمارية للهيئات املحلية ،وكذلك �سيا�سات
ا�ستخدامات الأرا�ضي وحتديث اخلرائط واملعلومات
با�ستخدام برامج الكرتونية وحو�سبة وفق نظام (،)GIS
حيث مت �إجناز �أدلة لـ(التخطيط الفيزيائي والتخطيط
اال�سرتاتيجي الإقليمي والتخطيط التنموي اال�سرتاتيجي)
ويف الوقت نف�سه مت حتديث وتطوير �أحكام الأنظمة للأبنية
داخل وخارج حدود التنظيم يف النظامني رقم ( 30و )31
وم�سودة حتديث قانون املدن والقرى للأبنية رقم ()79
لعام (...)1966الـخ.

3 .3الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم العمراين:

4 .4الإدارة العامة للم�شاريع والتنمية:

2 .2الإدارة العامة لل�ش�ؤون القانونية:

وتقوم بكافة مهام و�صالحيات املتابعة والإ�شراف
واملرجعية والتوجيه لن�شاطات التخطيط املدين و�أن�شطة
البناء والتو�سع العمراين يف كافة الهيئات املحلية
واملحافظات .ومن جماالت عملها :التخطيط الفيزيائي
الهيكلي بكافة م�ستوياته ،والتخطيط اال�سرتاتيجي
على ال�صعيد الإقليمي ،والتخطيط التنموي ،واخلطط

وتقوم بدرا�سة احتياجات الهيئات املحلية من م�شاريع
البنية التحتية وم�صادر التمويل اخلارجي و�إعداد
الدرا�سات ملثل هذه امل�شاريع .واال�سهام يف حت�ضري
العطاءات املطلوبة للم�شاريع اخلا�صة بالهيئات املحلية،
واعداد خطة �سنوية حول ذلك .وكذلك العمل على تطوير
خدمات الهيئات املحلية للمواطنني ورفع وبناء قدرات تلك
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الهيئات يف هذا املجال .وتتكون من الدوائر التالية ( البنية
التحتية ،واملتابعة والإ�شراف ،والدرا�سات ،والعطاءات).

5 .5الإدارة العامة للتوجيه والرقابة:
وتقوم مبراجعة القرارات ال�صادرة عن الهيئات املحلية
والتدقيق على �أعمالها يف كافة املجاالت ،ومتابعة النتائج
الواردة يف تقارير التدقيق والرقابة من �أجل توجيه هذه
الهيئات لتجاوز �أخطائها والتعلم منها وتطوير عملها
وبناء قدراتها من �أجل تقدمي خدمات �أف�ضل للمواطنني
وامل�شاركة احلقيقية يف التنمية.

6 .6العالقات العامة والإعالم:
وتعمل على ن�شر ر�سالة الوزارة والتعريف بها من خالل
الأخبار وال�صفحة االلكرتونية و�إ�صدار التقارير والن�شرات
واملجالت والتغطية الإعالمية لفعاليات الوزارة يف كافة
و�سائل الإعالم ،كذلك تطوير العالقة بني الإدارات العامة
للوزارة من �أجل تكامل عملها وتقدمي الدعم اللوج�ستي
لتلك الأعمال ،كذلك تطوير العالقة بني الوزارة والهيئات
املحلية من �أجل تقدمي خدمات �أف�ضل للمواطنني وعمل
تنمية حملية تلعب الهيئات املحلية فيها دور ًا ريادي ًا.

7 .7الإدارة العامة للموازنات.
وتعمل على ا�ستقبال موازنات الهيئات املحلية وجمال�س
اخلدمات امل�شرتكة للتخطيط والتطوير ،وذلك من �أجل
م�صادقتها عرب مرورها ب�سل�سلة من الإجراءات القانونية
والنظامية التي حتدث عنها القانون ،وهي بالغ �إعداد
املوازنة حتى ميكن ترجمتها �إىل خطط مالية و�إدارية
م�ستقبلية للهيئات املحلية و�أدوات مراجعة وقيا�س ملدى
تطبيق تلك اخلطط وامل�ساءلة واملحا�سبة من قبل الوزارة
على ذلك ،كذلك االطالع على التقارير املالية ال�شهرية
والأداء املايل والإداري املتمثل يف موظفي الهيئات املحلية
وحقوقهم املالية والإدارية ،حيث قامت بت�صديق موازنات
الهيئات املحلية لعامي (.)2012 - 2010

8 .8وحدة الرقابة الداخلية:
وعملها ينح�صر يف قيا�س �أداء الأعمال ،التي يقوم بها
املر�ؤو�سون وت�صويبها حتى ي�ضمن �أن الأهداف واخلطط
التي و�ضعت لبلوغها قد مت حتقيقها ،وبذلك ميكن القول
�أن الرقابة الداخلية هي الوظيفة ،التي مبقت�ضاها يت�أكد
كل م�س�ؤول �أن ما مت �إجنازه من �أعمال هو فع ًال ما حدد
لإجنازه يف اخلطة.

9 .9وحدة النوع االجتماعي:
وت�سعى هذه الوحدة �إىل ادماج النوع االجتماعي يف
�سيا�سات وخطط وبرامج الوزارة والهيئات املحلية ،وج�سر
فجوة النوع االجتماعي والتدقيق فيه للو�صول �إىل حكم
حملي ر�شيد يعمل على حتقيق رفاهية املواطنني ،من خالل
تعزيز العدالة يف توزيع الأدوار وامل�س�ؤوليات والفر�ص للنوع
االجتماعي يف قطاع احلكم املحلي.

 1010وحدة ال�شكاوى:
وتعمل هذه الوحدة على ا�ستقبال ال�شكاوى وفق نظام
حمو�سب وموحد ،تقوم بدرا�ستها وايجاد حلول لها بعد
مراجعة جهات االخت�صا�ص ،ثم الرد عليها للمعني.
وتتكون من دائرتني هما ( دائرةا�ستقبال ال�شكاوى
والردود ،ودائرة املتابعة والتن�سيق).

 1111الإدارة العامة ملجال�س اخلدمات امل�شرتكة:
وتهدف �إىل �إدارة وت�شغيل امل�شاريع امل�شرتكة بني الهيئات
املحلية بعد تزايد احلاجة ملعاجلة واقع الهيئات املحلية
احلايل ،الذي يعاين من الت�ضخم العددي والتدين النوعي
يف اخلدمات والأداء والعجز عن خلق التنمية املطلوبة،
وك�أداة لدمج الهيئات املحلية وتخطيط وتقدمي اخلدمات
ذات الطابع الإقليمي وتوثيق ال�شراكة والتعاون بني
الهيئات املحلية و�صو ًال �إىل خدمات �أف�ضل بكلفة �أقل من
�أجل الو�صل �إىل تنمية حملية.

 1212جمل�س التخطيط وال�سيا�سات:
يقوم املجل�س بتطوير �أهداف الوزارة ور�ؤيتها اال�سرتاتيجية
وو�ضع خطة ا�سرتاتيجية واقرتاح العمل والآليات املنا�سبة
لتنفيذها والتي من �ش�أنها رفع م�ستوى �أداء الوزارة
والهيئات املحلية يف �أعمالها ،كذلك اقرتاح القوانني
والأنظمة الالزمة الخت�صا�صات عمل الوزارة ومناق�شة
موازنة الوزارة والتقارير الف�صلية ومتطلبات العمل يف
كافة املجاالت.

 1313جمل�س التنظيم الأعلى:
ويعترب �أعلى �سلطة للتنظيم يف فل�سطني ،وي�ستمد ذلك
مبوجب قرار رئا�سي ،مت ت�شكيله من وزير احلكم املحلي
رئي�س ًا والأع�ضاء من م�ؤ�س�سات وهيئات خمتلفة .ومن
�صالحياته :اعالن مناطق تنظيم املدن وتو�سيعها وتعديلها
�أو الغائها ،وكذلك �إقرار خمططات التنظيم االقليمية
وخمططات التنظيم الهيكلية وا�صدار الأمر بالغاء �أو
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تعديل �أية رخ�صة �صدرت بوجه غري م�شروع ،وكذلك
النظر يف �أي ا�ستئناف �ضد قرار اللجنة االقليمية ،حيث
�أعطي �صالحية البت يف طلب اال�ستئناف �إذا اختلفت
اللجنة املحلية واللجنة االقليمية للتخطيط والبناء يف
املحافظة املعنية.

 1414وحدة جمل�س الوزراء:
وحت�ضر وتتابع اجتماعات وجوالت وفعاليات الوزير،
وتن�سق مع اجلهة املخت�صة يف الأمانة العامة ملجل�س
الوزراء مبا يخ�ص الوزير و�أعماله ،و�إعداد التقارير
الدورية عن ذلك وعن �إجنازات الوزارة وتزويدها للأمانة
العامة.

مديريات احلكم املحلي:

وهي مديريات ذات �أعمال ميدانية وفق خطط فرعية
م�ستندة �إىل اخلطة اال�سرتاتيجية للوزارة ،من �أجل

ترجمة الأهداف والن�شاطات اخلا�صة بالوزارة م�ساهمة
يف حتقيق ر�سالتها ،كما ت�شرف وتتابع وتراقب على
�أعمال الهيئات املحلية .وتكون مرجعية املوظفني يف هذه
املديريات للمدير �أو مدير عام املديرية ،حيث ميار�س
�صالحيات الوزارة يف حمافظته على قاعدة تنفيذ اخلطط
وال�سيا�سات العامة للوزارة يف املحافظات .وعليه تت�شكل
املديرية من عدة دوائر هي:
•دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية :وتتابع الأمور
الإدارية واملالية يف املديرية ،وكذلك اللجان املالية
وتقاريرها ال�شهرية يف الهيئات املحلية والتدقيق
يف موازنات الهيئات املحلية قبل رفعها للوزارة
للت�صديق عليها.
•دائرة التخطيط والتنظيم العمراين :وتقوم باجلوالت
امليدانية ملتابعة الأبنية املخالفة ومتابعة ال�شكاوى
وا�صدار الرتاخي�ص واملخططات الهيكلية من خالل

اللجان االقليمية والتي بدورها تتابع عمل اللجان
املحلية �أي�ض ًا يف الهيئات املحلية.
•دائرة التوجيه والرقابة :وتقوم بالتدقيق على كافة
�أعمال الهيئة املحلية (املالية والإدارية والهند�سية
بالبعدين التخطيطي والتنظيمي ،و�أعمال اللجان املحلية
التنظيمية وعلى امل�شاريع وكيفية متابعتها وا�ستالمها
ح�سب الأ�صول) ومن ثم عمل تقرير يرفع للوزارة وبعد
ذلك يتم �إر�سال ر�سالة تغذية عك�سية للهيئة املحلية ويف
اجلولة الالحقة يتم التدقيق يف تو�صيات ونتائج التقرير
ال�سابق وهل التزمت الهيئة املحلية بر�سالة التغذية
العك�سية �أم ال؟.
•مديرامل�شاريع :ويقوم مبتابعة امل�شاريع يف الهيئات
املحلية ابتداء من احلاجة للم�شروع مرور ًا بالعطاءات
وكيفية تنفيذ امل�شروع حتى ت�سليمه وذلك بالتن�سيق
مع الإدارة العامة للم�شاريع يف الوزارة.
•من�سق العالقات العامة والإعالم :ويعمل على ن�شر �أخبار
ون�شاطات وفعاليات املديرية يف كافة و�سائل الإعالم،
من خالل التن�سيق مع العالقات العامة والإعالم يف
الوزارة ،وكذلك امل�شاركة يف م�ؤمترات وور�ش وفعاليات
الوزارة وامل�ؤ�س�سات الأخرى يف املحافظة.

• وهذه املديريات هي )1 :يف ال�ضفة الغربية:
القد�س ،واخلليل ،و�أريحا ،وبيت حلم ،وجنني،
وطولكرم ،وطوبا�س ،ونابل�س ،و�سلفيت ،وقلقيلية،
ورام اهلل والبرية )2 .يف قطاع غزة :غزة ،وجباليا،
وخانيون�س ،ورفح.

الربامج العاملة يف الوزارة:

هي جمموعة امل�شاريع ذات الطبيعة املوحدة والتي لها
�صفة اال�ستمرارية لأكرث من �سنة والتي تتطلب عدم
�إخ�ضاعها لروتني العمل الوزاري وحتتاج �إىل عناية و�أهمية
خا�صة من الوزارة ،حيث يكون مرجعية القائمني على هذه
الربامج وكيل الوزارة.
وقد كان للعون العاملي املقدم من خالل الدول واجلهات
املانحة الأثر الأكرب يف ا�ستمرار تلك الربامج التي
تعنى باخلدمات الأ�سا�سية من طرق ومياه وكهرباء
ومبانٍ عامة وخدمات النفايات ال�صلبة وال�صرف
ال�صحي وغريها حيث نفذت وزارة احلكم املحلي
( )1400م�شروع من �أ�صل ( )2000م�شروع نفذتها
ال�سلطة الوطنية لعامي ( ،)2011 - 2010ومن هذه
الربامج الآتي:
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.1

.2

.3
.4
.5
.6

1برنامج تطوير احلكم املحلي واملجتمع املدين الذي
تنفذه م�ؤ�س�سة ( )GIZبتفوي�ض من الوزارة االحتادية
للتعاون االقت�صادي والتنمية الأملانية (.)BMZ
2برنامج اال�صالح املحلي الدميقراطي (توا�صل)/
 CHFواملمول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية (.)USAID
3برنامج تطوير القرى والأحياء الفل�سطينية
( )VNDPواملمول من البنك الدويل.
4برنامج دعم خدمات الهيئات املحلية واملمول من
البنك اال�سالمي.
5برنامج دعم مت�ضرري اجلدار واملمول من وزارة
املالية.
6برنامج امل�شاريع التطويرية واملمول من وزارة
املالية.

 7 .7برنامج دعم املجال�س امل�شرتكة والهيئات املحلية
ال�صغرية ،بدعم من احلكومة البلجيكية لتنمية
وا�صالح احلكم املحلي مع الرتكيز على القرى
وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة يف ال�ضفة الغربية،
وذلك بهدف دمج الهيئات املحلية يف مناطق
متعددة.
8 .8برنامج عمل اخلطط اال�ستثمارية يف الهيئات
املحلية بتمويل من م�ؤ�س�سة (.)GIZ
9 .9الربنامج الدمناركي لدعم جمال�س اخلدمات
امل�شرتكة ودعم عملية دمج الهيئات املحلية وبد�أ يف
�شمال �شرق جنني ومنطقة ميثلون.
1010برنامج دعم البلديات الفل�سطينية املمول من
احلكومة الإيطالية لتنمية قدرات جمال�س اخلدمات
امل�شرتكة والهيئات املحلية يف حمافظات جنوب

ال�ضفة الغربية يف جمال النفايات ال�صلبة واملياه
وال�صرف ال�صحي والرتاث احل�ضاري والبناء
امل�ؤ�س�سي واجلانب االجتماعي للحكم املحلي.
 1111برنامج بناء القدرات يف النفايات ال�صلبة،
املمول احلكومة اليابانية ويتابع عن طريق م�ؤ�س�سة
جايكا( ( JICAوي�شمل تزويد املجال�س امل�شرتكة
لإدارة النفايات ال�صلبة بالآليات واملعدات الالزمة
وبناء القدرات لتلك املجال�س ،وذلك من خالل
( )24م�شروع ًا يف بناء القدرات يف منطقة الأغوار.
1212برنامج متكني املجتمعات املحلية املرحلة الأوىل
يف منطقة الأغوار واملرحلة الثانية �ستبد�أ الحق ًا
وبرنامج تنمية القدرات يف �إدارة النفايات ال�صلبة
ونقل اخلربات بتمويل من احلكومة اليابانية
ومتابعة م�ؤ�س�سة جايكا.
 1313برنامج تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة
النفايات ال�صلبة (م�شروع مكب نفايات الو�سط
يف منطقة رمون مبحافظة رام اهلل والبرية)،

الذي تنفذه ومتوله م�ؤ�س�سة ( )GIZبتفوي�ض من
الوزارة االحتادية للتعاون االقت�صادي والتنمية
الأملانية (.)BMZ
1414م�شروع مكب نفايات اجلنوب يف منطقة املنية يف
حمافظة اخلليل بتمويل من البنك الدويل.
1515برنامج دعم التخطيط الفيزيائي ممول من
نيوهابيتات.
1616برنامج دعم التجمعات البدوية واملهم�شة بتمويل
من وزارة املالية.
1717برنامج فل�سطني نحو امل�ستقبل (بنية حتتية)،
بتمويل من م�ؤ�س�سة ( )GIZالأملانية.
1818برنامج طرق ونفايات �صلبة ،بتمويل من االحتاد
الأوروبي.
1919برنامج ت�أهيل طرق �أريحا بتمويل من احلكومة
اليابانية.
وعليه فقد قامت الوزارة يف عام ( )2010بتنفيذ عدة
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م�شاريع خمتلفة للنهو�ض مب�ستوى الهيئات املحلية
والوطن ،وذلك وفق القطاعات الآتية :
•قطاع الطرق :مت تنفيذ ( )966كيلومرت ،بكلفة بلغت
( )48,290,272دوالر ًا �أمريكي ًا.
•قطاع املياه  :مت تنفيذ ( )75كيلومرت ،بكلفة بلغت
( )5,986,935دوالر ًا �أمريكي ًا.
•قطاع الكهرباء  :مت تنفيذ ( )26كيلومرت ،بكلفة بلغت
()2,196,350دوالر �أمريكي.

•قطاع ال�صرف ال�صحي  :مت تنفيذ ( )56كيلومرت،
بكلفة بلغت ( )6,719,935دوالر ًا �أمريكي ًا.
•قطاع النفايات ال�صلبة  :توفري خم�س �سيارات ،بكلفة
بلغت ( )6,109,009دوالرات �أمريكية.
•قطاع املباين العامة :مت تنفيذ ( )161مبنى ،بكلفة
بلغت ( )45,793,860دوالر ًا �أمريكي ًا.
•قطاع خدمات الرتفيه  :مت تنفيذ ( )17مرفق عام،
بكلفة بلغت ( )5,694,856دوالر ًا �أمريكي ًا.
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اإلدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني

ت�شكلت الإدارة العامة منذ بداية عمل الوزارة،
حيث تتكون من �ست دوائر وهي ( :دائرة التخطيط
املحلي ،ودائرة التنظيم ،ودائرة اخلرائط وامل�ساحة،
ودائرة التخطيط التف�صيلي ،ودائرة الدرا�سات،
ودائرة نظم املعلومات اجلغرافية .)GIS
وتتطلع �إىل امل�ساهمة يف بناء هيئات حملية منظمة
عمراني ًا ومتقدمة يف بنيتها التحتية مبا يحقق التنمية
امل�ستدامة واال�ستغالل الأف�ضل للم�صادر املحلية.

قيم العمل:

من خالل ممار�سة �أعمالها و�صالحياتها تقوم بت�أ�صيل
عدد ًا من القيم منها:
•العمل اجلماعي والتعاون امل�شرتك.
•تنمية احلوار لبناء م�شاركة جمتمعية فاعلة يف
اعداد املخططات املحلية واخلطط اال�سرتاتيجية
املحلية واالقليمية.
•الإن�صاف يف حل النزاعات حول ال�سيا�سات املقرة
وانعكا�سها على امللكيات اخلا�صة والعامة.
•تنمية روح املبادرة يف مواجهة ا�شكاليات الواقع
وتعقيداته .

الأهداف الرئي�سة:

ت�سعى الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراين �إىل
حتقيق جمموعة من الأهداف الآتية:
1.1متكني الهيئات املحلية من ممار�سة دورها يف جمال
التنظيم والتخطيط العمراين عرب �سيا�سات حتقق
الالمركزية ونقل ال�صالحيات وم�أ�س�سة الإجراءات
اخلا�صة بالتنظيم والتخطيط العمراين .
2.2تطوير وحتديث الأنظمة والقوانني اخلا�صة بالتنظيم
والتخطيط العمراين وتبني الإجراءات الكفيلة بتطبيقها.
3.3تطوير الأدلة والإجراءات والكودات واملعايري الكفيلة
مب�ساعدة الهيئات املحلية على ممار�سة عملها وتنفيذ
�سيا�ساتها يف جماالت التخطيط والتنمية .
4.4تطوير ورفع قدرات كوادر قطاع احلكم املحلي يف جمال
التخطيط املحلي االقليمي والتنموي اال�سرتاتيجي
ل�ضمان امتالك املعرفة والتجربة والأدوات ذات
االنعكا�س االيجابي على املمار�سة العملية .

مهام العمل:
�أ  -مهام دائرة التنظيم

تتوىل دائرة التنظيم الإ�شراف على كافة الأمور املتعلقة
بالتنظيم من خالل متابعة �أمور الرتخي�ص والتفتي�ش
والأنظمة والكودات ،حيث تقوم باملهام التالية :
�1 .1إجراء امل�سح الطبيعي وامل�سح االجتماعي الالزم
لتحقيق �أهداف تنظيم املدن والقرى .والعمل على
جمع املعلومات التنظيمية واملعلومات االح�صائية
اخلا�صة بتنظيم البناء.
2 .2امل�ساعدة يف حت�ضري خمططات التنظيم الهيكلي للمدن
والقرى والتجمعات ال�سكانية وحتديد ا�ستعماالت
الأرا�ضي عليها وفق ًا ملخططات الأعمار الإقليمي
والقيام بتحديثها كلما دعت احلاجة �إىل ذلك.
�3 .3إعداد الدرا�سات الفنية واالح�صائية والتقارير
اخلا�صة ب�أعمال التنظيم للمدن والقرى مبا يف ذلك
حركة ال�سري من ناحية �صلتها بالتنظيم .و �إجراء
الدرا�سات التعديلية التي تقرتحها اللجان املحلية.
4 .4درا�سة التنظيم الإ�ضايف ومناطق االمتداد
العمراين للتجمعات ال�سكانية.
5 .5تقدمي امل�شورة الفنية وامل�ساعدة الالزمة ل�سلطات
وهيئات تنظيم املدن املخت�صة لإحداث التعديالت
الالزمة على خمططاتها التنظيمية �أو �إعادة
تنظيمها �أو حتديثها كلما دعت مقت�ضيات تطور
املدينة �أو القرية �إىل ذلك.
6 .6اقرتاح الأنظمة والتعليمات املتعلقة ب�أعمال تنظيم
املدن والقرى والأبنية ومتابعة تنفيذها بعد �إقرارها.
7 .7معاجلة امل�شاكل التنظيمية يف املحافظات ومعاجلة
�شكاوى املواطنني املتعلقة بذلك.
8 .8امل�ساهمة يف تقدمي امل�شورة واملعلومات اخلا�صة
برتميم الأبنية.
�9 .9إعداد ت�صور للمخططات التنظيمية الهيكلية
والتنظيمية التف�صيلية ملختلف مدن وقرى فل�سطني
ومناطقها العمرانية.
�1010إبداء الر�أي التنظيمي للأرا�ضي والعقارات
املطلوب فرزها �أو بنا�ؤها.
1111م�ساعدة املديريات يف املحافظات ب�إجراء
الدرا�سات التنظيمية.

1212تزويد جلان التنظيم املحلية والدوائر وامل�ؤ�س�سات
احلكومية باملخططات التنظيمية بعد ت�صديقها
لإجراء درا�سات اخلدمات عليها ولأغرا�ضها
الر�سمية الأخرى.

ب  -مهام دائرة التخطيط املحلي

تتوىل دائرة التخطيط املحلي القيام باملهام الآتية :
1 .1تقدمي اال�ست�شارات الفنية للوزارة واللجان املحلية
واملركزية فيما يتعلق ب�ش�ؤون التخطيط املحلي
لكافة الأرا�ضي الفل�سطينية.
�2 .2إجراء امل�سح الطبيعي وامل�سح االجتماعي
واالقت�صادي لتحقيق �أهداف التخطيط املحلي
الهيكلي للتجمعات ال�سكانية.
3 .3حت�ضري م�شاريع التخطيط الهيكلي املحلي لإحداث
تغيري يف خمططاتها العمرانية للمدن والقرى،
حيث ال توجد لها مثل هذه املخططات.
4 .4حتديث املخططات الهيكلية و�إدخال التعديالت
عليها نتيجة تطور هذه املدن والقرى.
5 .5متابعة م�شاريع التخطيط العمراين التي تعر�ض
على اللجان املركزية وجمل�س التنظيم الأعلى يف
مراحل ت�صديقها املختلفة والإعداد الفني لها.
6 .6اال�سهام يف �إعداد الدرا�سات الفنية الالزمة
للطرق وهند�سة املرور والتن�سيق مع وزارة النقل
واملوا�صالت واجلهات ذات العالقة.

ج  -مهام دائرة التخطيط الإقليمي

تتوىل دائرة التخطيط الإقليمي القيام باملهام الآتية :
1 .1تقدمي اال�ست�شارات الفنية للوزارة واللجان املحلية
واملركزية فيما يتعلق ب�ش�ؤون التخطيط الإقليمي
لكافة الأرا�ضي الفل�سطينية.
�2 .2إجراء امل�سح الطبيعي وامل�سح االجتماعي
واالقت�صادي لتحقيق �أهداف التخطيط الإقليمي.
3 .3اال�سهام يف �إعداد درا�سات التخطيط الإقليمي مع
الوزارات وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة.

د  -مهام دائرة امل�ساحة ونظم املعلومات
اجلغرافية

تتوىل دائرة امل�ساحة واخلرائط القيام باملهام الآتية :
1 .1تدقيق امل�سح امليداين للأرا�ضي والطرق والأبنية

بالتن�سيق مع دائرة التنظيم والتخطيط العمراين.
2 .2تدقيق املعامالت امل�ساحية وتق�سيم الأرا�ضي –
االفرازات.
3 .3تدقيق معامالت اال�ستمالك والتخمني.
4 .4تدقيق تعيني حدود الهيئات املحلية.
5 .5تدقيق خمططات املواقع والرت�سيم.
6 .6تدقيق ومعاجلة ال�صور اجلوية.
7 .7امل�شاركة واال�سهام يف درا�سة وتطوير �شبكات
الطرق للتجمعات ال�سكانية وم�شاركة ق�سم
التخطيط املحلي يف عمل املخططات الهيكلية فيما
يتعلق ب�شبكات الطرق.
وتعمل الإدارة يف الربامج الرئي�سة ،والتي مت حتديدها
يف ثالث حماور هي:
�أ -برنامج تنظيم ا�ستعماالت الأرا�ضي وتطوير البنية
العمرانية والقرى الفل�سطينية ،الذي ي�شتمل على
الآتي:
•برنامج �إعداد وحتديث وتطوير املخططات الهيكلية
املحلية ،وهو برنامج دائم يت�ضمن كافة امل�شاريع
ذات العالقة بدعم وا�سناد علم املخططات
وحتديثها ،بالإ�ضافة �إىل تطوير الإجراءات والأدلة
اخلا�صة بها.
•برنامج تعزيز التنمية وحماية املوارد الطبيعية،
وهو برنامج �شمويل تن�صب امل�شاريع من خالله
على جمال ال�سيا�سات التنموية اال�سرتاتيجية
�سواء املحلية �أو الإقليمية ويت�ضمن عمل املخططات
التنموية واال�ستثمارات املحلية بجانب تلك الإقليمية
ذات النطاق الأو�سع وذات العالقة الأكرث.
ب -برنامج تعزيز احلكم املحلي ،هو برنامج يعمل على
تطوير وحتديث الأدوات والإجراءات  ،بالإ�ضافة �إىل
و�ضع الأدلة واملعايري  ،هذا عدا عن ن�شر التجربة
وم�أ�س�سة االيجابي منها  ،ويت�ضمن كافة امل�شاريع
الداعمة للأطر القانونية والأحكام والأنظمة
واملعايري اخلا�صة بالتنظيم والتخطيط العمراين .
ج -برنامج رفع القدرات والكفاءة والفاعلية ،هو برنامج
يطمح �إىل ا�ستمرارية بناء القدرات الب�شرية وتطوير
�أداء الكوادر الهند�سية  ،بالإ�ضافة �إىل حتديث

اإلدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني

وتطوير الربامج الإلكرتونية يف �إعداد اخلرائط
ويت�ضمن هذا الربنامج كافة امل�شاريع اخلا�صة
بالدورات ونقل اخلربات والبناء النظري والعملي
على امل�ستويات املحلية والإقليمية.

الإجنازات :

حققت الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراين عدد
من الإجنازات ذات �صبغة دميومة وثبات ،وكان لها �أثر على
تطوير منهجية و�أ�ساليب وممار�سة �أعمال التخطيط ،ومنها :
�أ� .إعداد �أو امل�ساهمة يف �إجناز املخططات الهيكلية
لكافة التجمعات ال�سكانية وم�صادقتها وو�ضعها
مو�ضع التنفيذ ،مما كان له الأثر يف خلق �صورة
تنموية لهذه املناطق ،كذلك التخل�ص من املخططات
وال�سيا�سات الإ�سرائيلية التي كانت مفرو�ضة عليها،
بالإ�ضافة �إىل ا�سناد الهيئات املحلية بهذه املخططات
ك�أدوات للتنظيم امل�ستقبلي.
ب .حتديث وتطوير �أنظمة �أحكام الأبنية والتنظيم
للهئيات املحلية مثل نظامي ( 30و  )31لعام (،)1996
بالإ�ضافة �إىل �إجناز كودة الطاقة ومعايري احلفاظ
على الأبنية املنفردة ذات القيمة التاريخية والرتاثية .
ج .عمل و�إجناز (ورقة ال�سيا�سات) ودليل عمل اخلطط
التنموية اال�ستثمارية يف القرى والبلدات الفل�سطينية
( )SDIPوتبنيها من الوزارة والهيئات املحلية .
د .عمل و�إجناز (دليل �إجراءات التخطيط الفيزيائي)
من �أجل اال�صالح يف ممار�سة عملية التخطيط
الهيكلي الفيزيائي على ال�صعيد املحلي .

ه .امل�ساهمة وامل�شاركة يف و�ضع (دليل التخطيط
اال�سرتاتيجي الإقليمي) ليكون مرجعية لعمل
اخلطط التنموية على �صعيد املحافظات ومن �أجل
�ضمان التوازن والتكامل بني التخطيط التنموي
واملحلي والإقليمي .
و .بناء قدرات ورفع الكفاءات املهنية والهند�سية يف
العديد من الهيئات املحلية ومديريات احلكم املحلي
واالطالع على التجارب العلمية خ�صو�ص ًا العربية
منها ،وهذا ُي�شكل قاعدة ب�شرية ذات خربة يف
جماالت التخطيط و�ضمانة وكفاءة علمية وعملية يف
املتابعة والإ�شراف.

التحديات:

1.1عدم ال�سيطرة وال�سيادة على الأر�ض ،حيث يوجد
( )%65من الأرا�ضي يف مناطق (ج) ح�سب
االتفاقيات املربمة .
�2.2ضعف التجربة يف ال�شراكة بني القطاع اخلا�ص
والقطاع العام يف جمال التنظيم والتخطيط
العمراين ،وعدم توفر اخلربات املطلوبة دائم ًا.
3.3ق�صور القوانني والت�شريعات اخلا�صة بعملية التخطيط
وتعار�ضها يف بع�ض اجلوانب مع واقع النمو والتطور يف
الهيئات املحلية.
4.4تدين م�ستوى اخلربات واملمار�سة العملية لدى بع�ض
الهيئات املحلية خ�صو�ص ًا (املجال�س القروية) يف
جمال التنظيم والتخطيط العمراين واحلاجة �إىل
ا�ستكمال عملية البناء ورفع القدرات يف هذا املجال .

»∏ëŸG ºµ◊G IQGRh

ΩÓYE’Gh áeÉ©dG äÉbÓ©dG

ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

اإلدارة الـعامة للــتوجيه والــرقابة

منذ ت�أ�سي�س وزارة احلكم املحلي مت العمل
على تفعيل وظيفة الرقابة على الهيئات املحلية
وذلك وفق ًا للم�س�ؤولية القانونية للوزارة جتاه
املجال�س القروية والبلدية م�ستندين يف ذلك
�إىل التجربة العربية (الأردنية) ،حيث �سميت
دائرة املتابعة والتفتي�ش كدائرة مركزية تتوىل
م�س�ؤولية متابعة �أعمال ون�شاطات الهيئات
املحلية والرقابة عليها ،كذلك ت�شكيل تلك
الهيئات املحلية من خالل قرارات تعيني وفق
قاعدة اال�ستمزاج والتوافق ال�شعبي (�سيا�سي
واجتماعي) واعتمادها من الوزارة .
ومع ا�ستالم ال�صالحيات يف كافة املحافظات مت �إن�شاء
مديريات للحكم املحلي ،التي انعك�س دورها على الدوائر
املركزية ويف مقدمتها دائرة املتابعة والتفتي�ش ،حيث مت
توزيع كادر الدائرة على دوائر املحافظات لتتوىل هذه
امل�س�ؤولية واقت�صر دور الدائرة املركزية على الدعم
الفني واال�سناد والتدخل يف بع�ض احلاالت.
و�أثناء التح�ضري والإعداد النتخابات الهيئات املحلية ،
مت حتويل جزء من م�س�ؤوليات هذه الدائرة �إىل دائرة

جديدة �سميت دائرة الت�شكيالت واالنتخابات وعندها
اقت�صر دور الدائرة بالرقابة على �أعمال الهيئات املحلية
وبعد �إجراء تلك االنتخابات وما �إنبثق عنها من تغريات
جذرية ذات �أثر �سيا�سي وا�ضح ،و�ضعت الوزارة �أمام
م�س�ؤولياتها يف التعامل مع واقع جديد �أبرز معامله وجود
جمال�س منتخبة.
وعليه مت �إ�ضافة وظيفة التوجيه �إىل جانب الرقابة على
الهيئات املحلية ،حيث فيما بعد �شهدت هذه الإدارة
مرحلة من التحول نحو امل�أ�س�سة وال�سري بخطى حثيثة
بالإجتاه ال�صحيح كجزء من احلالة العامة على �صعيد
ال�سلطة الوطنية من خالل تعزيز دولة امل�ؤ�س�سات على
كافة امل�ستويات ،ف�شهدنا �إعادة ت�أهيل وتوجيه �أكرث من
الرتكيز على اجلانب الرقابي ك�أولوية لدى الوزارة.
وتتكون هذه الإدارة من دائرتني هما (التوجيه،
والرقابة).

الأهداف :

1.1الإرتقاء باملعايري واملوا�صفات والإجراءات املطبقة يف
عملية التوجيه والرقابة .
2.2خلق بيئة قانونية لعمل التوجيه والرقابة من �إ�ستكمال

املرجعيات القانونية وتوحيدها وتطويره ،كذلك
يف عمل الهيئات املحلية  ،مبا ي�ساهم يف معاجلة
الأخطاء وتعزيز قدراتهم الرقابية املانعة.
3.3تطوير م�ستوى الإت�صال مع الهيئات املحلية ،مبا
ي�ساهم يف تعزيز ال�صورة االيجابية للوزارة ونفي
ال�صورة ال�سلبية ال�سائدة حول عالقة ومفهوم
الرقابة .
4.4تطوير قدرات العاملني يف جمال التوجيه والرقابة
على �أعمال الهيئات املحلية خ�صو� ًصا يف جمال
القوانني والأنظمة .
5.5اال�ستفادة من خربات الهيئات املحلية يف و�ضع
ال�سيا�سات العامة بحيث يتم التعامل معهم على �أنهم
�شركاء حقيقيون .
�6.6إن�شاء نظام معلوماتي ي�ساهم بزيادة الكفاءة
والفاعلية .
�7.7إن�شاء نظام ات�صال فعال ي�ساهم بتعزيز وتكامل
العالقة بني دوائر االخت�صا�ص يف الوزارة واملديريات
 ،مبا ي�ساهم يف ان�سجام قرارات الوزارة ذات العالقة
مع الهيئات املحلية .

مهام العمل:
�أ -دائرة التوجيه

ت�سعى دائرة التوجيه يف الوزارة لتنفيذ ثالث جوالت
توجيهية �سنوي ًا على كل هيئة حملية وجمل�س ،بالإ�ضافة
لعدد من الزيارات غري العادية.
وتتكون الدائرة من ق�سم التوجيه الإداري واملايل والفني
وق�سم حتديد االحتياجات التدريبية ،حيث تقوم باملهام
الآتية :
1.1العمل على و�ضع معايري و�أ�س�س توجيهية وار�شادية
لهيئات احلكم املحلي.
2.2امل�ساهمة يف ا�صدار دليل التوجية للهيئات املحلية.
3.3عقد ور�شات العمل اخلا�صة بتو�ضيح الإجراءات
التوجيهية واالر�شادية للهيئات املحلية واملواطنني.
4.4مراقبة وتوجيه �أعمال الهيئات املحلية وفق ال�سيا�سات
والأنظمة املالية والإدارية والفنية والقانونية املعمول

بها وتقدمي التو�صيات الالزمة لتفعيل دورها يف
خدمة املجتمع املحلي.
5.5الت�أكد من تطبيق كافة القوانني والأنظمة والتعليمات
املالية والإدارية ذات العالقة بعمل الدائرة ب�شكل
كامل و�سليم .و الت�أكد من �أن القيود وال�سجالت
والأعمال التي تقوم بها الهيئات املحلية ت�سري وفقا
للقوانني والأنظمة والتعليمات املعمول بها .والت�أكد
من �سالمة الأو�ضاع املالية والإدارية للهيئة املحلية
ودقة القيود وال�سجالت املحا�سبية و�صحة امل�ستندات
املالية والوثائق الثبوتية املعززه لها.
6.6تقدمي التقارير املتعلقة ب�سري الأداء املايل والإداري
والفني اخلا�صة بالهيئات املحلية وتقدمي التو�صيات
الالزمة ب�ش�أنها.

ب  -دائرة الرقابة

وتتكون دائرة الرقابة من ق�سم مراجعة التقارير و�إعداد
التو�صيات وق�سم متابعة انفاذ التو�صيات.
ت�سعى الدائرة الرقابة يف الوزارة لتنفيذ ثالث جوالت
تفتي�شية �سنوي ًا على كل هيئة حملية وجمل�س بالإ�ضافة
لعدد من الزيارات للقيام مبهام الرقابة الفجائية �أو
غري العادية ،حيث تقوم باملهام الآتية :
.1

.2

.3

.4

1تدقيق موازنات الهيئات املحلية وح�ساباتها
اخلتامية وموازنات جمال�س اخلدمات امل�شرتكة
وح�ساباتها اخلتامية.
2العمل على تدقيق جمال�س اخلدمات امل�شرتكة
التي لديها م�شاريع �إمنائية حتت التنفيذ و�إعداد
التقرير الالزم لكل م�شروع موازنة متهيد ًا
مل�صادقتها و�إقرارها.
3العمل على مراقبة املوازنة وبنودها مع امل�صروفات
الفعلية وبنودها �آخذين بعني االعتبار الأن�شطة
واخلطط املعمول بها .والت�أكد من تطابق تنفيذ
املوازنة وفق الأ�س�س واملعايري املو�ضوعة لها.
4متابعة �أداء الهيئات املحلية لتنمية مواردها املالية
وتقدمي امل�شورة لتحقيق وحت�صيل هذه املوارد مبا
يكفل القيام بالواجبات املوكلة �إليها .والت�أكد من
عدم جتاوز النفقات لأية مادة ح�سب ما خ�ص�ص

اإلدارة الـعامة للــتوجيه والــرقابة

لها يف املوازنة امل�ص ّدقة.
5 .5تفتي�ش وتدقيق �سجالت امل�ستودعات والت�أكد يف �أي
وقت من الأوقات من �صحة البيانات املدونة فيها.
6 .6الإطالع على جل�سات املجل�س والت�أكد من قانونية
اجلل�سة وح�ضور الأع�ضاء والقرارات املتخذة فيها.
�7 .7إجراء الفح�ص الفجائي على �صناديق املجال�س
املحلية والت�أكد من �صحة �أر�صدتها.
8 .8الت�أكد من �صحة �إ�صدار احلواالت املالية.
9 .9الت�أكد من �صحة الأمور املتعلقة ب�ش�ؤون املوظفني
والتقييد بالأنظمة والقوانني.
1010مراقبة �أمور البيئة يف البلدة والتحقيق يف جميع
املخالفات التنظيمية
1111وال�صحية وتطبيق قرارات جلان ال�سالمة العام.
1212املراقبة على جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني
وم�شاريع البنى التحتية.
1313التوا�صل مع املواطنني و�ضمان امل�ساهمة املجتمعية
يف عملية التوجية والرقابة.

الإجنازات:

�1.1إعداد دليل عمل للتوجيه والرقابة .
2.2امل�ساهمة يف تعديل قانون الهيئات املحلية ،مبا
ين�سجم مع متطلبات عمل ومعاجلة النتائج الواردة
يف تقارير التوجيه والرقابة .
�3.3إعداد معايري لتقييم عمل الهيئات املحلية من
النواحي (الفنية ،الإدارية ،املالية ،القانونية).
�4.4إعداد نظام عمل فاعل ي�ضمن التدقيق الدوري على
�أعمال الهيئات املحلية كافة والعمل على تطويره .
5.5ا�ست�صدار قرار بالإجراءات الرادعة بحق املخالفني
واملتجاوزين يف الهيئات املحلية ومالحقتهم �سواء
كانوا عاملني �أم �أع�ضاء فيها،كذلك العمل على �سحب
ال�صالحيات من �أية هيئة يثبت وجود جتاوزات فيها.
�6.6إ�صدار ورقة ال�سيا�سات للتوجيه والرقابة.
�7.7إ�صدار ميثاق ال�شرف لر�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س
الهيئات املحلية.

التحديات :

1.1عدم اكتمال االطار القانوين الالزم ل�ضبط
التجاوزات احلا�صلة يف عمل الهيئات املحلية (نظام
عقوبات).
2.2الثقافة التقليدية ال�سائدة جتاه هذه الوظيفة �سلبية،
خا�صة مو�ضوع العالقة بني الوزارة والهيئات املحلية.
�3.3إجراءات االحتالل على الأر�ض التي تقف عائق ًا
يف حاالت عدة عند حماولة تطبيق القانون و�أدواته
وذلك بهدف زعزعة ثقة املواطن بال�سلطة الوطنية.
4.4عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي على ال�صعيد الداخلي
،مما ي�سبب ارباك ًا على امل�ستوى الإداري حيث �أن
اال�ستحقاقات ال�سيا�سية وتداعياتها حتاول فر�ض
�أجندتها على العاملني يف هذا املجال.
5.5عدم وحدة املرجعيات الرقابية امل�س�ؤولة عن الهيئات
املحلية .
6.6الدور غري التكاملي للمنظمات غري احلكومية
واحلقوقية كقوة رئي�سة على ال�ساحة الفل�سطينية
مع احلكومة املركزية ،مما ي�ساهم بارباك العمل يف
كثري من احلاالت .
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ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﺆون ادارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية

تتكون الإدارة العامة لل�شئون الإدارية واملالية من
ثمانية دوائر هي( :دائرة �ش�ؤون املوظفني ،ودائرة
اللوازم وامل�شرتيات ،ودائرة احلركة ،ودائرة
الديوان ،ودائرة التدريب ،ودائرة الدعم الفني،
والدائرة املالية ،ودائرة امل�ستودعات) .
وتتمثل م�س�ؤولية الإدارة العامة لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية يف دعم املوارد الب�شرية ودعم احتياجات
الوزارة يف اجلوانب الإدارية واملالية مما ي�ساعد
على �إيجاد بيئة عمل تدعم عمل ون�شاطات الوزارة
ب�شكل عام ،هذا بالإ�ضافة �إىل ايجاد وتطوير
�سيا�سات حما�سبية ومالية و�سيا�سات و�ضع املوازنات
والإجراءات التي تكفل �سالمة الإدارة املالية ،وحفظ
ال�سجالت والقيام بالتجهيزات املالية املالئمة من
خالل نظم معلومات مالية و�إدارية حمو�سبة ،كما
تتحمل م�س�ؤولية توفري كافة اخلدمات الإدارية
واملالية الالزمة لكافة الإدارات والوحدات املختلفة
يف الوزارة بالإ�ضافة �إىل املوردين واملقاولني
والهيئات املحلية ( يف جماالت معينة).

الأهداف العامة:

1.1توفري بيئة العمل املنا�سبة التي ت�ساعد املوظفني
للقيام مبهامهم بكفاءة وفاعلية ومتيز.
2.2تطوير الكوادر الب�شرية يف الوزارة يف جماالت عملها
واخت�صا�صها.
3.3تطوير هيكلية �إدارية منوذجية ت�شمل و�صف وتو�صيف
و�أدلة عمل.
�4.4أمتتة منظومة العمليات والإجراءات يف الوزارة .

مهام العمل الإدارية:

 1 .1امل�شاركة يف �إعداد ال�سيا�سات واخلطط اخلا�صة
بتطوير عمل الوزارة .
2 .2متابعة كافة الأمور املتعلقة ب�ش�ؤون املوظفني وتنفيذ
كافة الإجراءات املتعلقة بذلك ح�سب القوانني
والأنظمة املعمول بها .
3 .3درا�سة وحتليل الهيكل التنظيمي للوزارة وتقدمي
االقرتاحات وفق احتياجات متطلبات عملها ،خا�صة

.4
.5
.6
.7

من القوى الب�شرية وا�ستخدامها وتطويرها.
4تقدمي اخلدمات العامة للإدارات والوحدات
املختلفة يف الوزارة بكفاءة وفاعلية .
5القيام مبهام التخزين وال�صرف من امل�ستودع ح�سب
الأ�صول املتبعة .
6تنظيم حركة ال�سيارات و�أعمال وم�ستلزمات
ال�صيانة العام ملختلف موجودات الوزارة والعمل
على حت�سينها با�ستمرار.
7امل�شاركة يف اختبار املوظفني وتقييم امل�ؤهالت واخلربات
الختيار امل�ؤهلني القادرين لتلبية حاجات العمل .

مهام العمل املـاليـة:

•�إعداد املوازنة ال�سنوية للوزارة وفق ًا لقانون تنظيم
املوازنة العامة والتعليمات ال�صادرة عن وزارة املالية
م�ستندة �إىل تقارير الإدارة العامة.
•تنظيم ال�ش�ؤون املالية وتوزيع املهام على املوظفني و�إعداد
�أنظمة ال�ضبط الداخلي مبا يكفل الكفاءة يف العمل .
•ت�سجيل جميع العمليات املالية يف ال�سجالت
املحا�سبية ملختلف ح�سابات الوزارة والت�أكد من
�إعداد وتنظيم البيانات والك�شوف املحا�سبية واملالية
ب�شكل دوري وتقدمي احل�سابات اخلتامية والتي
تعك�س الأو�ضاع املالية احلقيقية للوزارة يف نهاية
ال�سنة ملالية �إىل اجلهات املخت�صة .
•�إجازة �صرف اللوازم ملختلف الإدارات وت�أمني اللوازم
غري املتوافرة يف م�ستودعات الوزارة مبوجب طلبات
ال�شراء �أو تلزمي �أو عطاءات ح�سب قانون اللوازم العامة .
•متابعة الأوامر املالية التي تتعلق بالنفقات اجلارية
والنفقات الر�أ�سمالية ومتابعة �صدور احلواالت
املالية اخلا�صة والعمل على توفري ال�سيولة النقدية
لتغطية نفقات الوزارة .
•متابعة املعامالت املالية املتعلقة بالهيئات املحلية مثل
ر�سوم النقل والغرامات على الطرق والدعم احلكومي
للهيئات املحلية وكذلك متابعة معامالت املقاولني
الذين يقومون بتنفيذ امل�شاريع للهيئات املحلية عن
طريق الوزارة و�إمتام كافة الإجراءات املتعلقة بها .

التحديات :

•العمل على �إن�شاء بناء �أكرث مالءمة ملتطلبات الوزارة.
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ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اإلدارة العامة للشؤون القانونية

تعترب �إحدى الإدارات املركزية يف الوزارة ،وتعمل على
متابعة وتنفيذ كافة ال�صالحيات والواجبات املناطة يف
عمل الوزارة مبوجب القوانني والأنظمة الناظمة لعمل
الوزارة والهيئات املحلية الفل�سطينية يف حمافظات
الوطن املختلفة .وتتطلع الإدارة العامة لل�ش�ؤون
القانونية�إىل توفري بيئة قانونية مالئمة حلكم حملي
ر�شيد قادر على حتقيق التنمية امل�ستدامة ،وكذلك �إدارة
قانونية داعمة لأعمال الوزارة ون�شاطاتها يف �إداراتها
ودوائرها املختلفة على م�ستوى املركز واملحافظات.

القيم:

�شفافية العمل و�سيادة القانون.

الأهداف الرئي�سة:

•تطوير القوانني والأنظمة لعمل وزارة احلكم املحلي
والهيئات املحلية وتبني �إجراءات تطبيقها.

برامج العمل الرئي�سة:

•مراجعة وتطوير الأنظمة القانونية اخلا�صة
ب�صالحيات الهيئات املحلية بالت�شارك مع م�ؤ�س�سة
( )GIZالأملانية.
•مراجعة قانون الهيئات املحلية وتعديالته لعك�س
�أهداف وزارة احلكم املحلي اال�سرتاتيجية بالت�شاور
مع م�ؤ�س�سة (.)CHF

مهام العمل:

تتوىل الإدارة العامة لل�ش�ؤون القانونية القيام بتقدمي
اال�ست�شارة والر�أي القانوين للوزير والوكيل والوحدات
والإدارات والدوائر املركزية يف الوزارة واملديريات ،وتقوم
باملهام الآتية:
1 .1اال�شرتاك يف و�ضع و�إعداد م�شاريع القوانني والأنظمة
والتعليمات املتعلقة بالوزارة والهيئات املحلية.
2 .2متابعة التعديالت التي جتري على القوانني
والأنظمة.
3 .3درا�سة و�إبداء الر�أي من الوجهة القانونية يف جميع
الق�ضايا التي حتال �إليها من دوائر الوزارة واملديريات.
4 .4متثل الوزارة لدى الديوان اخلا�ص بتف�سري القوانني.

5 .5متثيل الوزارة يف �أي جلان بتكليف من الوزير �أو الوكيل.
6 .6التن�سيق مع النيابات العامة واملحاكم لإعداد وجهة
نظر الوزارة القانونية حول �أي ق�ضية يف املحاكم.
7 .7القيام ب�أي حتقيق �أو اال�شرتاك ب�أي جلان حتقيق
بتكليف من الوزير �أو الوكيل.
8 .8اال�شرتاك يف و�ضع �أو تنظيم �أي اتفاقية يطلبها الوزير
�أو الوكيل.
9 .9اال�شرتاك مع الدوائر الأخرى يف تقدمي االقرتاحات
حول التعديالت ال�ضرورية املراد �إجرا�ؤها على القوانني
والأنظمة ذات العالقة بالوزارة واخت�صا�صاتها.
1010التن�سيق مع الوزارات وامل�ؤ�س�سات الأخرى.

الإجنازات:

�1 .1إعداد �أول نظام فل�سطيني ملوظفي الهيئات املحلية
الفل�سطينية ومتابعة �إجراءات اقراره مع جمل�س الوزراء
الفل�سطيني ،حيث حقق �أثر ًا ملمو�س ًا على قطاع املوظفني
من خالل تنظيم عملهم وحقوقهم وواجباتهم.
�2 .2إعداد التعديالت املطلوبة على قانون الهيئات املحلية
الفل�سطينية رقم( )1ل�سنة ()1997م ومتابعة �إجراءات
ا�صداره من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مبوجب
القرار بقانون رقم ( )9ل�سنة ()2008م ب�ش�أن تعديل
قانون الهيئات املحلية.
3 .3مراجعة وحتديث الأنظمة املتعلقة ب�أعمال الهيئات
املحلية وتعديلها بالتن�سيق مع الهيئات املحلية املعنية
من �أجل اقرارها من جمل�س الوزراء الفل�سطيني.

التحديات:

•تعديل وتطوير القوانني والأنظمة التي ورثتها ال�سلطة
الف�سطينية ووزارة احلكم املحلي خالل احلقب الزمنية
ال�سابقة.
•تعطيل �أعمال املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ،الأمر
الذي �أعاق عملية تطوير القوانني الناظمة لعمل الوزارة
مبا ين�سجم مع خطتها اال�سرتاتيجية ،حيث �أن لوزارة
احلكم املحلي حاجة ما�سة يف تعديل العديد من القوانني
الناظمة لعملها من �أجل تطويرها مبا ين�سجم مع خطتها
اال�سرتاتيجية.
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ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

اإلدارة العامة للمشاريع

وتعترب الإدارة العامة للم�شاريع �إحدى �أهم
الإدارات التابعة لوزارة احلكم املحلي ،كونها
تقدم خدمات البنية التحتية للهيئات املحلية ورفع
وبناء قدراتها يف هذا املجال ،وتتكون من الدوائر
الآتية( :البنية التحتية ،والإ�شراف واملتابعة،
وت�صميم وتن�سيق امل�شاريع ،والعطاءات والعقود).
وتتطلع الإدارة العامة للم�شاريع �إىل وجود هيئات
حملية قادرة على تطوير ذاتها من خالل تعزيز
مفهوم التنمية املحلية والقدرة على ا�ستخدام
الأدوات املنا�سبة للنهو�ض مب�ستوى الهيئات
املحلية ،مما ي�ؤدي �إىل حت�سني م�ستوى اخلدمة
املقدمة للوطن .وتعمل الإدارة العامة بال�شراكة مع
باقي الإدارات للنهو�ض بقطاع احلكم املحلي يف
فل�سطني من خالل توفري التمويل الالزم لتح�سني
و�ضع البنية التحتية والإ�شراف على تنفيذ امل�شاريع
التنموية يف الهيئات املحلية يف حمافظات الوطن.

القيم:

•ال�شفافية.
•ت�ساوي الفر�ص.

الأهداف الرئي�سة:

•حت�سني و�ضع البنية التحتية يف الهيئات املحلية.
•بناء القدرات الفنية والإدارية للطواقم العاملة يف
الهيئات.
•تعزيز مفهوم التنمية املجتمعية املبنية على مبد�أ
امل�شاركة .

مهام العمل:
�أ  -مهام دائرة ت�صميم وتن�سيق الربامج

1.1حتديث املعلومات املخت�صة باملمولني وجمال
�أعمالهم املختلفة.
2.2جمع املعلومات واالح�صاءات عن برامج وم�شاريع
الدول واجلهات املانحة واالعتمادات املالية ،التى
تقرها هذه اجلهات لدعم وتطوير احلكم املحلي
وخدمات الهيئات املحلية ،بهدف اال�ستفادة من هذه
االعتمادات وتوظيفها �ضمن اخلطة العامة للم�شاريع.

3.3القيام ب�إعداد مقرتحات امل�شاريع التنموية
واالحتياجات التمويلية الالزمة واقرتاح �أن�سب
الأ�ساليب للح�صول على التمويل الالزم من
اجلهات املانحة وب�أف�ضل ال�شروط بالتن�سيق مع
اجلهات املخت�صة.
4.4درا�سة �أولوية طلبات امل�شاريع واالحتياجات املقدّمة
من الهيئات املحلية والتو�صيات بالعمل ح�سب
الإجراءات املنفذة.
5.5ت�صميم رزم من الربامج املختلفة ح�سب م�شاريع
املقدمة من الهيئات املحلية.

ب  -مهام دائرة العطاءات والعقود

1.1امل�ساعدة يف �إعداد الدرا�سات ووثائق العطاءات
مل�شاريع الأبنية التي تنوي املجال�س والهيئات املحلية
تنفيذها واال�سهام يف �إعداد مناذج خمططات
الهيئات املحلية و�إعداد املوا�صفات القيا�سية
وجداول الكميات �إن لزم.
2.2الت�أكد من ت�أهيل املكاتب اال�ست�شارية وعمل
�سجالت لهم تبني و�ضعيتهم و�أراءهم.
3.3درا�سة وتدقيق العطاءات للوزارة وللهيئات املحلية
وامل�شاركة يف جلنة العطاءات.

ج  -مهام دائرة الإ�شراف واملتابعة
.1

.2

.3

.4

.5

1امل�شاركة يف و�ضع معايري ومناذج متابعة امل�شاريع
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية واملخت�صة.
2ا�ستالم وثائق امل�شاريع واالتفاقيات الواردة من
الإدارات العامة املختلفة بالوزارة والتي تخ�ص
م�شاريع الهيئات املحلية.
�3إ�صدار وتوزيع مناذج متابعة امل�شاريع على
املديريات املختلفة ومدراء امل�شاريع وتبويبها
و�إجراء التحاليل الالزمة.
�4إعداد قواعد البيانات اخلا�صة بامل�شاريع التي
يجري تنفيذها وامل�شاريع املنفذة حتى يت�سنى
تفادي الت�ضارب والتعار�ض مبقرتحات امل�شاريع
و�ضمان توافقها مع خطط وا�سرتاتيجيات
الوزارة.
5املتابعة امليدانية لتنفيذ امل�شروعات بالو�سائل

الفنية املنا�سبة و�إعداد تقارير الإجناز ح�سب
خطة التنفيذ والت�شغيل لهذه امل�شروعات.
6 .6التن�سيق بني عمل و�أ�ساليب وتوقيت تنفيذ
امل�شاريع ل�ضمان عدم حدوث تداخل �أو تعار�ض
بينها ،وكذلك ل�ضمان توافق احتياجات هذه
امل�شروعات مع الإمكانات املتاحة من الأفراد
واملوارد والتمويل و�إعداد تقارير بهذا ال�ش�أن.
�7 .7إقامة نظام فعال واقت�صـادي للمتابعة واملراقبة
والتقـييم يخـدم كل مراحـل الإجنـاز املختلفة
للأعمال املتعلقة بخطط تنفيذ امل�شاريع
ويخدم كل مراحل الإجنازات املختلفة للإعمال
وامل�شروعات بحيث تكون التقارير التي يعدها
هذا النظام ك�أ�سا�س مو�ضوعي ت�ستند �إليه
قيادات الوزارة يف املراجعة واملتابعة والتقييم
للأداء ولتطوير وحت�سني الكفاءة.
8 .8و�ضع مناذج تقارير املتابعة الف�صلية ون�صف
ال�سنوية وال�سنوية وتوزيعها على الإدارات
واملديريات املختلفة وتدريب العاملني على كيفية
تعبئتها بحيث تكون هذه التقارير قابلة للتحليل
ب�إ�ستخدام احلا�سب الآيل.

9 .9التن�سيق بني امل�شاريع اجلاري تنفيذها يف
الهيئات املحلية واملتابعة امليدانية لها بحيث ال
يحدث تداخل �أو تعار�ض بينهما ،وكذلك ل�ضمان
توافق احتياجات هذه امل�شروعات مع الإمكانات
املتاحة من �أفراد وموارد ومتويل وذلك من خالل
تقارير املتابعة والتقييم لتحقيق هذه الأهداف.
1010امل�شاركة باجتماعات اللجان التوجيهية
للم�شاريع ،وا�ستالم وثائق امل�شاريع واالتفاقيات
التي تربمها وزارة احلكم املحلي مع املمولني.
1111اال�ستفادة من خربات الدول املتقدمة يف جمال
ا�ستحداث وتطوير املدن والقرى املنتجة،
وذلك من خالل االت�صال املبا�شر مع الأجهزة
وامل�ؤ�س�سات التي تتوىل هذه املهمات وتبادل
اخلربات واملعارف والزيارات معها.
�1212إعداد ن�سخ العطاءات واالتفاقيات للعرو�ض
املحالة وا�ستكمال �إجراءات توقيعها مع اجلهاز
امل�شرف يف امليدان ملتابعة تنفيذ امل�شاريع التي
تنفذها الهيئات املحلية مبا ي�ضمن �سالمة
التنفيذ واملدة املقررة لذلك ،ودرا�سة وتدقيق
الزيادات واال�ستحداثات والتعديالت املطلوبة

على هذه امل�شاريع.
1313التو�صية بت�شكيل جلان اال�ستالم الأويل
للم�شاريع والآليات والأجهزة ودرا�سة حما�ضر
اال�ستالم الأويل والنهائي املر�سلة من قبل
اجلهاز امل�شرف.
1414درا�سة الزيادات والتغريات التي حت�صل يف كثري
من امل�شاريع وا�ستكمال �إجراءات املوافقة عليها
�ضمن املخ�ص�صات وح�سب الأ�صول

د  - -مهام دائرة البنية التحتية

1.1العمل ب�شكل تخ�ص�صي على تطوير قطاع البنية
التحتية يف الهيئات املحلية واملتعلقة ب�شكل �أ�سا�سي
يف م�شاريع الطرق والإن�شاءات ،واملياه ،والبيئة،
والكهرباء ،والآليات وال�صيانة.
2.2م�ساعدة الهيئات املحلية بالتعاون مع مديريات
احلكم املحلي يف املحافظات والدوائر الأخرى يف
الإدارة العامة للم�شاريع على حت�سني وتطوير قطاع
اخلدمات.

3.3مراقبة عمليات تنفيذ الإن�شاءات وم�شاريع الطرق
واخلدمات الأخرى والت�أكد من تطبيق املوا�صفات
العامة واخلا�صة و�شروط عقد املقاولة والقيام
بزيارات دورية لكافة امل�شاريع.
4.4امل�شاركة يف �إعداد اخلطط والربامج املختلفة بنا ًء
على معرفة االحتياجات اخلا�صة بالهيئات املحلية.
5.5العمل على و�ضع وتنفيذ موا�صفات عامة لكافة
م�شاريع البنية التحتية.
6.6درا�سة تقارير �سري العمل بعد انتهاء فرتة التنفيذ
والت�أكد من مطابقتها للواقع وتدقيق مطالبات
املتعهدين لإجازة �صرفها بعد الت�أكد من مطابقتها
للموا�صفات ح�سب الفحو�ص املطلوبة.
ومت ترجمة مهام العمل من خالل الربامج الرئي�سة،
وذلك من �أجل حتقيق �أهدافها والتي ت�ساهم يف حتقيق
الأهداف بعيدة املدى للوزارة ،حيث قامت وال زالت
الإدارة العامة للم�شاريع بالإ�شراف على تنفيذ امل�شاريع
والربامج التالية:

 #ا�سم امل�شروع /الربنامج

املمول

قيمة التمويل القطاع
$10,000,000

البنك الدويل
 1تطوير القرى والأحياء
Infrastructure Facility 2
$ 8,000,000
االحتاد االوروبي
ال�صناديق العربية ب�إدارة البنك اال�سالمي $14,000,000
 3دعم اخلدمات البلدية
$22,700,000
 4دعم املناطق الأكرث ت�ضرر ًا من اجلدار وزارة املالية
$23,000,000
وزارة املالية
 5دعم التجمعات البدوية
$8,000,000
� 6إعادة ت�أهيل الطرق الداخلية� /أريحا احلكومة اليابانية
$7,463,950
وزارة املالية
 7برنامج امل�شاريع التطويرية
GIZ
$1,604,801
 8فل�سطني نحو امل�ستقبل
$12,000,000
 9برنامج بناء القدرات يف النفايات ال�صلبة احلكومة اليابانية  /جايكا
GIZ
$10,000,000
 10م�شروع مكب نفايات الو�سط (رمون)
$16,000,000
 11م�شروع مكب نفايات املنية (اجلنوب) البنك الدويل

التنمية املجتميعة
طرق ،نفايات �صلبة
بنية حتتية
بنية حتتية
تنكات مياه وبرك�سات
طرق
بنية حتتية
بنية حتتية
بناء قدرات ومعدات
نفايات �صلبة وبناء قدرات
نفايات �صلبة وبناء قدرات

الإجنازات :

خالل ال�سنوات املا�ضية قامت الإدارة العامة للم�شاريع بالعمل على تنفيذ عدة م�شاريع لقطاعات خمتلفة للنهو�ض مب�ستوى
الهيئات املحلية والوطن ،ويبني اجلدول التايل �أهم الإجنازات التي حققتها خالل العام (:)2010
#
1
2
3
4
5
6
7

القطاع
الطرق
املياه
الكهرباء
ال�صرف ال�صحي
النقايات ال�صلبة
املباين العامة
خدمات الرتفيه

التحديات :

القيمة
$ 48,2902,720
$ 5,986,935
$ 2,196,350
$ 6,719,935
$ 6,109,09

$ 45,793,860
$ 5,694,856

مالحظات
 966كم
 75كم
 26كم
 56كم
� 5سيارات نفايات
 161مبنى
 17مرفق عام

•ممار�سات االحتالل الإ�سرائيلي التي تعيق عمل العديد من امل�شاريع ،ومن هذه املمار�سات عدم ال�سماح بتوريد العديد
من املواد اخلام الالزمة لتنفيذ امل�شاريع ،كرثة احلواجز التي قد تعيق حركة امل�شرفني والعاملني على تنفيذ امل�شاريع،
حركات منع التجول التي يفر�ضها االحتالل على املناطق.
•حاجة الواقع الفل�سطيني للم�شاريع �أكرث من الذي يتوافر.
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ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺎت

اإلدارة العامة للموازنات
تعمل الإدارة العامة على متكني الهيئات املحلية من ا�ستخدامها
ملواردها املتاحة ،وبال�شكل الأمثل لتحقيق الرفاهية ملواطنيها من
خالل ت�صديق موازناتها وفق النظام والقانون .وتتكون من ثالث
دوائر هي (املراجعة ،وحتليل البيانات ،والدعم الفني) ،وتتطلع
�إىل وجود هيئات حملية فاعلة وجمتمع مراقب للخطط التنموية
املحلية (املوازنات).

القيم العامة:

(ال�شفافية والو�ضوح ،والعدالة ،وامل�ساءلة).

الأهداف الرئي�سة:

1.1تدقيق وم�صادقة موازنات الهيئات املحلية ومتابعة تنفيذها.
2.2امل�ساعدة يف التخطيط التنموي املحلي من خالل �إعتماد مبد�أ
املوازنات .
3.3تنمية امل�شاركة وامل�ساءلة املجتمعية من خالل عر�ض املوازنات
وانحرافاتها.
4.4ت�سهيل وتب�سيط الإجراءات الروتينية يف العمل وحو�سبتها
لت�سهيل املتابعة امل�شرتكة بني الوزارة والهيئات املحلية.

مهام العمل:
�أ  -دائرة املراجعة

تتكون دائرة املراجعة من ق�سم منطقة اجلنوب وق�سم منطقة ال�شمال
وق�سم منطقة الو�سط وق�سم منطقة غزة .وتقوم باملهام الآتية :
1.1العمل على و�ضع نظام للموازنات بحيث تعد موازنات
الهيئات املحلية على مناذج موحدة وتقدم من خالل موظفون
املوازنات يف املديريات.
2.2القيام بالتوجيه حول �آلية �إعداد املوازنة وكيفية ربطها مع
خطة عمل الهيئة املحلية.
3.3العمل على مراجعة التعديالت يف املخ�ص�صات بنا ًء على
طلب الهيئة املحلية.
4.4التن�سيق مع اجلهات املعنية مثل الإدارة العامة للتوجيه
والرقابة من �أجل �ضمان التقيد مب�ضمون وبنود املوازنات.
5.5اال�سهام يف تطوير ور�سم ال�سيا�سات املتعلقة بالدائرة والعمل
على ا�ستالم ومراجعة املوازنة املوحدة للهيئات املحلية
للم�صادق عليها والرقابة على تنفيذها من خالل الدوائر
والأق�سام املخت�صة.
6.6التن�سيق واملتابعة مع الهيئات املحلية وجمال�س اخلدمات
امل�شرتكة.

ب  -دائرة حتليل البيانات

تقوم الدائرة باملهام الآتية :

1.1حتليل البنود ومراجعة املوازنات املعدة ليجرى اعتماد
خم�ص�صاتها من قبل الوزارة.
2.2التن�سيق مع اجلهات املعنية مثل الإدارة العامة للتوجيه
والرقابة يف ذات العالقة.
3.3توثيق عملية �إعداد املوازنات يف قاعدة البيانات املخ�ص�صة
لأغرا�ض املتابعة وامل�صادقة عليها.
4.4درا�سة وحتليل املوازنات املوحدة للهيئات املحلية وابداء
املالحظات متهيد ًا للم�صادقة عليها.
5.5درا�سة حتليل نقاط القوة وال�ضعف يف موازانات الهيئات املحلية
وتقدمي الدعم الفني يف عملية الإعداد ومراحل امل�صادقة.
6.6القيام بالتحليل املايل ون�سبة ال ()Financial Ratios
وتقدمي امل�شورة واملالحظات عن الو�ضع املايل للهيئة.
7.7متابعة وتقييم الأداء وامل�ؤ�شرات املالية للهيئات املحلية.

ج  -دائرة الدعم الفني

تقوم الدائرة باملهام الآتية:
1.1العمل على �إ�ضافة �أو تغيري البنود الفرعية جلدول
احل�سابات.
2.2العمل على حتديث وربط الكرتوين بني املديريات ودائرة
املوازنات يف الوزارة.
3.3العمل على املتابعة و�إال�شراف على الربامج املحو�سبة
للموازنة املوحدة للهيئات املحلية.
4.4تقدمي امل�ساعدة ملوظفني الوزارة واملديريات والهيئات
املحلية ،مبا يتعلق بربنامج النظام املوحد وحل امل�شاكل
الفنية الطارئة.
5.5متابعة ق�ضايا حتديث و�صيانة النظام.

الإجنازات :

•امل�صادقة على موازنات الهيئات املحلية.
•ت�أهيل الهيئات املحلية يف جمال �إعداد املوازنات و�آليات تطورها.
•عقد �شراكات مع جهات مانحة لتطوير الأداء يف الإدارة نف�سها
ويف الهيئات املحلية.

التحديات:

1.1عدم �إعطاء كثري من القيادات املحلية الأهمية املنا�سبة
للموازنات وخا�صة من قبل ر�ؤ�ساء الهيئات املحلية.
2.2معاجلة الأخطاء القانونية التي رافقت العمل بالت�صديق ال�سابق
للموازنات والتي ت�صنف اليوم كحق مكت�سب.
�3.3ضعف فهم و�إ�ستيعاب الهيئات املحلية للإدارة العامة للموازنات،
والإجراءات والربامج التطويرية اجلديدة يف جمال املوازنات
املعمول بها �إقليمي ًا وعاملي ًا.
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ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اإلدارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير

ت�أ�س�ست الإدارة العامة للمجال�س امل�شرتكة تنفيذ ًا
للمادة ( )15من قانون الهيئات املحلية ل�سنة
( )1997والذي منح الوزير حق �إن�شاء جمال�س
خدمات م�شرتكة بهدف �إدارة وت�شغيل امل�شاريع
امل�شرتكة بني الهيئات املحلية بعد تزايد احلاجة
ملعاجلة واقع الهيئات املحلية احلايل ،الذي يعاين
من الت�ضخم العددي والتدين النوعي يف اخلدمات
والأداء والعجز يف خلق التنمية املطلوبة ،وك�أداة
لدمج الهيئات املحلية وتخطيط وتقدمي اخلدمات
ذات الطابع الإقليمي وتوثيق ال�شراكة والتعاون بني
الهيئات املحلية و�صو ًال �إىل خدمات �أف�ضل بكلفة �أقل
من �أجل الو�صول �إىل تنمية حملية واقليمية م�ستدامة.
وتتطلع الإدارة العامة �إىل وجود جمال�س م�شرتكة فاعلة
ت�ساهم يف �إحداث تنمية حملية و�إقليمية م�ستدامة
وتعمل على تهيئة ظروف م�شجعة الندماج الهيئات
املحلية ،وكما تعمل على رفع كفاءة املجال�س امل�شرتكة
وتوفري الدعم الالزم لها وتقوية �أوا�صر التعاون
بينها لبناء م�ؤ�س�سات قادرة على امل�ساهمة الفاعلة
يف �إحداث التنمية امل�ستدامة وتهيئة البيئة املالئمة
لإعادة ت�شكيل ودمج الهيئات املحلية الفل�سطينية،
حيث يبلغ عدد املجال�س امل�شرتكة القائمة حالي ًا يف
فل�سطني ( )86جمل�س ًا منها ( )70جمل�س ًا م�شرتك ًا
يف ال�ضفة الغربية والتي �سيتم ح�سب ا�سرتاتيجية
املجال�س امل�شرتكة تقليل عددها �إىل ( )39جمل�س
م�شرتك ومنطقة خدمات خالل ال�سنوات القادمة،
ورمبا �أقل من ذلك من خالل �إعادة تنظيم جمال�س
م�شرتكة �أو دمج هيئات حملية والتي ت�شكل حالي ًا
جمال�س م�شرتكة �سيتم حتويلها �إىل بلديات .وتتكون
من ثالث دوائر هي (جمال�س اخلدمات امل�شرتكة،
والت�شكيالت والدمج ،واخلدمات الأ�سا�سية والبيئة).

القيم:

النزاهة ،وال�شفافية ,وامل�ساءلة ،والعدالة ,وامل�شاركة
املجتمعية.

الأهداف العامة:

 1.1تفعيل املجال�س امل�شرتكة وتوطئة لدمج الهيئات
املحلية الفل�سطينية ،مما ي�ساهم يف حتقيق ترتيبات

جتميع م�ستدامة للهيئات املحلية.
 2.2تقوية �أوا�صر التعاون والتكامل بني املجال�س
امل�شرتكة �ضمن نظام احلكم املحلي الفل�سطيني.
3.3تقوية قدرات الإدارة العامة للمجال�س امل�شرتكة
وتعزيز دورها كذراع للوزارة يف هذا القطاع.
 4.4دعم املجال�س امل�شرتكة ل�ضمان ا�ستدامتها وتقوية
قدراتها للقيام بواجباتها.

مهام العمل:
�أ  -دائرة جمال�س اخلدمات امل�شرتكة
1 .1القيام بجوالت ميدانية ل�شرح غايات و�أهداف
�إن�شاء جمال�س خدمات م�شرتكة ،والتن�سيق يف
ذلك مع امل�س�ؤولني يف املناطق املختلفة.
�2 .2إجراء الدرا�سات امل�سبقة للمنطقة التي �سين�ش�أ
فيها جمل�س للخدمات امل�شرتكة.
3 .3متابعة مرحلة ت�أ�سي�س وت�شكيل املجل�س.
4 .4درا�سة امل�شاريع امل�شرتكة املقرتحة وحتديد
�أولوياتها وكلفتها بالتن�سيق مع املجال�س
امل�شرتكة.
5 .5م�ساعدة جمال�س خدمات امل�شرتكة يف عمل
موازناتها وت�صديقها وحتديد م�ساهمات
املجال�س البلدية �أو القروية يف موازنة املجل�س
امل�شرتك.
6 .6العمل على رفع قدرات العاملني يف �أو القائمني
على جمال�س خدمات م�شرتكة وم�أ�س�سة كافة
�أعمالهم.
7 .7امل�ساهمة يف درا�سة متويل م�شاريع جمال�س
خدمات م�شرتكة من موازنتها �أو عن طريق
االقرتا�ض �أو من م�ساعدات الوزارة �أو من �أي
جهات �أخرى.
8 .8الت�أكد من ا�ستكمال الإجراءات املتعلقة بالتوجيه
والرقابة بالأمور القانونية والإدارية واملالية.
9 .9امل�ساعدة يف اختيار مواقع امل�شاريع بالتعاون
مع اجلهات ذات العالقة كالرتبية وال�صحة
والهند�سة ..الخ.
1010امل�ساعدة يف ت�شغيل امل�شاريع من حيث االر�شادات
واال�سهام يف عمل جماعي ل�ضمان اال�ستمرارية.

1111امل�ساعدة يف ت�أمني اجلهاز الإداري الالزم
للمجال�س.
1212القيام بزيارات دورية ملتابعة �أعمال جمال�س
خدمات م�شرتكة وتقدمي تقارير دورية عن
ن�شاطاتها.
1313متابعة الأمور املالية ملجال�س اخلدمات امل�شرتكة
لدى الدائرة املالية بالوزارة و�صندوق البلديات
وغريها.
1414التن�سيق مع الوزارات وامل�ؤ�س�سات الأخرى يف
الأعمال املتعلقة مبجال�س اخلدمات امل�شرتكة.

ب  -دائرة الت�شكيالت والدمج
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1اقرتاح ومتابعة مواعيد انتخابات الهيئات
املحلية ومتابعة الإجراءات القانونية الأخرى
التي تتبعها.
2تقدمي التو�صيات املتعلقة با�ستحداث املجال�س
البلدية والقروية والتن�سيب الالزم بخ�صو�ص
حل املجال�س البلدية وت�شكيل جلان حكومية حتل
حملها.
3متابعة ملء الأماكن ال�شاغرة يف �أي جمل�س خلف ًا
للأع�ضاء الذين ي�شغر مركزهم خالل الدورة.
4امل�شاركة يف و�ضع �أ�س�س ت�صنيف الهيئات املحلية
وتقدمي التو�صيات الالزمة لت�صنيف �أي هيئة
حملية مبقت�ضاها.
5جمع و تبويب وحتليل وتخزين وا�سرتجاع
وحتديث البيانات االح�صائية املتعلقة بالهيئات
املحلية واملجال�س املنتخبة.
6ت�صميم و�إجراء امل�سوحات االح�صائية للهيئات
املحلية واملجال�س املنتخبة.
7تطوير نظام معلومات الهيئات املحلية و�إدارته
بحيث ي�ساعد على دعم اتخاذ القرار يف كافة
جماالت التنمية املجتمعية.
8القيام بالتجهيز والرتتيب والتن�سيق مع اجلهاز
املركزي لالح�صاء الفل�سطيني لإجراء التعداد
ال�سكاين.
9القيام ب�إجراء التحليالت االح�صائية واحل�صول
على امل�ؤ�شرات واملعامالت الفنية الالزمة لدعم
�إتخاذ القرار.

ج  -دائرة اخلدمات الأ�سا�سية والبيئة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1متابعة الأمور املتعلقة مب�شاريع املياه والبيئة
والكهرباء والنفايات ال�صلبة وال�صرف ال�صحي
املقدمة من الهيئات املحلية.
2مراقبة عمليات تنفيذ اخلدمات الأ�سا�سية
والبيئية.
3امل�شاركة يف و�ضع وتنفيذ موا�صفات عامة لكافة
م�شاريع اخلدمات الأ�سا�سية والبيئية.
4امل�ساهمة ب�إعداد ومراجعة درا�سات واقرتاح
ومتابعة خدمات �أ�سا�سية وبيئية  .تقدمي
التو�صيات املتعلقة بخدمات �أ�سا�سية وبيئية.
5ت�صميم و�إجراء امل�سوحات االح�صائية للهيئات
املحلية وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة لي�ضم
اخلدمات الأ�سا�سية والبيئية.
6القيام ب�إجراء التحليالت االح�صائية واحل�صول
على امل�ؤ�شرات واملعامالت الفنية الالزمة لدعم
اتخاذ القرار.

كما تعمل الإدارة العامة يف الربامج الآتية :
•برنامج بناء القدرات يف النفايات ال�صلبة من
جايكا( )JICAواحلكومة اليابانية وي�شمل
تزويد املجال�س امل�شرتكة لإدارة النفايات ال�صلبة
بالآليات واملعدات الالزمة وبناء القدرات لتلك
املجال�س.
•برنامج تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة
النفايات ال�صلبة بدعم من م�ؤ�س�سة (.)GIZ

•برنامج دعم املجال�س امل�شرتكة والهيئات املحلية
ال�صغرية بدعم من احلكومة البلجيكية والذي
يهدف �إىل دمج الهيئات املحلية يف مناطق متعددة
من ال�ضفة الغربية.

الإجنازات:

تتمثل الإجنازات التي مت حتقيقها على طريق حتقيق
الر�سالة فيما يلي :جمال�س م�شرتكة فاعلة وقادرة على
اال�ستمرار ت�سهم يف �إحداث تنمية حملية و�إقليمية
م�ستدامة وتعمل على تهيئة ظروف م�شجعة الندماج
الهيئات املحلية وت�شمل الآتي:
•دعم وتر�سيخ العمل امل�شرتك بني الهيئات املحلية
من خالل املجال�س امل�شرتكة.
•متابعة وتنظيم عمل املجال�س امل�شرتكة وفق املادة
( )2من قانون الهيئات املحلية .
•متابعة تنفيذ عدد من امل�شاريع التطويرية يف
العديد من املناطق الفل�سطينية من خالل املجال�س
امل�شرتكة مثل م�شاريع تنمية الأغوار.
•امل�ساهمة يف و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية ونظام
متكامل لإدارة النفايات ال�صلبة يعتمد على
جمال�س خدمات م�شرتكة �إقليمية قادرة على �إدارة
هذا القطاع.
•التوا�صل مع اجلهات املانحة لدعم م�شاريع هذه

املجال�س وقدراتها امل�ؤ�س�ساتية والتنفيذية.
•امل�ساهمة يف حتقيق �سيا�سات الوزارة يف دمج
الهيئات املحلية اعتماد ًا على املجال�س امل�شرتكة
ك�أدوات فعالة لتحقيق الدمج وتقليل عدد الهيئات
املحلية.
•ا�ستقطاب طاقم عمل متخ�ص�ص وكفء للعمل
ومتكني الإدارة العامة من القيام مبهامها.
•حتديث نظام جمال�س اخلدمات امل�شرتكة
لعام ( )2003ا�ستناد ًا لقانون الهيئات املحلية
الفل�سطيني رقم ( )1لعام ( )97وو�ضع نظام
املجال�س امل�شرتكة لعام (.)2006
•تقوية عدد من جمال�س اخلدمات امل�شرتكة
للتخطيط والتطوير ،لت�شكل م�ؤ�س�سات فاعلة وقادرة
على الدوام.

التحديات:

1 .1املعوقات اجليو�سيا�سية واملتمثلة يف جدار
الف�صل العن�صري والإغالقات ومنع التوا�صل
الداخلي و�إجراء االنتخابات.
2 .2معوقات �أخرى مثل ازدواجية الع�ضوية لبع�ض
الهيئات يف عدة جمال�س خدمات ،و�أحادية
اخلدمة لبع�ض املجال�س ،والنزعة الفئوية
والع�شائرية ،و�ضعف الإ�شراف واملتابعة
والتوجيه ،وقلة الإمكانات وامل�شاريع.
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اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻋﻼم

العالقات العامة واإلعالم

ت�شكلت منذ عام ( ،)1996واقت�صرت يف البداية
على بع�ض التغطيات واللقاءات الإعالمية
والعالقات مع امل�ؤ�س�سات ،تطور عملها و�أ�صبحت
ت�ضم (دائرة عالقات عامة ودائرة �إعالم)،
حيث تعمل وفق دليل وخطة عمل تف�صيلية،
م�ستندة �إىل خطة الوزارة اال�سرتاتيجية ،وتتطلع
�إىل بناء �صورة ذهنية جمتمعية ايجابية للوزارة
لدى ال�شركاء واملعنيني كم�ؤ�س�سة ناظمة لقطاع
احلكم املحلي ،وكذلك تعريف اجلهات املعنية
وال�شركاء مبهام و�أهداف الوزارة و�سيا�ساتها
وا�سرتاتيجيتها ،كم�ؤ�س�سة ناظمة يف قطاع
احلكم املحلي من خالل التن�سيق والت�شبيك
وتوظيف و�سائل الإعالم واملن�شورات املختلفة
والدرا�سات املتخ�ص�صة ،وذلك لعك�س �صورة
الوزارة االيجابية وتعزيز التوا�صل وامل�ساهمة مع
ال�شركاء يف التنمية املحلية.

القيم:

•الهيئات املحلية وامل�ؤ�س�سات ال�شريكة.
•املواطن .

مهام العمل :

�أ  -مهام ق�سم العالقات الدولية واملحلية
.1

.2

.3

.4

•ال�صدق واملو�ضوعية.
•امل�س�ؤولية.
•�إرادة العمل واملتابعة (روح الفريق).

الأهداف الرئي�سة:

•بناء قدرات العاملني وتعزيز البناء الداخلي وروح
الفريق و�إدارة الوقت يف العمل .
•االرتقاء بالدور الإعالمي والرتويجي لفعاليات
ومنجزات الوزارة .
•تعزيز وتطوير العالقة بني الوزارة والهيئات املحلية .
•تقدمي التو�صيات وامل�شورة ل�صاحب القرار يف جمال
ال�سيا�سات.
•تقدمي الدعم اللوج�ستي للإدارات العامة والوحدات
يف الوزارة.

الفئة امل�ستهدفة وامل�ستفيدة:

•الوزارة (الإدارات العامة والوحدات ،بالإ�ضافة
للمديريات) .

.5

.6

1العمل على �إعداد الرتتيبات و�إجراء التن�سيق
الالزم بخ�صو�ص زيارات الوفود القادمة �إىل
وزارة احلكم املحلي.
2العمل على جمع وحفظ وحتديث املعلومات عن
الزوار والوفود اخلارجيني والربامج املقدمة من
قبلهم و�إبالغ اجلهات املعنية واملخت�صة بهذه
املعلومات لزيادة فر�ص التعاون وت�سهيل عملية
التن�سيق والتفاو�ض.
3العمل على حت�ضري قاعات االجتماعات يف مكتب
الوزير ،الوكيل �أو حيثما كان الزم ًا �أو منا�سب ًا
لعقد االجتماعات واللقاءات.
4متابعة ما يعقد يف وزارة احلكم املحلي من
م�ؤمترات وندوات ،وور�شات عمل والرتتيب
والتن�سيق لها مع اجلهات املعنية من �سفارات،
وقن�صليات ومكاتب متثيل لدى ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية.
5ا�صدار التقارير ال�صحفية والإعالمية عن
خمتلف الأن�شطة واملنا�سبات واللقاءات
واالجتماعات داخل الوزارة.
6القيام ب�صياغة و�إنتاج الوثائق واملرا�سالت
الالزمة باللغة العربية و�/أو الإجنليزية فيما
يتعلق مبهام الدائرة.

ب  -مهام ق�سم الرتجمة والربوتوكول

•القيام برتجمة الوثائق الالزمة باللغة العربية
و�/أو الإجنليزية (�أو غريها) ومن ثم ت�سليمها
للجهة املعنية بالأمر يف الوزارة.
•العمل على متابعة مواعيد ال�سفر والزيارات
للوفود من و�إىل وزارة احلكم املحلي.
•التن�سيق مع املعنيني لدى الوزارة من جهة ومع

اجلهات الر�سمية خارج الوزارة حلجز تذاكر
ال�سفر وا�ست�صدار �أوامر عدم املمانعة (حينما
يلزم).

دائرة الإعالم

دائرة الإعالم تتكون من ق�سم الإعالم وق�سم الن�شر
واملطبوعات.

ج  -مهام ق�سم الإعـالم

�1 .1صياغة و�إعداد التقارير ال�صحفية لتغطية
جميع �أن�شطة مكتب الوزير والوكيل ب�شكل خا�ص
و�أن�شطة الوزارة ب�شكل عام.
2 .2توزيع التقارير ال�صحفية والإعالمية على
و�سائل الإعالم املهتمة مبوا�ضيع احلكم املحلي
والوزارة.
3 .3دعوة ال�صحف والإعالميني حل�ضور اجتماعات
�أو ندوات �أو م�ؤمترات �أو ور�شات عمل �أو حفالت
توقيع االتفاقيات.
4 .4العمل على توثيق الأن�شطة واملنا�سبات من خالل

جمع حما�ضر االجتماعات وت�صوير فعاليات
هذه الأن�شطة واملنا�سبات.
5 .5العمل على جمع التقارير االخبارية ذات العالقة
بوزارة وقطاع احلكم املحلي والتي ت�صدر يف
ال�صحف اليومية وجمالت �أخرى وحفظ و�أر�شفة
ن�سخ عنها ،وتوزيع هذه التقارير على مكتب
الوزير ،الوكيل ،املدراء العامني يومي ًا.
6 .6التن�سيق مبا�شرة مع ق�سم العالقات العامة
لتغطية الأن�شطة املتعلقة بعمل الوزير ،الوكيل
وغريهم و�صياغة اخلرب وحتريره حال حدوثه
ومن ثم توزيعه ح�سب اللزوم.
�7 .7إ�صدار ن�شرات ن�صف �سنوية (�أو �سنوية) تعنى
يف جمملها ب�إبراز �أهم �أن�شطة الوزارة .وتوزيعها
على اجلهات الر�سمية والأهلية ذات العالقة
ب�ش�ؤون احلكم املحلي.
8 .8التن�سيق املبا�شر مع كافة �إدارات ودوائر و�أق�سام
الوزارة ،ومكاتب الوزير والوكيل لتحديث
ال�صفحة الإلكرتونية اخلا�صة بالوزارة.

العالقات العامة واإلعالم

د  -مهام ق�سم الن�شر واملطبوعات

�1 .1إ�صدار ن�شرات دورية على ال�صفحة الإلكرتونية
للوزارة والعمل على حتديث الن�شرات واملعلومات
اخلا�صة بعمل و�أن�شطة الوزارة.
2 .2القيام بالتن�سيق املبا�شر مع كافة �إدارات ودوائر
و�أق�سام الوزارة ،ومكاتب الوزير والوكيل من
�أجل حتديث ال�صفحة الإلكرتونية.
3 .3التن�سيق مبا�شرة مع ق�سم الإعالم لتغطية �أن�شطة
الوزير والوكيل و�أن�شطة الوزارة ب�شكل عام
و�صياغة الأخبار والتقارير ال�صحفية الالزمة.

الإجنازات :
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

1دليل عمل العالقات العامة والإعالم بالتعاون
مع م�ؤ�س�سة (. )GIZ
2ق�صة وليد ( - )2020عربي وانكليزي وم�صورة،
ت�ستهدف الفتيان وتتحدث عن دور البلدية
و�أهميتها وواجبات املواطن وامل�شاركة املجتمعية،
مت طباعتها وتوزيعها على مفا�صل عمل الوزارة
واملديريات والهيئات املحلية واملدار�س التي
يوجد فيها مكتبات وترجمتها �إىل �سكيت�ش
م�سرحي بالتعاون مع فرقة دندرة امل�سرحية و
م�ؤ�س�سة ( )GIZالأملانية ،حيث مت عر�ضها يف
كافة حمافظات ال�ضفة الغربية.
�3إ�صدار ف�صلي ملجلة احلكم املحلي بالتعاون مع
(. )GIZ
4و�ضع خطة �إعالمية للم�شاركة املجتمعية بالتعاون
مع (. )GIZ
5اطالق اجلائزة ال�سنوية لل�صحفي �صديق احلكم
املحلي ومهرجان توزيع امل�سابقة لعام ()2011
وذلك بالتعاون مع (.)GIZ
6نظام اال�ستقبال للوزارة بالتعاون مع (. )GIZ
7درا�سة حول احتياجات الهيئات املحلية
للمعلومات من الوزارة  ،بالتعاون مع (. )GIZ
8درا�سة لل�صورة الذهنية لوزارة احلكم املحلي
بني الهيئات املحلية.

9 .9التوقيع على �إتفاقية تعاون النتخاب ()13
جمل�س �شبابي حملي ،وذلك بالتن�سيق والتعاون
مع الهيئات املحلية وم�ؤ�س�سة (.)CHF
1010حتديد حدود الهيئات املحلية من �أجل االنتخابات
املحلية ،بالتعاون مع جلنة االنتخابات املركزية .
1111تغطية كافة �أخبار وفعاليات و�إجنازات الوزارة
يف كافة و�سائل الإعالم (مطبوع ،ومرئي،
وم�سموع ،و�صفحة الوزارة الإلكرتونية).
1212تقدمي دعم لوج�ستي للإدارات العامة يف فعالياتها،
مثل م�ؤمتر النوع الإجتماعي يف احلكم املحلي،
وور�شة عمل ورقة �سيا�سات امل�شاركة املجتمعية
...الخ.
1313بالتعاون مع م�ؤ�س�سة تنمية املر�أة والإعالم (تام)،
مت طباعة برو�شوران وتوزيعهما على كافة الهيئات
املحلية واملديريات و�إدارات الوزارة وهما (الأول
 :حتت عنوان م�شروع تعزيز التوا�صل بني وزارة
احلكم املحلي والهيئات املحلية واملواطنني ،والآخر:
الهيئات املحلية والأهايل بني احلق والواجب)،
وكذلك مت عمل( )CDعليه �أربع (�سبوتات)
منهما اثنان اذاعيان (م�سموع) والآخران
للتلفزيون (مرئي) ،تناولت موا�ضيع (النظافة،
واالنتخابات ،وخمالفات الأبنية ،واحلفر).

التحديات :

•املفهوم ال�سائد عند موظفي وبع�ض م�س�ؤويل الوزارة،
�أن وظيفة الإعالم والعالقات العامة �شكلية ولي�ست
�أ�سا�سية.
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داﺋﺮة
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺸﺒﻜﺎت

دائرة الدعم الفني والشبكات

قامت الدائرة من خالل بناء البنية التحتية
التكنولوجية يف الوزارة مبا فيه توفري�أجهزة
ومعدات متطورة ذات تكنولوجيا عالية
وا�ستخدامها بفاعلية وكفاءة ،حيث تتطلع �إىل
توفري البيئة الإلكرتونية واملعلوماتية الالزمة
لت�صبح وزارة احلكم املحلي رائدة يف تقدمي
خدماتها للموطنني.

القيم

•االنتماء ،وروح الفريق ،واالميان بال�سعي نحو الأف�ضل.

الأهداف

•ا�ستخدام احلا�سوب ك�أداة عمل �أ�سا�سية يف �إجناز
الأعمال التي تقوم بها الدوائراملختلفة ،وذلك
توخي ًا للدقة وتوفري ًا للوقت واجلهد.
•تقدمي الدعم الفني مل�ستخدمي احلا�سوب.
•تقدمي اخلدمات احلا�سوبية الالزمة للموظفني

وذلك من خالل توفري الأجهزة املتطورة ،و�صيانتها،
وتطوير الربامج ولوازم الت�شغيل املختلفـة.
•حت�سني وتطوير �أداء و�سرعة ال�شبكة وكفاءة خدمة
الربيد الإلكرتوين.
•توفري املوا�صفات وال�شروط الفنية الالزم توافرها
يف �أجهزة احلا�سوب وملحقاتها.

الإجنازات

•بناء �شبكات حا�سوب يف الوزارة واملديريات وربطها
ببع�ضها وتوفري الدعم الفني الالزم ل�ضمان
ا�ستمرارية عملها.
•عمل جملة �إلكرتونية يومية خا�صة مبوظفني
الوزارة.

التحديات

•متابعة التطور ال�سريع يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات.
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ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻋﻠﻰ

مجلس التنظيم األعلى

مت ت�شكيل جمل�س التنظيم الأعلى بقرار من
�سيادة الرئي�س الراحل ال�شهيد يا�سر عرفات
بتاريخ ( .)1995/8/21حيث مت ت�شكيله من
وزير احلكم املحلي رئي�س ًا للمجل�س والأع�ضاء
من م�ؤ�س�سات وهيئات خمتلفة لها عالقة
بالأرا�ضي والتنظيم واملباين وما يتعلق بها.
ومتت �إ�ضافة �أع�ضاء جدد بقرار جمل�س
تنظيم �أعلى .ويتطلع املجل�س �إىل تنظيم
قادر على حتقيق تنمية م�ستدامة ورفاهية
للمواطنني ،وكذلك الإ�شراف والتنظيم
وتقدمي الت�سهيالت التنظيمية للمواطنني
وامل�شاريع اال�ستثمارية ،مما يحقق الرفاهية
والتقدم للمجتمع.

�سلطة جمل�س التنظيم الأعلى:

ويعترب املجل�س �أعلى �سلطة للتنظيم يف فل�سطني
ي�ستمد ذلك مبوجب قرار رئي�س ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية والقا�ضي باملوافقة على ت�شكيل جمل�س
التنظيم الأعلى الفل�سطيني،حيث ي�شرف هذا املجل�س
على �إعالن مناطق التنظيم وتو�سيعها وتعديلها،
�إقرار خمططات التنظيم الإقليمية والهيكلية ،الأمر
ب�إلغاء �أي رخ�صة �صدرت بوجه غري م�شروع ،النظر
يف اال�ستئناف �ضد اللجان الإقليمية  /قرار قطعي،
�إقرار م�شاريع الأنظمة والقوانني .ويتم يف هذا املجل�س
طرح الق�ضايا وامل�شاكل العالقة مبا يخ�ص الأرا�ضي
واملباين والتظيم والهيكلية التي بحاجة لنقا�ش وحوار
ويتم �إ�صدار القرارات والتعليمات بعد م�صادقة وزير
احلكم املحلي عليها.

القيم :

•ال�شفافية.
•امل�س�ؤولية.

الأهداف الرئي�سية :

•تخطيط وتنظيم الأرا�ضي الفل�سطينية.
•اال�ستعمال الأمثل للأرا�ضي الفل�سطينية.
•تنمية م�ستدامة.

�أمانة �سر جمل�س التنظيم الأعلى:
الدائرة الفنية:

ومهمتها درا�سة املخططات الهيكلية املرفوعة �إىل
جمل�س التنظيم الأعلى ومتابعتها ال�ستكمال �إجراءات
الت�صديق.

مهام دائرة الدعم الفني:

�1 .1أر�شفة امللفات القادمة من كافة املحافظات
وت�شمل :م�شاريع تعديل تنظيمي ،وم�شاريع
هيكلية تف�صيلية � ...إلخ.
2 .2تدقيق امللفات والت�أكد من �صحة الإجراءات.
3 .3جتهيز امللفات لعر�ضها على اللجنة الفنية.

مهام و�صالحيـات جملـ�س التنظيـم الأعلى

ومبوجب قانون تنظيم املدن والقرى والأبنية رقم
( )79ل�سنة ( )1966ف�إن واجبات جمل�س التنظيم
الأعلى:
�1 .1إعالن مناطق تنظيم املدن وتو�سيعها وتعديلها،
حيث �أعطي املجل�س �صالحية التو�صية للوزير
باعتبار �أية منطقة هي منطقة تنظيم ،كذلك
�صالحية التو�صية للوزير بتو�سيع �أو تعديل �أو
الغاء منطقة التنظيم.
2 .2درا�سة و �إقرار كافة م�شاريع خمططات التنظيم
الإقليمية وخمططات التنظيم الهيكلية وم�شاريع
التعديل التنظيمي املقدمة للمجل�س ،بالإ�ضافة
�إىل م�شاريع التنظيم التف�صيلية ماعدا امل�شاريع
التي تتم داخل حدود املخططات الهيكلية
امل�صادق عليها وال تت�ضمن �إ�ضافات �أو الغاء

وتعديالت بحيث ال يتم عر�ض تلك امل�شاريع على
املجل�س وامنا ت�ستكمل �إجراءاتها.
�3 .3إ�صدار الأمر ب�إلغاء �أو تعديل �أية رخ�صة �صدرت
بوجه غري م�شروع و�إنها خمالفة ملخططات
االعمار والأنظمة والأوامر والتعليمات ،ا�ستناد ًا
للمادة (/ 6ج ) ،د من القانون رقم ( )79ل�سنة
(.)1966
4 .4النظر يف �أي ا�ستئناف �ضد قرار اللجنة
املركزية ،حيث �أعطي املجل�س �صالحية البت يف
طلب اال�ستئناف �إذا اختلفت اللجنتان(املحلية
والإقليمية).
5 .5متابعة �أعمال اللجان االقليمية للخطيط والبناء
(املركزية) ب�شكل مبا�شر ومتابعة �أعمال اللجان
املحلية يف الهيئات املحلية ب�شكل غري مبا�شر.
وكما خــول القانــون ( )79ل�سنــة ( )1966املجل�س
�أي�ض ًا ،ال�صالحيات الآتية:

1 .1بخ�صو�ص عوائد التنظيم العامة� ،أعطيت
للمجل�س �صالحيات فر�ض هذه العوائد بعد
اال�ستئنا�س بر�أي جلان التنظيم املعنية وزيادة
�أو تخفي�ض هذه العوائد ،وكذلك �صالحية
تبليغ الإ�شعار للمكلف بعوائد التنظيم العامة
ومطالبته بالدفع.
2 .2بخ�صو�ص اال�ستمالك� ،أعطيت للمجل�س
�صالحيات ا�ستمالك الأر�ض للمنفعة العامة
قبل وخالل حت�ضري خمططات التنظيم
واملوافقة للجان التنظيم املحلية واملركزية على
اال�ستمالك من �أجل �إعادة التنظيم و�إن�شاء
امل�ساكن ال�شعبية.
�3 .3أعطيت املجل�س �صالحية املوافقة للجان التنظيم
املحلية واملركزية على تخطيط �أو تو�سيع الطرق
من جهة واحدة.
4 .4بخ�صو�ص �إ�صدار الأنظمة� ،أعطيت املجل�س
�صالحية التو�صية ملجل�س الوزراء املوقر باملوافقة
على �إ�صدارها.
ومبوجب نظام الأبنية والتنظيم الفل�سطيني للهيئات
املحلية لعام ( )1966واخلا�ص بالأرا�ضي داخل
التنظيم �أعطي املجل�س �صالحية �إعطاء املوافقة
الأولية بنا ًء على تو�صية جلنة الأبنية والتنظيم
املخت�صة وذلك مل�شاريع االعمار ذات البعد.

ومبوجب نظام �أحكام الأبنية والتنظيم
الفل�سطيني للأرا�ضي الواقعة خارج
التنظيم لعام (� )1996أعطى املجل�س
ال�صالحيات الآتية:

•م�شاريع جمعيات اال�سكان التعاونية وم�شاريع
اال�ستثمار لغايات اال�سكان� ،أعطيت للمجل�س
�صالحيات املوافقة املبدئية على امل�شروع وفق ًا
للأ�س�س اخلا�صة مبوقع امل�شروع وتنظيمه.

مجلس التنظيم األعلى

•للمجل�س �صالحية �إعطاء املوافقة الأولية بنا ًء على
تو�صية اللجنة املركزية على م�شاريع املباين العامة
واال�ستثمارية ال�سياحية وعلى م�شاريع حمطات
املحروقات وعلى م�شاريع حمطات تعبئة الغاز.

الإجنازات :

•ت�صديق خمططات مدن و�ضواحي �سكنية جديدة
مثل (مدينة روابي� ،ضاحية الريحان� ،ضاحية
الغدير وغريها.
•الت�صديق على معظم املخططات الهيكلية وا�ستكمال
ذلك يف بقية التجمعات الفل�سطينية.

•ت�صديق خمطط �إقليمي لغزة.
•تطوير الأنظمة املتعلقة بالتنظيم.

التحديات :

•�ضعف موارد الدعم الطبيعية يف ظل وجود عدد
كبري من الهيئات املحلية.
•�ضعف �آليات تنفيذ العقوبات الرادعة على
املخالفات.
•ازدواجية التق�سيمات الإدارية يف فل�سطني وعدم
ح�سم �أي منهما ننتهج هل هو تق�سيم حكم حملي �أم
�إداري (حمافظات).
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وﺣﺪة
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

وحدة الرقابة الداخلية

تعمل وحدة الرقابة الداخلية على توفري كادر
وظيفي يف الوزارة قادر على اال�سهام بقوة يف
تنمية وبناء قدرات الهيئات املحلية ،لت�صبح
�أكرث قدرة على حتقيق رفاهية مواطنيها يف �إطار
حكم حملي ر�شيد ،وتتطلع الوحدة �إىل وجود
موظفون ميتلكون القدرات والعلوم واخلربات
املطلوبة ،للنهو�ض بوزارة احلكم املحلي نحو
حتقيق �أهدافها املن�شودة. ،

قيم العمل:
•العمل بروح الفريق الواحد.
•النزاهة وال�شفافية يف العمل.

الأهدف :
•تنفيذ اللوائح والأنظمة.
•الت�أكد من االن�ضباط وااللتزام.
•اظهار مواطن ال�ضعف واقرتاح معاجلتها.

مهام العمل :
تتوىل وحدة الرقابة الداخلية القيام بالتدقيق واملتابعة
على العمل الإداري واملايل والفني للوزارة ومقارنته مع
الأ�س�س والنظم واملعايري املطبقة واملعمول بها ،حيث
تقوم باملهام الآتية :

1.1الت�أكد من �سالمة الإجراءات املالية والإدارية
للوزارة ودقة و�صحة القيود وال�سجالت املحا�سبية
و�صحة امل�ستندات املالية والوثائق الثبوتية
املعززة لها ،وتقدمي التقارير املتعلقة ب�سري �أدائها
والتو�صيات واملالحظات الالزمة بهذا ال�ش�أن.
2.2الت�أكد من الإجراءات املتعلقة باملحافظة على
الأموال املنقولة وغري املنقولة من ال�سرقة �أو
ال�ضياع �أو التلف.
3.3الت�أكد من االلتزام ب�أنظمة و�سيا�سات العمل يف
الوزارة .وحتديد االنحرافات واملخالفات املرتكبة
بخ�صو�ص الأداء املايل والإداري مقارنة بالنظم
وال�سيا�سات والإجراءات املتبعة.
4.4التحقق من ا�ستخدام املوارد الب�شرية واملالية
واملحافظة على �سالمتها.

الإجنازات:
الإجناز الكبري الذي مت حتقيقه هو قدرة الرقابة
الداخلية على بناء ج�سور من الثقة ما بني املوظفني
بدوائرهم املختلفة وما بني الرقابة الداخلية ،حيث
ت�صيد
ت�أكد املوظفون ب�أن هدف الرقابة الداخلية لي�س ّ
الأخطاء ،و�إمنا الرقابة والتوجيه وامل�ساعدة يف البناء .

التحديات:
•ثقافة مفهوم الرقابة الداخلية.
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وﺣﺪة اﻟﺸﻜﺎوى

وحدة الشكاوى

ت�شكلت الوحدة يف وزارة احلكم املحلي بنا ًء
على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )6لعام
( ،)2009وذلك ا�ستناد ًا للمادة ( )8فقرة
( )3من القرار �أعاله ،حيث تتبع وحدة
ال�شكاوى يف الهيكلية �إىل الوزير ،مرجعية تلك
الوحدات يف خمتلف الوزارات تتبع للإدارة
العامة لل�شكاوى يف جمل�س الوزراء مب�س�ؤولية
مبا�شرة للأمني العام ملجل�س الوزراء .وتتكون
الوحدة من �سكرتاريا ودائرة ا�ستقبال
ال�شكاوى والردود ،ودائرة املتابعة ،حيث
تتطلع الوحدة �إىل معاجلة كافة ال�شكاوى،
التي ت�صلها ب�أ�سرع وقت ممكن وفق القانون
والأنظمة ،الأمر الذي ي�ساعد يف ترجمة
ر�سالة الوزارة على �أر�ض الواقع.

القيم:
تعميق امل�ساءلة والنزاهة وروح الفريق.

الأهداف:
1.1حتقيق مبد�أ امل�ساءلة وال�شفافية والنزاهة يف
الهيئات امللحية.
2.2تعزيز قدرات الوزارة يف تنفيذ الهيئات املحلية
للقوانني والأنظمة الناظمة لعملها.

مهام العمل:
1.1التن�سيق املبا�شر مع دوائر و�أق�سام الوزارة حول

ورود �شكاوى �أو اقرتاحات من قبل املواطنني.
2.2التحقق من �صحة ال�شكاوى واملقرتحات
امل�ستلمة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية يف
الوزارة .
3.3حفظ تقارير ال�شكاوى يف امللف اخلا�ص
بذلك وحتديث �سجل �شكاوى املوظفني ح�سب
املطلوب.
4.4متابعة الردود على هذه ال�شكاوى وتنفيذ
الإجراء الت�صحيحي  /الوقائي بالتن�سيق مع
املوظفني املعنيني.
5.5التوثيق والأر�شفة والت�صنيف للق�ضايا املتعلقة
بال�شكوى.
�6.6إعداد التقارير التحليلية والتو�صيات
بخ�صو�ص م�ضمون ال�شكاوى الواردة واقرتاح
ال�سبل الكفيلة مبعاجلتها.
7.7القيام ب�إعداد كتيبات �أو من�شورات �أو �إر�شادات
حول �آلية عمل وحدة ال�شكاوى.

الإجنازات:
•نظام ال�شكاوى
•معاجلة الق�ضايا وامل�شاكل التي ت�صل الوحدة

التحديات:
عدم التن�سيق بني ال�سلطة الق�ضائية وال�سلطة
التنفيذية يف الكثري من ال�شكاوى ال�صادر بها �أحكام
ق�ضائية.
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وﺣﺪة اﻟﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

وحــدة النــوع االجتمــاعي

ت�شكلت وحدة �ش�ؤون املر�أة يف وزارة احلكم املحلي
�أواخر عام ( )1996بهدف دعم وتفعيل وتطوير
م�شاركة املر�أة يف قطاع احلكم املحلي ممثلة
بالوزارة والهيئات املحلية .وقد مت يف منت�صف
عام ( )2005اعتمادها على الهيكلية ا�ستناد ًا
لقرار جمل�س الوزراء رقم (� -12-65-08س.ف-
لعام  )2008بتاريخ ( )2008-7-23مت تغيري
م�سمى ملف املر�أة واعتماد وحدة النوع االجتماعي
على هيكلية الوزارة .
وتتطلع الوحدة �إىل تعزيز العدالة يف توزيع الأدوار
وامل�س�ؤوليات على النوع االجتماعي والفر�ص للن�ساء
العامالت يف قطاع احلكم املحلي ،وذلك من خالل

زيادة م�شاركة املر�أة يف جمال�س الهيئات املحلية
والعمل على تفعيل ومتكني م�شاركتها وادماج ق�ضايا
النوع االجتماعي يف �سيا�سات وخطط وبرامج الوزارة
وج�سر فجوة النوع يف كافة جماالت احلكم املحلي
للو�صول �إىل حكم حملي ر�شيد يعمل على حتقيق
رفاهية املواطن.

الأهداف الرئي�سة والفرعية:

•ادماج ق�ضايا واحتياجات النوع االجتماعي يف خطط
و�سيا�سات الوزارة وقطاع احلكم املحلي:
 تطوير �سيا�سة للنوع االجتماعي من خالل توفريبيئة عمل منا�سبة تراعي احتياجات النوع
االجتماعي.

 الت�أكد من ت�ضمني ق�ضايا النوع االجتماعي يفالإجراءات وامل�شاريع اخلا�صة بالوزارة وهيئات
احلكم املحلي.
 م�أ�س�سة ق�ضايا النوع االجتماعي يف الوزارة منخالل تعزيز م�أ�س�سة عمليات امل�شاركة.
•تفعيل م�شاركة املر�أة يف عملية التنمية و�صنع القرار:
 تعزيز و�صول الن�ساء لقيادة الهيئات املحلية(ر�ؤ�ساء بلديات ،ر�ؤ�ساء جلان).
 تعزيز م�شاركة الن�ساء يف و�ضع ال�سيا�سات التنمويةيف احلكم املحلي.
•دعم وتفعيل وتطوير م�شاركة املر�أة يف احلكم املحلي
والهيئات املحلية.
 �ضمان تعاون وثيق وح�شد اجلهود من �أجل ق�ضاياالنوع االجتماعي بالتعاون مع جميع ال�شركاء يف
قطاع احلكم املحلي.
 رفع الوعي حول دور الن�ساء يف قطاع احلكم املحلي.كاف للن�ساء يف قطاع احلكم
 �ضمان وجود متثيل ٍاملحلي (الوزارة والهيئات املحلية).
 مراجعة الأدوات ،املبادئ واملعايري للم�شاركةاملجتمعية من منظور النوع االجتماعي.
	�إيجاد �آليات مل�ساعدة املواطن يف جماالت احلكماملحلي (م�ساعدة ،وا�ستقبال �شكاوى )...يف كل
هيئة حملية.

مهام العمل:

تتكون وحدة النوع االجتماعي من دائرتني هما ( دائرة
التدقيق واملتابعة من منظور النوع االجتماعي ،ودائرة
تطوير وادماج النوع االجتماعي).

مهام العمل لكل منهما :
�أ  -دائرة التدقيق واملتابعة من منظور النوع االجتماعي
1 .1تخت�ص بتفعيل وتطوير �آليات عمل كفيلة مب�ساهمة
الن�ساء يف الهيئات املحلية.
2 .2التن�سيق مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي لتفعيل وحث

الن�ساء على امل�شاركة الفعالة.
3 .3رفع الوعي بخ�صو�ص �أهمية م�شاركة النوع
االجتاعي واال�سهام يف التنمية امل�ستدامة.
4 .4متابعة عملية م�شاركة النوع االجتماعي يف
االنتخابات املحلية.
5 .5ت�أ�سي�س ملتقى النوع االجتماعي واحلكم املحلي.
ب  -دائرة التطوير وادماج النوع االجتماعي
1 .1رفع قدرات وتطوير كفاءات الن�ساء لال�سهام بتمثيل
فعال وقوي.
2 .2تعزيز مفهوم وق�ضية النوع االجتماعي يف الهيئات
املحلية والتنمية املحلية.
3 .3دمج مفهوم النوع االجتماعي بكافة مراحل العمل
لال�سهام بتحقيق تنمية م�ستدامة.
4 .4رفع وتطوبر م�ؤ�شرات كمية ونوعية لقيا�س م�شاركة
النوع االجتماعي يف عملية التنمية.

وحــدة النــوع االجتمــاعي

5 .5و�ضع مو�شرات كمية ونوعية لقيا�س مدى ادماج
م�سائل النوع االجتماعي يف �سيا�سات وبرامج
الوزارة.
6 .6تطوير ا�سرتاتيجية ن�سوية لقطاع احلكم املحلي.

الإجنازات:
.1
.2
.3
.4

1عمل ميثاق �شرف ل�ضمان معاملة مت�ساوية يف
الهيئات املحلية وتوقيع البلديات عليه.
2عقد م�ؤمتر النوع االجتماعي واحلكم املحلي.
3ا�صدار برو�شور ون�شرة خا�صة وكتيب عن النوع
االجتماعي يف احلكم املحلي.
4ت�أ�سي�س ملتقى النوع االجتماعي واحلكم املحلي.

5 .5التدقيق من منظور النوع الإجتماعي يف احلكم
املحلي.

التحديات:

 جمابه ��ة الع ��ادات والتقالي ��د والثقاف ��ة املجتمعي ��ةال�سائ ��دة والنزع ��ات الع�شائري ��ة يف املجتم ��ع
الفل�سطين ��ي وت�أثريه ��ا ال�سلب ��ي عل ��ى ال�شراك ��ة
احلقيقي ��ة للن�س ��اء والرج ��ال يف جمال� ��س الهيئات
املحلية.
 توفري تقدمي ال��دع��م ال�ك��ايف للن�ساء يف جمال�سالهيئات املحلية بالإمكانات التي ت�ساعدهن على
�أداء �أدوارهن بفاعلية وتتيح لهن فر�ص النجاح.
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وﺣﺪة
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

وحدة أنظمة المعلومات ومهامها

تعمل الوحدة على �إدارة وتطوير �أنظمة املعلومات يف
الوزارة وم�ساعدة الهيئات املحلية يف هذا املجال،
والإ�سهام يف الو�صول �إىل خدمات الكرتونية متطورة
تعزز احلكم الر�شيد ،وجت�سد وزارة وهيئات حملية
و�إلكرتونية.

الأهداف:
.1
.2

.3
.4

�1إدارة وتطوير �أنظمة املعلومات يف الوزارة.
2الإ�سهام يف ا�ستكمال �أمتتة منظومة العمليات يف
الوزارة.
�3إدارة وبناء اخلدمات الإلكرتونية.
4الإ�سهام يف متكني الهيئات املحلية من الو�صول
�إىل هيئات الكرتونية.

�إجنازات الوحدة خالل ال�سنوات ال�سابقة:

•�إدارة عدد من الأنظمة داخل الوزارة ومنها
الأر�شفة الإلكرتونية ،واملوارد الب�شرية.
•تطوير عدد من الربامج اخلا�صة ب�أمتتة عمل
عدد من �إدارات الوزارة ،ومنها برنامج �أر�شفة
ال�صادر والوارد يف املديريات.
•الإ�سهام يف الدعم الإداري والتقني للعديد من
امل�شاريع يف جمال تكنولوجيا املعلومات �سواء اخلا�صة
بالوزارة �أو الهيئات املحلية ،ومنها م�شروع حو�سبة
ايرادات البلديات وم�شروع النظام املايل املوحد.

التحديات:

•عدم وجود �إدارة عامة لتكنولوجيا املعلومات يف
الوزارة.
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وﺣﺪة
ﺷﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

وحدة شؤون مجلس الوزراء

ت�أ�س�ست وحدات �شـ�ؤون جملـ�س الـوزراء يف كافـة
الوزارات ،التزام ًا بقرار جمل�س الوزراء رقم
( 31/16ل�سنة  ،)2004وذلك بهدف م�ساعدة
الوزراء يف كافة الأعمال املت�صلة مبهامهم بفاعلية
وكفاءة.
ويف عام ( )2010مت �إ�صدار نظام عمل رقم ()13
لوحدات �ش�ؤون جمل�س الوزراء يتناول بو�ضوح
تبعيتها وهيكليتها ومهامها ،مما يطور �أداء هذه
الوحدات واال�ستفادة من التجربة ال�سابقة ،حيث
تتكون الوحدة من دائرتني وهما دائرة �أعمال
جمل�س الوزراء ،دائرة التن�سيق واملتابعة .وتتطلع
الوحدة �إىل خلق مناخ �أف�ضل للوزير للقيام ب�أعماله
ب�شكل فاعل يف جمل�س الوزراء ،وذلك من خالل
توفري الدعم وامل�ساندة يف مهامه ،وتعزيز العالقة
مع جمل�س الوزراء واملتابعة والتن�سيق مع الأمانة
العامة للمجل�س والوزارات الأخرى.

مهام العمل:

تتوىل الوحدة القيام باملهام الأ�سا�سية الآتية:
.1
.2
.3
.4

.5

1التح�ضري مل�ساهمة الوزير يف اجتماعات جمل�س
الوزراء.
�2إجراء امل�شاورات الالزمة يف الوزارة ل�ضمان تلقي
الوزير امل�شورة ال�صحيحة وال�شاملة حول املوا�ضيع
املدرجة على م�شروع جدول �أعمال املجل�س.
�3إعداد امللخ�صات التنفيذية الالزمة للوزير بهذا ال�ش�أن،
مبا يت�ضمن موقف الوزارة من البنود املدرجة على
جدول �أعمال املجل�س.
4التن�سيق واملتابعة يف الوزارة لإعداد التقارير
حول مهمات �سفر الوزير وفق النموذج املعد
لهذا الغر�ض ،وتزويدها للأمانة العامة التخاذ
الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
5التن�سيق مع جهات االخت�صا�ص يف الوزارة لإعداد
م�سودات بنود جدول الأعمال و�صياغة الفكرة
الرئي�سة لها وال�شروع بتطويرها من خالل التن�سيق
مع جهات االخت�صا�ص يف الوزارة بعد اقرارها من
قبل الوزير.

�6 .6إجراء التن�سيق والت�شاور مع الوحدات يف الوزارات
ال�شريكة مبوا�ضيع البنود املقرتحة على جل�سات
املجل�س والعمل مع ًا على �صياغة م�شاريع قرارات
مبا يتفق والقانون.
7 .7تزويد الوحدة باملرفقات والأوراق ذات العالقة
بالبنود املقرتح �إدراجها على جل�سات املجل�س،
على �أن ت�شمل املذكرة التف�سريية والر�أي القانوين
باخل�صو�ص.
8 .8التن�سيق مع اجلهة املخت�صة يف الأمانة العامة
فيما يتعلق ب�أعمال املجل�س ،خا�صة متابعة تنفيذ
القرارات و�إعداد التقارير الدورية حولها وتزويدها
للأمانة العامة.
9 .9التن�سيق لإعداد التقارير الربعية والدورية عن
�أداء الوزارة و�إجنازاتها وتزويدها للأمانة العامة
للمجل�س.
1010التن�سيق مع الوحدات الأخرى يف الوزارات فيما
يتعلق باملوا�ضيع امل�شرتكة ب�أعمال جمل�س الوزراء،
و�إطالع الوزير على برامج عمل الوزارات.
1111متابعة قرارات و�أعمال اللجان الوزارية الآتية:
•اللجنة الفنية لتخ�صي�ص الأرا�ضي احلكومية.
•اللجنـة الوزاريـة للطاقـة واملي ــاه.

�إجنازات (خالل فرتة احلكومة الثالثة
ع�شرة):
.1
.2
.3
.4
.5

1متابعة عر�ض ( )50بند من وزارة احلكم املحلي
على جدول �أعمال جل�سات جمل�س الوزراء.
�2إعداد التقارير الربعية للعام الأول والعام الثاين
لعمل احلكومة �أل (.)13
�3إعداد التقرير ال�سنوي للعام الأول لعمل احلكومة �أل
(.)13
4متابعـة قـرارات جل�سـات جمل�س الوزراء ور�سائل
الأمني العام ملجل�س الوزراء من جل�سات (.)82-1
�5إعداد تقارير عن كافة زيارات الوزير اخلارجية
للأمانة العامة ملجل�س الوزراء.

