تقديم
ـتكماال لم ــا بدأن ــاه ف ــي مؤتم ــر التنمي ــة االقتصادي ــة األول وتنفي ـ ً
ـذا لتوصيات ــه ،يس ــرني أن أق ــدم إل ــى
اس ـ
ً
قط ــاع الحك ــم المحل ــي وكاف ــة األط ــراف الفاعل ــة ،ورق ــة السياس ــات الخاص ــة بالتنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة،
لتك ــون مرجع ـ ًـا أساس ـ ً
ـيا لرؤيتن ــا وتوجهاتن ــا ف ــي عملي ــة التنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة.
إن ورقــة السياســات هــذه تهــدف الــى توحيــد المفاهيــم وتجســيد الــرؤى التــي أطلقهــا المؤتمــر الوطنــي
للتنميــة االقتصاديــة المحليــة والــذي عقــد فــي الخامــس عشــر مــن أذار الماضــي  ،2017حيــث شــكل انطالقــة
حقيقي ــة لسياس ــتنا الهادف ــة ال ــى تطوي ــر دور الهيئ ــات المحلي ــة ومهماته ــا ونقله ــا إل ــى القي ــام ب ــأدوار تنموي ــة
ضمــن مفاهيــم حديثــة ومتطــورة لقطــاع الحكــم المحلــي.
يعتب ــر إط ــاق ه ــذه السياس ــة تأكي ـ ً
ـدا م ــن ال ــوزارة ف ــي االس ــتمرار بتوجهه ــا االس ــتراتيجي ف ــي بن ــاء قط ــاع
حك ــم محل ــي المرك ــزي تجس ـ ً
ـيدا لرؤي ــة الحكوم ــة المق ــرة ف ــي أجن ــدة السياس ــات الوطني ــة ،حي ــث نعم ــل عل ــى
تدعي ــم الالمركزي ــة ف ــي قط ــاع الحك ــم المحل ــي وإع ــادة هيكل ــة القط ــاع بم ــا يمكنن ــا م ــن توس ــيع صالحي ــات
الهيئـــات المحليـــة وتدعيـــم إيراداتهـــا المحليـــة ولتكـــون قـــادرة علـــى تطويـــر اداءهـــا وتقديـــم خدماتهـــا الـــى
المواطني ــن بطريق ــة ش ــفافة ونزيه ــة وعادل ــة.
إنن ــا ف ــي وزارة الحك ــم المحل ــي وعل ــى الرغ ــم م ــن العوائ ــق الكبي ــرة والت ــي يضعه ــا االحت ــال امامن ــا وام ــام
الهيئ ــات المحلي ــة والهادف ــة إل ــى إبقائن ــا ف ــي دائ ــرة االحتياج ــات الطارئ ــة وش ــل قدرتن ــا عل ــى التطوي ــر واالب ــداع،
فإنن ــا نؤك ــد للجمي ــع انن ــا مس ــتمرون ومصمم ــون عل ــى العم ــل والتخطي ــط للمس ــتقبل بفك ــر محل ــي مس ــتنير
ومب ــدع ،حي ــث أنن ــا رغ ــم كاف ــة الظ ــروف اس ــتطعنا بن ــاء ه ــذا القط ــاع وبن ــاء هيئاتن ــا المحلي ــة ضم ــن معايي ــر
مهني ــة وعالمي ــة بحي ــث نعتب ــر م ــن األنظم ــة األفض ــل ف ــي االقلي ــم ونتف ــوق عل ــى الكثي ــر م ــن دول العال ــم
ف ــي نظامن ــا المحل ــي .ول ــم يأت ــي ذل ــك اال بالعم ــل المس ــتمر وتوف ــر إرادة التغيي ــر والتصمي ــم عل ــى خدم ــة
شــعبنا وكذلــك حســن إدارتنــا للمــوارد المتاحــة والشــحيحة بمــا يخــدم أساسـ ًـا تعزيــز صمــود شــعبنا فــي أرضــه
ووطن ــه.
وأخي ــرا أود أن أق ــدم ش ــكري واعت ــزازي إل ــى طاق ــم العم ــل ف ــي ال ــوزارة والذي ــن عمل ــوا عل ــى تطوي ــر ه ــذه
السياس ــة بالش ــراكة الكامل ــة م ــع كاف ــة األط ــراف ذات العالق ــة س ــواء الهيئ ــات المحلي ــة أو القط ــاع الخ ــاص أو
الخب ــراء ،تجس ـ ً
ـيدا لسياس ــتنا ف ــي تعزي ــز المش ــاركة ف ــي وض ــع السياس ــات م ــع الجمي ــع  .وكذل ــك أود أن اتق ــدم
بالشـــكر إلـــى شـــركائنا الدولييـــن وبالـــذات اتحـــاد البلديـــات الهولنديـــة للتعـــاون الدولـــي علـــى دعمهـــم لهـــذه
الجه ــود والت ــي أثم ــرت ه ــذه الوثيق ــة الهام ــة.
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تعريفات
الوزارة :وزارة الحكم المحلي.
الهيئات المحلية :البلديات والمجالس المحلية والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
الصندوق :صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
االتحاد :االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.
 :VNGاتحاد البلديات الهولندي.
القطاع العام :الوزارات والمؤسسات الحكومية.
القطاع الخاص :المؤسسات والشركات العامة والخاصة واالستثمارات والمشاريع الهادفة للربح.
التنميـــة االقتصاديـــة المحليـــة :العمليـــة االســـتراتيجية التـــي تقودهـــا بشـــكل مشـــترك كافـــة الجهـــات ذات
العالق ــة الفاعل ــة عل ــى المس ــتوى المحل ــي (البلدي ــات أو المجال ــس القروي ــة أو مجال ــس الخدم ــات المش ــتركة،
والقط ــاع الخ ــاص ،والمجتم ــع المدن ــي) ف ــي مناط ــق مح ــددة به ــدف تحس ــين االقتص ــاد (النم ــو االقتص ــادي)
وتوفي ــر س ــبل الحي ــاة النوعي ــة لس ــكان تل ــك المناط ــق م ــن خ ــال االس ــتثمار ف ــي الم ــوارد المحلي ــة.
االقتصاد المحلي :النشاط الذي يشمل إنتاج وتبادل واستهالك السلع والخدمات في فلسطين.
النم ــو االقتص ــادي :التغي ــر اإليجاب ــي ف ــي مس ــتوى إنت ــاج الس ــلع والخدم ــات وال ــذي ي ــؤدي ال ــى زي ــادة دخ ــل
ويق ــاس باس ــتخدام النس ــبة المئوي ــة لنم ــو اإلنت ــاج المحل ــي اإلجمال ــي.
دول ــة فلس ــطين ُ
المي ــزة النس ــبية :مس ــتوى العائ ــد االقتص ــادي ال ــذي تس ــتطيع أن تحقق ــه فلس ــطين أو منطق ــة معين ــة ف ــي
فلس ــطين ف ــي إنت ــاج الس ــلع والخدم ــات مقارن ــة م ــع دول \ مناط ــق أخ ــرى.
قطاع ــات األعم ــال \ القطاع ــات االقتصادي ــة :تقس ــيم الش ــركات والمنش ــآت االقتصادي ــة ومنش ــآت األعم ــال
والمشـــاريع الربحيـــة ضمـــن فئـــات يجمعهـــا نـــوع المنتـــج \ الخدمـــة أو طبيعـــة العمـــل أو صفـــة الســـوق
المســـتهدف أو غيرهـــا مـــن عوامـــل التصنيـــف.
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الج ــدوى االقتصادي ــة :عملي ــة تحلي ــل إمكاني ــة نج ــاح مش ــروع اقتص ــادي ُمقت ــرح وحج ــم االس ــتثمارات الالزم ــة
لتطبيق ــه.
التمويل :التمويل العام والخاص والمعونات اإلنمائية والتحويالت المالية للمغتربين الفلسطينيين.
منتدي ــات التنمي ــة االقتصادي ــة :المجال ــس االقتصادي ــة المحلي ــة الدائم ــة ،واللق ــاءات الدوري ــة وغي ــر الدوري ــة
عل ــى المس ــتوى الوطن ــي أو عل ــى مس ــتوى كل منطق ــة ،أو غيره ــا م ــن أش ــكال التجمع ــات واللق ــاءات والت ــي
ته ــدف ال ــى نق ــاش وتروي ــج برام ــج ومش ــاريع التنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة.
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التنمية االقتصادية المحلية
إن ممارســـة تنميـــة اقتصاديـــة محليـــة يعنـــي العمـــل علـــى تعزيـــز النمـــو االقتصـــادي العـــادل والمســـتدام
لمنطق ــة محلي ــة (مدين ــة او قري ــة او تجم ــع س ــكاني) ُبغي ــة تحس ــين مس ــتقبلها االقتص ــادي ومس ــتوى نوعي ــة
الحي ــاة لس ــكان تل ــك المنطق ــة .تتطل ــب عملي ــة التنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة وض ــع األولوي ــات لالقتص ــاد
المحل ــي بم ــا يحق ــق االس ــتفادة األمث ــل م ــن م ــوارد المنطق ــة ،وكذل ــك التكي ــف م ــع البيئ ــة المتغي ــرة بحي ــث
يت ــم اس ــتقطاب مجموع ــة م ــن المس ــاهمات الخارجي ــة بفاعلي ــة م ــن أج ــل تحقي ــق األه ــداف الت ــي ترم ــي إليه ــا.
تُ عتبـــر التنميـــة االقتصاديـــة المحليـــة عمليـــة متعـــددة األطـــراف والقطاعـــات والطبقـــات حيـــث يجـــب أخـــذ
عالقته ــا بخط ــة وأه ــداف التنمي ــة االقتصادي ــة عل ــى المس ــتويين المحل ــي والوطن ــي بعي ــن االعتب ــار .وبالنظ ــر
ال ــى طبيعته ــا متع ــددة األبع ــاد ،م ــن المه ــم أن يج ــري تنفيذه ــا م ــن خ ــال إط ــار وطن ــي متكام ــل يق ــوم ب ــدور
أساســي فــي تنســيق وتجميــع اإلجــراءات المتنوعــة الجاريــة علــى كل مــن الصعيديــن الوطنــي والمحلــي والتــي
يق ــوم به ــا ع ــدد متن ــوع م ــن أط ــراف القط ــاع الع ــام والخ ــاص وغي ــر الحكوم ــي والمجتم ــع المدن ــي والدول ــي.
يتمي ــز كل مجتم ــع بمجموع ــة فري ــدة م ــن الظ ــروف واألوض ــاع المحلي ــة والت ــي ق ــد تزي ــد أو تقل ــل م ــن ف ــرص
تحقي ــق التنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة ،وتُ ح ــدد ه ــذه الظ ــروف المي ــزة النس ــبية لمنطق ــة معين ــة فيم ــا يتعل ــق
بقدرته ــا عل ــى ج ــذب وتولي ــد والحف ــاظ عل ــى االس ــتثمارات .ه ــذا ويعتم ــد تصمي ــم وتنفي ــذ اس ــتراتيجية التنمي ــة
االقتصادي ــة المحلي ــة عل ــى األوض ــاع االقتصادي ــة واالجتماعي ــة والمالي ــة للمجتم ــع .ولبن ــاء اقتص ــاد محل ــي
ً
ً
تعاونيـــا
جهـــدا
قـــوي ،فـــإن التجـــارب الجيـــدة فـــي هـــذا المجـــال تبرهـــن علـــى أن كل مجتمـــع يجـــب ان يبـــذل
لتفه ــم طبيع ــة وهي ــكل االقتص ــاد المحل ــي باإلضاف ــة إل ــى القي ــام بتحلي ــل نق ــاط الق ــوة والضع ــف والف ــرص
والتحدي ــات ف ــي المنطق ــة.
ســاهمت إجــراءات االحتــال اإلســرائيلي علــى مــدى عقــود فــي إضعــاف عناصــر التنميــة االقتصاديــة المحليــة
بشـــكل مباشـــر وغيـــر مباشـــر ،وكذلـــك أثـــرت هـــذه
ً
ســـلبا علـــى مســـتوى تطـــور المؤسســـات
اإلجـــراءات
الفلســطينية ذات الصلــة بعمليــة التنميــة .ويظهــر أثــر
ذل ــك ف ــي ضع ــف نم ــو القطاع ــات اإلنتاجي ــة مقارن ــة
بالقطاع ــات العقاري ــة والخدماتي ــة وكذل ــك ف ــي ارتف ــاع
ً
خصوصـــا خـــال الفتـــرات التـــي
مســـتويات البطالـــة،
تعق ــب العملي ــات العس ــكرية واألمني ــة ض ــد المناط ــق
الفلس ــطينية ف ــي الضف ــة الغربي ــة وقط ــاع غ ــزة.
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السياق والمرجعيات
ترتك ــز ورق ــة سياس ــات دع ــم التنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة م ــن خ ــال الهيئ ــات المحلي ــة إل ــى الجه ــود الحثيث ــة
الت ــي ُبذل ــت عل ــى م ــدار العامي ــن الماضيي ــن ف ــي تحدي ــد الوس ــائل الت ــي ته ــدف ال ــى تحقي ــق تنمي ــة اقتصادي ــة
ـزء مــن سياســتها العامــة
فــي فلســطين .حيــث أن تبنــي الــوزارة لسياســات التنميــة االقتصاديــة المحليــة هــو جـ ٌ
ـوطا كبيـ ً
فــي التوســع بالالمركزيــة فــي قطــاع الحكــم المحلــي ،وتأتــي هــذه الورقــة بعــد أن قطعــت الــوزارة شـ ً
ـرا
ف ــي الالمركزي ــة اإلداري ــة والمالي ــة.
تتطل ــب الالمركزي ــة ف ــي قط ــاع الحك ــم المحل ــي وض ــع األس ــس الصحيح ــة لذل ــك وتمكي ــن الوض ــع المال ــي
واالداري للهيئ ــات المحلي ــة لك ــي تك ــون ق ــادرة عل ــى تقدي ــم الخدم ــات وتطوي ــر دوره ــا التنم ــوي بش ــكل ع ــام.
إن رؤي ــة ال ــوزارة ه ــي أن تك ــون الهيئ ــات المحلي ــة قائ ــدة التنمي ــة المحلي ــة ف ــي نطاقه ــا الجغراف ــي وكذل ــك ف ــي
المناط ــق المج ــاورة بالتع ــاون م ــع الهيئ ــات المحلي ــة المتج ــاورة.
ـاء عل ــى م ــا س ــبق ،أدرج ــت وزارة الحك ــم المحل ــي ضم ــن اولوياته ــا الرئيس ــة وضم ــن اس ــتراتيجياتها تش ــجيع
بن ـ ً
التنميــة االقتصاديــة المحليــة ،وتــم وضــع هــذا المفهــوم ضمــن أعمــال الهيئــات المحليــة علــى اعتبــار ان هــذه
الهيئ ــات ه ــي م ــن يق ــود عملي ــة التنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة .ويأت ــي ذل ــك بع ــد أن عمل ــت ال ــوزارة س ـ ً
ـابقا
علــى وضــع سياســات عامــة لتشــجيع العمــل المشــترك بيــن القطــاع الخــاص والهيئــات المحليــة ،وبــدأت فــي
تنفي ــذ ع ــدد م ــن البرام ــج الهادف ــة ال ــى تطوي ــر ق ــدرات الهيئ ــات المحلي ــة ف ــي ه ــذا الس ــياق ،حي ــث تأت ــي ه ــذه
ـميا ل ــكل م ــا ذُ ك ــر .بش ــكل أكث ــر تحدي ـ ً
الورق ــة تتويج ـ ًـا رس ـ ً
ـدا ،تس ــتند الورق ــة إل ــى المرجعي ــات التالي ــة:
أوال" ،حيـــث ترتبـــط ثـــاث
أوال :أجنـــدة السياســـات الوطنيـــة لدولـــة فلســـطين " 2017-2022المواطـــن ً
ً
م ــن السياس ــات ضم ــن المح ــور الثان ــي "اإلص ــاح وتحس ــين ج ــودة الخدم ــات العام ــة" بمب ــدأ التنمي ــة
االقتصاديــة المحليــة وهــي :تعزيــز اســتجابة الهيئــات المحليــة للمواطــن ،واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات
العام ــة المقدم ــة للمواط ــن ،وكف ــاءة وفعالي ــة إدارة الم ــال الع ــام .تتض ــح عالق ــة التنمي ــة االقتصادي ــة
المحلي ــة بأجن ــدة السياس ــات الوطني ــة بش ــكل أكب ــر ف ــي المح ــور الثال ــث لألجن ــدة "التنمي ــة المس ــتدامة"،
حي ــث تتع ــدد السياس ــات الوطني ــة ذات الصل ــة مث ــل بن ــاء مقوم ــات االقتص ــاد الفلس ــطيني ،وتوفي ــر
ف ــرص عم ــل الئق ــة للجمي ــع ،وتوفي ــر بيئ ــة اس ــتثمارية مالئم ــة ،وتعزي ــز الصناع ــة الفلس ــطينية ،وغيره ــا.
ثاني ـ ًـا :اس ــتراتيجية قط ــاع الحك ــم المحل ــي  ،2017-2022وذل ــك م ــن خ ــال األه ــداف االس ــتراتيجية المختلف ــة
دور فاع ــل
ال ــواردة ف ــي الخط ــة وخصوص ـ ًـا اله ــدف الراب ــع والمتعل ــق بقي ــام الهيئ ــات المحلي ــة بلع ــب ٍ
ومس ــاند ف ــي تحفي ــز التنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة ،حي ــث ان ــدرج تح ــت ه ــذا اله ــدف س ــت سياس ــات
مركزي ــة.
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ثالث ـ ًـا :اإلط ــار الوطن ــي المتكام ــل للتنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة ،وال ــذي ق ــدم النط ــاق الموضوع ــي والهيكلي ــة
التشـــغيلية لإلطـــار الوطنـــي المتكامـــل للتنميـــة االقتصاديـــة المحليـــة ،والمكـــون الوطنـــي لإلطـــار
المتكامـــل ،والمكـــون دون الوطني/المحلـــي لإلطـــار الوطنـــي المتكامـــل ،والقيمـــة الحاســـمة لإلطـــار
الوطنـــي المتكامـــل.
رابع ـ ًـا :الش ــروط المرجعي ــة للفري ــق الوطن ــي للتنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة ،وذل ــك م ــن خ ــال تعيي ــن س ــبع
مه ــام للفري ــق الوطن ــي خ ــال المرحل ــة الحالي ــة.
خامس ـ ًـا :البرنام ــج الوطن ــي لتعزي ــز التنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة ف ــي فلس ــطين ،وال ــذي ح ــدد مجموع ــة م ــن
المكون ــات عل ــى الصعيدي ــن الوطن ــي والمحل ــي.
سادس ـ ًـا :الخط ــة التنفيذي ــة لل ــوزارة  ،2022-2017حي ــث ح ــددت التدخ ــات ودوائ ــر ال ــوزارة الت ــي تق ــود تل ــك
التدخـــات وتســـاندها وذلـــك فـــي ضـــوء سياســـات الهـــدف الرابـــع فـــي اســـتراتيجية قطـــاع الحكـــم
ً
ً
ومســـاندا فـــي تحفيـــز
فاعـــا
دورا
المحلـــي  2022-2017والمتعلـــق بتمكيـــن البلديـــات ألن تلعـــب
ً
التنميـــة االقتصاديـــة المحليـــة.
سـ ً
ـابعا :خطــة العمــل الوطنيــة أيــار – كانــون األول  ،2017وهــي فــي ضــوء اســتراتيجية قطــاع الحكــم المحلــي
 2022-2017واألولويــات الوطنيــة لقطــاع التنميــة االقتصاديــة المحليــة.
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النطاق والغايات
يتمث ــل ه ــدف التنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة ف ــي تعزي ــز الق ــدرات االقتصادي ــة ف ــي منطق ــة محلي ــة م ــن أج ــل
تحســين مســتقبلها االقتصــادي ومســتوى المعيشــة ككل فــي هــذه المنطقــة ،فهــي عبــارة عــن عمليــة يقــوم
خاللهـــا الشـــركاء مـــن القطـــاع الحكومـــي والقطـــاع الخـــاص باإلضافـــة إلـــى القطـــاع غيـــر الحكومـــي بالعمـــل
بش ــكل جماع ــي م ــن أج ــل توفي ــر ظ ــروف أفض ــل لتحقي ــق النم ــو االقتص ــادي وخل ــق ف ــرص عم ــل.
فضـــا عـــن الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص المحـــرك الرئيـــس للتنميـــة
ُيعتبـــر القطـــاع الخـــاص
ً
االقتصاديــة ،إال أن القطــاع الخــاص يحتــاج إلــى توافــر بيئــة أعمــال إيجابيــة داعمــة .وتضطلــع الهيئــات المحليــة
ب ــدور أساس ــي ف ــي توفي ــر بيئ ــة جي ــدة م ــن أج ــل تنمي ــة النش ــاط االقتص ــادي وتحقي ــق النج ــاح وه ــذا النج ــاح
يتعاظ ــم باس ــتكمال تطبي ــق مب ــدأ الالمركزي ــة المالي ــة واإلداري ــة للهيئ ــات المحلي ــة وتوضي ــح العالق ــة م ــا بي ــن
وزارة الحك ــم المحل ــي والهيئ ــات المحلي ــة آخذي ــن بعي ــن االعتب ــار التف ــاوت ف ــي حج ــم ه ــذه الهيئ ــات.
كم ــا ه ــو الح ــال ف ــي الوثائ ــق األخ ــرى الش ــبيهة ،ته ــدف ه ــذه الورق ــة ال ــى تحدي ــد أب ــرز السياس ــات الالزم ــة
للعمـــل فـــي مجـــال التنميـــة االقتصاديـــة المحليـــة فـــي فلســـطين ســـواء ارتبطـــت تلـــك السياســـات بـــوزارة
الحكــم المحلــي والهيئــات المحليــة أو الالعبيــن اآلخريــن مثــل القطــاع الخــاص والمانحيــن والهيئــات الحكوميــة
األخ ــرى وغيره ــا .كذل ــك تح ــاول ه ــذه الورق ــة تحدي ــد اآللي ــات الت ــي يمك ــن م ــن خالله ــا المس ــاهمة ف ــي تطبي ــق
السياس ــات.
نظ ـ ً
ـرا لك ــون ورق ــة السياس ــات تأت ــي بع ــد العدي ــد م ــن التط ــورات الت ــي ش ــهدتها فلس ــطين ف ــي مج ــال التنمي ــة
االقتصاديـــة المحليـــة ،والتـــي تـــم توثيـــق أغلبهـــا فـــي السياســـات واألطـــر والخطـــط والبرامـــج التـــي ذكـــرت
سـ ً
ـابقا ،فق ــد ت ــم أخ ــذ ه ــذه الوثائ ــق بعي ــن االعتب ــار عن ــد وض ــع ه ــذه السياس ــات واآللي ــات .بالرغ ــم م ــن ذل ــك،
فإنــه يجــب مراعــاة أن هــذه العمليــة مســتمرة ،وأن بعــض الوثائــق المشــار إليهــا خاضعــة للتقييــم والتحديــث.
لذل ــك فإن ــه م ــن المتوق ــع أن تح ــدث تغيي ــرات عل ــى مس ــتوى األولوي ــات واأله ــداف والتدخ ــات المرتبط ــة
بالتنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة.
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تحديات التنمية االقتصادية المحلية في فلسطين
باإلضافــة الــى التحديــات المرتبطــة باالحتــال اإلســرائيلي وإجراءاتــه ،هنالــك مجموعــة مــن التحديــات األخــرى
الت ــي تُ عي ــق التنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة ف ــي فلس ــطين وه ــي كم ــا يل ــي:
	-المحددات المرتبطة بإعداد الرؤية الوطنية واستراتيجيات النمو االقتصادي.

	-غي ــاب اإلط ــار القانون ــي للتنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة وافتق ــار القواني ــن واإلج ــراءات المرتبط ــة بالبيئ ــة
االس ــتثمارية للتحفي ــز الكاف ــي.
	-ضعف الترابط بين االقتصاديات المحلية والقطاعية وتحركات الحكومة المركزية.

	-ضعـــف التنســـيق مـــا بيـــن األطـــراف أصحـــاب العالقـــة فـــي مبـــادرات التنميـــة االقتصاديـــة المحليـــة
وبرامجهـــا.
	-تأخر ترتيب التنمية االقتصادية المحلية في سلم أولويات الكثير من الهيئات المحلية.

	-ارتفاع نسب البطالة والفقر وافتقار الهيئات المحلية للخطط االقتصادية التي تتعامل معها.

	-ضعف البنية التحتية والخدمات المقدمة من قبل الهيئات المحلية في العديد من المناطق.
الفعالة في بناء ومتابعة الخطط االستراتيجية.
	-ضعف المشاركة المجتمعية
ّ

	-ضعف األداء المالي للهيئات المحلية ومحدودية مصادر تمويل المشاريع االقتصادية.

	-قلة الخبرات في مجال التنمية االقتصادية المحلية على مستوى الوزارة والهيئات المحلية.
	-ضعف األداء االقتصادي ألغلب قطاعات األعمال في فلسطين.

	-غياب المعلومات وقواعد البيانات القطاعية وتلك المتعلقة باألسواق المحلية والتصديرية.
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القواعد التي استندت اليها سياسات
التنمية االقتصادية المحلية

استندت سياسات التنمية االقتصادية المحلية إلى القواعد التالية:
	-تحقيق النمو االقتصادي العادل والمستدام.

	-الدور الحاسم للحكومة في رسم مستقبل االقتصاد.

	-شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية.
	-الدور المركزي للهيئات المحلية في التخطيط والتنفيذ المتابعة.

	-مواجهة األثر االقتصادي السلبي لالحتالل وسياساته في العزل والتقسيم.
	-الموقع المركزي للمواطن في المراحل المختلفة.

	-تناغم الرؤى واألهداف والبرامج على المستوى الوطني والمحلي.

	-االستناد إلى الميزة النسبية لكل منطقة والسمات التنافسية للقطاعات االقتصادية.
	-الجدوى االقتصادية للمبادرات وديمومتها.

	-إتباع إجراءات الحوكمة والتحسين المستمر.

	-االستفادة من خبرات المؤسسات واألفراد في كل منطقة.
	-صيانة حقوق مختلف األطراف الفاعلة.
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سياسات التنمية االقتصادية المحلية
السياســة رقــم ( :)1دمــج التنميــة االقتصاديــة المحليــة فــي الخطــط االســتراتيجية والتشــغيلية علــى
الصعيديــن الوطنــي والمحلــي.
الهدف :خطط حكومية وعبر قطاعية وقطاعية ومحلية مركزها التنمية االقتصادية المحلية.
الفئات المستهدفة:
	-وزارة الحكم المحلي.
	-وزارة االقتصاد الوطني.
	-الهيئات المحلية.
	-مؤسسات البحث والتطوير االقتصادي.
	-القطاع الخاص.
آليات العمل:
	-دعم عملية صياغة رؤية واستراتيجية التنمية االقتصادية الوطنية.
	-دراسة وتحليل االقتصاد المحلي وقطاعاته بشكل مستمر.
	-مواءمـــة سياســـات االقتصـــاد الكلـــي واالســـتراتيجيات القطاعيـــة مـــع متطلبـــات تعزيـــز التنميـــة
االقتصاديـــة المحليـــة.
	-تحســـين انعـــكاس التنميـــة االقتصاديـــة المحليـــة فـــي التخطيـــط التنمـــوي االســـتراتيجي للهيئـــات
المحليـــة.
والمستدامة.
المجدية
ُ
	-تصميم برامج ومشاريع التنمية االقتصادية المحلية ُ
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السياسة رقم ( :)2تطوير القوانين والتعليمات واألنظمة ذات العالقة بالتنمية االقتصادية المحلية.
الهدف :بيئة قانونية محفزّ ة وداعمة لالستثمار.
الفئة المستهدفة:
	-مجلس الوزراء.
	-وزارة الحكم المحلي.
	-وزارة االقتصاد الوطني.
	-الهيئات المحلية.
	-القطاع الخاص.
آليات العمل:
	-تطوير قانون الهيئات المحلية.

	-وضع وإقرار اللوائح واألنظمة المتعلقة بالتنمية االقتصادية المحلية.
	-تحسين البيئة الوطنية المواتية لالستثمار.
	-توضيح وترويج مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
	-ترتيب العالقات المؤسساتية بين األطراف أصحاب العالقة.
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السياســة رقــم ( :)3إرســاء القاعــدة المؤسســية وبنــاء القــدرات الالزمــة لألطــراف أصحــاب العالقــة فــي
التنميــة االقتصاديــة المحليــة.
الهدف :مؤسسات قادرة على تنفيذ استراتيجيات وخطط التنمية االقتصادية المحلية.
الفئات المستهدفة:
	-وزارة الحكم المحلي.
	-صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
	-االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.
	-الهيئات المحلية.
	-الجهات المانحة والداعمة.
	-القطاع الخاص.
آليات العمل:
	-مأسسة وظائف التنمية االقتصادية الوطنية في الوزارة والصندوق.
	-مأسسة وظائف التنمية االقتصادية المحلية في المحافظات والهيئات المحلية.
	-توفير القدرات البشرية والفنية الالزمة لتأدية وظائف التنمية االقتصادية المحلية.
	-إعداد واعتماد الترتيبات والنظم واإلجراءات المؤسسية.
	-إقامة منتديات التنمية االقتصادية وتفعيلها.
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السياسة رقم ( :)4تنفيذ استراتيجيات وخطط التنمية االقتصادية المحلية بكفاءة وفعالية.
الهدف :أهداف ُمتحققة الستراتيجيات وخطط التنمية االقتصادية المحلية.
الفئات المستهدفة:
	-وزارة الحكم المحلي.
	-الهيئات المحلية.
	-الجهات المانحة والداعمة.
	-برامج ومؤسسات دعم وتطوير القطاع الخاص.
آليات العمل:
فعالة وموثوقة توفر خدمات ُمحفزة لتسهيل عمل القطاع الخاص.
	-توفير بنية تحتية ّ
	-وض ــع المعايي ــر واإلج ــراءات والحواف ــز والضواب ــط المالئم ــة لضم ــان االس ــتخدام األمث ــل للمص ــادر
الطبيعي ــة.
	-أخذ الخدمات والبرامج المساندة لعملية التنمية االقتصادية بعين االعتبار.
	-تنسيق تنفيذ استراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية وخطط عملها.
	-بن ــاء إج ــراءات واضح ــة لمتابع ــة وتقيي ــم م ــدى تحق ــق مؤش ــرات أداء اس ــتراتيجيات وخط ــط التنمي ــة
االقتصاديـــة المحليـــة.
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السياسة رقم ( :)5تمويل خطط وبرامج مشاريع التنمية االقتصادية المحلية.
الهدف :مصادر التمويل المتعددة مستخدمة بكفاءة في تنفيذ مكونات التنمية االقتصادية المحلية.
الفئات المستهدفة:
	-وزارة الحكم المحلي.
	-وزارة المالية.
	-الجهات المانحة والداعمة.
	-المستثمرين المحليين والخارجيين.
	-صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
آليات العمل:
	-تحديد مصادر التمويل المختلفة لبرامج التنمية االقتصادية المحلية ومشاريعها.
	-ترويج ميزات المناطق المحلية لدى المستثمرين.
	-تأميـــن المـــوارد التأسيســـية والتشـــغيلية لتمكيـــن الـــوزارة والصنـــدوق والهيئـــات المحليـــة مـــن أداء
وظائـــف التنميـــة االقتصاديـــة المحليـــة.
	-تنسيق تدخالت الهيئات الوطنية والمحلية التي تدعم التنمية االقتصادية المحلية.
	-تحسين الوضع االئتماني للهيئات المحلية لدى المقرضين والممولين.
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متطلبات البدء بتنفيذ ورقة السياسات
فيما يلي بعض متطلبات البدء بتنفيذ ورقة سياسات التنمية االقتصادية المحلية على أرض الواقع:
ooقانونية ومرجعية

•التحقــق مــن توافــق ورقــة السياســات مــع مخرجــات الجهــود المختلفــة فــي مجــال التنميــة االقتصاديــة
المشــار إليهــا فــي هــذه الورقــة.
المحليــة بمــا فيهــا الوثائــق المرجعيــة ُ
•اعتمــاد ورقــة السياســات مــن قبــل مجلــس التخطيــط فــي وزارة الحكــم المحلــي بعــد مصادقتهــا مــن
الدائــرة القانونيــة.
•مس ــؤولية وح ــدة السياس ــات واالس ــتراتيجيات ف ــي ال ــوزارة ع ــن اإلش ــراف والمتابع ــة لتنفي ــذ م ــا ورد
ف ــي ه ــذه الورق ــة م ــن سياس ــات وآلي ــات.
•مســـؤولية اإلدارة العامـــة للتنميـــة المحليـــة واإلســـتثمار فـــي الـــوزارة عـــن متابعـــة عمـــل الهيئـــات
المحليــة فيمــا ورد فــي هــذه الورقــة مــن سياســات وآليــات وعــن متابعــة التفاهمــات مــع المؤسســات
التمثيلي ــة للقط ــاع الخ ــاص والقط ــاع غي ــر الحكوم ــي.
•مســـؤولية وحـــدات التنميـــة المحليـــة فـــي الهيئـــات المحليـــة عـــن إدارة وترتيـــب الشـــراكات مـــا بيـــن
القطاعيـــن العـــام والخـــاص علـــى المســـتوى المحلـــي مـــن الناحيـــة الفنيـــة.

ooتخطيطية

•تحديث المسوحات االقتصادية والتقييمات القطاعية الالزمة لتحديد واقع االقتصاد المحلي.

•فهــم خارطــة األســواق المحليــة والتصديريــة للســلع والخدمــات المنتجــة مــن قبــل المناطــق المختلفــة
بمــا يشــمل أحجــام هــذه األســواق
•تحديد الخطط الحالية المرتبطة باالقتصاد الكلي أو االقتصاديات المحلية.

•فتــح نقــاش مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي والمؤسســات التمثيليــة للقطــاع الخــاص والجهــات البحثيــة
حــول منهجيــة إعــداد الرؤيــة واالســتراتيجية والخطــط االقتصاديــة.
•تحدي ــد م ــدى الحاج ــة ال ــى تعدي ــل منهجي ــة ووس ــائل التخطي ــط التنم ــوي االس ــتراتيجي ف ــي الهيئ ــات
المحليـــة بمـــا يضمـــن انعـــكاس التنميـــة االقتصاديـــة المحليـــة فـــي عمليـــة التخطيـــط وكذلـــك فـــي
الخط ــط الص ــادرة ع ــن ه ــذه الهيئ ــات.
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•تحديــد مؤشــرات األداء الرئيســية والفرعيــة التــي تحكــم مــدى التقــدم فــي مجــال التنميــة االقتصاديــة
المحليــة ،وتحديــد خــط األساســي الحالــي لهــذه المؤشــرات ،وكذلــك مصــادر هــذه المؤشــرات وآليــات
الحصــول عليهــا دوريـ ًـا.
ooإجرائية:

•فه ــم الجه ــود الحالي ــة والماضي ــة وتل ــك المخط ــط له ــا ف ــي المس ــتقبل المنظ ــور ف ــي مج ــال التنمي ــة
االقتصادي ــة المحلي ــة ،والمباش ــرة ف ــي نق ــاش كيفي ــة تنس ــيق ه ــذه الجه ــود والتكام ــل فيم ــا بينه ــا.
•تطوير معايير وأدلة كفيلة بمساعدة الهيئات المحلية في تحقيق التنمية االقتصادية المحلية.
•تطوير ثقافة الحوافز واإلعفاءات الضريبية لتحفيز التنمية االقتصادية المحلية.

•نشـــر وتعميـــم ورقـــة السياســـات علـــى األطـــراف أصحـــاب العالقـــة ووضعهـــا فـــي ســـياق الجهـــود
الســـابقة والالحقـــة.

•تحديـــث ورقـــة السياســـات واعتمادهـــا وتعميمهـــا مـــن جديـــد بشـــكل دوري أو فـــي حـــال إقتضـــت
الضـــرورة ذلـــك.
•تفعي ــل وح ــدات التنمي ــة المحلي ــة ف ــي الهيئ ــات المحلي ــة وتش ــجيع ودع ــم تأس ــيس وتفعي ــل منتدي ــات
التنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة.

ooعامة:

•إشاعة ثقافة التنمية المحلية على مستوى الهيئات المحلية والقطاع الخاص والجمهور.
•إيجاد القناعة بأن الهيئات المحلية هي ُميسر لالستثمار وليس بالضرورة مستثمر.

•تحديـــد المســـاقات التعليميـــة والتدريبيـــة التـــي مـــن شـــأنها المســـاهمة فـــي بنـــاء القـــدرات الفنيـــة
للعامليـــن فـــي مجـــال التنميـــة االقتصاديـــة المحليـــة علـــى المســـتويات المختلفـــة.

•فت ــح ح ــوار م ــع البن ــوك الفلس ــطينية والصنادي ــق االس ــتثمارية ف ــي فلس ــطين ح ــول آلي ــات تمويله ــا
للمش ــاريع االقتصادي ــة واالس ــتثمار به ــا.
•إبق ــاء الب ــاب مفتوح ـ ًـا للمس ــتثمرين م ــن خ ــارج فلس ــطين ،وخصوص ـ ًـا م ــن أبن ــاء فلس ــطين المغتربي ــن،
لالس ــتثمار ف ــي مش ــاريع التنمي ــة االقتصادي ــة المحلي ــة وتس ــهيل ه ــذه العالق ــة وتيس ــيرها.
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