
 

  ورقة�موقف�صادرة�عن��تحاد�الفلسطي���لل�يئات�املحلية

  )COVID-19(بخصوص�جائحة�ف��وس�كورونا�

 السياق�العام

� �املستجد ��ورونا �ف��وس �خطر�تف��� �البلدان، �من �كغ���ا �فلسط�ن، �اتخاذ�) COVID-19(تجابھ �ع�� �العالم �أج���ح�ومات والذي

للمرافق��قتصادية،�واملؤسسات�العامة،�ودور�العبادة،�واملؤسسات�التعليمية�من�إجراءات�غ���مسبوقة�تمثلت�بإغالق�شبھ�تام�

ر�اض�أطفال�و�مدارس�و�جامعات،�وتوقفت�حركة�التنقل�والسفر�ب�ن�الدول��س�ب��غالق�التام�أو�شبھ�التام�للمطارات�واملعابر�

وقد���لت�مختلف�. تنقل�أو�ا��ركة������حاالت�الضرورةوأصدرت�الدول��عليمات�ا���مواطن��ا�بال��ام�بيو��م�وعدم�ال. ا��دودية

دول�العالم�معدالت�نمو�م�سارعة�بأعداد��صابات�والوفيات�الناتجة�عن��صابة�بالف��وس،�كما�سب�ت�سياسات��عض�الدول����

 .عض�الدول التعامل�مع�ان�شار�الف��وس�إ���تف����الو�اء�بطر�قة�أر�قت�املنظومة�ال��ية�ا���حد����يار�����

  السياق�الفلسطي��

حالة�معروفة����دولة�فلسط�ن�مع�أر�ع�حاالت��555،��ش����حصائيات�الرسمية����يل�)أيار�16(ح���تار�خ�إعداد��ذه�الورقة�

معظم��صابات�بدأت�من�خالل��تصال�بالسياح��جانب�املصاب�ن،�وثم�تدرجت�من�. حالة�452وفاة،����ح�ن�تم����يل��عا���

  .مخالطة�املصاب�ن�من�العمال�الذين��عملون�داخل�ا��ط��خضر،�أو�الطلبة�والعائدين�من�ا��ارج�خالل

�ان�شار� �محاصرة ���دف �وتداب���وقائية �إجراءات �اتخاذ �خالل �من �الو�اء �ل�ذا �للتصدي �العالم �دول �ب�ن �سباقة �فلسط�ن و�انت

مرسوما�رئاسيا��علن�فيھ��2020آذار���5س�محمود�عباس�بتار�خ�وفور�اك�شاف��صابات��و������فلسط�ن،�أصدر�الرئ. الفايروس

. ���فلسط�ن�COVID-19حالة�الطوارئ����جميع��را����الفلسطي�ية�وذلك���دف�مواج�ة�ان�شار�جائحة�فايروس��ورونا�املستجد�

�م��ا �غ���مسبوقة �إجراءات �الفلسطي�ية �ا���ومة �اتخاذ ��عالن، ��ذا �إيقاع: وتبع �املعابر؛ �إغالق��إغالق ��لزامي؛ ا���ر�الص��

�القرى� �س�ان �ومنع �املحافظات �ب�ن �التنقل �منع ��طفال؛ �وحضانات �وا��امعات �املدارس �ف��ا �بما �وا��اصة �ا���ومية املؤسسات

  .واملخيمات�من�الوصول�إ���مراكز�املدن؛�إغالق�دور�العبادة؛�إضافة�إ���منع�أي�ش�ل�من�أش�ال�التجمعات�والتظا�ر

  حة�ع����قتصاد�الفلسطي��تأث���ا��ائ

" �ثار��قتصادية�املتوقعة�ألزمة�فايروس��ورونا�ع����قتصاد�الفلسطي��"أصدرت�سلطة�النقد�الفلسطي�ية�ورقة�موقف��عنوان�

وقع�أن�كما�من�املت. توقعت�ف��ا�أن�ي�ون�ل�ذا�الو�اء�آثارا�اقتصادية�واجتماعية،�تؤثر�ع���مختلف�منا���حياة�املواطن�الفلسطي��

�حرك��ا� �املعابر�ووقف �إغالق ��س�ب �السياحة �قطاع �مثل �غ���ا �أك���من �مباشر�و�صورة ��ش�ل �و��شطة �القطاعات تتأثر��عض

باإلضافة�ا���. وكذلك�ا��ال�بال�سبة�لقطاع�التعليم��س�ب�إغالق��افة�املؤسسات�التعليمية. ومغادرة�الوفود�السياحية�لفلسط�ن

�مالية ���م��التأث���املباشر�ع�� ��� �املتوقع �وال��اجع �الفايروس، �ملواج�ة �ا���ومة �ع�� �امل��تبة ��ل��امات �تزايد �خالل �من ا���ومة

  . �يرادات�ا���ومية



 

� �من �بمعدل �النمو��قتصادي �ي��اجع �أن �ا�� ��قتصادية �التوقعات �أشارت ��3.7وقد �ع���6ا�� ��ورونا �تأث���أزمة �امتداد �حال ��� ٪

ش�ر�آب،�و�و�الس�نار�و��ك���احتماال،�وعليھ�من�املتوقع�أن�ت��اجع��يرادات�الواردة�ا���خز�نة�الدولة،���قتصاد�الفلسطي���ح��

�ومنع� �ملواج�ة �الوقائية �استمرار��جراءات �ن�يجة ��قتصادية ���شطة �معظم �ت��اجع �وأن ��س��ال�ي، �ا���ومي ��نفاق �يرتفع وأن

  . 1لبا�ع���التنمية��قتصادية�املحلية،�وس��فع�معدالت�البطالة�والفقر��ش�ل�م��وظان�شار�الف��وس،��مر�الذي�س�نعكس�س

وقد�أعلن�دولة�رئ�س�الوزراء����أن�أزمة�فايروس��ورونا�أحدثت�ارتدادات�متفاعلة�اقتصادية�واجتماعية�ونفسية�وأمنية؛�وترتب�

ولكن�الضر�ة�الك��ى�جاءت���ز�نة�السلطة؛�حيث�. ���اعل��ا�خسائر�كب��ة�لقطاعات�متعددة�مثل�السياحة�والورش�الصغ��ة�وغ

�ع��� �ترتب �وما ��نتاج، �وقطاعات �املبيعات �وتراجع �الك�� �الطلب ���م �تراجع ��س�ب �املقاصة �وإيرادات �املحلية ��يرادات تراجعت

  .2ذلك�من�تراجع����إيرادات�ا���ومة

  دور�ال�يئات�املحلية�الفلسطي�ية�

�ا �املح�� �ا��كم ��يئات ل
ّ
�أسا����ال��ش� �تضطلع�بدور �فلسط�ن،�و�� ��� ��ساسية ��دارة�العامة�وا��دمات �الفقري�لقطاع لعمود

ل��يئات�ا��كم�املح���. ُ�ستغ���عنھ����بناء�الدولة�الفلسطي�ية،�و�عز�ز�املشروع�الوط���الفلسطي���وترجمتھ�ع���أرض�الواقع
ّ
وتمث

�الوص �نقطة َعّد
ُ
�� �ما �وغالًبا ��و��، ��تصال �الفلسطي�يةنقطة �وا���ومة �املحلية �املجتمعات �ب�ن �و�لتقاء �القانون�. ل �أعطا�ا وقد

� �تقديم �عن �والك�ر�اء،��27املسؤولية �الصلبة �والنفايات �الص�� �والصرف �املياه �خدمات �وإدارة �تقديم �ف��ا �بما �أساسية خدمة

�العامة ��سواق �وتنظيم �واملدن �الشوارع �القانو . وتخطيط �منح �ا��صوص، �وجھ �جميع�وع�� �اتخاذ �صالحية �املحلية �ال�يئات ن

��حتياطات� �اتخاذ �ا�� �باإلضافة �الناس، �ب�ن ��و�ئة �تف��� �ومنع �العامة �ال��ة �ع�� �للمحافظة �الالزمة �و�جراءات �حتياطات

  .ت�العالقةملواج�ة�ال�وارث�الطبيعية�وإغاثة�املن�و��ن،�وذلك��لھ�بالتعاون�والت�سيق�مع�جميع�ا���ات�ا���ومية�و��لية�ذا

ومنذ�بداية�أزمة��ورونا،�وكدأ��ا����املسارعة�ا���نجدة�مواطن��ا�وتلبية�واج��ا�تجاه�شع��ا،�استجابت�ال�يئات�املحلية�من�بلديات،�

ومجالس�قرو�ة،�ومجالس�خدمات�مش��كة�ا���قرار�سيادة�الرئ�س�وتوج��ات�دولة�رئ�س�الوزراء،�وقام��تحاد�الفلسطي���لل�يئات�

بالتواصل�مع�ال�يئات�املحلية�لالطالع�ع���ج�وز�ة�ال�يئات�املحلية�للتعامل�مع�حالة�الطوارئ�ال����ع�ش�ا،�وأجرى�م��ا��املحلية

  .سر�عا�الحتياجات��ذه�ال�يئات�من�أجل�تمكي��ا�من��ستجابة�للوضع�ا��ا���والتخطيط�ملرحلة�ما��عد�الطوارئ 

�زمة�لل�يئات�املحلية�من�عضو�ة���ان�الطوارئ����املدن�والبلدات�الفلسطي�ية،���وع���الرغم�من��ست�ناء�املستغرب����بداية�

�ملساندة� �وتج���ا��ا �إم�انا��ا ��افة �تقديم �عن �تأُل �و�لم �مواطن��ا، �تجاه �الوط�� �و�ل��ام �املسؤولية �درجات �بأق��� ��عاملت أ��ا

ففي� .لطوارئ�ع���الرغم�من�����م�انيات،�و�عاظم��حتياجاتالوزارات�ذات��ختصاص،�واملحافظ�ن،�والطواقم�الطبية�و��ان�ا

العامة�وا��اصة،� و�عطيل����عمل�غالبية�املؤسسات أعقاب��عالن�عن�حالة�الطوارئ����فلسط�ن،�وما�تبعھ�من�إجراءات�تقليص

�ا��دمات ���يو�ة �وذلك �عمل�ا، �رأس �ع�� �ظلت �ال�� �القليلة �املؤسسات �ضمن �املحلية �ال�يئات �ال�يئات��انت ��ذه �تقدم�ا . ال��

�اليومية �بأعمال�ا �القيام �املحلية �ال�يئات �مواصلة �إ�� ��ذه فباإلضافة �أعدت �للمواطن�ن، �العامة �خدما��ا ا� وتقديم
ً
�خطط ال�يئات

                                                      
1
  ٢٠٢٠صادرة�عن�سلطة�النقد�الفلسطي�ية،�آذار�" �ثار��قتصادية�املتوقعة�ألزمة�فايروس��ورونا�ع����قتصاد�الفلسطي��" ورقة�موقف� 

2
  .٢٠٢٠- ٤- ٢٧بيان�دولة�رئ�س�الوزراء،� 



 

�التنفي �وطواقم�ا �املجالس، �أعضاء �من �للطوارئ
ً
���انا �املحلية �ال�يئات ت

َّ
�فش�ل ��ورونا، �فايروس �تف��� �ملواج�ة �طارئة ذية�و�رامج

قدمت�ال�يئات�املحلية�من�خالل�طواقم�ا�وال��ان�التا�عة�ل�ا�متا�عة�دقيقة�. إضافة�إ���متطوع�ن�من�أ�ا���القرى�والبلدات�واملدن

دة باإلضافة�ا���ذلك،�. الحتياجات�املواطن�ن�لضمان�سام��م�وتقديم�ا��دمة��مثل�من�خالل�سلسلة�من��جراءات��ح��از�ة�املشدَّ

�ا ���ان �عن���أت �الصادرة �والتعليمات �باإلجراءات �ب�نفيذ �للقيام �املحلية �ال�يئات �ا�� �العالقة �ذات �والوزارات �واملحافظون لطوارئ

�مثل �باملساعدات�: ا���ومة �تزو�د�ا ���دف �وفقرا ��ك���تضررا �وحصر�الفئات ��خضر، �ا��ط �داخل �من �العائدين حصر�العمال

ليات�واملعدات،�وغ���ا�من�التدخالت�ال���لم�تكن�لتحدث�لوال�مساندة�ال�يئات�املحلية�الطارئة،�واسناد�الطواقم�الطبية،�وتوف����

  .وتقان��ا����خدمة�املواطن�ن

» �ورونا«عالوة�ع���ذلك�فقد�عملت�ال�يئات�املحلية�ع���قدر�عاٍل�من�ا���وز�ة�و�اإلم�انيات�املتاحة�من�أجل�التعامل�مع�جائحة�

استمرار�ة�تقديم�ا��دمات��ساسية�للمواطن�ن�من�مياه،�وك�ر�اء،�وصرف�ص��،�ونظافة�عامة،��وإدارة�الوضع�الرا�ن�بما�يضمن

وقد�أعدت�ال�يئات�املحلية�خطط��شغيلية�طارئة�لضمان�عدم�انقطاع��ذه�ا��دمات�عن�املواطن�ن��مر�. وال��ة�العامة�غ���ذلك

�السل �وضمان �بفعالية، ��زمة �إدارة ��� �إيجا�ي ��ش�ل �سا�م �ضبط�الذي �من �واملحافظ�ن �ا���ومة ن
ّ

�مك �والذي �واملجتم�� ����� م

  . �من،�والتعامل�مع�الوضع�الص���للتجمعات�الفلسطي�ية

�وقد�رصد��تحاد�الفلسطي���لل�يئات�املحلية�عددا�من�املبادرات�املم��ة�ال���انت����ا�ال�يئات�املحلية�منذ�بداية��زمة،�ونذكر��نا

  :ل�س�ل��صر�عض��مثلة�للتدليل�و 

 الطبية� �للطواقم �و�سناد �الدعم �للطواقم��:تقديم �و�سناد �الدعم �تقديم �املحلية �ال�يئات �استطاعت �رائدة، بمبادرات

�من�تج����مراكز�ل���ر�الص��،�و�شكيل���ان���ية�ضمن�ال�يئات�املحلية�بالتعاون�
ً
الطبية�ع���عدة�مستو�ات،�بدءا

�إ���إقامة�خيم�وغرف�ومراكز�للتعامل�مع�مع�متطوع�ن،�و��يئة�العيادات�واملراك
ً
َجد،�وصوال ز�ال��ية�للتعامل�مع�أي�مستَّ

�سامة� �لضمان �املس�شفيات ��� �الطوارئ �أقسام �إ�� �ا��االت ��ذه �وصول �دون �ل��يلولة �بالو�اء �بإصاب��ا �املش�بھ ا��االت

  .ال�وادر�الطبية�واملراجع�ن

 العامة� �واملؤسسات ��ماكن �ا�:�عقيم �ال�يئات �منذ�بدأت �العامة �واملرافق �الشوارع �بتعقيم �الوطن �أنحاء ��افة ��� ملحلية

. �عالن�عن�بداية��صابات����فلسط�ن،�جاء�ذلك�كأو���ا��طوات��ح��از�ة�ل��د�من�تف����الو�اء�الذي�شغل�العالم

�إ���املرافق�وازدادت�وت��ة�التعقيم��عد�ازدياد�أعداد�املصاب�ن����عدة�محافظات،�بداية�من��عقيم�املرافق�
ً
العامة�وصوال

 .ال��ية�واملناطق�القر�بة�من�حواجز��حتالل��سرائي���وجدار�الفصل�العنصري�ومناطق�ا���ر�امل����

 ت�ال�يئات�املحلية�ج�ود�ا�ل��فاظ�ع���نظافة�املدن��:تكثيف�ج�ود�جمع�النفايات�وا��فاظ�ع���النظافة�العامة كثفَّ

�كمية �وأن �خاصة �والبلدات، �املعلنة�والقرى �الطوارئ �حالة �ضوء ��� �ازدادت �قد �م��لًيا �املنتجة �شّددت�. النفايات وقد

�النفايات� �وترحيل �جمع �خالل �من �العامة �واملرافق �الشوارع �نظافة �ع�� �ل��فاظ �املتبعة �إجراءا��ا �من �املحلية ال�يئات

�من�ذلك�النقل��من�. ��االصلبة�من��افة��حياء�والشوارع�و�سواق�وإزالة�امل�اره�ال��ية�ال���تكدست�ف ولم��س�ث��

  .للنفايات�الصلبة����مراكز�ا���ر،�وترحيل�ا�حسب�املعاي���ال��ية�املعتمدة



 

 املجتمعية� ��ذه��:املسؤولية ��� �املحلية �ال�يئات �يقتصر�دور �لم �املواطن�ن، �خدمة ��� �رائدة �وطنية �مؤسسات بصف��ا

��تقديم�الدعم�و�سناد�للمواطن�ن�ع���مختلف�الصعد،�و�انت�الظروف�ع���تقديم�ا��دمات،�بل��ان�ل�ا�دور�ر�ادي��

���اًنا� �املحلية �ال�يئات ت
ّ
�فش�ل �الطارئة، �الظروف ��ذه ��� �املحلية �ال�يئات �عمل �أجندة �ضمن ��جتماعية املسؤولية

��زمة ��ذه �تجاوز ��� �ملساند��م �واملحتاج�ن �للمتضرر�ن �و�غاثية ���سانية �املساعدات �بتجنيد �أطلقت�. متخصصة كما

ال�يئات�املحلية����فلسط�ن�العديد�من�املبادرات�املجتمعية�ال���اس��دفت�الطالب�من�خالل�مجموعات��عليمية�مساندة،�

  . إضافة�إ���مبادرات��س��دف�دعم�كبار�السن�وذوي��حتياجات�ا��اصة

 ت�ال�يئات�املحلية���ان�إسناد�تطوعية�من�� �:فرق�الطوارئ�وفرق�املتطوع�ن
َّ
فراد�واملؤسسات�والقوى�املجتمعية�ش�ل

وقد�عملت���ان�. والوطنية�لتقديم��افة�وسائل�الدعم�املجتم���إسناًدا�للمواطن�ن�ول���ود�املبذولة�ع���مستوى�الوطن

�اجتماعية� �خدمات �وتقديم �العامة �وال��ة �الب�ئة �ع�� �ا��فاظ �أجل �من ��لل �دون �املحلية �لل�يئات �التا�عة الطوارئ

املواطن�ن�وتثقيف�م،�ومساعدة�العائالت�املتضررة�من�ا���ر�الص��،�وتقديم�العون�لكبار�السن،�وذوي��للس�ان،�وتوعية

  .�حتياجات�ا��اصة،�إضافة�إ���املسا�مة����مراقبة��سواق�ومتا�ع��ا

 أو����صابات���� منذ�ال��ظات��و���الن�شار�فايروس��ورونا،�وقبل����يل :�رشادات�واملساندة�التوعو�ة�للمواطن�ن

واملعرفة�لدى�املواطن�ن� و�شاطات�توعو�ة�وتثقيفية��دفت�إ���رفع�مستوى�الو�� فلسط�ن،�أطلقت�ال�يئات�املحلية�برامج

  .ا��ماية�منھ،�وطرق�الوقاية�ومحددات�ا���ر�امل�����وغ���ا بمخاطر��ذا�الفايروس،�ووسائل

 املناطق�خارج�السيطرة�الفلسطي�ية�وال���ال�تتمكن�ا���ومة�الفلسطي�ية����: "ج"الصمود�والتحدي����املناطق�املسماة��

�لالحتالل� �والفعلية ��منية �السيطرة ��س�ب �لس�ا��ا �ا��دمات �وايصال �املناطق ��ذه ��� �صالحيا��ا �ممارسة �من ف��ا

��ك��،� �سرائي�� �العبء �املحلية �ال�يئات �ع�� �يقع � �مسؤول ف��ا، �أمام �املحلية �ال�يئات �ع��� ياتوتقف �و�لقى معّقدة،

 مسؤوليات�ضبط�ا��ركة،�أو�السيطرة�ع���املناطق �حتياجات��ست�نائية�����ذه�املناطق،�من�تو�� عاتق�ا�التعامل�مع

تبذل�ال�يئات�املحلية�. مسؤولية�تقديم�ا��دمات�ال��ية�والوقائية ا��دودية�ومساندة�إدارة�ملف�العمال����اسرائيل،�أو

�رغ �حث�ثة، �للمواطن�ن�ج�ودا ��ساسية �استمرار�ا��دمات �ضمان �أجل �من ��م�انيات، �وقلة ��سرائيلية �التقييدات م

�وتتو�� �كما �املناطق، ��ذه ��� �إضافية الصامدين �مسؤوليات �املحلية ���� ال�يئات ��ختصاص �ج�ات �مختلف �مع للت�سيق

  .�ذه�املناطق

 ا�ال�يئات�املحلية�للت�س���ع���املواطن�ن�����ذه�الظروف،�ضمن�السياسة�العامة�ال���تب� :التخفيف�من�أعباء�املواطن�

�ع��� �املالية �بالذمم �املطالبات �وكذلك�وقف �املستحقة�ع���املواطن�ن �ا��بايات �املحلية�بوقف �ال�يئات �من �العديد قامت

�املوا املواطن�ن، �بالت�س���ع�� �ال�ادفة �و�جراءات �القرارات �من �عدد �عن �املحلية �ال�يئات �أعلنت �الستمرار�كما طن�ن

  .حصول�م�ع���ا��دمات��ساسية�من�مياه�وك�ر�اء�وغ���ا

   



 

  �عز�ز�دور�ال�يئات�املحلية

�الوطنية� �املسؤولية �درجات �بأق��� �تبعا��ا �مع �والتعامل ��زمة، �ل�ذه ��ستجابة ��� �املحلية �لل�يئات �الطلي�� �الدور �من �الرغم ع��

� �أثرت ��زمة ��ذه ���أن �العالية، ��ساسية�وامل�نية �ا��دمات �وتقديم �بمسؤوليا��ا �القيام �ع�� �املحلية �ال�يئات �مقدرة �ع�� سلبا

�من��افة��طراف�وع���رأس�ا�ا���ومة،�والشر�اء�املحلي�ن�والدولي�ن
ً
فقد�أدت�. للمواطن�ن،��مر�الذي��ستد���وقفة�جادة�وتدخال

ن�ال�يئات�املحلية�و����عض�ا��االت�انقطعت�إيرادات�ال�يئات��ذه��زمة�ا���نقص�حاد�ال�يقل�عن�النصف����إيرادات�الكث���م

،�رافقھ�ز�ادة�للمصار�ف�و�عباء�الناجمة�عن��حتياجات�ا��ديدة�ا��اصة�بمجا��ة�فايروس��ورونا،��مر�الذي�أثر�
ً
املحلية�تماما

�واملقا �املوردين �مستحقات �و�سديد �موظف��ا، �رواتب �دفع ��� �املحلية �ال�يئات �مقدرة �مشار�ع�اع�� �واستكمال �أن�. ول�ن �عن نا�يك

  .كث��ا�من�ال�يئات�املحلية��انت��عا�ي�من���ز����موازنا��ا�وقلة����موارد�ا�ما�قبل�بداية��زمة

و���الوقت�الذي�عملت�ا���ومة�ع���إيجاد��عض�ا��لول�للقطاعات�املختلفة،�كتأجيل�أقساط�القروض�أو�سداد�الشي�ات�لألفراد�

���سيولة�نقدية�لتقديم�ا�كقروض�م�سرة�للقطاع�ا��اص،�وال��ام�ا���ومة�تجاه�موظفي�القطاع�العام،�وا���د�واملؤسسات،�وتوف

املبذول�ملساعدة�املتضرر�ن�من�العمال،�تبقى�ال�يئات�املحلية����موقف�متأزم�ناتج�عن��نخفاض�ال�ائل����إيرادا��ا،�أو�ح���توقف�

�ال�يئات �فموارد ،
ً
�تماما ��يرادات �وال���ذه �ح�ومية �مؤسسات �ل�ست ��و��ا �املحلية �ال�يئات �وخصوصية �ومحدودة، �محددة املحلية

مؤسسات�قطاع�خاص،�تجعل�ال�يئات�املحلية�غ���قادرة�ع���استغالل��ذه�ا��لول�املطروحة�من�ا���ومة،�فال�ال�يئات�املحلية�

،�كما�أن�اضطرار��عض�ال�يئات�املحلية�الستغالل�ما�تجبيھ�متاح�ل�ا�أن�تق��ض�من�البنوك،�وال�يمك��ا�التقص������دفع�أجور�عامل��ا

�ملا� �ال�يئات �ل�ذه �املالية �استقرار��وضاع �ع�� �جسيمة �مشكالت �إ�� �سيؤدي �مصار�ف�ا ��عض �لتغطية �أو�املياه �للك�ر�اء �أثمان من

  . �س�بھ�من�تراكم�للديون�عل��ا�لصا���ا���ومة

�ا��عت���ضرورة�م��ة�����افة�الظروف�وخاصة����ظل�الظروف��ست�نائية�ال���نمر���ا،�إن�تمك�ن�ال�يئات�املحلية�ملواصلة�أداء�م�ام

����دفع���لة��قتصاد����املرحلة�املقبلة،�من�خالل�مشار�ع�التنمية��قتصادية�املحلية،�
ً
�م�ما

ً
كما�وستلعب�ال�يئات�املحلية�دورا

  ���سيولة�مالية�لدى�املوردين�واملقاول�ن،أو�من�خالل�است�ناف�مشار�ع�ا�التطو�ر�ة�وال���س�س�م����

وقد�عكف��تحاد�الفلسطي���لل�يئات�املحلية�منذ�بداية��زمة�ع���توف���الدعم�و�سناد�لل�يئات�املحلية�لتنظيم�أعمال�ا����ف��ة�

طلو�ة�لتمك�ن�ال�يئات�املحلية�الطوارئ،�وقام�بدراسة�تأث��ات��ذه��زمة�ع���ال�يئات�املحلية���دف�تحديد�التدخالت�و�جراءات�امل

باإلضافة�ا����عداد�ملا��عد�ان��اء�حالة�الطوارئ�وعودة�ا��ياة�ا���طبيع��ا�. ع���التعامل�مع��ذه��زمة،�وا��روج�م��ا�بأقل��ضرار

،�إضافة�إ���أول. ���مدننا�و�لداتنا�وقرانا
ً
و�ات�من�الواجب�العمل�وقد�رصد��تحاد�جملة�من�التدخالت��ساسية�املطلو�ة�عاجال

 . عل��ا����املرحلة�املقبلة

   



 

  :  وعليھ،��عرض�فيما�ي����حتياجات�والتدخالت�املطلو�ة

  العاجل/ع���املدى�القص��

�الضرائب .1 �من �املحلية �ال�يئات �مستحقات �تحو�ل ��� �البلدية،��:الت��يل ��مالك �ضر�بة �إيرادات �عوائد ��ش�ل حيث

 . والرسوم�املستوفاة�عن�رخص�ا��رف�والصناعات�وضر�بة�النقل�ع���الطرق،�أ�م�املوارد�املالية�لل�يئات�املحلية

�الطارئة .2 �ال�شغيلية �املوازنات �املحلية�:تقديم �ال�يئات �عائدات �وتناقص �املحلية، ��قتصادية ���شطة �النخفاض �ن�يجة

املتاحة�من�جباية�الضرائب�والرسوم،�فيما�أنفقت�ال�يئات�املحلية�مبالغ�مالية�كب��ة�كمصار�ف�ملتطلبات��زمة�ا��الية�

�استمرار� �لضمان �الضرور�ة �ال�شغيلية �موازنا��ا ���ز��� �من �املحلية �ال�يئات �معظم ��عا�ي �الطوارىء، �مستلزمات لشراء

أ�مية�أن�تقوم�ا���ومة�بتخصيص�و�نا�ت��ز�. افظة�ع���إدارة�عمليا��ا�اليوميةال�يئات����تقديم�خدما��ا��ساسية�واملح

 . �سبة�مالئمة�من�الدعم�املقدم�من�الشر�اء�الدولي�ن�ملساندة�ال�يئات�املحلية�ودعم�موازنا��ا�ال�شغيلية�والطارئة

�والضرائب .3 �الرسوم �من��عض �واملؤسسات ��فراد �بإعفاء �املطالبات �إعفاء�حيث�يج�:تتصاعد��عض ري�حديث�بطلب

� �عام �رسوم �من �والصناعات �ا��رف �أ��اب �أو�إعفاء ��مالك، �ضر�بة �من �والرسوم�2020املالك�ن �الضرائب ��ذه �إن ،

�ا��يار� �إ�� �سيؤدي ��موال ��ذه �قيمة ��� �خفض �أي �لعدد�كب���من�ال�يئات�املحلية،�وإن �مصدر��يرادات�الرئ���� �ش�ل

 . ليةمحتوم�لدى�العديد�من�ال�يئات�املح

  املدى�الطو�ل/ما��عد�ان��اء��زمة

�واملجالس� �البلديات، ��� �املتمثل �املح�� �املستوى �جا�ز�ة ��و�أ�مية ��ورونا، �فايروس �أزمة �من �املستفادة �الدروس �أ�م �من لعل

�الطوارئ  �وحاالت �ال�وارث �مع �والتعامل �التصدي ��� �املش��كة �ا��دمات �ومجالس �ا. القرو�ة، �خط �املستوى ��ذا �يمثل لدفاع�حيث

عالوة�ع���ذلك،�. املباشر�وا��ندق��ول�الذي�يمكن�ا���ومات�والدول�من�حماية�مواطن��ا،�وتأم�ن�احتياجا��م���سانية�واملع�شية

�التنمية� �وممارسات ��عز�ز�مفا�يم �خالل �من �وذلك �التنمو�ة �العناقيد �ومحور �الوط��، ��قتصاد �عصب �املح�� �املستوى �ش�ل

  . تطو�ر��نظمة�والقوان�ن�ال����سا�م�����نتقال�ا���نظام�إدارة�المركزي�واٍع�ورشيد�قتصادية�املحلية،�و 

��قتصادية� �التنمية �فمشار�ع �جديد، �من �للدوران ��قتصاد ���لة �دفع ���
ً
�أساسيا

ً
�دورا �املحلية �لل�يئات �ي�ون �أن �املتوقع ومن

����
ً
��اما

ً
تحر�ك��قتصاد،�كما�أن�است�ناف�تنفيذ�املشار�ع�ال���تم�تجميد�ا�من�املحلية�ال���تت�نا�ا�ال�يئات�املحلية��ش�ل�عنصرا

�للظروف�الطارئة�
ُ
س�س�م�بالتأكيد�������سيولة�وتوف���فرص��شغيل�) كمشار�ع�الب�ية�التحتية�وغ���ا(قبل�ال�يئات�املحلية�نظرا

  . لدى�املوردين�واملقاول�ن،�وفتح�فرص��شغيل�إضافية�للعاطل�ن�عن�العمل

�السياسات�واعتماد �أجندة �رسم��ا �كما �الوطنية ��ولو�ات �ع�� �واملب�ية ��صالح، �مس��ة �لدفع �الالزمة �و�حتياجات ��ولو�ات �ع�� ا

� �)٢٠٢٢-٢٠١٧(الوطنية �املح�� �ا��كم �قطاع �واس��اتيجية ،)٢٠٢٢-٢٠١٧(� �لالتحاد ��س��اتيجية �وا��طة �فإنھ�)٢٠٢٢-٢٠١٩(، ،

  :ة�فايروس��ورونا،�من�املتوقع�أن�ي�ون�ترك���قطاع�ا��كم�املح���ع���املحاور�التاليةوفور�العودة�التدر�جية�ملا��عد�أزم

  



 

�الكوارث .1 �ومجا��ة �إدارة �مجال ��� �وخاصة �املح�� �ا��كم �ل�يئات �الدعم �تطو�ر�قدرات�: تقديم �أ�مية �ا��الية ��زمة أظ�رت

� �تمك��ا �ال�� �و�دوات �و�م�انات �باملعرفة �وتزو�د�ا �املحلية �ال�شر�ة�ال�يئات �وال�وارث �الطوارئ �حاالت �مع �التعامل من

حيث�برزت�أ�مية�العمل�ع���تطو�ر�ا��ا�ز�ة�الوطنية�للتعامل�مع�ال�وارث�. والطبيعية�ال���قد�تتعرض�ل�ا�املجتمعات�املحلية

مع��ذه�الظروف����املختلفة�سواء�أ�انت�طبيعية�أو�ناتجة�عن��و�ئة�أو�ا��روب�أو�غ���ا،�فإعداد�إطار�وط���شامل�للتعامل�

،�كما�أنھ�من�الواجب�العمل�ع���مأسسة�عملية��دارة�الفعالة�للطوارئ�وال�وارث�باإلضافة�ا���
ً
�م��ا

ً
حال�حدو��ا��عت���أمرا

 . اعداد�اس��اتيجية�محلية�للتعامل�مع�ال�وارث�ت���م�مع��س��اتيجية�الوطنية���ذا�ا��صوص

لتطو�ر��طار�التنظي����فال�بد�من�العمل: ح���لتقديم�خدمات�أفضل�للمواطن�ن�رتقاء�بمستوى�قدرات��يئات�ا��كم�امل .2

،�إ���جانب�ال��امج�ال����عزز�قدرات��يئات�ا��كم�املح������تحصيل�الضرائب�وإدار��ا،�وتوليد�)�نظمة�الداخلية�و�جراءات(

�أ�داف�التنمية�املستدامة� �ع�� �املح�� �املحلية�وإضفاء�الطا�ع ��قتصادية �مشار�ع�التنمية �يرادات،�وحشد�املوارد،�وإطالق

 .وغ���ا�من�ال��امج�الل���من�شأ��ا�تحس�ن�قدرات�ال�يئات�املحلية�ع���تقديم�ا��دمات�بكفاءة�وفاعلية�أع���للمواطن�ن

�املحلية .3 �وال�يئات �ا��كومة �ب�ن �ما �التحو�ل �آلية �بتطو�ر�وتفعيل �املبالغ��:�سراع �انتظام ��� ��سا�م �أن �املف��ض �من وال��

 .ال���تحول�ا�ا���ومة�املركز�ة�إ���ال�يئات�املحلية.  املالية�املستحقة�لل�يئات�املحلية�لدى�ا���ومة

حيث�أن�ال�يئات�املحلية����فلسط�ن،�شأ��ا�شأن�: تخصيص�جزء�من�املوازنة�العامة�لصا����يئات�ا��كم�املح������فلسط�ن .4

��ا�من�مختلف�دول�العالم،�تقوم�بتأدية�م�ام�وواجبات�نيابة�عن�ا���ومة�املركز�ة،�البد�من�العمل�ع���دراسة�تخصيص�مثيال

جزء�من�املوازنة�العامة�للدولة�موجھ�مباشرة�لصا���ال�يئات�املحلية،�حيث�يتم�تطو�ر�آلية�وا��ة�الح�ساب�مخصصات��ل�

  .�يئة�محلية�وآليات�تحو�ل�ا�ومواضع�إنفاق�ا

حيث�ال�يخفى�ع���أحد�أن�مشا�ل�النفايات�الصلبة��عت���واحدة��:العمل�ع���إيجاد�حلول�إبداعية�ملشا�ل�النفايات�الصلبة .5

من�أ�م�املشا�ل�ال���تواجھ�ال�يئات�املحلية����فلسط�ن،�كما�أن�مش�لة�النفايات�ا��اصة�وع���رأس�ا�النفايات�الطبية�تحتاج�

�ملعا����ا �مبتكرة �حلول �وإجراءات�. إيجاد �املكبات �مشا�ل �رأس�ا �وع�� �الصلبة �النفايات �بمشكالت �املرتبطة �التحديات إن

،�تحتم�تكثيف�ا���د�املبذول�إليجاد�حلول�مقبولة�ل�ا
ً
 . �حتالل�املعرقلة�ألية�حلول�تم�طرح�ا�سابقا

�املح�� .6 �ا��كم �لقطاع �الناظمة �والقوان�ن ��نظمة �تطو�ر�منظومة �ع�� �العمل �سيم�:متا�عة �املحلية�ال �ال�يئات �قانون ا

،�إن��عباء�واملسؤوليات�وامل�ام�ال���تضطلع���ا�ال�يئات�املحلية�الفلسطي�ية��ستوجب�استمرار�97لعام�) 1(الفلسطي�ية�رقم�

 . وتكثيف�العمل�ع���تطو�ر��طار�القانو�ي�وال�شر����الناظم�ألعمال�ا،�بما�يمك��ا�من�ممارسة�أدورا�ا�ال�املة

�مشا� .7 �معا��ة �املحلية �ال�يئات �ع�� �الديون �تراكم ��قراض" ل ��عصف�": صا�� �خط��ة �مش�لة �املعضلة ��ذه وتمثل

�فلسط�ن ��� �املح�� �ا��كم �و�يئات �ا��كومة �ب�ن �املالية ��يئات�. العالقات �الضطرار��عض
ً
�نظرا �املعضلة ��ذه ��شأت وقد

�وامل �الك�ر�اء �إمدادات �خدمات �توز�ع �وظائف�ا ��شمل �ال�� �املح�� �من�ا��كم �جزء �لتمو�ل �ا��دمات ��ذه �رسوم �استخدام ياه

�للموردين �واملياه �الك�ر�اء �أثمان ��سديد �من
ً
�بدال �والتطو�ر�ة �ال�شغيلية �أن�. موازنا��ا �والتخطيط �املالية �وزارة �تحاول فيما

�ضر� �من �تحصل ��يرادات�املحلية�ال�� ��ستحواذ�ع�� �خالل �من �املح�� �ا��كم ��يئات �ا��سائر�من ��ذه ��مالك��ستعيد بة

. البلدية،�والرسوم�املستوفاة�عن�رخص�ا��رف�والصناعات�وضر�بة�النقل�ال���يجب�تحو�ل�ا�إ���ال�يئات�املحلية�بخالف�ذلك

�ال�يئات� �ب�ن �العالقة �مأسسة �إلعادة �أمر�ال�مفر�منھ �املعضلة �ل�ذه �املحلية �وال�يئات �ا���ومة �ب�ن �عليھ �متفق �حل �إيجاد إن

  . ز�ة��ش�ل�سليماملحلية�وا���ومة�املرك



 

وذلك�من�: ومشار�ع�الشراكة�ب�ن�القطاع�ا��اص�وال�يئات�املحلية�توجيھ�التمو�ل�تجاه�مشار�ع�التنمية��قتصادية�املحلية .8

خالل�العمل�مع�الشر�اء�واملانح�ن�مما�سيوفر�سيولة�ع���املدى�املستقب���وس�سا�م����معا��ة��ثار��قتصادية�و�جتماعية�

فقد�عملت�ال�يئات�املحلية�خالل�السنوات�السابقة�ع���تطو�ر�. ��فرص�عمل�وتحس�ن�الب�ئة��س�ثمار�ة�املحليةمن�خالل�توف�

خطط�و�رامج�ملشار�ع�التنمية��قتصادية�املحلية،�فيما�تم�إعداد�دراسة�مستفيضة�حول�املتطلبات�القانونية�والسياساتية�

�املحلي �ال�يئات �ب�ن �الشراكة ���لة �لدفع �ا��اصالالزمة �والقطاع �لتوجيھ�. ة
ً
�يبدو��مر�م��ا �املتطلبات، �توافر��ذه �ظل و��

 . �نظار����املرحلة�املقبلة�نحو�تنفيذ��ذه�ا��طط�وتنفيذ�املشار�ع�ع����رض

�الوسائل�التكنولوجية� .9 ��تطو�ر��عتماد�ع�� �املحلية، �ب�ن�املواطن�وال�يئات �التواصل �ا��دمات�و�� �تقديم �ودعم��� و�عميم

وأتمتھ�ا��دمات�واملعامالت،�وذلك�ا���اما�واستكماال�مع�ج�ود�ا���ومة�بالتحول�ا���ا���ومة��بادرات�البلدية��لك��ونيةم

 .�لك��ونية

�املح�� إطالق .10 �ا��كم ��يئات �عمل ��� ��ولو�ة �وذات �امل�مة �للقضايا �املوجّ�ة �التوعية �وحمالت �املجتم�� �التواصل : برامج

�و �التواصل �برامج �وتلقي�توظيف �ا�تمام�م �ع�� ��ستحوذ �محددة �بقضايا �واملواطن�ن �املح�� �ا��كم ��يئات �توعية ��� املجتم��

ع���بحقوق�املواطن�ن�وواجبا��م�ومصا���م
ُ
  . الضوء�ع���السياسات�أو�ال�شر�عات�ا��ديدة�ال����

  

 


