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املحور الرابع
الحوكمة رسيعة االستجابة والشاملة

القسم األول:  تأثري جائحة كورونا عىل الحوكمة واالستجابة الرسيعة للجائحة من قبل وحدات الحكم املختلفة

متثــل هيئــات الحكــم املحــيل العمــود الفقــري لقطــاع الخدمــات األساســية واإلدارة العامــة يف فلســطني، وتعتــر حلقــة 
ــات الحكــم املحــيل يف فلســطني، ومجالســها  ــة الفلســطينية.  اوكل هيئ ــة والحكوم ــات املحلي ــني املجتمع الوصــل ب
املنتخبــة مبــارشة مــن املواطنــني، مبوجــب القانــون األســايس، املســؤولية عــن تقديــم 27 خدمــة أساســية، مبــا فيهــا 
إدارة وتقديــم خدمــات امليــاه والــرف الصحــي والكهربــاء والنفايــات الصلبــة وتنظيــم األســواق العامــة وتخطيــط 
الشــوارع واملــدن، إضافــًة إىل مســؤوليتها يف الحفــاظ عــىل الصحــة العامــة، ومنــع تفــي األوبئــة بــني النــاس، واتّخــاذ 
اإلجــراءات واالحتياطــات التــي تســاهم يف تحقيــق ذلــك، وإغاثــة املنكوبــني، ومواجهــة الكــوارث الطبيعيــة، والتعــاون 

والتنســيق مــع املؤسســات الحكوميــة واألهليــة. 1

كشــفت جائحــة كورونــا عــن أهميــة الــدور املتزايــد لقطــاع الحكــم املحــيل بهيئاتــه املختلفــة، إضافــة إىل املســتوى 
اإلقليمــي املتوســط للحوكمــة املتمثلــة باملحافظــات، يف مواجهــة املخاطــر الصحيــة الطارئــة التــي يتعــرض لهــا األفــراد 
واملجتمــع، والتــي تحتــاج إىل نظــام حوكمــة شــامل ومتكامــل يضمــن التنســيق الكامــل مــا بــني الحكومــة وإداراتهــا 

العامــة، ووحــدات الحكــم املحــيل، وباقــي أفــراد املجتمــع.

يف هــذا املحــور، ســنتطرق إىل تأثــري جائحــة كورونــا عــىل قــدرة الحكومــة وهيئــات الحكــم املحــيل عــىل إدارة األزمــة 
)الصحيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة(، والتعــرف عــىل أبــرز الثغــرات يف نظــام الحوكمــة يف فلســطني، التــي أدت إىل 

وجــود خلــل يف طــرق وإجــراءات إدارة الجائحــة خــالل فــرتة اإلغــالق األوىل ومــا بعدهــا.

1 https://www.apla.ps/cached_uploads/download/2020/05/20/% https://www.apla.ps/news/3724.html%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D
8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1589974654.pdf
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1-1 تأثري جائحة كورونا عىل فعالية صناعة القرار عىل مستوى الحكومة ووحدات الحكم املحيل

مــع إصــدار الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس مرســوماً رئاســياً بتاريــخ الخامــس مــن آذار معلنــاً فيه حالــة الطوارئ 
عقــب ظهــور أوىل اإلصابــات بفــريوس كوفيــد-19، منحــت صالحيــات لرئيــس الــوزراء للبــدء بتنفيــذ إجــراءات حالــة 
الطــوارئ التــي شــملت 15 بنــداً، ومــن ضمنهــا البنــد رقــم 11 الــذي نــّص عــىل تكليــف كل محافــظ يف محافظتــه 
بتنفيــذ هــذه اإلجــراءات مــع بقيــة أجهــزة الدولــة املختصــة وتشــّكيل لجــان متابعــة مــن األجهــزة األمنيــة برئاســة 
ــات  ــت الهيئ ــوزراء، قام ــس ال ــس ورئي ــات الرئي ــتندة إىل توجيه ــني املس ــامت املحافظ ــتجابًة لتعلي ــظ2.   اس املحاف
املحليــة بتشــكيل لجــان طــوارئ مــن أعضــاء املجالــس وطواقمهــا التنفيذيــة، إضافــة إىل متطوعــني مــن املواطنــني، 
ــني، مبــا يضمــن وصــول الخدمــات واالحتياجــات األساســية  حيــث تولــت هــذه اللجــان متابعــة احتياجــات املواطن
لهــم، والحفــاظ عــىل ســالمتهم مــن خــالل التزامهــم باإلجــراءات الوقائيــة التــي تــم اتّخاذهــا مــن قبــل الحكومــة 
والجهــات ذات العالقــة، مــن أجــل الســيطرة عــىل الوبــاء.  مــن ضمــن عمــل لجــان الطــوارئ يف فــرتة اإلغــالق األوىل 
ــات األكــر  ــد الفئ ــن مــن الخــط األخــر، وتحدي ــار، حــر العــامل العائدي ــني شــهري آذار وأي ــا ب ــدت م ــي امت الت
تــرراً وفقــراً بغيــة تقديــم املســاعدات لهــا، وتوفــري اآلليــات واملعــدات للمراكــز الصحيــة واملرافــق العامــة، وإســناد 
الطواقــم الطبيــة.3  كــام قامــت الهيئــات املحليــة، وكل حســب إمكاناتــه وجهــوده، بإعــداد خطــط طــوارئ تشــغيلية 
لضــامن اســتمرار تقديــم الخدمــات األساســية مــن ميــاه ورصف صحــي وكهربــاء ونظافــة عامــة وصحــة عامــة وعــدم 
انقطاعهــا، ومبــا يســاهم يف إدارة األزمــة بإيجابيــة وفاعليــة، وضــامن الحفــاظ عــىل الســلم األهــيل واملجتمعــي، وهــو 

مــا مّكــن الحكومــة واملحافظــني مــن ضبــط األمــن، والســيطرة عــىل الوضــع الصحــي يف التجمعــات الفلســطينية. 4

عــىل الرغــم مــن الــدور املهــم الــذي حاولــت أن تلعبــه الهيئــات املحليــة يف إدارة األزمــة بالرغــم مــن شــح املــوارد 
واإلمكانيــات املاديــة والبرشيــة التــي عانــت منهــا يف الكثــري مــن األحيــان، فــإّن التداعيــات الخطــرية للجائحــة واآلثــار 
ــة،  ــات املحلي ــن الهيئ ــري م ــدد كب ــىل أداء ع ــلبي، ع ــرت، بشــكل س ــة، أث ــدة كاف ــىل األصع ــا ع ــي تركته الســلبية الت
وكشــفت عــن العديــد مــن مواطــن الضعــف والخلــل لديهــا يف آليــات التنظيــم، واتّخــاذ القــرارات، والتنســيق مــع 

الجهــات الحكوميــة األخــرى ذات العالقــة.

ــات تشــكيل  ــت أوىل مواطــن الضعــف هــذه يف آلي تجلّ
لجــان الطــوارئ وإداراتهــا عــىل األرض، فقــد أشــار 
ــن  ــة الذي ــس املحلي ــد مــن رؤســاء وأعضــاء املجال العدي
متــت مقابلتهــم أنــه بعــد اإلعــالن عــن حالــة الطــوارئ، 
تــم اســتدعاؤهم مــن قبــل املحافظــني وتوجيــه تعليامت 
ــه،  ــم بــرورة تشــكيل لجــان طــوارئ، كلٌّ يف منطقت له
دون وجــود آليــات واضحــة لكيفيــة تشــكيل هــذه اللجــان مــن ناحيــة الرتكيبــة واألعضــاء، ومجــال عملهــا، وحــدود 
ــات  ــاك أي آلي ــن هن ــام مل يك ــا.  ك ــوط به ــدور املن ــددة، وال ــؤولياتها املح ــي مس ــا ه ــا، وم ــا، ومرجعيته صالحياته
ــل أفرادهــا.   ــات مــن قب ــا، أو ســوء اســتخدام الصالحي ــذه اللجــان يف حــال انحرفــت عــن مســار عمله محاســبة له
ــام  ــل الجهــات العامــة للجــان الطــوارئ مــن أجــل القي ــات مــن قب ــري ميزاني ــد منهــم مــن عــدم توف اشــتىك العدي
مبســؤولياتها يف مواجهــة الجائحــة، والحــد مــن انتشــارها، وكذلــك مواجهــة التحديــات االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي 
تفاقمــت بشــكل كبــري يف املناطــق املهمشــة والفقــرية.  هــذا رمبــا يشــري بوضــوح إىل غيــاب اســرتاتيجية واضحــة لــدى 

ــة. ــة الفلســطينية للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن األزمــات الصحي مؤسســات الســلطة الوطني

2  https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=LV4qu3a871532594889aLV4qu3
3   https://www.apla.ps/cached_uploads/download/ 2020/05/20/-ورقة-موقف-خاصة-بهيئات-الحكم-املحيل-يف-ظل-جائحة-كورونا-النسخة

/pdf.النهائية1589974654-
4   املرجع السابق نفسه.

رصح أحد رؤساء املجالس املحلية يف منطقة قلقيلية “تّم 
لجنة،  تشكيل  منا  املحافظ، وطلب  قبل  من  استدعاؤنا 
ومل يخربونا بأي يشء آخر، نقطة وانتهى.  نحن من قام 

بتشكيل لجنة الطوارئ، ونحن من تحملنا كل يشء”.



5االستجابة الشاملة لآلثار االقتصادية واالجتماعية لجائحة كوفيد-19 يف فلسطين تحت االحتالل

ــام رؤســاء  ــامت الواضحــة املجــال أم ــاب التعلي ــح غي فت
الهيئــات املحليــة لالســتناد إىل االجتهــادات الشــخصية يف 
تشــكيل لجــان الطــوارئ التــي، بــكل تأكيــد، تتفــاوت مــن 
ــه  ــدود معرفت ــه وح ــب خرت ــر، كل حس ــخص إىل آخ ش
ــا أســفر عــن  ــن مجتمــع محــيل وآخــر، م ــه، وم وعالقات
وجــود منــاذج متعــددة مــن لجــان الطــوارئ يف املناطــق 
املختلفــة.  فعــىل ســبيل املثــال، يف قريــة فصايــل التابعــة 
ــة شــبان  ــة الطــوارئ أربع ــوار، ضمــت لجن ــة األغ ملنطق
مــن النشــطاء الفاعلــني يف القرية، إضافــة إىل امرأتني دون 
توضيــح معايــري االختيــار.  أمــا يف قريــة قطنــة شــامل غــرب القــدس، فتشــكلت لجنــة الطــوارئ مــن أربعــة مــن أعضــاء 
املجلــس البلــدي، مبــن فيهــم رئيــس املجلــس ونائبــه، ورئيــس املجلــس البلــدي الشــبايب )مجلــس مشــّكل بكاملــه مــن 
الشــباب ويعمــل تحــت مظلــة البلديــة(، ورئيــس النــادي الريــايض، ورئيــس الجمعيــة الخرييــة، وممثــل عــن لجنــة 
املــرأة والطفــل، وممثــل عــن منتــدى الجامعيــني، وممثلــني مــن الفصائــل السياســية املحليــة )حركــة فتــح، الجبهــة 
ــة الطــوارئ مــن أعضــاء  ــام بتشــكيل لجن ــة، ق ــس قــروي حبل ــة، حــزب الشــعب(، يف حــني نجــد أن مجل الدميقراطي
املجلــس البلــدي وشــباب تنظيــم حركــة “فتــح”، والهــالل األحمــر الفلســطيني، وشــباب النــادي الريــايض، ومبوازاتهــا 
قــام بتشــكيل لجنــة التكافــل االجتامعــي.  وبحســب أحــد األعضــاء، لعبــت حركــة “فتــح” دوراً كبــرياً يف إدارة لجنــة 

الطــوارئ واختيــار أعضائهــا.

ــة  ــس املحلي ــا املجال ــت به ــي قام ــادات الت أدت االجته
مــن  العديــد  إىل  الطــوارئ  لجــان  وإدارة  تشــكيل  يف 
اللجــان  بــني  أو  اللجــان  هــذه  داخــل  اإلشــكاليات 
ــد مــن رؤســاء  ــام أشــار العدي ــة مثل واملجتمعــات املحلي
وأعضــاء املجالــس.  فعــىل ســبيل املثــال، أشــار أحــد 
العديــد مــن  القرويــة إىل حصــول  أعضــاء املجالــس 
اإلشــكاليات يف عمــل لجنــة الطــوارئ يف القريــة بســبب 
غيــاب الوعــي واملعرفــة لــدى العديــد مــن أعضــاء لجنــة 
الطــوارئ بكيفيــة التــرف يف حــال وجــود إصابــات 
بالفايــروس، وعــدم توحيــد املفاهيــم الخاصــة بالجائحــة 
واألزمــات، والتنافــس بــني األجهــزة املختلفــة املســتجيبة 
للحــدث، ونفــص املــوارد للتعامــل مــع التحديــات التــي 
خلقتهــا الجائحــة.  ألقــت الجائحــة عــىل كاهــل العديــد 
إضافيــة  وأعبــاء  املحليــة مســؤوليات  املجالــس  مــن 
املتوفــرة  البرشيــة  املاليــة والقــدرات  املــوارد  تفــوق 
لديهــم، كــام وجــدوا أنفســهم يف حــرية مــن اســتمرارهم 
يف تقديــم الخدمــات األساســية أو االســتجابة للمتطلبــات 

ــة. ــا الجائح ــي فرضته ــدة الت ــة الجدي االجتامعي

يف الســياق ذاتــه، أفــرزت حالــة التخبــط وعــدم وضــوح الصالحيــات بعــض اإلشــكاليات واالحتــكاكات بــني املواطنــني 
مــن جهــة، وأفــراد األجهــزة األمنيــة، وأعضــاء لجــان الطــوارئ املتواجديــن عــىل “حواجــز املحبــة” )التــي تــّم تشــكيلها 
ووضعهــا عــىل مداخــل املــدن والقــرى والبلــدات بهــدف الحــد مــن حركــة املواطنــني مــن أجــل احتــواء الجائحــة( مــن 
جهــة أخــرى.  وهنــا نذكــر بالتحديــد بعــض اإلشــكاليات التــي حصلــت بــني األفــراد العاملــني عــىل حواجــز املحبــة 

منطقة  يف  القروية  املجالس  رؤساء  أحد  رصح 
لديها  يوجد  ال  الفلسطينية  الوطنية  األغوار“السلطة 
أي اسرتاتيجيات لهذه األمور إطالقاً، وترك األمور عىل 
املجالس أعتقد أّن فيه صعوبة كبرية، يف املرحلة كلها 
من  نوع  هناك  كان  أنّه  أقول  دعوين  مضت،  التي 
الالمباالة باالستجابة للظروف، لظروف هذا الفريوس 

تحديداً”.

قرى  منطقة  يف  القروية  املجالس  رؤساء  أحد  أشار 
تعامل  يف  مشكلة  وجود  اىل  القدس  غرب  شامل 
األجهزة األمنية مع عامل الخط األخرض، حيث قاموا 
بحجز بطاقة الهوية والترصيح للعامل فور عودتهم، 
أجهزة  ولدى  لديهم  ويحتجزونها  يأخذونها  كانوا 
األمن، ويرفضون إعادتها ويربرون ذلك بالقول إنه يف 
للعمل مرًة أخرى. يف  حال إرجاعها فسوف يعودون 
املجلس  رئيس  عىل  كبرياً  عبئاً  لقد شكَل هذا  الواقع 
اسرتجاع  اجل  من  املجلس  اىل  العامل  لجوء  بسبب 
يف  مرة  من  أكرث  تحدث  ولذلك  العمل،  تصاريح 
االجتامعات مع األجهزة األمنية والجهات املعنية عىل 
ظل  يف  خاصة  املوضوع  لهذا  حل  إيجاد  رضورة 
الظروف االقتصادية الصعبة التي يعاين منها املواطنني، 
لضامن  للعمل  بالذهاب  للناس  يسمح  أن  فإما 
معيشتها، أو أن يوفر لها بدائل سواء فرص عمل أو 
مساعدات تساعدهم عىل الصمود وتؤمن لهم حياة 

كرمية لحني انتهاء الجائحة.
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والعــامل الفلســطينيني يف املســتوطنات وداخــل الخــط األخــر، حيــث قامــت األجهــزة األمنيــة، يف بعــض املناطــق، 
ــك يف  ــر، وذل ــط األخ ــل الخ ــم داخ ــن عمله ــن م ــامل العائدي ــض الع ــة لبع ــات الهوي ــح وبطاق ــاز التصاري باحتج
محــاوالت متفرقــة للحــد مــن حركــة العــامل بســبب حــاالت اإلصابــة العديــدة بالفايــروس التــي انتقلــت إىل املناطــق 

الفلســطينية مــن خــالل العــامل داخــل الخــط األخــر.

1-2 األوضاع املالية للهيئات املحلية

ســاهمت جائحــة كورونــا يف تعميــق األزمــة املاديــة وشــح املــوارد التــي تعــاين منهــا غالبيــة املجالــس املحليــة منــذ 
فــرتة طويلــة بســبب التحديــات االقتصاديــة وظــروف االحتــالل التــي متــر بهــا فلســطني خــالل العقديــن األخرييــن.  
يف ورقــة موقــف صــادرة عــن االتحــاد الفلســطيني للهيئــات املحليــة بخصــوص جائحــة فايــروس كورونــا، لخصــت 
أهــم اآلثــار التــي خلفتهــا الجائحــة عــىل الهيئــات املحليــة، وعــىل رأســها النقــص الحــاد يف إيــرادات الهيئــات املحليــة، 
وانقطاعهــا بشــكل كامــل يف بعــض الحــاالت، يف مقابــل زيــادة مطّــردة يف املصاريــف لتغطيــة االحتياجــات الجديــدة 
ومواجهــة األعبــاء التــي أفرزتهــا الجائحــة، األمــر الــذي أثــّر، بــدوره، وبشــكل ســلبي، عــىل قــدرة الهيئــات املحليــة يف 
دفــع رواتــب موظفيهــا، واســتكامل العمــل يف املشــاريع التطويريــة، وعــدم قدرتهــا عــىل ســداد مســتحقات املورديــن 

واملقاولــني، مــا عّمــق مــن األزمــة املاليــة التــي كانــت تعــاين منهــا أصــالً الهيئــات املحليــة مــا قبــل الجائحــة. 5

ــات الحكــم املحــيل الفلســطيني”، شــمل 286  ــد-19 عــىل هيئ ــروس كوفي ــر فاي ــوان “أث يف مســح إلكــرتوين مشــابه بعن
هيئــة حكــم محــيل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تبــني أن حــوايل 80% مــن هيئــات الحكــم املحــيل التــي شــملها 
ــات التــي خلقتهــا الجائحــة  ــة املتعلقــة مبواجهــة التحدي املســح، قــد تحملــت بنفســها املصاريــف أو التكاليــف الطارئ
ــات  ــد التطوير/املشــاريع يف موازن ــىل بن ــر بشــكل ســلبي ع ــا أث ــة، م ــات املحلي ــئة للمجتمع ــة االحتياجــات الناش وتلبي
ــة التــي أفرزتهــا الجائحــة مــن موازناتهــا  هيئــات الحكــم املحــيل، وذلــك بعــد اضطرارهــا إىل تغطيــة التكاليــف الطارئ

ــر واملشــاريع. 6 ــد التطوي العامــة، وعــىل حســاب البنــود األخــرى فيهــا، ومــن ضمنهــا بن

ــد مــن  ــة يف العدي ــات املحلي ــالت مــع رؤســاء الهيئ ــه املقاب ــت إلي ــا توصل ــج املســح منســجمة، أيضــاً، مــع م جــاءت نتائ
ــة  ــة والقروي ــس البلدي ــم( يف أّن املجال ــت لح ــة، بي ــدس، قلقيلي ــرب الق ــامل غ ــوار، ش ــة )األغ ــة الغربي ــق يف الضف املناط
تحملــت كافــة النفقــات والتكاليــف التــي فرضتهــا الجائحــة، حيــث مل تقــم أيٌّ مــن الجهــات الحكوميــة بتخصيــص ميزانيــة 
ــل  ــا الجائحــة، كــام أن الدعــم املقــدم مــن قب ــي فرضته ــة االحتياجــات املســتجدة الت ــة ملواجه ــس املحلي طــوارئ للمجال
ــم الــرف مــن  ــة الجائحــة، ت ــك، ملواجه ــة.  لذل ــراد كان محــدوداً جــداً ويف مناطــق معين ــة واألف ــات غــري الحكومي الجه
مــوارد املجالــس املحليــة تحــت بنــود جديــدة مثــل بنــد التعقيــم، عــىل أّن يتــم تقديــم تســهيالت بعمليــة الــرف خــارج 
بنــود املوازنــة مبوجــب تعليــامت مبــارشة مــن وزيــر الحكــم املحــيل، حيــث كانــت القوانــني قبــل الجائحــة متنــع املجالــس 
البلديــة والقرويــة مــن الــرف خــارج بنــود املوازنــة املقــرّة، مــع تعهــد بااللتــزام برفــع كتــاب رســمي الحقــاً يوضــح عمليــة 
الــرف والحصــول عــىل موافقــة الوزيــر ألغــراض التوثيــق والرقابــة، إضافــة إىل تســهيالت مــن صنــدوق وإقــراض البلديــات 
بتخصيــص مــا نســبته 20% مــن قيمــة املنحــة املخصصــة للمشــاريع التطويريــة يف العــام 2020 ملواجهــة الجائحــة، وهــي 

غــري مســرتدة وال يتــم تعويضهــا الحقــاً.

ــات، أو  ــر البلدي ــول اقــرتاح خصــم الـــ20% التــي اقرتحهــا صنــدوق إقــراض وتطوي ــد مــن املجالــس إمــا بقب اضطــرت العدي
االعتــامد  الكامــل عــىل مواردهــا الذاتيــة لــرشاء مســتلزمات التعقيــم ودعــم مراكــز الحجــر الصحــي وتغطيــة متطلبــات لجــان 
5 https://www.apla.ps/cached_uploads/download/2020/05/20/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-

%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%-
D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-
%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86
%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1589974654.pdf/ page 5

6   “أثر فايروس كوفيد19- عىل هيئات الحكم املحيل الفلسطينية”، مصدر سابق، ص3.



7االستجابة الشاملة لآلثار االقتصادية واالجتماعية لجائحة كوفيد-19 يف فلسطين تحت االحتالل

الطــوارئ واللجــان املســاندة لهــا مبا يف ذلــك تغطيــة النفقات 
اللوجســتية مثــل مصاريــف املركبــات التــي تــم تخصيصهــا يف 
ــاك  ــرتة اإلغــالق األوىل لخدمــة عمــل لجــان الطــوارئ، هن ف
ــع  ــوء للمجتم ــت باللج ــة قام ــس املحلي ــن املجال ــد م العدي
املاديــة  املســاعدات  عــىل  الحصــول  أجــل  مــن  املحــيل 
والعينيــة خاصــة رجــال األعــامل املحليــني أو األفــراد املغرتبني 

يف الخــارج، والــذي لعــب دوراً كبــرياً يف التخفيــف مــن حــدة األزمــة يف العديــد مــن القــرى  والبلــدات.

شــهدت معظــم املجالــس املحليــة خــالل فــرتة الجائحــة 
تراجعــاً يف اإليــرادات وزيادة يف نســبة الديون املســتحقة 
عــىل املواطنــني مقابــل الخدمــات التــي يحصلــون عليهــا 
ــج  ــاء.  يف دراســة نفذهــا معهــد أري ــل املــاء والكهرب مث
ــع وزارة  ــة م ــة، وبالرشاك ــات التطبيقي ــاث السياس ألبح
للبلديــات  املــايل  الواقــع  تناولــت  املحــيل،  الحكــم 
ــا يف الفــرتة مــا بــني  الفلســطينية يف ظــل جائحــة كورون
ــع  ــا م ــام 2020، ومقارنته ــن الع ــار م ــى أي ــباط وحت ش
ــرم،  ــام املن ــن الع ــها م ــرتة نفس ــة للف ــات املالي البيان
ــام  ــرتة الجائحــة، بين ــات بنســبة 47% خــالل ف ــات بنســبة 24%، والنفق ــرادات البلدي ــاض إي ــج انخف ــرت النتائ أظه
ارتفعــت الديــون مبقــدار 5.3%، واملســتحقات بنســبة 4.7%.  أشــار رئيــس املجلــس القــروي يف إحــدى قــرى شــامل 
غــرب القــدس إىل تراجــع التحصيــالت بشــكل ملمــوس، وارتفــاع يف حجــم الديــون التــي وصلــت إىل 300 ألــف شــيكل، 
إضافــة إىل عــدد كبــري مــن الشــيكات الراجعــة، بخاصــة يف فــرتة اإلغــالق، وذلــك بعــد توقــف عــامل الخــط األخــر 

ــوال املقاصــة. ــل ألم ــني بســبب احتجــاز إرسائي ــب املوظفــني العمومي عــن الذهــاب إىل العمــل، وانقطــاع روات

1-3 ضعف يف التنسيق والرتابط بني مختلف عنارص الحكم

ــي  ــق الت ــوم املناط ــوارئ يف عم ــة الط ــالن حال ــع إع م
تخضــع لســيطرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بســبب 
ظهــور أوىل اإلصابــات يف مدينــة بيــت لحــم، كانــت 
ــم  ــات التعلي ــف خدم ــالن توق ــات هــذا اإلع أوىل تداعي
الوجاهــي املــدريس والجامعــي، وتعطيــل حركــة األفــراد 
ــا بــدأت  وجــزء كبــري مــن األنشــطة التجاريــة.  مــن هن
إجــراءات الطــوارئ، ثــم تداعــت بشــكل أوســع لتأخــذ 
منحــًى آخــر عــىل األرض، وهــذا املنحــى مرتبــط، بشــكل 
ــذه  ــة إدارة ه ــىل آلي ــز ع ــي ترك ــة الت ــايس، بالحوكم أس
األزمــة، ومســتوى الوضــوح والشــفافية واملعرفــة الجيــدة 
بــإدارة األزمــات الطارئــة، وبخطــط الحكومــة فيــام 
ــررات  ــة، وامل ــة أو القطاعي ــات املناطقي ــق باإلغالق يتعل

ــخ. ــا، ... إل ــة له الصحي

ــة الطــوارئ يفــرض عــىل كل جهــة أن تقــوم بدورهــا بشــكل منظــم،  مــن وجهــة نظــر الحوكمــة، فــإن إعــالن حال
ومنســق، وواضــح دون تداخــل يف الصالحيــات، وضمــن تراتبيــة إداريــة تســهل إدارة هــذه األزمــة، وتكــون قــادرة عىل 

أتقاىض  أنا ال  الصفر،  املجلس تحت  لدينا يف  “الوضع 
الخارج،  يف  املوظفة  أما  واحداً،  شيكالً  منلك  وال  راتباً، 
نكتبها  كنا  التي  املعامالت  من  راتبها  نوفر  فكنا 
للمواطنني واآلن توقف، ويا حبذا لو تسمعون كم يبلغ 

راتبها، رمبا ستضحكون اآلن 700 شيكل فقط ال غري.

“أوجه رسالة شكر إىل أبناء البلد الذين مل يقرّصوا نهائياً، 
ودعموا لجنة وصندوق الطوارئ، حيث استطعنا جمع 
تربعات وصلت لحوايل 250 ألف شيكل، وكنا نقوم بدفع 
مبلغ 100 شيكل لكل عائلة تظهر بها إصابات فايروس 

كورونا حتى تستطيع أن تعيل نفسها لحني تعافيها”.

أحد رؤساء املجالس القروية يف شامل غرب القدس

“العبء امللقى عىل كاهل املجلس املحيل ليس سهالً وليس 
بسيطاً، هناك ديون عىل املجلس لصالح مجلس الخدمات 
القدس  غرب  شامل  لقرى  والتطوير  للتخطيط  املشرتك 
وصلت إىل حوايل 100 ألف شيكل، كام أن هناك ديوناً عىل 
الناس لصالح املجلس بقيمة مليون ونصف املليون شيكل 
جّراء عدم تسديدهم رسوم جمع النفايات الصلبة. بدأت يف 
وضع برنامج للتحصيالت، لكَن الجائحة أثرّت عليه بشكل 
طالبناهم  وعندما  أخرى،  مرًة  يتخلّفون  الناس  بدأ  سلبي، 
أن  املال وال نستطيع  لنا تستطيعون سجننا، ال منلك  قالوا 
ندفع، وأنا ال أستطيع أن أتخىل عن واجبي كرئيس بلدية، 
استمرينا يف جمع النفايات سواء دفعت الناس أم مل تدفع”.

رئيس املجلس املحيل يف إحدى قرى شامل غرب القدس
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تطبيــق اإلجــراءات.  يجــدر الذكــر أن هــذه األزمــة كانــت مفاجئــة، وال يتوفــر لــدى الجهــات الحكوميــة اإلمكانــات 
والخــرات الالزمــة، لذلــك ســعت الحكومــة والجهــات املحليــة والشــعبية والتنظيميــة إىل البحــث عــن أرسع الطــرق 
ــة التعلــم مــن  إلدارة هــذه األزمــة، ومثــل العديــد مــن الحكومــات يف العــامل، مــن خــالل عمليــة تجريبيــة ومحاول
الخطــأ والصــواب.  فــكان أول هــذه الجهــود هــو تشــكيل جســم يشــتمل عــىل القــوى الفاعلــة كافــة، وبذلــك صــدرت 
التعليــامت مــن لجنــة الطــوارئ العليــا للمحافظــني كافــة، بالعمــل عــىل تشــكيل لجــان طــوارئ، وقامــوا بدورهــم 
ــة، وإصــدار توجيهاتهــم بتشــكيل  ــه اإلداري ــة، كل حســب تبعيت ــة كاف ــة والقروي ــس البلدي باســتدعاء رؤســاء املجال

اللجــان التــي ســتتوىل، بدورهــا، إدارة أزمــة جائحــة كورونــا.

تشــري نتائــج املقابــالت التــي تــم إجراؤهــا مــع العديــد مــن رؤســاء املجالــس القرويــة، إضافــة إىل مجموعــات النقــاش 
البؤريــة، إىل وجــود خلــل يف نظــام الحوكمــة الخاصــة بالجائحــة، فعــىل الرغــم مــن االســتجابة الرسيعــة للحكومــة، 
وإعــالن حالــة الطــوارئ مــن قبــل الحكومــة وتشــكيل لجــان الطــوارئ يف مختلــف املناطــق، فــإن غيــاب التنســيق 
والتعــاون بــني الجهــات املختلفــة ذات العالقــة )الحكومــة املركزيــة، املحافظــات واألجهــزة األمنيــة، هيئــات الحكــم 
ــىل  ــاملة )ع ــة والش ــتجابة الرسيع ــاب االس ــة( أدى إىل غي ــاندة والرشيك ــات املس ــوارئ، املؤسس ــان الط ــيل، لج املح
املســتويني املركــزي واملحــيل( يف مواجهــة جائحــة كورونــا.  فكــام ذكرنــا ســابقاً، مل يكــن هنــاك أي تعليــامت واضحــة 
وشــاملة بشــأن تشــكيل لجــان الطــوارئ وآليــات عملهــا، أضــف إىل ذلــك غيــاب التنســيق املنهجــي بــني املؤسســات 
الحكوميــة يف املــدن الرئيســية واملناطــق البعيــدة عــن مراكــز املــدن، وبخاصــة يف املناطــق املصنفــة “ج”، كــام مل يكــن 
هنــاك أي آليــات واضحــة لتوزيــع املســاعدات )عــىل ســبيل املثــال، الجــدل الــذي حصــل حــول صنــدوق وقفــة عــز( 
واألدوات الطبيــة بــني مختلــف املناطــق، فقــد عانــت بعــض املناطــق التــي تأثــرت كثــرياً مــن الجائحــة مثــل محافظــة 
الخليــل مــن نقــص كبــري يف رشائــح الفحــص، وأجهــزة التنفــس االصطناعــي، ومراكــز الحجــر، عــىل الرغــم مــن أنهــا 

املدينــة األكــر تعــداداً للســكان.

ــة  ــرارات املتعلق ــض الق ــط يف بع ــاك تخب ــاً، كان هن أيض
فيهــا بشــكل واضــح غيــاب  التــي ظهــر  باإلغــالق، 
التنســيق بــني الحكومــة واملحافظــات والغــرف التجاريــة، 
ففــي حــني أقــرت الحكومــة اإلغــالق يف محافظــات 
نابلــس والخليــل ورام اللــه، رفــض املحافظــون يف بعــض 
ــا  ــة، م ــرف التجاري ــك الغ ــرارات، وكذل ــذه الق ــدن ه امل
خلــق حالــة كبــرية مــن التخبــط بــني املواطنــني وأصحاب 
املنشــآت.  مــن ناحيــة أخــرى، جــاءت معظــم اســتجابات الحكومــة ووحــدات الحكــم املحــيل للجائحــة تحــت البنــد 
اإلغــايث، وتركــزت تحديــداً يف توفــري الطــرود الغذائيــة واملــواد التموينيــة لــأرس املحتاجــة ومبالــغ محــدودة مــن املــال 
لــأرس املحتاجــة، يف حــني غابــت االســتجابات والتدخــالت التنســيقية يف قطاعــات رئيســية ومهمــة أخــرى كقطــاع 
التعليــم، والزراعــة، والصحــة، والخدمــات األساســية.  فعــىل ســبيل املثــال، مل يكــن لــدى معظــم املجالــس املحليــة 
أي خطــة أو ميزانيــات خاصــة بعــودة الطلبــة إىل املــدارس، أو لدعــم املزارعــني يف توفــري املــواد األوليــة، أو تســويق 

ــة خــالل فــرتة الجائحــة. املنتجــات الزراعي

مــن املالحــظ أن تدخــالت الحكومــة يف قطــاع التعليــم أظهــرت تأخــر وزارة الرتبيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العــايل 
ــا يف  ــة وأدخله ــات التعليمي ــك املؤسس ــذي أرب ــر ال ــوارئ، األم ــة الط ــع حال ــج م ــم وممنه ــكل منظ ــل بش يف التعام
ــة ترقــب، وبحــث عــن إجابــات، وهــو مــا يشــري إىل غيــاب الحوكمــة الشــاملة واالســتجابة الرسيعــة للجائحــة  حال
يف قطــاع التعليــم.  كــام كشــفت نتائــج البحــث امليــداين أن غالبيــة املبــادرات الخاصــة بالتعليــم عــن بعــد كانــت 
ذاتيــة مــن املعلــامت واملعلمــني، دون التنســيق الــكايف مــع الــوزارة أو مديريــات الرتبيــة والتعليــم يف املناطــق.  عــىل 
ســبيل املثــال، أفــاد أحــد رؤســاء املجلــس القــروي يف منطقــة األغــوار أن متطوعــني مــن القريــة، وليــس وزارة الرتبيــة 

يفي  ال  مساعدات  من  الحكومة  تقدمه  كانت  ما  “إن 
صناديق  إن  حيث  االحتياجات،  من  األدىن  بالحد 
مساعدات  تحتوي عىل  السكان  تصل  التي  املساعدات 

غذائية أو معقامت ال تكفي أليام معدودة”.

أحد رؤساء املجالس القروية يف منطقة األغوار
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والتعليــم، هــم مــن أطلقــوا حملــة لتعليــم األطفــال، وعقــد دورات خاصــة لطلبــة الثانويــة العامــة، وهــو مــا أكــده 
ــة  ــم بعــد إعــالن حال ــة التعلي ــوزارة بشــأن اســتمرار عملي ــل ال ــة مــن قب ــاب رؤي ــة عــن غي ــة حبل األهــايل يف بلدي

الطــوارئ، مــا تســبب بإربــاك كبــري لأهــايل والطلبــة.

1-4 غياب خطة إغاثية أو نظام واضح لتقديم املساعدات وغياب عادل لتوزيع املواد لدى الهيئات املحلية

كان إلطــالق برنامــج املســاعدات بعــض التأثــريات الســلبية عــىل الهيئــات املحليــة بســبب غيــاب اآلليــات الواضحــة 
للــرف، حيــث تســببت يف بعــض املناطــق يف حــدوث حالــة مــن الصــدام بينهــم وبــني املجتمــع املحــيل، عــىل الرغــم 
مــن عــدم مســؤولية املجالــس املحليــة املبــارشة عــن تقدميهــا وتوزيعهــا.  وهنــا يــدور الحديــث، بشــكل خــاص، عــن 
املنصــة الحكوميــة الخاصــة باملســاعدات، وكذلــك صنــدوق وقفــة عــز.  يف هــذا الشــأن، أشــار أحــد رؤســاء املجالــس 
املحليــة يف منطقــة قلقيليــة قائــالً “إّن هــذه املســاعدات صنعــت فجــوة بــني املواطــن وبــني البلديــة: ملــاذا حــدث 
ذلــك؟ ومــا املقصــود منهــا؟ هنــاك أنــاس حصلــوا عــىل املســاعدات مرتــني، مــرة مــن خــالل التســجيل عــن طريــق 
ــني األطــراف، كانــت  ــاك تنســيق ب ــا الحكومــة، مل يكــن هن ــي أطلقته ــق املنصــة الت ــة عــن طري ــة، ومــرة ثاني النقاب
هنــاك حالــة مــن الفــوىض، هنــاك أصحــاب رشكات حصلــوا عــىل مســاعدات، بينــام حــرم منهــا العامــل املتــرر، لقــد 
خلــق هــذا إشــكالية بــني املواطــن والبلديــة، اتهمونــا باملحابــاة يف توزيــع املســاعدات، أصبحــت هنــاك حالــة مــن 
عــدم الثقــة، تفائلنــا بدايــة الجائحــة ألنــه إىل حــد مــا ردمــت الفجــوة بــني الســلطة واملواطــن، وكان هنــاك إجــامع 
عــىل رضورة تضافــر الجهــود، والتعــاون بــني جميــع األطــراف ملواجهــة هــذه الجائحــة، ولكــن مــا حصــل يف موضــوع 

املســاعدات أعــاد هــذه الفجــوة مــرة أخــرى”.
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القسم الثاين: التدخالت الالزمة لتحسني مستوى الحوكمة خالل جائحة كورونا

2-1 رفع مستوى الشفافية ووضوح التعليامت واإلجراءات الخاصة بتشكيل لجان الطوارئ

املدى القصري:
إصــدار قــرار بإعــادة صياغــة وتركيبــة كافــة لجــان الطــوارئ يف املناطــق عــىل أســس واضحــة، وضمــن اســرتاتيجية   .1

موحــدة للجميــع، والعمــل عــىل إيجــاد صيغــة قانونيــة ومرجعيــة واضحــة وموحــدة تحــدد:
آلية تشكيل اللجنة.  •

األعضاء.  •
املهام والصالحيات.  •

املرجعيات، مبا يضمن عدم ازدواجية الصالحيات وتضاربها.  •
عالقة املركز مع األطراف.  •

املدة القانونية لعمل اللجنة.  •

املدى املتوسط:
تعزيــز قــدرات الهيئــات املحليــة مــن خــالل تقديــم تدريبــات متخصصــة يف إدارة األزمــة، ووضــع منــوذج إجــراءات   .1

موحــدة يتــم التعامــل معهــا كقواعــد أساســية يسرتشــد بهــا يف حــال تفــي هــذه األزمــة، تشــمل:

تشكيل اللجان يف حالة الطوارئ.  •
إدارة املوارد املالية واللوجستية.  •

التنسيق بني مختلف الرشكاء املنخرطني يف اللجنة، وإدارتهم.  •
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كيفية إرشاك املجتمع املحيل يف إسناد عمل اللجان ودعمها.  •
كيفية إرشاك القطاع الخاص وطلب الدعم واملساندة.  •

عمــل محــاكاة وتطبيــق التدريبــات بشــكل عمــيل للتأكــد مــن قــدرة املجالــس عــىل االســتجابة الرسيعــة يف   •
حــال وقــوع األزمــة.

كيفية بناء قواعد بيانات أساسية وكيفية إدارة هذه البيانات وتحليلها.  •

2-2 تخفيف األعباء املالية للهيئات املحلية وتخصيص ميزانية خاصة بالطوارئ

املدى القصري:
إصــدار تعليــامت بتقديــم خصــم تصــل نســبته إىل 25% للمواطنــني، لتشــجيعهم عــىل ســداد الرســوم املســتحقة   .1

عليهــم مــن الخدمــات املقدمــة لهــم.
االســتمرار بــرف رســوم النقــل عــىل الطــرق، التــي تقــوم وزارة املاليــة بتحصيلهــا لصالــح البلديــات واملجالــس   .2

ــة. ــس القروي ــات واملجال ــات البلدي ــة بشــكل منتظــم، وعــدم تأخريهــا لدعــم ميزاني القروي
ــاً  ــذا مطلب ــر ه ــاص، ويعت ــاع الخ ــع القط ــة م ــالل الرشاك ــن خ ــا م ــز إيراداته ــة بتعزي ــات املحلي ــامح للهيئ الس  .3
ــة الناجمــة عــن الجائحــة. ــادة البطال ــة الرتاجــع االقتصــادي وزي ــاً للنمــو االقتصــادي، وملواجهــة حال تنمويــاً رضوري

منــح صالحيــات أكــر وتفويــض للمجالــس البلديــة والقرويــة بشــكل دائــم وليــس آنيــاً، لتجنــب انتظــار التعليامت   .4
أو تفويــض الصالحيــات يف حــال وقــوع األزمــة.

إعــادة النظــر يف كافــة النصــوص القانونيــة واللوائــح التــي تحــدد صالحيــات املجالــس البلديــة والقرويــة، وتعديــل   .5
تلــك التــي تركــز عــىل املركزيــة وتحويلهــا باتجــاه الالمركزيــة، وبخاصــة فيــام يتعلــق باألمــور املاليــة.

املدى املتوسط:
يف حــال اســتمرت أزمــة كورونــا يف ظــّل توقعــات باســتمرارها حتــى خريــف العــام املقبــل 2021، وتحســباً لوقــوع   .1
أزمــات مشــابهة، ميكــن العمــل عــىل إقــرار ميزانيــة طــوارئ لكافــة املجالــس البلديــة والقرويــة وااللتــزام برفهــا، 
أو توفــري األمــوال املخصصــة لــكل مجلــس، بحيــث يتــم توفريهــا مبــارشًة فــور وقــوع أي أزمــة ملواجهــة األعبــاء 

التــي ســرتافقها.
ــا ورصفهــا  ــة طــوارئ لجائحــة كورون ــات املتوقعــة، وإقــرار ميزاني ــات عــىل أســاس األولوي ــة املوازن إعــادة هيكل  .2

ــة. ــة والقروي ــس البلدي ــم املجال لدع
تقســيط الديــون املرتاكمــة عــىل املواطنــني عــىل دفعــات )4-6( ابتــداًء مــن 2021/1/1، مــع االحتفــاظ بنســبة   .3
الخصــم ملــن يســدد كامــل املبلــغ يف الربــع األول مــن الســنة، مــا يســاهم يف تدفــق اإليــرادات، واملســاهمة إىل 

حــد مــا يف تغطيــة العجــز الــذي خلفتــه الجائحــة.
إصدار قرار بتخصيص بند طوارئ وإقراره عىل بنود امليزانية، مع االلتزام برف املخصص املطلوب.  .4

إعــادة النظــر يف بعــض التصنيفــات القامئــة للمجالــس البلديــة والقرويــة، فبعــض املجالــس مصنفــة عــىل أنهــا   .5
ــك. ــون كذل ــا ألن تك ــة واللوجســتية ال تؤهله ــا املالي ــة يف حــني أن قدراته ــس بلدي مجال

العمــل عــىل صياغــة وإقــرار قانــون خــاص بالطــوارئ للهيئــات املحليــة، مبــا ال يتعــارض مــع القانــون األســايس، ومبــا ال   .6
يســمح بإســاءة اســتغالل الصالحيــات مــن قبــل رؤســاء املجالــس البلديــة والقرويــة.

رضورة إدراج نصوص قانونية تتعلق بآليات املحاسبة والرقابة عىل األداء أثناء فرتات الطوارئ.  .7

2-3 توفري اإلمكانيات واألدوات الالزمة ملواجهة الجائحة عىل املستوى الوطني، وتوزيعها بشكل عادل بني املحافظات

املدى القصري:
رضورة تعزيــز جاهزيــة املستشــفيات ملواجهــة الجائحــة، وبخاصــة مــع قــرب فصــل الشــتاء الــذي مــن املتوقــع   .1
أن يشــتد فيــه انتشــار الفايــروس يف معظــم املناطــق.  يتطلــب ذلــك زيــادة قــدرة املستشــفيات الحكوميــة عــىل 
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مواجهــة الجائحــة، مــن خــالل توفــري عــدد كاٍف مــن أجهــزة التنفــس االصطناعــي يف مختلــف املحافظــات، وأيضــا 
تحويــل بعــض املبــاين العامــة املالمئــة لتكــون جاهــزة الســتقبال الحــاالت الخطــرية يف األشــهر القادمــة، أســوة مبــا 

تقــوم بــه باقــي الــدول.
ــتقبال  ــز الخاصــة باس ــة واملراك ــف املستشــفيات الحكومي ــض يف مختل ــم التمري ــة وطواق ــوادر الطبي ــز الك تعزي  .2
ــة  ــات الطبي ــف التخصص ــا مبختل ــروس، ورفده ــة الفاي ــزة ملواجه ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــا يف الضف ــرىض كورون م

ــخ(. ــاغ، ... إل ــكىل، الدم ــكري، ال ــب، الس ــو القل )أخصائي
ــا، فنســبة كبــرية منهــا ترفــض  حــث املستشــفيات الخاصــة عــىل توفــري أقســام خاصــة باســتقبال مــرىض كورون  .3

ــروس. ــه بالفاي ــت إصابت ــال ثبت ــض يف ح ــتقبال املري اس
األخــذ بعــني االعتبــار التوزيــع العــادل للمعــدات واألدوات الالزمــة ملواجهــة الجائحــة يف مختلــف املناطــق، مــع   .4

األخــذ بعــني االعتبــار االحتياجــات املتغــرية نتيجــة لحالــة تفــي الوبــاء يف كل منطقــة.
توزيــع معــدات التعقيــم الحديثــة ضمــن االحتياجــات للمناطــق األكــر حاجــة، وبخاصــة املالبــس، وذلــك لضــامن   .5
ســالمة الطواقــم التــي تقــوم بعمليــة الــرش، وكذلــك املــواد ذات الجــودة العاليــة، عــىل أن يكــون ذلــك بدعــم 
حكومــي أو مؤسســات محليــة أو دوليــة وبتوجيهــات مــن الحكومــة.  ســيعمل ذلــك عــىل تخفيــف النفقــات عــىل 

الهيئــات املحليــة، ويزيــد مــن املســاهمة اإليجابيــة للحوكمــة.
توجيــه الدعــم املخصــص مــن الجهــات املانحــة للمناطــق األكــر احتياجــاً لــرشاء مــواد ومســتلزمات التعقيــم، دون   .6

أن يؤثــر ذلــك عــىل أصــل املنحــة املخصصــة للمشــاريع التنمويــة.
إصــدار تعليــامت مــن قبــل رئيــس الحكومــة لــوزارة النقــل واملواصــالت لجــرد ســيارات التنقــل التابعــة ملختلــف   .7
ــة املجالــس  ــوزارة أو املؤسســة إىل ملكي ــة ال ــة، ونقــل بعضهــا مــن ملكي ــة وشــبه الحكومي املؤسســات الحكومي
البلديــة أو القرويــة التــي ال متتلــك ســيارات نقــل نهائيــاً، أو لديهــا نقــص بتزويدهــا بســيارة واحــدة عــىل األقــل 
)ميكــن تطبيــق هــذا اإلجــراء خــالل فــرتة الجائحــة(.  هــذا اإلجــراء يعمــل عــىل إعــادة توزيــع املــوارد يف ظــل 

نقــص اإلمكانــات الحاليــة.

املدى املتوسط:
ــىل  ــا ع ــيارات، وتوزيعه ــن الس ــدد م ــرع بع ــىل الت ــة ع ــؤوليتها االجتامعي ــار مس ــاص يف اط ــاع الخ ــث القط ح  .1

املجالــس القرويــة والبلديــة حســب األولويــة.
ــن  ــي م ــة، والت ــبب الجائح ــدث بس ــن أن تح ــي ميك ــورات الت ــة التط ــا، ملواجه ــة وتخزينه ــات إضافي رشاء كمي  .2
املمكــن أن ترتتــب عليهــا زيــادة عامليــة يف الطلــب وصعوبــة يف توفريهــا، وهــذا ميكــن أن يتــم، ايضــاً، مــن خــالل 

ترعــات عينيــة مــن قبــل القطــاع الخــاص.

2-4 تعزيز الحوكمة ورفع مستوى ثقة املواطنني باإلجراءات والتعليامت

املدى القصري:
إطــالق الحمــالت التوعويــة املمولــة عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي، واالســتعانة مبنصــات املجالــس البلديــة   .1
ــادرات مــن الــرشكات واملؤسســات  ــا وزارة الصحــة، أو املب ــي تنتجه ــة ســواء الت ــة لنــرش املــواد التوعوي والقروي

ــة. ــاء املعروف ــض وكاالت األنب وبع
تنظيــم لقــاءات وجاهيــة مــع األمهــات ضمــن معايــري الســالمة العامــة وقواعــد التباعــد االجتامعــي، مــن خــالل   .2
املراكــز النســوية أو املجالــس البلديــة والقرويــة أو حتــى املــدارس، لتوعيتهــم مبــدى خطــورة الفايــروس، وســبل 

الوقايــة منــه، مــن خــالل االلتــزام بالتعليــامت الصــادرة عــن وزارة الصحــة الفلســطينية.
يف حــال فتــح املســاجد والكنائــس أمــام الجمهــور، ال بــد مــن االســتفادة منهــا كمنابــر للتوعيــة بخطــر الفايــروس،   .3

وأهميــة االلتــزام بالتعليــامت الصــادرة عــن وزارة الصحــة.
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تكثيــف حمــالت للتوعيــة بكيفيــة التعامــل مــع اإلصابــات، ورضورة التزامهــا بالحجــر، وتقديــم الدعــم النفــي   .4
ــاً. ــاره أمــراً معيب ــروس باعتب لهــا، وبخاصــة يف املجتمعــات التــي تنظــر إىل الفاي

املدى املتوسط:
إنشــاء نظــام خــاص يؤســس الســتحداث رشطــة خاصــة بالهيئــات املحليــة ضمــن صالحيــات واضحــة لهــا عالقــة   .1

ــة املخالفــني. ــة، ومعاقب بتطبيــق اإلجــراءات الصحي

2-5 تحسني البيئة العامة وتوفري األدوات والوسائل التي تساند الحوكمة الرسيعة والشاملة

املديان القصري واملتوسط:
توجيــه الدعــم ســواء الحكومــي أو غــري الحكومــي املخصــص للهيئــات املحليــة خــالل الفــرتة القادمــة ملســاعدتها   .1
ــوب أو  ــزة الالبت ــت، أجه ــري اإلنرتن ــل: توف ــة؛ مث ــا الجائح ــي فرضته ــيل الت ــع املح ــات املجتم ــة احتياج يف تغطي

ــة. ــة التعليمي الحاســوب لضــامن اســتمرار العملي
إنشاء أنظمة معالجة املياه العادمة، واالستفادة منها يف عملية الري يف ظّل شح املياه.  .2

التعــاون مــع املجلــس البلــدي أو القــروي لتحديــد االحتياجــات أو التدخــالت املطلوبــة، وبخاصــة مــع انتهــاء فــرتة   .3
اإلغــالق، والدخــول يف مرحلــة التعايــش مــع الفايــروس بحســب تعريــف وزارة الصحــة الفلســطينية.

إطــالق حمــالت التمويــل والترعــات عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي، واالســتعانة مبنصــات املجالــس البلديــة   .4
والقرويــة لنــرش املــواد التوعويــة؛ ســواء التــي تصدرهــا وزارة الصحــة، أو املبــادرات مــن الــرشكات واملؤسســات 

ــاء املعروفــة. وبعــض وكاالت األنب
أن تقــوم رشكات االتصــاالت ومــزودو هــذه الخدمــات بتخصيــص منصــات للهيئــات املحليــة، وتزويدهــا بهــذه   .5

ــاين. ــكل مج ــات بش ــذه الهيئ ــم ه ــب طواق ــاندة، وتدري ــج املس ــة وبالرام التقني

2-6 وضع نظام واضح يف آليات تقديم املساعدات
ا

املديان القصري واملتوسط:
مــن املفضــل أن تقــوم الجهــات املســؤولة عــن املنصــة بإطــالع املجلــس البلــدي أو القــروي عــىل القوائــم قبــل عمليــة   .1
ــالع  ــم عــىل اطّ ــاً؛ كونه ــراد املحتاجــني حق ــى األف ــالت أو حت ــد العائ ــا ومســاعدتهم يف تحدي الــرف، للتحقــق منه

وعلــم أكــر مــن الجهــة القامئــة عــىل إدارة املنصــة )ضمــن مقولــة أهــل مكــة أدرى بشــعابها(.

2-7 العمل عىل تطبيق الحكومة اإللكرتونية وانقاذ الترشيعات الخاصة بذلك

املديان القصري واملتوسط:
ــات  ــع السياس ــالل وض ــن خ ــا، م ــة كورون ــدي لجائح ــتجابة للتص ــود االس ــود جه ــة أن تق ــىل الحكوم ــب ع يج  .1
املناســبة، والتنســيق، وتوفــري التمويــل مــا أمكــن، والتطبيــق الرسيــع والعاجــل، وهنــا يجــب أن يســاهم القطــاع 

ــع. ــه مصلحــة للجمي ــا في ــة مل ــة اإللكرتوني الخــاص يف توســيع نطــاق الحكوم
ــل  ــة يف مث ــة االقتصــاد فعال ــة يبقــي عجل ــات الحكومي ــع املؤسســات والهيئ ــة واحــدة تشــمل جمي 2.  إنشــاء بواب
هــذه الظــروف، ويخفــف مــن األرضار التــي قــد تلحــق بالقطاعــات؛ وذلــك مــن خــالل أن يعمــل بعــض موظفــو 
الحكومــة مــن املنــزل، وتقديــم الخدمــات اإلداريــة إلكرتونيــاً، وأن يتــم إبــالغ صاحــب الخدمــة عنــد جهوزيتهــا 

للحصــول عليهــا إلكرتونيــاً.
تفعيل الترشيعات الخاصة بالحكومة اإللكرتونية بأرسع وقت ممكن.  .3


