
كما هو معروف، تعاني السلطات المحلّية العربّية من تمييز شديد وطويل األمد في مجال األراضي 
وتوزيع المدخوالت، وقد بدأت وزارة الداخلّية قبل حوالّي 3 سنوات بسيرورة إنشاء سبع لجان جغرافّية 
ّرة للمدخوالت. يستعرض هذان 

ِ
تناقش توسيع مناطق النفوذ واعادة توزيع مدخوالت المناطق الُمد

الكتيبان عملّية تقديم الطلب إلى وزارة الداخلّية في هذا المواضيع، وهو ما نرى بأّنه سيكون بمثابة أداة 
تساعدكم وتتيح لكم تقديم طلبات أفضل وذات فرص نجاح أكبر.

لقد عانت السلطات المحلّية العربّية على مدار السنوات من انعدام المساواة في توزيع األراضي وتوزيع 
المدخوالت. ففي حين أّن السّكان العرب، الذين يعيشون في بلدات عربّية، يشكّلون %15 من سّكان الدولة، 
إال أّن مساحة منطقة نفوذ السلطات المحلّية لهذ البلدات تشّكل %3.4 فقط من مساحة الدولة. أّدت 
هذه الحالة إلى تحّديات عديدة تواجهها السلطات العربّية، مثل: نقص في حلول المسكن لألزواج الشاّبة، 
نقص في المؤّسسات الجماهيرّية وفي المساحات العاّمة المفتوحة، ونقص في مراكز التشغيل، وغيرها.

 جزئّي. ففي أعقاب توصية طاقم 
ٍ

تّم في السنوات األخيرة إنشاء جهاز ليقوم بالبدء بمعالجة هذا التمييز بشكل
تهدف هذه  لجان جغرافّية.  الداخلّية سبع  وزارة  أنشأت  العربّية،  البلدات  المسكن في  أزمة  لحّل  يوًما"  "الـ120 
اللجان إلى فحص المناطق البلدّية التي تقع ضمن مسؤولّيتها، ومناقشة مواضيع متنّوعة مثل: تغيير منطقة 
 أسبوعّي 

ٍ
ّرة للمدخوالت. تشمل اللجان مهنّيين وتلتئم بشكل

ِ
نفوذ البلدات وتقاسم المدخوالت من المناطق الُمد

لمناقشة هذه المواضيع. مع إنهاء عملها، تقّدم اللجان توصياتها لوزير الداخلّية، وهو من يّتخذ القرار األخير.

على الرغم من أّن بعض القرارات التي يتم اّتخاذها في إطار عمل اللجان تبين بأّن هذه اللجان ليست معافاة 
تماًما من االعتبارات السياسّية، إال أّننا واثقون من أّن وجود هذا الجهاز يخلق فرًصا للسلطات المحلّية العربّية. 
يمكننا القول من تجربتنا إّنه كّلما كان الطلب الُمقّدم لوزارة الداخلّية ولّلجان الجغرافّية أفضل وأكثر مهنّية، كّلما 

مة للطلب. ارتفعت فرصة نجاح السلطة المقدِّ

التي تّم تقديمها إلى اللجان الجغرافّية،  اللذان يستندان إلى تحليل عشرات الطلبات  يستعرض هذان الكتّيبان، 
المهم  من  التي  المحتويات  بتفصيل  وتقوم  بتوّسع،  الطلب  تقديم  سيرورة  المهنّيين،  استشارة  إلى  باإلضافة 
 كبير. لزيادة نجاعة الكتّيبات 

ٍ
أن يشملها الطلب. سيزيد استخدام هذه األدوات، برأينا،من احتمال نجاحكم بشكل

بأقصى حّد، ننصحكم بإرسالها إلى المستشارين الذين سيعملون معكم على تقديم الطلب.

سيسعدنا تقديم المساعدة واإلجابة على أسئلتكم، ومرافقتكم خالل هذه السيرورة.

لتفاصيل إضافّية، يمكنكم التوّجه لنوغا شاني، 
مخّططة مدن ومرّكزة مجال اللجان الجغرافّية في جمعّية سيكوي. 
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