خطوات التحديث /التمديد السنوي للخطط التنموية االستراتيجية
أوال :المتابعة والتقييم السنوي للخطة
تتم المتابعة السنوية من خالل:
 .1ضبط المشروعات المتأخرة التي لم تنفذ في عام ما بحسب ما كان مخطط لها مع تحديد أسباب ذلك.
سبّق وكان من المفترض تنفيذها في أعوام الحقة مع تحديد أسباب ذلك.
 .2ضبط المشروعات التي نفذت بشكل ُم َ
.3

ضبط المشاريع التي تم إلغائها اسباب ذلك.

 .4أمكانية إضافة مشروع أو عدة مشاريع ظهرت الحاجة الدراجها ضمن خطة التنفيذ للعام القادم على أن
نحقق األهداف االستراتيجية الخاصة بالبلديات.
.5

إجراء تقييم سنوي لمدى تحقق األهداف التنموية التي حددتها الخطة

 .6من الممكن تحميل آخر نسخة من الخطة المحدثة من خالل موقع www.baladiyat.ps
الجهة المنفذة :وحدة التخطيط التنموي االستراتيجي ،لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي
المشاركون :موظف/ة وحدة التخطيط االستراتيجي  ،فريق التخطيط األساسي
أسلوب التنفيذ :عمل مكتبي  +اجتماعات
طريقة التنفيذ
 يقوم منسق/ة وحدة التخطيط باستخدام األداة رقم  1لضبط المشروعات المتأخرة عن التنفيذ في العام المعني
بالتقييم وتلك المنفذة بشكل ُم َسبّق من األعوام الالحقة؛ وتلك التي تم إلغائها ومن المقترح أن تتم عملية ضبط
المشروعات هذه خالل النصف األول من شهر تشرين ثاني من كل عام لالستفادة من نتائجها في عملية
التقييم.
 يقوم المنسق/ة باالتصال بالشركاء ،وكذلك المنفذين لمشروعات من القطاع الخاص ضمن الخطة لتقديم تقارير
عن هذه المشروعات.
 في حال وجود ضرورة الضافة مشاريع جديدة وتوصيفها مستعينين بأداة رقم  3على ان تكون اضافة هذه
االسباب مبررة و تنفيذها يحقق االهداف االستراتيجية ،ويتم تثبيتها بعض موافقة المجتمع المحلي عليها في
اللقاء الجماهيري.
 يقوم المنسقققق/ة باستتتتخدام األداة رقم  2أيضقققا بتلخيي قيم الماتقققرات التنموية الواردة في مصقققفوفة المتابعة
والتقييم؛ وذ لك بالت عاون مع الج هات ذات العال قة من دا خل الهي ئة المحل ية و خارج ها ، ،ب ما في ذ لك فريق
التخطيط األسقققاسقققي ،مسقققتعينا بمصقققادر المعلومات وأدوات القياد بحسقققب ما وردت في مصقققفوفة المتابعة
والتقييم ،ومن األفضل أن تتم عملية التقييم هذه خالل تهر تشرين أول وحتى منتصف تهر تشرين ثاني من
كل عام .هذا ويمكن االستعانة بأعضاء من لجان القضايا المجتمعية للمساعدة في عملية التقييم السنوي للخطة.
 يقوم المنسقق/ة بتسقليم نسقخة من نتائم عملية ضقبط تنفيذ المشقروعات ونسقخة من نتائم عملية التقييم ،يسقلمها
لرئيس وأعضققققققققاء المجلس تمهيققدا الرالع الجمهور عليهققا من خالل لقققاء مجتمعي البي ق المفتوح) يعقتتد
خصيصا لهذا الغرض قبل نهاية شهر تشرين ثاني من ذلك العام.
 يجب أن تاخذ نتائم المتابعة ضققبط تنفيذ المشققروعاتل والتقييم باالعتبار عند تحديخ الخطط السققنوية؛ وهذا
ما سيتم التطرق إليه الحقا.
 يجب أن تاخذ نتائم المتابعة ضققبط تنفيذ المشققروعاتل والتقييم باالعتبار عند تحديخ الخطط السققنوية؛ وهذا
ما سيتم التطرق إليه الحقا.

المخرج من النشاط :ملخص المتابعة والتقييم السنوي للخطة التنموية

ثانيا :اطالع المجتمع المحلي على مدى تحقيق الخطة

الجهة المنفذة :وحدة التخطيط االستراتيجي
المشتتتاركون :ممثلو المجتمع المحلي ، ،فريق التخطيط األسقققاسقققي أعضقققاء لجان القضقققايا المجتمعية ،أعضقققاء مجلس
وموظفو الهيئة المحلية
أسلوب التنفيذ :لقاء مجتمعي (البيت المفتوح)
المالحق ني الدعوة ،قائمة الحضور مادة العرض ،صور من اللقاء ... ،الخل.
يقوم منسق/ة وحدة التخطيط -خالل اجتماع -بتحضير صيغة الدعوة التي سيتم توجيها للمدعوين مرفقا معها أجندة
اللقاء.
نموذج :أجندة مقترحة للقاء الجماهيري السنوي
أجندة مقترحة للقاء الجماهيري السنوي وهو بعنوان "عرض نتائج التقييم السنوي للخطة اإلستراتيجية
التنموية"
التاريخ
المكان
الوقت المقترح
 45دقيقة
 60دقيقة
 10دقائق
 70دقيقة
 10دقائق











النشاط
التسجيل
الترحيب واالفتتاح
تقديم عرض مختصر حول منهجية إعداد التقييم
تقديم عرض حول مخرجات تقييم الخطة اإلستراتيجية التنموية للعام 20......
استراحة
نقاش ومالحظات
االختتام

يقوم رئيس الهيئة المحلية بتوقيع الدعوات.
تتولى وحدة التخطيط االسققققتراتيجي توجيه الدعوات ألعضققققاء لجنة ممثلي أصققققحاب العالقة وأعضققققاء لجان
القضقققايا المجتمعية ،باإلضقققافة إلى ممثلي الماسقققسقققات المحلية والعائالت وليرهم من مختلف فئات المجتمع
المحلي .يفضل أن ال يزيد عدد الدعوات الموجهة عن  200دعوة.
يتولى من سق/ة وحدة التخطيط اال ستراتيجي -بالتن سيق مع الدائرة المعنية في الهيئة المحلية -التح ضير وتوفير
الدعم اللوجستي لهذا اللقاء وإدارة جلساته.
 ،يقوم منسق/ة وحدة التخطيط بتحضير المادة التي سيتم عرضها خالل اللقاء.
نموذج لجدول محتويات مقترح لمادة العرض الخاصة باللقاء المجتمعي السنوي
الموضوع
الترتيب
أهداف اللقاء
1
منهجية ومراحل إعداد التقييم السنوي للخطة
2
مخرجات عملية التقييم
3
التوصيات
4
يكلف احد موظفي وحدة التخطيط االستراتيجي أو أي دائرة أخرىل بتسجيل مالحظات وتوصيات المشاركين
أثناء اللقاء.
تقوم وحدة التخطيط االستراتيجي بتحضير تقرير يوثق مجريات اللقاء وما نتم عنه من توصيات.
يعمل منسق/ة وحدة التخطيط االستراتيجي على متابعة المالحظات والتوصيات الناجمة عن هذا اللقاء واألخذ
بها بالتنسيق مع لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي.



المخرج من النشاط :تقرير اللقاء المجتمعي السنوي (لقاء البيت المفتوح)

نموذج عمل رقم  :1مصفوفة خطة التنفيذ لعام 2017
المجال التنموي
البنية التحتية والبيئة
المجال القتصادي
المجال
االجتماعي
اإلدارة والحكم
الرشيد

المجموع الكلي (محتمل  +مضمون)  -دوالر أمريكي
المجموع الكلي لما تم تنفيذه دوالر أمريكي
المجموع الكلي (متمناة)  -دوالر أمريكي
المجموع الكلي للخطة التنموية (محتمل  +مضمون +متمنى)  -دوالر أمريكي
مالحظة :في حال كون المشروع ملغي ال داعي الستكمال االجدول بعد العمود رقم .6

رمز المشروع

القضية

األهداف

اسم المشروع

حالة
المشروع
( منفذ،
منفذ جزئي،
قيد التنفيذ،
ملغي،
ُمخطط)

حالة الصرف
التكلفة
التقديرية X
$1000

ما تم صرفه
فعليا في
األعوام السابقة

المتوقع
صرفه
للعام
2017

الجهة المرشحة
للتنفيذ
غير
الهيئة
الهيئة
المحلية
المحلية
حدد
القسم
المعني

حدد
الجهة

الجهة المرشحة
للتمويل
غير
الهيئة
الهيئة
المحلية
المحلية
حدد بند
الموازنة

حدد
الجهة

أسباب عدم تنفيذ
المشروع بحسب
الخطة السنوية أو
أسباب تنفيذ المشروع
سبّق أو أسباب
بشكل ُم َ
إلغاء أو إضافة
مشاريع

نموذج عمل رقم  2ملخص تقييم مدى تحقق األهداف التنموية
الهدف التنموي

مؤشرات القياس

ملخص تقييم مدى تحقق األهداف التنموية للعام 20 ........
القيمة الحالية للمؤشر (لهذا العام) نسبة التحقيق من القيمة المنشودة
لهذا العام

مجال البنية التحتية والبيئة

المجال االقتصادي

المجال االجتماعي

مجال اإلدارة والحكم الرشيد

اذكر األسباب في حال عدم تحقيق
تقدم في المؤشر

التوصيات

نموذج عمل رقم  3نموذج وصف برنامج/مشروع
ملخص برنامج/مشروع
اسم البرنامج/المشروع:

المجال التنموي:

الرقم:
خلفية عن البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ

مدة التنفيذ


أهداف البرنامج/المشروع



الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب ،فئات مهمشة،
الخ)


وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ...،الخ)







العدد المتوقع


األهداف التنموية التي يعمل على
تحقيقها



التكلفة التقديرية ()$

البرامج/المشروعات التي تمثل
متطلبا سابقا لهذا
البرنامج/المشروع




دوالر
عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة
 كيف؟
 من؟
 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟

المجموع (باألرقام)
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
المشروع ليس ذي بعد مكاني
األرض غير متوفرة
األرض متوفرة
في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني ،أدرج الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)



جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج البرنامم/المشروع ضمنه:

____________________
لير متوفرة
متوفرة جزئيا
متوفرة
تكاليف تنفيذ المشروع
نعم
 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
لير مطلوب
 بناء قدرات الجهة المنفذة
لير متوفرة
متوفرة جزئيا
متوفرة
 الموارد البشرية
مطلوب حددل________________________ :
لير متوفرة
متوفرة جزئيا
متوفرة
 دراسات/مخططات
لير مطلوب
مطلوب جزئيا
مطلوب
 دعم جماهيري
اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
سلبية :
ايجابية :


المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها
المخاطر/المعيقات




خارطة البعد المكاني للمشروع

