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 -0الخلفية والسياق
العديد من التحديات تواجه التجمعات السكانية الفلسطينية وتؤثر سلبا على مختلف نواحي الحياة

وأهمها االقتصادية واالجتماعية ،ولكون الهيئات المحلية الفلسطينية هي المؤسسات ذات الصلة

المباشرة مع المواطنين فانه يقع على عاتقها الحمل األكبر في مواجهة التحديات والعمل على

توفير حياة أفضل للمواطنين من خالل السعي لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير خدمات متميزة.

وفي ظل محدودية الموارد الذاتية وكبر حجم التحديات واالحتياجات ،تصبح عملية التخطيط
االستراتيجي على المستوى المحلي احتياجا ملحا على المستوى العالمي بشكل عام ،وعلى
المستوى الفلسطيني بشكل خاص.

وألهمية التخطيط التنموي االستراتيجي ،ولكونه أداة ناجحة تساعد في تحديد األولويات واألهداف
التنموية للتجمعات السكانية؛ ارتأت و ازرة الحكم المحلي ضرورة توضيح وتوحيد مفهوم ومنهجية

تحضير وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط التنموية اإلستراتيجية في الهيئات المحلية الفلسطينية.

إن التخطيط التنموي االستراتيجي هو منهج علمي يستخدم لبلورة األولويات واألهداف التنموية

للتجمعات السكانية وتحديد البرامج والمشروعات القادرة على تحقيق هذه األهداف خالل فترة

زمنية معينة ،بما يتماشى مع تطلعات السكان ،واألخذ باالعتبار الموارد المتاحة والمعوقات

المحتملة .وتنبع أهمية استخدام هذا المفهوم الحديث في التخطيط من كونه مرتكز على مبادئ
الحكم واإلدارة الرشيدة ،والتي تعتبر أساسية في أي مجتمع يسعى للتحرر والرقي والنهوض،
وذلك باالعتماد على موارده ومقوماته الذاتية .وتتمثل هذه المبادئ بما يلي:
 المشاركة :من حيث االعتماد على مشاركة المواطنين والمجتمع المحلي والقطاع الخاص
وأصحاب العالقة في تحديد القضايا واألولويات التنموية وعمليات اتخاذ القرار على
المستوى المحلي

 الشفافية والمساءلة :من حيث مشاركة المواطنين والمجتمع المحلي والقطاع الخاص
وأصحاب العالقة في تخطيط وتنفيذ النشاطات التنموية ،وتبوء مكانة بارزة في متابعة

وتقويم االنجازات وتحقيق األهداف المرجوة.

 التكاملية :من حيث التطرق للقضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية والبنية التحتية
واإلدارية ،ومن حيث التكاملية مع خطط المستويات اإلدارية المختلفة (المحلية واإلقليمية
والوطنية) والتخطيط الفيزيائي/الهيكلي وموازنات الهيئات المحلية.

 البعد االستراتيجي :من حيث التركيز على القضايا ذات األولوية مع األخذ باالعتبار
الموارد والفرص المتاحة والمعوقات المحتملة.
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فلسطينيا ،العديد من الهيئات المحلية الفلسطينية سعت جاهدة لالستجابة للتغيرات والتحديات

الفلسطينية مثل االزدياد في المستوى العمراني ،واالرتفاع في مستويات البطالة والفقر ،ومحدودية
السيطرة على المصادر الطبيعية واألرض ،والقيود المفروضة على حركة السكان والبضائع،
وغيرها من التحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،وباألخص تلك الملموسة على المستوى

المحلي ،وذلك بإيجاد آليات مبتكرة مثل إدخال مفاهيم التخطيط االستراتيجي في إدارة مدنها

بلداتها في محاولة لترتيب أولوياتها ،واالستجابة الحتياجات المواطن الفلسطيني المتزايدة في ظل

اإلمكانات والموارد المتاحة له.

وبازدياد تجارب التخطيط في هذا المجال ،وحيث أن و ازرة الحكم المحلي هي الجهة المشرفة على

عمل الهيئات المحلية المختلفة ،فقد ارتأت الو ازرة دراسة هذه التجارب المختلفة وتطوير مفهوم

ومنهجية تخطيط تنموي استراتيجي عملية ،تتماشى مع الواقع الفلسطيني وقدرة وامكانيات الهيئات

المحلية ،وقابلة للتطبيق في مدننا وبلداتنا الفلسطينية .لذلك ،باشرت اإلدارة العامة للتخطيط
والتنظيم العمراني في و ازرة الحكم المحلي ،وبالتعاون مع و ازرة التخطيط ،وصندوق تطوير

واقراض البلديات ،وبالشراكة مع بعض الجهات الدولية الداعمة في األراضي الفلسطينية في
مجال التخطيط التنموي االستراتيجي ،بالعمل على تحديد أسس التخطيط التنموي للمستوى

المحلي ،والمشار إليه بـ "التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية" ،والذي أقرته
ورقة السياسات الخاصة بذلك ،ويوضحه دليل اإلجراءات هذا الذي صدر منه النسخة األولى
بالتزامن مع تلك الورقة ،والمشار له في حينه بـ "دليل التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن

والبلدات الفلسطينية ."2002

 -3أهمية التخطيط التنموي االستراتيجي للهيئات المحلية
تتلخص أهمية التخطيط التنموي االستراتيجي للهيئات المحلية بما يلي:
 يمثل مرجعية لتحديد األولويات والمشرعات التنموية للتجمع السكاني
 يمثل مرجعية لتحضير الموازنات السنوية ،وكذلك لتجنيد األموال من المانحين
 وسيلة لتنسيق عمل دوائر الهيئة المحلية المختلفة وقياس مستوى أدائها
 أداة لتنسيق التواصل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي

 وسيلة لتعزيز مفاهيم الحكم الرشيد في هيئات الحكم المحلي الفلسطينية

 أداة للمواءمة ما بين التطلعات التنموية للهيئة المحلية وامكانياتها الحقيقية
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 أداة لتطوير قاعدة بيانات خاصة بالتجمع السكاني

 -2منهجية التخطيط بحسب هذا الدليل
تم تصميم منهجية التخطيط في هذا الدليل بشكل ُي َب ّسط عملية تحضير الخطط التنموية
اإلستراتيجية ويجعلها منسجمة مع احتياجات السكان وموائمة للحالة الفلسطينية؛ وذلك من خالل
إعطاء الفرصة لممثلي المجتمع المحلي للمشاركة الفاعلة في عملية تحضير الخطة ومتابعة

تنفيذ مخرجاتها .وبحسب هذا الدليل ،فان هيئات الحكم المحلي الفلسطينية هي الجهة المسئولة
عن تحضير وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط التنموية اإلستراتيجية الخاصة بتجمعاتها السكانية،
وذلك بمشاركة المعنيين من ذوي العالقة ،وبتوجيه من و ازرة الحكم المحلي.
هذا وتتشكل منهجية تحضير وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط التنموية اإلستراتيجية من خمس

مراحل تجيب بالترتيب عن األسئلة األساسية التالية:

المرحلة األولى :أين نحن اآلن؟ وهي مرحلة التنظيم والتحليل
المرحلة الثانية :إلى أين نريد أن نتجه؟ وهي مرحلة تحديد الرؤية واألهداف التنموية

المرحلة الثالثة :كيف نصل؟ وهي مرحلة وضع خطط التنفيذ والمتابعة

المرحلة الرابعة :ما يوصلنا؟ وهي مرحلة تنفيذ البرامج والمشرعات

المرحلة الخامسة :هل وصلنا؟ وهي مرحلة المتابعة والتقييم والتحديث
وقد تم تقسيم كل مرحلة إلى خطوات ،وكل خطوة إلى مجموعة نشاطات ،ولكل نشاط أداة توضح
كيفية تنفيذه ومخرج يجب تحقيقه ،كما تم إعطاء األمثلة حيث يلزم لتوضيح شكل المخرجات

المتوقعة من بعض النشاطات.

الشكل التالي يبين مخططا يلخص منهجية تحضير وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط التنموية

اإلستراتيجية للمدن والبلدات الفلسطينية؛ حيث يبين المخطط المراحل الخمسة األساسية وخطوات

كل مرحلة.

المنهج األساس في عملية التخطيط هذه هو المشاركة ،حيث صممت جميع مراحل التخطيط
وخطواتها ونشاطاتها بطريقة تضمن مشاركة المجتمع المحلي بفئاته المختلفة ،أحيانا تكون

مشاركة واسعة وعامة من خالل اللقاءات المجتمعية وورش العمل وقنوات التواصل االلكتروني

المختلفة ،وأخرى مشاركة محددة ،وقد تكون متخصصة ،من خالل عضوية لجان مختلفة ذات

مهمات محددة أو متخصصة ،وفي جميع المراحل يكون دور فريق التخطيط األساسي واضحا،
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وهو بحد ذاته ممثال عن المجتمع المحلي .وتتفاوت نوع المشاركة بحسب المرحلة أو الخطوة أو

النشاط.

إن المراحل والخطوات والنشاطات المذكورة في الدليل وما يرافقها من أدوات هي ،بشكل عام،

للهيئات المحلية التي يزيد عدد سكانها عن  0000نسمة .أما الهيئات المحلية التي يقل عدد
سكانها عن  0000نسمة ،فقد تم في هذه النسخة من الدليل اقتراح منهجية خاصة بها مبسطة

(دليل إجراءات وكتيب أدوات منفصلين).

الشكل التالي بجزءيه يبين مخططا يلخص منهجية تحضير وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط
اإلستراتيجية التنموية للهيئات المحلية الفلسطينية؛ حيث يبين المخطط المراحل الخمسة األساسية
وخطوات كل مرحلة واألنشطة في كل خطوة ،كما يبين مخرجات الخطوات والمراحل ،ويبين

كذلك الجهات المسؤولة عن تنفيذ النشاطات وأساليب تنفيذها.
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مالحظة :يطلب من المصمم وضع مخطط العملية المناسب الخاص
بالمراحل الخمسة

][h1

 -4الجديد في هذا الدليل
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بعد سلسلة تجارب غنية في عملية إعداد خطط تنموية إستراتيجية للعديد من المدن والبلدات

الفلسطينية خالل السنوات القليلة السابقة ،وبعد إجراء دراسة تقييم لهذه الخطط من وجهة نظر
الهيئات المحلية والجهات االستشارية التي قدمت الدعم الفني لها ووجهة نظر الجهات ذات

العالقة في و ازرة الحكم المحلي ،ارتأت و ازرة الحكم المحلي ومجموعة العمل الوطنية ضرورة

تحديث الدليل (اإلجراءات واألدوات) ،لألخذ باالعتبار الدروس المستفادة من هذه التجارب،
وليعكس توجهات و ازرة الحكم المحلي في ضبط واقعية الخطط المعدة وآخذا باالعتبار التفاوت

في حجم التجمعات السكانية الفلسطينية .وفيما يلي أهم التعديالت التي أدخلت في هذه النسخة
من الدليل ،عدا عن التعديالت اللغوية والصياغة:

 دمج أو حذف أو إعادة ترتيب خطوات وأنشطة لضمان تسلسل أفضل وأكثر وضوحا
 استحداث أدوات أو تعديل بعضها حسب الحاجة

 تعزيز مبادىء المشاركة المجتمعية والشفافية من خالل تعديل في تشكيلة اللجان وآليتها،
حيث تم تعديل آلية تشكيل بعض اللجان وعضويتها وذلك لضمان تمثيل ومشاركة

أفضل لفئات المجتمع المختلفة ،وحسب مراحل الخطة

 تصنيف المجاالت التنموية حسب الخطة الوطنية ،وذلك لتوحيد الجهود والمسميات لهذه
المجاالت ،وتسهيل عملية الربط بين ما هو محلي وما هو وطني ،ولمساعدة فريق
التخطيط األساسي والهيئة المحلية على تنظيم األفكار في عملية التخطيط (بحيث
يضمن مشاركة الفئات المهمشة والمرأة وفئة الشباب).

 تعديل على آلية تحديد أولويات القضايا التنموية للمجاالت التنموية وللتجمع السكاني
لضمان الوصول إلى البعد االستراتيجي في إعداد الخطة ،والحد من الخالفات بين

اللجان المختلفة والمجتمع المحلي.

 ضمان واقعية الخطة حيث ربطت خطة التنفيذ مع قدرة الهيئة المحلية على تنفيذ
مشروعات من مواردها المالية الذاتية أو التي تستطيع حشد الدعم الخارجي لها ،وبالتالي

صنفت المشروعات المقترحة في الخطة بناء على هذه القدرة المالية.

 دمج "الملحق اإلرشادي لكيفية الترويج للخطة التنموية اإلستراتيجية في مدينتك/بلدتك"
ضمن مراحل خطوات إعداد الخطة.

 ربط التشخيص بالحيز المكاني باستخدام الخرائط حيثما يلزم
 التأكيد على ربط التخطيط التنموي بالتخطيط العمراني
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 حصر المنهجية المقرحة على التجمعات الكبيرة التي عدد سكانها عن  0000نسمة أو
أكثر (اقتراح آلية مبسطة للتجمعات الصغيرة في دليل وكتيب أدوات خاص ومستقل).

 تقديم إرشادات خاصة إلعداد خطة تنموية إستراتيجية للمجالس المشتركة في كل مراحل
إعداد الخطة.

 -5المفاهيم العامة للدليل
أهداف الدليل:
 اعتماد منهجية التخطيط التنموي االستراتيجي كأداة ووسيلة للتنمية المحلية؛

 وضع أسس إعداد وتنفيذ وادارة ومتابعة تحديث الخطط التنموية اإلستراتيجية على
المستوى المحلي؛ اقتراح أدوار ذوي العالقة المشاركين في عملية التنمية المحلية

(الحكومة المركزية ،الهيئة المحلية ،المجتمع المحلي ،القطاع الخاص وآخرين(؛

 توضيح التكاملية ما بين التخطيط التنموي والتخطيط العمراني الهيكلي على المستوى
المحلي؛

 تشجيع الهيئات المحلية الفلسطينية على العمل من خالل إطار تنموي موحد يهدف إلى
تحسين نوعية حياة المواطنين الفلسطينيين.
تهدف الو ازرة من خالل تبني منهجية موحدة للتخطيط التنموي االستراتيجي إلى:
 تعزيز مبادئ الالمركزية والحكم المحلي في فلسطين؛

 تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وآليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي؛

 تحسين آليات تحديد القضايا واألولويات التنموية وتطوير نوعية الخدمات المقدمة على
المستوى المحلي؛

 دعم العملية التنموية االقتصادية واالجتماعية على المستوى المحلي؛
 وضع األساس لتوجه تنموي متكامل ما بين مختلف المستويات اإلدارية والتخطيطية في
فلسطين

الفترة الزمنية للخطة
بشكل أساسي ،تكون الفترة التخطيطية (مدى الخطة) أربع سنوات بحيث تتماشى وفترة حكم

الهيئة المحلية المنتخبة ،على أن تبدأ بتاريخ انتخاب المجلس المحلي وتنتهي بانتهاء فترته
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االنتخابية ،مع األخذ باالعتبار أن أي خطة جديدة يجب أن تبني على ما سبقتها ،ويجب أن

تكون ضمن إطار الرؤية التنموية للمنطقة التخطيطية .ومن ثم يتم تحديث الخطة سنويا وبشكل

دوري من أجل ضمان إجراء التعديالت المناسبة ،مع األخذ باالعتبار الظروف المتغيرة في
فلسطين والمنطقة التخطيطية.

أما الرؤية والقضايا ذات األولوية فتؤخذ على فترات زمنية أطول من عمر الخطة ،بحيث توزع
األولويات القصوى على السنوات األربع األولى ،ومن ثم توزع بقية القضايا على السنوات األربع

التي تلي ( 8سنوات) ،ومن ثم السنوات األربع التي تليها ( 21سنة) ،وهكذا كما هو موضح في
الرسم البياني.
وكذلك األمر بالنسبة للرؤية ،حيث يمتد مداها لما بعد فترة الخطة لتصل إلى مدى 21عاما.
أما بالنسبة للمخطط الهيكلي فهو يحضر لـ  21سنة ،ويراجع كل  8سنوات.

مخطط هيكلي –
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يحدث مرحليا كل  8سنوات
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 01سنة
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 01سنة

خطة تنموية استراتيجية

خطة تنموية استراتيجية

خطة تنموية استراتيجية

خطة تنموية استراتيجية

SDIP

SDIP

SDIP

SDIP

خطط تنفيذ

مخطط بياني يبين العالقة الزمنية بين الخطط التنموية االستراتيجية والمخطط الهيكلي
المجاالت الواجب التطرق إليها في الخطة
هي أربع مجاالت رئيسية بتفرعاتها المختلفة ،حسب الخطة الوطنية الحالية ،وبالتالي يسهل هذا

التقسيم ربط الخطط المحلية مع الخطط الوطنية ،وبما يضمن األخذ باالعتبار كافة مهام الهيئة
المحلية حسب المادة  21من قانون الهيئات المحلية .هذه المجاالت وتفرعاتها هي:


االطار التنموي
االستراتيجي

البنية التحتية والبيئية (الطاقة ،الطرق والمواصالت ،البيئة ،المياه وتصريف المياه ،النفايات

الصلبة ،اإلسكان)

0

دليل التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية 3102


المجال االقتصادي (التوظيف (القطاعات المختلفة) ،الزراعة ،السياحة ،الصناعة والتجارة،



المجال االجتماعي (التعليم ،الصحة ،الحماية االجتماعية والتمكين (المرأة ،الطفولة ،الفئات



مجال اإلدارة والحكم الرشيد (األمن وادارة الكوارث ،التخطيط ،المعلومات ،التطوير المؤسسي في

الخدمات)

المهمشة ،ذوي االحتياجات الخاصة ... ،الخ) ،الثقافة والتراث ،الرياضة ،اإلسكان)

البلديات)

باإلضافة إلى تشخيص المجاالت سابقة الذكر ،تعمل الهيئة المحلية والقائمين على العملية

التخطيطية بتشخيص وتقدير اإلمكانات والموارد المتاحة على مستويي الهيئة المحلية والمنطقة
التخطيطية وأخذها باالعتبار ،وذلك لضمان واقعية وامكانية تطبيق مخرجات العملية التخطيطية

من برامج ومشاريع.

مأسسة عملية التخطيط االستراتيجي التنموي
يهدف هذا الدليل إلى وضع أسس إعداد وتنفيذ وادارة ومتابعة تحديث الخطط التنموية

اإلستراتيجية على المستوى المحلي ضمن منهجية موحدة للهيئات المحلية تهدف إلى مأسسة
هذا العمل على المستوى المحلي بحيث تصبح هذه الهيئات المحلية قادرة على إدارة عملية

التخطيط بذاتها ،مع إمكانية استخدام دعم استشاري فني حيثما يلزم ،وذلك كالتالي:

 مجلس الهيئة المحلية

 يقوم مجلس الهيئة المحلية المنتخب بتشكيل لجنة التخطيط االستراتيجي التنموي من
أعضاء المجلس

 يقوم بتشكيل نواة فريق التخطيط األساسي الذي يقوم بمتابعة تشكيل اللجان واألجسام
الالزمة ألغراض إدارة واعداد وتنفيذ ومتابعة تحديث الخطة التنموية اإلستراتيجية.

 اإلشراف على ومتابعة عملية التخطيط والتنفيذ والتأكد من سيرها بحسب ما هو مخطط
له وضمان مشاركة أصحاب العالقة في جميع مراحلها

 اإلشراف على مدى تحقق األهداف التنموية للخطة والتأكد من متابعة التقييم والتحديث
للخطة ومن نشر تقارير المتابعة بشكل سنوي.

 التنسيق مع لجان المجلس المختلفة لتضمين مخرجات الخطة التنموية ذات العالقة في
عمل الهيئات المحلية وانعكاسها على موازناتها السنوية وخطتها الخدماتية.

 جسم التخطيط التنموي االستراتيجي
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وهو جسم ينشأ ضمن مؤسسة الهيئة المحلية ،وعلى الهيئة المحلية إجراء ما يلزم من
ترتيبات مؤسساتية دائمة مثل إنشاء أو تخصيص جسم وكادر إلدارة العملية التخطيطية

ومتابعة تنفيذها وتحديثها .ويعتبر هذا الجسم أساس لنجاح العملية التخطيطية ومأسستها في

الهيئة المحلية.

 لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي في مديرية الحكم المحلي
تقوم و ازرة الحكم المحلي ومديرياتها اإلقليمية بتخصيص وتأهيل الكوادر الالزمة لتقديم الدعم

الالزم للهيئات المحلية بهدف دعم مأسسة عملية التخطيط التنموي االستراتيجي وربطه
بأنظمة التخطيط األخرى المعمول بها.
 صندوق تطوير واقراض البلديات
يقوم صندوق تطوير واقراض البلديات بربط آلية تحويل األموال للهيئات المحلية بوجود خطة
تنموية إستراتيجية ويقوم الصندوق بتمويل البرامج والمشروعات الهادفة والتي تأتي ضمن

إطار الخطة للمدينة/للبلدة.
الهيئات المحلية المستهدفة

الهدف العام أن تقوم جميع الهيئات المحلية بإعداد خطط تنموية إستراتيجية تتناسب مع حجمها

واحتياجاتها ،لكن يجب يتوفر حد أدنى من القدرات اإلدارية والفنية (مجلس منتخب ،مهندس ،مدير

مالي/محاسب(.

الخطوات األساسية في هذا الدليل أعدت للبلدات والمدن التي ال يقل عدد سكانها  0000نسمة

(وقد أعدت خطوات خاصة مبسطة للتجمعات السكانية التي تقل عن هذا العدد في دليل
منفرد) ،وكذلك إرشادات توجيهية لمجالس الخدمات المشتركة والمجالس المشتركة للتخطيط
والتطوير.

ويستخدم على انه
يجب أن ال ُيعامل هذا الدليل كوثيقة جامدة تنفذ بحرفيتها؛ بل يجب أن ُيفهم ُ
إطار عمل توجيهي يضمن المشاركة المجتمعية ويشجع على اإلبداع ويحافظ في نفس الوقت
على وحدة منهجية تحضير وتنفيذ وشكل ومضمون الخطط التنموية اإلستراتيجية للتجمعات

الفلسطينية مع األخذ باالعتبار خصوصية كل منها.
إن نجاح عملية التخطيط التنموي االستراتيجي في تجمع ما تعتمد بشكل أساسي على دعم

اإلدارة العليا في الهيئة المحلية (الرئيس واألعضاء) لعملية التخطيط وااللتزام بتنفيذ ومتابعة
10
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مخرجاتها ،كما أنها تعتمد على مدى تأييد ودعم ممثلي المجتمع المحلي لها ولمخرجاتها؛ وعليه
ال بد من مشاركة ممثلي المجتمع المحلي في عمليات التخطيط ومتابعة التقييم بحسب ما هو

موض ح في هذا الدليل ،وهذه المشاركة مهمة إلعطاء الخطة صفة الشرعية المستمدة من كونها
خطة متفق عليها من قبل الهيئة المحلية وممثلي قطاعات المجتمع المختلفة.

 -1إرشادات ومعلومات عامة
فيما يلي إرشادات وتعليمات أو معلومات عامة من الضروري األخذ بها أو معرفتها أثناء عملية
إعداد الخطة التنموية اإلستراتيجية:

 يشجع مشاركة النساء والشباب في عضوية فريق التخطيط األساسي ولجان المجاالت التنمويةالمختلفة ،وفي كافة أنشطة الخطة التنموية اإلستراتيجية (النسب المقترحة هي %03 :من

النساء و %03من الشباب) .من الممكن عقد اجتماعات منفصلة أو ورش عمل خاصة
بالنساء ،أو عقد اجتماعات لمجموعات بؤرية إذا تتطلب األمر ذلك.

 للتعاقد مع مستشارين (خبراء) لتقديم دعم فني فيمكن االستعانة بإطار عام بنود مرجعيةاالستعانة بخبراء محليين/مستشارين الوارد في كتيب األدوات من هذا الدليل (نموذج رقم .)1.1

 ترسل نسخة من كافة المخرجات الرئيسية لمراحل الخطة التنموية اإلستراتيجية إلى مديريةالحكم المحلي وذلك بهدف إعالمهم بها.

 قسمت مجاالت العمل التنموي في الدليل إلى أربع مجاالت أساسية حسب الخطة الوطنية يجب توثيق جميع االجتماعات اللقاءات وأنشطة عملية إعداد الخطة ،بحيث يفتح ملف لدىمنسقي اللجان لعملية التوثيق هذه.

 ضرورة تشجيع وفتح باب المشاركة الواسعة للمجتمع من خالل عملية التواصل االلكترونيبأشكاله المختلفة ،لذلك يجب إعداد موقع الكتروني أو قناة اتصال خاصة بذلك

 من الممكن أن يشارك الشخص في أكثر من لجنة فرعية ،بحيث يكون لديه/ا الوقت واالهتماموالمعرفة في ذلك المجال الفرعي

 يفضل أن يكون منسقو لجان المجاالت التنموية األساسية والفرعية المختلفة من غير موظفيالهيئة المحلية ،باستثناء لجان البني التحتية واإلدارة والحكم الرشيد ،حيث من الممكن أن يكون
المنسق من موظفي الهيئة المحلية.

 على المجلس المحلي إرسال كتاب رسمي ألعضاء اللجان المختلفة من خارج الهيئة المحلية،أو لمؤسساتهم ،وذلك إلعطاء صفة رسمية لمشاركتهم في عملية التخطيط وتسهيل مهمتهم؛
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على أن توضح الرسائل األدوار المتوقعة للمرشحين وضرورة التزامهم بالمشاركة الفاعلة خالل

عملية التخطيط

 ضرورة ربط التشخيص بالواقع ،وربط القضايا بجذورها ،وتحديد القضايا التنموية ذات األولويةحسب موارد وامكانات الهيئة المحلية والبلدة /المدينة.

 من الضروري التركيز على الجوانب االيجابية (فرص وامكانات غير مستغلة) وأن ال تقتصراألولويات على الجوانب السلبية (المشاكل) فقط.

 ترتب القاعة في ورش العمل بشكل مالئمة ،حيث يفضل استخدام قاعة ذات سعة مناسبة ترتبفيها الطاوالت على شكل حرف U

 على ميسر ورش العمل تشجيع مشاركة النساء وابداء آرائهن في الورشة ،أو عمل مجموعةخاصة بهن أثناء الورشة إذا تطلب األمر ذلك.

 في حال عدم اكتمال العدد أو تواجد فئات غير مختلفة ممثلة للمجتمع المحلي في اللقاءاتالجماهيرية أو ورش العمل ،تؤجل إلى موعد آخر

 ضرورة ربط المشروعات المقترحة ذات الطابع المكاني بالمخططات الهيكلية أو الصورةالجوية.

 يجب األخذ باالعتبار اإلمكانيات المالية الحقيقية للهيئة المحلية في للمشروعات التي ستنفذهاالهيئة المحلية بشكل كلي أو جزئي على حساب موازنتها اإلنمائية.

-

ضرورة استخدام آليات مختلفة لتشجيع أبناء البلدة/المدينة المغتربين على دعم الخطة
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إرشادات عامة إلعداد خطة تنموية إستراتيجية للمجالس المشتركة للتنظيم والتخطيط:
 بشكل عام ،إذا كان عدد سكان التجمعات السكانية المشاركة في المجلس المشترك يتجاوز  8333نسمةتتبع المنهجية العامة في إعداد الخطة التنموية اإلستراتيجية ،وفي حال كان عدد السكان يقل عن 8333

نسمة يتم إتباع المنهجية المبسطة في إعداد الخطة التنموية اإلستراتيجية ،لكن تدرس كل حالة بحيث

يراعى خصوصية المنطقة ،وبناء عليه ،يتم اتخاذ القرار (من قبل و ازرة الحكم المحلي) بالمنهجية التي

ستتبع إلعداد خطة تنموية إستراتيجية للمجلس المشترك (المنهجية العامة أو المبسطة).

 بشكل عام ،يتم إتباع جميع اإلرشادات الواردة في الدليل واألدوات أثناء عملية إعداد الخطة التنمويةاإلستراتيجية للمجالس المشتركة
 يجب مراعاة تمثيل جميع البلدات المشاركة في المجلس المشترك في جميع مراحل عملية إعداد الخطةالتنموية اإلستراتيجية للمجالس المشتركة
 -تكون الخطة التنموية اإلستراتيجية للمجلس المشترك ،تراعي األولويات المشتركة ،وتأخذ باالعتبار

خصوصية أي بلدة من البلدات المشاركة في المجلس المشترك ،وذلك حسب االحتياجات وحسب المجال

التنموي وخصوصية تلك البلدة في هذا المجال (مثال خصوصية بلدة ما في المجال السياحي)

 -7قائمة مصطلحات
فيما يلي قائمة ببعض المصطلحات التي وردت في هذا الدليل:
االستشاري
أصحاب العالقة

شخص لديه خبرة يقدم مشورة أو خدمات مهنية متخصصة ،وقد يكون مقابل أجر
الفئات أو األشخاص أو المؤسسات التي من المتوقع أن يتأثروا أو يؤثروا بعملية
التخطيط التنموي
االستخدام األمثل للموارد (المالية والبشرية والطبيعية  -المحدودة) مبني على تشخيص

البعد االستراتيجي

التجمع السكاني
الدليل

الواقع ،بحيث يتم من خالله اختيار القضايا ذات األولوية القصوى ضمن إطار زمني
محدد ( 4سنوات) ،ويتم إعداد خطة التنفيذ بناء على ذلك
من الممكن أن يكون مدينة أو بلدة أو قرية أو مجموعة من القرى أو البلدات أو المدن

تشترك في هيئة محلية واحدة.

دليل التخطيط التنموي االستراتيجي
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الرؤية

هي تصور مسبق لما ستكون عليه المدينة/البلدة مستقبالا ،وهو تصور شمولي يعكس ما

تكز على
تطمح المدينة/المدينة أن تحققه في المستقبل ،بحيث يكون هذا التصور مر ا
حقائق ،موارد متوفرة ،إمكانيات قائمة ،طموحات ،تحديات ،أخطار.
مجموعة األشخاص الذين يقودون عملية التخطيط وهم مسئولون عن إخراج الخطة

فريق التخطيط األساسي

وتوثيقها ،وتعتبر نواة الفريق جزء أساسي من هذا الفريق ،ويتم تشكيله بعد عملية إطالق
عملية التخطيط بحيث يتم تمثيل كافة فئات المجتمع ضمن هذا الفريق
قضايا قد تكون ذات طابع/أثر سلبي أو ايجابي ولكنها تمثل أهمية بالغة في تحقيق

قضايا تنموية

التنمية المحلية ،وبالتالي فهي بحاجة إلى تدخل للتغلب على آثارها السلبية أو االستفادة
والبناء على آثارها االيجابية
لجان يعاد تشكيلها بعد تحديد أولويات القضايا التنموية للتجمع ،وتكون مهمة كل لجنة

لجان القضايا التنموية
لجنة التخطيط التنموي

االستراتيجي في مديرية
الحكم المحلي

لجنة ممثلي أصحاب
العالقة

المجلس المحلي
مجموعات  /لجان

المجاالت التنموية

متابعة األمور التي تختص بقضية واحدة من هذه القضايا ،وتحديد األهداف والمؤشرات

والبرامج والمشروعات التنموية لهذه قضية
لجنة يترأسها مدير عام مديرية الحكم المحلي في المحافظة ،وتكون عضويتها من مدير
دائرة التنظيم في المديرية (سكرتير اللجنة) ومسئول دائرة الموازنات ومهندس المشاريع

في المديرية ،وهي حلقة الوصل بين و ازرة الحكم المحلي والهيئات المحلية

الجهة التي تمثل المجتمع المحلي في عملية التخطيط ،وتشكل عضويتها من ممثلين
عن فعاليات وشرائح المجتمع المختلفة.

المجلس البلدي أو المجلس المحلي في بلديات محافظة القدس وأريحا
مجموعات عمل تكون عضويتها من مهتمين وذوي خبرة ومعرفة في مجاالت معينة،
وتكون مشاركتها في عملية التخطيط مشاركة فنية (تحليل ،اقتراح وتوصيف
مشروعات).

مصفوفة

جدول أو نموذج يستخدم لتنظيم عملية تنفيذ نشاط أو توثيق مخرج

مؤسسات المجتمع

المؤسسات التي تعمل على المستوى الداخلي للتجمع السكاني مثل الجمعيات والنوادي

المحلي

وغيرها

المؤشرات في هذا الدليل هي مقياس يمكن أن يكون رقمي أو نوعي يستخدم لتقييم
مؤشرات

الوضع في مجاالت العمل التنموي المختلفة ،وذلك من خالل مقارنته بقيم/أوضاع

قياسية؛ ومن األمثلة على المؤشرات :معدل دخل الفرد ،نسبة المنازل المربوطة بشبكة
المياه ،نسبة عدد الطالب إلى عدد الغرف الصفية في تجمع سكاني ما
شخص لديه المهارة والخبرة في إدارة ورش العمل التي تهدف للحصول على وجهة نظر

سر
الم َي ّ
ُ

المشاركين بخصوص قضايا ذات اهتمام مشترك ومساعدتهم للوصول إلى اتفاق حول
هذه القضايا
14
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نواة فريق التخطيط
األساسي

التشكيلة األساسية لبعض أعضاء فريق التخطيط األساسي من موظفي وأعضاء مجلس
الهيئة المحلية ،وتتكون من منسق الفريق وعضو عن لجنة التخطيط التنموي
االستراتيجي وبعض موظفي الهيئة المحلية ،وتشكل قبل إطالق عملية التخطيط

الهيئة المحلية

وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي معين وأداري معين

هيكلية إدارة عملية

مخطط شجري يبين الجهات المشاركة ذات العالقة في إدارة عملية التخطيط والعالقات

التخطيط

المتبادلة فيما بينها

 -8هيكلية ومحتويات الدليل
يقسِّم هذا الدليل عملية تحضير وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط التنموية اإلستراتيجية للمدن
والبلدات الفلسطينية إلى خمسة مراحل أساسية؛ كل مرحلة تضم خطوات ،وكل خطوة تحتوي
على نشاطات ،ولكل نشاط أداة تبين كيفية تنفيذه .الجدول التالي يبين ترابط المراحل المختلفة

بالخطوات واألنشطة واألدوات.
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المرحلة

النشاط

الخطوة

األداة

h2

العنوان

رقم
الصفحة

األولى:

نحن اآلن؟

أين التهيئة واإلعداد

توجيه المجلس المحلي

رقم 2

إجراء الترتيبات المؤسساتية الالزمة

رقم 1

تشكيل نواة فريق التخطيط األساسي

رقم 1

تشكيل (نواة) لجان المجاالت التنموية

رقم 0

تحضير خطة تنفيذ عملية التخطيط

رقم 4

عقد اللقاء المجتمعي األول

رقم 1

تحديد وتشكيل لجان المجاالت التنموية الفرعية

رقم 0

استكمال تشكيل فريق التخطيط األساسي

رقم 1

عقد االجتماع األول لفريق التخطيط األساسي
تحليل

وحشد تحليل أصحاب العالقة

أصحاب العالقة

تشكيل لجنة ممثلي أصحاب العالقة و لجان
العمل متخصصة

تشخيص الوضع تشخيص الوضع القائم

القائم

تحضير تقرير تشخيصي
تحديد القضايا التنموية ذات األولوية

الثانية:

إلى تحديد

أين نريد أن واألهداف

نتجه؟

الرؤية تحديد الرؤية التنموية

التنموية

نصل؟

الخطة

شرعيتها

رقم ،22 ،23
21

رقم 20

وضع مؤشرات لقياس مدى تحقق األهداف

خطط تصنيف المشروعات المقترحة

التنفيذ والمتابعة تحضير مصفوفة التنفيذ

تحضير

رقم 9

رقم 21

مراجعة األهداف والمشرعات المقترحة وتحديدها

والتقييم

رقم  7و 8

تحديد األهداف التنموية

بشكل نهائي
وضع

رقم 1

رقم 24

الثالثة :كيف تحديد وتوصيف اقتراح مشروعات تنموية وتوصيفها
المشروعات

رقم 1

تحضير خطة المتابعة والتقييم
وثيقة تحضير مسودة الخطة

وتحقيق تبني الخطة من المجلس المحلي بشكل مبدئي

رقم 21
رقم 27
رقم 13
رقم 12
رقم 11
رقم 12

مراجعة الخطة من قبل الجمهور العتمادها

رقم 11

توقيع الوثيقة المجتمعية

رقم 10

التحضير للقاء المجتمعي الثاني

رقم 14

تسليم نسخة من الخطة للو ازرة
الرابعة:

يوصلنا؟

تحضيرت التنفيذ
ا
ما

تحضير خطط تنفيذ سنوية

رقم 11

تحضير خطط سنوية لألقسام

رقم 11
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إقرار خطط التنفيذ السنوية األولى
إقرار الموازنة السنوية
تحضير دراسات الجدوى ومقترحات المشروعات
بناء

رقم 17

شراكات التقديم لجهات مانحة للحصول على تمويل لبعض

رقم 18

ترويج بعض المشروعات لدى القطاع الخاص

رقم 19

وحشد األموال

المشاريع

ومؤسسات المجتمع المدني

تحضير صياغات عقود /اتفاقيات /مذكرات تفاهم
إبرام عقود مع القطاع الخاص /توقيع مذكرات

تفاهم

جمع تبرعات
الخامسة :هل متابعة
وصلنا؟

وتقييم المتابعة والتقييم السنوي للخطة

واطالع

اطالع المجتمع المحلي على مدى تحقيق الخطة

التحديث

تحديث خطط التنفيذ السنوية

رقم 03
رقم 02

تجديد خطط التنفيذ السنوية لألقسام
إقرار خطط التنفيذ المحدثة

 -9كيف تستخدم هذا الدليل

لتسهيل االستخدام ،صمم هذا الدليل بطريقة سلسة تتيح لمستخدمه سهولة الوصول للمعلومة
بطريقة سهلة وسريعة ،حيث قسم الدليل الى خمسة مراحل تمثل منهجية التخطيط التنموي

االستراتيجي المعتمدة ،ومثلت هذه المراحل بحلقة دائرية مقسمة الى خمسة أجزاء ،يدل كل جزء
على مرحلة من مراحل المنهجية.

وتم ربط كل مرحلة من المراحل بلون يتدرج من األزرق الغامق حتى األزرق الفاتح ،حيث يمكن

هذا التدرج وصول المستخدم للمرحلة المنشودة.

17
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هذا الجزء يترك للمصمم حيث يوضح للقارئ كيفية استخدام هذا الدليل من خالل
الرموز واأللوان والصور وغيرها التي اختارها المصمم للتعبير ،ويذكر هنا نموذج
اإلطار الدائري الذي يعبر عن خطوات ومراحل عملية التخطيط.

10
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2
تشخيص
الوضع القائم

3
تحليل
أصحاب
العالقة

4
تحديد
الرؤية
واألهداف

0
التهيئة
واإلعداد

الخطوات
03
تعديل
وتحديث

المرحلة األولى:

المرحلة الخامسة:

أين نحن اآلن؟

هل وصلنا؟

تنظيم وتحليل

تقييم وتحديث

المرحلة الثانية :إلى

المرحلة الرابعة:

أين نريد إن نتجه؟

ما يوصلنا؟

رؤية وأهداف

آليات التنفيذ

00
تقييم

01
بناء
شراكات
9
حشد
الموارد

المرحلة الثالثة:
كيف نصل؟ خطط

التنفيذ والمتابعة

8
تصميم
إجراءات

التنفيذ
5
تحديد وتوصيف
المشاريع

1
وضع خطط
التنفيذ والمتابعة

7
تحضير وثيقة الخطة
وتحقيق شرعيتها

المرحلة األولى
أين نحن اآلن؟ تنظيم وتحليل
الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المرحلة :ثالثة أشهر

خطوات المرحلة األولى:
الخطوة رقم  :0التهيئة واإلعداد

الخطوة رقم  :3تحليل وحشد أصحاب العالقة
الخطوة رقم  :2تشخيص الوضع القائم

12
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الخطوة رقم  :0التهيئة واإلعداد

األ نشطة:
 :0.0توجيه المجلس المحلي

االداة

رقم  :0توجيه المجلس المحلي

 :3.0إجراء الترتيبات المؤسساتية الالزمة

األداة

رقمممم  :3إجممممراء الترتيبمممات المؤسسمممماتية

 :2..تشكيل نواة فريق التخطيط األساسي

االداة

الالزمممة وتشممكيل ن مواة فريممق التخطمميط

األساسي
الالزمة

 :4..تشكيل (نواة) لجان المجاالت التنموية

رقم  :2تشكيل لجان المجاالت التنموية

األداة

 :5.1تحضير خطة تنفيذ وهيكلية عملية التخطيط
 :6.1عقد اللقاء المجتمعي األول

رقمممم  :3إجممممراء الترتيبمممات المؤسسمممماتية

االداة

رقم  :4تحضير خطة تنفيذ عمليمة
التنفيذ

األداة

رقم  :5عقد اللقاء المجتمعي األول

 :7.0استكمال تشكيل لجان المجاالت التنموية الرئيسية والفرعية
األداة

 :8.0استكمال تشكيل فريق التخطيط األساسي

األداة

رقم  :2تشكيل لجان المجاالت التنموية
رقمممم  :3إجممممراء الترتيبمممات المؤسسمممماتية
الالزمة

 :9.0عقد االجتماع األول لفريق التخطيط األساسي
 :0.0توجيه المجلس المحلي إلعداد خطة تنموية إستراتيجية
من الضروري في بداية األمر توجيه المجلس المحلي لعملية إعداد الخطة التنموية اإلستراتيجية

من قبل الجهة المسئولة عنه ،وهي مديرية الحكم المحلي في تلك المنطقة.

وتكمن أهمية عملية التوجيه هذه في ضمان الفهم الجيد لهذه العملية من قبل الهيئة المحلية،

وضمان إتباعها المنهجية المعتمدة ،وهي الموجودة في هذا الدليل ،وضمان الفهم الجيد لألدوار

المختلفة للمشاركين في عملية إعداد الخطة ،وترسيخ بعض المبادئ األساسية التي على الهيئة
20
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المحلية الحرص عليها أثناء العمل ،وكذلك تقديم دعم مديرية الحكم المحلي للهيئة في عملية

إعداد الخطة.

هذا كله من شأنه أنه أن يساهم في انجاز إعداد الخطة التنموية اإلستراتيجية ضمن إطار زمني

مناسب دون إطالة.

الجهة المنفمذة :لجنـة التخطـيط التنمـوي االسـتراتيجي فـي مديريـة الحكـم المحلـي (يمكـن االسـتعانة
بخبراء)

المشاركون :رئيس وأعضاء المجلس المحلي وموظفو الهيئة المحلية

أسلوب التنفيذ:

اجتماع/ورشة عمل

طريقة التنفيذ

 تكون عملية التوجيه هذه من صالحيات مديرية الحكم المحلي ،ويمكن االستعانة بخبراء.

 بعد أن تبلغ الهيئة المحلية مديرية الحكم المحلي المسئولة عنها بنيتها إعداد خطة
إستراتيجية تنموية للبلدة/للمدينة ،يقوم مدير مديرية الحكم المحلي بدعوة المجلس المحلي
المعني الجتماع/ورشة عمل بغرض توجيه الهيئة المحلية لعملية إعداد الخطة.

 باالستعانة بأداة رقم  ،1تعقد مديرية الحكم المحلي ورشة عمل يحضرها رئيس الهيئة
المحلية وأعضاء المجلس وموظفو الهيئة المحلية المعنيون ،باإلضافة إلى بعض موظفي
مديرية الحكم المحلي ذوي العالقة.

 يتم خالل االجتماع توجيه المجلس والتأكيد على بعض المبادئ األساسية لعملية
التخطيط التنموي االستراتيجي.

إرشادات لكيفية الترويج للخطة التنموية اإلستراتيجي  -مرحلة ما قبل التخطيط


األهداف :التعريف بالتخطيط التنموي اإلستراتيجي في المدينة /البلدة وأهمية المشاركة المجتمعية
الفعالية المقترحة:
دعوة عامة من قبل الهيئة المحلية للقاء مجتمعي مفتوح للمجتمع المحلي يتضمن وجهاء البلدة ،جميع المؤسسات الفاعلة،
أصحاب العالقة) حيث يتم فيه التعريف بالتخطيط التنموي وركائزه وأهمية المشاركة المجتمعية وما هي الخطوات
الالحقة
خالل اللقاء عرض مرئي لتجارب ناجحة لبلديات أنجزت الخطة التنموية اإلستراتيجية وعرض الومضات المتوفرة
وغيرها من الوسائل ذات العالقة بالتخطيط التنموية االستراتيجي ()http://www.baladiyat.ps







الوسائل اإلعالنية المقترحة:
استخدام الرسائل القصيرة  SMSإلعالم المجتمع المحلي عن إقامة اللقاء المجتمعي المفتوح
توزيع البروشور التعريفي الخاص بالتخطيط التنموي خالل اللقاء وبعد اللقاء
وضع رول أب لشعار المشروع (عمار يا فلسطين) في مبنى البلدية أو مركز خدمات الجمهور إن وجد
وضع بوستر عن ركائز المشروع في مبنى الهيئة المحلية أو مركز خدمات الجمهور إن وجد
وضع لوحات إعالنية في مداخل ووسط البلدة تحمل شعار (عمار يا فلسطين( أو) عمار يا” أسم البلدة/مدينة (“





التغطية اإلعالمية المقترحة:
دعوة الصحافة المحلية منها الراديو والتلفزيون المحلي لتغطية اللقاء المجتمعي في حال أقيم
نشر خبر صحفي ثاني يوم اللقاء يشرح فيه تفاصيل اللقاء مع صورة
مقابلة مع رئيس الهيئة المحلية في البرنامج الصباحي االذاعي في الراديو المحلي حول موضوع التخطيط التنموي
اإلستراتيجي
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 :3..إجراء الترتيبات المؤسساتية الالزمة
تكمن الترتيبات المؤسساتية الالزمة على مستوى الهيئة المحلية بتشكيل لجنة التخطيط التنموي
االستراتيجي وهي من صالحية المجلس المحلي.

يتم تشكيل لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي منذ البداية وقبل البدء بعملية التخطيط ،وهي لجنة

تشكل من  4- 3أشخاص من أعضاء المجلس المحلي.

يكمن دور لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي بكونها حلقة الوصل بين فريق التخطيط األساسي

والمجلس المحلي ،بحيث يتم التنسيق وتبادل اآلراء مع فريق التخطيط األساسي ومتابعة عملية
التخطيط والتأكد من سيرها حسب المخطط ،وكذلك ابقاء المجلس على اطالع بمجريات عملية

التخطيط.

الجهة المنفذة :المجلس المحلي

المشاركون :رئيس وأعضاء المجلس المحلي

أسلوب التنفيذ:

جلسة مجلس محلي

طريقة التنفيذ
 يكون تشكيل لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي من صالحيات المجلس المحلي

 يقوم المجلس المحلي بتشكيل لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي باالستعانة بأداة رقم 2
وذلك خالل جلسة رسمية للمجلس؛ هذا ولرئيس الهيئة المحلية التشاور مع األعضاء

ومدراء الدوائر بهذا الخصوص قبل انعقاد الجلسة.

 يفضل أن يكون عدد أعضاء لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي من  4-3أشخص
 يفضل أن يكون رئيس المجلس المحلي مقرر لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي

 من الضروري أي يعقد اجتماع لموظفي الهيئة المحلية إلعالمهم ببداية إعداد خطة
تنموية إستراتيجية للبدة/للمدينة.

المخرج من النشاط:

تشكيلة

لجنة

التخطيط

التنموي

االستراتيجي
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 :2..تشكيل (نواة) فريق التخطيط األساسي
يتم تشكيل نواة فريق التخطيط األساسي في بداية مراحل عملية إعداد الخطة التنموية
اإلستراتيجية؛ وذلك ألن فريق التخطيط األساسي هو من سيتولى مسئولية قيادة عملية التخطيط
التنموي االستراتيجي وادارتها ،وهذا يتطلب من الهيئة المحلية إجراء ما قد يلزم من ترتيبات

مؤسساتية لتمكين فريق التخطيط األساسي بالقيام بمهامه على أكمل وجه.
الجهة المنفذة :المجلس المحلي

المشاركون :رئيس وأعضاء المجلس المحلي وموظفو الهيئة المحلية

أسلوب التنفيذ:

جلسة مجلس بلدي

طريقة التنفيذ
 يكون تشكيل نواة فريق التخطيط األساسي من صالحيات المجلس المحلي
 يت ـراوح عــدد أعضــاء الفريــق مــن  10إلــى  14عضــو ،أربــع أعضــاء مــن مــوظفي الهيئــة

المحلية ،وعضو من المجلـس المحلـي (ممثـل عـن لجنـة التخطـيط التنمـوي االسـتراتيجي)،
وباقي أعضاء الفريق من المجتمع المحلي يتم اختيارهم في اللقاء المجتمعـي األول وفـق

التشكيلة المقترحة التالية:

منسق
الفريق

نواة
الفريق

ثالث إلى أربعة من موظفي الهيئة
المحلية (مدراء الدوائر األساسية
أو من ينوب عنهم)

أحد أعضاء لجنة التخطيط
التنموي االستراتيجي
(عضو مجلس محلي)

فريق التخطيط
األساسي

باقي

أعضاء
الفريق

ممثل/ة جمعيات نسوية
( 3-0شخص)
ممثلو لجان
المجاالت التنموية
األربعة

شخصية
اعتبارية

ممثل مجلس شبابي
(إن وجد)
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 يقوم المجلس المحلي بتشكيل نواة فريق التخطيط األساسـي باالسـتعانة بـأداة رقـم  2وذلـك
خـالل جلســة رسـمية للمجلــس؛ هـذا ولـرئيس الهيئــة المحليـة التشــاور مـع األعضــاء ومــدراء

الدوائر بهذا الخصوص قبل انعقاد الجلسة.

 تتشــكل ن ـواة فريــق التخطــيط األساســي مــن ( 6-5أعضــاء) :منســق الفريــق (موظــف مــن
الهيئة المحلية) ،وممثل عـن لجنـة التخطـيط التنمـوي االسـتراتيجي ،وثـالث إلـى أربعـة مـن
موظفي الهيئة المحلية (مثال ،مدراء دوائر أساسية أو من ينوب عنهم).

 يستكمل تشكيل باقي أعضاء الفريق بعد اللقاء المجتمعي األول ،كما سيبين الحقا
 يكون دور فريق التخطيط األساسي كما يلي:
معلومة
دور فريق التخطيط األساسي:
 إدارة وقيادة عملية إعداد الخطة بجميع مراحلها تصميم هيكلية إدارة عملية التخطيط وتنفيذها تحليل أصحاب العالقة المشاركة في عملية تشكيلة لجان المجاالت التنموية وتقديم الدعم الفني لها تحضير التقرير التشخيصي التنسيق لكافة االنشطة بما في ذلك إدارة االجتماعات وورش العمل تحضير وثيقة الخطة التنموية اإلستراتيجية تحضير أية تقارير أخرى الزمة أثناء عملية التخطيط إدارة عملية تنفيذ الخطة؛ وهذا يتطلب: تحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها والجهة المنفذة
 مساعدة الهيئة المحلية في إدراج الخطة ضمن الموازنة السنوية
 متابعة تنفيذ المشروعات التي ستنفذ من قبل جهات خارج الهيئة
المحلية
 تحضير مقترحات المشروعات
 مساعدة المجلس المحلي في التحضير إلبرام اتفاقيات ومذكرات
تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص
 المساعدة في عملية المتابعة والتقييم -العمل على تحديث الخطة دوريا في ضوء عمليات المتابعة والتقييم

مواصفات منسق الفريق الناجح
 يتمتع بشخصية قيادية ،اجتماعية ومرنة -لديه شبكة عالقات محلية

 لدية القدرة على إدارة االجتماعات وورش العمل يفضل من لدية خبرة في إدارة المشروعات -يتمتع بمهارات اتصال جيدة

 يجب تفريغه بشكل جزئي للقيام بمهام منسق فريقالتخطيط األساسي ،بمعدل ثالثة أيام في األسبوع

الختيار فريق فعال (يفضل)

 أن يكون أعضاء الفريق يتصفون بالجدية وااللتزام لديهم القدرة على العمل بروح الفريق الواحد -لديهم القدرة والخبرة واإلبداع

 -لديهم معرفة بواقع المدينة أو البلدة المعنية

 -وجود تمثيل جيد للشباب واإلناث ( %30تقريبا لكل

منهما)

مالحظات:
 يشجع مشاركة النساء في فريق التخطيط األساسي ولجان المجاالت التنموبة ترسل نسخة من قرار المجلس الخاص بتشكيل اللجان وفريق التخطيط األساسي الى مديرية الحكم المحلي وذلك بهدف اعالمهمباطالق عملية التخطيط للبلدة/للمدينة ،على ان يتم تزويد الديرية أوال بأول لنسخ من المخرجات الرئيسية لعملية التخطيط ،وهي:
 خطة تنفيذ عملية التخطيط
 تقرير تحليل أصحاب العالقة
 التقرير التشخيصي
 تقرير ورشة العمل األولى
 وثيقة االطار التنموي االستراتيجي
 تقرير ورشة العمل الثانية
 . خطط تنفيذ والمتابعة والتقييم وخرائط التوصيف المكاني
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المخرج من النشاط :تشكيل نواة فريق التخطيط األساسي

 :4..تشكيل نواة لجان المجاالت التنموية
لجان المجاالت التنموية هي لجان عمل فنية تتشكل عضويتها من أفراد من الكادر الفني العامل
في الهيئة المحلية وكذلك مهنيين أو مهتمين وذوي معرفة من أبناء البلد ،ويمكن االستعانة بخبراء

(يمكن االستعانة بأداة رقم  2لتحديد بنود مرجعية االستعانة بخبراء/مستشارين) .يتركز دورها في
عمل التحليل االستراتيجي (تشخيص الوضع القائم) ووضع األهداف التنموية ومؤشرات قياسها

والمشروعات وتوصيفها.

يتم تشكيل نواة لجان مجاالت العمل التنموي األساسية األربعة (المذكورة الحقا) بشكل أولي قبل

عقد اللقاء المجتمعي األول من قبل نواة فريق التخطيط األساسي والمجلس المحلي.
الجهة المنفذة :المجلس المحلي

المشاركون :نواة فريق التخطيط األساسي

أسلوب التنفيذ:

اجتماع

طريقة التنفيذ

 تكــون تشــكيل نـواة لجــان المجــاالت التنمويــة مــن صــالحيات المجلــس المحلــي ونـواة فريــق
التخطيط األساسي

 باس ــتخدام األداة رق ــم  ،3يق ــوم رئـ ـيس وأعض ــاء المجل ــس المحل ــي ونـ ـواة فري ــق التخط ــيط
األساسـ ــي -خـ ــالل اجتمـ ــاع -بتحضـ ــير قائمـ ــة طويلـ ــة بأسـ ــماء المؤسسـ ــات واألف ـ ـراد ذوي

العالق ــة ف ــي البل ــد (قائم ــة حص ــر أص ــحاب العالق ــة األولي ــة) ،م ــع تحديـ ـد اهتمام ــاتهم أو
مج ــاالت تخصص ــهم أو خبـ ـرتهم/معـ ـرفتهم (يك ــون هـ ـؤالء أيض ــا مرش ــحين لحض ــور اللق ــاء
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المجتمعــي األول) ،والمحتملــين للمشــاركة فــي عضــوية اللجــان المختلفــة لعمليــة التخطــيط
التنموي االستراتيجي للمدينة/للبلدة.

 باس ــتخدام األداة رق ــم  ،3يق ــوم رئ ــيس وأعض ــاء المجل ــس المحل ــي ونـ ـواة فري ــق التخط ــيط
األساســي -خــالل اجتمــاع -بتحضــير ق ـوائم أوليــة بأســماء أعضــاء ن ـواة لجــان المجــاالت
التنموية األربعة بتفرعاتها ،ويفضل أن يكون عدد أعضاء لجنة المجال التنموي األساسي

الواحد من 20-12شـخص؛ بحيـث يـتم تشـكيل أربـع لجـان مجـاالت أساسـية (مـن الممكـن
أن تقسم إلى لجان فرعية ،حسب الحاجة) ،وذلك على النحو التالي:

 يتم تقسيم المجاالت التنموية إلى  4مجاالت (حسب الخطة الوطنية الحالية -2011
 ،2013أنظر أداة رقم  )3هي:
 .2البنية التحتية والبيئية ،بتفرعاتها


الطاقة



الطرق والمواصالت



البيئة



المياه وتصريف المياه



النفايات الصلبة



اإلسكان

 .2المجال االقتصادي ،بتفرعاته


التوظيف (القطاعات المختلفة)



الزراعة



السياحة



الصناعة والتجارة



الخدمات

معلومة

قسمت مجاالت العمل التنموي المذكورة إلى أربع مجاالت
أساسية حسب الخطة الوطنية

 .3المجال االجتماعي ،بتفرعاته


التعليم



الصحة



الحماية االجتماعية والتمكين (المرأة ،الطفولة ،الفئات المهمشة ،ذوي
االحتياجات الخاصة ... ،الخ)



الثقافة والتراث



الرياضة



اإلسكان

 .4مجال اإلدارة والحكم الرشيد ،بتفرعاته


األمن وادارة الكوارث
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التخطيط



المعلومات

 التطوير المؤسسي في الهيئات المحلية

المخرج من النشاط:
تشكيل نواة المجاالت التنموية
قائمة حصر أصحاب العالقة األولية

 :5..تحضير خطة تنفيذ وهيكلية عملية التخطيط
لضمان سير عملية التخطيط التنموي االستراتيجي بشكل فعال ال بد من رسم خطة واضحة لتنفيذ
ـار زمنيــا تفص ــيليا
عمليــة التخطــيط ،وذات هيكليــة عمــل واضــحة أيضــا .تشــكل خطــة التنفيــذ إطـ ا

يوضح المراحل والخطوات واألنشطة الواجب تنفيذها ،والجهات المسئولة عن تنفيذ هـذه األنشـطة،

والمخرجات المتوقعة منها.

إن من أهم أسباب نجاح عمليات التخطيط التنموي االسـتراتيجي هـو وجـود هيكليـة واضـحة إلدارة

العملية ،على أن تظهر هذه الهيكلية الجهات المشاركة في العملية والعالقات المتبادلة فيما بينها.
تكمن أهمية وجود الهيكلية في توفير صورة متكاملة توضـح لجميـع المشـاركين أدوارهـم فـي عمليـة

التخطــيط؛ ممــا يزيــد بالتأكيــد مــن درجــة اهتمــامهم والت ـزامهم بالمشــاركة إلنجــاح العملي ـة والخــروج
بخطة واقعية تعبر عن طموح أصحاب العالقة

الجهة المنفذة :نواة فريق التخطيط األساسي

المشاركون :لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي والمجلس المحلي

أسلوب التنفيذ:

اجتماع لنواة فريق التخطيط األساسي

طريقة التنفيذ
 يق ــوم نـ ـواة فري ــق التخط ــيط األساس ــي بالتع ــاون م ــع لجن ــة التخط ــيط التنم ــوي االس ــتراتيجي
باستخدام األداة رقم  4لتحضير خطة التنفيذ أثناء اجتماع يخصص لهذا الشأن.

27

دليل التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية 3102

 يقوم نواة فريق التخطيط األساسي بتحضير هيكلية مقترحة إلدارة عملية التخطيط ،على
أن تظهر الهيكلية الجهات المشاركة في عملية التخطيط وأدوارها والعالقات المتبادلة فيما

بينها (يمكن االستعانة بأداة رقم .)5
جهات مرشحة للمشاركة
إلدارة عملية التخطيط
المجلس المحلي
الكادر الفني في الهيئة المحلية

مؤسسات المجتمع
المدني

مهنيين من أبناء البلد
فريق التخطيط األساسي

القطاع الخاص

خبراء

 يقــدم ن ـواة فريــق التخطــيط األساســي خطــة التنفيــذ والهيكليــة المقترحــة للمجلــس لمراجعتهــا
تمهيدا العتمادها ،وعرضها على المجتمع في اللقاء المجتمعي األول.

 تص ــبح خط ــة التنفي ــذ وهيكلي ــة إدارة عملي ــة التخط ــيط ،بع ــد اعتمادهمـ ـا م ــن قب ــل المجل ــس
وفريق التخطيط األساسي (بعد استكمال تشكيله) ،مرجعا لكافة األطراف المشاركة ،حيـث
يمكن من خاللها مراقبة سير عملية التنفيذ وتقدمها ضمن اإلطار الزمني المرسوم لها.

المخرج من النشاط :مسودة خطة تنفيذ عملية التخطيط
ومسودة هيكلية عملية التخطيط

مثال

ملحق رقم .....

 :1..عقد اللقاء المجتمعي األول
الغــرض مــن اللقــاء المجتمعــي (الجمــاهيري) األول هــو إعــالم المجتمــع المحلــي عــن بــدء عمليــة
إعداد الخطة التنموية اإلستراتيجية وتوضيح ماهيتها ومنهجية العمـل والتـرويج لهـا أمـام المجتمـع،
وتوضــيح األدوار المختلفــة (هيكليــة عمليــة التخطــيط) وكــذلك دعــوة المجتمــع والحضــور للمشــاركة

والترشح في عضوية اللجان المختلفة.
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تكــون ال ــدعوة له ــذا اللق ــاء عام ــة ،باإلض ــافة إل ــى دعـ ـوات خاص ــة ،ليحضــره حش ــد م ــن المـ ـواطنين
وأعضاء وموظفي الهيئـة المحليـة ،وأعضـاء لجـان المجـاالت التنمويـة (األوليـة) التـي اختيـرت مـن

قبل المجلس المحلي.

مــن الضــروري عقــد هــذا اللقــاء المجتمعــي للحصــول علــى رأي عــام داعــم لعمليــة التخطــيط ممــا
يعطيها صفة الشرعية ويزيد من شعور المجتمع المحلي بملكية الخطة؛ سيما وأن هذا اللقـاء يتـيح

الفرصـ ــة للمش ـ ــاركين الترش ـ ــح والمش ـ ــاركة ف ـ ــي عض ـ ــوية اللج ـ ــان المختلف ـ ــة ،وك ـ ــذلك إب ـ ــداء أرائه ـ ــم

ومالحظ ـ ـ ـ ـ ــاتهم  -ف ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذه
المرحلة -حول منهجية وآليـات
تنفيذ عملية التخطيط.

مالحظة:
 اللقاء المجتمعي األول هو نقطة التواصل األولى بين المجلس المحلي والمجتمعالمحلي حول إعداد الخطة التنموية اإلستراتيجية ،ويتم فيه ترشيح ممثلين لعضوية
اللجان المختلفة ،لذلك من الضروري عمل ترويج وحشد كبير لهذا اللقاء لضمان
حضور ممثلين عن المجتمع ،وضمان تمثيل جيد في عضوية هذه اللجان.
 يفضل االستعانة في اللقاء المجتمعي األول بميسر ذي خبرة كافية بعملية التخطيطالتنموي االستراتيجي لتيسير أمور الورشة بشكل مناسب.

الجهة المنفذة :المجلس المحلي ونواة فريق التخطيط األساسي
المشاركون :المجتمع المحلي

أسلوب التنفيذ:

اللقاء المجتمعي األول

طريقة التنفيذ


يقـوم رئــيس وأعضـاء المجلــس المحلـي ونـواة فريـق التخطــيط األساسـي -خــالل اجتمــاع-
باس ــتكمال وتحض ــير قائم ــة طويل ــة بأس ــماء المؤسس ــات واألش ــخاص المرش ــحين لحض ــور

اللقاء المجتمعـي باسـتخدام القائمـة التـي تـم تحضـيرها سـابقا فـي نشـاط  4.1إن لـزم األمـر
(األداة رق ــم  ،)3والمحتمل ــين للمش ــاركة ف ــي عض ــوية اللج ــان المختلف ــة لعملي ــة التخط ــيط
التنموي االستراتيجي للمدينة.

 باالســتعانة بــأداة رقــم  ،5يقــوم ن ـواة فريــق التخطــيط األساســي -خــالل اجتمــاع -بتحضــير
صيغة للدعوة العامة وصيغة أخرى للدعوات الخاصة مرفقا معها أجندة اللقاء.

 تتم مراجعة قائمـة المـدعوين (أشـخاص ومؤسسـات ممثلـة عـن المجتمـع المحلـي) وتـدقيقها
واالتفاق عليها من قبل المجلس ونواة فريق التخطيط األساسي.

 يقوم رئيس الهيئة المحلية بتوقيع الدعوات.

 يتم دعوة األشخاص الذين قام المجلس المحلي بترشيحهم بشكل أولي لعضوية اللجان
 يتولى نواة فريق التخطيط األساسي والمجلس المحلي توجيه دعوة عامة للمواطنين من
خالل الوسائل المتاحة (إعالن في المساجد واألماكن العامة ووسائل اإلعالم المرئية

والمسموعة والمكتوبة) ،ويمكن االستعانة بنشرة "الملحق اإلرشادي لكيفية الترويج للخطة
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التنموية اإلستراتيجية في مدينتك/بلدتك" .كما يتولى توجيه دعوات خاصة لكل من قوائم

المدعوين السابقة.

 يتولى نواة فريق التخطيط األساسي -بالتنسيق مع المجلس المحلي -التحضير وتوفير
الدعم اللوجستي لهذا اللقاء وادارة جلساته ،ويفضل االستعانة بميسر ذي خبرة جيدة في

هذا اللقاء.


باالستعانة بأداة رقم  5أيضا ،يقوم نواة فريق التخطيط األساسي – من خالل عمل

مكتبي واجتماعات -بتحضير المادة التي سيتم عرضها خالل اللقاء.

 يقوم ممثل عن نواة فريق التخطيط األساسي (مثال ،منسق الفريق) بعرض توضيحي
حول عملية التخطيط التنموي االستراتيجي ومراحلها المختلفة ومنهجية العمل ،وشرح
هيكلية عمل وأدوار اللجان المختلفة ،وكذلك عرض التشكيلة األولية لنواة عضوية فريق

التخطيط األساسي ولجان المجاالت التنموية األربعة.

 يتم توزيع نماذج تشكيل عضوية لجان المجاالت التنموية المتخصصة (نموذج لكل
مجال تنموي) ،ويطلب من الحضور الترشح لعضوية اللجان وذلك حسب التخصص

ومجال االهتمام ،باالستعانة بأداة رقم  3أداة رقم  ،5ويتم بيان المسئولية الملقاة على

عاتقهم .يجب مراعاة توزيع العضوية بحيث تشمل  %30من النساء و %30من الشباب

من الفئة العمرية  .22-15ويمكن كذلك استخدام اللوح القالب في عملية الترشيح

لعضوية اللجان المختلفة.

 يطلب من كل لجان المجاالت التنموية اختيار منسق عن كل لجنة (مالحظة :يمكن أن
يختار المنسق خالل اللقاء المجتمعي األول أو من خالل اجتماع مكتبي لكل لجنة).

 يتم أيضا توزيع نموذج تشكيل لجنة أصحاب العالقة ،ويطلب من الحضور الترشح

لعضوية هذه اللجنة ،باالستعانة بأداة رقم  ،3على أن ال يزيد عدد المترشحين عن 15

مرشح.

 يكلف أحد أعضاء الفريق بتسجيل مالحظات وتوصيات المشاركين أثناء اللقاء.

 يقوم نواة فريق التخطيط األساسي بتحضير تقرير يوثق مجريات اللقاء وما نتج عنه من
توصيات.

 يعمل نواة فريق التخطيط األساسي على األخذ بما نتج من توصيات من خالل إجراء ما
قد يلزم من تعديالت على أدوار المشاركين فيها.
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إرشادات:
 من المفيد بدء اللقاء المجتمعي بعرض الومضات المصورة المتوفرة أو غيرها من الوسائل المتاحة حول التخطيطالتنموي االستراتيجي ()http://www.baladiyat.ps/
 الحرص على الوصول إلى الفئات المختلفة من المجتمع (شباب ونساء وذوي احتياجات خاصة والفئات المهمشة)ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ،ومؤثرين ،والقطاع الحكومي ،ويراعي أيضا التغطية القطاعية من
صحة وتعليم ...الخ.
 ي جب الحرص على تمثيل النساء والشباب وذوي االحتياجات الخاصة في جميع أنشطة عملية إعداد الخطة (%30من النساء و %30من الشباب)
 تتشكل نواة لجنة أصحاب العالقة (حوالي  )%30في اللقاء المجتمعي األول تتشكل معظم اللجان األساسية وتفرعاتها في اللقاء المجتمعي األول ويراعى فيها تمثيل النساء والشباب يستكمل فريق التخطيط األساسي تشكيلة جميع اللجان ،حسب الحاجة ،بعد اللقاء المجتمعي األول يجب توثيق جميع االجتماعات اللقاءات وأنشطة عملية إعداد الخطة ،بحيث يفتح ملف لدى المنسقين لعملية التوثيقهذه.
 يجب فتح باب المشاركة للمجتمع من خالل عملية التواصل االلكتروني بأشكاله المختلفة ،لذلك يجب إعداد موقعالكتروني أو قناة اتصال خاصة بذلك ،مثل  ... Twitter, face-book,الخ.

المخرج من النشاط:

مثال

المجاالت التنموية
الترويج لجان
لكيفيةمسودة
إرشاداتتشكيل
.0
اإلستراتيجي – اللقاء المجتمعي االول:
للخطة التنموية
 .3تشكيل نواة لجنة ممثلي أصحاب العالقة

األهداف:
 اإلعالن رسميا عن إطالق عملية التخطيط التنموي اإلستراتيجي ودعوة أهالي المدينة /البلدة ألخذ دور فعال في لجانملحق رقم
التخطيط التنموي اإلستراتيجي

.....

الفعالية المقترحة:
خالل اللقاء المجتمعي األول يقترح أن يعلن فيه عن التالي:
 صندوق شفاف يحمل شعار (شارك بأفكارك لعمار بالدك) يوزع في عدة أماكن يتواجد فيها أهل البلدة غير مبني الهيئةالمحلية حتى يتيح المجال لجميع الناس المشاركة في أفكار هدفها التنمية واألعمار ،ويتم تفريغه كل أسبوع
 فتح المجال لتشكيل فريق من المتطوعين لتوزيع استبيانات من أجل أخذ آراء الناس حول أولوياتهم ومتطلباتهم الرئيسية تخصيص هاتف الهيئة المحلية لساعات محددة في النهار (خالل الدوام أو بعد الدوام) الستقبال مكالمات المجتمع حولمشاركتهم وإعطاء ارائهم حول عملية التخطيط التنموي
 إقامة مسابقة رسم للخروج في شعار للرؤية وتعميمها على جميع المدارس ،النوادي الشبابية ومراكز األطفال لمدة أسبوع إقامة لقاء مفتوح على الراديو /التلفزيون المحليالوسائل االعالنية المقترحة
 استخدام الرسائل القصيرة  SMSإلعالم المجتمع المحلي عن إقامة اللقاء المجتمعي األول يافطة صغيرة توضع في أماكن تواجد الصندوق يكتب عليها (شارك بافكارك لعمار بالدك( بوستر او إعالن (شارك بافكارك لعمار بالدك) يوضع في مبنى الهيئة المحلية ومركز الخدمات الجمهور بوستر االعالن عن الرؤية والمسابقة (يوضع بعد الخروج بالرؤية( تغيير اللوحات اإلعالنية في مداخل ووسط البلدة لتحمل شعار (شارك بافكارك لعمار بالدك) وضع رول أب لشعار المشروع (عمار يا فلسطين) في مبنى الهيئة المحلية أو مركز خدمات الجمهور إن وجدالتغطية اإلعالمية المقترحة:
 دعوة الصحافة المحلية منها الراديو والتلفزيون المحلي لتغطية اللقاء المجتمعي األول ونشر خبر صحفي يشرح فيهتفاصيل اللقاء مع صورة
 نشر الخبر على الموقع االلكترونيwww.baladiyat.ps استخدام موقع الهيئة المحلية والموقع اإللكتروني  www.baladiyat.psلتعميم وجود الصندوق أو االستمارات أومسابقة الرسم للرؤية
 مقابلة ثاني يوم في البرنامج الصباحي اإلذاعي في الراديو المحلي مع ممثلين من فريق التخطيط األساسي /اللجانالتخصصية /أفراد من المجتمع عن دورهم في التخطيط التنموي اإلستراتيجي وتكاملية األدوار فيما بينهم
 ممكن توثيق توزيع االستبيان ومشاركة الناس في تقديم االقتراحات في الصندوق الستخدامه الحقا في ريبورتاج عنعملية التخطيط لنشره في المحطات المحلية أو في ورش عمل الحقة
ضروري أن يتم أخذ باالعتبار جميع المداخالت (من الصندوق ،االستمارات ،المكالمات المسجلة) من قبل لجان المجاالت
التنموية خالل مرحلة تحديد األولويات المجتمعية ،وعلى الهيئة المحلية اعتماد طريقة مالئمة لضمان اعتبار أراء المجتمع
ومداخالتهم المتعلقة
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 :7.0استكمال تشكيل لجان المجاالت التنموية الرئيسية والفرعية
لجان مجاالت العمل التنموي األساسية هي أربعة حسب الخطة الوطنية (كما ذكر سابقا) ،ويضم

كل مجـال عـدة قطاعـات تنمويـة .مـن الممكـن تشـكيل لجـان متفرعـة عـن كـل مجـال تنمـوي وذلـك
حسب الحاجة واألهمية وخصوصية البلدة/المدينة.

فــي حالــة لــم يــتم اختيــار منســق للجــان المجــاالت التنمويــة فــي اللقــاء المجتمعــي األول ،يقــوم ن ـواة

فريق التخطيط األساسي بالدعوة الجتماع (أو عدة اجتماعات) بحيث يدعى إليه األشخاص الذين
تم ترشيحهم لعضوية المجاالت التنموية ،وذلك الختيار منسق لكل لجنة مجـال تنمـوي ،باإلضـافة

إلــى اختيــار ممثــل كــل لجنــة فــي فريــق التخطــيط األساســي وتشــكيلة اللجــان الفرعيــة الالزمــة لكــل
مجال تنموي.
الجهة المنفذة :منسقي لجان المجاالت التنموية

المشاركون :أعضاء لجان المجاالت التنموية ونواة فريق التخطيط األساسي

أسلوب التنفيذ:

اجتماع

 يقوم منسق/ة كل لجنة مجال تنموي من المجاالت األربعة بالدعوة الجتماع أعضاء لجنة
المجــال (خــالل أســبوع مــن عقــد اللقــاء المجتمعــي
األول) للتباحــ ــث حـ ـ ــول تشــ ــكيلة اللجـ ـ ــان الفرعيـ ـ ــة

الالزمـ ــة لكـ ــل مجـ ــال تنمـــوي واختيـ ــار ممثلهـ ــا فـ ــي

مالحظة:
 يمكن أن يعقد اجتماع للجان المجاالت التنمويةاألربعة مباشرة بعد اللقاء المجتمعي األول إذا
وجد منسق المجال التنموي أن ذلك مناسب.

فريق التخطيط األساسي.

 يــتم تحديــد اللجــان الفرعيــة حســب حاجــة البلــدة/المدينــة وخصوصـيتها وأهميــة تشــكيل تلــك
اللجنة الفرعية
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 بنــاء علــى اختيــار اللجــان الفرعيــة ،يــتم تقســيم األعضــاء علــى هــذه اللجــان الفرعيــة حســب
التخصص والخبرة واالهتمام ،باستخدام األداة رقم  ،3بحيـث يختـار كـل شـخص أي لجنـة

يرغب بالمشاركة فيها.

 تقــوم اللجــان الفرعيــة بمراجعــة ق ـوائم األشــخاص الــذين رشــحوا لعضــوية اللجــان ،وي ارعــي
التمثيل النسـائي والشـبابي فـي هـذه اللجـان .بنـاء علـى عمليـة المراجعـة ،يـتم اقتـراح تعـديل

أو إضافة أعضاء لهذه اللجان ،حسب الحاجـة ،بحيـث يـتم اقتـراح اسـتكمال جميـع اللجـان
وتفرعاتها باالستعانة بمسودة قائمة حصر أصحاب العالقة ،وتقوم اللجان الفرعيـة بتعيـين

منسق لكل لجنة.

 ترفع هذه التشكيالت إلى نواة فريق التخطيط األساسي من قبل منسق/ة كل مجال تنمـوي
رئيسي.
المخرج من النشاط:
قوائم لجان المجاالت التنموية بتفرعاتها

إرشادات:
 يجب أن تحرص لجان المجاالت التنموية األساسية على تفريع لجان فرعية فقط حسب الحاجة وخصوصية البلد ،بحيثتحرص اللجان على تشكيل أقل عدد مناسب من اللجان التنموية الفرعية

 يمكن دمج أكثر من مجال من المجاالت التنموية الفرعية ضمن المجال التنموي الواحد في لجنة فرعية (متخصصة)واحدة (مثل :لجنة اقتصادية (واحدة) وتضم الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة) ،أو تفريع إلى قطاعات إضافية

(مثل :لجنة الثقافة ،لجنة الرياضة ،لجنة الشباب ،لجنة تمكين المرأة ،لجنة الطفولة ... ،الخ).

 من الممكن أن يشارك الشخص في أكثر من لجنة فرعية ،بحيث يكون لديه/ا الوقت واالهتمام والمعرفة في ذلك المجالالفرعي

 يجب الحرص على تمثيل النساء والشباب في جميع أنشطة عملية إعداد الخطة ( %30من النساء و %30منالشباب) ،وبالتأكيد في عضوية اللجان المختلفة

 يفضل أن يكون منسقو لجان المجاالت التنموية المختلفة من غير موظفي الهيئة المحلية ،باستثناء لجان البنى التحتيةواإلدارة والحكم الرشيد ،حيث من الممكن أن يكون المنسق من موظفي الهيئة المحلية

 لجان المجاالت التنموية مهمتها األساسية تشخيص كافة المجاالت التنموية ،وهي لجان سيتم حلها واعادة تشكيلهاالحقا.

 :8..استكمال تشكيل فريق التخطيط األساسي
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تســتكمل تشــكيلة فريــق التخطــيط األساســي مــن خــالل اجتمــاع مكتبــي يضــم ن ـواة فريــق التخطــيط

األساسي ولجنة التخطيط التنموي االستراتيجي.
الجهة المنفذة :نواة فريق التخطيط األساسي

المشاركون :أعضاء نواة فريق التخطيط األساسي ممثلون عن لجان المجاالت التنموية

أسلوب التنفيذ:

معلومة

اجتماع

يجممب مراعمماة توزيممع العضمموية للجممان المختلفممة
بحيممث تشمممل  %21مممن النسمماء و  %21مممن

الشمممممباب ممممممن الفئمممممة العمريمممممة  ،39-05قمممممدر
اإلمكان.

 يقوم (نواة) فريق التخطيط األساسي وممثلو لجان المجاالت التنموية باختيار (ترشيح)
أعضاء آخرين من المجتمع المحلي من ذوي الخبرة والمقدرة على المشاركة في عضوية

الفريق ،ويقترح أن يتم اختيارهم كاآلتي:
 1 من المجالس الشبابية (ان وجد)

 2-1 من المجتمع المحلي (ممثلي جمعيات نسوية ،مؤسسات ،لجان)
 1 شخصية مجتمعية (اختياري)

 يتم تبليغ جميع أعضاء فريق التخطيط األساسي المرشحين من قبل ممثل الهيئة المحلية
(رئيس الهيئة المحلية) ،وفي حال اعتذار أي عضو مرشح يتم اختيار شخص آخر
بديل.

المخرج من النشاط:
تشكيلة فريق التخطيط األساسي النهائية

مالحظة:
 يقوم المجلس المحلي بإرسال كتاب موقع من رئيس الهيئة المحلية ألعضاء فريق التخطيط األساسي منخارج الهيئة المحلية ،أو لمؤسساتهم ،وذلك إلعطاء صفة رسمية لمشاركتهم في عملية التخطيط وتسهيل
مهمتهم؛ على أن توضح الرسائل األدوار المتوقعة للمرشحين وضرورة التزامهم بالمشاركة الفاعلة
خالل عملية التخطيط
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 :9..عقد االجتماع األول لفريق التخطيط األساسي
بعد استكمال تشكيلة فريـق التخطـيط األساسـي ،يعقـد اجتماعـه األول لالطـالع ومراجعـة مخرجـات
المراحل السابقة ،وتنظيم أمور عملية إعداد الخطة التنموية اإلستراتيجية.

الجهة المنفذة :فريق التخطيط األساسي

المشاركون :لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي

أسلوب التنفيذ:

اجتماع

 يقوم منسق فريق التخطيط األساسي بالدعوة لهذا االجتماع

 يعقد فريق التخطيط األساسي اجتماعا بكامل أعضائه (بعد دعوة وحضور األعضاء
الجدد الذين تم اختيارهم) لمراجعة الهيكلية وخطة التنفيذ التي أعدت بشكل أولي (آخذين
باالعتبار أية مالحظات صدرت أثناء اللقاء المجتمعي األول)

مالحظة:
 من الضروري بعد اكتمال مرحلة التهيئة واإلعداد أن يقوم المجلس المحلي وفريق التخطيط األساسيبنشر نتائج هذه المرحلة وخاصة تشكيلة اللجان المختلفة على مواقع التواصل المختلفة الخاصة في الهيئة
المحلية وفي لوحاتها اإلعالنية ،أو مواقع التواصل الخاصة بإعداد الخطة وصفحات التواصل االلكتروني
وغيرها


المخرج من النشاط :انعقاد االجتماع األول لفريق التخطيط األساسي
اعتماد هيكلية وخطة تنفيذ إعداد الخطة التنموية اإلستراتيجية النهائية

35

دليل التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية 3102

صحاب العالقة
المشتركة:
وحشد أ
تحليلللمجالس
التهيئة :واإلعداد
مرحلةرقم 3
الخطوة
إرشادات
 يتم توجيه المجلس المشترك (نشاط  )1.1بحضور ممثلين عن جميع الهيئات المحلية المشاركة في المجلس المشترك. تتشكل لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي من رئيس المجلس المشترك و 3-2أعضاء من الهيئات المحلية المختلفةالمشاركة في المجلس
 يتم اختيار منسق فريق التخطيط األساسي من قبل المجلس المشترك ،ويفضل أن يكون موظفا في المجلس المشترك عند تشكيل نواة فريق التخطيط األساسي (نشاط  ،)3.1يراعى فيه تمثيل الهيئات المحلية المختلفة المشاركة في المجلس عند تشكيل نواة لجان المجاالت التنموية (نشاط  ،)4.1يراعى فيها تمثيل الهيئات المحلية المختلفة المشاركة في المجلس عند عقد اللقاء المجتمعي األول (نشاط  ،)6.1يجب دعوة وحضور ممثلين عن جميع البلدات المشاركة في المجلسالمشترك ،ويتم اإلعالن عن اللقاء في جميع البلدات المشاركة في المجلس المشترك ،ويتم عقد اللقاء في مكان مناسب
 عند تشكيل لجان المجاالت التنموية المختلفة ،يراعى في عضويتها تمثيل جميع البلدات المشاركة في المجلس المشترك -عند استكمال تشكيلة فريق التخطيط األساسي يراعى تمثيل جميع البلدات المشاركة في المجلس ،قدر اإلمكان
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األ نشطة:
 :0.3تحليل وتشكيل لجنة ممثلي أصحاب العالقة
األداة

رقم  :1تحليل وتشكيل لجنة أصحاب العالقة

 :0.3تحليل وتشكيل لجنة ممثلي أصحاب العالقة
لجنة ممثلي أصحاب العالقة هي الجهة التي تمثل المجتمع المحلـي فـي عمليـة التخطـيط التنمـوي
للبلدة أو المدينة ،وبذلك يكون لها صفة اعتبارية دون أي صفة رسمية ،ومشـاركتها تمثـل مشـاركة

المجتم ــع ف ــي عملي ــة التخط ــيط .تتش ــكل عض ــويتها م ــن ممثل ــين ع ــن فعالي ــات وشـ ـرائح المجتم ــع
المختلفــة؛ ويتركــز دورهــا بالمشــاركة فــي رســم الرؤيــة والتوجهــات التنمويــة للمدينــة واعطــاء صــفة
شرعية لمخرجات الخطة ،كما أن لها دور فـي متابعـة انجـازات المجلـس بمـا يتعلـق بتنفيـذ الخطـة
وتحقيق األهداف التنموية.

إن عمليــة تحليــل أصــحاب العالقــة تعــد مــن األنشــطة المهمــة فــي عمليــة التخطــيط التنمــوي ،ألنهــا
تســاعد فــي تحقيــق تمثيــل شــامل ومشــاركة فاعلــة لمختلــف قطاعــات وشـرائح المجتمــع المحلــي فــي
عمليــة التخطــيط؛ ممــا يجعــل مخرجــات الخطــة أكثــر واقعيــة وتعبي ـ ار عــن االحتياجــات واألولويــات

التنموية للتجمع ،وهذا بالتأكيد سيزيد من شعور المجتمع بملكية مخرجات الخطة.

فــي اللقــاء المجتمعــي األول ،شــكلت ن ـواة لجنــة أصــحاب العالقــة ،لــذلك مــن الضــروري اســتكمال
تشكيل هذه اللجنة ،وهذا من صالحية فريق التخطيط األساسي.
الجهة المنفذة :فريق التخطيط األساسي
المشاركون :المجلس المحلي

أسلوب التنفيذ:

اجتماع لفريق التخطيط األساسي
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طريقة التنفيذ
 باستخدام األداة رقم  ،3يقـوم فريـق التخطـيط األساسـي -خـالل اجتمـاع -باسـتكمال قائمـة
(قائم ــة األش ــخاص ال ــذين ت ــم ترش ــيحهم لعض ــوية اللجن ــة خ ــالل اللق ــاء المجتمع ــي األول)
بأس ـ ــماء المؤسس ـ ــات واألش ـ ــخاص المحتمل ـ ــين للت ـ ــأثر أو الت ـ ــأثير ف ـ ــي عملي ـ ــة ومخرج ـ ــات
التخطيط التنموي االستراتيجي للمدينة أو البلـدة ،مـع إمكانيـة إضـافة أعضـاء جـدد لـبعض

المجاالت إن لزم األمر.

 باستخدام األداة رقم  ،6يقوم فريق التخطيط األساسـي خـالل ورشـة عمـل مصـغرة/اجتمـاع
بتنفيذ تحليل ألصحاب العالقة يشتمل على:

 وصف مدى اهتمام أصحاب العالقة والمصالح المتوقعة لكل صاحب عالقة -وصف المساهمات الرئيسية المحتملة لصاحب العالقة

 تحديد متى سيتم إشراكه (في أي مرحلة من مراحل التخطيط/التنفيذ) -وصف إستراتيجية أو آلية إشراكه

 ي ارعــى فــي تشــكيلة هــذه اللجنــة تمثيــل المؤسســات والجمعيــات واالتحــادات وتمثيــل الشــباب
والنساء في هذه اللجان.

 تــتم مراجعــة قائمــة أســماء أعضــاء لجنــة ممثلــي أصــحاب العالقــة وتــدقيقها واالتفــاق عليهــا
بشكل نهائي من قبل فريق التخطيط األساسي؛ وقد تحتاج القوائم إلـى تحـديث فـي م ارحـل

الحقة خالل عملية إعداد الخطة.

 يق ــوم فري ــق التخط ــيط األساس ــي بتحض ــير تقري ــر مختص ــر يلخ ــص نت ــائج عملي ــة تحلي ــل
أصحاب العالقة وتشكيلة اللجنة.

 بعـ ــد اسـ ــتكمال تشـ ــكيلة لجنـ ــة أصـ ــحاب العالقـ ــة ،يـ ــتم نشـ ــرها علـ ــى المواقـ ــع االلكترونيـ ــة
المخصص ــة لعملي ــة التخط ــيط التنم ــوي االس ــتراتيجي للبل ــدة/للمدين ــة ،وعل ــى لوح ــة الهيئ ــة

المحلية.

 يتم رفع التقرير للمجلس المحلي لالطالع.
 يلتــزم فريــق التخطــيط األساســي باســتراتيجيات وم ارحــل إش ـراك مختلــف أصــحاب العالقــة
بحسب ما ورد في التقرير.

المخرج من النشاط :تقرير تحليل أصحاب العالقة

مثال
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الخطوة رقم  :2تشخيص الوضع القائم

األ نشطة:
 :0.2تشخيص المجاالت التنموية

رقم  :7تقييم المجاالت التنموية وتحضير دليل التجمع السكاني

االداة

رقم  :8تحديد أولويات القضايا للمجال التنموي

األداة

 3.2تحضير التقرير التشخيصي

االداة

 :2.3تحديمممد القضمممايا التنمويمممة ذات األولويمممة
األداة
األداة

رقم  :9جدول محتويات التقرير التشخيصي
االداة

رقمممم  :01تحديمممد أولويمممات القضمممايا
للتجمع السكاني

رقم  :00التحضير لورشة العمل األولى

رقم  :03تحديد أولويات القضايا التنموية للبلدة/للمدينة

 :0.2تشخيص المجاالت التنموية
قبل البدء بتحديد التوجهات التنموية المستقبلية ألي بلدة/مدينة ،ال بد مـن تشـخيص الوضـع القـائم

للمجاالت التنموية فيها ،ولتيسير عملية التشخيص يوصى بتحديد هذه المجاالت بشكل مسبق.

ف ــي الحال ــة الفلس ــطينية يمك ــن تقس ــيم العم ــل التنم ــوي المتعل ــق بنش ــاط الهيئ ــات المحلي ــة إل ــى أرب ــع

مجــاالت تنمويــة رئيســية (حســب الخطــة الوطنيــة) والتــي تــم تشــكيل لجــان المجــاالت التنمويــة علــى
أساسها ،وتتضمن العديد من القطاعات التنموية الفرعية ،وهي:
.2

البنية التحتية والبيئية ويتضمن الطاقة ،والطرق المواصالت ،والبيئة ،والمياه وتصريف المياه،

.1

المجال االقتصادي ،ويتضمن التوظيف (القطاعات المختلفة) ،والزراعة ،والسياحة ،والصناعة والتجارة،

والنفايات الصلبة ،واإلسكان
والخدمات
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.0

المجال االجتماعي ،ويتضمن التعليم ،والصحة ،والحماية االجتماعية والتمكين ،والثقافة والتراث،

والرياضة ،والسكان.

 .4مجممممال اإلدارة والحكممممم الرشمممميد ،ويتض ــمن األم ــن وادارة الك ـ ـوارث ،والتخط ــيط ،والمعلوم ــات ،والتطـ ــوير
المؤسسي في البلديات.

الجهة المنفذة :لجان المجاالت التنموية

المشممماركون :أعض ــاء لج ــان المج ــاالت التنموي ــة بتفرعاته ــا ،أعض ــاء فري ــق التخط ــيط األساس ــي،
ويمكن االستعانة بخبراء
أسلوب التنفيذ:

اجتماعات وعمل مكتبي ألعضاء
اللجان وفريق التخطيط األساسي

طريقة التنفيذ
 يقوم فريق التخطيط األساسي بعقد اجتماع واحد تحضره كافة اللجان.

 يقوم فريق التخطيط األساسي بتوزيع األداة رقم ( 7نماذج تقيـيم المجـاالت التنمويـة) علـى
لجان المجاالت التنموية وشرحها .يمكن االستعانة بخبراء لهذا الغـرض .تجـدر المالحظـة
أن التشخيص في هذه المرحلة يكون تشخيصا أوليا ،وعليه يوصى بـأن يكـون التشـخيص

من خالل تحديد نقاط القـوة والفـرص (مـؤثرات ايجابيـة) ونقـاط الضـعف والتهديـد (مـؤثرات
س ـ ـ ــلبية) ،وك ـ ـ ــذلك تحدي ـ ـ ــد أه ـ ـ ــم االحتياج ـ ـ ــات
والقضايا األساسية في كل مجال فرعي/رئيسي

بشكل مبدئي.

 يطلــب مــن منســق/ة كــل لجنــة ترتيــب وعقــد مــا
يلزم من اجتماعـات إلجـراء عمليـة التشـخيص،

ويمكـ ــن لكـ ــل لجنـ ــة متخصصـ ــة أن تعقـ ــد مـ ــن

اجتم ــاعين إل ــى ثالث ــة اجتماع ــات خ ــالل فتـ ـرة
التشــخيص وذلــك بحســب الحاجــة ،علــى أن ال
تتجاوز فترة التشـخيص مـدة  3أسـابيع .ويمكـن
تفعيـ ـ ــل التواصـ ـ ــل مـ ـ ــع المجتمـ ـ ــع مـ ـ ــن خـ ـ ــالل

التواصل االلكتروني.

 يقــوم ممثــل كــل لجنــة بعمــل اجتماعــات مكتبيــة
مع ممثلي الو ازرات والمؤسسات الحكومية ذات

إرشادات:

 ينصح بفتح قنوات للتواصل والمشاركةالمجتمعية وما بين أعضاء اللجنة نفسها
والمجتمع
االجتماعي

من

خالل

االلكتروني

وسائل

التواصل

(facebook

و

 )Twitterوغيرها
 من الممكن أن يقوم منسق كل لجنة بعملاجتماعات مكتبية مع ممثلي الو ازرات
والمؤسسات ذات العالقة ألخذ المعلومات
والمعايير والخطط المستقبلية ،إن وجدت
 ينصح أن تقوم كل لجنة تنموية فرعية بتحديدما ال يزيد عن قضيتين اثنتين فقط لكل قطاع
 في عملية تحديد القضايا ،يجب التركيز علىالقضايا األكثر أهمية
 القضية ممكن أن تكون مشكلة (نقطة سلبية)بحاجة إلى حل أو فرصة/إمكانية (نقطة
ايجابية) غير مستغلة وبحاجة إلى تطوير
 مالحظة :سيقوم فريق التخطيط األساسيباختيار أهم  1قضايا لكل مجال تنموي
رئيسي من المجاالت األربع
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العالقة ألخذ المعلومات والمعايير والخطط المستقبلية لها ،إن وجدت.

 باستخدام األداة رقم  7تقوم لجان المجاالت التنموية بتشـخيص هـذه المجـاالت بتفرعاتهـا،
بمــا فــي ذلــك تحديــد القضــايا التنويــه ذات األولويــة فــي كــل مجــال تنمــوي فرعــي (قطــاع)
بحيث ال تزيد عدد القضايا في كل مجال فرعي عن قضيتين.

 باالســتعانة بــأداة رق ــم  0يقــوم منســق ك ــل مجــال رئيســي ،وبالتنس ــيق مــع منســقي اللج ــان
الفرعيــة ومــن خــالل اجتمــاع مشــترك ،باختيــار أهــم القضــايا التنمويــة ذات األولويــة لــذلك

المجـ ــال بحيـ ــث ال يزيـ ــد عـ ــدد القضـ ــايا الكليـ ــة للمجـ ــال الرئيسـ ــي الواحـ ــد عـ ــن  5قضـ ــايا،
ويستخدم في ذلك تحليل شجرة المشاكل.

 باسـتخدام األداة رقــم  7أيضــا ،وبشــكل مـواز لعمـل اللجــان التنمويــة وبالتعــاون معهــا ،يقــوم
فريــق التخطــيط األساســي وبالتعــاون مــع لجــان المجــاالت التنمويــة بتحضــير دليــل التجمــع
السكاني الخاص بالبلدة/بالمدينة ،وهذا يتطلب عمل مكتبي وعقد اجتماعات ،على أن يتم
االنتهاء من تحضير دليل التجمع السكاني في مدة ال تتجاوز  2أسبوع من تـاريخ تشـكيل

فريق التخطيط األساسي.

 بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التشــخيص يقــوم منســقو اللجــان بتســليم نتــائج التقيــيم إلــى فريــق
التخطيط األساسي لمراجعتها تمهيدا للبدء بإعداد التقرير التشخيصي.

 يعقد فريق التخطيط األساسي اجتماعا يدعى إليه منسقو لجان المجـاالت التنمويـة ينـاقش
فيه مخرجات عمل اللجان من حيث التشـخيص وتحليـل شـجرة القضـايا والقضـايا التنمويـة

لكــل مجــال ،ويعمــل الفريــق علــى تــدقيقها مــن حيــث اختيــار اللجــان للقضــايا ذات األولويــة
وصياغتها ،ومن ثم تكاملها مع بعضها البعض ،وبالتالي يعدل أو يدمج أو يعيد صياغة

قضــايا حســب الحاجــة بحيــث ال يتجــاوز عــدد القضــايا لكــل مجــال تنمــوي رئيســي عــن 5
قضايا ،وذلك تمهيدا لعرضها أمام المجتمع في ورشة العمل األولى (باالستعانة بـأداة رقـم

.)10

 مــن الضــروري التركيــز علــى الجوانــب االيجابيــة (فــرص وامكانــات غيــر مســتغلة) وأن ال
يقتصــر تحديــد القضــايا علــى الجوانــب الســلبية (المشــاكل) ،بحيــث يظهــر فــي كــل مجــال

رئيسي قضيتان ،قدر اإلمكان (من أصـل خمـس قضـايا ،وكمـا سيوضـح الحقـا) ذات بعـد

ايجابي.
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إرشادات ونصائح:
 ضرورة ربط التشخيص بالواقع واالستعانة بدليل التجمع السكاني (نموذج )0.7 ينصح أن تتم عملية التشخيص باستخدام خرائط تبين البعد المكاني للتشخيص (مثل توزيع الخدمات والبنى التحتية جغرافيا) التركيز على دقة قيم المؤشرات كونها مدخال أساسيا في المراحل الالحقة من عملية التخطيط (األهداف والمشروعات) ضرورة ربط التشخيص وتحديد القضايا التنموية ذات األولوية حسب موارد وامكانات الهيئة المحلية والبلدة /المدينة (استخدام نموذج.)1.7
 ضرورة ربط المؤشرات بالمشاكل والقضايا التنموية وتحليلها (نموذج عمل رقم )2.7 ضرورة ربط القضايا بجذورها وعمل تحليل لجذور القضية ضرورة ربط القضايا بتأثيرها على النوع االجتماعي والبيئة -نشر نتائج تحليل اللجان والقضايا التنموية على صفحات التواصل االلكتروني المختلفة ،وذلك الطالع الغير عليها ،واستالم المالحظات

المخرج من النشاط :نتائج تشخيص المجاالت التنموية ودليل التجمع السكاني
مثال

ملحق رقم .....

 :3.2تحضير التقرير التشخيصي
مــن الضــروري توثيــق نتــائج تشــخيص المجــاالت التنمويـة المختلفــة فــي تقريــر واحــد يســمى التقريــر
التشخيصي ،ويكون دليل التجمع السكاني للمدينة جزءا من هذا التقرير.
الجهة المنفذة :فريق التخطيط األساسي

المشاركون :أعضاء فريق التخطيط األساسي ،ويمكن االستعانة بخبراء

أسلوب التنفيذ:

عمل مكتبي واجتماعات لفريق
التخطيط األساسي

طريقة التنفيذ

 يق ـ ــوم فري ـ ــق التخط ـ ــيط األساس ـ ــي باالس ـ ــتعانة بـ ـ ـأداة رق ـ ــم ( 2ج ـ ــدول محتوي ـ ــات التقري ـ ــر
التشخيصــي) بتحضــير التقريــر التشخيصــي مــن خــالل اجتماعــات وعمــل مكتبــي يقــوم بــه
أعضاء الفريق .علما بأن المدة الزمنية المقترحة لتحضير هذا التقرير هي أسبوع.
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 بعد االنتهـاء مـن إجـراء التعـديالت يـتم تسـليم نسـخة مـن التقريـر للمجلـس البلـدي ولمديريـة
الحكم المحلي التي تتبع له الهيئة المحلية

 يــتم تســليم نســخة مــن التقريــر التشخيصــي للجــان المجــاالت التنمويــة ومؤسســات المجتمــع
المــدني الرئيســية ألغ ـراض المراجعــة والحصــول علــى تغذيــة راجعــة خــالل عش ـرة أيــام مــن

تسليمه.

 بعد استالم التغذية الراجعة من الجهات المختلفة ،وخالل مدة أسبوع ،يقوم فريق التخطيط
األساسي بإجراء ما يلزم من تعديالت على التقرير التشخيصي.

المخرج من النشاط :التقرير التشخيصي

 :2.2تحديد القضايا التنموية ذات األولوية للتجمع
ال ب ــد ألي خط ــة إس ــتراتيجية تنموي ــة أن ترك ــز ف ــي س ــعيها لتحس ــين الواق ــع عل ــى القض ــايا الملح ــة
واألكثر أهمية وتأثي ار في تحقيق التنمية المحلية ،وهي ما اصطلح عليه هنا القضايا التنموية ذات

األولويــة ،وهــي بمثابــة خطــوط التوجيــه لعمليــة التخطــيط وعليهــا تبنــى األهــداف التنمويــة للتجمــع

الس ــكاني ،ولهـ ـذا م ــن الض ــروري أن تح ــدد ه ــذه القض ــايا بوض ــوح ف ــي مرحل ــة مبكـ ـرة م ــن عملي ــة
التخطيط باالستناد إلى حقائق ومعطيات واقعية وبمشاركة مجتمعية واسعة.

بش ــكل ع ــام تعب ــر القض ــايا ع ــن المش ــاكل الت ــي تح ــد م ــن تنمي ــة المدين ــة ،وب ــذلك تعك ــس جوان ــب

الضعف أو المعوقات التي تعاني منها المجاالت التنموي المختلفة ،وقد تعبر عن جوانـب إيجابيـة
ونقاط قوة يمكن تطويرها والبناء عليها.
الجهة المنفذة :فريق التخطيط األساسي

المشمماركون :ممثلــون عــن المجلــس المحلــي ،لجنــة ممثلــي أصــحاب العالقــة ،ممثلــون عــن لجــان
المجاالت التنموية
أسلوب التنفيذ:

ورشة العمل األولى

طريقة التنفيذ
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 باالس ـ ــتعانة ب ـ ــأداة رق ـ ــم  ،11يق ـ ــوم فري ـ ــق التخط ـ ــيط
األساسـ ـ ــي بالتحضـ ـ ــير لعقـ ـ ــد ورشـ ـ ــة عمـ ـ ــل لتحديـ ـ ــد
القضــايا واألولويــات ،ومــدتها يــوم واحــد يشــارك فيهــا

ممثلـ ـ ــون ع ـ ـ ــن المجل ـ ـ ــس المحلـ ـ ــي ،ولجن ـ ـ ــة ممثل ـ ـ ــي
أصـ ــحاب العالقـ ــة وأعضـ ــاء عـ ــن لجـ ــان المجـ ــاالت

التنموي ـ ــة ،وذل ـ ــك بع ـ ــدد إجم ـ ــالي م ـ ــن  50إل ـ ــى 70
مشـــارك ومشـ ــاركة ،وقـ ــد يزيـ ــد العـــدد عـ ــن ذلـــك فـ ــي
بعض الهيئات المحلية حسب عدد سكان التجمع.

نصيحة:

يقوم فريق التخطيط األساسي بالتأكد من

ترتيب القاعة لعقد ورشة العمل ،حيث يفضل
استخدام قاعة كبيرة تتسع لمنطقتي عمل؛

إحداهما ترتب فيها الطاوالت على شكل حرف

U

وتكون منطقة عمل للمجموعة الكاملة،

في حين تكون المنطقة الثانية منطقة عمل

للمجموعات المصغرة ،ترتب فيها أربعة طاوالت

مستديرة تتسع كل طاولة ل .1 – 8

مشاركين.

 يكون منسـق/ة فريـق التخطـيط األساسـي مسـئوال عـن
تيس ـ ــير كاف ـ ــة أنشــ ــطة ومجري ـ ــات الورش ـ ــة ،ويمكــ ــن

لمنس ــق/ة الفري ــق االس ــتعانة بخبي ــر/ة إلدارة وتيس ــير

فعاليات الورشة.

 يقــوم فريــق التخطــيط األساســي أو منســقي اللجــان التنمويــة بتقــديم عــرض ملخــص ألهــم
نتــائج مخرجــات تشــخيص المجــاالت التنمويــة ،ويــتم توزيــع نســخة مــن مــادة العــرض علــى

المشاركين (أنظر األداة رقـم  .)11علـى أن يركـز العـرض علـى أهـم الجوانـب (المـؤثرات)
االيجابية والسلبية التي تؤثر في مجـاالت العمـل التنمـوي المختلفـة والقضـايا التنمويـة لكـل

مجال وفي المدينة/البلدة .يحرص مقدم العرض على إظهار حجم كل قضية من القضـايا
التنموية ومدى تأثيرها.

 بعــد العــرض يقــوم ميســر/ة الورشــة مســتعينا بــاألداة رقــم  12بالتوضــيح للمشــاركين كيــف
بإمكــانهم مراجعــة وتقيــيم القضــايا التنمويــة ذات األولويــة وتعــديلها (إن لــزم)

مــن خــالل نشــاط عصــف ذهنــي يقومــون بــه بعــد تــوزيعهم فــي مجموعــات

عمل مصغرة.

 بع ــد ذل ــك يق ــوم الميس ــر/ة بتوزي ــع المش ــاركين ف ــي أرب ــع مجموع ــات عم ــل
مصـ ــغرة (حسـ ــب عـ ــدد الحضـ ــور) بحيـ ــث يكـ ــون عـ ــدد المشـ ــاركين 10-0
أش ــخاص (تقريب ــا) ف ــي المجموع ــة الواح ــدة .تعط ــى المجموع ــات م ــدة 60

نصيحة:

يطلب ميسر الورشة من كل
مجموعة مصغرة تحديد أحد

أعضائها ليكون ميسرا

للمجموعة ،كما يطلب منها

تحديد شخص آخر لعرض

مخرجات عمل المجموعة أمام
المجموعة الكاملة فيما بعد.

دقيقة ويطلب منها مراجعة وتقيـيم أهـم القضـايا التنمويـة ذات األولويـة فـي
كل مجال من المجاالت التنموية األربعة للتجمع السكاني وذلك باالستعانة

بمخرجات التقرير التشخيصـي وتحليـل األسـباب الجذريـة للقضـايا (أداة رقـم
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 0ورقــم  ،)10هــذا ويمكــن للمجموعــة دمــج أكثــر مـن قضــية مــن القضــايا التــي وردت فــي
قضية واحدة إن أمكن أو تعديلها ،وذلك من خالل البحث في األسباب الجذرية.

 مــن خــالل عصــف ذهنــي تســتعرض فيــه جميــع القضــايا وشــدتها ومــدى تأثيرهــا ،تقــوم كــل
مجموعة باختيار أهم  5قضايا للتجمع (سواء كانت سلبية أو ايجابيـة) بحيـث يـتم اختيـار
على األقل قضية واحدة ،ويفضل أن يتم اختيار قضيتين (مـن أصـل خمـس قضـايا) ذات

بعد ايجابي ،ومن ثم تقوم بتلخيص أهم نتائجها حول القضايا التنموية وتوثيقها على ورق

اللـ ــوح القـ ــالب تمهيـ ــدا لعرضـ ــها أمـ ــام جميـ ــع المشـ ــاركين فـ ــي المجموعـ ــة الكاملـ ــة (يمكـ ــن
االستعانة بأداة رقم .)12

 يطلــب الميســر/ة مــن المشــاركين العــودة إلــى المجموعــة الكاملــة ،ومــن ثــم يطلــب مــن كــل
مجموعة أن تعرض بشكل سريع نتائج عملها ومبرراتها.

 تفــرن نتــائج اختيــار مجموعــات العمــل للقضــايا التنمويــة للتجمــع علــى قائمــة تحتــوي علــى
جمي ــع القض ــايا التنموي ــة ،بحي ــث تك ــون نت ــائج ف ــرز اختي ــار المجموع ــات أم ــام المجموع ــة

الكاملة.

 بعد انتهاء المجموعات من العرض ،يقوم الميسر/ة –أو من يسـاعده -يفـتح البـاب لنقـاش
بســيط ليــتم التوافــق علـى أي تعــديل علــى القضــايا المختــارة ،كــل ذلــك يــتم أمــام المجموعــة
الكاملــة للحصــول بالنتيجــة علــى قائمــة موحــدة متفــق عليهــا مــن قبــل المشــاركين تلخــص

بشكل أولي أهم القضايا التنموية للتجمع السكاني .يقدر الوقت الالزم لهـذه العمليـة ب ـ 40

دقيقــة .تكــون جميــع القضــايا التــي حصــلت علــى صــوتين فــأكثر هــي ذات أولويــة لألربــع
ســنوات القادمــة ،أمــا القضــايا التــي حصــلت علــى أقــل مــن صــوتين فتصــبح قضــايا تنمويــة

لفت ـ ـرة إطـ ــار التخط ـ ــيط التنمـ ــوي االس ـ ــتراتيجي .وبهـ ــذا ينتهـ ــي الج ـ ــزء األول مـ ــن الورش ـ ــة
المجتمعية األولى.

مالحظات:
 ضرورة ربط اختيار القضايا بجذورها ،وبشدتها ومدى تأثيرها في التنمية ضرورة ربط جذور القضايا بالنوع االجتماعي والبيئة (يمكن االستعانة بالجدول المبين أدناه) ضرورة ربط اختيار القضايا التنموية ذات األولوية حسب موارد وامكانات الهيئة المحلية والبلدة /المدينة (استخدام نموذج .)1.7 ينصح باختيار قضايا ذات تأثير على النوع االجتماعي وفئات المجتمع المختلفة والبيئة ضرورة اختيار قضايا ايجابية (يوصى باختيار قضيتين ايجابيتين) ،باإلضافة إلى قضايا سلبية ال يتم حذف أي من القضايا التنموية ،وانما يتم ترتيبها ضمن إطار زمني عام (خالل األربع سنوات القادمة أو ما بعد ذلك) -نشر نتائج اختيار القضايا التنموية على صفحات التواصل االلكتروني المختلفة ،وذلك الطالع الغير عليها واستالم مالحظات

ربط جذور المشاكل بالنوع االجتماعي والبيئة

 -سيتم إعادة تشكيل لجان المجاالت التنموية حسب الحاجة لتصبح لجان القضايا (التنموية ذات األولوية)

القضية
قضية رقم 0

أسئلة إرشادية حول عالقة القضية مع النوع االجتماعي والبيئة
 هل لهذه القضية عالقة مباشرة مع النوع االجتماعي؟ ما هو؟
 هل تؤثر هذه القضية على خدمة فئة الشباب؟
 هل لهذه القضية تأثير على تشغيل الشباب أو النساء؟
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هل لهذه القضية أثر سلبي أو ايجابي على البيئة؟
هل تؤثر هذه القضية على المساحات الخضراء الموجودة في البلدة؟
هل تؤثر هذه القضية على الموارد الطبيعية في البلدة؟
......
......

قضية رقم 3
إرشادات مرحلة التشخيص للمجالس المشتركة:
 تتم عملية التشخيص (نشاط  )1.3لكل مجال تنموي على مستوى المنطقة (المجلس المشترك) بشكل إجمالي ،مع إمكانيةإظهار خصوصية البلدات المشاركة في المجلس حيثما يلزم وحسب المجال التنموي (مثال :خصوصية بلدة ما في المجال
السياحي) ،وكذلك األمر في اختيار القضايا لكل مجال تنموي.
 ضرورة توزيع القضايا على بلدات المجلس المشترك واستخدام تقييم ثالثي ألهمية القضية (يمكن االستعانة بنموذج )4.0 ضرورة استخدام البعد المكاني في عملية التشخيص – استخدام خريطة أثناء التشخيص -بحيث تظهر البعد الجغرافي لكلمجال تنموي والعالقة ما بين التجمعات المختلفة (مثال :تركيز خدمات ما في منطقة جغرافية معينة ،أو توفر الخدمات في
مكان ما ولكن يصعب الوصول إليها ،الخ)
 يتم إعداد دليل التجمع السكاني لكل تجمع يجب أن يحتوي التقرير التشخيصي (نشاط  )2.3خلفيات عن جميع البلدات المشاركة في المجلس عند اختيار القضايا التنموية ذات األولوية (نشاط  ،)3.3يجب مراعاة القضايا العامة التي تخص التجمع المشترك وكذلكخصوصية كل تجمع ،وذلك حسب المجال التنموي
 ضرورة مراعاة التكاملية في اختيار القضايا ذات األولوية بين التجمعات المشاركة في المجلس المشترك تكون عملية تشخيص البناء المؤسسي للمجلس المشترك ،ويتم إعداد تصور لوحدة التخطيط التنموي االستراتيجيوهيكليتها المقترحة ضمن هيكلية المجلس المشترك

المخرج من النشاط :قائمة متفق عليها تلخص القضايا التنموية
للمدينة/للبلدة في المجاالت المختلفة

2
تشخيص
الوضع القائم

3
تحليل
أصحاب
العالقة

0
التهيئة
واإلعداد

ملحق رقم .....

الخطوات
03
تعديل
وتحديث

المرحلة األولى:

المرحلة الخامسة:

تنظيم وتحليل

تقييم وتحديث

أين نحن اآلن؟

4
تحديد
الرؤية
واألهداف

مثال

هل وصلنا؟

المرحلة الثانية :إلى

المرحلة الرابعة:

رؤية وأهداف

آليات التنفيذ

أين نريد أن نتجه؟

00
تقييم

ما يوصلنا؟

01
بناء
شراكات
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المرحلة الثانية
إلى أين نريد أن نتجه؟ رؤية وأهداف
الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المرحلة :أسبوعان

خطوات المرحلة الثانية:
الخطوة رقم  :4تحديد الرؤية واألهداف

التنموية
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الخطوة رقم  :4تحديد الرؤية واألهداف التنموية
األ نشطة:

 :0.4تحديد الرؤية التنموية

رقم  :13تحديد الرؤية التنموية

االداة

 :3.4تحديد األهداف التنموية

األداة

رقم  :04تحديد األهداف التنموية

 :2.4وضع مؤشرات لقياس مدى تحقق األهداف
األداة

رقم  :05وضع مؤشرات قياس مدى تحقق األهداف

 :4.4تحضير وثيق اإلطار التنموية االستراتيجي
األداة

رقم  :05وضع مؤشرات قياس مدى تحقق األهداف

 :0.4تحديد الرؤية التنموية
الرؤية هي صورة للمستقبل تطمح المدينـة إلـى الوصـول إليهـا خـالل فتـرة محـددة مـن الـزمن ،تقـدر
هنا بـ  0إلى  12سنة ،ويعبر عنها بعبارة نصية يشارك في صياغتها ويتفق عليها ممثلو المجتمع

المحلي ولجان المجاالت التنموية والمجلس المحلي .تكمن أهمية الرؤية في كونها بوصلة التوجيه
لعمليــة ومخرج ــات التخط ــيط التنم ــوي االس ــتراتيجي ،وي ــتم تح ــديها مباشــرة بع ــد االتف ــاق عل ــى أه ــم

القضايا التنموية ذات األولوية للمدينة/البلدة.
الجهة المنفذة :فريق التخطيط األساسي

المشمممماركون :ممثلـــون عـ ــن لجنـــة أصـ ــحاب العالقـ ــة ،وممثلـ ــون ع ــن لجـ ــان المجـ ــاالت التنمويـ ــة،
والمجلس المحلي
أسلوب التنفيذ:

ورشة العمل األولى

طريقة التنفيذ
 اســتكماال ألنشــطة ورشــة العمــل األولــى ،يقــوم ميســر/ة الورشــة بتقــديم عــرض حــول مفهــوم
الرؤية وخصائصها وطريقة صياغتها مستعينا باألداة رقم  13المخصصة لذلك.
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 يطلــب ميس ــر/ة الورش ــة م ــن المش ــاركين العــودة للعم ــل ف ــي نف ــس المجموع ــات المص ــغرة،
وتعطى المجموعات مدة  30دقيقة ،ويطلب من كل مجموعـة تقـديم صـيغة لعبـارة مكتوبـة
تعبر عن رؤيتهم المستقبلية لمدينتهم/بلدتهم.

 بع ــد انته ــاء المجموع ــات م ــن وض ــع الص ــيغ المقترح ــة ،يطل ــب الميس ــر/ة م ــن المش ــاركين
العودة للمجموعة الكاملة ،ومن ثم يطلـب مـن كـل مجموعـة عـرض صـيغتها المقترحـة فـي

مدة ال تزيد عن خمسة دقائق للمجموعة الواحدة.

 يعطـ ــي الميس ـ ــر م ـ ــدة  15دقيق ـ ــة ي ـ ــدير فيه ـ ــا حـ ـ ـوا ار إلعط ـ ــاء

مالحظة:
أن يراقب ميسر الورشة عملية
التصويت ،بحيث يتأكد من أن كل
مشارك يقوم بالتصويت من خالل
وضع الصق واحد على كل صيغة
من الصيغ التي يراها أكثر تعبيرا
عن الرؤية؛ أي ال يجوز للمشارك
وضع الالصقين على صيغة واحدة
لترجيحها.

المشاركين فرصة لالتفاق على صيغة معينة ،وهذا قد يتم من

خــالل اختيــار المشــاركين إلحــدى الصــيغ المقترحــة ،أو الــدمج
بــين أكثــر مــن صــيغة .فــي حــال عــدم تمكــن المشــاركين مــن

االتفـ ــاق علـ ــى صـ ــيغة معينـ ــة ،مـ ــن الممكـ ــن أن يـ ــتم اختيـ ــار

ممثل/ة عـن كـل مجموعـة لصـياغة رؤيـة واحـدة تأخـذ القواسـم
المشتركة بين صياغات الرؤى المختلفة لكل مجموعة ،بحيـث

يــتم ذلــك فــي  15دقيقــة .بهــذا النشــاط تنتهــي فعاليــات ورشــة
العمل األولى.

 يقــوم فريــق التخطــيط األساســي الحقــا بمراجعــة وتلخــيص القضــايا التنمويــة
ذات األولوية وكذلك صيغة الرؤية ،واجراء ما قد يلزم من تعـديالت لغويـة
أو فنيــة ،مــع الحــرص علــى عــدم اإلخــالل فــي مضــمون مخرجــات ورشــة

العمل األولى.

المخرج من النشاط :الرؤية التنموية للمدينة/للبدة
مثال

ملحق رقم .....

 :3.4تحديد األهداف التنموية
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تعتبــر األهــداف التنمويــة األســاس الــذي تبنــى عليــه خطــة التنفيــذ فــي النهايـة ،وهــي بمثابــة العمــود

الفقـ ــاري ألي خطـ ــة إسـ ــتراتيجية تنمويـ ــة ،حيـ ــث أنهـ ــا ترسـ ــم اإلطـ ــار العـ ــام للعمـ ــل التنمـ ــوي فـ ــي

المدينة/البلدة خالل فتـرة تنفيـذ الخطـة .واألهـداف التنمويـة تجيـب علـى سـؤال "مـا الـذي نريـد عملـه
لتحقيــق التنميــة ورفــع المســتوى المعيشــي للم ـواطنين؟" واألهــداف أيضــا تعــرف األولويــات التنمويــة

للمدينــة/للبلــدة ،واألهــم أن كافــة اإلجـراءات والمشــروعات التــي تخــرج بهــا الخطــة تحــدد أصــال بنــاء
على قدرتها على تحقيق األهداف التنموية للمدينة/للبلدة.
الجهة المنفذة :منسقو لجان القضايا المجتمعية

المشاركون :لجان القضايا المجتمعية وفريق التخطيط األساسي

أسلوب التنفيذ:

اجتماعات للجان القضايا
المجتمعية

طريقة التنفيذ

 تشمكيل لجمان القضمايا المجتمعيمة :فـي هـذه المرحلـة وقبـل البـدء بعمليـة تحديـد األهـداف،
يوصــى بإعــادة تشــكيل لجــان المجــاالت التنمويــة بمــا ينســجم مــع طبيعــة القضــايا التنمويــة

ذات األولويــة (األولويــات المجتمعيــة) التــي تــم االتفــاق عليهــا فــي ورشــة العمــل األولــى؛
ويكون ذلك من خالل استبدال/إضافة أعضاء لجان جدد أكثر خبرة ومعرفة وذوي عالقـة
بالقضايا التنموية ذات األولوية ،على أن يتم اطالع لجنـة التخطـيط التنمـوي االسـتراتيجي

والمجلس المحلي بشكل مكتوب على أية تعديالت يجريهـا فريـق التخطـيط األساسـي علـى
تشكيلة هذه اللجان.

 يقــوم منســق/ة فريــق التخطــيط األساســي بعقــد اجتمــاع لمنســقي لجــان القضــايا المجتمعيــة

ليشــرح لهــم خطـوات تحديــد األهــداف التنمويــة مســتعينا بــاألداة رقــم  14المخصصــة لــذلك.

فــي هــذا االجتمــاع يــتم تســليم نســخة مــن القضــايا التنمويــة ذات األولويــة والرؤيــة التنمويــة
بصيغتها النهائية ،ونتائج تحليل جذور القضايا ،وكذلك نماذج القضايا-األهداف لمنسقي

لجان القضايا المجتمعية.

 يطلـ ــب مـ ــن منسـ ــقي اللجـ ــان عقـ ــد اجتماعـ ــات للجـ ــانهم لتحديـ ــد
األهـ ــداف مسـ ــتعينين بـ ــأداة رقـ ــم  14الخاصـ ــة بـ ــذلك ،وتعطـ ــى

اللجان مدة أسبوع لالنتهاء من هذه المهمة.

 يقوم فريق التخطيط األساسي بمراجعة وتوثيـق مخرجـات عمـل
المجموع ــات والتأك ــد م ــن ع ــدم وج ــود تكـ ـرار ف ــي األه ــداف ب ــين

نصيحة:
عند صياغة األهداف ابدأ
العبارات بأسماء بدال من
األفعال.
مثال:
 تقليل معدالت البطالة تحسين مستوى الخدماتاالجتماعية
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اللجــان المختلفــة؛ وذلــك تمهيــدا لعرضــها علــى ممثلــي أصــحاب العالقــة فــي ورشــة العمــل
الثانية ،ويمكن االستعانة بخبراء لهذا الغرض.

مالحظات:

 ضرورة ربط اختيار القضايا بجذورها ،وبشدتها ومدى تأثيرها في التنمية من الضروري حل أو إعادة تشكيل لجان المجاالت التنموية التي لم يظهر قضايا تنموية ذات أولوية (لفترة الخطة التنموية  4 -سنواتقادمة) في مجالها
 من الضروري مراعاة عدم تهميش أو استبعاد أعضاء اللجان التي لم تظهر فيها قضايا تنموية ذات أولوية ،بحيث يمكن إشراكهم في لجانالقضايا المجتمعية األخرى ،حسب الحاجة واالهتمام ،أو إبقائهم على اطالع ،ودعوتهم للمشاركة في أنشطة الخطة التنموية اإلستراتيجية
الالحقة.
 يمكن للجنة ما البحث في أكثر من أولوية من األولويات المجتمعية الختصار الوقت ،يمكن تنفيذ النشاطين  1.4و  0.4في نفس الوقت سواء المهام المطلوبة من منسق/ة فريق التخطيط األساسي أو تلكالمطلوبة من لجان القضايا التنموية.

إرشادات مرحلة إعداد الرؤية واألهداف التنموية للمجالس المشتركة:
 يتم إعداد رؤية مشتركة (نشاط  )1.4على مستوى المنطقة (المجلس المشترك) يتم وضع أهداف ومؤشرات مشتركة (نشاط  2.4و  )3.4على مستوى المنطقة (المجلس المشترك) وبما يتناسب معالقضايا وجذورها
-

المخرج من النشاط :األهداف التنموية

مثال

ملحق رقم .....

 :2.4وضع مؤشرات لقياس مدى تحقق األهداف
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المؤش ـرات هــي أدوات تســتخدم لقيــاس مــدى تحقــق األهــداف التنمويــة ،وتســاعد فــي مرحلــة تحديــد

المشــروعات علــى اتخــاذ الق ـ اررات المناســبة بخصــوص التــدخالت (المشــروعات) األنســب والقــادرة
علــى تحقيــق األهــداف .كمــا أنهــا تســتخدم فــي عمليــة متابعــة وتقيــيم الخطــة أثنــاء مرحلــة التنفيــذ
وبعدها؛ وذلك كون قيم المؤشرات تتأثر باإلجراءات التي تسعى إلى تحقيـق األهـداف ،هـذا ويوجـد

نوعين من المؤشرات هما مؤشرات كمية ووصفية (أنظر/ي أداة  – 7نموذج عمل .)1.7
الجهة المنفذة :لجان القضايا المجتمعية

المشاركون :أعضاء لجان القضايا المجتمعية وفريق التخطيط األساسي

أسلوب التنفيذ:

اجتماعات لجان القضايا
المجتمعية

طريقة التنفيذ
 يقوم منسق/ة فريق التخطيط األساسي بمراجعة األداة رقم  15المختصـة بوضـع مؤشـرات
القياس؛ وذلك لتحضير مصفوفة القضايا -األهداف -المؤشرات.

 يقوم المنسق/ة بعقد اجتماع لمنسقي لجـان القضـايا المجتمعيـة ليشـرح لهـم خطـوات وضـع
مؤش ـرات القيــاس ومواصــفاتها ( ،CREAMأنظــر أداة رقــم  ،)15فــي هــذا االجتمــاع يــتم
تس ــليم مص ــفوفات القض ــايا -األه ــداف -المؤشـ ـرات (نم ــوذج عم ــل رق ــم  )1.15لمنس ــقي

اللجان ،كل بحسب مجاله.

 يطلب من منسقي اللجان عقد اجتماعات للجانهم لوضع مؤشرات القياس مسـتعينين بـأداة
رقم  15الخاصة بذلك .تعطى اللجان مدة أسبوع لالنتهاء من هذه المهمة.

 يقــوم فري ــق التخطــيط األساس ــي بمراجعــة مخرج ــات عمــل المجموع ــات ،يمكــن االس ــتعانة
بخبراء لهذا الغرض.

 بعد ذلك ،يقوم فريق التخطيط األساسي بتوثيـق مؤشـرات القيـاس ،مـع مالحظـة أنـه يمكـن
إجراء بعض التعديالت على هذه المؤشرات في مراحل الحقـة فـي حـال اقتضـت الضـرورة
لذلك ،خصوصا في مرحلة تحديد المشروعات.

المخرج من النشاط:
 .0مؤشرات قياس مدى تحقق األهداف التنموية

مثال
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 :4.4تحضير وثيق اإلطار التنموية االستراتيجي
وثيقة اإلطار التنموي االستراتيجي هي ملخص للقضايا واألهداف والمؤشرات التنموية ،ويتم
إعدادها حسب الخطوات التالية.
الجهة المنفذة :فريق التخطيط األساسي

المشاركون :أعضاء فريق التخطيط األساسي

أسلوب التنفيذ:

اجتماع

 يقوم فريق التخطيط األساسي بعقد اجتماع بكافة أعضـائه لمراجعـة مخرجـات عمـل لجـان
القض ــايا التنمويـ ــة ،ي ارج ــع فيهـ ــا مصـ ــفوفات القض ــايا -األه ــداف -المؤشـ ـرات مـــن حيـــث
الصياغة والمضمون ،ويجري عليها التعديالت الالزمة.

 بعــد إج ـراء التعــديالت المناســبة ،يحضــر فريــق التخطــيط األساســي وثيقــة اإلطــار التنمــوي

االستراتيجي للبلدة ،وتشمل الرؤية ومصفوفة القضايا-األهداف-المؤشرات (أداة رقـم ،15
نموذج عمل  1.15لكل مجال تنموي ،وجميعها في جدول واحد متواصل).

 يتم اطالع المجلس المحلي على وثيقة اإلطار التنموي االستراتيجي للبلدة/للمدينة

 يــتم تســليم نســخة مــن وثيقــة اإلطــار التنمــوي االســتراتيجي لمديريــة الحكــم المحلــي إلبــداء
المالحظات ،وتعطى هذه المهمة مدة أسبوع واحد.

 بعــد إج ـراء التعــديالت الالزمــة ،يــتم اعتمــاد وثيقــة اإلطــار التنمــوي االســتراتيجي بصــيغتها
النهائية من المجلس المحلي.

المخرج من النشاط:
وثيقة اإلطار التنموي االستراتيجي

مثال

ملحق رقم .....
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2
تشخيص
الوضع القائم

4
تحديد
الرؤية
واألهداف

3
تحليل
أصحاب
العالقة

0
التهيئة
واإلعداد

الخطوات
03
تعديل
وتحديث

المرحلة األولى:

المرحلة الخامسة:

أين نحن اآلن؟

هل وصلنا؟

تنظيم وتحليل

تقييم وتحديث

المرحلة الثانية :إلى

المرحلة الرابعة:

أين نريد إن نتجه؟

ما يوصلنا؟

رؤية وأهداف

آليات التنفيذ

00
تقييم

01
بناء
شراكات
9
حشد
األموال

المرحلة الثالثة:
كيف نصل؟ خطط
التنفيذ والمتابعة

8
تصميم
إجراءات

التنفيذ
5
تحديد وتوصيف
المشاريع

1
وضع خطط
التنفيذ والمتابعة

7
تحضير وثيقة الخطة
وتحقيق شرعيتها

المرحلة الثالثة

كيف نصل؟ خطة التنفيذ والمتابعة
الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المرحلة :شهرين

خطوات المرحلة الثالثة:

الخطوة رقم  :5تحديد وتوصيف المشروعات
الخطوة رقم  :1وضع خطط التنفيذ والمتابعة

الخطوة رقم  :7تحضير وثيقة الخطة وتحقيق

شرعيتها
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الخطوة رقم  :5تحديد وتوصيف المشروعات

األ نشطة:

 :0.5اقتراح مشروعات تنموية وتوصيفها

االداة

رقم  :01اقتراح مشروعات تنموية
وتوصيفها

 :3..مراجعة المشروعات المقترحة وتحديدها بشكل نهائي
األداة

رقم  :07التحضير لورشة العمل الثانية

رقمممممم  :08مراجعمممممة األهمممممداف والمشمممممروعات

وتحديدها بشكل نهائي

:2.5

 :0.5اقتراح مشروعات تنموية وتوصيفها
تعتبــر المشــروعات التنمويــة جــوهر عمليــة التخطــيط التنمــوي االســتراتيجي للتجمــع الســكاني ،فهــي

التي تعمل على تحقيق أهدافـه ورؤيتـه التنمويـة علـى أرض الواقـع ،وهـي أكثـر مخـرج ملمـوس مـن
مخرجــات عمليــة التخطــيط؛ لــذا يجــب م ارعــاة الواقعيــة عنــد اقتراحهــا كــي تكــون قــادرة علــى تحقيــق

األهداف ،وهذا يتطلب األخذ باالعتبار ما يتوفر من موارد ومـا يوجـد مـن معوقـات قـد تحـول دون
تنفيذها.

الجهة المنفذة :لجان القضايا المجتمعية
المشاركون :أعضاء لجان القضايا

أسلوب التنفيذ:

اجتماعات للجان القضايا
المجتمعية

طريقة التنفيذ
55

دليل التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية 3102

 يقوم منسق/ة فريق التخطيط األساسي بمراجعة األداة رقم  16الخاصة بـاقتراح وتوصـيف

المش ــروعات؛ وذل ــك لتحض ــير مص ــفوفة القض ــايا -األه ــداف-المش ــروعات-اإلجـ ـراءات-

األثر لكل قضية من القضايا التنموية ذات األولوية.

 يقــوم منســق/ة فريــق التخطــيط األساســي بعقــد اجتمــاع لمنســقي لجــان القضــايا المجتمعيــة
ليشرح لهم خطوات اقتراح وتوصيف المشروعات ،في هذا االجتماع يتم تسليم مصـفوفات

األهداف-المشرعات لمنسقي اللجان ،كل بحسب مجاله.

 يطلـ ــب مـ ــن منسـ ــقي اللجـ ــان عقـ ــد اجتماعـ ــات للجـ ــانهم القت ـ ـراح المشـ ــروعات وتوصـ ــيفها
مستعينين بأداة رقم  16الخاصة بذلك .تعطى اللجان مدة أربعة أسابيع لالنتهـاء مـن هـذه

المهمة.

 تقوم لجان القضايا التنموية بتحديد المشروعات ذات الطابع المكـاني ،ومـن خـالل نمـوذج

وصف المشروعات ،يـتم تحديـد موقعـه علـى خريطـة البلـدة.يقـوم فريـق التخطـيط األساسـي
بمراجعة مخرجات عمل المجموعات ،يمكن االستعانة بخبراء لهذا الغرض.

 يق ــوم فري ــق التخط ــيط األساس ــي بتوثي ــق قائم ــة المش ــروعات المقترح ــة عل ــى ش ــكل مس ــودة
لتعرض بعد ذلك على ممثلي أصحاب العالقة في ورشة العمل الثانية تمهيدا العتمادها.

المخرج من النشاط :قائمة المشرعات المقترحة وأوصافها

مثال

رقم ()7

مالحظات:

عند اقتراح وتوصيف المشروعات من قبل لجان القضايا المجتمعية يجب مراعاة األمور التالية:

 ضرورة ربط المشروعات المقترحة بهرمية الخدمات للمدينة/البلدة ،وبالخطط اإلقليمية للمنطقة ،إن وجدت. للمشروعات التي ستنفذها الهيئة المحلية بشكل كلي أو جزئي على حساب موازنتها اإلنمائية ،يجب األخذ باالعتبار اإلمكانياتالمالية الحقيقية للهيئة المحلية ،بحيث ال تتجاوز الزيادة السنوية في الموازنة اإلنمائية عن  %13من معدل قيم الموازنات اإلنمائية
للثالث سنوات السابقة.
 عند توصيف مشروع ما ،وفي حال كانت جهة التنفيذ أو التمويل المقترحة من داخل المجتمع المحلي (مؤسسات أو أفراد) ،منالضروري أن يتم االتصال مع هذه الجهة إلشراكها في تطوير وصف المشروع والحصول على موافقة مبدئية بخصوص ذلك.
 ينصح باقتراح مشروعات ذات طابع استثماري وضمن إطار عمل البلديات تكون مدرة للدخل. عند اقتراح مشروعات مرتبطة مع و ازرات قطاعية (تنفيذ ،كلفة تشغيلية) يجب التواصل مع تلك الو ازرات بشكل مباشر وأخذالموافقات المبدئية عند اقتراح المشروعات ،خاصة مشروعات المدارس والمراكز الصحية.

 :3.5مراجعة األهداف والمشروعات المقترحة وتحديدها بشكل نهائي
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ال ب ــد م ــن مش ــاركة ممثل ــي أص ــحاب العالق ــة ف ــي عملي ــة تحدي ــد األه ــداف والمش ــروعات التنموي ــة

للتجمــع الســكاني .وذلــك للتأكــد مــن أن المشــروعات التــي ســيتم تنفيــذها خــالل فت ـرة الخطــة تلبــي
بالفعل االحتياجات الحقيقـة للتجمـع السـكاني بحسـب مـا يـراه المواطنـون ،كمـا أن مشـاركتهم سـتزيد

بالتأكيــد مــن شــعورهم بملكيــة الخطــة ومخرجاتهــا ممــا يســهل عمليــة تنفيــذها .هــذا ويمكــن تحقيــق
مشــاركة ممثلــي أصــحاب العالقــة فــي عمليــة تحديــد األهــداف والمشــروعات مــن خــالل عقــد ورشــة

العم ــل الثاني ــة ،حي ــث يق ــوم خالله ــا المش ــاركون بمراجع ــة األه ــداف وقـ ـوائم المش ــروعات المقترح ــة

وأوصافها ،واجراء ما قد يلزم من إضافات أو تعديالت عليها لوضعها بصورتها النهائية.
الجهة المنفذة :فريق التخطيط األساسي

المشممماركون :ممثلــون عــن كــل مــن لجنــة ممثلــي أصــحاب العالقــة ،ممثلــون عــن لجــان القضــايا
المجتمعية ،والمجلس المحلي ،ممثلون عن الو ازرات والجهات الرسمية.

أسلوب التنفيذ:

ورشة العمل
الثانية

طريقة التنفيذ


باالســتعانة بــأداة رقــم  ،17يقــوم فريــق التخطــيط األساســي بالتحضــير لعقــد ورشــة العمــل
الثانية ومدتها يوم واحد ،وذلك بعدد إجمالي من  50إلى  60مشارك ومشاركة (يمكن أن
يزيد عدد المشاركين في بعض التجمعات السكانية الكبيرة).

 يكون منسق/ة فريق التخطيط األساسي مسئوال عن تيسير كافة أنشطة ومجريات الورشة،
ويمكن لمنسق/ة الفريق االستعانة بخبير إلدارة وتيسير فعاليات الورشة.

 يقــوم فريــق التخطــيط األساســي فــي بدايــة الورشــة بتقــديم عــرض ملخــص ألهــم مخرجــات
وثيقة اإلطار؛ وذلك لتذكير المشاركين بالقضايا والرؤية التنموية.

 يقــوم فريــق التخطــيط األساســي بتقــديم عــرض ثــان حــول المنهجيــة التــي اتبعــت فــي تحديــد
األهــداف ومؤشـ ـرات قياســها ،وك ــذلك منهجي ــة اقت ـراح المش ــروعات وتوصــيفاتها ،وم ــن ث ــم

عـ ــرض القضـ ــايا واألهـ ــداف والمؤش ـ ـرات وق ـ ـوائم المشـ ــروعات المقترحـ ــة لكـ ــل قضـ ــية مـ ــن
القضايا التنموية ذات األولوية.

 بعــد العــرض يقــوم ميســر/ة الورشــة مســتعينا بــاألداة رقــم  10بالتوضــيح للمشــاركين كيــف
ســيتم مراجعــة األهــداف والمؤش ـرات والمشــروعات وتوصــيفاتها مــن خــالل نشــاط عصــف
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ذهني يقـوم بـه المشـاركون بعـد تـوزيعهم فـي مجموعـات عمـل مختصـة فـي مجـال القضـايا

ذات األولوية.

 يطلــب ميســر/ة الورشــة مــن المشــاركين توزيــع أنفســهم فــي مجموعــات عمــل متخصصــة
بحسب مجال االهتمام؛ بحيث تكون كل مجموعة من المجموعات مختصة في واحـد مـن
القضــايا أو مجــاالت العمــل التنمــوي التــي ظهــر فيهــا قضــايا ذات أولويــة .علــى أن يكــون
ع ـ ــدد المشــ ــاركين ف ـ ــي المجموعــ ــة الواح ـ ــدة مــ ــن  5إل ـ ــى  0أش ـ ــخاص .الح ـ ــظ أن عــ ــدد

المجموعات الكلي لن يتجاوز عدد القضايا ذات األولوية.

 يقــوم ميســر/ة كــل مجموعــة بتوزيــع ق ـوائم األهــداف والمؤش ـرات والمشــروعات ذات العالقــة
وتوصيفاتها على أفراد مجموعته ألغراض المراجعة.

 تق ـ ــوم ك ـ ــل مجموع ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــالل عملي ـ ــة نق ـ ــاش بمراجع ـ ــة األه ـ ــداف والمؤشـ ـ ـرات وقـ ـ ـوائم
المشروعات وتوصيفاتها واجراء ما قد يلـزم مـن إضـافات أو تعـديالت عليهـا .يقـدر الوقـت

الالزم لهذه العملية بساعة واحدة.

 يطلــب الميســر/ة مــن المشــاركين العــودة إلــى المجموعــة الكاملــة ،ومــن ثــم يطلــب مــن كــل
مجموعة أن تعرض بشكل سريع أهم التعديالت أو اإلضافات التي أجرتها ،يعطي ميسـر
الورشة فرصة لباقي المشاركين إلبداء مالحظاتهم حول عرض كل مجموعة بعـد انتهائهـا

مــن الع ــرض .يق ــدر الوق ــت ال ــالزم لهــذه العملي ــة ب  20دقيق ــة .بانته ــاء الع ــروض تنته ــي
فعاليات ورشة العمل الثانية.

 يق ـ ــوم فري ـ ــق التخط ـ ــيط األساس ـ ــي بتحض ـ ــير تقري ـ ــر خ ـ ــاص بالورش ـ ــة لتوثي ـ ــق مجرياته ـ ــا
ومخرجاتها.

مالحظات:
 يفضل أن يغلب على المشاركين في هذه الورشة الطابع المهني ،حيث يستحسن مشاركة من لهم عالقة مباشرة في القضايا ذاتاألولوية أو من هم شركاء محتملون في تنفيذ المشروعات.
 يفضل أن يكون ميسر/ة المجموعة المصغرة في مجال ما هو/هي نفسه/ا منسق/ة لجنة األولويات المجتمعية التي اقترحتالمشروعات ذات العالقة بتلك األولوية.

المخرج من النشاط :برامج ومشروعات متفق عليها مجتمعيا
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الخطوة رقم  :1وضع خطط التنفيذ والمتابعة
األ نشطة:

 :0.1التوصيف المكاني للمشروعات التنموية

رقم  :01اقتراح مشروعات تنموية وتوصيفها

األداة

 :3..تصنيف المشروعات المقترحة

األداة

 :2..تحضير مصفوفة خطة التنفيذ
 :4..تحضمممير خطمممة المتابعمممة والتقيممميم

األداة
األداة

رقم  :09تصنيف المشروعات

رقم  :31وضع مصفوفة التنفيذ
رقمممم  :30وضمممع مصمممفوفة المتابعمممة
والتقييم

 :0.1التوصيف المكاني للمشروعات التنموية
مــن الضــروري ربــط المشــروعات ذات الطــابع المكــاني بالمخططــات الهيكليــة أو الصــورة الجويــة،
وذلـ ــك ألخـ ــذها باالعتبـ ــار عنـ ــد تحـ ــديث المخططـ ــات أو تغيـ ــر صـ ــفة االسـ ــتعمال أو عنـ ــد عمـ ــل

مخطط ــات هيكلي ــة جدي ــدة ،وه ــذه وس ــيلة توض ــح توزي ــع المش ــروعات مكاني ــا للتأك ــد م ــن تغطيته ــا
لالحتياج ــات المحلي ــة جغرافيـ ــا .ه ــذا ينطبـ ــق فق ــط علـ ــى المش ــروعات ذات الطـ ــابع المك ــاني ،أمـــا
المشروعات التي ال ترتبط بمكان معين ،فال داعي لتوزيعها مكانيا.

الجهة المنفذة :فريق التخطيط األساسي

المشاركون :منسقو لجان القضايا التنموية ،لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي ،مهندس المجلس
المحلي

أسلوب التنفيذ:

اجتماعات
مكتبية

طريقة التنفيذ

52

دليل التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية 3102

 مــن خــالل اجتمــاع مكتبــي ،يقــوم فريــق التخطــيط األساســي بالتعــاون مــع منســقي لج ــان
القضايا التنمويـة ،،ومـن خـالل نمـوذج وصـف المشـروعات ،يمكـن االسـتدالل علـى مكـان
تنفيذ مشروع ما.

 يتم توقيع جميع المشروعات ذات الطابع المكاني على خريطة واحدة للبلدة.
 في حالة عدم وجود مكان محدد لمشروع ما ،وانما مـن المتوقـع أن يكـون فـي جهـة معينـة
مــن البلــدة ،يــتم تحديــد ذلــك علــى الخريطــة علــى شــكل موقــع منطقــة ولــيس مكانــا محــددا

(انظر أداة رقم .)16

 يمكن االستعانة بخبراء في استخدام برمجيات الحاسوب الخاصة برسم الخرائط أو أنظمـة
المعلومات الجغرافية  GISلتوقيع المشروعات على خريطة البلدة.

المخرج من النشاط:
التوزيع المكاني لمشروعات الخطة التنموية اإلستراتيجية

 :3..تصنيف المشروعات المقترحة
من الضـروري أن تكـون المشـروعات المقترحـة والخطـة التنمويـة اإلسـتراتيجية واقعيـة وتتناسـب مـع

اإلمكانيــات والقــدرات المتــوفرة لــدى هيئــة الحكــم المحلــي والمجتمــع؛ لــذا يجــب م ارعــاة الواقعيــة عنــد
اقتراحها كي تكون قادرة على تحقيق األهداف ،وهـذا يتطلـب األخـذ باالعتبـار مـا يتـوفر مـن مـوارد

وما يوجد من معوقات قد تحول دون تنفيذها.
الجهة المنفذة :فريق التخطيط األساسي

المشاركون :أعضاء فريق التخطيط األساسي

أسلوب التنفيذ:

اجتماع

طريقة التنفيذ
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 يق ــوم فري ــق التخط ــيط األساس ــي بمراجع ــة المش ــروعات المقترح ــة وخط ــة التنفي ــذ ،وك ــذلك
مراجع ــة اإلمكاني ــات المادي ــة للهيئ ــة المحلي ــة والمجتم ــع خ ــالل الس ــنوات األربع ــة الس ــابقة
باالستعانة بأداة رقم  12الخاصة بتصنيف المشروعات.

 بناء على القدرات واإلمكانات المادية للهيئة المحليـة سـواء الذاتيـة أو التـي يمكـن حشـدها،
تصنف المشروعات حسب التصنيفات التالية باالستعانة بأداة رقم :12

 مشروعات مضمونة وهي التي ضمن اإلمكانات المادية الذاتية للهيئة المحلية

 مشروعات محتملة وهي التي من المحتمل حشد األمـوال لـدعمها بتمويـل خـارجي
أو يوجد موافقة مبدئية من مانحين لتمويلها

 مشــروعات متمنــاة وهــي مشــروعات مهمــة لكــن ال يتــوفر لهــا دعــم مــادي ضــمن
المنظور الحالي

 يتم إعداد قائمة بالمشـروعات المقترحـة مصـنفة حسـب التصـنيفات المـذكورة وموزعـة علـى
سـ ـنوات الخط ــة (باس ــتثناء المش ــاريع المتمن ــاة – ل ــيس له ــا إط ــار زمن ــي مح ــدد) ،ويمك ــن
االطالع على نموذج وصف المشروع لالسترشاد بالسنة المقترحة لبدء المشروع.

 بنــاء علــى تصــنيف المشــروعات ،يعــدل نمــوذج وصــف المشــروع (الســنة المقترحــة لبــدء
المشروع).

 المشـروعات المتمنــاة ،يــتم إدراجهــا فــي خطتـي التنفيــذ والمتابعــة والتقيــيم لكــن دون توزيعهــا
على السنوات األربع ،وانما توضع بشكل إجمالي على مدى الخطة ،مع ضرورة تحضـير

الوثــائق الالزمــة لهــا (وثــائق عطــاء ،بنــود مرجعيــة ،مخططــات ،الــخ) مــن الســنة األولــى

للخطة.

المخرج من النشاط:
-

قائمة مشرعات مصنفة إما مضمونة أو محتملة أو متمناة

 :2..تحضير مصفوفة خطة التنفيذ
لضمان تنفيذ الخطة التنموية بشـكل فعـال فإنـه مـن الضـروري تطـوير خطـة تنفيـذ تتضـمن برنـامج

زمنــي متكامــل لتنفيــذ المشــروعات وتقــدير التكلفــة المتوقعــة لكــل مشــروع والجهــة المرشــحة لتنفيــذه،
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وكــذلك ربــط المشــروعات التنمويــة الناتجــة عــن الخطــة مــع الب ـرامج التنمويــة المعتمــدة لــدى الخطــة

الوطنية؛ وذلك لتحقيق التكاملية في التخطيط بين المستويين المحلي والوطني.
الجهة المنفذة :فريق التخطيط األساسي

المشاركون :أعضاء فريق التخطيط األساسي

أسلوب التنفيذ:

اجتماعات وعمل
مكتبي لفريق التخطيط
األساسي

طريقة التنفيذ
 باالســتعانة بــاألداة رقــم  ،20يقــوم منســق/ة فريــق التخطــيط األساســي بتحضــير (بتعبئــة)
مصفوفة التنفيذ من خـالل عمـل مكتبـي وعقـد مـا قـد يلـزم مـن اجتماعـات لفريـق التخطـيط

األساســي ،ويؤخــذ بالحســبان نتــائج تصــنيف المشــروعات .تعطــى هــذه المهمــة مــدة أســبوع
النجازها.

 تكون مصفوفة خطة التنفيذ جزء من تقرير الخطة.
المخرج من النشاط :مصفوفة خطة التنفيذ

مثال

رقم ()8
إرشادات:
 من الضروري التنسيق أوال بأول مع مسئول الموازنات في مديرية الحكم المحلي لضمان واقعية الخطة ،بحيث تأخذ باالعتبارالموازنة التي ستقدم للو ازرة ضمن السنة المالية التالية.

 -لضمان اختصار الوقت ،من الممكن تنفيذ األنشطة  1.1و 0.1بالتوازي.

إرشادات المرحلة الثالثة (اختيار المشروعات التنموية) للمجالس المشتركة:
 في عملية اختيار مشروعات وبرامج تنموية (نشاط  ،)1.5يجب مراعاة التوزيع الجغرافي المناسب ألماكن تنفيذها بحيثتكون متناسبة مع القضية التنموية وتراعي تمثيل البلدات المختلفة المشاركة في المجلس المشترك ،قدر اإلمكان ،وحسب
طبيعة المشروعات وبرامج ،والحاجة التنموية لها في كل بلدة
 عند إعداد خطة التنفيذ ،يجب أن يراعي اإلطار الزمني السنوي لتنفيذ مشروعات وبرامج الخطة توزيعها بشكل مالئم علىالبلدات المشاركة في المجلس المشترك بحيث ال يتركز عدد كبير من المشروعات والبرامج في سنة معينة في منطقة
جغرافية واحدة
 من الضروري إعطاء األولوية الختيار المشروعات والبرامج التنموية المشتركة التي تخدم أكثر من تجمع (أكبر عددممكن من البلدات المشاركة في المجلس المشترك) ،مع مراعاة أولوية المشروعات الطارئة الخاصة بتجمع معين.
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 :2.1تحضير خطة المتابعة والتقييم
لتقييم مدى تحقق األهداف التنموية على مدار سنوات الخطة ،ال بد من وجود آلية متابعة وتقييم

ترتكز على مؤشرات تنموية ذات داللة واضحة وقابلة للقياس؛ وهي ما يطلق عليه هنا مصفوفة
المتابعة والتقييم ،وهي جدول يربط بين المجاالت التنموية واألهداف ومؤشرات القياس ومصادرها
وطريقة قياسها والجهة المسئولة عن قياسها ومتابعتها.

الجهة المنفذة :فريق التخطيط األساسي

المشاركون :أعضاء فريق التخطيط األساسي

أسلوب التنفيذ:

اجتماعات وعمل
مكتبي لفريق التخطيط
األساسي

طريقة التنفيذ
 باالس ــتعانة ب ــاألداة رق ــم  ،21يق ــوم منس ــق فري ــق التخط ــيط األساس ــي بتحض ــير (بتعبئ ــة)
مصفوفة المتابعة والتقييم مـن خـالل عمـل مكتبـي وعقـد مـا قـد يلـزم مـن اجتماعـات لفريـق

التخطيط األساسي ،ويؤخذ بالحسبان نتائج تصنيف المشروعات .تعطى هـذه المهمـة مـدة

أسبوع النجازها.

 مــن ناحيــة أخــرى ،ال بــد مــن إشـراك ممثلــي المجتمــع المحلــي فــي عمليــة المتابعــة والتقيــيم
وابقائهم على إطالع على مستويات تحقق األهداف؛ وهذا ما سيتم توضيحه الحقا.

 فــي خطــة المتابعــة والتقيــيم ،توضــع القيمــة النهائيــة المنشــودة للمؤشــر الخــاص بالمشــروع
المتمنى دون أن توزع قيمته على  4سنوات.

 تكون مصفوفة خطة المتابعة والتقييم جزء من الخطة التنموية.

المخرج من النشاط :مصفوفة خطة المتابعة والتقييم
مثال

رقم ()9
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الخطوة رقم  :7تحضير وثيقة الخطة وتحقيق شرعيتها
األ نشطة:

 :0.7تحضممير مسممودة الخطممة

رقممم  :33جممدول محتويممات تقريممر الخطممة

األداة

التنموية اإلستراتيجية

 :3.7تبني الخطة من المجلس المحلي بشكل مبدئي
 :2.7مراجعة الخطة من قبل المجتمع

األداة

رقم  :32التحضير للقاء المجتمعي الثاني

 :4..توقيع الوثيقة المجتمعية رقم  :33جدول محتويات تقرير الخطة التنموية اإلستراتيجية

 :5.7تسليم نسخة من الخطة للوزارة
 :0.7تحضير مسودة الخطة

مــن الضــروري توثيــق مخرجــات عمليــة التخطــيط فــي تقريــر واحــد يســمى تقريــر الخطــة التنمويــة
اإلسـ ــتراتيجية ،علـ ــى أن يتضـ ــمن هـ ــذا التقريـ ــر أيضـ ــا ملخصـ ــا عـ ــن أهـ ــم الخصـ ــائص الجغرافيـ ــة
والديمغرافية للتجمع ،وتكون مصفوفتي التنفيذ والمتابعة جزءا من التقرير.

الجهة المنفذة :فريق التخطيط األساسي

المشاركون :أعضاء فريق التخطيط األساسي ،ويمكن االستعانة بخبراء

أسلوب التنفيذ:

عمل مكتبي واجتماعات لفريق
التخطيط األساسي

طريقة التنفيذ
 يقوم فريق التخطيط األساسي باالستعانة بأداة رقم  22لتحضير وثيقة الخطة التنموية

اإلستراتيجية للتجمع ،وذلك من خالل اجتماعات وعمل مكتبي يقوم به أعضاء الفريق.
علما بأن المدة الزمنية المقترحة لتحضير هذا التقرير هي ثالثة أسابيع.

المخرج من النشاط :مسودة الخطة التنموية اإلستراتيجية
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 :3.7تبني الخطة من المجلس المحلي بشكل مبدئي
من الضروري أن يتم اعتماد الخطة بشكل مبدئي من قبـل أعضـاء المجلـس المحلـي قبـل عرضـها
علــى الجمهــور؛ وذلــك للتأكــد ابتــداء مــن أن الخطــة تمثــل بالفعــل التوجــه التنمــوي للمجلــس ،وهــذا
يضفي صفة الشرعية على الخطة ،ويحول دون ظهور أية خالفات داخلية حول مخرجات الخطة

أثناء عرضها أمام الجمهور.
الجهة المنفذة :المجلس المحلي

المشاركون :رئيس وأعضاء المجلس المحلي

أسلوب التنفيذ:

اجتماع مجلس محلي

طريقة التنفيذ
 يقوم منسق/ة فريق التخطيط األساسي بتسليم نسخ من تقرير الخطة التنموية اإلستراتيجية
إلى رئيس الهيئة المحلية بعدد أعضاء المجلس المحلي.

 يقــوم رئ ــيس المجل ــس المحل ــي بتوزي ــع النس ــخ عل ــى أعض ــاء المجل ــس ألغــراض المراجع ــة
تمهيدا العتماد الخطة؛ تـوزع النسـخ مصـحوبة بكتـاب رسـمي موقـع مـن قبـل رئـيس الهيئـة

المحلية يحدد فيه موعد انعقاد المجلس لمناقشة الخطة تمهيدا العتمادها بشكل مبدئي.

 فــي حــال وجــود مالحظــات ،يعــاد تقريــر الخطــة لفريــق التخطــيط األساســي إلجـراء مــا يلــزم
من تعديالت ،على أن يتم االنتهاء من التعديالت في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسـلم

المالحظات .بحيث تكون التعديالت ضمن القضايا ذات األولوية واألهداف والمشروعات
المتبناة من المجتمع المحلي ،وبحيث تراعي الموارد واإلمكانيات المتاحة.

 بعد االنتهاء من إجراء التعديالت المطلوبة ،يقوم المجلـس باعتمـاد الخطـة فـي أول جلسـة
الحقة.
المخرج من النشاط :خطة تنموية إستراتيجية معتمدة مبدئيا من قبل المجلس المحلي

 :2.7مراجعة الخطة من قبل المجتمع تمهيدا العتمادها
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في هذه المرحلة ،وبعد االعتماد المبـدئي للخطـة مـن قبـل المجلـس المحلـي ،أصـبح مـن الضـروري

إطــالع المجتمــع علــى مخرجــات الخطــة للحصــول علــى تغذيــة راجعــة مــنهم وتســجيل مالحظــاتهم
حولهــا؛ يــتم ذلــك مــن خــالل عقــد لقــاء مجتمعــي موســع تكــون فيــه الــدعوة عامــة ليحضـره حشــد مــن

المـ ـواطنين ،باإلض ــافة إل ــى أعض ــاء لجن ــة ممثل ــي أص ــحاب العالق ــة ولج ــان المج ــاالت التنموي ــة
وأعضاء وموظفي الهيئة المحلية .إن عقد هذا اللقاء يعتبر أمر ضروري للحصول علـى رأي عـام

داعم لمخرجات الخطة؛ مما يعطيها صفة الشرعية ويزيد من شعور المجتمع المحلي بملكيتها.
الجهة المنفذة :فريق التخطيط األساسي
المشاركون :المجتمع المحلي

أسلوب التنفيذ:

اللقاء المجتمعي الثاني

طريقة التنفيذ

 باالس ــتعانة ب ــأداة رق ــم  ،23يق ــوم فري ــق التخط ــيط األساس ــي -خ ــالل اجتم ــاع -بتحض ــير
صيغة للدعوة العامة وصيغة أخرى للدعوات الخاصة مرفقا معها أجندة اللقاء.

 يتولى فريق التخطيط األساسي توجيـه دعـوة عامـة للمـواطنين مـن خـالل الوسـائل المتاحـة
(اعــالن فــي المســاجد واألمــاكن العامــة ووســائل اإلعــالم المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة)،
ويمكــن االســتعانة بنش ـرة "الملحــق اإلرشــادي لكيفيــة التــرويج للخطــة التنمويــة اإلســتراتيجية

فــي مــدينتك/بلــدتك"  ،كمــا يتــولى توجيــه دع ـوات خاصــة ألعضــاء لجنــة ممثلــي أصــحاب
العالق ــة وأعض ــاء لج ــان المج ــاالت التنموي ــة ،باإلض ــافة إل ــى م ــدراء المؤسس ــات المحلي ــة
وممثلـي العــائالت وغيــرهم مـن فئــات المجتمــع المختلفــة .يفضـل أن ال يزيــد عــدد الــدعوات

الخاصة عن  200دعوة.

 تتم مراجعة قائمـة المـدعوين (أشـخاص ومؤسسـات ممثلـة عـن المجتمـع المحلـي) وتـدقيقها
واالتفاق عليها من قبل المجلس وفريق التخطيط األساسي

 يقوم رئيس الهيئة المحلية بتوقيع الدعوات.

 يتولى فريق التخطيط األساسي -بالتنسيق مع المجلس المحلي -التحضـير وتـوفير الـدعم
اللوجستي لهذا اللقاء وادارة جلساته.


باالســتعانة بــأداة رقــم  23أيضــا ،يقــوم فريــق التخطــيط األساســي بتحضــير المــادة التــي

ستعرض خالل اللقاء.
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 يقــوم فريــق التخطــيط األساســي بتحضــير تقريــر يوثــق مجريــات اللقــاء ومــا نــتج عنــه مــن
توصيات.

 يعمل فريق التخطـيط األساسـي علـى األخـذ بمـا نـتج مـن مالحظـات وتوصـيات وذلـك مـن
خالل إجراء ما قد يلزم من تعديالت على الخطة ،وبالتنسيق مع رئيس المجلس المحلي.

 يتم إطالع المجلس المحلي على أية تعـديالت أجريـت فـي أعقـاب اللقـاء المجتمعـي وذلـك
تمهيــدا العتمــاد الخطــة بشــكل نهــائي مــن قبــل المجلــس ،يكــون االعتمــاد مــن خــالل توقيــع

كاف ــة األعض ــاء عل ــى الص ــفحة الثاني ــة مـ ـن الخط ــة والت ــي تك ــون مع ــدة خصيص ــا لتواقي ــع
األعضاء.

المخرج من النشاط :تقرير اللقاء المجتمعي الثاني
خطة تنموية إستراتيجية معتمدة بشكل نهائي من قبل المجلس المحلي

67

دليل التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية 3102

إرشادات الترويج للخطة التنموية اإلستراتيجية – اللقاء المجتمعي الثاني:
األهداف:
 اعتماد الخطة من قبل المجتمع المحلي بعد مراجعة الخطة التنموية والتوافق عليها من قبل المجتمع والهيئة المحلية -توقيع الوثيقة المجتمعية لتوثيق الموافقة بين المجتمع المحلي والهيئة المحلية

 :4.7توقيع الوثيقة المجتمعية

-

-

الفعالية المقترحة:
اللقاء المجتمعي الثاني ،وفيه يقترح ما يلي:
•إقامة احتفال خاص بمناسبة الخروج بالخطة التنموية اإلستراتيجية للبلدة:
المكان :أي مكان عام في المدينة /البلدة
 المدعوون :جميع اهل البلدة ،المؤسسات العاملة في البلدة منها الشبابية والجمعيات النسائية ،وزارة الحكم المحليوالوزارات ذات الصلة ،ممثلي القطاع الخاص ،ممثلي المؤسسات المانحة بهدف الترويج للمشاريع المنوي تنفيذها.
 أنشطة الفعالية:في مدخل الساحة يتم عرض صور عن الوضع الحالي للبلدة وبوستر يلخص المشاريع التي اعتمدت لتنفيذها
بوستر عليه الرؤية والشعار الفائز الذي يعبر عنها مع ذكر اسم الفائز (اإلعالن عن نتائج المسابقة(
طباعة نسخ من العقد المجتمعي وتوزيعها على مؤسسات المدينة/البلدة وفي كافة األماكن العامة
ضيافة وتوزيع هدايا دعائية رمزية تحمل شعار المشروع
عرض منتوجات أو خدمات من البلدة نفسها لتسويقها وتعريف اهل البلدة بوجودها لتعزيز دعم أهل البلدة لبعضهم البعض
رسم على الوجوه لألطفال (لضمان مشاركة األهل في الفعالية(
عرض دبكة أو فرقة زجل من أهل البلد
 الوسائل اإلعالنية المقترحة:استخدام الرسائل القصيرة  SMSإلعالم المجتمع المحلي عن إقامة اللقاء المجتمعي الثاني
فالير فيه تفاصيل الخطة والمشاريع المعتمدة ليوزع على جميع الناس في الفعالية
أحبال من األعالم الملونة بألوان المشروع لتزيين البلدة
رول اب ( Roll upعمار يا فلسطين) يوضع في مبنى الهيئة المحلية اومركز خدمات الجمهور إن وجد
بوستر االعالن عن الرؤية والشعار الفائز
تغيير اللوحات اإلعالنية في مداخل ووسط البلدة لتحمل شعار) عمار يا فلسطين( 2
مواد دعائية (هدايا) تحمل شعار المشروع
 التغطية اإلعالمية المقترحة:دعوة الصحافة المحلية منها الراديو والتلفزيون المحلي لتغطية اللقاء المجتمعي الثاني ونشر خبر صحفي يشرح فيه تفاصيل اللقاء
مع صورة
نشر الخبر على الموقع االلكتروني www.baladiyat.ps
مقابلة ثاني يوم في البرنامج الصباحي اإلذاعي في الراديو المحلي
مقابلة على تلفزيون فلسطين لشرح الخطة وطريقة التخطيط
عرض الخطة المعتمدة على الموقع االلكتروني www.baladiyat.ps
نشر صور اللقاءات مع الخبر الصحفي في مجلة  SDIPالدورية ) عمار يا فلسطين(
تخصيص إحدى حلقات البرنامج اإلذاعي ) عمار يا فلسطين ( بحيث يتم عمل مقابالت مع عدة بلديات أنجزت الخطة بالتنسيق مع
وحدة التخطيط التنموي الموجودة في وزارة الحكم المحلي
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في هذه المرحلة ،وبعد مراجعة الخطة التنموية والموافقة عليهـا مـن قبـل المجتمـع والهيئـة المحليـة،

يصــبح مــن المناس ــب توثيــق هــذه الموافق ــة مــن خــالل توقي ــع وثيقــة مجتمعي ـة يجس ــد تبنــي الهيئ ــة
المحلية والمجتمع المحلي لهذه الخطة والتزامهم بأهدافها ومخرجاتها.
الجهة المنفذة :لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي
المشاركون :منسق/ة فريق التخطيط األساسي

أسلوب التنفيذ:

زيارات لمؤسسات  /أشخاص

طريقة التنفيذ
 يقوم منسق/ة فريق التخطيط األساسـي بتحضـير صـيغة مناسـبة للعقـد المجتمعـي الخـاص
بتوثيق تبني الخطة باالستعانة بأداة رقم .22

"

 تطبع صيغة العقد المجتمعي في الصفحة الثانيـة مـن وثيقـة الخطـة عـل أن تتـرك مسـاحة
كافيــة للتواقيــع .الجهــات المقترحــة للتوقيــع :الهيئــة المحليــة ،والمؤسســات العامــة والخاصــة
المشاركة ،وأفراد محليون من أصحاب العالقة... ،



تتولى لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي أو من تكلفه بجمع التواقيع تحت صيغة العقد

مباشرة ،كل بحسب صفته ،مع ختم المؤسسة.

المخرج من النشاط :الوثيقة المجتمعية معتمدة من قبل الجهات المشاركة في
عملية التخطيط

 :5.7تسليم نسخة من الخطة لوزارة الحكم المحلي
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بعد االنتهـاء مـن إعـداد الخطـة واعتمادهـا مـن قبـل المجلـس ،أصـبح مـن الضـروري تسـليم  3نسـخ

من الخطة للدائرة ذات العالقة في و ازرة الحكم المحلي (اإلدارة العامـة للتخطـيط والتنظـيم و اإلدارة

العامة للمشاريع واإلدارة العامـة للموازنـات) .إن وجـود نسـخة مـن الخطـة لـدى و ازرة الحكـم المحلـي
يمكنها من التنسيق القطاعي مع الو ازرات األخرى ذات العالقة ،كما يمكنهـا مـن معرفـة األولويـات

التنمويــة للتجمعــات الســكانية ،وبالتــالي توجيــه الــدعم المــالي المخصــص للهيئــات المحليــة بطريقــة
مدروسـة وأكثـر فاعليـة ،يضـاف إلــى ذلـك أنـه يصـبح باإلمكــان متابعـة الموازنـات السـنوية التنمويــة
التي ترفعها الهيئات المحلية للو ازرة بطريقة تساعد كل من الـو ازرة والهيئـة المحليـة فـي التوجـه نحـو

تحقيق التنمية.

الجهة المنفذة :رئيس المجلس المحلي

المشاركون :أعضاء وموظفو المجلس المحلي

أسلوب التنفيذ:

اجتماع

طريقة التنفيذ
 يقــوم رئــيس الهيئــة المحليــة بتحديــد موعــد مــع اإلدارة العامــة للتخطــيط والتنظــيم فــي و ازرة
الحكـم المحلــي بهــدف إطــالع اإلدارة علــى الخطــة التنمويــة اإلســتراتيجية للتجمــع وتســليمها

النسخ المطلوبة.

 تقوم اإلدارة العامـة للتخطـيط والتنظـيم فـي الـو ازرة بمراجعـة الخطـة والتأكـد مـن أنهـا تنسـجم
مع اإلطار العام لمتطلبات التخطـيط التنمـوي االسـتراتيجي علـى المسـتوى المحلـي؛ وتقـوم
بإبداء المالحظات الالزمة ،على أن يتم ذلك في مدة ال تزيد عن أسبوع واحد.

 فــي حــال وجــود مالحظــات مــن قبــل الــو ازرة ،تعــرض أوال علــى المجلــس المحلــي ،ومــن ثــم
يعاد تقرير الخطة لفريق التخطيط األساسي إلجراء ما قد يلزم من تعديالت ،علـى أن يـتم

االنتهاء من التعديالت في مدة ال تزيد عن أسبوعين من تاريخ تسلم المالحظات.
 بعد االنتهاء من إجراء التعديالت ،يتم تسليم نسخة محدثة من الخطة للو ازرة.
المخرج من النشاط :نسخ محدثة من الخطة التنموية اإلستراتيجية
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مالحظات:
 يتم تزويد مديرية الحكم المحلي أوال بأول بنسخ من المخرجات الرئيسية لعملية التخطيط ،ويتم تسليم نسخة من وثيقة الخطةالتنموية االستراتيجية ،على أن يتم استالم التغذية الراجعة من المديرية في فترة ال تتجاوز عشرة أيام.
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المرحلة الرابعة
ما يوصلنا؟ التنفيذ
الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المرحلة :مستمرة على امتداد عمر الخطة

خطوات المرحلة الرابعة:

الخطوة رقم  :8تحضيرات التنفيذ

الخطوة رقم  :9حشد األموال وبناء الشراكات
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قبل البدء بتفصيل خطوات وأنشطة مرحلتي التنفيذ والتحديث؛ الشكل التالي يعرض هيكلية

مقترحة إلدارة تنفيذ ومتابعة وتقييم وتحديث الخطة التنموية اإلستراتيجية ،واألدوار المتوقعة
للجهات المشاركة فيها.
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فيما يلي تفصيل األدوار المتوقعة لألطراف المشاركة في عملية تنفيذ ومتابعة وتقييم وتحديث الخطة
دور وحدة التخطيط التنموي اإلستراتيجي:
 تحضير خطط تنفيذ سنوية منبثقة عن الخطة التنموية اإلستراتيجية تحديد المشروعات التي ستنفذ من قبل الهيئة المحلية بشكل مباشر ومساعدةدوائر الهيئة المحلية في تحضير خطط تنفيذ سنوية منبثقة عن الخطة التنموية
اإلستراتيجية وإدراجها ضمن الموازنة السنوية للبلدية
 التنسيق مع األقسام/الدوائر المختلفة في الهيئة المحلية لتحضير مقترحاتتفصيلية /دراسات جدوى لتنفيذ المشروعات
 العمل على تجنيد األموال بالتنسيق مع المجلس المحلي التنسيق مع وزارة الحكم المحلي لمتابعة إدراج المشروعات التي ستنفذ من قبلالوزارات المختلفة ضمن الخطط القطاعية لتلك الوزارات
 مساعدة المجلس المحلي في التحضير إلبرام عقود واتفاقيات ومذكرات تفاهم معمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المحلي
 الترويج للمشروعات الموجهة للقطاع الخاص /مؤسسات المجتمع المدني تنفيذ عمليات المتابعة والتقييم السنوي للخطة بمشاركة لجان المجاالت التنموية تحديث خطط التنفيذ بشكل سنوي في ضوء عمليات المتابعة والتقييم -اطالع المجلس المحلي على مدى تقدم انجاز الخطة أوال بأول

دور فريق التخطيط األساسي:
 المساعدة في عمليات تقييم الخطة بشكل دوري على مستوى تحقق األهداف االطالع بشكل دوري على مستوى االنجازات المتحققة بما يتعلق بتنفيذ الخطة تقديم دعم فني لوحدة التخطيط االستراتيجي بما يتعلق بتحضير دراسات الجدوى/مقترحات المشروعات؛ وذلك إن لزم
 -لجنة التخطيط والتنظيم

دور لجان القضايا المجتمعية:
 المساعدة في عمليات تقييم الخطة بشكل دوري على مستوى تحقق األهداف االطالع بشكل دوري على مستوى االنجازات المتحققة بما يتعلق بتنفيذ الخطة تقديم دعم فني لوحدة التخطيط االستراتيجي بما يتعلق بتحضير دراسات الجدوى/مقترحات المشروعات؛ وذلك إن لزم
 لجنة التخطيط والتنظيمدور لجنة ممثلي أصحاب العالقة:
 متابعة انجازات المجلس المحلي بما يتعلق بتنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها التنموية إبرام عقود مجتمعية مع المجلس المحلي مساعدة المجلس المحلي في إيجاد رأي عام داعم داخل المجتمع المحلي لتنفيذبعض المشروعات

دور شركاء التنفيذ:
 تنفيذ مشروعات بالشراكة مع الهيئة المحلية ضمن إطار عقود /اتفاقيات/مذكرات تفاهم
 تنفيذ مشروعات من ضمن الخطة اإلستراتيجية والتي يفترض أن تنفذ من قبلالقطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني بشكل منفرد

دور المجلس المحلي /لجنة التخطيط التنموي
االستراتيجي:
 متابعة ودعم عملية تنفيذ الخطة من خالل التنسيقالمباشر مع وحدة التخطيط االستراتيجي
 إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركاء منح التسهيالت للشركاء في إطار ما تسمح به األنظمةوالقوانين
 العمل على توفير األموال الالزمة لتنفيذ المشاريع اطالع ممثلي المجتمع المحلي على انجازات المجلسالمحلي بما يخص تحقيق الخطة التنموية اإلستراتيجية

دور أقسام /دوائر الهيئة المحلية:
 تحضير وتحديث خطط تنفيذ سنوية منبثقة عنالخطة التنموية اإلستراتيجية وإدراجها ضمن
موازناتها السنوية
 تنفيذ ومتابعة المشروعات المدرجة ضمن خططهاالسنوية
 المشاركة في تحضير دراسات جدوى /مقترحاتتفصيلية للمشروعات
 متابعة المشروعات التي تنفذ بالشراكة مع القطاعالخاص ومؤسسات المجتمع المدني
 المشاركة في عمليات تقييم الخطة تحديث المخطط الهيكلي حسب توجهات الخطةالتنموية اإلستراتيجية

دور المستشار القانوني للهيئة المحلية:
 تحضير نصوص العقود واالتفاقيات ومذكراتالتفاهم لبناء الشراكات
 تقديم النصح واإلرشاد للمجلس المحلي بما يتعلقبإبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع
الشركاء
دور وزارة الحكم المحلي:
 تقديم النصح والتوجيه للهيئة المحلية بما يخص تنفيذالمشروعات
 التنسيق مع الوزارات األخرى من خالل وزارةالتخطيط إلدراج بعض المشروعات ضمن موازناتها
القطاعية
 التنسيق إلدراج بعض المشروعات ضمنالمشروعات التي تنفذها دائرة المشروعات في
وزارة الحكم المحلي

دور المواطن/ة:
 مساءلة المجلس المحلي متابعة انجاز المجلس -المشاركة في اللقاءات المجتمعية
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الخطوة رقم  :8تحضيرات التنفيذ

األ نشطة:

 :0.8تحضير خطط تنفيذ سنوية

رقم  :34تحضير خطط تنفيذ سنوية

األداة

 :3.8تحضير خطط سنوية لألقسام

األداة

رقم  :35تحضير خطط األقسام السنوية

 :2.8إقرار خطط التنفيذ السنوية
 :4.8إقرار الموازنة السنوية

 :5.8تحضير دراسات الجدوى ومقترحات المشروعات
األداة

رقم  :31تحضير دراسات الجدوى /مقترحات المشروعات

 :0.8تحضير خطط تنفيذ سنوية
إن خطـة التنفيــذ المنبثقـة عــن الخطــة التنمويـة اإلســتراتيجية هـي خطــة رباعيــة؛ أي أنهـا خطــة متكاملــة
مدتها أربع سنوات ،ولتسهيل تنفيذها ومتابعتها وتحديثها ال بد مـن تفريغهـا (تقسـيمها) إلـى أربـع خطـط

سنوية ،بحيث تتضمن كل خطة سنوية إطار زمني (ربع سنوي) لتنفيذ مشروعات تلك السنة وتكاليفها
المالية المتوقعة والجهات المرشحة لتنفيذها ،وكذلك الجهات المرشحة لتمويلها.
الجهة المنفذة :وحدة التخطيط التنموي االستراتيجي

المشاركون :موظف/ة وحدة التخطيط التنموي االستراتيجي

أسلوب التنفيذ:

عمل مكتبي

طريقة التنفيذ
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 يقــوم منســق/ة وحــدة التخطــيط التنمــوي االســتراتيجي باســتخدام األداة رقــم  24لتحضــير خطــط
التنفيــذ الســنوية؛ بحيــث يقــوم بتحضــير أربــع خطــط ســنوية معتمــدا بشــكل أساســي علــى تفريــغ

محتويات خطة التنفيذ العامة (نموذج عمل رقم .)1.20

 تتم مراجعة الخطة السنوية بالتعاون مع الدائرة الماليـة فـي الهيئـة المحليـة بغـرض إدراجهـا فـي
الموازنة السنوية للهيئة المحلية

المخرج من النشاط :أربع خطط تنفيذ سنوية
مثال

رقم ()01

 :3.8تحضير خطط تنفيذ سنوية لألقسام
إن امــتالك دوائــر وأقســام الهيئــة المحليــة لخطــط تنفيــذ ســنوية منبثقــة عــن الخطــة التنمويــة اإلســتراتيجية
يعــد أم ـ ار ضــروريا؛ فهــذه الخطــط تشــكل إطــار مرجعيــة لعمــل دوائــر وأقســام الهيئــة المحليــة المختلفــة،
فتجعل مـن هـذه الـدوائر دوائـر تعمـل ضـمن رؤيـة تنمويـة شـمولية وليسـت فقـط دوائـر لتقـديم الخـدمات،

وهــذا بالتأكيــد يــنعكس إيجابــا علــى رســالة وأداء الهيئــة المحليــة بشــكل عــام .هــذا ويمكــن االســتفادة مــن
وجود خطط التنفيذ السنوية لدى األقسام في عمليات تقييم األداء المؤسسي الذاتي للبلدية.

من المفيد أن تحتوي خطة التنفيذ السنوية لدائرة أو قسم ما على إطـار زمنـي شـهري لتنفيـذ مشـروعات
تل ــك الس ــنة وتكاليفه ــا المالي ــة المتوقع ــة والش ــخص المس ــئول ع ــن إدارته ــا وك ــذلك التحض ــيرات الالزم ــة

لتنفيذها.
الجهة المنفذة :دوائر وأقسام الهيئة المحلية

المشاركون :مدراء  /رؤساء دوائر وأقسام الهيئة المحلية

أسلوب التنفيذ:

اجتماع  +عمل مكتبي
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طريقة التنفيذ


يقوم مدير/ة أو رئيس/ة كل دائرة  /قسم في الهيئة المحلية باستخدام األداة رقم  25لتحضير

خطـة التنفيــذ الســنوية لدائرتـه/ا أو قســمه/ا معتمــدا بشـكل أساســي علــى محتويـات خطــة التنفيــذ
السنوية لذلك العام (نمـوذج عمـل رقـم  ،)1.25ويـتم ذلـك مـن خـالل عمـل مكتبـي واجتماعـات
تشــاورية يعقــدها مــدراء الــدوائر ورؤســاء األقســام مــع مــوظفيهم وبالتشــاور مــع وحــدة التخطــيط

االســتراتيجي فــي الهيئــة المحليــة وبمشــاركة الــدوائر الماليــة؛ وتكمــن أهميــة إش ـراك المــوظفين
بتحضير هذه الخطط في تعزيز شعورهم بامتالكها والتزامهم تجاه تنفيذها.

 بعد االنتهاء من تحضير خطـط التنفيـذ السـنوية لألقسـام يـتم تسـليمها لوحـدة التخطـيط التنمـوي
االســتراتيجي فــي الهيئــة المحليــة لتــدقيقها والتأكــد مــن انســجامها مــع خطــة التنفيــذ العامــة لتلــك

الس ــنة؛ وبع ــد مش ــاورة ال ــدائرة المالي ــة ،وذل ــك تمهي ــدا لعرض ــها عل ــى المجل ــس المحل ــي به ــدف
إقرارها.

المخرج من النشاط :خطط تنفيذ سنوية لدوائر وأقسام الهيئة
المحلية

مثال

رقم ()00

 :2.8إقرار خطط التنفيذ السنوية
مــن الضــروري أن يقــوم المجلــس المحلــي باعتمــاد خطــط التنفيــذ الســنوية التــي أعــدتها وحــدة التخطــيط
التنمــوي االســتراتيجي وتلــك التــي أعــدتها دوائــر وأقســام الهيئــة المحليــة للســنة األولــى؛ وذلــك إلعطائهــا

صـفة الرســمية مــن قبــل المجلــس المحلــي تمهيــدا ألخــذها باالعتبــار عنــد إعــداد الموازنــة الســنوية للهيئــة
المحلية .علما بأن موعد إعداد الموازنات السنوية في الهيئات المحلية هو شهر أيلول ،وتسليمها لو ازرة
الحكم المحلي يكون في بدايات شهر تشرين أول العتمادها.

الجهة المنفذة :المجلس المحلي

المشاركون :أعضاء المجلس المحلي.
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أسلوب التنفيذ:

جلسة المجلس المحلي

طريقة التنفيذ
 يقــوم منســق/ة وحــدة التخطــيط التنمــوي االســتراتيجي بتســليم نســخ مــن خطــط التنفيــذ الســنوية
وخطط األقسام إلى في المجلس.

 تق ــوم لجن ــة التخط ــيط التنم ــوي االس ــتراتيجي بتوزي ــع نس ــخ م ــن خط ــط التنفي ــذ الس ــنوية وخط ــط
األقســام علــى أعضــاء المجلــس لمراجعتهــا تمهيــدا العتمادهــا ،كمــا ويــتم عــرض المشــروعات

المقترحة للشراكة وتلك المتوقع تنفيذها خارج نطاق الهيئة المحلية.

 في حال وجود مالحظات ،تعاد الخطط لوحدة التخطـيط التنمـوي االسـتراتيجي إلجـراء مـا يلـزم
من تعديالت بالتنسيق مع الـدوائر /األقسـام المعنيـة ،علـى أن يـتم االنتهـاء مـن التعـديالت فـي

مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسلم المالحظات.

 بعد االنتهاء من إجراء التعديالت المطلوبة ،يقوم المجلس باعتماد كافة خطـط التنفيـذ السـنوية
في أول جلسة الحقة.

المخرج من النشاط :خطط تنفيذ سنوية عامة وخطط تنفيذ لألقسام معتمدة من قبل المجلس المحلي

 :4.8إقرار الموازنة السنوية للهيئة المحلية
فــي هــذه المرحلــة تكــون الــدوائر/األقســام فــي الهيئــة المحليــة تمتلــك خطــط تنفيــذ إنمائيــة ســنوية ،وعلــى
الهيئة المحلية إدراج تكاليف تنفيـذها ضـمن موازنتهـا السـنوية حسـب األصـول .هـذا ومـن المفتـرض أن
تنتهــي الهيئ ــة المحلي ــة م ــن تحض ــير موازنتهــا الس ــنوية حت ــى نهاي ــة ش ــهر أيلــول م ــن ك ــل ع ــام تمهي ــدا

لتسليمها إلى و ازرة الحكم المحلي في بدايات شهر تشرين أول العتمادها حسب األصول ،آخذة الو ازرة
باالعتبــار ضــرورة انســجام موازنــة الهيئــة المحليــة الســنوية مــع خطتهــا التنمويــة اإلســتراتيجية وخطــط

التنفيذ السنوية المنبثقة عنها.
الجهة المنفذة :و ازرة الحكم المحلي

المشاركون :الهيئة المحلية والدائرة المعنية في و ازرة الحكم المحلي
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أسلوب التنفيذ:

عمل مكتبي

طريقة التنفيذ
 تقوم الهيئـة المحليـة بتحضـير موازنتهـا السـنوية حسـب األصـول آخـذة باالعتبـار تكـاليف تنفيـذ
الخطط اإلنمائية السنوية للدوائر /األقسام.

 يقوم منسق/ة وحدة التخطيط التنموي االستراتيجي بمراجعة الموازنة والتأكد مـن احتوائهـا علـى
تكــاليف تنفيــذ الخطــط اإلنمائيــة الســنوية للــدوائر /األقســام؛ وذلــك قبــل عرضــها علــى المجلــس

العتمادها حسب األصول.

 تسليم نسـخة مـن الموازنـة للـدائرة المعنيـة فـي و ازرة الحكـم المحلـي العتمادهـا حسـب األصـول؛
مــع أخــذ الــو ازرة باالعتبــار ضــرورة انســجام الموازنــة مــع الخطــة التنمويــة اإلســتراتيجية للهيئــة

المحليــة .وتجــدر اإلشــارة ضــرورة قيــام الهيئــة المحليــة بإرفــاق نســخة مــن خطــة التنفيــذ الســنوية
الخاصة بتلك السنة عند تسليم موازنتها للو ازرة وذلك ألغراض التدقيق والمقارنة.

المخرج من النشاط :موازنة سنوية للهيئة معتمدة من قبل وزارة
الحكم المحلي

 :5.8تحضير دراسات الجدوى /مقترحات المشروعات /بنود المرجعية /وثائق العطاءات
بعد تحضير خطط التنفيذ السنوية يصبح واضحا للوحدة ما هـي التحضـيرات الالزمـة قبـل البـدء بتنفيـذ

كــل مشــروع .وقــد تشــمل التحضــيرات إعــداد د ارســات الجــدوى /مقترحــات تفصــيلية للمشــروعات /بنــود
مرجعية /مخططات ووثائق عطاء.

بناء على ذلك ،تقوم وحدة التخطيط بالتنسيق والتعاون مع دوائر وأقسام الهيئة المحلية المعنيـة بإعـداد

التحضيرات الالزمة لتنفيـذ مشـروعات السـنة األولـى مـن الخطـة (ويكـرر بشـكل سـنوي لخطـط السـنوات
الالحقة)؛ هذا ويمكن البـدء بـإجراء هـذه التحضـيرات مباشـرة بعـد إقـرار المجلـس المحلـي لخطـط التنفيـذ

السنوية.

الجهة المنفذة :دوائر وأقسام الهيئة المحلية
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المشاركون :موظفو دوائر وأقسام الهيئة المحلية بما في ذلك وحدة التخطيط التنموي االستراتيجي
أسلوب التنفيذ:

اجتماعات  +عمل مكتبي

طريقة التنفيذ
 باالس ـ ــتعانة ب ـ ــأداة رق ـ ــم  ،26يق ـ ــوم منس ـ ــق/ة وح ـ ــدة التخط ـ ــيط التنم ـ ــوي
االس ــتراتيجي بتجهي ــز برن ــامج عم ــل إلع ــداد التحض ــيرات الالزم ــة لتنفي ــذ

المشروعات مستندا في ذلك على خطط التنفيذ السنوية.

 يكــون منســق/ة وحــدة التخطــيط مســئوال عــن متابعــة تنفيــذ هــذا البرنــامج

نصيحة:
في حال ضعف اإلمكانيات
الذاتية للبلدية إلعداد
التحضيرات الالزمة لتنفيذ
المشروعات ،يفضل أن تبادر
البلدية في بناء قدرات موظفيها
في مجال إعداد دراسات
الجدوى\ كتابة مقترحات
المشروعات\ تحضير بنود
مرجعية\ إعداد وثائق
العطاءات.

واطالع المجلس المحلي على مستوى انجاز التحضيرات أوال بأول.

 تك ـ ــون دوائ ـ ــر وأقس ـ ــام الهيئ ـ ــة المحلي ـ ــة المختلف ـ ــة مس ـ ــئولة ع ـ ــن إع ـ ــداد
التحضـ ــيرات وذلـ ــك بموجـ ــب برنـ ــامج العمـ ــل المـــذكور أعـ ــاله وبالتنسـ ــيق

والتعـ ــاون مـ ــع وحـ ــدة التخطـ ــيط التنمـ ــوي االسـ ــتراتيجي وفريـ ــق التخطـ ــيط
االس ــتراتيجي؛ ه ــذا ويمك ــن االس ــتعانة بأعضـ ــاء مـ ـن لج ــان القض ــايا المجتمعيـــة

للمس ــاعدة ف ــي إع ــداد هـــذه التحض ــيرات ،كم ــا يمكـــن للهيئ ــة المحلي ــة االس ــتعانة
بخبراء /مستشارين لهذا الغرض.

المخرج من النشاط :دراسات جدوى /مقترحات مشروعات /بنود
مرجعية /مخططات /وثائق عطاءات
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الخطوة رقم  :9بناء شراكات وحشد األموال
األ نشطة:

 :0.9التقديم لجهات مانحة للحصول على تمويل

رقم  :37التقديم للجهات المانحة

األداة

 :3.9ترويج المشروعات لدى القطاع الخاص /مؤسسات المجتمع المدني
األداة

رقم  :38ترويج مشمروعات لمدى القطماع
الخمممممماص أو مؤسسممممممات المجتمممممممع

المدني
 :2.9تحضير صياغات عقود /اتفاقيات /مذكرات تفاهم
 :4.9إبرام عقود مع القطاع الخاص /توقيع مذكرات تفاهم
 :5.9جمع تبرعات

 :0.9التقديم لجهات مانحة للحصول على تمويل
المشــروعات المرشــحة للتمويــل مــن قبــل الجهــات المانحــة يكــون تمويلهــا بشــكل أساســي إمــا مــن خــالل
صــندوق تطــوير واق ـراض البلــديات أو مــن خــالل و ازرة الحكــم المحلــي أو مــن خــالل الجهــات المانحــة
مباشرة .ولضمان حشد األموال؛ ال بـد مـن وجـود برنـامج واضـح وفعـال يبـين الجهـة التـي سـيتم التقـديم
من خاللها ومواعيد وآليات التقديم.

الجهة المنفذة :وحدة التخطيط التنموي االستراتيجي

المشاركون :موظف/ة وحدة التخطيط التنموي االستراتيجي

أسلوب التنفيذ:

عمل مكتبي  +اجتماعات
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طريقة التنفيذ
 يقـوم منسـق/ة وحـدة التخطـيط التنمــوي االسـتراتيجي باسـتخدام األداة رقـم  27لتحضـير برنــامج
للتقـديم للجهــات المانحــة؛ وذلــك بعــد االستفســار والتشــاور مــع الجهــات ذات العالقــة مــن داخــل

الهيئة المحلية وخارجها ،بما في ذلك فريق التخطيط األساسي.

 يقـوم المنسـق/ة بتسـليم نسـخة مـن برنـامج التقـديم للجنـة التخطـيط التنمـوي االسـتراتيجي تمهيــدا
الطالع أعضاء المجلس عليه.

 يكون منسق/ة وحدة التخطيط التنموي االستراتيجي مسئوال عـن تنفيـذ برنـامج التقـديم للمـانحين
واطالع المجلس المحلي على تطور االنجاز أوال بأول.

المخرج من النشاط :برنامج تقديم للجهات المانحة ألغراض
الحصول على تمويل

 :3.9ترويج بعض المشرعات لدى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني
هناك نوعان من المشروعات يمكن للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في تنفيذها؛

الن ــوع األول مش ــروعات تنف ــذها الهيئ ــة المحلي ــة بالشـ ـراكة م ــع القط ــاع الخ ــاص أو مؤسس ــات المجتم ــع
المدني ،أما النوع الثاني فهي مشـروعات ينفـذها القطـاع الخـاص أو مؤسسـات المجتمـع المـدني بشـكل

منفرد .وعليه فانه من الضروري أن تقـوم الهيئـة المحليـة بـالترويج لكـال النـوعين مـن المشـروعات لـدى
القطاع الخاص ومؤسسـات المجتمـع المـدني (وخصوصـا تلـك المشـروعات التـي اتفـق علـى تنفيـذها أو
تمويلها مع جهة محلية خالل مرحلة توصيف المشروعات) ،وهذا يتطلب وجـود برنـامج تـرويج واضـح
وفعــال يبــين الفئــة المســتهدفة مــن التــرويج ومواعيــد وآليــات التــرويج المناســبة والجهــات المســئولة عــن

تنفيذها.

الجهة المنفذة :وحدة التخطيط التنموي االستراتيجي

المشاركون :موظف/ة وحدة التخطيط التنموي االستراتيجي وفريق التخطيط األساسي

أسلوب التنفيذ:

عمل مكتبي  +اجتماعات
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طريقة التنفيذ
 يقـ ــوم منسـ ــق/ة وحـ ــدة التخطـ ــيط باسـ ــتخدام األداة رقـ ــم  20لتحض ـ ــير
برنــامج لتــرويج بعــض المشــروعات لــدى القطــاع الخــاص ومؤسســات

المجتم ــع الم ــدني؛ وذل ــك بع ــد االستفس ــار والتش ــاور م ــع جه ــات ذات
عالقة من داخل الهيئة المحلية وخارجها ،بما في ذلك فريق التخطيط

األساسي.

 يق ــوم المنس ــق/ة بتس ــليم نس ــخة م ــن برن ــامج الت ــرويج للجن ــة التخط ــيط

نصيحة:
من المهم أن تقوم الهيئة المحلية
بتقديم حوافز لتشجيع القطاع
الخاص للقيام بتنفيذ بعض
المشاريع ذات الطابع
االستثماري؛ ومن هذه الحوافز :
 التسريع في إصدار التراخيصوالمعامالت الالزمة
 تقديم تسهيالت في دفع رسومالتراخيص
 توفير البنى التحتية والخدماتالالزمة

التنموي االستراتجي تمهيدا الطالع أعضاء المجلس عليه.

 يكـ ــون منسـ ــق/ة وحـ ــدة التخطـ ــيط مسـ ــئوال عـ ــن متابعـ ــة تنفيـ ــذ برنـ ــامج
الترويج واطالع المجلس المحلي على مدى االنجازات أوال بأول.

المخرج من النشاط :برنامج خاص لترويج بعض المشروعات لدى
القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

 :2.9تحضير صياغات عقود /اتفاقيات /مذكرات تفاهم
أثنــاء وبعــد تنفيــذ حملــة تــرويج المشــروعات لــدى القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المــدني ،يبــدأ
المس ــتثمرون ومؤسس ــات المجتم ــع الم ــدني بمراجع ــة الهيئ ــة المحلي ــة ح ــول تنفي ــذ بع ــض المش ــروعات

بالشـراكة مــع الهيئــة المحليـة؛ وفــي حــال الوصــول إلـى تفاهمــات بالخصــوص مـع هــذه الجهــات ،تطلــب

الهيئــة المحليــة مــن مستشــارها القــانوني تحضــير العقــود /االتفاقيــات /مــذكرات التفــاهم المناســبة تمهيــدا
إلبرام الشراكات مع القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني.
الجهة المنفذة :المستشار القانوني للبلدية

المشمماركون :منســق/ة وحــدة التخطــيط التنمــوي االســتراتيجي  /مــدراء دوائــر أو أقســام الهيئــة المحليــة /
لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي

أسلوب التنفيذ:

عمل مكتبي
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طريقة التنفيذ
 في حال وجود فرصة للشراكة مع القطـاع الخـاص أو مؤسسـة مـن مؤسسـات المجتمـع المـدني
لتنفيذ مشروع ما ،تقوم لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي بالتشاور مع الدائرة /القسم المعني
ومع منسق/ة وحدة التخطيط حول أنسب صورة للشراكة.

 تقوم لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي بعرض الصورة على المجلس المحلـي للتشـاور وأخـذ
موافقة مبدئية.

 يقوم رئيس الهيئة المحلية باالتصال مع الجهة الشريكة للوصول إلى تفـاهم مبـدئي حـول إبـرام
الشراكة.

 يطلــب رئــيس الهيئــة المحليــة مــن المستشــار القــانوني تحضــير صــياغات العقــود /االتفاقيــات/
مذكرات التفاهم وذلك بالتنسيق مع الدائرة أو القسم المعني في الهيئة المحلية.

 تعرض الصياغات على المجلس المحلي لمراجعتها ،كما تعرض في نفس الوقـت علـى الجهـة
الشريكة لمراجعتها أيضا.

 يقــوم المستشــار القــانوني بوضــع العقــود /االتفاقيــات /مــذكرات التفــاهم بصــورتها النهائيــة آخــذا
باالعتبار مالحظات المجلس المحلي والجهة الشريكة .فـي هـذه المرحلـة تعـرض الصـيغ علـى
مديرية الحكم المحلي للعلم وحسب األصول.

المخرج من النشاط :صيغ من العقود /االتفاقيات /مذكرات التفاهم الجاهزة
للتوقيع تمهيدا للبدء بتنفيذ بعض المشروعات

 :4.9إبرام عقود مع القطاع الخاص /توقيع مذكرات تفاهم
في هذه المرحلة تكون الصيغ النهائية من العقود ومذكرات التفاهم جاهزة بشكلها النهائي لتعرض على

المجلس تمهيدا العتمادها وتفويض رئيس الهيئة المحليـة بـالتوقيع عليهـا؛ وبشـكل عـام تسـتخدم العقـود
لتنظــيم عالقــات الش ـراكة مــع القطــاع الخــاص لتنفيــذ مشــروعات ذات طــابع ربحــي ،فــي حــين تســتخدم
مذكرات التفاهم لتنظيم عالقات الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات غير ربحية.

الجهة المنفذة :المجلس المحلي
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المشاركون :رئيس الهيئة المحلية ممثل عن المجلس المحلي

أسلوب التنفيذ:

جلسة المجلس المحلي
معلومة

طريقة التنفيذ
 ف ــي ه ــذه المرحل ــة تك ــون الص ــيغ النهائي ــة م ــن العق ــود وم ــذكرات
التفاهم جاهزة بشكلها النهائي؛ وعليه يتم عرضها على المجلـس

المحلـ ــي العتمادهـ ــا وتفـ ــويض رئـ ــيس الهيئـ ــة المحليـ ــة بـ ــالتوقيع
عليها.

عقود مجتمعية فرعية

يمكن للهيئة المحلية ة أن تقوم بتوقيع عقد مجتمعي

مع لجنة ممثلي المجتمع المحلي؛ كأن يتم توقيع عقد

مجتمعي حول التزام المواطنين بتسهيل عملية فتح

طرق زراعية في منطقة ما خارج المخطط الهيكلي

 يتم تحضير العدد الالزم من النسخ الجاهزة للتوقيع.


يـتم توجيــه دعــوة للجهــة الشـريكة للتوقيـع تمهيـدا للبــدء بتنفيــذ المشــروع؛ حيــث يقتــرح أن يكــون

التوقيع خالل جلسة مجلس محلي تعقد خصيصا لهذا الغرض ،أو يمكن أن يتم التوقيع خالل
احتفال يتم التحضير له ويشارك فيه ممثلون عن لجنة أصحاب العالقة.

المخرج من النشاط :عقود أو مذكرات تفاهم موقعة

 :5.9جمع التبرعات
إن خطط التنفيذ السنوية التي تم إعدادها من قبل وحـدة التخطـيط تبـين المشـروعات المرشـحة للتمويـل
من خالل جمع التبرعات مـن أبنـاء البلـد الميسـرين ،وتكـون هـذه المشـروعات علـى األغلـب مشـروعات
غير ربحية ذات طابع خيري تعـود بالفائـدة علـى عامـة النـاس ،مثـل بنـاء المـدارس والعيـادات الصـحية

وتسوير المقابر . ......
الجهة المنفذة :المجلس المحلي

المشاركون :أعضاء من المجلس المحلي ،فريق التخطيط األساسي أعضاء من لجنة ممثلي أصحاب
العالقة
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أسلوب التنفيذ:

اجتماعات

طريقة التنفيذ

 يقوم منسق/ة وحدة التخطيط ،مستندا إلى خطط التنفيذ السنوية ،بضبط
كافــة المشــروعات المرشــحة للتمويــل مــن خــالل جمــع تبرعــات مــن أبنــاء

البلد الميسرين سواء كانوا مقيمين أو مغتربين.

 تقوم الهيئة المحلية برعاية تشـكيل لجنـة مهمتهـا جمـع التبرعـات مـن أبنـاء
البلــد الميس ـرين لتنفيــذ بعــض المشــروعات ،ويمكــن أن تتشــكل هــذه اللجنــة

من أعضاء مجلس محلي وفريق التخطيط األساسي ومن بعـض الوجهـاء

نصيحة:
لتشجيع أبناء البلد المغتربين
للتبرع ،من المهم عمل ما يلي:
 مأسسة التواصل مع أبناءالبلد في المهجر
 عقد اجتماع سنوي للمغتربينأثناء تواجدهم في البلد في
الفترة الصيفية
 إيجاد آليات لمراعاة مصالحهموالحفاظ على ملكياتهم خالل
فترة غيابهم

وممثلــي العــائالت .هــذا وفــي ح ــال وجــود فرصــة فــيمكن تشــكيل لجنت ــين
األولــى تكــون مهمتهــا االتصــال بالميس ـرين المقيمــين ،واألخــرى االتصــال

بالميسرين المغتربين من أبناء البلد.

 تقــوم الــدائرة الماليــة فــي الهيئــة المحليــة بترصــيد التبرعــات الخاصــة بتنفيــذ
مشروع ما سواء النقدية أو العينية أوال بأول وبحسب األصول.

 يتم اطالع المواطنين على حجم التبرعات الخاصة بتنفيـذ مشـروع مـا بشـكل دوري؛ هـذا
يفيد في تشجيع مواطنين جدد للتبرع.
مالحظة
لتشجيع أبناء البلدة /المدينة المغتربين على التبرع ،من المهم عمل ما يلي:
-

مأسسة التواصل مع أبناء البلدة /المدينة في المهجر

-

عقد اجتماع/مؤتمر سنوي للمغتربين أثناء تواجدهم في البلدة/المدينة في الفترة الصيفية الطالعهم على التطورات التنموية في البلدة/المدينة

-

إيجاد آليات لمراعاة مصالحهم والحفاظ على ملكياتهم خالل فترة غيابهم

استم اررية التواصل معهم أثناء غيابهم من خالل قنوات التواصل االلكتروني واعداد صفحة الكترونية خاصة بالهيئة المحلية حول هذا

الموضوع وانجازات المجلس والخطة التنموية اإلستراتيجية

المخرج من النشاط :مبالغ من المال لتنفيذ مجموعة من المشروعات
غير الربحية وذات طابع خيري

إرشادات المرحلة الرابعة (تحضيرات التنفيذ) للمجالس المشتركة:
 بشكل عام ،تتبع نفس المنهجية المتبعة للبلدات والمدن ،بحيث يكون المجلس المشترك بمثابة الهيئة المحلية -يتم إعداد خطط تنفيذ سنوية لألقسام (إن وجدت)
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2
تشخيص
الوضع القائم

3
تحليل
أصحاب
العالقة

الخطوات

0
التهيئة
واإلعدا
د

00
تحديث

المرحلة األولى:

المرحلة الخامسة:

تنظيم وتحليل

تقييم وتحديث

أين نحن اآلن؟

4
تحديد
الرؤية
واألهداف

هل وصلنا؟

المرحلة الثانية:

المرحلة الرابعة:

إلى أين نريد أن

ما يوصلنا؟

نتجه؟ رؤية

التنفيذ

وأهداف

01
متابعة
وتقييم
واطالع

المرحلة الثالثة:

9
حشد
األموال
وبناء
الشراكات

آليات التنفيذ

كيف نصل؟

خطط التنفيذ

8
تحضيرات

والمتابعة

5
تحديد
وتوصيف
المشاريع

1
وضع خطط
التنفيذ والمتابعة

التنفيذ

7
تحضير وثيقة الخطة
وتحقيق شرعيتها

المرحلة الخامسة
هل وصلنا؟ تقييم وتحديث
الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المرحلة :تنفذ بشكل دوري

خطوات المرحلة الخامسة:

الخطوة رقم  :01متابعة وتقييم واطالع
الخطوة رقم  :00تحديث
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الخطوة رقم  :01متابعة وتقييم واطالع

األ نشطة:

 :0.01المتابعمممممممة والتقيممممممميم السمممممممنوي للخطمممممممة

رقمممممممم  :39المتابعمممممممة

األداة

 :3.01اطالع المجتمع المحلي على مدى تحقيق الخطة

والتقييم السنوي
األداة

رقم  :21التحضير للقاء
المجتمعي السنوي

 :0.01المتابعة والتقييم السنوي للخطة
مـن المهــم أن تـتم متابعــة خطــط التنفيـذ الســنوية بشـكل ســنوي؛ بحيــث تكـون المتابعــة مـن خــالل ضــبط

المشــروعات المتــأخرة التــي لــم تنفــذ فــي عــام مــا بحســب مــا كــان مخطــط لهــا ،وأيضــا مــن خــالل ضــبط

المشروعات التي نفذت بشكل ُم َسّبق وكان من المفترض تنفيذها في أعـوام الحقـة .كمـا أنـه مـن المهـم
إج ـراء تقيــيم ســنوي لمــدى تحقــق األهــداف التنمويــة التــي حــددتها الخطــة؛ علــى أن يرتكــز التقيــيم علــى
المؤشرات التنموية التي حددت مسبقا في مصفوفة المتابعة والتقييم (نموذج عمـل رقـم )1.11؛ وهـي
المصفوفة التي تربط بين المجاالت التنموية واألهداف ومؤشرات القياس ومصادرها وطريقة قياسها.
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  22لضبط المشروعات المتأخرة عـن التنفيـذ

في العام المعني بالتقييم وتلك المنفذة بشكل ُم َسّبق من األعوام الالحقـة؛ ومـن المقتـرح أن تـتم
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عمليــة ض ــبط المش ــروعات ه ــذه خ ــالل النص ــف األول م ــن ش ــهر تشــرين ث ــاني م ــن ك ــل ع ــام
لالستفادة من نتائجها في عملية التقييم.

 يقـوم المنســق/ة باالتصــال بالشـركاء ،وكــذلك المنفــذين لمشــروعات مـن القطــاع الخــاص ضــمن
الخطة لتقديم تقارير عن هذه المشروعات.

 يقــوم المنســق/ة باســتخدام األداة رقــم  22أيضــا بتلخــيص قــيم المؤش ـرات التنمويــة ال ـواردة فــي

مصفوفة المتابعة والتقييم؛ وذلـك بالتعـاون مـع الجهـات ذات العالقـة مـن داخـل الهيئـة المحليـة

وخارجه ــا ، ،بم ــا ف ــي ذل ــك فري ــق التخط ــيط األساس ــي ،مس ــتعينا بمص ــادر المعلوم ــات وأدوات
القيــاس بحســب مــا وردت فــي مصــفوفة المتابعــة والتقيــيم ،ومــن األفضــل أن تــتم عمليــة التقيــيم
هــذه خــالل شــهر تش ـرين أول وحتــى منتصــف شــهر تش ـرين ثــاني مــن كــل عــام .هــذا ويمكــن

االستعانة بأعضاء من لجان القضايا المجتمعية للمساعدة في عملية التقييم السنوي للخطة.

 يقــوم المنســق/ة بتســليم نســخة مــن نتــائج عمليــة ضــبط تنفيــذ المشــروعات ونســخة مــن نتــائج
عملية التقييم ،يسلمها لرئيس وأعضاء المجلس تمهيدا الطالع الجمهور عليها من خالل لقاء

مجتمعي (البيت المفتـوح) يعقـد خصيصـا لهـذا الغـرض قبـل نهايـة شـهر تشـرين ثـاني مـن ذلـك

العام.

 يج ــب أن تؤخ ــذ نت ــائج المتابع ــة (ض ــبط تنفي ــذ المش ــروعات) والتقي ــيم باالعتب ــار عن ــد تح ــديث
الخطط السنوية؛ وهذا ما سيتم التطرق إليه الحقا.

المخرج من النشاط :ملخص المتابعة والتقييم السنوي للخطة
التنموية
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 :3..1اطالع المجتمع المحلي على مدى تحقيق الخطة
في هذه المرحلة ،وبعد االنتهاء من إعداد التقييم السنوي للخطة واطالع المجلـس المحلـي علـى نتـائج

هــذا التقيــيم؛ يصــبح مــن الضــروري إطــالع المجتمــع المحلــي أيضــا علــى هــذه النتــائج وذلــك مــن خــالل
عقد لقاء مجتمعي (البيت المفتوح) توجه فيه الدعوة إلى أعضاء لجنة ممثلي أصـحاب العالقـة ولجـان

القضايا المجتمعية وأعضاء وموظفي الهيئة المحلية وآخرين من الوجهاء وممثلـي الـدوائر والمؤسسـات

العامة والخاصة.

إن عقد مثل هذا اللقاء يعتبر أمر ضروري لإلبقاء على التواصل بين الهيئة المحلية والمجتمع المحلي
بخصوص عملية التخطيط التنموي وتنفيذ مخرجاتها؛ وهذا بالطبع سيعزز من ثقة الجمهور بالتخطيط

االستراتيجي كأداة لتنظيم العمل التنموي المحلي .من ناحية أخرى ،إن عقد هذا اللقاء السـنوي سـيحفز

الهيءة المحلية ويزيد من التزامها بالسعي قدما لتحقيق األهداف التنموية بحسب ما وردت في خطتهـا
اإلستراتيجية.

الجهة المنفذة :وحدة التخطيط االستراتيجي

المشاركون :ممثلو المجتمـع المحلـي ، ،فريـق التخطـيط األساسـي ،أعضـاء لجـان القضـايا المجتمعيـة،
أعضاء مجلس وموظفو الهيئة المحلية

أسلوب التنفيذ:

لقاء مجتمعي (البيت المفتوح)

طريقة التنفيذ
 باالســتعانة بــأداة رقــم  ،30يقــوم منســق/ة وحــدة التخطــيط -خــالل اجتمــاع -بتحضــير صــيغة
الدعوة التي سيتم توجيها للمدعوين مرفقا معها أجندة اللقاء.

 يقوم رئيس الهيئة المحلية بتوقيع الدعوات.

 تتــولى وحــدة التخطــيط االســتراتيجي توجيــه الــدعوات ألعضــاء لجنــة ممثلــي أصــحاب العالقــة
وأعض ــاء لج ــان القض ــايا المجتمعي ــة ،باإلض ــافة إل ــى ممثل ــي المؤسس ــات المحلي ــة والع ــائالت
وغيــرهم مــن مختلــف فئــات المجتمــع المحلــي .يفضــل أن ال يزيــد عــدد الــدعوات الموجهــة عــن

 200دعوة.

 يتولى منسق/ة وحدة التخطيط االستراتيجي -بالتنسيق مع الدائرة المعنية فـي الهيئـة المحليـة-
التحضير وتوفير الدعم اللوجستي لهذا اللقاء وادارة جلساته.
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 باالســتعانة بــأداة رقــم  30أيضــا ،يقــوم منســق/ة وحــدة التخطــيط بتحضــير المــادة التــي ســيتم
عرضها خالل اللقاء.

 يكل ــف اح ــد م ــوظفي وح ــدة التخط ــيط االس ــتراتيجي (أو أي دائـ ـرة أخ ــرى) بتس ــجيل مالحظ ــات
وتوصيات المشاركين أثناء اللقاء.

 تقــوم وحــدة التخطــيط االســتراتيجي بتحضــير تقريــر يوثــق مجريــات اللقــاء ومــا ن ـتج عنــه مــن
توصيات.

 يعمل منسق/ة وحدة التخطيط االستراتيجي على متابعة المالحظـات والتوصـيات الناجمـة عـن
هذا اللقاء واألخذ بها بالتنسيق مع لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي.
المخرج من النشاط :تقرير اللقاء المجتمعي السنوي (لقاء البيت المفتوح)
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الخطوة رقم  :00التحديث
األ نشطة:

 :0.00تحديث خطط التنفيذ السنوية
 :3.00تحديث خطط التنفيذ السنوية لألقسام
 :2.00إقرار خطط التنفيذ المحدثة
 :0.00تحديث خطط التنفيذ السنوية
بعد االنتهاء من عملية المتابعة والتقييم السنوية للخطة ،يصبح باإلمكان مراجعة خطط التنفيذ السنوية
وتحديثها وذلك باالعتماد على ما نتج من توصيات خالل عملية المتابعة والتقييم.

الجهة المنفذة :وحدة التخطيط التنموي االستراتيجي

المشاركون :موظف/ة وحدة التخطيط التنموي االستراتيجي

أسلوب التنفيذ:

عمل مكتبي

طريقة التنفيذ

نصيحة:
عند مراجعة وتحديث الخطط
السنوية ،من الضروري
األخذ باالعتبار مالحظات
المشاركين في اللقاء
المجتمعي السنوي الخاص
بعرض نتائج تقييم الخطة.
حيث إن هذه المالحظات
تعبر عن آراء المجتمع
المحلي ذات العالقة

 يقوم منسق/ة وحدة التخطـيط بمراجعـة خطـط التنفيـذ السـنوية والعمـل علـى
تح ــديثها بالتع ــاون م ــع م ــدراء ال ــدوائر/األقس ــام ف ــي الهيئ ــة المحلي ــة آخ ــذا
باالعتبــار التوصــيات الناتجــة مــن عمليــة المتابعــة والتقيــيم (نمــوذج عمــل

 1.22و نموذج عمل  ،)2.22حيث مـن المقتـرح أن تـتم عمليـة المراجعـة

والتحــديث للخطــط الســنوية خــالل شــهر كــانون ثــاني؛ أي بعــد االنتهــاء مــن عمليــة

المتابعة والتقييم السنوي.

المخرج من النشاط :خطط سنوية محدثة
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 :3.00تجديد خطط التنفيذ السنوية لألقسام
بعد االنتهاء مـن عمليـة مراجعـة وتحـديث الخطـط السـنوية ،يطلـب مـن األقسـام/الـدوائر تجديـد خططهـا
السنوية من خالل وضع خطط تنفيذ جديدة للسنة القادمة.
الجهة المنفذة :دوائر /أقسام الهيئة المحلية

المشاركون :موظف/ة دوائر وأقسام الهيئة المحلية

أسلوب التنفيذ:

عمل مكتبي  +اجتماعات

طريقة التنفيذ
 يقـوم منســق/ة وحــدة التخطــيط بالطلــب مــن دوائــر/أقســام الهيئــة المحليــة تحضــير خطــط التنفيــذ

السنوية للسنة القادمة (نموذج عمل رقم  )1.24معتمدين في ذلك على خطـط التنفيـذ السـنوية
المحدثة التي أعدتها وحدة التخطيط التنموي االستراتيجي في الهيئة المحلية.

المخرج من النشاط :خطط سنوية جديدة للدوائر/لألقسام

 :2.00إقرار خطط التنفيذ المحدثة
من الضروري في هذه المرحلة أن يقـوم المجلـس المحلـي باعتمـاد خطـط التنفيـذ السـنوية المحدثـة التـي
أعدتها وحدة التخطيط وتلك التي أعدتها دوائر وأقسـام الهيئـة المحليـة؛ وذلـك إلعطائهـا صـفة الرسـمية

من قبل المجلس المحلي تمهيدا ألخذها بعين االعتبار عند إعداد الموازنة السنوية للبلدية.

الجهة المنفذة :وحدة التخطيط االستراتيجي  /لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي
المشاركون :أعضاء المجلس المحلي.
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أسلوب التنفيذ:

جلسة مجلس محلي

طريقة التنفيذ
 يقــوم منســق/ة وحــدة التخطــيط االســتراتيجي بتســليم نســخ مــن خطــط التنفيــذ الســنوية وخطــط
األقسام المحدثة إلى رئيس الهيئة المحلية.

 يقــوم رئــيس المجلــس المحلــي بتوزيــع نســخ مــن خطــط التنفيــذ الســنوية وخطــط األقســام علــى
أعضاء المجلس لمراجعتها تمهيدا العتمادها.

 فــي حــال وجــود مالحظــات ،تعــاد الخطــط لوحــدة التخطــيط االســتراتيجي إلج ـراء مــا يلــزم مــن
تعديالت بالتنسيق مع الدوائر /األقسام المعنيـة ،علـى أن يـتم االنتهـاء مـن التعـديالت فـي مـدة

أقصاها أسبوع من تاريخ تسلم المالحظات.

 بعد االنتهاء من إجراء التعديالت المطلوبة ،يقوم المجلس باعتماد كافة خطـط التنفيـذ السـنوية
المحدثة في أول جلسة الحقة.

المخرج من النشاط :خطط تنفيذ سنوية وخطط تنفيذ لألقسام محدثة ومعتمدة من قبل المجلس المحلي

إرشادات المرحلة الخامسة (متابعة وتقييم) للمجالس المشتركة:
 بشكل عام ،تتبع نفس المنهجية المتبعة للبلدات والمدن في اللقاء المجتمعي الخاص بتحديث الخطة ،يجب مراعاة حضور ممثلين عن البلدات المشاركة في المجلس المشترك في عملية تحديث الخطة التنموية اإلستراتيجية ،يراعى فيها نفس اإلرشادات السابقة الخاصة بتوزيع المشروعاتوالبرامج على بلدات المجلس المشترك
-
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