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 هم المصطلحات ذات العالقة بالدليلأ
 

 التعريف المصطلح

 االجراءات
للخطوات التي يجب القيام بها لتحقيق هدف معين، حيث يتم وصف التسلسل الزمني 

 المهام ومن سيقوم بها
 شخص لديه خبرة يقدم مشورة أو خدمات مهنية متخصصة، وقد يكون مقابل أجر االستشاري 

المؤسسات التي من المتوقع أن يتأثروا أو يؤثروا بعملية  الفئات أو األشخاص أو أصحاب العالقة
 التنموي المحليالتخطيط 

 المشتركة ةالبلدي
اق جغرافي وإداري معين، والمشكلة من عدد من الهيئات طوحدة الحكم المحلي في ن

الف آالمحلية وفقا ألحكام القانون، على أال يقل عدد سكان البلدية المشتركة عن عشرة 
 نسمة

 البعد االستراتيجي
المحدودة( المبني على تشخيص  -والطبيعيةارد )المالية والبشرية ستخدام األمثل للمو اإل

الواقع، بحيث يتم من خالله اختيار القضايا ذات األولوية األهم ضمن إطار زمني 
 سنوات(، ويتم إعداد خطة التنفيذ بناء على ذلك   4محدد )

 ةمعين /أهدافمترابطة مع بعضها البعض لتحقيق هدف عدة مكونات/مشاريععبارة عن  البرنامج
 دليل التخطيط التنموي المحلي الدليل 

 الهيئة المحلية
وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين وقد تتكون من تجمع سكاني واحد 

 او عدة تجمعات

هي مصادر الطاقة المستدامة والتي ال تنضب حيث تعتمد على موارد طبيعية  الطاقة المتجددة
 كالشمس والرياح والمياه

 لجان المجاالت التنموية   
مجموعات عمل تكون عضويتها من مهتمين وذوي خبرة ومعرفة في مجاالت معينة، 
وتكون مشاركتها في عملية التخطيط مشاركة فنية )تحليل وتشخيص، اقتراح وتوصيف 

 مشاريع(مكوناتها/برامج و 

 لجنة ممثلي أصحاب العالقة
ة التخطيط، وتشكل عضويتها من ممثلين الجهة التي تمثل المجتمع المحلي في عملي

 عن فعاليات وشرائح المجتمع المختلفة

لجنة التخطيط التنموي المحلي 
 في مديرية الحكم المحلي

لجنة يترأسها مدير عام مديرية الحكم المحلي في المحافظة، وتكون عضويتها من مدير 
موازنات ومهندس المشاريع دائرة التنظيم في المديرية )سكرتير اللجنة( ومسئول دائرة ال

 في المديرية، وهي حلقة الوصل بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية

 مؤسسات المجتمع المحلي
المؤسسات التي تعمل على المستوى الداخلي للتجمع السكاني مثل الجمعيات والنوادي 

 وغيرها

 اتالمؤشر 

يستخدم لتقييم الوضع في المؤشر هو مقياس يمكن أن يكون كمي/رقمي أو نوعي 
مجاالت العمل التنموي المختلفة، وذلك من خالل مقارنته بقيم/أوضاع قياسية او 
مرجعية؛ ومن األمثلة على المؤشرات: معدل دخل الفرد، نسبة المنازل المربوطة بشبكة 

 المياه، نسبة عدد الطالب إلى عدد الغرف الصفية في تجمع سكاني ما
المهارة والخبرة في إدارة ورش العمل التي تهدف للحصول على وجهة نظر شخص لديه  الُمَيّسر
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المشاركين بخصوص قضايا ذات اهتمام مشترك ومساعدتهم للوصول إلى اتفاق حول 
 هذه القضايا

 منطقة التخطيط المشترك
هي المنطقة المستهدفة من عملية التخطيط وتضم عدد من الهيئات المحلية أو 

 المتجاورة التجمعات السكانية

 المســــاءلة المجتمعية

مجموعة واسعة من األعمال واآلليات التي يستخدمها المواطنون ومنظمات المجتمع 
المدني ووسائل اإلعالم وغيرها من األطراف الفاعلة غير الحكومية في مطالبة من 

أسئلة يقومون على ادارة الشأن والمال العام لتوضيح قرارات تم اتخاذها، واإلجابة عن 
 متعلقة بالمشاريع أو الخدمات أو الفرص التي تم توزيعها أو إدارتها

 كثر من تجمع سكاني في نفس البعد الجغرافيأهي المشاريع التي تخدم  المشاريع المشتركة

هو المشروع الذي يهدف الى االسهام في تحسين مستوى وظروف المستفيدين منه  المشروع التنموي 
 و هيئاتأو مجموعات أفراد أ مباشرين( سواء كانواشرين او غير )مبا

مخطط اإلطار التوجيهي 
 للتنمية المكانية

هو المخطط الذي يحدد استراتيجيات التطوير المكاني ويوجه كافة أشكال ومستويات 
 التخطيط على المستوى المحلي وضمن ما يسمى بمنطقة التخطيط المشترك

 نواة فريق التخطيط األساسي
التشكيلة األساسية لبعض أعضاء فريق التخطيط األساسي من موظفي وأعضاء مجلس 

لجنة التخطيط التنموي المحلي  منالهيئة المحلية، وتتكون من منسق الفريق وعضو 
 وبعض موظفي الهيئة المحلية، وتشكل في بداية عملية التخطيط

 فريق التخطيط األساسي
التخطيط وهم مسئولون عن إخراج الخطة  مجموعة األشخاص الذين يقودون عملية

 وتوثيقها 

 القضايا التنموية
قضايا قد تكون ذات طابع/أثر سلبي أو ايجابي ولكنها تمثل أهمية بالغة في تحقيق 
التنمية المحلية، وبالتالي فهي بحاجة إلى تدخل للتغلب على آثارها السلبية أو االستفادة 

 والبناء على آثارها االيجابية

 ؤيةالر 
هي تصور مسبق لما ستكون عليه المدينة/البلدة مستقباًل، وهو تصور يعكس ما تطمح 
المدينة/البلدة أن تحققه في المستقبل، بحيث يكون هذا التصور مرتكزا على حقائق، 

 موارد متوفرة، إمكانيات قائمة، طموحات، تحديات وأخطار
 او هدف على االرض  او برنامج هو انعكاس نشاط معين او مشروع الربط المكاني

يص أو تمويل أو تنفيذ أو تشغيل خهو كل من له دور )اداري أو مالي أو فني( في تر  الشريك
 /المشاريعحد مكوناتهأالبرنامج أو 

 تنمية االقتصاد المحلي
ما يتم القيام به من دراسات وخطط وإدارة للنهوض باالقتصاد المحلي من خالل تعبر ع

االستثمارات والشراكات )خاصة مع القطاع الخاص(، مما يؤدي إلى خلق زيادة حجم 
 فرص عمل وتحسين الدخل وإنتاج سلع جديدة وتقديم خدمات أفضل

 التنمية المستدامة

ي التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون األضرار بقدرة أجيال المستقبل على ه
الوفاء باحتياجاتها الخاصة، وهي تفترض حفظ األصول الطبيعية ألغراض النمو 

 ىواجتماعية متوازنة ومتناغمة، تعنوالتنمية في المستقبل. وهي تنمية اقتصادية 
 يوي مع حماية النظام الح بتحسين نوعية الحياة

واع التخطيط المحلي حيث يعتبر أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة لكافة نأحد أهو  التخطيط العمراني أو الفيزيائي
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فئات المجتمع من خالل وضع تصورات ورؤى ألوضاع مستقبلية مرغوبة لتوزيع 
األنشطة واستعماالت األراضي في المكان المالئم وفي الوقت المناسب وبما يحقق 

وازن بين احتياجات التنمية في الحاضر والمستقبل القريب من ناحية، وبين الت
 احتياجات التنمية ألجيال المستقبل البعيد من ناحية أخرى 

 التخطيط التنموي 

واع التخطيط المحلي الذي يعمل على تحقيق التنمية في المنطقة المستهدفة أنحد أهو 
خطة تسعى إلى تحقيق أهداف تنموية في )إقليم، محافظة، مدينة، قرية( من خالل 

المجتمع على شكل برامج ومشاريع تنموية وضمن برنامج تنفيذي مرتبط بموازنة مالية 
 وإطار زمني محدد
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 المقدمة
تؤثر سلبا على مختلف نواحي الحياة التي العديد من التحديات و الفلسطينية  المدن والبلداتتواجه 

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 

مستدامة وتوفير خدمات متميزة.  توفير حياة أفضل للمواطنين من خالل السعي لتحقيق تنمية
، تصبح عملية التخطيط واالحتياجاتوفي ظل محدودية الموارد الذاتية وكبر حجم التحديات 

لى المستوى على المستوى المحلي احتياجا ملحا على المستوى العالمي بشكل عام، وع التنموي 
 الفلسطيني بشكل خاص.

ة ناجحة تساعد في تحديد األولويات واألهداف ، ولكونه أدا المحليوألهمية التخطيط التنموي 
؛ ارتأت وزارة الحكم المحلي ضرورة توضيح وتوحيد مفهوم ومنهجية للهيئات المحليةالتنموية 

 تحضير وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط التنموية في الهيئات المحلية الفلسطينية.   
العديد من الهيئات المحلية الفلسطينية جاهدة لالستجابة للتغيرات والتحديات الفلسطينية لقد سعت 

مثل االزدياد في المستوى العمراني، واالرتفاع في مستويات البطالة والفقر، ومحدودية السيطرة 
على المصادر الطبيعية واألرض، والقيود المفروضة على حركة السكان والبضائع، وغيرها من 

حديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وباألخص تلك الملموسة على المستوى المحلي، وذلك الت
بلداتها في محاولة /مدنها إدارةفي  تنموي مفاهيم التخطيط ال إدخالآليات مبتكرة مثل  بإيجاد
الموارد و  نياتاإلمكا، واالستجابة الحتياجات المواطن الفلسطيني المتزايدة في ظل أولوياتهالترتيب 

 المتاحة له.
وبازدياد تجارب التخطيط في هذا المجال، وحيث أن وزارة الحكم المحلي هي الجهة المشرفة على 
عمل الهيئات المحلية المختلفة، فقد ارتأت الوزارة دراسة هذه التجارب المختلفة وتطوير مفهوم 

الهيئات  إمكانياترة و عملية، تتماشى مع الواقع الفلسطيني وقد محليومنهجية تخطيط تنموي 
للتنظيم العامة  دارةالمحلية، وقابلة للتطبيق في مدننا وبلداتنا الفلسطينية. لذلك، باشرت اإل

البلديات، وبالشراكة مع  وإقراض، وصندوق تطوير والتخطيط العمراني في وزارة الحكم المحلي
، لمحلييط التنموي ابعض الجهات الدولية الداعمة في األراضي الفلسطينية في مجال التخط
بـ "التخطيط التنموي  إليهبالعمل على تحديد أسس التخطيط التنموي للمستوى المحلي، والمشار 

االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية"، والذي أقرته ورقة السياسات الخاصة بذلك، ويوضحه 
األولى بالتزامن مع تلك الورقة، والمشار له في حينه بـ "دليل  لطبعةالذي صدر منه ا هذا الدليل

، 2011" والطبعة الثانية 2009للمدن والبلدات الفلسطينية التخطيط التنموي االستراتيجي 
دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات بـ " والمشار اليهاوالطبعة الثالثة التي بين ايدينا 

 ".2017 الفلسطينية
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 طار العام للدليلاال
 :منهجية التخطيط التنموي وكيفية استخدام الدليلأوال: 

 يةهجمنالمفهوم والمبادئ وال 
والبرامج والمشاريع  إن التخطيط التنموي هو منهج علمي يستخدم لبلورة األولويات واألهداف

خالل فترة زمنية معينة، بما يتماشى مع تطلعات السكان، واألخذ  للهيئات المحليةالتنموية 
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 

لنهوض، وذلك باالعتماد على موارده ومقوماته الذاتية. وتتمثل هذه يسعى للتحرر والرقي وا
 المبادئ بما يلي:

من حيث االعتماد على مشاركة المواطنين/ات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص  المشاركة: .1
وجميع ذو الشأن في تحديد القضايا واألولويات التنموية وعمليات اتخاذ القرار على المستوى 

 المحلي.
من حيث مشاركة المواطنين/ات والمجتمع المحلي وجميع ذو الشأن في  افية والمساءلة:الشف .2

تخطيط وتنفيذ ومتابعة النشاطات التنموية، وتبوء مكانة بارزة في متابعة وتقييم االنجازات وتحقيق 
 االهداف المرجوة.

من حيث التطرق للقضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية ومن حيث التكاملية مع  التكاملية: .3
 خطط المستويات االدارية المختلفة والتخطيط العمراني/الهيكلي وموازنات الهيئات المحلية. 

من حيث التركيز على القضايا ذات االولوية مع األخذ  شمولية التشخيص والبعد االستراتيجي: .4
 ار الموارد والفرص المتاحة والمعوقات المحتملة.بعين االعتب

 من حيث االرتقاء بالمجتمع المحلي لقيادة وتنسيق عملية التنمية المحلية. الكفاءة والفعالية: .5
تم تصميم منهجية التخطيط في هذا الدليل بشكل ُيَبّسط عملية تحضير الخطط التنموية لقد 
ن وموائمة للحالة الفلسطينية؛ وذلك من خالل ويجعلها منسجمة مع احتياجات السكا محليةال

إعطاء الفرصة لممثلي المجتمع المحلي للمشاركة الفاعلة في عملية تحضير الخطة ومتابعة 
مخرجاتها. وبحسب هذا الدليل، فان هيئات الحكم المحلي الفلسطينية هي الجهة  تنفيذها وتحقيق

، وذلك بالهيئة المحليةعن تحضير وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط التنموية الخاصة  المسئولة
 بمشاركة المعنيين من ذوي العالقة، وبتوجيه من وزارة الحكم المحلي. 

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

 ة التالية:ساسيتجيب بالترتيب عن األسئلة األو  المحلي المعتمدة.
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 .وهي مرحلة التنظيم والتحليلالمرحلة األولى: أين نحن اآلن؟ 
 اإلطار التنموي.وهي مرحلة أين نريد أن نتجه؟  إلىالمرحلة الثانية: 

 والتقييم. وهي مرحلة وضع خطط التنفيذ والمتابعةالمرحلة الثالثة: كيف نصل؟ 
  التنفيذ.وهي مرحلة المرحلة الرابعة: ما يوصلنا؟ 
 .وهي مرحلة المتابعة والتقييمالمرحلة الخامسة: هل وصلنا؟ 

ما يلزم من  مجموعة نشاطات، ولكل نشاط إلىخطوات، وكل خطوة  إلىوقد تم تقسيم كل مرحلة 
يلزم لتوضيح  ماومخرج يجب تحقيقه، كما تم إعطاء األمثلة حيثتوضح كيفية تنفيذه ادوات 

 المخرجات المتوقعة من بعض النشاطات.
، حيث صممت جميع مراحل المشاركةهو المعتمدة المنهج األساس في عملية التخطيط 

التخطيط وخطواتها ونشاطاتها بطريقة تضمن مشاركة المجتمع المحلي بفئاته المختلفة، أحيانا 
شاركة واسعة وعامة من خالل اللقاءات المجتمعية وورش العمل وقنوات التواصل تكون م

متخصصة، من خالل عضوية  فنية اوااللكتروني المختلفة، وأخرى مشاركة محددة، وقد تكون 
لجان مختلفة ذات مهمات محددة أو متخصصة، وفي جميع المراحل يكون دور فريق التخطيط 

المشاركة  يةتتفاوت نوعيث حممثال عن المجتمع المحلي.  ذاته واضحا، وهو بحد ساسياأل
 بحسب المرحلة أو الخطوة أو النشاط. 

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

 مهندس منتخب، والفنية )مجلس اإلدارية القدرات من أدنى يتوفر حدان واحتياجاتها، لكن يجب 
 .)جزئيأو بدوام كلي  محاسب/مدير ماليو  ،بدوام كلي او جزئي

؛ بل يجب أن ُيفهم وُيستخدم على انه إطار ةمدة تنفذ بحرفيال ُيعامل هذا الدليل كوثيقة جايجب أ
عمل توجيهي يضمن المشاركة المجتمعية ويشجع على اإلبداع ويحافظ في نفس الوقت على 
وحدة منهجية تحضير وتنفيذ وشكل ومضمون الخطط التنموية المحلية للتجمعات الفلسطينية مع 

 األخذ باالعتبار خصوصية كل منها. 
لتنموي المحلي في تجمع ما تعتمد بشكل أساسي على دعم اإلدارة إن نجاح عملية التخطيط ا

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

ع المحلي في عمليات التخطيط ومتابعة التقييم بحسب ما هو موضح في مشاركة ممثلي المجتم
هذا الدليل، وهذه المشاركة مهمة إلعطاء الخطة صفة الشرعية المستمدة من كونها خطة متفق 

 عليها من قبل الهيئة المحلية وممثلي قطاعات المجتمع المختلفة.  
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 الفترة الزمنية للخطة 
 حكم وفترة تتماشى بحيث سنوات أربع الخطة( )مدى التخطيطية الفترة بشكل أساسي، تكون 

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

 وبشكل سنويا الخطة التخطيطية. ومن ثم يتم تقييم للمنطقة التنمويةالرؤية  إطار ضمن تكون 
 في المتغيرة الظروف باالعتبار األخذ مع المناسبة، التعديالت إجراء ضمان أجل من دوري 
 والمنطقة التخطيطية. فلسطين

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

سنة(، وهكذا كما هو  12سنوات(، ومن ثم السنوات األربع التي تليها ) 8األربع التي تليها )
وكذلك األمر بالنسبة للرؤية، حيث يمتد مداها لما بعد فترة الخطة  موضح في الرسم البياني.

 عاما.16تصل إلى مدى ل
 سنوات. 8سنة، ويراجع كل  16أما بالنسبة للمخطط العمراني/الهيكلي فهو يحضر لـ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 مخطط بياني يبين العالقة الزمنية بين الخطط التنموية المحلية والمخطط العمراني/الهيكلي
 

 المجاالت الواجب التطرق إليها في الخطة 
مجاالت رئيسية بتفرعاتها المختلفة، حيث يسهل هذا  ةأربع يوجد المعتمدةحسب الخطة الوطنية 

التقسيم ربط الخطط المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يضمن األخذ باالعتبار كافة مهام الهيئة 
. والمجاالت الرئيسية االربعة وتفرعاتها (من قانون الهيئات المحلية 15حسب المادة )المحلية 
 هي:

سنوات 8يحدث مرحليا كل  –مخطط عمراني/هيكلي   

 محليةخطة تنموية 

SDIP 

 طة تنموية محليةخ

SDIP 

 محليةخطة تنموية 

SDIP 

 طة تنموية محليةخ

SDIP 

سنة 16  12 8 4  

سنة 16  8  

االطار التنموي 

 المحلي

 خطط تنفيذ
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  ت الرئيسيةالمجاال
 الوطنية""حسب الخطط 

 المجال الفرعي

واالتصاالت، الطرق  الخدمات البلدية والبنى التحتية )الطاقة مجال البيئة والبنى التحتية 
والمواصالت، الصحة العامة والبيئة، المياه والصرف الصحي 

 وتصريف مياه االمطار، والنفايات(
الترفيه والسياحة، التجارة والصناعة العمالة والتوظيف، الزراعة،   المحلي االقتصادي ال تنميةمج

 المساندة والخدمات
التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية الخدمات االجتماعية،  ةاالجتماعي التنمية مجال

 والتمكين، الثقافة والتراث، الرياضة، والسكن
المؤسسات  إدارة وحوكمةالتخطيط والتنظيم، األمن وإدارة الكوارث،  مجال االدارة والحكم الرشيد

 وخاصة الهيئة المحلية
 العملية على والقائمين المحلية الهيئة تعمل سابقة الذكر، المجاالت تشخيص إلى باإلضافة
 والمنطقة المحلية الهيئة مستويي على والموارد المتاحة اتياإلمكان وتقدير بتشخيص التخطيطية
 العملية التخطيطية مخرجات تطبيق وإمكانية واقعية لضمان وذلك باالعتبار، وأخذها التخطيطية

 من برامج ومشاريع تنموية.
  الجديد في الدليل 

للعديد من المدن والبلدات  إستراتيجيةخطط تنموية  إعدادبعد سلسلة تجارب غنية في عملية 
دراسة تقييم لهذه الخطط من وجهة نظر الهيئات  إجراءالفلسطينية خالل السنوات السابقة، وبعد 

المحلية والجهات االستشارية التي قدمت الدعم الفني لها ووجهة نظر الجهات ذات العالقة في 
، الوطنية ضرورة تحديث الدليل وزارة الحكم المحلي، ارتأت وزارة الحكم المحلي ومجموعة العمل

التجارب، وليعكس توجهات وزارة الحكم المحلي في لألخذ باالعتبار الدروس المستفادة من هذه 
 وآخذا باالعتبار التفاوت في حجم التجمعات السكانية الفلسطينية.ضبط واقعية الخطط المعدة 

التعديالت  ضافة الىباال، الطبعة الثالثةهذه  علىوفيما يلي أهم التعديالت التي أدخلت 
 :اللغوية والصياغات

 لمحلية مع وجود بعض االنشطة واالدوات االختيارية للمجالس القروية دليل واحد لكافة الهيئات ا
نسمة وال يتوفر بها الحد االدنى من  10000والبلديات الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 

الموارد المالية والبشرية )مهندس ومحاسب متفرغين( أو حسب توجيهات مديرية الحكم المحلي 
 في المنطقة.

  ترتيب خطوات وأنشطة لضمان تسلسل أفضل  إعادةدمج أو حذف أو توفير الوقت من خالل
ة في ادارة وكذلك اعطاء الوقت للمرحلة والخطوة بدل النشاط لضمان المرون .وأكثر وضوحا

 االنشطة بشكل متوازي. الوقت وامكانية تنفيذ
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 وثيقة البرنامج واسلوب  اداة )مثل استحداث  استحداث أدوات أو تعديل بعضها حسب الحاجة
 .المقارنة الثنائية او المزدوجة لترتيب القضايا حسب االولوية(

 لة المجتمعية وأركانها وأدواتها في نهج التخطيط التنموي المحلي، وذلك من خالل ءتعزيز المسا
تقوية أركانها )الشفافية، المشاركة، االستجابة، المتابعة( واستخدام ادواتها في مراحل وخطوات 

 عملية التخطيط.  
 وآليتها،  تهاوعضوي تعديل تشكيلة اللجانمن خالل )وتحسين نوعيتها( المشاركة المجتمعية  تعزيز

   .وذلك لضمان تمثيل ومشاركة أفضل لفئات المجتمع المختلفة، وحسب مراحل الخطة
 ،والتركيز على قضايا البيئة والطاقة والمعايير  تصنيف المجاالت التنموية حسب الخطة الوطنية

مجاالت، وذلك لتوحيد الجهود والمسميات لهذه ال والتربية والتعليم(، ،القطاعية الوطنية )كالصحة
 ساسيولمساعدة فريق التخطيط األوتسهيل عملية الربط بين ما هو محلي وما هو وطني، 
)بحيث يضمن مشاركة الفئات المهمشة  والهيئة المحلية على تنظيم األفكار في عملية التخطيط

  .(وذوي االحتياجات الخاصة المرأة والشبابك
  16ألربع سنوات )فترة الخطة( و  والنمو السكانيتحضير دليل التجمع السكاني ودراسة السكان 

سنوات والموارد  4والتحليل المالي للهيئة المحلية خالل اخر سنة )فترة اإلطار التنموي( 
من بداية عملية التخطيط من اجل ان تشكل مدخال منطقيا لعملية تحليل مبكرا و المجتمعية 

 وتشخيص الواقع التنموي.
  ية تحديد أولويات القضايا التنموية للمجاالت التنموية وللتجمع تعديل آلشمولية التشخيص و

الخطة، والحد من الخالفات بين  إعدادالبعد االستراتيجي في  إلىالسكاني لضمان الوصول 
 اللجان المختلفة والمجتمع المحلي.

 بوصلة تكون و  تعكس الميزة التنافسية للمدينة/البلدةل في بداية المرحلة الثانية صياغة الرؤية
 . ةألولوية وتحديد األهداف التنمويتوجيه تساعد في ترتيب القضايا حسب ا

  خطة التنفيذ مع قدرة الهيئة المحلية  التشخيص المكاني وربط حيثمن ضمان واقعية الخطة
من مواردها المالية الذاتية أو التي تستطيع حشد الدعم  اريعمشالبرامج ومكوناتها/العلى تنفيذ 
 مكونات البرامج/ تصنيف ، وبالتالي(سنوات 4خر )من خالل التحليل المالي أل الخارجي لها
 .في الخطة بناء على هذه القدرة المالية )مضمون او محتمل او متمنى( المقترحة المشاريع

 للمخرجات( مراعاة البعد المكانيو )مع المستويات االقليمية والقطاعية والبيئية( كيد التكاملية أت( 
 /الهيكلي.العمرانيالتخطيط و التخطيط التنموي بين ربط الو 
 .التحول من المشاريع الى البرامج 
 المشاريع للسنة االولى فقط  رامج/بمكونات ال وضع خطة تنفيذ للسنة االولى فقط وكذلك توصيف

 .سنوات سابقا( 4)بدل 
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 المشاريع. البرامج ومكوناتها/ االهتمام بتقييم رضا االهالي عن انجاز 
 لمتابعة تنفيذها في توفير  هامشاريعالبرامج ومكوناتها/طالق فكرة تشكيل لجان اصدقاء إ

ا كانت بحاجة الى حشد تمويل داخلي أو إذالمدخالت الالزمة كاألراضي والتمويل، وخاصة 
 خارجي من أبناء البلدة المغتربين أو من جهات مانحة.

 لتخطيط المجالس المشتركة للتخطيط كذلك و  ،خالل اعداد الخطط توفير ارشادات للترويج
 .، والبلديات المشتركةوالتطوير

  خطة تنموية  عدادإلخاصة  اتإرشادتقديم تشجيع الشراكة بين الهيئات المحلية المتجاورة و
 .في كل مراحل إعداد الخطة /البلديات المشتركةللتخطيط والتطوير للمجالس المشتركة

 التوجه لتشجيع التخطيط المشترك  
الـــدليل )باإلضـــافة الـــى اســـتمرار العمـــل بـــالخطط الفرديـــة وتحســـين جودتهـــا وربطهـــا مكانيـــا  يشـــجع

فيمـا  )على المدى البعيـد مـن خـالل اختبـار التوافـقوماليا( االنطالق منها نحو التخطيط المشترك 
يمكــن التنســيق والعمــل إليجــاد قواســم مشــتركة بــين المــدن والبلــدات والقــرى المتجــاورة. حيــث ( بينهــا
ين المــدن او البلــدات او القــرى المتجــاورة فــي القضــايا والبــرامج والمشــاريع المشــتركة مــن خــالل بــ

 عمل عدة لقاءات تنسيقية بين منسقين فرق التخطيط وذلك كما يلي: 
طالق عملية التخطيط لتبادل االفكار حول القضايا المشتركة، بحيث يقوم إ اللقاء االول: قبل .1

 ه واللجان الفنية او القطاعية بمخرجات اللقاء.منسق كل فريق بإعالم فريق
اللقاء الثاني: بعد اعداد التقرير التشخيصي وقبل الذهاب لورشة العمل االولى لالضطالع وتبادل  .2

بحيث يقوم  االفكار حول اهم القضايا المشتركة المقترحة، واجراء ما يلزم من مراجعات وتعديالت،
 ن الفنية او القطاعية بمخرجات اللقاء وعمل ما يمكن عمله.منسق كل فريق بمناقشة فريقه واللجا

بعد اختيار البرامج ومكوناتها وقبل الذهاب لورشة العمل الثانية لتبادل االفكار حول اللقاء الثالث:  .3
المشتركة، واجراء ما يلزم من مراجعات وتعديالت، بحيث يقوم  /مشاريعهااهم البرامج ومكوناتها

 منسق كل فريق بمناقشة فريقه ولجان القضايا بمخرجات اللقاء وعمل ما يلزم.
 اللقاء الرابع: قبل اعداد خطط التنفيذ السنوية، ومن اجل توزيع االدوار. .4

 مشاريع مشتركة:برامج/ل وفيما يلي عدة أمثلة
  .مكب نفايات 
 طاقة. محطات 
 .محطات معالجة مياه عادمة وعادية 
 .مسلخ 
 .منطقة صناعية 
 كمشاريع استصالح وتطوير االراضي( مشاريع زراعية تنموية(. 
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 .مركز صحي/مستشفى 
  الخمدارس ثانوية/جامعات.... 
 .الدفاع المدني 

 :إرشاداتثانيا: 
الخطة  إعدادات عامة من الضروري األخذ بها أو معرفتها أثناء عملية إرشادمجموعة  فيما يلي
 :المحليةالتنموية 

 عملية التخطيط، وذلك من خالل قائمة وأثناء البدء  حص أركان المساءلة المجتمعية قبلف
( إلجراءات المساءلة المجتمعية أثناء عملية SA guide Checklistالفحص اإلرشادية )
( لالطالع على ادوالت www.baladiyat.psزيارة الصفحة االلكترونية ) التخطيط. حيث يمكن
 .حسب الرابط.............الخاصة بدليل التخطيط التنموي المحلي المساءلة المجتمعية 

 مشاركة النساء والشباب في عضوية فريق التخطيط األساسي ولجان المجاالت التنموية  تشجيع
اللجان  من %30المختلفة، وفي كافة أنشطة الخطة التنموية المحلية )النسب المقترحة هي: 

(. من وذوي االحتياجات الخاصة سنة 30من الفئة العمرية اقل من  النساء والشباب تمثل
ت منفصلة أو ورش عمل خاصة بالنساء، أو عقد اجتماعات لمجموعات الممكن عقد اجتماعا

 بؤرية إذا تتطلب األمر ذلك.
  ضرورة تشجيع وفتح باب المشاركة الواسعة للمجتمع من خالل عملية التواصل االلكتروني

 بأشكاله المختلفة، لذلك يجب إعداد موقع الكتروني أو قناة اتصال خاصة بذلك.
 حلية إرسال كتاب رسمي ألعضاء اللجان المختلفة من خارج الهيئة على مجلس الهيئة الم

التنموي  المحلية، أو لمؤسساتهم، وذلك إلعطاء صفة رسمية لمشاركتهم في عملية التخطيط
وتسهيل مهمتهم؛ على أن توضح الرسائل األدوار المتوقعة للمرشحين وضرورة التزامهم  المحلي

 .طيطبالمشاركة الفاعلة خالل عملية التخ
 ة والفرعية المختلفة من غير موظفي ساسييفضل أن يكون منسقو لجان المجاالت التنموية األ

والحكم الرشيد، حيث من الممكن أن يكون  دارةالتحتية واإل يئة المحلية، باستثناء لجان البنىاله
 المنسق من موظفي الهيئة المحلية.

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

 منه لضمان مخرجات  ةحديث يجب التكامل معه واالستفاد في حال وجود مخطط عمراني/هيكلي
، واذا كان قيد االعداد يجب التنسيق لضمان عدم تعارض التنموي المحلي سليمة لعملية التخطيط
 العمل أو ازدواجيته.
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  ألربع سنوات )فترة دراسة السكان والنمو السكاني دليل التجمع السكاني و من المهم تحضير
سنوات  4والتحليل المالي للهيئة المحلية خالل اخر  سنة )فترة اإلطار التنموي( 16الخطة( و 

لعملية تحليل منطقيا من اجل ان تشكل مدخال  ية عملية التخطيطامن بد والموارد المجتمعية
 ص الواقع التنموي.وتشخي

 ال تقتصر ات غير مستغلة( وأيمن الضروري التركيز على الجوانب االيجابية )فرص وإمكان
 األولويات على الجوانب السلبية )المشاكل( فقط.

 ولويةضرورة ربط التشخيص بالواقع، وربط القضايا بجذورها، وتحديد القضايا التنموية ذات األ 
 .والمدينة/البلدةالهيئة المحلية  اتيإمكانحسب موارد و 

  في حال تواجد فئات غير ممثلة للمجتمع المحلي في اللقاءات الجماهيرية أو ورش العمل، تؤجل
 .إلى موعد آخر

  ،للتحضير لورش العمل: يقوم فريق التخطيط األساسي بالتأكد من ترتيب القاعة لعقد ورشة العمل
إحداهما ترتب فيها الطاوالت على شكل لمنطقتي عمل )ام قاعة كبيرة تتسع حيث يفضل استخد

وتكون منطقة عمل للمجموعة الكاملة، في حين تكون المنطقة الثانية منطقة عمل  Uحرف 
 يتمكما  .(10 – 8للمجموعات المصغرة، ترتب فيها أربعة طاوالت مستديرة تتسع كل طاولة ل 

، 4كمبيوتر محمول ولوح قالب عدد  وجهاز LCDجهاز عرض تهيئة القاعة وتجهيزها )توفير 
وأقالم تخطيط بألوان مختلفة، ولواصق دائرية بألوان مختلفة، وشريط الصق شفاف، كما يفضل 

  .تصوير رقمية اأيضا توفير كامير 
   يطلب ميسر الورشة من كل مجموعة مصغرة تحديد أحد لنجاح العمل في المجموعات المركزة

كما يطلب منها تحديد شخص آخر لعرض مخرجات عمل  أعضائها ليكون ميسرا للمجموعة،
 المجموعة أمام المجموعة الكاملة فيما بعد.

  المقترحة ذات الطابع المكاني بالمخططات  اريعالمشالبرامج ومكوناتها/ضرورة ربط
 الهيكلية أو الصورة الجوية.العمرانية/

 المشاريع البرامج ومكوناتها/ المالية الحقيقية للهيئة المحلية في مكانياتيجب األخذ باالعتبار اإل 
 .اإلنمائيةالتي ستنفذها الهيئة المحلية بشكل كلي أو جزئي على حساب موازنتها 

 يتم بعد ، حيث وأنشطة عملية إعداد الخطة والورش يجب توثيق جميع االجتماعات واللقاءات
يمكن إن يتكون التقرير من ثالثة أجزاء  .مجرياته ومخرجاته يوثقانتهاء أي لقاء تحضير تقرير 

حضور مادة العرض، المالحق )نص الدعوة، قائمة الو  مجريات اللقاءو  مقدمةال رئيسية هي:
 .... الخ(صور من اللقاء،

  ترسل نسخة من كافة المخرجات الرئيسية لمراحل الخطة التنموية المحلية إلى مديرية الحكم
 هدف إعالمهم بها.  المحلي وذلك ب
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 :/البلديات المشتركةللتخطيط والتطوير للمجالس المشتركة محليةعامة إلعداد خطة تنموية  إرشادات

للمجالس  المحليةجميع اإلرشادات الواردة في الدليل أثناء عملية إعداد الخطة التنموية  إتباعبشكل عام، يتم  -
في جميع مراحل عملية إعداد الخطة  تمثيل جميع البلدات المشاركة في المجلس المشتركبحيث يتم  .المشتركة
 للمجلس المحليةالتنموية 

المشتركة، وتأخذ باالعتبار خصوصية أي بلدة  األولوياتللمجلس المشترك  المحليةالخطة التنموية  ان تراعي -
من البلدات المشاركة في المجلس المشترك، وذلك حسب االحتياجات وحسب المجال التنموي وخصوصية تلك 

 ذا المجال )مثال خصوصية بلدة ما في المجال السياحي(البلدة في ه

 .ضرورة استخدام آليات مختلفة لتشجيع أبناء المدينة/البلدة المغتربين على دعم الخطة 
 روابط ذات خطط وطنية او معلومات او ادوات او دراسات او  احصاءات او للحصول على أي

 (.www.baladiyat.psالصفحة االلكترونية ) عالقة يمكن زيارة
 

 مراحل التخطيط التنموي المحليثالثا: 
م هذا الدليل عملية تحضير وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط التنموية  للمدن والبلدات  المحليةيقسِّّ

على مرحلة تضم خطوات، وكل خطوة تحتوي الفلسطينية إلى خمسة مراحل أساسية؛ كل 
تبين كيفية تنفيذه. الجدول التالي يبين ترابط المراحل من ادوات  مايلزمنشاطات، ولكل نشاط 

 المختلفة بالخطوات واألنشطة واألدوات.
 
 

 األداة النشاط الخطوة ومدتها المرحلة ومدتها

 األولى: أين نحن اآلن؟
)تنظيم وتحليل( ومدتها شهر 

 ونصف

 
التهيئة واإلعداد وحشد 

 3العالقة/اصحاب 
 اسابيع

 1 توجيه الهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية
 2/3/4 إجراء الترتيبات المؤسساتية الالزمة
إلطالق عملية  عقد لقاء البيت المفتوح االول 

 3/5 اعداد الخطة )اللقاء المجتمعي األول(

 3/5/6 استكمال تشكيل فريق التخطيط واللجان 

 3القائم/تشخيص الوضع 
 اسابيع

 7 جمع وتحليل البيانات والمعلومات الالزمة 
 7/8 تشخيص المجاالت التنموية 
 9 تحضير التقرير التشخيصي

 الثانية: إلى أين نريد أن نتجه؟
 )اإلطار التنموي( ومدتها شهر 

تحديد التوجهات 
 3االستراتيجية للمجتمع/

 اسابيع

االولوية واالهداف تحديد الرؤية والقضايا ذات 
 )عقد ورشة العمل االولى(

10 

 11 صياغة البرامج التنموية
تحضير وثيقة االطار 
 التنموي/اسبوع واحد

 11 التشاور مع شركاء البرامج
 12 صياغة االطار التنموي واالفصاح عنه 
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 الثالثة: كيف نصل؟
)خطط التنفيذ والمتابعة 

 ومدتها شهر ونصف والتقييم(

خطة التنفيذ  اعداد
 /مكونات البرامج ووصف
 اسابيع 3المشاريع/

 7/13 اعداد الخطة الرباعية
 14 اعداد خطة السنة االولى

السنة االولى مشاريع /مكونات برامجتوصيف 
 )وربطها مكانيا وماليا(

15 

مراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية ووثائق 
للسنة المشاريع المقترحة مكونات البرامج/

االولى وتحديدها بشكل نهائي )عقد ورشة 
 العمل الثانية(

16 

وضع خطة المتابعة 
 والتقييم/اسبوع واحد

 17 تحضير خطة المتابعة والتقييم
 - اليات المتابعة

تبني وثيقة الخطة 
 واطالقها/اسبوعان

 18 تبني الخطة من مجلس الهيئة المحلية
إلطالق الخطة  عقد لقاء البيت المفتوح الثاني
 )اللقاء المجتمعي الثاني(

 
19 

 الرابعة: ما يوصلنا؟
اليات التنفيذ )مستمرة على 

 امتداد الخطة(

/مباشرة إجراءات التنفيذ
 بعد اعداد الخطة وسنويا

مكونات  تحضير دراسات الجدوى ومقترحات
المشاريع والبنود المرجعية ووثائق البرامج/

 االقل(العطاءات للخطة السنوية )على 

20 

 21 تحضير الخطط السنوية لألقسام واقرارها
 - إقرار الموازنة السنوية للهيئة المحلية

حشد الموارد وبناء 
/على امتداد الشراكات
 تنفيذ الخطة

 22 تجنيد االموال
العقود/االتفاقيات/مذكرات التفاهم  تحضير
 وتوقيعها

- 

 الخامسة: هل وصلنا؟ 
تقييم واعداد الخطة السنوية 

 )سنويا(القادمة 

متابعة وتقييم 
 /سنوياواطالع

المتابعة والتقييم السنوي للخطة واعداد مسودة 
 خطة السنة القادمة

23 

عقد لقاء البيت المفتوح السنوي الطالع  
 المجتمع المحلي على مدى تحقيق الخطة

مسودة خطة السنة القادمة )اللقاء المجتمعي و
 السنوي(

24 

اعداد الخطة السنوية 
 /سنوياالقادمة

اعداد خطة التنفيذ السنوية )بشكل نهائي( 
 وخطط اقسام الهيئة المحلية

14/21 

 - إقرار خطة التنفيذ السنوية
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 مراحل التخطيط
  

المرحلة األولى: 
أين نحن اآلن؟ 

 تنظيم وتحليل

المرحلة الثانية: إلى 
أين نريد إن نتجه؟ 

 اإلطار التنموي 

المرحلة الثالثة: 
كيف نصل؟  خطط 
التنفيذ والمتابعة 

 والتقييم

المرحلة الرابعة: ما 
 يوصلنا؟

  اليات التنفيذ
 

المرحلة الخامسة: 
 هل وصلنا؟ 

تقييم واعداد الخطة 
 السنوية القادمة

1  
التهيئة واالعداد 

اصحاب وحشد 
 العالقة

 
2 

تشخيص 
 الوضع القائم

5 
إعداد خطة التنفيذ 

مكونات  ووصف
 المشاريع البرامج/

3 
تحديد التوجهات 

االستراتيجية 
 للمجتمع

6 
وضع خطط 

 المتابعة والتقييم

7 
تبني وثيقة الخطة 

 واطالقها

8 
إجراءات 

 التنفيذ

9 
حشد الموارد 

 وبناء الشراكات

10 
متابعة وتقييم 

 واطالع 

11 
اعداد الخطة 

 السنوية
 القادمة

 الخطوات

4 
تحضير وثيقة 
 االطار التنموي 
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  المرحلة األولى
 أين نحن اآلن؟ تنظيم وتحليل

 شهر ونصف  الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المرحلة:
 

 خطوات المرحلة األولى ومدتها:
 

 أسابيع 3واإلعداد وحشد اصحاب العالقة/: التهيئة 1الخطوة رقم  
 أسابيع 3: تشخيص الوضع القائم/2الخطوة رقم  

 
 

  



 2017للمدن والبلدات الفلسطينية  لمحليليل التخطيط التنموي اد
 

23 

 

 المرحلة االولى: أين نحن اآلن؟ تنظيم وتحليل
 : التهيئة واإلعداد وحشد اصحاب العالقة 1ة رقم الخطو 

 االنشطة:
 توجيه الهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية. 1.1
 المؤسساتية الالزمة.اجراء الترتيبات  1.2
 عقد لقاء البيت المفتوح االول إلطالق عملية اعداد الخطة )اللقاء المجتمعي االول(. 1.3
 استكمال تشكيل فريق التخطيط واللجان. 1.4
 توجيه الهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية 1.1

عملية إعداد الخطة من الضروري في بداية األمر توجيه الهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية ل
تلك المنطقة، حيث  التنموية المحلية من قبل الجهة المسئولة عنه وهي مديرية الحكم المحلي في

 من قبل استشاري او متطوع. ذلكيمكن القيام ب
وتكمن أهمية عملية التوجيه هذه في ضمان الفهم الجيد لهذه العملية من قبل الهيئة المحلية، 

المعتمدة، وهي الموجودة في هذا الدليل، وضمان الفهم الجيد لألدوار وضمان إتباعها المنهجية 
المختلفة للمشاركين في عملية إعداد الخطة، وترسيخ بعض المبادئ األساسية التي على الهيئة 
المحلية الحرص عليها أثناء العمل، وكذلك تقديم دعم مديرية الحكم المحلي للهيئة في عملية 

أنه أن يساهم في انجاز إعداد الخطة التنموية المحلية ضمن إعداد الخطة. هذا كله م ن شأنه ِّ
 إطار زمني مناسب دون إطالة.

 مديرية الحكم المحلي أو استشاري أو متطوع لجنة التخطيط التنموي المحلي فيالجهة المنفذة: 
 الهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعيةالمشاركون: 

 : اجتماع/ورشة عملأسلوب التنفيذ
 قة التنفيذ:  طري

  تكون عملية التوجيه هذه من صالحيات مديرية الحكم المحلي، ويمكن القيام بها من قبل
 استشاري أو متطوع.

  بعد أن تبلغ الهيئة المحلية مديرية الحكم المحلي المسئولة عنها بنيتها إعداد خطة تنموية محلية
الهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية للمدينة/البلدة، يقوم مدير مديرية الحكم المحلي بدعوة 

 ورشة عمل بغرض توجيه الهيئة المحلية لعملية إعداد الخطة./الجتماع
  عداد اجندة االجتماع التوجيهي للهيئة المحلية والمؤسسات إل 1يمكن االستعانة باألداة رقم

  لتخطيط.مرشحة للمشاركة في عملية االمجتمعية وكذلك توضيح االدوار المختلفة للجهات ال
 المخرجات: 

 .توجيه الهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية 
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  ايام اسبوعيا(  3تسمية الهيئة المحلية لمنسق فريق التخطيط االساسي، حيث سيعمل )بمعدل
 إلدارة ومتابعة تنفيذ عملية اعداد الخطة.

 :اتمالحظ
  التخطيط التنموي المحلي مرة يمكن ان تقوم وزارة الحكم المحلي بالدعوة للقاء عام إلطالق عملية

سنوات، بحضور رؤساء الهيئات المحلية في فلسطين، وذلك بالتعاون مع اتحاد الهيئات  4كل 
 المحلية.

  وضع )نظام شكاوي واعتراضات( مفتوح طيلة فترة عملية التخطيط من االعالن خالل اللقاء عن
مجتمعية مهنية ومستقلة وذات أجل تعزيز مبدأ المساءلة على أن تشرف على هذا النظام جهة 

( لالطالع على ادوالت www.baladiyat.psحيث يمكن زيارة الصفحة االلكترونية ) .مصداقية
 .حسب الرابط.............الخاصة بدليل التخطيط التنموي المحلي المساءلة المجتمعية 

  إنشاء صفحة إلكترونية خاصة بالترويج ألنشطة الخطة التنموية المحلية، يتم إدارتها من قبل 
ذات خبرة بقضايا  متطوعة مجموعات شبابيةدائرة العالقات العامة في الهيئة المحلية او من قبل 

م تكنولوجيا المعلومات، وتسعى هذه الصفحة لخلق تفاعل مستمر مع المواطنين وأخذ انطباعاته
وأرائهم حول عملية التخطيط، كما تعتبر هذه الصفحة أداة مهمة لنشر المعلومات المتعلقة بعملية 

 .التخطيط بشكل يضمن الشفافية والمشاركة
  تذكير باللقاء االول لتشجيع التخطيط المشترك: قبل اطالق عملية التخطيط لتبادل االفكار حول

بإعالم فريقه واللجان الفنية او القطاعية  القضايا المشتركة، بحيث يقوم منسق كل فريق
 بمخرجات اللقاء.
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  التخطيط: قبل ما مرحلة-التنموية المحلية للخطة الترويج إرشادات لكيفية
 

 المجتمعية المشاركة المدينة/البلدة وأهمية في المحلي التنموي  بالتخطيط التعريف: األهداف -
 :المقترحة الفعالية -

 جميع البلدة،المدينة/ المحلي يتضمن وجهاء للمجتمع مفتوح مجتمعي للقاء الهيئة المحلية قبل من عامة دعوة -
التنموي واهميته ومنهجيته واهمية المشاركة  بالتخطيط التعريف فيه يتم حيث العالقة، أصحاب الفاعلة، المؤسسات

 الالحقة الخطوات هي وما المجتمعية وخاصة النساء والشباب وذوي االحتياجات الخاصة
الومضات المتوفرة  وعرض التنموية المحلية الخطة أنجزت لبلديات ناجحة لتجارب مرئي عرضيقدم اللقاء  خالل -

 المحلي  ئل ذات العالقة بالتخطيط التنموي وغيرها من الوسا
 :المقترحة اإلعالنية الوسائل -

 المجتمعي المفتوح اللقاء إقامة عن المحلي المجتمع إلعالم SMS القصيرة الرسائل استخدام -
 اللقاء وبعد اللقاء خالل التنموي المحلي بالتخطيط الخاص التعريفي البروشور توزيع -
 أو الهيئة المحلية مبنى فلسطين( وكذلك بوستر عن ركائز المشروع  في يا المشروع )عمار لشعار أب رول وضع -

  وجد إن الجمهور مركز خدمات
أسم ” يا أو )عمار )فلسطين يا شعار )عمار تحمل ينة/البلدةالمد ووسط مداخل في إعالنية لوحات وضع -

 المدينة/البلدة("
 :المقترحة اإلعالمية لتغطيةا -

 أقيم  حال في اللقاء المجتمعي لتغطية المحلي والتلفزيون  الراديو منها المحلية الصحافة دعوة -
 صورة مع اللقاء تفاصيل فيه يشرح اللقاء يوم ثاني صحفي خبر نشر -
 التنموي  التخطيط موضوع المحلي حول الراديو في االذاعي الصباحي البرنامج في الهيئة المحلية رئيس مع مقابلة -

 المحلي
 

-   

 جراء الترتيبات المؤسساتية الالزمةإ 1.2
تتمثل الترتيبات المؤسساتية الالزمة على مستوى الهيئة المحلية بتشكيل لجنة التخطيط التنموي 

التخطيط االساسي وقائمة حصر اصحاب العالقة االولية ونواة لجان المحلي ونواة فريق 
 المجاالت التنموية اضافة الى خطة التنفيذ وهيكلية عملية التخطيط.

 الهيئة المحليةالجهة المنفذة: 
 أعضاء مجلس الهيئة المحلية وموظفو الهيئة المحليةو رئيسالمشاركون: 

 : اجتماع/اتأسلوب التنفيذ
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 :فيذطريقة التن
 لجنة التخطيط التنموي المحلي: .1
 )اختياري(. -

 .يكون تشكيل لجنة التخطيط التنموي المحلي من صالحيات مجلس الهيئة المحلية 
 وذلك  2داة رقم اطيط التنموي المحلي باالستعانة بيقوم مجلس الهيئة المحلية بتشكيل لجنة التخ

التشاور مع األعضاء ومدراء الدوائر خالل جلسة رسمية للمجلس؛ هذا ولرئيس الهيئة المحلية 
 بهذا الخصوص قبل انعقاد الجلسة.

  أشخص.  4-3من  المحلييفضل أن يكون عدد أعضاء لجنة التخطيط التنموي 
 .يفضل أن يكون رئيس مجلس الهيئة المحلية مقرر لجنة التخطيط التنموي المحلي 
 هم ببداية إعداد خطة تنموية محلية يعقد اجتماع لموظفي الهيئة المحلية إلعالم من الضروري أن

 للمدينة/البلدة.
 على المواطنين من باب الشفافية وتعزيز الحق في الوصول  اجتماع الهيئة المحليةمحضر  نشر

 إلى المعومات.  
 نواة فريق التخطيط االساسي: .2

 .يكون تشكيل نواة فريق التخطيط األساسي من صالحيات مجلس الهيئة المحلية 
  عضو، أربع أعضاء من موظفي الهيئة المحلية، وعضو  14 الىعدد أعضاء الفريق قد يصل

)ممثل عن لجنة التخطيط التنموي المحلي(، وباقي أعضاء الفريق من  ةمن مجلس الهيئة المحلي
 المجتمع المحلي )يتم اختيارهم في اللقاء المجتمعي األول(. وفق الهيكلية المقترحة ادناه:

 

 نواة
 الفريق

 
 باقي

 أعضاء
 الفريق

 

 
 

  وذلــك  2يقــوم مجلــس الهيئــة المحليــة بتشــكيل نــواة فريــق التخطــيط األساســي باالســتعانة بــأداة رقــم
خــالل جلســة رســمية للمجلــس؛ هــذا ولــرئيس الهيئــة المحليــة التشــاور مــع األعضــاء ومــدراء الــدوائر 

 قبل انعقاد الجلسة. بهذا الخصوص

فريق التخطيط 

 األساسي

ثالث إلى أربعة من موظفي 

الهيئة المحلية )مدراء الدوائر 

 األساسية أو من ينوب عنهم(

منسق 

 الفريق

أحد أعضاء لجنة 

التخطيط التنموي 

االستراتيجي )عضو 

 (مجلس محلي

ممثل/ة جمعيات 

 نسوية
 شخص( 1-2)

ممثل مجلس 

ممثلو لجان  شبابي )إن وجد(

المجاالت التنموية 

 األربعة

شخصية 

 اعتبارية
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 ( أعضـــاء(: منســـق الفريـــق )موظـــف مـــن الهيئـــة  6-5تتشـــكل نـــواة فريـــق التخطـــيط األساســـي مـــن
المحليـــة(، وممثـــل عـــن لجنـــة التخطـــيط التنمـــوي المحلـــي، وثـــالث إلـــى أربعـــة مـــن مـــوظفي الهيئـــة 

 المحلية )مثال، مدراء دوائر أساسية أو من ينوب عنهم(. 
  فريق التخطيط االساسي واللجان االخرى خالل اللقاء المجتمعي يستكمل تشكيل باقي أعضاء

االول )او بعده(، وبعد استكمالها يتم مراجعتها واقرارها من قبل مجلس الهيئة المحلية، وعلى 
ضوء ذلك يتم اعالم المرشحين بعضوية تلك اللجان من خالل رسالة رسمية توضح ادوارهم 

 المتوقعة.
 االت التنموية وحصر قائمة اصحاب العالقة االولية:لجان المج نواة  تشكيل. 3

 )تشكيل لجنة المجاالت التنموية اختياري(. -
 كـــون تشـــكيل نـــواة لجـــان المجـــاالت التنمويـــة مـــن صـــالحيات مجلـــس الهيئـــة المحليـــة ونـــواة فريـــق ي

 التخطيط األساسي.
  التخطيط األساسي يقوم رئيس وأعضاء مجلس الهيئة المحلية ونواة فريق  3باستخدام األداة رقم-

بتحضـير قائمـة طويلـة بأسـماء المؤسسـات واألفـراد ذوي العالقـة فـي المدينة/البلـدة  -خالل اجتماع
)قائمــــة حصــــر أصـــــحاب العالقــــة األوليـــــة(، مــــع تحديــــد اهتمامـــــاتهم أو مجــــاالت تخصصـــــهم أو 
ين خبرتهم/معــــرفتهم )يكــــون هــــؤالء أيضــــا مرشــــحين لحضــــور اللقــــاء المجتمعــــي األول(، والمحتملــــ

 للمشاركة في عضوية اللجان المختلفة لعملية التخطيط التنموي المحلي للمدينة/للبلدة.
  يقوم رئيس وأعضاء مجلس الهيئة المحلية ونواة فريق التخطيط األساسي  3باستخدام األداة رقم-

بتحضير قوائم أولية بأسماء أعضاء نواة لجان المجاالت التنموية األربعة  -خالل اجتماع
 10ال يقل عن بتفرعاتها، ويفضل أن يكون عدد أعضاء لجنة المجال التنموي األساسي الواحد 

ص؛ بحيث يتم تشكيل أربع لجان مجاالت أساسية )من الممكن أن تقسم إلى لجان فرعية، اشخا
 حسب الحاجة(. كما يلي:

مجال البيئة والبنى التحتية: الخدمات البلدية والبنى التحتية )الطاقة واالتصاالت، الطرق  -
ر، والمواصالت، الصحة العامة والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف مياه االمطا

 والنفايات(.
: العمالة والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة والصناعة المحلي االقتصاديتنمية مجال  -

 .المساندة والخدمات
التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية والتمكين، الخدمات االجتماعية، : ةاالجتماعي التنمية مجال -

 السكن.و الثقافة والتراث، الرياضة، 
المؤسسات  ادارة وحوكمةدارة والحكم الرشيد: التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة الكوارث، مجال اال -

 وخاصة الهيئة المحلية.
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  يجب مراعاة اشراك القطاع الخاص في المجال االقتصـادي )وتقويـة اللجنـة االقتصـادية باشـخاص
يســاعد فــي رســم ذوي خبــرة فــي هــذا المجــال(، مــن أجــل تحديــد امكانيــات التمويــل ومصــادره ممــا 

 التوجهات العامة للتنمية االقتصادية للمدينة/البلدة مستقبال.
 خطة التنفيذ وهيكلية عملية التخطيط: .4 

  تقوم نواة فريق التخطيط األساسي بالتعاون مع لجنة التخطيط التنموي المحلي باستخدام األداة رقم
 لتحضير خطة التنفيذ أثناء اجتماع يخصص لهذا الشأن. 4

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

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 وهيكلية عملية التخطيط من قبل مجلس الهيئة المحلية تمهيدا لعرضها في  يتم اعتماد خطة تنفيذ
 .اللقاء المجتمعي االول

 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنة ممثلي اصحاب العالقة لجان العمل المتخصصة

 جهات مرشحة للمشاركة

مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

مجلس 
الهيئة 
 المحلية

الكادر الفني 
في الهيئة 

 المحلية

القطاع 
 الخاص

 خبراء
مهنيين من 

ابناء 
 المدينة/البلدة
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 هيكلية مقترحة إلدارة عملية التخطيط التنموي على المستوى المحلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المخرجات:
 

 المخرجات:
 اختياري( شكيلة لجنة التخطيط التنموي المحليت(. 
 .تشكيلة نواة فريق التخطيط االساسي 
 .قائمة حصر اصحاب العالقة االولية 
 اختياري( تشكيلة نواة لجان المجاالت التنموية(. 
 .تجهيز خطة تنفيذ وهيكلية عملية التخطيط 

 المفتوح االول إلطالق عملية اعداد الخطة )اللقاء المجتمعي االول(عقد لقاء البيت  1.3
عقد لقاء البيت المفتوح االول )اللقاء المجتمعي األول( هو إعالم المجتمع المحلي  الغرض من

عن بدء عملية إعداد الخطة التنموية المحلية وتوضيح ماهيتها ومنهجية العمل والترويج لها أمام 
دوار المختلفة )هيكلية عملية التخطيط( وكذلك دعوة المجتمع والحضور المجتمع، وتوضيح األ

 للمشاركة والترشح في عضوية اللجان المختلفة. 
تكون الدعوة لهذا اللقاء عامة، باإلضافة إلى دعوات خاصة، ليحضره حشد من المواطنين 

ي تم تشكيلها سابقا. وأعضاء وموظفي الهيئة المحلية، وأعضاء نواة لجان المجاالت التنموية الت

 المجتمع المحلي

مهنيون من أبناء 
 البلد

مؤسسات المجتمع 

 المدني

 القطاع الخاص

 
 

 لجان المجاالت التنموية

 عضوية
وتأيد 

وتزويد 
 بمعلومات

تمثيل 
 وتنسيق
 و إخبار

 معلومات وآراء تبادل عضوية وتأيد

عضوية ودعم وتزويد 
 بمعلومات وآراء

 مجلس الهيئة المحلية

لجنة التخطيط 
 االستراتيجي

 فريق التخطيط األساسي:
مدراء الدوائر الرئيسية  في الهيئة -

 المحلية
مقرر لجنة التخطيط التنموي المحلي -

 )عضو مجلس(
 ممثل/ة مجلس شبابي )إن وجد(-
 مؤسساتممثلوا جمعيات أو -

تنسيق وتبادل آراء 
 ومعلومات

عضوية وتوجيه 
 وإقرار 

 
الكادر الفني في الهيئة 

 المحلية

عضوية  ودعم  تنسيق
 فني

عضوية 
ودعم 
 فني

عضوية 
 وتأيد وإخبار

دعم 
 فني

تبادل 
معلومات 

 وآراء

متابعة 
  وتنسيق

لجنة 
ممثلي 
أصحاب 
 العالقة 
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وذلك من أجل إعطاء صفة الشرعية لعملية التخطيط وزيادة شعور المجتمع المحلي بملكية 
 الخطة.

 مجلس الهيئة المحلية ونواة فريق التخطيط األساسيالجهة المنفذة: 
 المجتمع المحلي المشاركون:

 : اللقاء المجتمعي االولأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:  

   خالل اجتماع-يقوم رئيس وأعضاء مجلس الهيئة المحلية ونواة فريق التخطيط األساسي- 
تحضير قائمة طويلة بأسماء المؤسسات واألشخاص المرشحين لحضور اللقاء  /مراجعةباستكمال

المجتمعي باستخدام القائمة التي تم تحضيرها سابقا، والمحتملين للمشاركة في عضوية اللجان 
 ملية التخطيط التنموي المحلي للمدينة/البلدة.المختلفة لع

  بتحضير صيغة للدعوة العامة وصيغة أخرى  -خالل اجتماع-تقوم نواة فريق التخطيط األساسي
 (.5)يمكن االستعانة بأداة رقم  معها أجندة اللقاء وتوثيق الحضورللدعوات الخاصة مرفقا 

  عن المجتمع المحلي( وتدقيقها واالتفاق تتم مراجعة قائمة المدعوين )أشخاص ومؤسسات ممثلة
 عليها من قبل المجلس ونواة فريق التخطيط األساسي. 

 .يقوم رئيس الهيئة المحلية بتوقيع الدعوات 
 .يتم دعوة األشخاص الذين قام مجلس الهيئة المحلية بترشيحهم بشكل أولي كنواة لعضوية اللجان 
 ئة المحلية توجيه دعوة عامة للمواطنين من خالل تولى نواة فريق التخطيط األساسي ومجلس الهيت

الوسائل المتاحة )إعالن في المساجد واألماكن العامة ووسائل اإلعالم المرئية والمسموعة 
)يفضل  والمكتوبة وااللكترونية(، كما يتولى توجيه دعوات خاصة لكل من قوائم المدعوين السابقة

 . دعوة( 50اال يقل عدد الدعوات الخاصة عن 
 التحضير وتوفير الدعم  -بالتنسيق مع مجلس الهيئة المحلية-تولى نواة فريق التخطيط األساسي ت

 اللوجستي لهذا اللقاء وإدارة جلساته، ويمكن االستعانة بميسر ذو خبرة جيدة في هذا اللقاء.
   من خالل عمل مكتبي –أيضا، تقوم نواة فريق التخطيط األساسي 5باالستعانة بأداة رقم

 بتحضير المادة التي سيتم عرضها خالل اللقاء. -واجتماعات
  يقوم ممثل عن نواة فريق التخطيط األساسي )مثال، منسق الفريق( بعرض توضيحي حول عملية

منهجية العمل، وشرح هيكلية عمل وأدوار اللجان التخطيط التنموي المحلي ومراحلها المختلفة و 
المختلفة، وكذلك عرض التشكيلة األولية لنواة عضوية فريق التخطيط األساسي ونواة لجان 

 المجاالت التنموية األربعة، واالشارة إلى انه تم اعداد قائمة ألصحاب العالقة بشكل اولي.
 موية المتخصصة )نموذج لكل مجال يتم توزيع نماذج تشكيل عضوية لجان المجاالت التن

معايير العضوية عامة )بحيث تكون  اللجانتنموي(، ويطلب من الحضور الترشح لعضوية 
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االستعانة يمكن ) وذلك حسب مجال االهتمام (وتسمح لكافة المواطنين من المشاركة بشكل مفتوح
وزيع العضوية بحيث تشمل جب مراعاة تين المسئولية الملقاة على عاتقهم )ويتم بيا (3بأداة رقم 
سنة وذوي االحتياجات  30من النساء والشباب من الفئة العمرية اقل من  %30 اللجان
 . (الخاصة

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

 يتم أيضا توزيع نموذج تشكيل لجنة أصحاب العالقة، ويطلب من الحضور الترشح لعضوية هذه 
 مرشح. 15ال يزيد عدد المترشحين عن على أ 3اللجنة، باالستعانة بأداة رقم 

  .يكلف أحد أعضاء الفريق بتسجيل مالحظات وتوصيات المشاركين أثناء اللقاء 
 األساسي بتحضير تقرير يوثق مجريات اللقاء وما نتج عنه من  تقوم نواة فريق التخطيط

 توصيات. 
  تعمل نواة فريق التخطيط األساسي على األخذ بما نتج من توصيات من خالل إجراء ما قد يلزم

 من تعديالت على أدوار المشاركين فيها. 
 المخرجات:

  ولجنة اصحاب  )اختياري(، ولجان المجاالت التنموية ،فريق التخطيط االساسي تشكيلاستكمال
 العالقة.

 .اعتماد خطة تنفيذ وهيكلية عملية التخطيط 
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 :(االول المجتمعي اللقاء) الخطة اعداد عملية إلطالق االول المفتوح البيت لقاء – المحليالتنموية  للخطة الترويج إرشادات لكيفية
 :األهداف

 التنموي  التخطيط لجان في فعال دور ألخذ المدينة/البلدة أهالي ودعوة المحلي التنموي  التخطيط عملية إطالق عن رسميا اإلعالن -
 المحلي

 : المقترحة الفعالية
 :التالي عن فيه يعلن أن يقترح األول المجتمعي اللقاء خالل

الهيئة  ىمبن غير البلدةالمدينة/ أهل يتواجد فيها أماكن عدة في يوزع بالدك( لعمار بأفكارك شعار )شارك يحمل شفاف صندوق  -
 واألعمار التنمية أفكار هدفها في المشاركة الناس لجميع المجال يتيح حتى المحلية

 الرئيسية ومتطلباتهم أولوياتهم الناس حول آراء أخذ أجل من استبيانات لتوزيع المتطوعين من فريق لتشكيل المجال فتح -
 مشاركتهم حول المجتمع الدوام( الستقبال مكالمات بعد أو الدوام النهار )خالل في محددة لساعات الهيئة المحلية هاتف تخصيص -

 المحلي التنموي  التخطيط عملية حول آرائهم وإعطاء
  األطفال ومراكز النوادي الشبابية المدارس، جميع على وتعميمها للرؤية شعار في للخروج رسم مسابقة إقامة -
 المحلي /التلفزيون الراديو على مفتوح لقاء إقامة -

 :المقترحة االعالنية الوسائل
 األول المجتمعي اللقاء إقامة عن المحلي المجتمع إلعالم SMS القصيرة الرسائل استخدام -
 )بالدك لعمار بافكارك عليها )شارك يكتب الصندوق  تواجد أماكن في توضع صغيرة يافطة -
 خدمات الجمهور ومركز الهيئة المحلية مبنى في يوضع بالدك( لعمار بافكارك إعالن )شارك او بوستر -
 )بالرؤية الخروج بعد والمسابقة )يوضع الرؤية عن االعالن بوستر -
 لعمار بالدك( بافكارك شعار )شارك لتحمل ل المدينة/البلدةمداخ في اإلعالنية تغيير اللوحات -
 وجد الجمهور إن خدمات مركز أو الهيئة المحلية مبنى فلسطين( في يا المشروع )عمار لشعار أب رول وضع -

 :المقترحة اإلعالمية التغطية
 مع اللقاء تفاصيل فيه يشرح صحفي خبر ونشر المجتمعي األول اللقاء لتغطية المحلي والتلفزيون  الراديو منها المحلية الصحافة دعوة -

 صورة
 www.baladiyat.ps االلكتروني الموقع على الخبر نشر -
 الرسم مسابقة أو االستمارات أو وجود الصندوق  لتعميم www.baladiyat.ps اإللكتروني والموقع الهيئة المحلية موقع استخدام -

 للرؤية
 من /اللجان التنموية/أفراداألساسي التخطيط فريق ممثلين من مع المحلي الراديو في اإلذاعي الصباحي البرنامج في يوم ثاني مقابلة -

 بينهم فيما األدوار وتكاملية المحلي التنموي  في التخطيط دورهم عن المجتمع
 التخطيط عملية عن ريبورتاج في الستخدامه الحقا الصندوق  في االقتراحات تقديم في الناس ومشاركة االستبيان توزيع توثيق ممكن -

 الحقة عمل ورش في أو المحلية المحطات في لنشره
 المجاالت التنموية قبل لجان المسجلة( من المكالمات االستمارات، الصندوق، المداخالت )من جميع باالعتبار األخذ يتم ضروري أن

 المتعلقة ومداخالتهم أراء المجتمع اعتبار لضمان مالئمة طريقة اعتماد الهيئة المحلية وعلى المجتمعية، األولويات تحديد مرحلة خالل
 بالخطة ذات قيمة
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  االخرى  استكمال تشكيل فريق التخطيط واللجان 1.4
 .اختياري( )تشكيل لجنة المجاالت التنموية -

، وكذلك تحليل وتشكيل لجنة ولجان المجاالت التنموية ،تستكمل تشكيلة فريق التخطيط األساسي
من خالل اجتماع مكتبي يضم نواة فريق التخطيط األساسي ولجنة التخطيط  أصحاب العالقة
 التنموي المحلي.
 التنمويةنواة فريق التخطيط األساسي ونواة لجان المجاالت الجهة المنفذة: 

 مثلون عن لجان المجاالت التنمويةأعضاء نواة فريق التخطيط األساسي ومالمشاركون: 
 : اجتماع/اتأسلوب التنفيذ

  تقوم )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 

 كاآلتي:)كما ذكر سابقا( و أن يتم اختيارهم 
 1 .)من المجالس الشبابية )ان وجد 
 1-2 المحلي )ممثلي جمعيات نسوية، مؤسسات، لجان(. من المجتمع 
 1  (شخصية مجتمعية )اختياري. 
  كما يتم في االجتماع اضافة الى )استكمال فريق التخطيط االساسي( استكمال تشكيل لجان

 5و 3رقم  ة أدا كل من تحليل وتشكيل لجنة اصحاب العالقة )باالستعانة بالمجاالت التنموية و 
 (.6و

  يتم تبليغ جميع األعضاء المرشحين لعضوية فريق التخطيط االساسي ولجان المجاالت التنموية
الخطة، والمواعيد المقترحة الجتماعاتهم  دادعإ ولجنة اصحاب العالقة بدورهم المرتقب خالل فترة 

ح من قبل ممثل الهيئة المحلية )رئيس الهيئة المحلية(، وفي حال اعتذار أي عضو مرشالقادمة 
 يتم اختيار شخص آخر بديل.  

 المخرج:
 اختياري(، مجاالت التنمويةولجان ال ،قوائم شبه نهائية بأسماء كل من فريق التخطيط األساسي( 

)بانتظار موافقتهم لتصبح نهائية(، وليباشر بعد ذلك كل من الفريق واللجان  واصحاب العالقة
 المختلفة اجتماعاتهم وانشطتهم المختلفة.

 :الحظاتم
  والترويج لها عبر وتشكيلة اللجان مبكرا  االعالن عن مرحلة التهيئة واإلعداد من الضروري

 .اتاحة الفرصة للجميع بالمشاركةتعزيز المساءلة و لولوحات االعالن وسائل التواصل اإللكتروني 
   يقوم مجلس الهيئة المحلية وفريق  حيث ،بعد اكتمال مرحلة التهيئة واإلعداد االعالنضرورة

وخاصة تشكيلة اللجان المختلفة على مرحلة التهيئة واإلعداد التخطيط األساسي بنشر نتائج 
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 :/البلديات المشتركةإرشادات مرحلة التهيئة واإلعداد للمجالس المشتركة للتخطيط والتطوير

 يتم توجيه المجلس المشترك بحضور ممثلين عن جميع الهيئات المحلية المشاركة في المجلس المشترك -

الهيئات المحلية المختلفة المشاركة أعضاء من  3-2تتشكل لجنة التخطيط التنموي المحلي من رئيس المجلس المشترك و -
 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، يراعى فيه تمثيل الهيئات المحلية المختلفة المشاركة في المجلس -

اب العالقة االولية وتشكيل نواة لجان المجاالت التنموية، يراعى فيها تمثيل الهيئات المحلية عند حصر قائمة اصح -
 المختلفة المشاركة في المجلس

عند عقد اللقاء المجتمعي األول، يجب دعوة وحضور ممثلين عن جميع البلدات المشاركة في المجلس المشترك، ويتم  -
 اركة في المجلس المشترك، ويتم عقد اللقاء في مكان مناسباإلعالن عن اللقاء في جميع البلدات المش

عند تشكيل لجان المجاالت التنموية المختلفة ولجنة ممثلي اصحاب العالقة، يراعى في عضويتها تمثيل جميع البلدات  -
 المشاركة في المجلس المشترك

 ركة في المجلس، قدر اإلمكانعند استكمال تشكيلة فريق التخطيط األساسي يراعى تمثيل جميع البلدات المشا -
 

الهيئة المحلية وفي لوحاتها اإلعالنية، أو مواقع التواصل بمواقع التواصل المختلفة الخاصة 
 وغيرها.الخاصة بإعداد الخطة وصفحات التواصل االلكتروني  لمجتمعيا

 
 : تشخيص الوضع القائم2الخطوة رقم 

 االنشطة:
 جمع وتحليل البيانات والمعلومات الالزمة. 2.1
 تشخيص المجاالت التنموية. 2.2
 تحضير التقرير التشخيصي. 2.3
 جمع وتحليل البيانات والمعلومات الالزمة 2.1
 (.دليل التجمع السكانيباستثناء  )اختياري  -

قبل البدء بتحديد التوجهات التنموية المستقبلية ألي مدينة/بلدة، ال بد مـن تشـخيص الوضـع القـائم 
للمجاالت التنموية فيها، وهذا يتطلب تـوفير البيانـات والمعلومـات الالزمـة )وتوثيقهـا(، حيـث يجـب 

الواقـع  ان يتم جمعها وتحليلها للتجمع السكاني من أجل أن تشكل مدخال منطقيـا لعمليـة تشـخيص
 ألغراض ذلك. 7التنموي. حيث يمكن االستعانة بأداة رقم 

 الهيئة المحلية، ويمكن االستعانة بخبير أو متطوعالجهة المنفذة: 
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ولجان المجاالت التنموية، ومجلس الهيئة المحلية وكادرهـا  ،فريق التخطيط االساسيالمشاركون: 
 الفني

 ومجموعــات ت ومســوحات ميدانيــة أو تكنولوجيــة: عمــل مكتبــي واجتماعــات وزيــاراأســلوب التنفيــذ
 عمل مركزة

   طريقة التنفيذ:
 جمع البيانات والمعلومات الالزمة من خالل: -أ
 .تحضير/تحديث دليل التجمع السكاني 
 .تحديد الموارد واالمكانيات للهيئة المحلية والمدينة/البلدة لربطها مع االولويات 
 المعايير الفنية/القطاعية للموافقة على انشاء وتشغيل المشاريع ذات العالقة من الوزارات  جمع

 المختصة كالصحة، والتربية والتعليم.
 معلومات عن الخدمات المتاحة في المناطق المجاورة للتجمع السكاني. جمع 
 .توفير الخرائط الالزمة من الهيئة المحلية 

  من خالل: تحليل البيانات والمعلومات -ب
  سنة )فترة اإلطار  16ألربع سنوات )فترة الخطة( و دراسة السكان والنمو السكاني للتجمع

 . التنموي(
  ألربع سنوات )فترة دراسة االحتياجات االساسية والخدمات باالعتماد على النمو السكاني المتوقع

 لخطط القطاعية/الوطنية.، وكذلك مراعاة ما ورد في اسنة )فترة اإلطار التنموي( 16الخطة( و 
 من خالل اجتماعات مركزة واساليب آخرى من بيانات ومعلومات  ما تم جمعه وتحليل دراسة

تساعد لجان المجاالت التنموية )التي  واستنتاجات وتوصيات الوصول الى نتائجبهدف  مالئمة
 .ستعمل على التشخيص( في التوصل الى تشخيص واقعي لمجالتهم الرئيسية والفرعية

  يمكن الحصول على أي معلومات اضافية من الموقع االلكتروني)www.baladiyat.ps(. 
 المخرجات:

 دليل التجمع السكاني. 
 اختياري( دراسة السكان والنمو السكاني(. 
 اختياري( الموارد واالمكانيات للهيئة المحلية والمدينة/البلدة(. 
 اختياري( والتعليمقطاعية للصحة، والتربية المعايير الفنية/ال(. 
  اختياري( المناطق المجاورة للتجمع السكانيمعلومات/خرائط عن(. 
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 تشخيص المجاالت التنموية  2.2 
 )اختياري باستثناء تحديد االحتياجات(. -

مجـاالت  ةفي الحالة الفلسطينية تم تقسيم العمل التنموي المتعلق بنشاط الهيئات المحلية إلـى أربعـ
تنمويــة رئيســية )حســب الخطــة الوطنيــة( والتــي تــم تشــكيل لجــان المجــاالت التنمويــة علــى أساســها 

 وتتضمن العديد من القطاعات التنموية الفرعية.
 ، وفريق التخطيط األساسيلجان المجاالت التنموية وتفرعاتهاالجهة المنفذة: 

أعضاء فريق التخطيط األساسي، ويمكن  أعضاء لجان المجاالت التنموية بتفرعاتها،المشاركون: 
 بخبراء االستعانة

 : اجتماعات وعمل مكتبي ألعضاء اللجان وفريق التخطيط األساسيأسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

  يقوم فريق التخطيط األساسي بعقد اجتماع واحـد تحضـره كافـة اللجـان، حيـث يـتم توزيـع مخرجـات
انــات والمعلومــات( لتشــكل مــدخال اساســيا وهامــا للعمــل علــى )أداة جمــع وتحليــل البي 7االداة رقــم 
)تقيــيم المجــاالت التنمويــة( التــي ســيتم توزيعهــا ايضــا علــى لجــان المجــاالت التنمويــة  8األداة رقــم 

 )يمكن االستعانة بخبراء لهذا الغرض(.  رحها من اجل ربط التشخيص بالواقعوش
  سيكون التشخيص من خالل تحديد نقاط القوة والفرص )مؤثرات ايجابية( ونقاط الضـعف والتهديـد

)مــؤثرات ســلبية(، وكــذلك تحديــد أهــم القضــايا األساســية واالحتياجــات فــي كــل مجــال فرعي/رئيســي 
 بشكل أولي. 

 مليـة إلجـراء ع وجـوالت ميدانيـة ة كـل لجنـة ترتيـب وعقـد مـا يلـزم مـن اجتماعـات/يطلب من منسـق
فتـرة  التشخيص، ويمكن لكل لجنة متخصصة أن تعقد من اجتمـاعين إلـى ثالثـة اجتماعـات خـالل

ــــك بحســــب الحاجــــة  )يمكــــن تفعيــــل التواصــــل مــــع المجتمــــع مــــن خــــالل التواصــــل التشــــخيص وذل
 االلكتروني(. 

 لقضـايا من الضروري التركيـز علـى دقـة قـيم المؤشـرات فـي التشـخيص كونهـا تسـاعد علـى تحليـل ا
 المشاريع الحقا.ومكوناتها/غة االهداف والبرامج وصيا

 من المهم ربط التشخيص بالبعد المكاني وتحديد القضايا التنمويـة ذات االولويـة بمـوارد وامكانيـات 
حيــث يفضــل  خــرائط توضــح االنعكاســات المكانيــةالهيئــة المحليــة والمدينة/البلــدة )مــن خــالل عمــل 

 تشاري للمساعدة في ذلك(.االستعانة بمهندس الهيئة المحلية/االس
  يقـــوم ممثـــل كـــل لجنـــة بعمـــل اجتماعـــات مكتبيـــة مـــع ممثلـــي الـــوزارات والمؤسســـات الحكوميـــة ذات

والخطط المسـتقبلية لهـا )إن وجـدت(، كمـا يمكـن ان يكـون ذلـك  العالقة ألخذ المعلومات والمعايير
التواصـل الهـاتفي  من خالل لقاء مشترك على مسـتوى المنطقـة أو المحافظـة، أو يكـون مـن خـالل

  أو االلكتروني.
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  تقوم لجان المجـاالت التنمويـة بتشـخيص هـذه المجـاالت بتفرعاتهـا، بمـا فـي  8باستخدام األداة رقم
ذلــك تحديــد القضــايا التنمويــة ذات األولويــة فــي كــل مجــال تنمــوي فرعي/قطــاعي )وتحليلهــا علــى 

 ترك(.مستوى تجمع واحد أو عدة تجمعات اذا كانت الخطة لمجلس مش
  ضرورة ربط تحليل القضايا بتأثيرها على النوع االجتماعي والبيئة.مراعاة 
  )ال يقتصـر تحديـد أمن الضروري التركيز على الجوانب االيجابية )فرص وإمكانيات غيـر مسـتغلة

ي كل مجال رئيسـي قضـية أو قضـيتين، القضايا على الجوانب السلبية )المشاكل(، بحيث يظهر ف
 أصل خمس قضايا( ذات بعد ايجابي. قدر اإلمكان )من

  يقوم منسق كل مجـال رئيسـي، وبالتنسـيق مـع منسـقي اللجـان الفرعيـة ومـن  8باالستعانة بأداة رقم
خــالل اجتمــاع مشــترك، باختيــار أهــم القضــايا التنمويــة ذات األولويــة لــذلك المجــال بحيــث ال يزيــد 

 قضايا. 5عدد القضايا الكلية للمجال الرئيسي الواحد عن 
  بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التشــخيص يقــوم منســقو اللجــان بتســليم نتــائج التقيــيم إلــى فريــق التخطــيط

 األساسي لمراجعتها تمهيدا للبدء بإعداد التقرير التشخيصي. 
  يعقــد فريــق التخطــيط األساســي اجتماعــا يــدعى إليــه منســقو لجــان المجــاالت التنمويــة ينــاق  فيــه

خيص وتحليـل القضـايا التنمويـة لكـل مجـال، ويعمـل الفريـق مخرجات عمـل اللجـان مـن حيـث التشـ
علــى تـــدقيقها مـــن حيـــث اختيـــار اللجـــان للقضــايا ذات األولويـــة وصـــياغتها، ومـــن ثـــم تكاملهـــا مـــع 
بعضـــها الـــبعض، وبالتـــالي يعـــدل أو يـــدمج أو يعيـــد صـــياغة قضـــايا أو يحـــذف أي تكـــرار حســـب 

 20قضـايا أي بإجمـالي  5ي رئيسـي عـن الحاجة بحيث ال يتجـاوز عـدد القضـايا لكـل مجـال تنمـو 
ينة/البلــدة فــي قضــية للمدينة/البلــدة، وذلــك تمهيــدا لعرضــها أمــام المجتمــع كإطــار تنمــوي أولــي للمد

فـي جــدول حسـب المجــاالت التنمويـة االربعــة  20)يــتم تصـنيف القضــايا ال  ورشـة العمـل األولــى
 الرئيسية(.

  بلجـــان المجـــاالت التنمويـــة مـــن خـــالل نمـــاذج أن يـــتم توثيـــق كافـــة االجتماعـــات الخاصـــة مراعـــاة
محاضر خاصة من أجل شفافية النقاش وتبادل المعلومات مع باقي اللجان، ويمكن أن يتم نشرها 

ـــة وصـــفح ـــة المحلي ـــارة الصـــفحة ات التواصـــل االجتمـــاعيمـــن خـــالل موقـــع الهيئ . حيـــث يمكـــن زي
الخاصــة بــدليل المجتمعيــة  ( لالطــالع علــى ادوالت المســاءلةwww.baladiyat.psااللكترونيــة )

 .حسب الرابط.............التخطيط التنموي المحلي 
 :المخرج

 اختياري باستثناء قائمة االحتياجات( نتائج تشخيص المجاالت التنموية(. 
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 تحضير التقرير التشخيصي 2.3
 )اختياري(. -

مــن الضــروري توثيــق نتــائج تشــخيص المجــاالت التنمويــة المختلفــة فــي تقريــر واحــد يســمى التقريــر 
 التشخيصي، ويكون دليل التجمع السكاني للمدينة/البلدة جزءا من هذا التقرير. 

 فريق التخطيط األساسيالجهة المنفذة: 
 أعضاء فريق التخطيط األساسي، ويمكن االستعانة بخبراءالمشاركون: 

 : عمل مكتبي واجتماعات لفريق التخطيط األساسيلوب التنفيذأس
   طريقة التنفيذ:

  جـــدول محتويـــات التقريـــر التشخيصـــي(  9يقـــوم فريـــق التخطـــيط األساســـي باالســـتعانة بـــأداة رقـــم(
 بتحضير التقرير التشخيصي من خالل اجتماعات وعمل مكتبي يقوم به أعضاء الفريق. 

  التشخيصي للجان المجاالت التنموية ومؤسسات المجتمع المدني يتم تسليم نسخة من التقرير
الرئيسية ألغراض المراجعة والحصول على تغذية راجعة، وبعد ذلك يقوم فريق التخطيط االساسي 

 بإجراء ما يلزم من تعديالت على التقرير التشخيصي تمهيدا لعرضه في ورشة العمل االولى.
 تم تســليم نســخة مــن التقريــر لمجلــس الهيئــة المحليــة ولمديريــة بعــد االنتهــاء مــن إجــراء التعــديالت يــ

 الحكم المحلي التي تتبع لها.
 بالهيئــة الخاصــة  المجتمعــي علــى المواقــع االلكترونيــة أو مواقــع التواصــل التشخيصــي نشـر التقريــر

 .المحلية
 :المخرج

  اختياري( ونشره التقرير التشخيصيوثيقة(. 
 مالحظة:

  لتشجيع التخطيط المشترك: بعد اعداد التقرير التشخيصي وقبل الذهاب تذكير باللقاء الثاني
لورشة العمل االولى لالضطالع وتبادل االفكار حول اهم القضايا المشتركة المقترحة، واجراء ما 
يلزم من مراجعات وتعديالت، بحيث يقوم منسق كل فريق بمناقشة فريقه واللجان الفنية او 

 وعمل ما يمكن عمله.القطاعية بمخرجات اللقاء 
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 :للتخطيط والتطوير/البلديات المشتركة إرشادات مرحلة التشخيص للمجالس المشتركة

تتم عملية التشخيص لكل مجال تنموي على مستوى المنطقة )المجلس المشترك( بشكل إجمالي، مع إمكانية إظهار  -
التنموي )مثال: خصوصية بلدة ما في المجال خصوصية البلدات المشاركة في المجلس حيثما يلزم وحسب المجال 

 اختيار القضايا لكل مجال تنموي  السياحي(، وكذلك األمر في

 (8بأداة رقم ضرورة توزيع القضايا على بلدات المجلس المشترك واستخدام تقييم ثالثي ألهمية القضية )يمكن االستعانة  -

بحيث تظهر البعد الجغرافي لكل  -م خريطة أثناء التشخيصاستخدا –البعد المكاني في عملية التشخيص ضرورة استخدام -
مجال تنموي والعالقة ما بين التجمعات المختلفة )مثال: تركيز خدمات ما في منطقة جغرافية معينة، أو توفر الخدمات في 

 الخ(  ... مكان ما ولكن يصعب الوصول إليها، 

 السكاني لكل تجمعودراسة السكان والنمو يتم إعداد دليل التجمع السكاني  -

 االولويات مع لربطها للتجمعات السكانية المشاركة في المجلس المشترك واالمكانيات الموارد تحديد -

 خلفيات عن جميع البلدات المشاركة في المجلس يجب أن يحتوي التقرير التشخيصي -

التجمع المشترك وكذلك خصوصية  ، يجب مراعاة القضايا العامة التي تخصر القضايا التنموية ذات األولويةعند اختيا -
 كل تجمع، وذلك حسب المجال التنموي 

 ضرورة مراعاة التكاملية في اختيار القضايا ذات األولوية بين التجمعات المشاركة في المجلس المشترك -

ها وهيكليت لمحليتكون عملية تشخيص البناء المؤسسي للمجلس المشترك، ويتم إعداد تصور لوحدة التخطيط التنموي ا -
 المقترحة ضمن هيكلية المجلس المشترك
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 المرحلة الثانية
 إلى أين نريد أن نتجه؟)اإلطار التنموي( 

 شهر  الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المرحلة:
 

 خطوات المرحلة الثانية ومدتها:
 

 أسابيع 3: تحديد التوجهات االستراتيجية للمجتمع/3الخطوة رقم  
 أسبوعطار التنموي/إلتحضير وثيقة ا: 4الخطوة رقم  
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 المرحلة الثانية: إلى أين نريد أن نتجه؟ )اإلطار التنموي(
 : تحديد التوجهات االستراتيجية للمجتمع3الخطوة رقم 

 االنشطة:
 تحديد الرؤية والقضايا ذات االولوية واالهداف )عقد ورشة العمل االولى(. 3.1
 صياغة البرامج التنموية. 3.2
 تحديد الرؤية والقضايا ذات االولوية واالهداف )عقد ورشة العمل االولى( 3.1

 . تحديد الرؤية التنموية:1
الرؤية هي صورة للمستقبل تطمح المدينة/البلدة إلـى الوصـول إليهـا خـالل فتـرة محـددة مـن الـزمن، 

ثلـو المجتمـع سنة، ويعبر عنها بعبارة نصية يشارك في صياغتها ويتفـق عليهـا مم 16تقدر هنا بـ 
 المحلي ولجان المجاالت التنموية ومجلس الهيئة المحلية. 

تكمن أهميـة الرؤيـة فـي كونهـا بوصـلة التوجيـه لعمليـة ومخرجـات التخطـيط التنمـوي المحلـي، ويـتم 
ليـتم االسترشـاد بهـا لتحديـد  (10ى )يمكن االستعانة بأداة رقـم تحديدها في بداية ورشة العمل االول

 ولوية واالهداف التنموية فيما بعد.القضايا ذات اال
 فريق التخطيط األساسي الجهة المنفذة: 

 لجنة أصحاب العالقة، لجان المجاالت التنموية، والهيئة المحليةالمشاركون: 
 : ورشة العمل االولى أسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

  يقـوم فريــق التخطــيط األساســي بالتحضــير لعقــد ورشــة عمــل لتحديــد الرؤيــة والقضــايا ذات األولويــة
واالهـــداف التنمويـــة، ومـــدتها يـــوم واحـــد يشـــارك فيهـــا ممثلـــون عـــن مجلـــس الهيئـــة المحليـــة، ولجنـــة 
 35ممثلي أصحاب العالقة وأعضاء عن لجان المجاالت التنموية، وذلك بحضور ما ال يقل عـن 

 . مشارك/ة
 ة فريق التخطيط األساسي مسئوال عن تيسير كافة أنشـطة ومجريـات الورشـة، ويمكـن /يكون منسق

 ة الفريق االستعانة بخبير/ة إلدارة وتيسير فعاليات الورشة./لمنسق
  يقــوم ميســر/ة الورشــة بتقــديم عــرض حــول مفهــوم الرؤيــة وخصائصــها وطريقــة صــياغتها مســتعينا

   المخصصة لذلك.  10باألداة رقم 
  مـــن خـــالل نشـــاط عصـــف ذهنـــي للمجموعـــة الكاملة/الحضـــور يقـــوم ميســـر/ة الورشـــة بـــإدارة نقـــاش

وحـوار لالتفــاق علـى الرؤيــة التنمويـة للمدينة/البلــدة، بحيـث يــتم طـرح ســؤال رئيسـي علــى الحضــور 
ـــــه التوصـــــل ـــــة يمكـــــن مـــــن خالل ـــــة التنموي ـــــى صـــــيغة موحـــــدة للرؤي ـــــزة  ال  التنافســـــية)مـــــا هـــــي المي

 ؟ وما هو تصورنا لها خالل السنوات القادمة؟(.لمدينتنا/بلدتنا
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 وإجراء ما قد يلزم من تعديالت لغويـة ، يقوم فريق التخطيط األساسي الحقا بمراجعة صيغة الرؤية
 أو فنية، مع الحرص على عدم اإلخالل في مضمونها.

 مـن أجـل الحصـول  لمجتمعـييتم عرض الرؤية على المجتمع المحلي باسـتخدام وسـائل التواصـل ا
علــى أراء المــواطنين مــن مختلــف الفئــات فيهــا، ألن الرؤيــة حلــم جمــاعي يحتــاج لتوافــق مجتمعــي 

وصـفحات ة المحليـة عبـر صـفحة الهيئـمعـين كبير. يمكن استخدام أسلوب وصـيغة سـؤال تفـاعلي 
ومشاركتها  وبالتالي أخذ ردود أفعال المواطنين للتأكد من اتفاقهم على الرؤيةالتواصل االجتماعي 

 .معهم. مع إمكانية نقاش التعديالت المقترحة على الرؤية خالل ورشة العمل الثانية
 المخرج:

 .الرؤية التنموية للمدينة/البلدة 
 . تحديد القضايا ذات االولوية للتجمع السكاني:2

 )اختياري يتم بدال منها تحديد االحتياجات وترتيبها حسب االولوية(. -
تنموية محلية أن تركز في سعيها لتحسين الواقع على القضايا الملحة واألكثر ال بد ألي خطة 

أهمية وتأثيرا في تحقيق التنمية المحلية، وهي ما اصطلح عليه هنا القضايا التنموية ذات 
 ومكوناتهاط وعليها تبنى األهداف والبرامج األولوية، وهي بمثابة خطوط التوجيه لعملية التخطي

ع السكاني، ولهذا من الضروري أن تحدد هذه القضايا بوضوح في مرحلة مبكرة من التنموية للتجم
 عملية التخطيط باالستناد إلى حقائق ومعطيات واقعية وبمشاركة مجتمعية واسعة. 

بشـكل عــام تعبــر القضــايا عــن المشــاكل التــي تحـد مــن تنميــة المدينة/البلــدة، وبــذلك تعكــس جوانــب 
ني منها المجاالت التنموي المختلفة، وقد تعبر عن جوانـب إيجابيـة الضعف أو المعوقات التي تعا

 ونقاط قوة يمكن تطويرها والبناء عليها.  
 فريق التخطيط األساسيالجهة المنفذة: 

ممثلون عن مجلس الهيئة المحلية، لجنة ممثلي أصحاب العالقة، ممثلون عن لجان المشاركون: 
 المجاالت التنموية 

 شة العمل االولى: ور أسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ:

  يقوم فريق التخطيط األساسي أو منسقي اللجان التنموية بتقديم عرض ملخص ألهم نتائج
على  ،مخرجات تشخيص المجاالت التنموية، ويتم توزيع نسخة من مادة العرض على المشاركين

أن يركز العرض على أهم الجوانب )المؤثرات( االيجابية والسلبية التي تؤثر في مجاالت العمل 
يحرص مقدم العرض على إظهار حجم كل بحيث والقضايا التنموية لكل مجال  التنموي المختلفة

 قضية من القضايا التنموية ومدى تأثيرها. 
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 بالتوضــيح للمشــاركين كيــف بإمكــانهم  10بــاألداة رقــم ة الورشــة مســتعينا /بعــد العــرض يقــوم ميســر
مراجعــة وتقيــيم القضــايا التنمويــة ذات األولويــة وتعــديلها )إن لــزم( مــن خــالل نشــاط عصــف ذهنــي 

 يقومون به بعد توزيعهم في مجموعات عمل مصغرة.
 ة بتوزيــــع المشــــاركين فــــي أربــــع مجموعــــات عمــــل مصــــغرة )حســــب عــــدد /بعــــد ذلــــك يقــــوم الميســــر

ة. ويطلـب أشـخاص )تقريبـا( فـي المجموعـة الواحـد 10-8بحيث يكون عدد المشـاركين  الحضور(
القضــايا التنمويــة ذات األولويــة فــي كــل مجــال مــن المجــاالت التنمويـــة  مــنهم مراجعــة وتقيــيم أهــم

األربعة للتجمع السكاني وذلك باالستعانة بمخرجات التقرير التشخيصي وتحليـل األسـباب الجذريـة 
(، هــذا ويمكــن للمجموعــة دمــج أكثــر مــن قضــية مــن القضــايا التــي وردت فــي 8ة رقــم للقضــايا )أدا 

 قضية واحدة إن أمكن أو تعديلها، وذلك من خالل البحث في األسباب الجذرية.
 ة من المشاركين العودة إلى المجموعة الكاملة، ومن ثم يطلب من كل مجموعة أن /يطلب الميسر

هــا، ومــن ثــم تعــرض قائمــة تحتــوي علــى جميــع القضــايا تعــرض بشــكل ســريع مالحظاتهــا ومبررات
 التنموية التي تم مناقشتها والتوافق عليها من قبل مجموعات العمل.

  يــتم ترتيــب القضــايا التنمويــة حســب االولويــة باســتخدام اداة أســلوب المقارنــة الثنائيــة أو المزدوجــة
 (.10نة بأداة رقم )يمكن االستعا (Pairwise Rankingلترتيب القضايا حس اهميتها )

  بعــد ترتيــب القضــايا حســب االولويــة، يــتم تحديــد القضــايا التــي ســيتم التعامــل معهــا حســب طبيعــة
وامكانيــات التجمــع الســكاني )الهيئــة المحليــة والمجتمــع( والواقــع التنمــوي  فــي المدينة/البلــدة القضــايا

 في المدينة/البلدة.
 م ترتيبهـا ضـمن إطـار زمنـي عـام )خـالل السـنوات ال يتم حذف أي من القضـايا التنمويـة، وإنمـا يـت

 القادمة(.
  نشـــر نتـــائج اختيـــار القضـــايا التنمويـــة علـــى صـــفحات التواصـــل االلكترونـــي المختلفـــة، وذلـــك يـــتم

يمكن طرح القضايا التنموية على المـواطنين مـن خـالل هم )مالحظاتالطالع الغير عليها واستالم 
 /مباشر للتأكد من التوافـق العـام عليهـابشكل  هماإللكتروني وسؤالاستخدام أسلوب استطالع الرأي 

أيــام ومقارنــة نتــائج االســتطالع بنتــائج ورشــة  3لمــدة  ايمكــن دعــوة المــواطنين للتصــويت عليهــكمــا 
 (.ن الشفافية والمشاركة واالستجابةاركاالعمل األولى وهذا يحقق 

 المخرج:
 اختياري، ويتم بـدال منهـا تحديـد االحتياجـات  ب االولويةالقضايا التنموية للمدينة/البلدة مرتبة حس(

 .وترتيبها حسب االولوية(
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للتخطيط والتطوير/البلديات  واألهداف التنموية للمجالس المشتركةوالقضايا ذات االولوية إرشادات مرحلة إعداد الرؤية 

 :المشتركة

 على مستوى المنطقة )المجلس المشترك(  يتم إعداد رؤية مشتركة -

 والتطوير للتخطيط المشترك المجلس بلدات على القضايا توزيعيجب مراعاة  -

 مشتركة على مستوى المنطقة )المجلس المشترك( وبما يتناسب مع القضايا  تنمويةيتم وضع أهداف  -

 

 . تحديد االهداف التنموية:3
 )اختياري(. -

تعتبر األهـداف التنمويـة بمثابـة العمـود الفقـري ألي خطـة تنمويـة محليـة، حيـث أنهـا ترسـم اإلطـار 
تنفيــذ الخطــة. واألهــداف التنمويــة تجيــب علــى العــام للعمــل التنمــوي فــي المدينة/البلــدة خــالل فتــرة 

" واألهــداف أيضــا ؟ســؤال "مــا الــذي نريــد عملــه لتحقيــق التنميــة ورفــع المســتوى المعيشــي للمــواطنين
التـي واالجـراءات المشـاريع ونـات البرامج/كمتعرف البرامج التنموية للمدينة/للبلـدة، واألهـم أن كافـة 

ـــى قـــدر  ـــة تخـــرج بهـــا الخطـــة تحـــدد أصـــال بنـــاء عل تها علـــى االســـهام فـــي تحقيـــق األهـــداف التنموي
 للمدينة/للبلدة. 

 منسقو لجان المجاالت التنموية الجهة المنفذة: 
 لجان المجاالت التنموية وفريق التخطيط األساسيالمشاركون: 

 : ورشة العمل االولىأسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

  االهداف التنموية وكيفية صياغتها.يقوم ميسر/ة الورشة بتقديم عرض مبسط لمفهوم 
 تحديـد االهـداف التنمويـة لمجـاالتهم لجان من خـالل مجموعـات عمـل مصـغرة يطلب من منسقي ال

)عنــد صــياغة األهــداف تبــدأ العبــارات بأســماء بــدال مــن األفعــال مثــال: تقليــل معــدالت البطالــة أو 
 تحسين مستوى الخدمات االجتماعية أو ... الخ(.

 مخرجات عمل المجموعات في المجموعة الكاملة. يتم عرض ونقاش 
  يقوم فريق التخطيط األساسي الحقا، بمراجعة وتوثيق مخرجات عمل المجموعات والتأكد من عدم

، )اضـافة الـى فحـص تناسـق االهـداف مـع بعضـها وجود تكرار فـي األهـداف بـين اللجـان المختلفـة
حيث يمكن االسـتعانة بـأداة  ة أو بيئيةوكذلك فحص توافق االهداف مع اهداف خطط اخرى اقليمي

؛ وذلــك تمهيــدا لعرضــها علــى ممثلــي أصــحاب العالقــة فــي ورشــة العمــل الثانيــة، ويمكــن (10رقــم 
فـي جـدول حسـب العالقـة  االهـداف التنمويـةو  القضـايا )يتم تصنيف ستعانة بخبراء لهذا الغرضاال

 بالمجاالت التنموية االربعة الرئيسية(.
 المخرج:

 اختياري( االهداف التنموية للمدينة/البلدة(. 
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 صياغة البرامج التنموية 3.2
 (.التنموية مشاريعالويصاغ بدال منها  )اختياري  -

والتــي تتمثــل بتــدخالت أو مشــاريع أو انشــطة تعتبــر البــرامج التنمويــة ومكوناتهــا الرئيســية والفرعيــة 
القضــايا وال  الرؤيــة وال معينــة أهــم شــيء بالنســبة للمــواطنين، حيــث أن مــا يرونــه مــن الخطــة لــيس

االهــداف وانمــا مــا يــتم تنفيــذه وانجــازه علــى االرض، لــذا يجــب االهتمــام بصــياغة البــرامج التنمويــة 
فقــط يــتم التركيــز ال مهــم فــي هــذا المجــال أن التــي تعبــر عــن احتياجــات التجمــع الســكاني، ومــن ال

، ولكــن االهــم للبــرامج ومكوناتهــاعلــى المســتلزمات الماديــة والتــي عــادة مــا تتمثــل بالبنيــة التحتيــة 
التركيــز أيضــا علــى موضــوع بنــاء القــدرات وكــذلك البحــث والتطــوير كمكونــات رئيســية تكامليــة مــع 

)يمكــن االســتعانة  امج ذو بعـد مســتداميكــون البرنــ المسـتلزمات الماديــة والبنيــة التحتيــة مـن أجــل أن
 (.11بأداة رقم 

 منسقو لجان المجاالت التنموية الجهة المنفذة: 
 لجان المجاالت التنموية وفريق التخطيط األساسيالمشاركون: 

 : اجتماع/اتأسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

  المختصــة بوضــع وثيقــة البرنــامج  11يقــوم منســق/ة فريــق التخطــيط األساســي بمراجعــة األداة رقــم
ـــة مصـــنفة حســـب المجـــاالت  وكـــذلك تحضـــير مصـــفوفة القضـــايا ذات االولويـــة واالهـــداف التنموي

 التنموية الرئيسية االربعة.
   مج االتنمويـة، ليشـرح لهـم مفهـوم البـر يقوم المنسق/ة بعـدها بعقـد اجتمـاع لمنسـقي لجـان المجـاالت

فـي هـذا االجتمـاع تسـليم  يـتم كمـاومكوناتها بحيث يتم التركيز على مؤشرات القياس ومواصفاتها، 
مصــفوفات القضــايا ذات االولويــة واالهــداف التنمويــة مصــنفة حســب المجــاالت التنمويــة الرئيســية 

 االربعة لمنسقي اللجان كل حسب مجاله.
  امج التنموية بشكل أولي.يطلب من منسقي اللجان التشاور لتحديد اسماء البر 
  يقوم منسقي اللجان بعقد اجتماعات للجانهم لصياغة برامجهم التنمويـة )يمكـن االسـتعانة بـادة رقـم

 (. المختلفة لتحديد مكونات برامجهم 11
  يمكــن االسـتعانة بخبــراء  اجعـة مخرجــات عمـل اللجــان المختلفـةيقـوم فريــق التخطـيط األساســي بمر(

اجــراء بعــض التعــديالت وخاصــة علــى المؤشــرات فــي حــال اقتضــت لهــذا الغــرض(، حيــث يمكــن 
)بعد انتهاء  ، كما يمكن في مراحل الحقةالبرامج مع القضايا واالهداف( تناسق)لضمان  الضرورة

مكونــات  اجــراء بعــض التعــديالت خصوصــا فــي مرحلــة صــياغة الورشــة ومــن خــالل اجتماعــات(
 المشاريع.     البرامج/
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 المخرج:
  اختياري، ويصاغ بدال منها المشاريع التنموية( التنموية للمدينة/البلدةالبرامج(. 

 مالحظات:
 وقبل  /مشاريعهاتذكير باللقاء الثالث لتشجيع التخطيط المشترك: بعد اختيار البرامج ومكوناتها

المشتركة،  /مشاريعهاالذهاب لورشة العمل الثانية لتبادل االفكار حول اهم البرامج ومكوناتها
واجراء ما يلزم من مراجعات وتعديالت، بحيث يقوم منسق كل فريق بمناقشة فريقه ولجان 

 القضايا بمخرجات اللقاء وعمل ما يلزم.
  يقوم منسق فريق التخطيط االساسي في هذه المرحلة بالتعاون مع اعضاء الفريق، بمراجعة الرؤية

 وتوافقهاالقطاعية/الوطنية و  على المستويات االقليميةتكاملها و  تناسقهاواالهداف التنموية لضمان 
 .بيئيا

 : تحضير وثيقة االطار التنموي 4الخطوة رقم 
 االنشطة:

 التشاور مع شركاء البرامج. 4.1
 طار التنموي واالفصاح عنه.إلصياغة ا 4.2
 التشاور مع شركاء البرامج 4.1
 )اختياري باستثناء التشاور مع شركاء المشاريع(. -

مـن  )سواء علـى المسـتوى االقليمـي أو القطـاعي/الوطني( تعتبر عملية التشاور مع شركاء البرامج
اهــم ركــائز نجــاح عمليــة تنفيــذ البــرامج وتكاملهــا، وخاصــة مــن حيــث تلبيــة المعــايير الفنيــة المتعلقــة 

التمويـل المؤسسات التعليمية والصـحية، اضـافة الـى ضـمان توزيـع االدوار خـالل التنفيـذ، وتـوفير ب
 ووثائق البرامج الجاهزة(.  11)يمكن االستعانة بأداة رقم  لالزم، وضمان تشغيلها واستدامتهاا

 منسقو لجان المجاالت التنموية الجهة المنفذة: 
 منسقو لجان المجاالت التنموية وفريق التخطيط االساسي وشركاء البرامجالمشاركون: 

 : اجتماع/اتأسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

 المشـــاريع، يجـــب البـــدء بعمليـــة  مكونـــات البـــرامج/ فـــي هـــذه المرحلـــة وقبـــل البـــدء بعمليـــة توصـــيف
التشــاور مــع شــركاء البــرامج لمراجعــة وثائقهــا واجــراء أي تعــديالت الزمــة، وضــمان عــدم الممانعــة 

 على تنفيذها من أجل الحصول على التراخيص الالزمة الحقا، اذا تطلب االمر ذلك.
  المشروع يلبي المتطلبات الفنية الالزمة.مكون البرنامج/التأكد من أن 
  المشاريع تساهم في تحقيق االهداف التنموية ذات العالقة.مكونات البرامج/التأكد من أن 
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  مـــن امكانيـــة تـــوفير التمويـــل الـــالزم، أو عمـــل الشـــراكات الالزمـــة مـــع المؤسســـات والجهـــات التأكـــد
 ونات البرنامج.المعنية بتمويل وتنفيذ مك

  خاصة الصحية والتعليمية. مكونات البرامجالتأكد من ضمان امكانية تشغيل 
  يكــون التشــاور مــن خــالل اجتمــاع/ات منفــردة أو ضــمن مجموعــات، وكــذلك ممكــن ان يكــون مــن

 خالل مقابالت وزيارات ميدانية.
  هم التعديالت المقترحـة، يقوم فريق التخطيط االساسي الحقا بمراجعة نتائج التشاور مع الشركاء وأ

ويمكــن االســتعانة العالقــة فــي ورشــة العمــل الثانيــة ) وذلــك تمهيــدا لعرضــها علــى ممثلــي اصــحاب
 .(بخبراء لهذا الغرض

 المخرج:
 اختياري، وبدال منها  البرامج التنموية للمدينة/البلدة جاهزة للعرض في ورشة العمل الثانية(

 .المشاريع التنموية(
 التنموي واالفصاح عنه طارصياغة اإل 4.2
 )اختياري، باستثناء االحتياجات والمشاريع التنموية(. -

لويــــة واالهــــداف طــــار التنمــــوي هــــي ملخــــص يظهــــر الرؤيــــة التنمويــــة والقضــــايا ذات االو وثيقــــة األ
 (. 12)يمكن االستعانة بأداة رقم  ومكوناتها/مشاريعها والبرامج التنموية
 ق التخطيط االساسي يفر الجهة المنفذة: 

 أعضاء فريق التخطيط األساسيالمشاركون: 
 : اجتماعأسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

  يقوم فريق التخطيط األساسي بعقد اجتماع بكافة أعضائه لمراجعة مخرجات عمل لجان
المجاالت التنموية، يراجع فيها القضايا ذات االولوية واألهداف التنموية من حيث الصياغة 

 لمضمون، ويجري عليها التعديالت الالزمة.وا
  بعد إجراء التعديالت المناسبة، يحضر فريق التخطيط األساسي وثيقة اإلطار التنموي

االستراتيجي للمدينة/البلدة، وتشمل الرؤية ومصفوفة القضايا ذات االولوية األهداف والبرامج 
 ية الرئيسية االربعة.مصنفة حسب المجاالت التنمو  ومكوناتها/مشاريعها التنموية

 .يتم اطالع مجلس الهيئة المحلية على وثيقة اإلطار التنموي المحلي للمدينة/البلدة 
 .يتم تسليم نسخة من وثيقة اإلطار التنموي المحلي لمديرية الحكم المحلي إلبداء الرأي 
  النهائية من بعد إجراء التعديالت الالزمة، يتم اعتماد وثيقة اإلطار التنموي المحلي بصيغتها

 مجلس الهيئة المحلية.
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  بالهيئة الخاصة  المجتمعيكترونية ومواقع التواصل عبر المواقع اإللنشر وثيقة اإلطار التنموي
 .المحلية

 المخرج:
 اختياري، باستثناء االحتياجات والمشاريع  اونشره طار التنموي المحلي للمدينة/البلدةوثيقة اإل(

 التنموية(.
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 الثالثةالمرحلة 
 كيف نصل؟ خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم

 شهر ونصف  الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المرحلة:
 

 خطوات المرحلة الثالثة ومدتها:
 

    /مكونات البرامج : اعداد خطط التنفيذ ووصف5الخطوة رقم  
 أسابيع 3المشاريع/      
 أسبوع: وضع خطة المتابعة والتقييم/6الخطوة رقم  
 أسبوعان: تبني الخطة واطالقها/7الخطوة رقم       
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 المرحلة الثالثة: كيف نصل؟ خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم
 /المشاريعبرامجالمكونات : اعداد خطط التنفيذ ووصف 5ة رقم الخطو 

 االنشطة:
 اعداد الخطة الرباعية. 5.1
 اعداد خطة السنة االولى. 5.2
 السنة االولى )وربطها مكانيا وماليا(. خطةمكونات برامج/مشاريع توصيف  5.3
المشاريع المقترحة  مكونات البرامج/ مراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية ووثائق 5.4

 للسنة االولى وتحديدها بشكل نهائي )عقد ورشة العمل الثانية(.
 اعداد الخطة الرباعية 5.1

 المشاريع المقترحة:مكونات البرامج/. تصنيف 1
 )اختياري(. -

المقترحـــة والخطـــة التنمويـــة المحليـــة واقعيـــة  اريعالمشـــ مكونـــات البـــرامج/ مـــن الضـــروري أن تكـــون 
وتتناســب مــع اإلمكانيــات والقــدرات المتــوفرة لــدى هيئــة الحكــم المحلــي والمجتمــع؛ لــذا يجــب مراعــاة 

وهــذا يتطلــب األخــذ باالعتبــار مــا الواقعيــة عنــد اقتراحهــا كــي تكــون قــادرة علــى تحقيــق األهــداف، 
  يتوفر من موارد وما يوجد من معوقات قد تحول دون تنفيذها.

 فريق التخطيط األساسي الجهة المنفذة:
 : أعضاء فريق التخطيط األساسيالمشاركون 

 اجتماعأسلوب التنفيذ: 
  طريقة التنفيذ:

  المقترحــــة، وكــــذلك مراجعــــة المشــــاريع مكونــــات البرامج/يقــــوم فريــــق التخطــــيط األساســــي بمراجعــــة
 7اإلمكانيات المادية للهيئة المحلية والمجتمع خالل السنوات األربعة السابقة باالستعانة بأداة رقـم 

 .الخاصة بتصنيف المشاريع
  بناء على القدرات واإلمكانيات المادية للهيئة المحلية سواء الذاتية أو التـي يمكـن حشـدها، تصـنف

 :13حسب التالية باالستعانة بأداة رقم  المقترحةالمشاريع مكونات البرامج/
مشــاريع مضــمونة: وهــي التــي ضــمن اإلمكانيــات الماديــة الذاتيــة للهيئــة المحليــة أو مكونــات برامج/ -

 أي جهة مانحة أو اتفاقية معها. )موافقة على التمويل( منيوجد خطاب تفاهم 
حشـــد األمـــوال لـــدعمها بتمويـــل خـــارج  : وهـــي التـــي مـــن المحتمـــلمحتملـــة كونـــات برامج/مشـــاريعم -

)باحتمـال اكتـر  امكانيات الهيئة المحلية أي من المجتمع المحلي أوجهات ممولـة داخليـة وخارجيـة
 ( أو يوجد موافقة مبدئية من مانحين لتمويلها.%50من 
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: وهي مهمة لكـن ال يتـوفر لهـا دعـم مـادي ضـمن المنظـور الحـالي، همتمنا مشاريعمكونات برامج/ -
  ويتم البحث لها عن تمويل وحشد الموارد.  يتم اسقاطهاال لذا 

 المشـاريع المقترحـة مصـنفة حســب التصـنيفات المـذكورة وموزعــة مكونــات البرامج/يـتم إعـداد قائمـة ب
لـيس لهـا إطـار زمنـي محـدد(،  – المتمنـاة مكونات البرامج/المشـاريعخطة )باستثناء على سنوات ال

مكونـــات البـــرامج/ ويمكـــن االطـــالع علـــى نمـــوذج وصـــف  13حيـــث يمكـــن االســـتعانة بـــاألداة رقـــم 
  .التنفيذلالسترشاد بالسنة المقترحة لبدء  اريعالمش

 المتمنـــاة، يـــتم إدراجهـــا فـــي خطتـــي التنفيـــذ والمتابعـــة والتقيـــيم لكـــن دون  مكونـــات البرامج/المشـــاريع
السنوات األربع، وإنما توضع بشكل إجمالي على مدى الخطة، حيث يمكن تحضير توزيعها على 

 .الوثائق الالزمة لها )وثائق عطاء، بنود مرجعية، مخططات، ... الخ( من السنة األولى للخطة
 مخرج:ال

  اختياري( مشاريع مصنفة اما مضمونة او محتملة او متمنىبمكونات البرامج/القائمة(. 
 الرباعية:. اعداد الخطة 2

 )اختياري(. -
لضمان تنفيذ الخطة التنموية بشـكل فعـال فإنـه مـن الضـروري تطـوير خطـة تنفيـذ تتضـمن برنـامج 

والجهـة المرشـحة منهـا المشاريع وتقدير التكلفة المتوقعـة لكـل مكونات البرامج/زمني متكامل لتنفيذ 
 . اوتمويله التنفيذه

 فريق التخطيط األساسيالجهة المنفذة: 
 أعضاء فريق التخطيط األساسيكون: المشار 

 : اجتماعات وعمل مكتبي لفريق التخطيط األساسيأسلوب التنفيذ
 :  طريقة التنفيذ

  يقــوم منســق/ة فريــق التخطــيط األساســي بتحضــير )بتعبئــة( مصــفوفة 13باالســتعانة بــاألداة رقــم ،
، ويؤخـذ األساسـي التنفيذ من خالل عمـل مكتبـي وعقـد مـا قـد يلـزم مـن اجتماعـات لفريـق التخطـيط

 المشاريع )مضمون أو محتمل أو متمنى(. مكونات البرامج/بالحسبان نتائج تصنيف 
  تطـابق من الضروري التنسيق أوال بـأول مـع مسـئول الموازنـات فـي مديريـة الحكـم المحلـي لضـمان

ع مشــاريع أو مســاهمة أخــرى( مــ مكونــات بــرامج/ الخطــة التنفيذيــة الخاصــة بالهيئــة المحليــة )تنفيــذ
ـــة التـــي ســـتقدم للـــ )يمكـــن ان يكـــون التنســـيق مـــن خـــالل  وزارة ضـــمن الســـنة الماليـــة التاليـــةالموازن

 .اجتماعات دورية أو مراسالت ورقية أو الكترونية(
  ــة لمتابعــة  ومكوناتها/مشــاريعها بــرامجطــالق فكــرة تشــكيل لجــان اصــدقاء الإيمكــن فــي هــذه المرحل

اضــي والتمويــل، وخاصــة اذا كانــت بحاجــة الــى حشــد تنفيــذها فــي تــوفير المــدخالت الالزمــة كاألر 
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ـــدة المغتـــربين أ  و مـــن جهـــات مانحـــة، مـــع التركيـــز علـــىتمويـــل داخلـــي أو خـــارجي مـــن أبنـــاء البل
 السنة االولى. مكونات برامج/مشاريع 

 .تكون مصفوفة خطة التنفيذ جزء من تقرير الخطة 
 جات:المخر 

 اختياري( مصفوفة خطة التنفيذ ألربع سنوات(. 
 مكن ذلك.أما  اإلنعكاس المكاني للبرامج ومكوناتها/المشاريع 

 مالحظات:
  تذكير باللقاء الرابع لتشجيع التخطيط المشترك: قبل اعداد خطط التنفيذ السنوية، ومن اجل توزيع

 .االدوار
  يقوم منسق فريق التخطيط االساسي في هذه المرحلة بالتعاون مع اعضاء الفريق، بمراجعة

توافقها لضمان تكاملها على المستويات االقليمية/القطاعية/الوطنية و  /مشاريعهاومكوناتهاالبرامج 
 .بيئيا

 
 

 اعداد خطة السنة االولى 5.2
إن خطــة التنفيــذ المنبثقــة عــن الخطــة التنمويــة المحليــة هــي خطــة رباعيــة؛ أي أنهــا خطــة متكاملــة 
مــدتها أربــع ســـنوات، ولتســهيل تنفيـــذها ومتابعتهــا وتقييمهـــا ال بــد مـــن اعــداد خطـــة للســنة االولـــى، 

مشــاريع تلــك الســنة وتكاليفهــا الماليــة المتوقعــة مكونــات برامج/طــار زمنــي لتنفيــذ إبحيــث تتضــمن 
 والجهات المرشحة لتنفيذها وتمويلها. 

 فريق التخطيط االساسيالجهة المنفذة: 
 اعضاء فريق التخطيط االساسي والكادر الفني في الهيئة المحليةالمشاركون: 

 : عمل مكتبيأسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ:

 لتحضــير خطــط التنفيــذ الســنوية؛  14ساســي باســتخدام األداة رقــم يقــوم منســق/ة فريــق التخطــيط اال
 بحيث يقوم بتحضير خطة التنفيذ للسنة االولى.

للتخطيط  التنموية( للمجالس المشتركة اريعالمشمكونت البرامج/ إرشادات المرحلة الثالثة )اختيار 

 :والتطوير/البلديات المشتركة

التنموية وتراعي ذها بحيث تكون متناسبة مع القضايا نفييجب مراعاة التوزيع الجغرافي المناسب ألماكن ت -

مكونات تمثيل البلدات المختلفة المشاركة في المجلس المشترك، قدر اإلمكان، وحسب طبيعة 

 كل بلدة لوالحاجة التنموية  اريع،المشالبرامج/

الخطة  اريعمشاعي اإلطار الزمني السنوي لتنفيذ مكونات برامج/ن يرأعند إعداد خطة التنفيذ، يجب  -

مكونات  توزيعها بشكل مالئم على البلدات المشاركة في المجلس المشترك بحيث ال يتركز عدد كبير من

 في سنة معينة في منطقة جغرافية واحدة  المشاريع البرامج/

من الضروري إعطاء األولوية الختيار المشاريع التنموية المشتركة التي تخدم أكثر من تجمع )أكبر عدد  -

ن من البلدات المشاركة في المجلس المشترك(، مع مراعاة أولوية المشاريع الطارئة الخاصة بتجمع ممك

 معين
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  ــدائرة الماليــة فــي الهيئــة المحليــة بغــرض إدراجهــا فــي تــتم مراجعــة الخطــة الســنوية بالتعــاون مــع ال
 الموازنة السنوية للهيئة المحلية.

 مـدخال لتحضـير خطـط التنفيـذ الخاصـة بـدوائر وأقسـام  تكون محتويـات خطـة التنفيـذ للسـنة االولـى
 الهيئة المحلية المختلفة.  

 المخرج:
 .خطة السنة االولى 

 السنة االولى )وربطها مكانيا وماليا( خطةمكونات برامج/مشاريع توصيف  5.3
 السنة االولى وربطها ماليا: خطةونات برامج/مشاريع كم. توصيف 1

المشاريع التنموية جوهر عملية التخطيط التنموي المحلي للتجمع السكاني، مكونات البرامج/تعتبر 
فهي التي تعمل على تحقيق أهدافه ورؤيته التنموية علـى أرض الواقـع، وهـي أكثـر مخـرج ملمـوس 

يـــتم تنفيـــذها بشـــكل  للبرنـــامج)فـــي حـــال كـــان هنـــاك عـــدة مراحـــل  مـــن مخرجـــات عمليـــة التخطـــيط
لمراحـــل ومكونـــات برامج/مشـــاريع نوات الخطـــة، يجـــب فصـــلها خـــالل ســـ -ماليـــا وإداريـــا- منفصـــل
 .      النعكاس ذلك على الموازنات السنوية للهيئات المحلية(مستفلة 

 لجان المجاالت التنمويةالجهة المنفذة: 
 أعضاء لجان المجاالت التنمويةالمشاركون: 

 : اجتماع/ات أسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ:

  ــــات توصــــيف الخاصــــة ب 15ة األداة رقــــم التخطــــيط األساســــي بمراجعــــيقــــوم منســــق/ة فريــــق مكون
 المشــاريع، وعقــد اجتمــاع لمنســقي لجــان المجــاالت التنمويــة ليشــرح لهــم خطــوات توصــيفالبرامج/

المشــاريع، فــي هــذا االجتمــاع يــتم تســليم مصــفوفات خطــة التنفيــذ للســنة االولــى  مكونــات البــرامج/
 .هامشاريعومكوناتها/التنموي ووثائق البرامج طار وخطة التنفيذ الرباعية واإل

 مسـتعينين بــأداة مكونـات البرامج/المشـاريع لتوصـيف  جـان بعقـد اجتماعـات للجــانهميقـوم منسـقي الل
 الخاصة بذلك مع مراعاة ما يلي: 15رقم 
هرمية الخدمات للمدينة/البلدة، ومراعاة المشاريع المقترحة بمكونات البرامج/ضرورة ربط  -

 قليمية للمنطقة، إن وجدت.الخطط اإل
لمشاريع التي ستنفذها الهيئة المحلية بشكل كلي أو جزئي على حساب مكونات البرامج/ا -

موازنتها اإلنمائية، يجب األخذ باالعتبار اإلمكانيات المالية الحقيقية للهيئة المحلية، بحيث 
قيم الموازنات اإلنمائية من معدل  %25ال تتجاوز الزيادة السنوية في الموازنة اإلنمائية عن 

 .والتي تم تحليلها في مرحلة التشخيص لألربع سنوات السابقة
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مشروع ما، وفي حال كانت جهة التنفيذ أو التمويل حد مكونات برنامج/أعند توصيف  -
المقترحة من داخل المجتمع المحلي )مؤسسات أو أفراد(، من الضروري أن يتم االتصال 

وصف والحصول على موافقة مبدئية بخصوص عملية التطوير مع هذه الجهة إلشراكها في 
 ذلك.

 ضمن إطار عمل الهيئات المحليةالتي ستثماري و االطابع الذات مكونات البرامج/ المشاريع  -
دون  رالستثمالخلق توجيه تؤية واالهداف التنموية ألنها قد بالر  ةمرتبطكون ت)يجب ان 

 .بالرؤية واالهداف( هربط
مشاريع مرتبطة مع وزارات قطاعية )من حيث الترخيص أو ت برامج/مكونا توصيفعند  -

التمويل أو التنفيذ أو تغطية التكاليف التشغيلية( يجب مراعاة الربط مع المعايير الوطنية 
في مجالي خاصة  عليهاوالتواصل مع تلك الوزارات بشكل مباشر وأخذ الموافقات المبدئية 

 الصحة والتعليم.
 المخرج:

  مشاريع السنة االولى وربطها ماليا.مكونات برامج/توصيف 
 السنة االولى مكانيا: خطةمكونات برامج/مشاريع . ربط 2

المشاريع ذات الطابع المكاني بالمخططات مكونات البرامج/من الضروري ربط 
الستعمال أو أو تغير صفة اها تحديثمع ضرورة عكسها على المخططات عند العمرانية/الهيكلية، 

مكانيا للتأكد من  المشاريعمكونات البرامج/عمل مخططات جديدة، وهذه وسيلة توضح توزيع 
 تغطيتها لالحتياجات المحلية جغرافيا. 

 فريق التخطيط األساسيالجهة المنفذة: 
لي، الكادر الفني للهيئة منسقو لجان المجاالت التنموية، لجنة التخطيط التنموي المحالمشاركون: 
 حال عدم توفر االمكانيات الفنية ستشاري فيالمحلية، اال

 : اجتماع/ات أسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ:

 لجــان المجــاالت  مــن خــالل اجتمــاع مكتبــي يقــوم فريــق التخطــيط األساســي بالتعــاون مــع منســقي
المشــــاريع ذات الطــــابع المكــــاني، ومــــن خــــالل نمــــوذج وصــــف مكونــــات البرامج/التنمويــــة بتحديــــد 

 .وقعه على خريطة المدينة/البلدةيتم تحديد م المشاريعالبرامج/مكونات 
  يتم وضع  /مشروعبرنامج )قطعة ارض مثال( وواضح الي مكون في حالة عدم وجود مكان محدد

 .رمز )نقطة( ضمن المنطقة المطلوبة
  .يتم ربط جميع مكونات البرامج/المشاريع ذات الطابع المكاني على خريطة واحدة للمدينة/البلدة 
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  يمكن االستعانة بخبراء في استخدام برمجيات الحاسوب الخاصة برسم الخرائط أو أنظمة
 على خريطة المدينة/البلدة. رامج/ المشاريع بمكونات اللتوقيع  GIS المعلومات الجغرافية

   المشاريع المقترحة بعد ربطها  مكونات البرامج/ فريق التخطيط األساسي بتوثيق قائمةيقوم
مكانيا، على شكل مسودة لتعرض ذلك على ممثلي أصحاب العالقة في ورشة العمل الثانية 

 تمهيدا العتمادها.
 :المخرج

  ىمشاريع السنة االوللمكونات برامج/ )الربط المكاني(خارطة االنعكاسات المكانية. 
المشاريع المقترحة للسنة مكونات البرامج/ووثائق  مراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية 5.4

 االولى وتحديدها بشكل نهائي )عقد ورشة العمل الثانية(
 )اختياري(. -

المشـاريع التنمويـة مكونـات البرامج/ال بد مـن مشـاركة ممثلـي أصـحاب العالقـة فـي عمليـة مراجعـة 
التـي سـيتم تنفيـذها خـالل فتـرة الخطـة  المشاريعمكونات البرامج/، وذلك للتأكد من أن للمدينة/البلدة

بحسب ما يراه المواطنون، كما أن مشاركتهم سـتزيد  للمدينة/البلدةتلبي بالفعل االحتياجات الحقيقة 
بالتأكيد من شعورهم بملكية الخطة ومخرجاتها مما يسهل عمليـة تنفيـذها. هـذا ويمكـن تحقيـق ذلـك 
من خالل عقد ورشة العمـل الثانيـة، حيـث يقـوم خاللهـا المشـاركون بعمليـة المراجعـة واجـراء مـا قـد 

 ها بصورتها النهائية.       يلزم من إضافات أو تعديالت عليها لوضع
 فريق التخطيط األساسيالجهة المنفذة: 

لجنــة ممثلــي أصــحاب العالقــة، ممثلــون عــن لجــان المجــاالت  كــل مــن ممثلــون عــنالمشــاركون: 
التنموية، ومجلس الهيئـة المحليـة )ومـدراء الـدوائر فيهـا وخاصـة البنيـة التحتيـة ومسـؤول الموازنـة(، 

ة الصـــحة والتربيــة والتعلـــيم واي وزارات اخـــرى تطرقـــت اليهـــا خطـــة ممثلــون عـــن الـــوزارات )وخاصـــ
 التنفيذ كشريك( والجهات الرسمية، وكذلك شركاء التنفيذ واصحاب الموارد االساسيين

 : ورشة العمل الثانيةأسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ:

   يقـــوم فريـــق التخطـــيط األساســـي بالتحضـــير لعقـــد ورشـــة العمـــل الثانيـــة 16باالســـتعانة بـــأداة رقـــم ،
مشارك/ة. حيث يكون منسق/ة الفريق مسئوال  35ومدتها يوم واحد، وذلك بحضور ما ال يقل عن 

)ويمكــــن االســــتعانة بخبيــــر إلدارة وتيســــير فعاليــــات  تيســــير كافــــة أنشــــطة ومجريــــات الورشــــةعــــن 
 الورشة(.

  يقــوم رئــيس مجلــس الهيئــة المحليــة فــي بدايــة الورشــة بتقــديم عــرض ملخــص ألهــم مخرجــات وثيقــة
 اإلطار التنموي؛ وذلك لتذكير المشاركين بالرؤية والقضايا واالهداف التنموية.
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  يقوم فريق التخطيط األساسي بتقـديم عـرض ثـان حـول خطـة التنفيـذ الرباعيـة وخطـة السـنة االولـى
 . )في حدود دور كل شريك( ومن ثم مناقشتها مع الحضورومنهجية اعدادها، 

  ـــاألداة رقـــم بالتوضـــيح للمشـــاركين كيـــف ســـيتم  16بعـــد العـــرض يقـــوم ميســـر/ة الورشـــة مســـتعينا ب
المشاريع وتوصيفاتها من خالل نشاط عصف ذهنـي يقـوم بـه المشـاركون مكونات البرامج/مراجعة 

ــــث تكــــون كــــل مجموعــــة مــــن  ــــوزيعهم فــــي مجموعــــات عمــــل حســــب مجــــال االهتمــــام، بحي بعــــد ت
علـــى أن يكـــون عـــدد المشـــاركين فـــي ) مجـــال تنمـــوي او برنـــامج معـــينالمجموعـــات مختصـــة فـــي 

يتجــاوز  المجموعــات الكلــي الة أن عــدد الحظــمــع م (أشــخاص 8إلــى  5مجموعــة الواحــدة مــن ال
 . البرامجعدد المجاالت التنموية أو 

  ـــائق ـــات البـــرامج/ يقـــوم ميســـر/ة كـــل مجموعـــة بتوزيـــع وث ـــى أفـــراد مكون المشـــاريع وتوصـــيفاتها عل
 مجموعته ألغراض المراجعة، وإجراء ما قد يلزم من إضافات أو تعديالت عليها.

 وعة الكاملة، ومن ثم يطلب من كل مجموعة أن يطلب الميسر/ة من المشاركين العودة إلى المجم
تعرض بشكل سريع أهم التعديالت أو اإلضافات التي أجرتها، يعطـي ميسـر الورشـة فرصـة لبـاقي 

بانتهــــاء ) ئهــــا مــــن العــــرضالمشــــاركين إلبــــداء مالحظــــاتهم حــــول عــــرض كــــل مجموعــــة بعــــد انتها
 . (العروض تنتهي فعاليات ورشة العمل الثانية

 طيط األساسي بتحضير تقرير خاص بالورشة لتوثيق مجرياتها ومخرجاتها.يقوم فريق التخ 
 المخرج:

 /ــــات البرامج ــــا وفــــق خطــــالممكون ــــق عليهــــا مجتمعي ــــة وللســــنة االولــــى ةشــــاريع متف  التنفيــــذ الرباعي
 .)اختياري(

 : وضع خطط المتابعة والتقييم6الخطوة رقم 
 االنشطة:

 تحضير خطة المتابعة والتقييم. 6.1
 اليات المتابعة.تحضير  6.2
 تحضير خطة المتابعة والتقييم 6.1
 )اختياري(. -

لتقييم مدى تحقق مؤشرات االنجاز للبرامج التنموية على مدار سنوات الخطة، ال بد من وجود 
آلية متابعة وتقييم ترتكز على مؤشرات تنموية ذات داللة واضحة وقابلة للقياس؛ وهي ما يطلق 

 المتابعة والتقييم، وهي جدول يربط بين المجاالت والبرامج التنموية ومؤشراتها.عليه هنا مصفوفة 
 فريق التخطيط األساسيالجهة المنفذة: 

 أعضاء فريق التخطيط األساسيالمشاركون: 
 : اجتماع/ات وعمل مكتبيأسلوب التنفيذ
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 : طريقة التنفيذ
  األساســـي بتحضـــير )بتعبئـــة( مصـــفوفة ، يقـــوم منســـق فريـــق التخطـــيط 17باالســـتعانة بـــاألداة رقـــم

 . المتابعة والتقييم من خالل عمل مكتبي وعقد ما قد يلزم من اجتماعات لفريق التخطيط األساسي
 .تكون مصفوفة خطة المتابعة والتقييم جزء من الخطة التنموية المحلية 

 المخرج:
 اختياري( مصفوفة المتابعة والتقييم(. 

 اليات المتابعةتحضير  6.2
 )اختياري(. -

تعتبر عملية المتابعة من االمور االدارية الهامـة سـواء إلدارة مؤسسـة أو إلدارة عمليـة تنفيـذ خطـة 
تنموية محلية، حيث يمكـن مـن خـالل المتابعـة اكتشـاف االخطـاء قبـل تفاقمهـا واتخـاذ مـا يلـزم مـن 

خاصــة أنهــا تصــبح اجــراءات تصــحيحية، كمــا ان عمليــة المتابعــة تشــكل حــافزا للجهــات التنفيذيــة 
مساءلة عـن نتيجـة اعمالهـا سـواء مـن حيـث مـا يـتم انجـازه أو مـن حيـث أن تكـون اجـراءات العمـل 
ســـليمة، ولـــذا فإنـــه مـــن الضـــروري أن تكـــون أليـــات وأدوات المتابعـــة واضـــحة ومتفـــق عليهـــا )مـــن 

 . البداية( من قبل جميع االطراف ذات العالقة
أساســــيان لمتابعــــة الخطــــة، المســــتوى األول هــــو المســــتوى  نومــــن الناحيــــة العمليــــة هنــــاك مســــتويا

مــــن كافــــة الجهــــات،  االهيئــــة المحليــــة وشــــركائه يهــــا تنفيــــذ الخطــــة وهــــب اطالمتعلــــق بالجهــــة المنــــ
والمستوى الثـاني هـو المسـتوى المتعلـق بـالمجتمع والمـواطنين ومـدى رضـاهم عـن مسـتوى اإلنجـاز 

ق سيتم استخدام )أداة لجان مراقبة تنفيذ الخطة( أحرز خالل تنفيذ الخطة. وضمن هذا السياالذي 
( www.baladiyat.psحيث يمكن زيارة الصفحة االلكترونيـة ) كطريقة وأسلوب لمتابعة الخطة.

ــــى ادو  ــــي لالطــــالع عل ــــدليل التخطــــيط التنمــــوي المحل ــــة الخاصــــة ب حســــب ات المســــاءلة المجتمعي
 الرابط..............

 فريق التخطيط االساسي الجهة المنفذة: 
 لجان المجاالت التنموية وفريق التخطيط األساسي واصحاب العالقةالمشاركون: 

 اجتماع/ات وعمل مكتبي :أسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

  يقوم فريق التخطيط األساسي ومنسقي لجان المجاالت التنموية وأصحاب العالقة بتشكيل
 أربع مجموعات عمل موزعة حسب توزيع المجاالت التنموية األربعة التي تستهدفها الخطة. 

 ( يمكن وضع وثيقة شروط مرجعيةToR لمجموعات العمل، توضح اهدافها ومهامها )
ماعات الدورية وفق إطار زمني محدد )مثال: اليوم األول من باإلضافة إلى آلية عقد االجت

 كل ثالثة أشهر(.
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  يتم تزويد كل مجموعة عمل بقيم المؤشرات المذكورة في مصفوفة المتابعة والتقييم وآلية جمع
 المعلومات الالزمة. 

  تقوم مجموعات العمل ومن خالل اجتماعات دورية بمناقشة التقدم المحرز على مستوى
والمؤشرات المرتبطة بالنتائج المرجوة، واقتراح كيفية معالجة االنحرافات المتعلقة  الخطة

 بالتنفيذ ومساءلة الجهات المناط بها تنفيذ الخطة. 
  يمكن لكل مجموعة عمل قياس رضا األهالي عن مستوى انجاز مكونات البرامج/المشاريع

)مثاًل صفحة الفيسبوك  مجتمعيالإما بالطريقة االلكترونية خاصة من خالل وسائل التواصل 
الخاصة بالهيئة المحلية( أو من خالل لقاء عام سنويا على االقل )أو حسب الحاجة 
والمتطلبات فمثال يمكن القيام بذلك عند انجاز مكون برنامج ما/مشروع معين( من خالل 

وان خالل عرض انجازات الخطة واخذ انطباعات المواطنين وأرائهم باستخدام التصويت باألل
 اللقاءات )أخضر= راض، وبرتقالي= متوسط الرضا، وأحمر= غير راض(.

 المخرج:
 اختياري( محددة زمنيا واداريا اليات متابعة(. 

 : تبني وثيقة الخطة واطالقها7الخطوة رقم 
 االنشطة:

 تبني الخطة من مجلس الهيئة المحلية. 7.1
 )اللقاء المجتمعي الثاني(. عقد لقاء البيت المفتوح الثاني إلطالق الخطة 7.2
 تبني الخطة من مجلس الهيئة المحلية 7.1

 . تحضير مسودة الخطة1
مـــن الضـــروري توثيـــق مخرجـــات عمليـــة التخطـــيط فـــي تقريـــر واحـــد يســـمى تقريـــر الخطـــة التنمويـــة 
المحليـة، علــى أن يتضـمن هــذا التقريـر أيضــا ملخصـا عــن أهـم الخصــائص الجغرافيـة والديمغرافيــة 

 للتجمع، وتكون مصفوفتي التنفيذ، والمتابعة والتقييم جزءا من التقرير. 
 األساسي فريق التخطيطالجهة المنفذة: 

 أعضاء فريق التخطيط األساسي، ويمكن االستعانة بخبراءالمشاركون: 
 : عمل مكتبي واجتماعات لفريق التخطيط األساسيأسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ:

  لتحضير وثيقة الخطة التنموية المحلية  18يقوم فريق التخطيط األساسي باالستعانة بأداة رقم
 للمدينة/البلدة، وذلك من خالل اجتماعات وعمل مكتبي يقوم به أعضاء الفريق.

 المخرج:
 .مسودة الخطة التنموية المحلية 
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 . تبني الخطة من مجلس الهيئة المحلية2
ــ قبــل  ةمــن الضــروري أن يــتم اعتمــاد الخطــة بشــكل مبــدئي مــن قبــل أعضــاء مجلــس الهيئــة المحلي
مجلــس عرضــها علــى الجمهــور؛ وذلــك للتأكــد ابتــداء مــن أن الخطــة تمثــل بالفعــل التوجــه التنمــوي ل

لهيئة المحلية، وهذا يضفي صفة الشـرعية علـى الخطـة، ويحـول دون ظهـور أيـة خالفـات داخليـة ا
 حول مخرجات الخطة أثناء عرضها أمام الجمهور.  

 مجلس الهيئة المحليةالجهة المنفذة: 
 رئيس وأعضاء مجلس الهيئة المحليةركون: المشا

 : اجتماع مجلس الهيئة المحليةأسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ:

  يقوم منسق/ة فريق التخطيط األساسي بتسـليم نسـخ مـن تقريـر الخطـة التنمويـة المحليـة إلـى رئـيس
 الهيئة المحلية بعدد أعضاء مجلس الهيئة المحلية.

 يـة بتوزيـع النسـخ علـى أعضـاء المجلـس ألغـراض المراجعـة تمهيـدا يقوم رئيس مجلـس الهيئـة المحل
العتماد الخطة؛ توزع النسخ مصحوبة بكتاب رسمي موقع من قبل رئيس الهيئة المحلية يحدد فيه 

 موعد انعقاد المجلس لمناقشة الخطة تمهيدا العتمادها بشكل مبدئي.
 ساســـي إلجـــراء مـــا يلـــزم مـــن ألفـــي حـــال وجـــود مالحظـــات، يعـــاد تقريـــر الخطـــة لفريـــق التخطـــيط ا

والبـــــــــرامج  بحيـــــــــث تكـــــــــون التعــــــــديالت ضـــــــــمن القضـــــــــايا ذات األولويــــــــة واألهـــــــــداف تعــــــــديالت،
 المشاريع المتبناة من المجتمع المحلي، وبحيث تراعي الموارد واإلمكانيات المتاحة.ومكوناتها/

  أول جلسـة الحقـة، باعتمـاد الخطـة فـي بعد االنتهاء من إجراء التعديالت المطلوبـة، يقـوم المجلـس
 التي تقع ضمن صالحيات عمله. /المشاريعبحيث يتضمن قرار المجلس بتبني مكونات البرامج

 المخرج:
 من مجلس الهيئة المحلية. مبدئيا خطة تنموية محلية معتمدة 

 عقد لقاء البيت المفتوح الثاني إلطالق الخطة )اللقاء المجتمعي الثاني( 7.2
 إلطالق الخطة )اللقاء المجتمعي الثاني(: . عقد لقاء البيت المفتوح1

، أصـــبح مـــن مجلـــس الهيئـــة المحليـــةفـــي هـــذه المرحلـــة، وبعـــد االعتمـــاد المبـــدئي للخطـــة مـــن قبـــل 
الضـــروري إطـــالع المجتمـــع علـــى مخرجـــات الخطـــة للحصـــول علـــى تغذيـــة راجعـــة مـــنهم وتســـجيل 

ه الـدعوة عامـة ليحضـره يتم ذلك من خالل عقد لقاء مجتمعي موسع تكون فيو مالحظاتهم حولها؛ 
حشـــد مـــن المـــواطنين، باإلضـــافة إلـــى أعضـــاء لجنـــة ممثلـــي أصـــحاب العالقـــة ولجـــان المجـــاالت 
التنموية وأعضاء وموظفي الهيئة المحلية. إن عقد هذا اللقـاء يعتبـر أمـر ضـروري للحصـول علـى 

لمحلــي رأي عــام داعــم لمخرجــات الخطــة؛ ممــا يعطيهــا صــفة الشــرعية ويزيــد مــن شــعور المجتمــع ا
 بملكيتها.
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 فريق التخطيط األساسيالجهة المنفذة: 
 المجتمع المحليالمشاركون: 

 : اللقاء المجتمعي الثانيأسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ:

  بتحضـير صـيغة للـدعوة  -خـالل اجتمـاع-، يقوم فريق التخطـيط األساسـي19باالستعانة بأداة رقم
 العامة وصيغة أخرى للدعوات الخاصة مرفقا معها أجندة اللقاء. 

  يتولى فريق التخطـيط األساسـي توجيـه دعـوة عامـة للمـواطنين مـن خـالل الوسـائل المتاحـة )اعـالن
(، كمــا يــةوااللكترون فــي المســاجد واألمــاكن العامــة ووســائل اإلعــالم المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة

يتــولى توجيــه دعــوات خاصــة ألعضــاء لجنــة ممثلــي أصــحاب العالقــة وأعضــاء لجــان المجــاالت 
وغيــرهم مــن فئــات المجتمــع التنمويــة، باإلضــافة إلــى مــدراء المؤسســات المحليــة وممثلــي العــائالت 

 . (دعوة 50عدد الدعوات الخاصة عن  يقلال يفضل أ) المختلفة
 اص ومؤسسـات ممثلـة عـن المجتمـع المحلـي( وتـدقيقها واالتفـاق تتم مراجعة قائمة المدعوين )أشخ

 .عليها من قبل المجلس وفريق التخطيط األساسي
 .يقوم رئيس الهيئة المحلية بتوقيع الدعوات 
 التحضــير وتــوفير الــدعم  -مجلــس الهيئــة المحليــةبالتنســيق مــع -يتــولى فريــق التخطــيط األساســي

 اللوجستي لهذا اللقاء وإدارة جلساته.
   أيضــا، يقــوم فريــق التخطــيط األساســي بتحضــير المــادة التــي ســتعرض  19باالســتعانة بــأداة رقــم

 خالل اللقاء.
  .يقوم فريق التخطيط األساسي بتحضير تقرير يوثق مجريات اللقاء وما نتج عنه من توصيات 
  يعمــل فريــق التخطــيط األساســي علــى األخــذ بمــا نــتج مــن مالحظــات وتوصــيات وذلــك مــن خــالل

 .مجلس الهيئة المحليةاء ما قد يلزم من تعديالت على الخطة، وبالتنسيق مع رئيس إجر 
  علــى أيــة تعــديالت أجريــت فــي أعقــاب اللقــاء المجتمعــي وذلــك  مجلــس الهيئــة المحليــةيــتم إطــالع

يكــون االعتمــاد مــن خــالل توقيــع كافــة و تمهيــدا العتمــاد الخطــة بشــكل نهــائي مــن قبــل المجلــس، 
 . )الوثيقة المجتمعية(األعضاء على الخطة 

 المخرج:
 .خطة تنموية محلية معتمدة بشكل نهائي من قبل مجلس الهيئة المحلية 
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 :اللقاء المجتمعي الثاني –المحليةإرشادات الترويج للخطة التنموية 
 :األهداف

 المحلية والهيئة المجتمع قبل من والتوافق عليها التنموية الخطة مراجعة بعد المحلي المجتمع قبل من الخطة اعتماد -
 المحلية والهيئة المحلي المجتمع من الموافقة لتوثيق المجتمعية الوثيقة توقيع -

 :المقترحة اتالفعالي
 المحلية للمدينة/البلدة التنموية بالخطة الخروج بمناسبة خاص احتفال إقامة -
 ة/البلدةالمدين في عام مكان أين: المكا  -
 المحلي الحكم وزارة النسائية، الشبابية والجمعيات منهاو  البلدةالمدينة/ في العاملة المؤسسات البلدة،المدينة/ اهل جميع :المدعوون  -

 المنوي تنفيذها للبرامج الترويج بهدف المانحة المؤسسات ممثلي الخاص، ممثلي القطاع الصلة، ذات والوزارات
 :الفعالية أنشطة

 لتنفيذها اعتمدت التي البرامج وبوستر يلخص للبلدةللمدينة/ الحالي الوضع عن صور عرض يتم الساحة مدخل في -
 ) المسابقة نتائج عن الفائز )اإلعالن اسم ذكر مع عنها يعبر الذي الفائز والشعار الرؤية عليه بوستر -
 العامة األماكن كافة وفي البلدة/المدينة مؤسسات على وتوزيعها المجتمعي العقد من نسخ طباعة -
 المشروع شعار تحمل رمزية دعائية هدايا وتوزيع ضيافة -
 لبعضهم البلدةالمدينة/ أهل دعم لتعزيز بوجودها البلدةالمدينة/اهل  وتعريف لتسويقها نفسها البلدةالمدينة/ من خدمات أو منتوجات عرض -

 البعض
 )الفعالية في األهل مشاركة لألطفال )لضمان الوجوه على رسم -
 ةالبلدالمدينة/ أهل من زجل فرقة أو دبكة عرض -

 :المقترحة اإلعالنية الوسائل
 الثاني المجتمعي اللقاء إقامة عن المحلي المجتمع إلعالم SMS القصيرة الرسائل استخدام -
 الفعالية في الناس جميع على ليوزع المعتمدة لبرامجوا الخطة تفاصيل فيه فالير -
 البلدةالمدينة/ لتزيين المشروع بألوان الملونة األعالم من أحبال -
 وجد إن الجمهور خدمات اومركز الهيئة المحلية مبنى في فلسطين( يوضع يا عمارRoll up اب ) رول -
 الفائز والشعار الرؤية عن االعالن بوستر -
 ن(فلسطي يا عمار)شعار لتحمل بلدةمدينة/الال ووسط مداخل في اإلعالنية تغيير اللوحات  -
 المشروع شعار دعائية )هدايا( تحمل مواد -

 :المقترحة اإلعالمية التغطية
 مع اللقاء تفاصيل فيه يشرح صحفي خبر ونشر المجتمعي الثاني اللقاء لتغطية المحلي والتلفزيون  الراديو منها المحلية الصحافة دعوة -

 صورة
  www.baladiyat.psااللكتروني  الموقع على الخبر نشر -
 المحلي الراديو في اإلذاعي الصباحي البرنامج في يوم ثاني مقابلة -
 التخطيط وطريقة الخطة لشرح فلسطين تلفزيون  على مقابلة -
 ومواقع التواصل المجتمعي الخاصة بالهيئة المحلية .www.baladiyat.ps االلكتروني الموقع على المعتمدة الخطة عرض -
 )فلسطين يا عمار) الدورية  مجلةال في الصحفي الخبر مع اللقاءات صور نشر -
 مع بالتنسيق الخطة أنجزت هيئات محليةعدة  مع مقابالت عمل يتم بحيث( فلسطين يا عمار) اإلذاعي البرنامج حلقات إحدى تخصيص -

 المحلي الحكم وزارة في الموجودة التنموي  التخطيط وحدة
 

 

http://www.baladiyat.ps/
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 توقيع الوثيقة المجتمعية:. 2
، وبعد مراجعة الخطة التنموية والموافقـة واستكماال لما تم باللقاء المجتمعي الثاني هذه المرحلةفي 

عليها من قبل المجتمع والهيئة المحلية، يصبح من المناسب توثيق هذه الموافقـة مـن خـالل توقيـع 
ـــة  ـــة مجتمعي ـــزامهم توثيق ـــي لهـــذه الخطـــة والت ـــة والمجتمـــع المحل ـــة المحلي بأهـــدافها جســـد تبنـــي الهيئ
 ومخرجاتها.

 لجنة التخطيط التنموي المحليالجهة المنفذة: 
 منسق/ة فريق التخطيط األساسيالمشاركون: 

 : زيارات لمؤسسات/أشخاصأسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ

  يقوم منسق/ة فريـق التخطـيط األساسـي بتحضـير صـيغة مناسـبة للعقـد المجتمعـي الخـاص بتوثيـق
  .19بأداة رقم تبني الخطة باالستعانة 

 لـى أن تتـرك مسـاحة كافيـة تطبع صـيغة العقـد المجتمعـي فـي الصـفحة الثانيـة مـن وثيقـة الخطـة ع
الجهات المقترحة للتوقيع: الهيئة المحلية، والمؤسسات العامة والخاصة المشـاركة، وأفـراد ) للتواقيع

 .(محليون من أصحاب العالقة، ... الخ
   تتولى لجنة التخطيط التنموي المحلي أو من تكلفه بجمع التواقيع تحت صيغة العقد مباشرة، كـل

 بحسب صفته، مع ختم المؤسسة.
 المخرج:

 .الوثيقة المجتمعية معتمدة من قبل الجهات المشاركة في عملية التخطيط 
 . تسليم نسخة من الخطة لوزارة الحكم المحلي3

نســخ  3وري تســليم طـة واعتمادهــا مــن قبــل المجلــس، أصـبح مــن الضــر بعـد االنتهــاء مــن إعــداد الخ
ذات العالقة في وزارة الحكم المحلي )اإلدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني  وائرمن الخطة للد

 واإلدارة العامة للمشاريع واإلدارة العامة للموازنات(. 
ن التنســيق القطــاعي مــع الــوزارات إن وجــود نســخة مــن الخطــة لــدى وزارة الحكــم المحلــي يمكنهــا مــ

األخــرى ذات العالقـــة، كمــا يمكنهـــا مــن معرفـــة األولويــات التنمويـــة للتجمعــات الســـكانية، وبالتـــالي 
توجيه الدعم المالي المخصص للهيئات المحلية بطريقة مدروسـة وأكثـر فاعليـة، يضـاف إلـى ذلـك 

لهيئـات المحليـة للـوزارة بطريقـة تسـاعد أنه يصبح باإلمكان متابعة الموازنات السنوية التـي ترفعهـا ا
 كل من الوزارة والهيئة المحلية في التوجه نحو تحقيق التنمية.        

 رئيس مجلس الهيئة المحليةالجهة المنفذة: 
 أعضاء وموظفو مجلس الهيئة المحلية المشاركون: 

 : اجتماع أسلوب التنفيذ
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   طريقة التنفيذ:
  بتحديد موعد مع اإلدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني في وزارة يقوم رئيس الهيئة المحلية

الحكــم المحلــي بهــدف إطــالع اإلدارة علــى الخطــة التنمويــة المحليــة للتجمــع وتســليمها النســخ 
ـــــــــــك أإن  المطلوبـــــــــــة ـــــــــــا(اارســـــــــــالها ورقيـــــــــــا أو )مكـــــــــــن ذل ـــــــــــع  والكتروني ـــــــــــق موق أو عـــــــــــن طري

www.baladiyat.ps. 
  للتنظــيم والتخطــيط العمرانــي فــي الــوزارة بمراجعــة الخطــة والتأكــد مــن أنهــا تقــوم اإلدارة العامــة

تنســجم مــع اإلطــار العــام لمتطلبــات التخطــيط التنمــوي علــى المســتوى المحلــي؛ وتقــوم بإبــداء 
 المالحظات الالزمة.

  في حال وجـود مالحظـات مـن قبـل الـوزارة، تعـرض أوال علـى مجلـس الهيئـة المحليـة، ومـن ثـم
 لخطة لفريق التخطيط األساسي إلجراء ما قد يلزم من تعديالت.يعاد تقرير ا

 .بعد االنتهاء من إجراء التعديالت، يتم تسليم نسخة محدثة من الخطة للوزارة 
  بعــد اعتمــاد الخطــة مــن الــوزارة يــتم نشــرها كنســخة نهائيــة الكترونيــا علــى موقــع الهيئــة المحليــة

 الخاصة بالهيئة المحلية. ل المجتمعيأو مواقع التواص www.baladiyat.psوكذلك موقع 
 المخرج:

 .الخطة معتمدة من قبل وزارة الحكم المحلي ومنشورة الكترونيا 
 
 

  

http://www.baladiyat.ps/
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  الرابعةالمرحلة 
 اليات التنفيذ؟ ما يوصلنا

 على امتداد تنفيذ الخطة المرحلة:الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ 
 

 :لرابعةخطوات المرحلة ا
 

 وسنويا مباشرة بعد اعداد الخطة/اجراءات التنفيذ: 8الخطوة رقم  
على امتداد تنفيذ /حشد الموارد وبناء الشراكات: 9الخطوة رقم  
 الخطة

 

  



 2017للمدن والبلدات الفلسطينية  لمحليليل التخطيط التنموي اد
 

65 

 

 المتوقعة واألدوار المحلية، التنموية الخطة وتقييم ومتابعة تنفيذ إلدارة مقترحة هيكلية يعرض التالي الشكل والتقييم؛ التنفيذ مرحلتي وأنشطة خطوات بتفصيل البدء قبل
 .فيها المشاركة للجهات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 هيكلية مقترحة إلدارة تنفيذ ومتابعة وتقييم الخطة التنموية المحلية

 المستوى الحكومي

ى
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 لجان المجاالت التنموية

لجنة 

ممثلي 

أصحاب 

 العالقة 

 

 تنسيق وإخبار

 تعاقد/ بناء شراكات

 مجلس الهيئة المحلية

 لجنة التخطيط التنموي المحلي

مستشار 

 قانوني

تنسيق وتزويد 

 بمعلومات

توجيه وإقرار 

 ودعم 

أقسام/ دوائر الهيئة 

 المحلية

 دعم فني وتزويد بمعلومات

تنسيق وإخبار وتعاقد 

 مجتمعي

 تنسيق ومتابعة

تنسيق 

وتبادل 

 ت معلوما

متابعة 

 ودعم
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ار
وز

 

 توجيه وتزويد بمعلومات

تنسيق 

ودعم 

 فني

 توجيه

 
 شركاء التنفيذ 

 (مدني مؤسسات مجتمع /)قطاع خاص

تنسيق وتزويد  متابعة

 بمعلومات

 وحدة التخطيط التنموي

 المحلي 

 تشاور
نصح 

 ودعم فني

 لقاءات البيت المفتوح –المواطنون 

 التخطيط األساسيفريق 

 دعم فني تنسيق وإخبار

 لجنة متابعة تنفيذ الخطة
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اطالق في عملية تنفيذ ومتابعة وتقييم و  فيما يلي تفصيل األدوار المتوقعة لألطراف المشاركة
 الخطة: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مجلس الهيئة المحلية/لجنة التخطيط التنموي المحلي

تنفيذ الخطة من خالل التنسيق متابعة ودعم عملية -

 المباشر مع وحدة التخطيط التنموي المحلي

 إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركاء-

منح التسهيالت للشركاء في إطار ما تسمح به األنظمة -

 والقوانين

العمل على توفير األموال الالزمة لتنفيذ مكونات -

 البرامج/المشاريع

جتمع المحلي على انجازات مجلس اطالع ممثلي الم-

 التنموية المحلية  الهيئة المحلية بما يخص تحقيق الخطة

 

 :التنموي المحليالتخطيط  وحدة

 تحضير خطط تنفيذ سنوية منبثقة عن الخطة التنموية المحلية-
التي ستنفذ من قبل الهيئة المحلية بشكل مباشر  مشاريعال/برامجال مكوناتتحديد -

ومساعدة دوائر الهيئة المحلية في تحضير خطط تنفيذ سنوية منبثقة عن الخطة 
 للهيئة المحليةالتنموية المحلية وإدراجها ضمن الموازنة السنوية 

المحلية لتحضير مقترحات التنسيق مع األقسام/الدوائر المختلفة في الهيئة -
 برامج ومكوناتها/المشاريعدراسات جدوى لتنفيذ التفصيلية/

 لعمل على تجنيد األموال بالتنسيق مع مجلس الهيئة المحليةا-
التي  مشاريعال/برامجال مكوناتالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي لمتابعة إدراج -

 ستنفذ من قبل الوزارات المختلفة ضمن الخطط القطاعية لتلك الوزارات
ومذكرات مساعدة مجلس الهيئة المحلية في التحضير إلبرام عقود واتفاقيات -

 تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المحلي
 مؤسسات المجتمع المدنيالموجهة للقطاع الخاص/ برامجالترويج لل-
 تنفيذ عمليات المتابعة والتقييم السنوي للخطة بمشاركة لجان المجاالت التنموية-
 بعة والتقييمخطط التنفيذ بشكل سنوي في ضوء عمليات المتا اعداد-
 اطالع مجلس الهيئة المحلية على مدى تقدم انجاز الخطة أوال بأول-

 

 :هيئة المحليةال أقسام/دوائر

تحضير خطط تنفيذ سنوية منبثقة عن الخطة التنموية -

 المحلية وإدراجها ضمن موازناتها السنوية

تنفيذ ومتابعة مكونات البرامج/المشاريع المدرجة -

 ضمن خططها السنوية

المشاركة في تحضير دراسات جدوى/مقترحات -

 تفصيلية 

متابعة البرامج ومكوناتها/المشاريع التي تنفذ بالشراكة -

 مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

 المشاركة في عمليات تقييم الخطة-

تحديث المخطط العمراني/الهيكلي حسب توجهات -

 الخطة التنموية المحلية 

 :هيئة المحليةلل المستشار القانوني

تحضير نصوص العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم -

 لبناء الشراكات 

واإلرشاد لمجلس الهيئة المحلية بما يتعلق تقديم النصح -

بإبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع 

 الشركاء

 :ممثلي أصحاب العالقةلجنة 

متابعة انجازات مجلس الهيئة المحلية بما يتعلق  بتنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها -

 التنموية  

 إبرام عقود مجتمعية مع مجلس الهيئة المحلية-

مساعدة مجلس الهيئة المحلية في إيجاد رأي عام داعم داخل المجتمع المحلي -

 لتنفيذ بعض البرامج ومكوناتها/المشاريع

 القيام بدور المساءلة المجتمعية خالل تنفيذ ومتابعة وتقييم الخطة -
 :وزارة الحكم المحلي

تقديم النصح والتوجيه للهيئة المحلية بما يخص تنفيذ -

 مكونات البرامج/المشاريع

التنسيق مع الوزارات األخرى من خالل وزارة الحكم -

المحلي إلدراج بعض مكونات البرامج/المشاريع 

 ضمن موازناتها القطاعية  

ضمن  البرامج مكوناتالتنسيق إلدراج بعض -

المشاريع التي تنفذها دائرة المشاريع في وزارة الحكم 

 المحلي

 :شركاء التنفيذ

تنفيذ البرامج ومكوناتها/المشاريع بالشراكة مع الهيئة المحلية ضمن إطار -

 مذكرات تفاهم  عقود/اتفاقيات/

البرامج ومكوناتها/المشاريع من ضمن الخطة التنموية المحلية والتي  تنفيذ-

 يفترض أن تنفذ من قبل القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني بشكل منفرد

 :المواطن/ة

 مساءلة مجلس الهيئة المحلية-

 متابعة انجاز المجلس-

 المشاركة في اللقاءات المجتمعية-

لجنة متابعة تنفيذ الخطة )ممثلين عن فريق التخطيط األساسي/لجان المجاالت 

 :التنموية(

المساعدة في عمليات تقييم الخطة بشكل دوري على مستوى تحقق األهداف -

 وانجاز البرامج ومكوناتها/المشاريع

 االطالع بشكل دوري على مستوى االنجازات المتحققة بما يتعلق بتنفيذ الخطة-

تقديم دعم فني لوحدة التخطيط التنموي المحلي بما يتعلق بتحضير دراسات -

 الجدوى/المقترحات...الخ

 التنسيق مع دوائر واقسام الهيئة المحلية-
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 المرحلة الرابعة: ما يوصلنا؟ أليات التنفيذ

  اجراءات التنفيذ: 8الخطوة رقم 
 االنشطة:

ووثائق  تحضير دراسات الجدوى ومقترحات مكونات البرامج/المشاريع والبنود المرجعية 8.1
 العطاءات للخطة السنوية )على االقل(.

 تحضير الخطط السنوية لألقسام واقرارها. 8.2
 إقرار الموازنة السنوية للهيئة المحلية. 8.3

المشاريع والبنود المرجعية ووثائق /البرامج تحضير دراسات الجدوى ومقترحات مكونات 8.1
 العطاءات للخطة السنوية )على االقل(

بعــد تحضــير خطــة التنفيــذ الســنوية يصــبح واضــحا مــا هــي التحضــيرات الالزمــة قبــل البــدء بتنفيــذ 
مكونات البرامج/المشاريع. وقـد تشـمل التحضـيرات إعـداد دراسـات الجـدوى/مقترحات تفصـيلية/بنود 

 مرجعية/مخططات ووثائق عطاء. 
اون مــع دوائـر وأقسـام الهيئــة بنـاء علـى ذلـك، تقــوم وحـدة التخطـيط التنمــوي المحلـي بالتنسـيق والتعـ

المحلية المعنية بإعداد التحضيرات الالزمة لتنفيذ مكونات برامج/مشاريع السنة األولى مـن الخطـة 
)ويكــرر ذلــك بشــكل ســنوي لخطــط الســنوات الالحقــة(؛ هــذا ويمكــن البــدء بــإجراء هــذه التحضــيرات 

   مباشرة بعد إقرار مجلس الهيئة المحلية لخطة التنفيذ السنوية.
  دوائر وأقسام الهيئة المحليةالجهة المنفذة: 

 موظفو دوائر وأقسام الهيئة المحلية بما في ذلك وحدة التخطيط التنموي المحليالمشاركون: 
 : اجتماع/ات وعمل مكتبيأسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

  برنـامج عمـل ، يقوم منسق/ة وحدة التخطـيط التنمـوي المحلـي بتجهيـز 20باالستعانة بأداة رقم
إلعداد التحضيرات الالزمة لتنفيذ مكونات البرامج/المشاريع مستندا في ذلك على خطة التنفيذ 

 السنوية.

  يكــون منســق/ة وحــدة التخطــيط مســئوال عــن متابعــة تنفيــذ هــذا البرنــامج واطــالع مجلــس الهيئــة
 المحلية على مستوى انجاز التحضيرات أوال بأول.

  المحليـــة المختلفـــة مســـئولة عـــن إعـــداد التحضـــيرات وذلـــك بموجـــب تكـــون دوائـــر وأقســـام الهيئـــة
برنـامج العمــل المـذكور أعــاله وبالتنسـيق والتعــاون مــع وحـدة التخطــيط التنمـوي المحلــي وفريــق 
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التخطيط االساسي؛ هذا ويمكن االستعانة بأعضاء من لجان المجاالت التنموية للمساعدة في 
 المحلية االستعانة بخبراء/مستشارين لهذا الغرض. إعداد هذه التحضيرات، كما يمكن للهيئة 

 ــــــــي ــــــــات ضــــــــعف حــــــــال ف ــــــــة اإلمكاني ــــــــام للهيئــــــــة المحلي  لتنفيــــــــذ الالزمــــــــة بالتحضــــــــيرات للقي
 إعــداد مجــال فــي موظفيهــا قــدرات بنــاء فــي الهيئــة المحليــة تبــادر أن يفضــل البرامج/المشــاريع،

ــــود المقترحات/تحضــــير الجدوى/كتابــــة دراســــات ــــائق المخططات/إعــــدادمرجعية/اعــــداد  البن  وث
 .  العطاءات

 المخرج:
  عطاءات لمكونات  وثائق/مخططات/مرجعية بنود/مقترحات/جدوى  دراساتجدول العداد

 البرامج/المشاريع.

 واقرارها لألقسام السنوية الخطط تحضير 8.2
 )اختياري(. -

إن امتالك دوائر وأقسام الهيئة المحلية لخطط تنفيذ سنوية منبثقة عن الخطة التنموية المحلية يعد 
 مرجعيـــة لعمـــل دوائـــر وأقســـام الهيئـــة المحليـــة المختلفـــة اطـــر أأمـــرا ضـــروريا؛ فهـــذه الخطـــط تشـــكل 

فتجعـل ، )وتحديدا لمكونات البرامج/المشاريع التي مـن اختصـاص الهيئـة المحليـة أو الشـريكة بهـا(
من هذه الدوائر، دوائر تعمل ضمن رؤية تنموية وليست فقط دوائر لتقديم الخدمات، وهذا بالتأكيد 
يــنعكس إيجابــا علــى رســالة وأداء الهيئــة المحليــة بشــكل عــام. ويمكــن االســتفادة مــن وجــود خطــط 

 ة.التنفيذ السنوية لدى األقسام في عمليات تقييم األداء المؤسسي الذاتي للهيئة المحلي
ومـــن المفيـــد أن تحتـــوي خطـــة التنفيـــذ الســـنوية لـــدائرة أو قســـم مـــا علـــى إطـــار زمنـــي شـــهري لتنفيـــذ 
مكونات برامج/مشاريع تلك السنة وتكاليفها المالية المتوقعة والشخص المسئول عن إدارتها وكذلك 

 التحضيرات الالزمة لتنفيذها.
 دوائر وأقسام الهيئة المحليةالجهة المنفذة: 

 مدراء/رؤساء دوائر وأقسام الهيئة المحلية المشاركون:
 : اجتماع/ات وعمل مكتبيأسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ:

   لتحضـير  21يقوم مـدير/ة أو رئـيس/ة كـل دائرة/قسـم فـي الهيئـة المحليـة باسـتخدام األداة رقـم
خطـة التنفيــذ الســنوية لدائرتـه/ا أو قســمه/ا معتمــدا بشـكل أساســي علــى محتويـات خطــة التنفيــذ 
الســـنوية لـــذلك العـــام، ويـــتم ذلـــك مـــن خـــالل عمـــل مكتبـــي واجتماعـــات تشـــاورية يعقـــدها مـــدراء 
الدوائر ورؤساء األقسام مع موظفيهم وبالتشاور مع وحدة التخطيط التنموي المحلي في الهيئة 
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حليـة وبمشــاركة الــدوائر الماليــة؛ وتكمــن أهميــة إشــراك المــوظفين بتحضــير هــذه الخطــط فــي الم
 تعزيز شعورهم بامتالكها والتزامهم تجاه تنفيذها.

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

مشــاورة الــدائرة الماليــة، وذلــك تمهيــدا لعرضــها علــى مجلــس الهيئــة المحليــة بهــدف إقرارهــا مــن 
اجـــل اخـــذها باالعتبـــار عنـــد اعـــداد الموازنـــة الســـنوية للهيئـــة المحليـــة )علمـــا بـــان موعـــد اعـــداد 

وتسـليمها لـوزارة الحكـم المحلـي يكـون الموازنات السنوية في الهيئات المحليـة هـو شـهر أيلـول، 
 في بدايات شهر تشرين أول العتمادها(.

 المخرج:
 اختياري( المحلية مقرة من المجلس الهيئة وأقسام لدوائر سنوية تنفيذ خطة(. 

 المحلية للهيئة السنوية الموازنة إقرار 8.3
في هذه المرحلة تكـون الدوائر/األقسـام فـي الهيئـة المحليـة تمتلـك خطـة تنفيـذ سـنوية، وعلـى الهيئـة 
المحليــة إدراج تكــاليف تنفيــذها ضــمن موازنتهــا الســنوية حســب األصــول. هــذا ومــن المفتــرض أن 
تنتهــي الهيئــة المحليــة مــن تحضــير موازنتهــا الســنوية حتــى نهايــة شــهر أيلــول مــن كــل عــام تمهيــدا 

سليمها إلـى وزارة الحكـم المحلـي فـي بـدايات شـهر تشـرين أول العتمادهـا حسـب األصـول، آخـذة لت
الوزارة باالعتبار ضرورة انسجام موازنة الهيئة المحلية السنوية مع خطتها التنموية المحلية وخطط 

 التنفيذ السنوية المنبثقة عنها.    

  الهيئة المحلية وزارة الحكم المحليالجهة المنفذة: 
 والدائرة المعنية في وزارة الحكم المحلي  الهيئة المحليةالمشاركون: 

 : عمل مكتبي + جلسة مجلس هيئة محليةأسلوب التنفيذ
 :طريقة التنفيذ

  تقوم الهيئـة المحليـة بتحضـير موازنتهـا السـنوية حسـب األصـول آخـذة باالعتبـار تكـاليف تنفيـذ
 الخطة السنوية للدوائر/األقسام.

 وحـــدة التخطـــيط التنمـــوي المحلـــي بمراجعـــة الموازنـــة والتأكـــد مـــن احتوائهـــا علـــى  يقــوم منســـق/ة
تكــاليف تنفيــذ الخطــة الســنوية للدوائر/األقســام؛ وذلــك قبــل عرضــها علــى المجلــس العتمادهــا 

 حسب األصول.
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  الحكم المحلي العتمادها حسـب األصـول؛  مديريةتسليم نسخة من الموازنة للدائرة المعنية في
زارة باالعتبار ضرورة انسجام الموازنـة مـع الخطـة التنمويـة للهيئـة المحليـة. وتجـدر مع أخذ الو 

اإلشارة ضرورة قيام الهيئة المحلية بإرفاق نسخة من خطة التنفيذ السنوية الخاصة بتلك السنة 
 عند تسليم موازنتها للوزارة وذلك ألغراض التدقيق والمقارنة.

 ـــــةيمكـــــن للج ـــــذ ن ـــــة اداة  دامالخطـــــة اســـــتخ متابعـــــة تنفي ـــــات التشـــــاركية أو إعـــــداد الموازن الموازن
لالطــالع علــى ( www.baladiyat.psحيــث يمكــن زيــارة الصــفحة االلكترونيــة ) .بالمشــاركة

ـــــــــــي  ـــــــــــدليل التخطـــــــــــيط التنمـــــــــــوي المحل ـــــــــــة الخاصـــــــــــة ب حســـــــــــب ادوات المســـــــــــاءلة المجتمعي
 الرابط..............

 :المخرج
  قبل وزارة الحكم المحلي.موازنة سنوية للهيئة المحلية معتمدة من 

  حشد الموارد وبناء الشراكات: 9الخطوة رقم 
 االنشطة:

 تجنيد االموال 9.1
 تحضير العقود/االتفاقيات/مذكرات التفاهم وتوقيعها 9.2

 تجنيد االموال 9.1
لنجاح يعتبر توفير التمويل الالزم لتنفيذ البرامج ومكوناتها/المشاريع من العوامل االساسية والهامة 

، وهنــا البــد مــن االشــارة الــى ضــرورة االعتمــاد علــى ومخرجاتهــا عمليــة التخطــيط التنمــوي المحلــي
مـن  والتـي التمويل الذاتي واالستفادة من الموارد واالمكانيات المتاحة للهيئة المحلية والمدينة/البلـدة

 يمنـع القيـام بعمليـة البـالطبع ، وهـذا تم دراستها وتحديدها خالل مرحلة اعداد الخطـة المفترض انه
كـــوزارة الحكـــم المحلـــي أو صـــندوق تطـــوير )تجنيـــد االمـــوال الالزمـــة مـــن خـــالل الجهـــات الرســـمية 

 ، أو من خالل التوجه للجهات المانحة مباشرة.(واقراض البلديات
 المدني: المجتمع ومؤسسات الخاص القطاع لدى مكونات البرامج/المشاريع بعض . ترويج1

نــات البرامج/المشــاريع يمكــن للقطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المــدني هنــاك نوعــان مــن مكو 
المشاركة في تنفيذها؛ النوع األول تنفذها الهيئة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص أو مؤسسات 
المجتمــع المــدني، أمــا النــوع الثــاني ينفــذها القطــاع الخــاص أو مؤسســات المجتمــع المــدني بشــكل 

الضـــروري أن تقـــوم الهيئـــة المحليـــة بـــالترويج لكـــال النـــوعين لـــدى القطـــاع منفـــرد. وعليـــه فانـــه مـــن 
الخاص ومؤسسات المجتمع المدني )وخصوصا تلك التي اتفق علـى تنفيـذها أو تمويلهـا مـع جهـة 



 2017للمدن والبلدات الفلسطينية  لمحليليل التخطيط التنموي اد
 

71 

 

محليـــة خـــالل مرحلـــة التوصـــيف(، وهـــذا يتطلـــب وجـــود برنـــامج تـــرويج واضـــح وفعـــال يبـــين الفئـــة 
 ات الترويج المناسبة والجهات المسئولة عن تنفيذها. المستهدفة من الترويج ومواعيد وآلي

 وحدة التخطيط التنموي المحليالجهة المنفذة: 
 موظف/ة وحدة التخطيط التنموي المحلي وفريق التخطيط األساسيالمشاركون: 

 : اجتماع/ات +عمل مكتبيأسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ:

  لتحضير برنامج لترويج  22يقوم منسق/ة وحدة التخطيط التنموي المحلي باستخدام األداة رقم
بعض مكونات البرامج/المشاريع لدى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمـع المـدني؛ وذلـك بعـد 
االستفسار والتشـاور مـع جهـات ذات عالقـة مـن داخـل الهيئـة المحليـة وخارجهـا، بمـا فـي ذلـك 

 ألساسي. فريق التخطيط ا

  يقـــوم المنســـق/ة بتســـليم نســـخة مـــن برنـــامج التـــرويج للجنـــة التخطـــيط التنمـــوي المحلـــي تمهيـــدا
 الطالع أعضاء المجلس عليه.

  يكون منسق/ة وحدة التخطيط مسئوال عن متابعة تنفيذ برنـامج التـرويج واطـالع مجلـس الهيئـة
 المحلية على مدى االنجازات أوال بأول.

 بعــض  بتنفيــذ للقيــام الخــاص القطــاع لتشــجيع حــوافز بتقــديم المحليــة ةالهيئــ تقــوم أن المهــم مــن
 :الحوافز هذه ومن االستثماري؛ الطابع ذات المشاريع مكونات البرامج/

 الالزمة. والمعامالت التراخيص إصدار في التسريع -
 التراخيص.  رسوم دفع في تسهيالت تقديم -
 الالزمة. والخدمات التحتية البنى توفير -
 التبرعات:. جمع 2

إن خطط التنفيذ السنوية التـي تـم إعـدادها مـن قبـل وحـدة التخطـيط التنمـوي المحلـي تبـين مكونـات 
البرامج/المشـاريع المرشــحة للتمويــل مـن خــالل جمــع التبرعــات مـن أبنــاء المدينة/البلــدة الميســورين، 
 والتــي تكــون علــى األغلــب غيــر ربحيــة )ذات طــابع خيــري تعــود بالفائــدة علــى عامــة النــاس(، مثــل

 بناء المدارس والعيادات الصحية وتسوير المقابر...الخ.  
 مجلس الهيئة المحليةالجهة المنفذة: 

أعضاء من مجلس الهيئة المحلية، فريق التخطيط األساسي أعضاء من لجنة ممثلي المشاركون: 
 أصحاب العالقة
 : اجتماع/اتأسلوب التنفيذ
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   طريقة التنفيذ:
 نموي المحلي، مستندا إلى خطـة التنفيـذ السـنوية، بضـبط كافـة يقوم منسق/ة وحدة التخطيط الت

مكونــات البرامج/المشــاريع المرشــحة للتمويــل مــن خــالل جمــع تبرعــات مــن أبنــاء المدينة/البلــدة 
 الميسورين سواء كانوا مقيمين أو مغتربين.

 لــــدة تقـــوم الهيئـــة المحليــــة برعايـــة تشـــكيل لجنــــة مهمتهـــا جمـــع التبرعــــات مـــن أبنـــاء المدينة/الب
الميسورين لتنفيذ بعض مكونات البرامج/المشاريع، ويمكـن أن تتشـكل هـذه اللجنـة مـن أعضـاء 
مجلس الهيئة المحلية وفريق التخطـيط األساسـي ومـن بعـض الوجهـاء وممثلـي العـائالت. هـذا 
وفـــي حـــال وجـــود فرصـــة فـــيمكن تشـــكيل لجنتـــين األولـــى تكـــون مهمتهـــا االتصـــال بالميســـورين 

 االتصال بالميسورين المغتربين من أبناء المدينة/البلدة. المقيمين، واألخرى 

  تقوم الدائرة المالية في الهيئة المحلية بترصـيد التبرعـات الخاصـة بتنفيـذ مكـون برنامج/مشـروع
 ما سواء النقدية أو العينية أوال بأول وبحسب األصول.

 /مشــروع مــا بشــكل يــتم اطــالع المــواطنين علــى حجــم التبرعــات الخاصــة بتنفيــذ مكــون برنامج
 دوري؛ هذا يفيد في تشجيع مواطنين جدد للتبرع.

 تمويل: على للحصول مانحة لجهات التقديم. 3
يكون تمويل مكونات البرامج/المشـاريع المرشـحة للتمويـل مـن قبـل الجهـات المانحـة بشـكل أساسـي 

مــن خــالل إمـا مــن خـالل صــندوق تطــوير وإقـراض البلــديات أو مـن خــالل وزارة الحكــم المحلـي أو 
الجهــات المانحـــة مباشـــرة. ولضـــمان حشـــد األمـــوال؛ ال بــد مـــن وجـــود برنـــامج واضـــح وفعـــال يبـــين 

 الجهة التي سيتم التقديم من خاللها ومواعيد وآليات التقديم.
 وحدة التخطيط التنموي المحليالجهة المنفذة: 

 موظف/ة وحدة التخطيط التنموي المحليالمشاركون: 
 تبي+ اجتماع/اتمك : عملأسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ:

  تحضير برنامج للتقديم للجهات المانحـة؛ وذلـك بيقوم منسق/ة وحدة التخطيط التنموي المحلي
بعد االستفسار والتشاور مع الجهات ذات العالقة من داخل الهيئة المحليـة وخارجهـا، بمـا فـي 

 ذلك فريق التخطيط األساسي.

  ـــدا يقـــوم المنســـق/ة بتســـليم نســـخة مـــن ـــامج التقـــديم للجنـــة التخطـــيط التنمـــوي المحلـــي تمهي برن
 الطالع أعضاء المجلس عليه.
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 :للتخطيط والتطوير/البلديات المشتركة ( للمجالس المشتركةتحضيرات التنفيذ) رابعةإرشادات المرحلة ال

 بشكل عام، تتبع نفس المنهجية المتبعة للمدن والبلدات، بحيث يكون المجلس المشترك بمثابة الهيئة المحلية -

 يتم إعداد خطط تنفيذ سنوية لألقسام )إن وجدت(  -

  يكـــون منســـق/ة وحـــدة التخطـــيط التنمـــوي المحلـــي مســـئوال عـــن تنفيـــذ برنـــامج التقـــديم للمـــانحين
 واطالع مجلس الهيئة المحلية على تطور االنجاز أوال بأول.

 المخرجات:

  لدى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.برنامج ترويج ومكونات برامج/مشاريع 

 .مبلغ مالي لتنفيذ بعض مكونات البرامج/المشاريع غير الربحية وذات الطابع الخيري 

 .برنامج تقديم للجهات المانحة 
 :مالحظات

: مـــن تـــذكير باللقـــاء الخـــاص لتشـــجيع التنفيـــذ المشـــترك للبـــرامج ومكوناتها/المشـــاريع المشـــتركة .1
فــي الهيئــات المحليــة المتجــاورة والتــي  يــة المرحلــة الرابعــة اجتمــاع منســقي التخطــيطالمهــم ومنــذ بدا

ة امراعــو  هـامـن أجــل مناقشـة اجـراءات التنفيــذ المتعلقـة ب نـتج عـن خططهـا برامج/مشــاريع مشـتركة،
عـداد الوثـائق الالزمـة وتحضـير الخطـط السـنوية لـدوائر واقسـام الهيئـات المحليـة وكــذلك ذلـك عنـد إ 

كـــذلك عنـــد و  تـــوفير التمويـــل الـــالزمالتنبـــه لـــذلك مـــن اجـــل ، اضـــافة الـــى الموازنـــات الســـنويةقـــرار إ
 /االتفاقيات/مذكرات التفاهم وتوقيعها.تحضير العقود

 لتشجيع أبناء المدينة/البلدة المغتربين على التبرع، من المهم عمل ما يلي:. 2
 مأسسة التواصل مع أبناء المدينة/البلدة في المهجر. -

جتماع/مؤتمر سنوي للمغتربين أثناء تواجدهم في المدينة/البلدة في الفترة الصيفية الطالعهم عقد ا -
 على التطورات التنموية في المدينة/البلدة.

 إيجاد آليات لمراعاة مصالحهم والحفاظ على ملكياتهم خالل فترة غيابهم. -

صفحة  استمرارية التواصل معهم أثناء غيابهم من خالل قنوات التواصل االلكتروني وإعداد -
 الكترونية خاصة بالهيئة المحلية حول هذا الموضوع وانجازات المجلس والخطة التنموية المحلية.

 

 وتوقيعها التفاهم مذكرات/االتفاقيات/تحضير العقود 9.2
  تفاهم: مذكرات/اتفاقيات/عقود صياغات . تحضير1

أثناء وبعد تنفيذ حملة ترويج مكونـات البرامج/المشـاريع لـدى القطـاع الخـاص ومؤسسـات المجتمـع 
المــدني، يبــدأ المســتثمرون ومؤسســات المجتمــع المــدني بمراجعــة الهيئــة المحليــة حــول تنفيــذ بعــض 
مكونـــــات البرامج/المشـــــاريع بالشـــــراكة مـــــع الهيئـــــة المحليـــــة؛ وفـــــي حـــــال الوصـــــول إلـــــى تفاهمـــــات 
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ــــــانوني تحضــــــير بالخصــــــوص  ــــــة مــــــن مستشــــــارها الق ــــــة المحلي ــــــب الهيئ مــــــع هــــــذه الجهــــــات، تطل
العقود/االتفاقيات/مـــــذكرات التفـــــاهم المناســـــبة تمهيـــــدا إلبـــــرام الشـــــراكات مـــــع القطـــــاع الخـــــاص أو 

 مؤسسات المجتمع المدني. 
 المستشار القانوني للهيئة المحليةالجهة المنفذة: 

المحلي/مــدراء دوائــر أو أقســام الهيئــة المحلية/لجنــة  منســق/ة وحــدة التخطــيط التنمــوي المشــاركون: 
 التخطيط التنموي المحلي

 مكتبي : عملأسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ:

  في حال وجود فرصة للشراكة مع القطـاع الخـاص أو مؤسسـة مـن مؤسسـات المجتمـع المـدني
ـــــة التخطـــــيط التنمـــــوي المحلـــــي  ـــــذ مكـــــون برنامج/مشـــــروع مـــــا، تقـــــوم لجن بالتشـــــاور مـــــع لتنفي

 الدائرة/القسم المعني ومع منسق/ة وحدة التخطيط التنموي المحلي حول أنسب صورة للشراكة.

  تقوم لجنة التخطيط التنموي المحلي بعرض الصورة على مجلس الهيئة المحلية للتشاور وأخـذ
 موافقة مبدئية.

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

  يطلب رئيس الهيئة المحلية من المستشار القانوني تحضير العقود/االتفاقيات/مذكرات التفاهم
 وذلك بالتنسيق مع الدائرة أو القسم المعني في الهيئة المحلية.

  تعرض الصياغات على مجلس الهيئـة المحليـة لمراجعتهـا، كمـا تعـرض فـي نفـس الوقـت علـى
 لشريكة لمراجعتها أيضا.الجهة ا

  ـــة آخـــذا ـــاهم بصـــورتها النهائي ـــانوني بوضـــع العقود/االتفاقيات/مـــذكرات التف يقـــوم المستشـــار الق
باالعتبار مالحظات مجلس الهيئة المحلية والجهـة الشـريكة )فـي هـذه المرحلـة تعـرض الصـيغ 

 على مديرية الحكم المحلي للعلم وحسب األصول(.

 تفاهم: مذكرات توقيع/الخاص القطاع مع عقود . إبرام2
في هذه المرحلة تكون الصيغ النهائية من العقود ومذكرات التفاهم جـاهزة بشـكلها النهـائي لتعـرض 
علـــى المجلـــس تمهيـــدا العتمادهـــا وتفـــويض رئـــيس الهيئـــة المحليـــة بـــالتوقيع عليهـــا؛ وبشـــكل عـــام 

ونــات برامج/مشــاريع ذات تســتخدم العقــود لتنظــيم عالقــات الشــراكة مــع القطــاع الخــاص لتنفيــذ مك
طــابع ربحــي، فــي حــين تســتخدم مــذكرات التفــاهم لتنظــيم عالقــات الشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع 

 المدني لتنفيذ مكونات برامج/مشاريع غير ربحية. 
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 مجلس الهيئة المحلية الجهة المنفذة: 
 رئيس الهيئة المحلية والشركاءالمشاركون: 

 المحلية : جلسة لمجلس الهيئةأسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ:

  فــي هــذه المرحلــة تكــون الصــيغ النهائيــة مــن العقــود ومــذكرات التفــاهم جــاهزة بشــكلها النهــائي؛
وعليـــه يـــتم عرضـــها علـــى مجلـــس الهيئـــة المحليـــة العتمادهـــا وتفـــويض رئـــيس الهيئـــة المحليـــة 

 بالتوقيع عليها.

  .يتم تحضير العدد الالزم من النسخ الجاهزة للتوقيع 

   يتم توجيه دعوة للجهـة الشـريكة للتوقيـع تمهيـدا للبـدء بتنفيـذ مكونـات البرامج/المشـاريع؛ حيـث
يقتــرح أن يكــون التوقيــع خــالل جلســة مجلــس الهيئــة المحليــة تعقــد خصيصــا لهــذا الغــرض، أو 
يمكن أن يتم التوقيع خالل احتفال يـتم التحضـير لـه ويشـارك فيـه ممثلـون عـن لجنـة أصـحاب 

 العالقة.

 يـتم كأن المحلي؛ المجتمع ممثلي لجنة مع مجتمعي عقد بتوقيع تقوم أن المحلية للهيئة يمكن 
 مــا منطقــة فــي زراعيــة طــرق  فــتح عمليــة بتســهيل المــواطنين التــزام حــول مجتمعــي عقــد توقيــع
 العمراني/الهيكلي. المخطط خارج
 المخرج:
 .صيغ من العقود/االتفاقيات/مذكرات التفاهم موقعة 
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 الخامسةالمرحلة 
 اعداد الخطة السنوية القادمةتقييم و ؟ هل وصلنا

 سنويا الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المرحلة:
 

 :خامسةخطوات المرحلة ال
 

 /سنويامتابعة وتقييم واطالع: 10الخطوة رقم  
 /سنويااعداد الخطة السنوية القادمة: 11الخطوة رقم  
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 متابعة وتقييم واطالع: 10الخطوة رقم 
 االنشطة:

 القادمة. السنة خطة مسودة واعداد المتابعة والتقييم السنوي للخطة 10.1
عقد لقاء البيت المفتوح السنوي الطالع المجتمع المحلي على مدى تحقق الخطة  10.2

 القادمة )اللقاء المجتمعي السنوي(. السنة خطة ومسودة

 القادمة السنة خطة مسودة للخطة واعداد السنوي  والتقييم المتابعة 10.1
من المهم أن تتم متابعة خطة التنفيذ السنوية بشكل سنوي؛ بحيث تكون المتابعة من خالل ضبط 
مكونات البرامج/المشاريع المتأخرة التي لم تنفذ في عام ما بحسب ما كان مخطط لها، وأيضا من 

ُمَســّبق وكـان مـن المفتــرض تنفيـذها فــي  خـالل ضـبط مكونــات البرامج/المشـاريع التـي نفــذت بشـكل
أعوام الحقة. كما أنه من المهم إجـراء تقيـيم سـنوي لمـدى تحقـق األهـداف التنمويـة وانجـاز البـرامج 
التـــي حـــددتها الخطـــة؛ علـــى أن يرتكـــز التقيـــيم علـــى المؤشـــرات التنمويـــة التـــي حـــددت مســـبقا فـــي 

ين البـــرامج التنمويـــة ومؤشـــرات القيـــاس مصـــفوفة المتابعـــة والتقيـــيم؛ وهـــي المصـــفوفة التـــي تـــربط بـــ
 ومصادرها وطريقة قياسها، وبناء على ذلك يتم اعداد مسودة خطة السنة القادمة.

 وحدة التخطيط التنموي المحلي، لجنة التخطيط التنموي المحليالجهة المنفذة: 
ر ورؤسـاء لجنـة متابعـة تنفيـذ الخطـة، مـدراء الـدوائموظف/ة وحدة التخطيط المحلـي، المشاركون: 
 االقسام المعنية
 : اجتماع/ات + عمل مكتبيأسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ:

  ــــات  23يقــــوم منســــق/ة وحــــدة التخطــــيط التنمــــوي المحلــــي باســــتخدام األداة رقــــم لضــــبط مكون
البرامج/المشاريع المتأخرة عن التنفيذ في العام المعني بـالتقييم وتلـك المنفـذة بشـكل ُمَسـّبق مـن 

 األعوام الالحقة.

  يقــوم المنســق/ة باالتصــال بالشــركاء، وكــذلك المنفــذين لمكونــات البرامج/المشــاريع مــن القطــاع
 الخاص ضمن الخطة لتقديم التقارير الالزمة.

 أيضـــا بتلخـــيص قـــيم المؤشـــرات التنمويـــة الـــواردة فـــي  24/ة باســـتخدام األداة رقـــم يقـــوم المنســـق
؛ وذلـك بالتعـاون مـع الجهـات ذات العالقـة مـن داخـل الهيئـة المحليـة مصفوفة المتابعة والتقييم

وخارجها، بما في ذلك فريق التخطيط األساسي، مستعينا بمصـادر المعلومـات وأدوات القيـاس 
عمليـــة التقيـــيم هـــذه تبـــدأ وفة المتابعـــة والتقيـــيم، ومـــن األفضـــل أن بحســـب مـــا وردت فـــي مصـــف

 من كل عام.  أيلولخالل شهر 
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 بناء على مراجعة وثيقة االطار التنموي وخطة التنفيذ  اعداد مسودة خطة السنة القادمة
 الرباعية وبرامجها/مشاريعها.

 رامج/المشـاريع ونسـخة يقـوم المنسـق/ة بتسـليم نسـخة مـن نتـائج عمليـة ضـبط تنفيـذ مكونـات الب
 مجلــس الهيئــة المحليــةلــرئيس وأعضــاء  ومســودة خطــة الســنة القادمــة مــن نتــائج عمليــة التقيــيم

تمهيدا الطالع الجمهور عليها من خـالل لقـاء مجتمعـي )البيـت المفتـوح( يعقـد خصيصـا لهـذا 
 الغرض قبل نهاية شهر تشرين ثاني من ذلك العام.

  بعـــين االعتبـــار، واجـــراء التعـــديالت معـــي )البيـــت المفتـــوح( مجتاللقـــاء اليجـــب أن تؤخـــذ نتـــائج
 خطة السنة القادمة. الالزمة على

 تنفيــــذ الخطــــة كأحــــد األجســــام التــــي يجــــب أن تبقــــى تعمــــل بفاعليــــة  تابعــــةم نــــةلجدور  تأكيــــد
أي جهـات يجب وضع جدول اجتماعات دوري مع مـوظفي الهيئـة المحليـة و  حيثوباستمرار، 

   عمل اللجنة.اخرى ذات عالقة لضمان 

 :المخرج
 .ملخص المتابعة والتقييم السنوي للخطة التنموية المحلية ومسودة خطة السنة القادمة 

عقد لقاء البيت المفتوح السنوي الطالع المجتمع المحلي على مدى تحقق الخطة  10.2
 ومسودة خطة السنة القادمة )اللقاء المجتمعي السنوي(

من إعداد التقييم السنوي للخطة واطالع مجلس الهيئة المحلية  في هذه المرحلة، وبعد االنتهاء
هذا التقييم؛ يصبح من الضروري إطالع المجتمع المحلي أيضا على هذه النتائج  على نتائج

وذلك من خالل عقد لقاء مجتمعي )البيت المفتوح( توجه فيه الدعوة إلى أعضاء لجنة ممثلي 
ية وأعضاء وموظفي الهيئة المحلية وآخرين من الوجهاء أصحاب العالقة ولجان المجاالت التنمو 

 وممثلي الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة. 
إن عقـد مثــل هــذا اللقــاء يعتبــر أمــر ضــروري لوبقــاء علــى التواصــل بــين الهيئــة المحليــة والمجتمــع 
ـــالطبع ســـيعزز مـــن ثقـــة  ـــذ مخرجاتهـــا؛ وهـــذا ب ـــة التخطـــيط التنمـــوي وتنفي ـــي بخصـــوص عملي المحل

لجمهــور بعمليــة التخطــيط كــأداة لتنظــيم العمــل التنمــوي المحلــي. مــن ناحيــة أخــرى، إن عقــد هــذا ا
اللقــاء الســنوي ســيحفز الهيئــة المحليــة ويزيــد مــن التزامهــا بالســعي قــدما لتحقيــق األهــداف التنمويــة 

 بحسب ما وردت في خطتها التنموية المحلية.
 وحدة التخطيط التنموي المحليالجهة المنفذة: 

ممثلو المجتمع المحلي، فريق التخطيط األساسي، أعضاء لجان المجـاالت التنمويـة، لمشاركون: ا
 أعضاء مجلس وموظفو الهيئة المحلية
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 : اللقاء المجتمعي السنوي أسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

  بتحضـــير صـــيغة  -خـــالل اجتمـــاع-يقـــوم منســـق/ة وحـــدة التخطـــيط  24باالســـتعانة بـــأداة رقـــم
 الدعوة التي سيتم توجيها للمدعوين مرفقا معها أجندة اللقاء. 

   اللقــاء المجتمعــي  لقــاء البيــت المفتــوح االولتســتكمل بــاقي خطــوات التنفيــذ حســب خطــوات(
 .األول( والثاني

  ـــــرة ـــــف احـــــد مـــــوظفي وحـــــدة التخطـــــيط التنمـــــوي )أو أي دائ أخـــــرى( بتســـــجيل مالحظـــــات يكل
 وتوصيات المشاركين أثناء اللقاء.

  يمكـن اســتخدام وســائل التواصـل المجتمعــي مــن أجـل اخــذ التغذيــة الراجعـة مــن قبــل المــواطنين
 على التقرير السنوي لتنفيذ الخطة. 

  فــي حــال بــروز مواضــيع خالفيــة اثنــاء اللقــاء يمكــن للجنــة متابعــة تنفيــذ الخطــة اســتخدام اداة
الســتماع الحقــا وبعــد اللقــاء لمناقشــتها، وذلــك لضــمان عنصــر المســاءلة فــي التنفيــذ جلســات ا

( www.baladiyat.psحيـث يمكـن زيـارة الصـفحة االلكترونيـة )وليس فقط كـإعالم واخبـار. 
حســب ت المســاءلة المجتمعيــة الخاصــة بــدليل التخطــيط التنمــوي المحلــي الالطــالع علــى ادو 
 الرابط..............

 المخرج:
 .)تقرير اللقاء المجتمعي السنوي )لقاء البيت المفتوح 

 : اعداد الخطة السنوية القادمة11الخطوة رقم 
 االنشطة:

 وخطط اقسام الهيئة المحلية (نهائي بشكل)اعداد خطة التنفيذ السنوية 11.1
 إقرار خطة التنفيذ السنوية 11.2

 اقسام الهيئة المحليةاعداد خطة التنفيذ السنوية )بشكل نهائي( وخطط  11.1
 . اعداد خطة التنفيذ السنوية القادمة:1
 التنفيذ خطة اعداد باإلمكان يصبح للخطة، السنوية والتقييم المتابعة عملية من االنتهاء بعد

 المتابعة عملية خالل توصيات من نتج ما على باالعتماد القادمة )بشكل نهائي( وذلك السنوية
 .والتقييم

 وحدة التخطيط التنموي المحلي ودوائر/اقسام الهيئة المحليةالجهة المنفذة: 
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 موظف/ة وحدة التخطيط التنموي المحلي وموظفو دوائر/أقسام الهيئة المحليةالمشاركون: 
 عمل مكتبياسلوب التنفيذ: 
 طريقة التنفيذ:

  بالتعاون ( نهائي بشكل)يقوم منسق/ة وحدة التخطيط بإعداد خطة التنفيذ السنوية القادمة
مع مدراء الدوائر/األقسام في الهيئة المحلية آخذا باالعتبار التوصيات الناتجة من عملية 
المتابعة والتقييم، حيث من المقترح أن يتم ذلك خالل شهر كانون ثاني؛ أي بعد االنتهاء 

 من عملية المتابعة والتقييم السنوي.

 من دوائر/أقسام الهيئة المحلية تحضير  يقوم منسق/ة وحدة التخطيط التنموي المحلي بالطلب
خطط التنفيذ السنوية ألقسام الهيئة المحلية للسنة القادمة معتمدين في ذلك على خطة التنفيذ 

 السنوية المعدة التي أعدتها وحدة التخطيط التنموي المحلي في الهيئة المحلية.  
 المخرج:

 امها.خطة سنوية للهيئة المحلية وخطط سنوية لدوائرها/أقس 

 السنوية التنفيذ خطة إقرار 11.2
من الضروري في هذه المرحلة أن يقوم مجلـس الهيئـة المحليـة باعتمـاد خطـة التنفيـذ السـنوية التـي 
أعدتها وحدة التخطيط التنمـوي المحلـي وخطـط االقسـام التـي أعـدتها دوائـر وأقسـام الهيئـة المحليـة؛ 

ة المحليـة تمهيـدا ألخـذها بعـين االعتبـار عنـد وذلك إلعطائها صفة الرسـمية مـن قبـل مجلـس الهيئـ
 إعداد الموازنة السنوية للهيئة المحلية. 

 وحدة التخطيط التنموي المحلي/لجنة التخطيط التنموي المحلي الجهة المنفذة: 
 مجلس الهيئة المحلية أعضاء المشاركون:

 : جلسة مجلس الهيئة المحليةأسلوب التنفيذ
   طريقة التنفيذ:

  منســق/ة وحــدة التخطــيط التنمــوي المحلــي بتســليم نســخ مــن خطــة التنفيــذ الســنوية وخطــط يقــوم
 األقسام إلى رئيس الهيئة المحلية.

  يقوم رئيس مجلس الهيئة المحلية بتوزيع نسـخ مـن خطـة التنفيـذ السـنوية وخطـط األقسـام علـى
 أعضاء المجلس لمراجعتها تمهيدا العتمادها.



 2017للمدن والبلدات الفلسطينية  لمحليليل التخطيط التنموي اد
 

81 

 

 :للتخطيط والتطوير/البلديات المشتركة ( للمجالس المشتركةمتابعة وتقييم) خامسةإرشادات المرحلة ال

 بشكل عام، تتبع نفس المنهجية المتبعة للمدن والبلدات -

 في اللقاء المجتمعي، يجب مراعاة حضور ممثلين من المدن/ البلدات المشاركة في المجلس المشترك -

في عملية تقييم واطالق الخطة التنموية المحلية، يراعى فيها نفس اإلرشادات السابقة الخاصة بتوزيع مكونات  -

 البرامج/المشاريع على مدن/بلدات المجلس المشترك 

-  

 لخطـط لوحـدة التخطـيط التنمـوي المحلـي إلجـراء مـا يلـزم مـن في حال وجود مالحظات، تعاد ا
مجتمعــي اللقــاء نســيق مــع الدوائر/األقســام المعنيــة، وبمــا ينســجم مــع مخرجــات التعــديالت بالت
 .(السنوي  )البيت المفتوحالسنوي 

  بعـــد االنتهـــاء مـــن إجـــراء التعـــديالت المطلوبـــة، يقـــوم المجلـــس باعتمـــاد خطـــة التنفيـــذ الســـنوية
 .ونشرها سام في أول جلسة الحقةوخطط االق

 المخرج:
 ة خطة تنفيذ للسنة القادمة وخطط تنفيذ لألقسام معتمدة من قبل مجلس الهيئة المحلي

 ومنشورة وموثقة الكترونيا.
 :مالحظة

 ـــــذكير باللقـــــاء الخـــــاص لتشـــــجيع الت للبـــــرامج تقيـــــيم المشـــــترك واعـــــداد خطـــــة الســـــنة القادمـــــة ت
ــــة الخامســــة اجتمــــاع منســــقي ومكوناتها/المشــــاريع المشــــتركة ــــذ بدايــــة المرحل : مــــن المهــــم ومن

التخطيط في الهيئـات المحليـة المتجـاورة والتـي قامـت بتنفيـذ برامج/مشـاريع مشـتركة، مـن أجـل 
ــــك عنــــد إعــــداد الخطــــط الســــنوية القادمــــة.  ــــة بهــــا، ومراعــــاة ذل مناقشــــة عمليــــة التقيــــيم المتعلق
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 االدوات:
 االجندة واالدوار: (1االداة رقم )

 أجندة مقترحة لالجتماع التوجيهي للهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية 1.1
 

 أجندة مقترحة لالجتماع التوجيهي للهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية
 

  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح
 االفتتاح والترحيب دقيقة 10
 للبلدة /التخطيط التنموي المحلي للمدينةعرض حول مفهوم وأهمية  دقيقة 90

 عرض حول أهمية مرحلة التهيئة واالستعداد لدى الهيئة المحلية
 عرض حول منهجية إعداد الخطة واللجان المختلفة المشاركة وأهمية المشاركة المجتمعية

 عرض حول عملية التشخيص والربط المكاني
 وضمن إمكانيات الهيئةعرض حول ضرورة أن تكون الخطة واقعية 

 التأكيد على ضرورة التنسيق مع المديرية بجميع أنشطة الخطة
 المساءلة المجتمعية في التخطيط التنموي المحليعرض حول 

 نقاش ومالحظات دقيقة 20
 االدوار المختلفة للجهات المرشحة للمشاركة في عملية التخطيط 1.2

 :دور الهيئة المحلية 
 التخطيط األساسي وتوجيهه والتنسيق معه وإقرار تشكيل مختلف اللجان. تشكيل نواة فريق .1
 إقرار نتائج ومخرجات الخطة بمراحلها المختلفة. .2
 التنسيق مع وزارة الحكم المحلي والمديرية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. .3
 المشاركة في عضوية اللجان المختلفة. .4
 المختلفة.المشاركة في أنشطة عملية التخطيط  .5
حشد مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص للمشاركة في عملية التخطيط وكذلك للترويج  .6

 لها.
 العمل على متابعة تنفيذ مخرجات الخطة وتجنيد األموال وتوفير الدعم الالزم لها. .7
 :دور المجتمع المحلي 
ي رسم السياسات القيام بدوره في ترسيخ العمل الديمقراطي من خالل المشاركة الفاعلة ف .1

 وعمليات التخطيط.
 المشاركة في أنشطة عملية التخطيط التنموي المحلي. .2
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 المشاركة في عضوية اللجان المختلفة. .3
 تزويد فريق التخطيط واللجان المختلفة بالمعلومات واآلراء. .4
 اعتماد الخطة التنموية وإعطاءها صفة الشرعية )المجتمعية(. .5
 التي تخرج عن الخطة. التنموية ومكوناتها/المشاريع البرامجالمشاركة في تنفيذ بعض  .6
 إبرام شراكات ومذكرات تفاهم مع مجلس الهيئة المحلية إلنجاز العمل التنموي في المدينة/البلدة. .7
 :دور لجنة التخطيط المحلي 
 حلقة الوصل بين فريق التخطيط األساسي والهيئة المحلية. .1
العالقة وتشكيل نواتي فريق التخطيط االساسي  االشتراك مع مؤسسات المجتمع بتحليل اصحاب .2

 ولجان المجاالت التنموية وتحضير خطة تنفيذ وهيكلية عملية التخطيط.
 تنسيق وتبادل آراء مع فريق التخطيط األساسي. .3
 المشاركة في عضوية فريق التخطيط األساسي. .4
  متابعة عملية التخطيط والتأكد من أنها تسير حسب المخطط. .5
 الهيئة المحلية على اطالع بمجريات عملية التخطيط.إبقاء مجلس  .6
 المشاركة في أنشطة عملية التخطيط المختلفة. .7
 :دور فريق التخطيط االساسي 
 إدارة وقيادة عملية إعداد الخطة بجميع مراحلها. .1
 تصميم هيكلية إدارة عملية التخطيط وتنفيذها. .2
 وتقديم الدعم الفني لها.المشاركة في عملية تشكيلة لجان المجاالت التنموية  .3
 تحضير التقرير التشخيصي. .4
 التنسيق لكافة االنشطة بما في ذلك إدارة االجتماعات وورش العمل. .5
 تحضير وثيقة الخطة التنموية المحلية. .6
 تحضير أية تقارير أخرى الزمة أثناء عملية التخطيط. .7
 إدارة عملية تنفيذ الخطة؛ وهذا يتطلب: .8
 المشاريع التي سيتم تنفيذها والجهة المنفذة.ومكوناتها/ جالمشاركة في تحديد البرام 
 .مساعدة الهيئة المحلية في إدراج الخطة ضمن الموازنة السنوية 
  التي ستنفذ من قبل جهات خارج الهيئة المحلية. المشاريعومكوناتها/ البرامجمتابعة تنفيذ 
 المشاريع.مكونات البرامج/ تحضير مقترحات 
  المحلية في التحضير إلبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مؤسسات مساعدة مجلس الهيئة

 المجتمع المدني والقطاع الخاص.
 المساعدة في عملية المتابعة والتقييم. .9
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 . التنسيق )من خالل منسق الفريق مثال( مع الدائرة االعالمية )ان وجدت( في الهيئة المحلية.10
 :دور ممثلي اصحاب العالقة 
 المحلي في عملية التخطيط.تمثيل المجتمع  .1
 المشاركة في أنشطة عملية التخطيط المختلفة. .2
 دعم لجان المجاالت التنموية وتزويدها باآلراء والمعلومات. .3
 تحديد القضايا التنموية ذات األولوية. .4
 تحديد الرؤية التنموية. .5
 التنموية المقترحة. البرامجمراجعة األهداف و  .6
 واعتمادها.مراجعة الخطة التنموية المحلية  .7
 مجلس الهيئة المحلية بخصوص تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها التنموية.متابعة انجازات  .8
 في عملية التخطيط. المجتمعية القيام بدور المساءلة .9
 :دور لجان المجاالت التنموية 
 المشاركة في تشخيص الواقع والتحليل االستراتيجي. .1
 المختلفة.المشاركة في مراحل وأنشطة عملية التخطيط  .2
 :دور الكادر الفني في الهيئة المحلية 
 تنسيق وتبادل اآلراء مع فريق التخطيط األساسي وتقديم الدعم الفني له. .1
 تقديم ما يلزم من معلومات لفريق التخطيط االساسي ولجان العمل المختلفة. .2
 المشاركة في عضوية اللجان المختلفة. .3
 المختلفة.المشاركة في أنشطة عملية التخطيط  .4
 .وثائقهاالتي ستنفذ من قبل الهيئة المحلية والمشاركة في تحضير  البرامجتنفيذ  .5
 المشاركة في عمليات المتابعة والتقييم. .6
 :دور االستشاري بشكل عام 
 تقديم الدعم الفني خالل مرحلة التهيئة واإلعداد وتوضيح األدوار وحشد أصحاب العالقة. .1
 العالقة المباشرة بعملية التخطيط التنموي المحلي.تهيئة وتدريب الجهات ذات  .2
 تيسير وتوجيه عملية التخطيط في مراحلها المختلفة. .3
 القيام بدراسات بحسب ما قد يلزم لدعم عملية التخطيط. .4
 تقديم الدعم الفني الالزم لمأسسة عملية التخطيط وتنفيذ مخرجاتها. .5
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 اللجان : تشكيل(2االداة رقم )
  التخطيط التنموي المحليتشكيل لجنة  2.1
 )اختياري(. -

 ا في اللجنة/دوره ة/اسم العضو
 مجال التخصص )مقرر أو عضو(

   
   
   
   
   

 

 تشكيل فريق التخطيط األساسي 2.2

 ة/اسم العضو
في ا /دوره

 الفريق
 عضو(/)منسق

المؤسسة التي 
تعمل / يعمل

 بها

مجال 
 االهتمام

المسمى 
الوظيفي في 

 المؤسسة

 العمر الجنس

-16 أنثى ذكر
29 

فوق 
29 
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 اللجان : أصحاب العالقة وتشكيل(3االداة رقم )
 *حصر أصحاب العالقة 3.1
 من قد يتأثرون بالخطة التنموية المحلية المنوي إعدادها للمدينة/للبلدة )مثال: مؤسسات المجتمع المدني، مالكو األراضي، ...الخ(؟ 
  بالمشروع )مثال: مزودي الخدمات الصحية والتعليم،...الخ(؟من يجب إشراكهم بسبب مكانتهم الرسمية ذات العالقة 
 اء، ...الخ(؟من يجب إشراكهم بسبب سيطرتهم على المصادر )أموال، خبرات، معلومات، كوادر( المطلوبة )مثال: مالكي األراضي، الجمعيات المحلية، اإلحص 
 من لديهم القدرة على عرقلة أو وقف تنفيذ المشروع. 

 

 العمل الجنس االسم الرقم

 الجهة الممثلة

 مجال االهتمام

 العمر

الهيئة 
 الوزارات المحلية

مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

القطاع 
 29فوق  29-15 مواطن/ة خاص

            

            

            

            

            

            

            

* 
 شخص. 45 – 35ممثلي أصحاب العالقة من  يفضل أن ال يقل عدد أعضاء لجنة **
المؤسسات الخيرية والثقافية، النقابات المهنية، ممثلو العائالت ووجوه العشائر،  جهات مرشحة للعضوية: مجلس الهيئة المحلية  والكادر الفني للهيئة المحلية، الجمعيات والنوادي النسوية، المؤسسات والنوادي الشبابية،  ***

 اص، ممثلون عن مزودي الخدمات الصحية والتعليم، ممثلون عن فئات األطفال وكبار السن واألحياء المهمشة )الفقيرة(.، ممثلون عن القطاع الخةالبلدالمدينة/مهنيون من أبناء 
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 تشكيل  لجان المجاالت التنموية  3.2
 )اختياري(. -

 منسق اللجنة:.......................          .............لجنة: المجال* ................
 .منسق اللجنة الفرعية:...............                  .: ................(حيث يلزم) الفرعيةاللجنة 

التخصص/مجال  المؤسسة االسم الرقم
 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االليكتروني ارقام االتصال

-15 أنثى ذكر
 29فوق  29

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           
 * المجاالت التنموية هي: 

  :الصحي وتصريف مياه االمطار، والنفايات(. ة العامة والبيئة، المياه والصرفالخدمات البلدية والبنى التحتية )الطاقة واالتصاالت، الطرق والمواصالت، الصحمجال البيئة والبنى التحتية 
 المساندة العمالة والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة والصناعة والخدمات :المحلي االقتصاد تنمبة مجال. 
  السكن.و التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية والتمكين، الثقافة والتراث، الرياضة، الخدمات االجتماعية،  :ةاالجتماعيالتنمية مجال 
 :المؤسسات وخاصة الهيئة المحلية.ادارة وحوكمة التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة الكوارث،  مجال االدارة والحكم الرشيد 
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 خطة عملية التخطيطاعداد  : (4االداة رقم )
       تحضير خطة تنفيذ عملية التخطيط 4.1

حلة
مر

ال
طوة 

الخ
 

 المشاركون  المنفذ/ون  األسلوب النشاط
 اإلطار الزمني الكلي ومدته اربعة أشهر

 الرابع الثالث الثاني االول

ولى
األ

 

ولى
األ

 

                    
                    
                    
                    

نية
الثا

 

                    
                    
                    

نية
الثا

 

لثة
الثا

 

                    
                    

ا
بعة
لرا

 

                    
                    

الثة
الث

 

سة
خام
ال

 

                    
                    
                    
                    

سة
ساد
ال

 

                    
                    

بعة
لسا
ا

 

                    
                    

 
 الترويج، حيث يمكن االستئناس بالملحق اإلرشادي الخاص بكيفية الترويج للخطط التنموية. أنشطة التخطيط عملية تنفيذ خطة ضمن يدرج 
 .يمكن االستئناس بمراحل التخطيط التنموي في بداية الدليل لوضع االطار الزمني إلعداد خطة تنفيذ عملية التخطيط 
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 مثال على خطة تنفيذ عملية التخطيط 4.2 
 تاريخ بداية اعداد الخطة:                    اسم الهيئة المحلية:

حلة
مر

ال
طوة 

الخ
 

 المشاركون  المنفذ/ون  األسلوب النشاط
 31/08حتى  1/05

05 06 07 08 

ولى
األ

 

ولى
األ

 

                 الهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية استشاري  ورشة عمل والمؤسسات المجتمعيةتوجيه الهيئة المحلية 

 الهيئة المحلية اجتماع إجراء الترتيبات المؤسساتية الالزمة
رئيس وأعضاء مجلس الهيئة المحلية 

 وموظفو الهيئة المحلية
                

اعداد الخطة )اللقاء المجتمعي  عملية لبيت المفتوح االول إلطالقعقد لقاء ا
 األول(

 اللقاء المجتمعي االول
مجلس الهيئة المحلية ونواة فريق 

 التخطيط األساسي
                 المجتمع المحلي

 اجتماعات استكمال تشكيل فريق التخطيط واللجان
نواة فريق التخطيط األساسي ونواة 

 لجان المجاالت التنموية

التخطيط األساسي أعضاء نواة فريق 
وممثلون عن لجان المجاالت 

 التنموية

                

الثا
 نية

 جمع وتحليل البيانات والمعلومات الالزمة 

عمل مكتبي واجتماعات 
وزيارات ومسوحات ميدانية أو 
تكنولوجية ومجموعات عمل 

 مركزة

 الهيئة المحلية
نواة فريق التخطيط االساسي ونواة 
لجان المجاالت التنموية، ومجلس 

 الهيئة المحلية وكادرها الفني

                

 اجتماعات وعمل مكتبي تشخيص المجاالت التنموية 
 لجان المجاالت التنموية وتفرعاتها

 فريق التخطيط االساسي

أعضاء لجان المجاالت التنموية 
بتفرعاتها، أعضاء فريق التخطيط 

 األساسي

                

                 أعضاء فريق التخطيط األساسي فريق التخطيط األساسي عمل مكتبي واجتماعات تحضير التقرير التشخيصي

نية
الثا

 

لثة
الثا

 

 فريق التخطيط األساسي ورشة العمل االولى تحديد الرؤية والقضايا ذات االولوية واالهداف )عقد ورشة العمل االولى(
لجنة أصحاب العالقة، لجان 

 المجاالت التنموية، والهيئة المحلية
                

 منسقو لجان المجاالت التنموية /اتاجتماع صياغة البرامج التنموية
لجان المجاالت التنموية وفريق 

 التخطيط األساسي
                

بعة
الرا

 

 منسقو لجان المجاالت التنموية اجتماعات التشاور مع شركاء البرامج
منسقو لجان المجاالت التنموية 
وفريق التخطيط االساسي وشركاء 

 البرامج

                

                 اعضاء فريق التخطيط االساسي فريق التخطيط االساسي اجتماع صياغة االطار التنموي واالفصاح عنه 

لثة
الثا

 

سة
خام
ال

 

                 اعضاء فريق التخطيط االساسي فريق التخطيط األساسي اجتماع اعداد الخطة الرباعية

 فريق التخطيط األساسي عمل مكتبي اعداد خطة السنة االولى
اعضاء فريق التخطيط االساسي 
 والكادر الفني في الهيئة المحلية

                

                 أعضاء لجان المجاالت التنموية لجان المجاالت التنموية اجتماع مشاريع السنة االولى )وربطها مكانيا وماليا(مكونت برامج/توصيف 
ووثائق مكونات  مراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية ووثائق

المقترحة للسنة االولى وتحديدها بشكل نهائي )عقد ورشة البرامج/المشاريع 
 العمل الثانية(

 فريق التخطيط األساسي ورشة العمل الثانية
ممثلون عن الهيئة المحلية والمجتمع 

 المحلي والوزارات ذات العالقة

                

سة
ساد
ال

 

                 اعضاء فريق التخطيط االساسي فريق التخطيط االساسي اجتماع تحضير خطة المتابعة والتقييم

 اليات المتابعةتحضير 
لجان المجاالت التنموية وفريق  فريق التخطيط االساسي اجتماع/ات وعمل مكتبي

 التخطيط األساسي وأصحاب العالقة
                

بعة
لسا
ا

 

                 رئيس واعضاء مجلس الهيئة المحلية مجلس الهيئة المحلية اجتماع تبني الخطة من مجلس الهيئة المحلية
                 المجتمع المحلي فريق التخطيط االساسي اللقاء المجتمعي الثاني عقد لقاء البيت المفتوح الثاني إلطالق الخطة )اللقاء المجتمعي الثاني(
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 : اللقاء المجتمعي االول(5االداة رقم )
 أجندة مقترحة لعقد لقاء البيت المفتوح االول إلطالق عملية اعداد الخطة )اللقاء المجتمعي االول( 5.1

 بعنوانأجندة مقترحة للقاء المجتمعي األول وهو 
 "التخطيط التنموي المحلي للمدينة/البلدة: تعريف بعملية إعداد الخطة وأدوار المشاركين" 

  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح

 دقيقة 30
 التسجيل

 الترحيب واالفتتاح

 دقيقة 45
 تقديم عرض مبسط حول مفهوم وأهمية التخطيط التنموي المحلي للمدينة/البلدة 

 تقديم عرض حول خطة التنفيذ وأدوار المشاركين في عملية التخطيط
 تقديم عرض حول اللجان المختلفة وأهمية المشاركة المجتمعية

 عرض نماذج لقصص نجاح دقائق 10
 استراحة دقائق 10
 نقاش ومالحظات دقيقة 30
 ترشيح للجان المجاالت التنموية ولجنة أصحاب العالقة دقيقة 20
 االختتام دقائق 5
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 في اللقاء المجتمعيقائمة أسماء المشاركين   5.2
 /    /     الموافق           يوم: ال

 

 العمل الجنس االسم الرقم

 الجهة الممثلة

 البريد االلكتروني ارقام االتصال العنوان

 العمر

الهيئة  التوقيع
 المحلية

 الوزارات
مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

القطاع 
 الخاص

-15 مواطن/ة
29 

 29فوق 
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 : أصحاب العالقة(6االداة رقم )
 تحليل أصحاب العالقة  6.1
 )اختياري(. -

 الرقم
 صاحب/ة العالقة

 الفرد(/)المؤسسة
وصف لمصالحه/ا الرئيسية المتأثرة 

 1بعملية ومخرجات التخطيط 
مرحلة إشراكه/ا في 
 2عملية التخطيط والتنفيذ

نوع )آلية( المشاركة في 
 3العملية

1  
 

- 
- 
 

- 
- 

- 
- 

2  - 
- 
 

- 
- 

- 
- 

3  - 
- 

- 
- 

- 
- 

 
 لوصف المصالح المتأثرة بعملية التخطيط ومخرجاتها يمكن االسترشاد بالنقاط التالية: -1

 التغييرات التي قد تفرضها الخطة على صاحب المصلحة -فائدة أو فوائد عملية التخطيط ومخرجاتها لصاحب العالقة       - 
 ربما تتسبب له بأذى أو تعارض مصالحهمخرجات الخطة التي  - 

 مراحل عملية التخطيط: -2
 المرحلة األولى: تنظيم وتحليل                                   المرحلة الثانية: االطار التنموي  -

 المرحلة الرابعة: آليات التنفيذالمرحلة الثالثة: خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم                    
 حلة الخامسة: متابعة وتقييم وانطالقالمر  -

 نوع المشاركة: -3
 مشاركة معلومة باتجاهين )تشاور( -مشاركة معلومات في اتجاه واحد )إخبار(                      - -
 المال لتنفيذ بعض المشاريع(/تعاون )المساهمة بالجهد -تمكين )المشاركة في صنع القرار(                             - -
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 وتحليله السكاني : دليل التجمع(7االداة رقم )
 تحضير دليل التجمع السكاني  7.1

 

 تاريخ التعبئة:
 معلومات عامة: .1

 :الموقع 
 رمز التجمع بحسب اإلحصاء المركزي  
 اسم التجمع 

 

 :الجغرافية 
 الموقع بالنسبة للمحافظة 
 )كم(البعد عن مركز المحافظة  
 إحداثيات خطوط الطول والعرض 
 االرتفاع عن سطح البحر 

 التجمعات السكانية المحيطة شمال: جنوب: شرق: الغرب:
 معدل هطول األمطار 

 طبيعة األراضي سهلية جبلية سهلية/ جبلية
 المساحة الكلية للتجمع )دونم( 

 

 )معلومات سكانية )السكان والموارد البشرية: 

 عدد السكان 
 نسبة الذكور 
 نسبة اإلناث 
 عام 15نسبة من تقل أعمارهم عن  
 عام 65نسبة من تزيد أعمارهم عن  
 عدد األسر 
 عدد الوحدات السكنية 
 نسبة األمية 
 نسبة الحاصلين على شهادات بعد التوجيهي 
 نسبة العاطلين عن العمل )بتعريف اإلحصاء( 
نسبة العاملين في القطاع الحكومي )من   

 مجموع العاملين الكلي(
 نسبة العاملين في القطاع الخاص  

وظائف  الزراعة الصناعة التجارة غير ذلك:
 حكومية  

 المصدر الرئيسي لدخل السكان
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 :األيدي العاملة 
 خارج التجمع داخل التجمع

 مناطق محيطة بالتجمع
داخل الخط 
 األخضر

مجال 
 العمل

 موظف زراعة
تجارة 
 وخدمات

صناعة 
 وحرف

 موظف زراعة
تجارة 
 وخدمات

صناعة 
 وحرف

عمال في 
 مختلف المهن

 
 المجموع 

         
         

المجموع 
 الكلي 

   

 
 

 البنية التحتية والبيئة: .2
 

 :الطرق والمواصالت 
 المداخل الرئيسية للتجمع السكاني: 

 غير معبد 
 معبد 

 المداخل الرئيسية أسماء
 بحالة جيدة بحاجة إلى صيانة

    
    

 شبكة الطرق الداخلية: 
 نوع الطريق معبد )كم( مفتوحة )كم(

 بحالة جيدة بحاجة إلى صيانة يوجد بيس كورس ال يوجد
 طرق داخلية    
 طرق زراعية    

 شبكة الطرق الرابطة مع المحيط: 
  معبد )كم( مفتوحة )كم(

 بحالة جيدة بحاجة إلى صيانة يوجد بيس كورس ال يوجد الطريق الرابطاسم 
     
     

 
 

 :النقل والمواصالت 

 كفايتها
انتظام الخدمة 
 )جزئي أو كلي(

عدد اآلليات/المركبات 
 المتوفرة بالموقع

 نوع الخدمة موقعها عددها

 محطة باصات مركزية     
 محطة باصات فرعية     
 خط سرفيس داخلي       
 خط سرفيس خارجي     
 مكتب تاكسي     
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 مجمع سفريات     
 مواقف السيارات الخاصة     

 هل هنالك مناطق ال تصلها خطوط النقل العام؟ حدد. -
 

مرتفعا، حدد ما هو عدد الحوادث على الطرقات في المدينة/البلدة في السنة الماضية )سنة.......(؟ في حال كان عدد الحوادث  -
 اماكن تكرار الحوادث؟

 
 حدد المناطق التي تشهد ازدحاما مروريا أكثر من غيرها؟ -

 
 

 :الطاقة 
 الكهرباء: 

سعر بيع 
الكيلو واط 
 للمستهلك

سعر شراء 
الكيلو واط 
من 
 المصدر

 سنة اإلنشاء
االحتياج 
 الفعلي
 الحالي

 كمية
 االستهالك
 ونسبة الشهري 

 االستهالك
 منها المنزلي

مصدر الكهرباء 
)قطرية/مولد/طاقة 

 بديلة(

مدة التغطية 
)من الزمنية 
 24اصل 

ساعة في 
 اليوم(

نسبة التغطية 
 الجغرافية

        

 إنارة الشوارع نسبة تغطية الشوارع المعبدة: نسبة الفاقد في الكهرباء:
 
 

 االتصاالت: 
 شبكة الهاتف األرضي نسبة التغطية: الجودة:

 شبكة االنترنت التغطية:نسبة  الجودة:

 شبكة الهاتف الخلوي  نسبة التغطية: الجودة:
 
 
 

 :المياه والصرف الصحي 
 المياه: 

 يوجد شبكة مياه داخلية ال نعم نسبة الفاقد:

سعر بيع 
المتر 
المكعب 
 للمستهلك

سعر شراء 
المتر المكعب 
 من المصدر

 سنة اإلنشاء
 االحتياج الفعلي
 الحالي

كمية 
 االستهالك
الشهري 
ونسبة 
االستهالك 
 المنزلي منها

المصدر 
مكروت/مجلس )

خدمات 
مشترك/بئر 

خاص/آبار جمع 
مياه أمطار/غير 

 ذلك(

مدة التغطية 
الزمنية 
)أسبوعيا أو 
 شهريا(

نسبة 
التغطية 
 الجغرافية

        
 

 اسم عين الماء صالحة للشرب غير صالح للشرب /يوم(3معدل التدفق )م
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 الصحي:الصرف  
الكمية المنتجة في 

 اليوم
طرق التخلص من مياه الصرف  شبكة صرف صحي % حفر امتصاصية %

 الصحي
 

  
 أماكن التخلص النهائية  

 هل يوجد محطة تنقية؟                ال                                         نعم
 موقع المحطة سنة التأسيس المحطةكفاءة  وضعها/الحالة التصميمية السعة مالحظات

      
 ..هل يتم التخلص من مياه عادمة للمستوطنات في اراضي المدينة/البلدة؟ ال       نعم: )وضح( .........................................

 

 :النفايات الصلبة 
 طرق جمع النفايات الصلبة سيارات ضاغطة ترولة مع تركتور يدوي  غير ذلك

 نسبة التغطية الجغرافية    

 عدد مرات الجمع أسبوعيا: رسوم الجمع اليومية: عدد الحاويات وكفايتها:

 أماكن التخلص من النفايات الصلبة مكب خاص بالتجمع مكب عشوائي مكب إقليمي

 طريقة التخلص من النفايات الصلبة حرق  دفن غير ذلك )حدد(: 

 السعة الحالية للمكب   

 الحالياالحتياج الفعلي  

 الخدمة تدار من قبل  مجلس الهيئة المحلية قطاع خاص مجلس خدمات )حدد(:
 

 

 االقتصاد: .3
 

 الصناعة والتجارة والخدمات: 

 المنشآت  عددها عدد العاملين فيها موقعها
 )تحدد بحسب تعريف اإلحصاء( 

 المنشآت الزراعية    
 المنشآت الصناعية    
 المنشآت السياحية    
المنشآت المتعلقة بالصناعات    

 اإلنشائية 
 المنشآت الخدماتية    
 المنشآت التجارية    
 البنوك   
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 السياحة واآلثار: 
 المواقع األثرية الرئيسية   عددها نوعها أسماؤها:
المواقع السياحية الرئيسية )بما    أسماؤها:

الطبيعي يشمل ذات التميز 
كاإلطالالت واألحراش وعيون 

 المياه(
 عدد المكاتب السياحية 
 عدد الفنادق 
مساحة المركز التاريخي ووصف  

 لوضعه القائم
 

 :الزراعة 
 الثروة الزراعية: 

 /دونممساحة األراضي الزراعية  :ان وجدت خلف الجدارمنها 
 /دونممساحة األراضي الزراعية المروية ....... )منها            دونم بيت بالستيك، و      دونم اشجار مثمرة اهمها             (  
 /دونممساحة األراضي الزراعية البعلية ....... )منها            دونم محاصيل حقلية، و      دونم اشجار مثمرة اهمها          (  

 /دونماألراضي القابلة لالستصالح مساحة 
 مدى ايصالية الطرق الزراعية 

الحيازات الزراعية حسب االحصاء  عدد نباتية: حيوانية: مختلطة:  

 :الثروة الحيوانية 
 النوع عدد المزارع عدد الرؤوس مالحظات

 األبقار   
 األغنام   
 دجاج الحم   
 دجاج بياض   
 نحل   

 

 والمشاتل والجمعيات:المعاصر  
 العاملة الزراعية والتعاونيات الجمعيات عدد عدد المشاتل المعاصر عدد

   
 

 :خدمات زراعية 
 تمويل وتبريد تخزين تصنيع تعبئة وتغليف تسويق إرشاد النوع
       المصدر
       الكفاية

 :خدمات بيطرية 
 عيادة بيطرية خاصة دائرة الزراعة والبيطرة المصدر
   نسبة التغطية
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 المصادر الرئيسية للمياه المستخدمة في الزراعة: 

 المصدر
 النسبة
)%( 

 عددها
الطاقة 
 اإلنتاجية

 الموقع بالنسبة للتجمع الملكية

 خارج التجمع داخل التجمع عامة خاصة

        مياه أمطار
        ارتوازيةأبار 

        ينابيع
 
 

 المستخدمة:اآلليات الزراعية  

 اآلت رش وتسميد حصادة بذارة تراكتور النوع
 اليات أخرى 

  
       العدد

       الملكية )عام، خاص، تعاوني(
 
 

 :الوضع االجتماعي .4
 الصحة: 

 التصنيف
عدد ساعات توفر 
 الخدمة يوميا

 المستوى 
 عام/ حكومي خاص أهلي محلي أهلي دولي النوع

 العدد
عيادة تشمل )طب عام + أمومة       

 وطفولة + مختبر + صحة سنية(
عيادة تشمل باإلضافة إلى البند       

األول )أشعة + طوارئ + 
عيادات اختصاصات بدوام 

 جزئي(
مستوصف + تخصصات بدوام       

 ساعة 24
 مستشفيات عامة وخاصة      
عيادة  –مركز طبي خاص أشعة       

 تخصصية
عدد األسرة في إجمالي    

 المستشفيات
 إجمالي عدد األطباء   
إجمالي عدد العاملين في القطاع    

 الصحي
اماكن الحصول على الخدمات    

الصحية من خارج التجمع 
 السكاني وإمكانية الوصول اليها
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 التعليم: 
عدد 
 المختبرات

عدد الغرف 
 الصفية

عدد 
 المدرسين

 المرحلة الطالب
 اسم المدرسة

 روضة أساسي ثانوي  ذكور إناث
         

         

 اسم الجامعة/الكلية عدد الطلبة
  
  
  
  

 
اماكن الحصول على الخدمات 

التعليمية من خارج التجمع السكاني 
 وإمكانية الوصول اليها

 

 الثقافة والرياضة والجمعيات: 
 المجال العدد تقييم وضعها الحالي ومدى فعاليتها

 نوادي رياضية  
 جمعيات نسوية  
 مراكز ثقافية  
 مراكز أطفال  
 مكتبة  
 متحف  
 حديقة عامة  
 ملعب رياضي  
 قاعة عامة  
 أخرى   

 

  مرافق عامة اخرى: 

 المرفقاسم  العدد مالحظات
  مساجد  
 كنائس  
 مقابر  
   

 

 مؤسسات أهلية: 

 اسم المؤسسة مجال عملها مالحظات
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 :اإلدارة والحكم الرشيد .5
  الوضع اإلداري: 

تصنيف التجمع السكاني حسب هرمية  مركز إقليمي مركز شبه إقليمي مركز محلي مجاورة 
 الخدمات

 نوع هيئة الحكم المحلي 
 عدد أعضاء هيئة الحكم المحلي 
 عدد موظفي هيئة الحكم المحلي الدائمين 

هل تشترك في مجالس مشتركة )مجلس  يرجى التحديد إذا كان الجواب نعم:
 خدمات/ مجلس تخطيط وتطوير(

 
 
 
 
 

 مرافق إدارية رسمية: 
 المرافق العدد تقييم وضعها الحالي ومدى كفاءته

 مكتب بريد  
 غرفة تجارية  
 مديرية تربية  
 مديرية زراعة  
 مديرية صحة  
 مديرية شؤون اجتماعية  
 مكتب داخلية  
 دفاع مدني  
 مخفر شرطة  
 محكمة شرعية  
 محكمة صلح  
 مسلخ  
 حسبة  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المخطط الهيكلي: 
 هل يوجد مخطط هيكلي مصادق نعم، سنة التصديق:  ال

 المساحة الكلية للتجمع )دونم( 
 مساحة المخطط الهيكلي )دونم( 
  المساحة الخضراء )حدائق، احراش،...الخ( 
 مساحة األراضي السكنية 
 مساحة األراضي الصناعية 
 مساحة األراضي التجارية 
 للطرق والمواصالت مساحة األراضي المستخدمة 
 المرافق العامةمساحة  
 وصف مدى تنفيذ المخطط وااللتزام به 
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 :)تكلفة المشاريع المنجزة آلخر أربع سنوات(اإلمكانيات المادية المتاحة للهيئة المحلية 
 مساهمة الجهات الممولة )$( )$( مساهمة الهيئة المحلية قيمة المشاريع المنجزة )$( السنة
    االولى
    الثانية
    الثالثة
    الرابعة
    المجموع

    المعدل السنوي )$(
   %100 النسبة المئوية )%(

على  %25مليون دوالر كمعدل الخر اربع سنوات، فيمكنها في خطتها القادمة ان تضيف  4الهيئات المحلية نفذت مشاريع بقيمة حد أن أعلى فرض * 
  .مليون دوالر 5هذا المبلغ )أي مليون دوالر( ليصبح المبلغ االجمالي 

 
 
 
 

 :المشاريع 
 ونسبة كل مصدر التمويلدر امص الميزانية المشاريع المنجزة خالل األربع سنوات األخيرة

   
   

 ونسبة كل مصدر در التمويلامص التكلفة المشاريع الجارية 
   
   

 العناصر الرئيسية لدراسة تقييم السكان والنمو السكاني 7.2
 )اختياري(. -

 مع التمييز بين: سنة( 16سنوات( ولفترة اإلطار التنموي ) 4لفترة الخطة ) النمو السكاني 
 السكاني الطبيعي المستند على مقارنة المواليد والوفيات.النمو  -
 النمو أو التناقص السكاني بسبب الهجرة الداخلية أو الخارجية. -

  توزيع السكان حسب فئات األعمار لتقييم حاجات الخدمات المستقبلية وفرص العمل، وبالتحديد حصة األطفال
 التعليمية.والشباب وذوي االحتياجات الخاصة من الخدمات 

 .الكثافة والتجمعات السكانية لتحديد الحاجات التوسعية المستقبلية والخدمات 
 حسب المعادلة التالية: النمو السكاني يتم احتساب معدل 

 n( /P1) LN- (P2)LN (100معدل النمو السكاني )%(= )*
LN ،اللوغاريتم الطبيعي :P2عدد السكان في الفترة الثانية : 
P ،عدد السكان في الفترة االولى :nالمدة الزمنية بين الفترتين : 

 التغير الديمغرافي: فرص للتنمية(، الصادر بكانون اول  2030يمكن االطالع على تقرير فلسطين  :لالسترشاد(
 مكتب رئيس الوزراء وصندوق االمم المتحدة للسكان.-، والمعد بالتعاون ما بين اللجنة الوطنية للسكان2016
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 البلدة لربطها مع األولويات/تحديد الموارد واإلمكانيات للهيئة المحلية والمدينة 7.3
 إرشادات العمل الخطوات
تحديد الموارد 

واإلمكانيات للهيئة 
 المحلية

 :يتم تحديد الموارد واإلمكانيات للهيئة المحلية، وذلك من خالل االسترشاد باألسئلة التالية 
  المالية السنوية للهيئة المحلية؟ما هو حجم الموارد 
  ما هي ميزانية الهيئة المحلية في السنوات األربع السابقة؟ )االيرادات والمصاريف والذمم

 وغيرها(
  ما هو حجم المشاريع التي نفذت في السنوات األربع السابقة )سواء تمويل ذاتي أو بدعم

 خارجي(؟
 ما هي القدرة البشرية والفنية للهيئة المحلية؟ 
 ما هو مستوى عالقات التشبيك للهيئة المحلية مع جهات أخرى؟ 
 ما مدى توفر أراض تمتلكها الهيئة المحلية؟ 
 ما هي قدرة الهيئة المحلية على توفير موارد إضافية لتنفيذ مشاريع الخطة؟ 
 ما هو حجم المديونية للهيئة المحلية؟ 
  ما هي قدرة الهيئة المحلية على تسديد هذه المديونية؟ 

ربط التشخيص مع 
 الموارد واإلمكانيات
 :تقوم لجان المجاالت التنموية بربط التشخيص مع الموارد واإلمكانيات حسب اآلتي 

  تربط أولويات القضايا التنموية واالحتياجات مع قدرات الهيئة المحلية لألربع سنوات القادمة 
 مويل المتاحة سواء ذاتيا أو تربط القضايا التنموية ذات األولوية واالحتياجات مع فرص الت

خارجيا )قطاع خاص، أهلي، جهات مانحة(، وترتب أولوياتها حسب الفرص المتاحة وقدرة 
 التمويل والتنفيذ

إرشادات لتحديد 
القضايا التنموية 

ذات األولوية 
 واالحتياجات

 المحلية ال يزيد حجم القضايا التنموية ذات األولوية واالحتياجات عن قدرة الهيئة يجب أ
، بحيث يكون هذا األمر تقديرا دون %25ام  بسيط )ممكن أن ال يتجاوز الحالية إال به

 الحاجة إلجراء عمليات حسابية تفصيلية(
  حيث تقوم لجان المجاالت التنموية بتحديد أولويات القضايا وترتيبها حسب هذه القدرات

 واإلمكانيات
 

 للصحة، والتربية والتعليم مثال على المعايير الفنية/القطاعية  7.4
 الصحة: -أ
 :تصنف مرافق الرعاية الصحية االولية حسب عدد السكان الى عدة مستويات 
  المستوى االول: هو عبارة عن مرفق صحي يزود بمرشدة صحية واحدة او ممرضة لخدمة موقع سكاني به اقل

ورعاية االم والطفل والتحصين، كما يتم نسمة. ويتم في هذا المركز تقديم الخدمات الوقائية، وصحة  2000من 
 تقديم الخدمات العالجية واالسعاف االولي، ويقوم طبيب عام بزيارة هذا المركز مرة او مرتين اسبوعيا.
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  المستوى الثاني: يعمل فيه طبيب عام وممرضة وقابلة لتقديم خدمات صحية مختلفة لتجمع سكاني من
الوقائية االساسية. يقدم هذا المستوى الخدمات العالجية وبعض  نسمة، باإلضافة الى الخدمات 2001-6000

 الفحوصات المخبرية، وذلك طوال ايام العمل االسبوعية.
  المستوى الثالث: هو عبارة عن "مركز صحي" يقدم باإلضافة الى خدمات المستوى الثاني استشارات تخصصية

 نسمة.  12000-6001كاني من لرعاية االمومة والطفولة وخدمات مخبرية اساسية لتجمع س
  المستوى الرابع: هو "مركز صحي شامل" يقدم باإلضافة الى خدمات المستوى الثالث استشارات تخصصية

نسمة، كما يقدم خدمات التغذية والصحة  12000متنوعة وخدمة االرشاد النفسي لتجمع سكاني يزيد عن 
 ذر توفرها في منطقة الخدمة(.ذا تعإالسنية وخدمات الفحص باألشعة السينية وغيرها )

  المستشفيات الحكومية تكون على مستوى مركزي في كل محافظة، والمستشفيات الخاصة فتكون حسب
 متطلبات الترخيص.

  اسرة. 7سرير، وفي وزارة الصحة  13مريض  10000مؤشر معدل عدد االسرة لكل 
 التربية والتعليم: -ب

  المدن والبلدات الفلسطينية بناء على ما يلي:يتم تحديد الحاجة الى مدارس جديدة في 
     .التوزيع واالنتشار السكاني 
 .استئجار المدارس 
 .عمر المباني المدرسية وقدمها 
 .الدوام المسائي 
  عند اعداد خطط على المدى الطويل. %3.5الزيادة السكانية والتي هي 
 ة.االعداد الحقيقية للطلبة في المدارس عند اعداد الخطط السنوي 
  طالب،  44طالب، ومن الصف الخامس حتى الصف التاسع  39السعة الصفية )من الصف االول حتى الرابع

طالب، حيث يتم بعد هذه االعداد فتح شعب جديدة، علما  49ومن الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر 
 متر مربع(. 1,1ان المساحة الصفية التقديرية لكل طالب 

 دونمات. 3من قبل الهيئة المحلية بمساحة ال تقل عن ة لبناء مدرسة جديدةتوفير قطعة االرض الالزم 
   المتابعات والتقييمات السنوية التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم في المحافظات من خالل الزيارات الميدانية

 للمدارس وكذلك االجتماعات مع الهيئات التدريسية والهيئات المحلية والمجتمع المحلي.
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 مثال توزيع الموارد المتاحة على بلدات المجلس المشترك للتخطيط والتطوير في الكفريات 7.5
المجال 

 التنموي/القطاع
المجلس  بلدات المجلس

كفر  كفر زيباد كفر جمال المشترك
 عبوش

 كور جبارة الراس كفر صور

يوجد نادي  الرياضة/النوادي
 رياضي

يوجد نادي 
 رياضي

نادي  ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجدال  ال يوجد
وأعضاء في 
 بلدتين فقط

مكتبة  ال يوجد الثقافة/ مكتبات
واحدة، غير 
 فعالة

 مكتبة واحدة ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

أراضي  الزراعة
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
 زراعية متوفرة

عيادة ومركز  - الصحة
 أمومة

عيادة ومركز 
 أمومة

عيادة 
ومركز 
 أمومة

زيارات 
نصف 
شهرية 
 للطبيب

زيارات 
نصف 
شهرية 
 للطبيب

زيارات 
نصف 
شهرية 
 للطبيب

تأمين -
من  60%

 السكان
خدمات -

صحية غير 
 مكتملة

…         
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 القضايا التشخيص و : (8االداة رقم )
 المجاالت التنموية شخيصت 8.1
 )اختياري(. -

 المجال التنموي الرئيسي:
  المجال التنموي الفرعي:

                                                         

 -2                            -1 األعضاء:                        ة اللجنة:/منسق
                                                   3-                            4- 

 
 المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسية القائمة ومكوناتها(:

 
 
 

 
 (1)المؤشر )كمي(

 
 المصدر القيمة

القيمة 
 /القياسية
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

       
       
       
       
       
       

 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(
   
   
   
   
 :)المؤشر )كمي/وصفي 

 ــة "نســبة عــدد الطلبــة إلــى  : وهــي مؤشــرات رقميــة قابلــة للقيــاس مثــل "عــدد المنــازل المربوطــة بشــبكة ميــاه"،مؤشــرات كمي
 المعلمين"، ... الخ.

 غيــر قابلــة للقيـــاس رقميــا؛ يمكــن التعبيـــر عــن قيمتهــا مـــن خــالل مقيــاس ثالثـــي مثــل "جيــد، متوســـط، مؤشــرات وصـــفية :
 "ضعيف

 المحافظــة، قياســية أو ذات مرجعيــة وطنيــة أو علــى مســتوى /القيمــة القياســية أو القيمــة المرجعيــة : هــي قيمــة إمــا أن تكــون معياريــة
 بحيث تقارن بها قيمة المؤشر على المستوى المحلي.
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 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات
بما في ذلك المصادر -المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 الفرص(:/-المتوفرة
1-  
2- 

 :بعض األسئلة االسترشادية لتحديد المؤثرات االيجابية
  في هذا المجال؟ما هي أهم  الموارد التي يمتلكها التجمع 
 ما هي الفرص المتاحة لزيادة المصادر المتوفرة لهذا المجال؟ 
 ما هي الموارد التي يمكن تحويلها لمصدر قوة من خالل الدعم أو الترويج؟ 
 ما هي فرص التنمية األساسية المتاحة للتجمع في هذا المجال؟ 
 نقاط قوة للبناء عليها مستقبال، وذلك من خالل  أهم ثالثي الضوء على /سلط

تحديد في أي الجوانب يمكن تحقيق األثر التنموي األكبر )نقاط القوة الواضحة 
 للجميع غالبا ما تكون هي األهم(

 
 
 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
1-  
2-  

 :بعض األسئلة االسترشادية لتحديد المؤثرات السلبية
  التي تحد من تحقيق تنمية في هذا المجال؟ أهم العوائقما هي 
 ما هي أكبر المشاكل أو نقاط الضعف في هذا المجال؟ 
 ما هي العوائق التي تحد من انجاز المبادرات التطويرية في هذا المجال؟ 
 ي على النقاط /ي الضوء على أهم ثالث نقاط ضعف، ال تركز/سلط

على المشاكل التي إذا حلت ستحدث ي /المستحيل إجراء تغيير فيها، ركز
تغيرا ايجابيا كبيرا )نقاط الضعف/المشاكل الواضحة للجميع غالبا ما تكون هي 

 األهم(
 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 

   
  

 
 

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال 
   
  

 
 
القضية )اسبابها ومسبباتها( وأثر القضية السلبي في حال عدم التعامل معها وخاصة على النوع  من الممكن ومن خالل عبارات نصية توضيح جذور -

 )كالمساحات الخضراء الموجودة(ايضا ئة وكذلك اثر القضية االيجابي في حال التعامل معها وخاصة على النوع االجتماعي والبي ،االجتماعي والبيئة
)فترة  ربع سنواتأل  االحتياجات/االولويات

 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 16الخطة( و
 
 
 

 نصيحة:
 ي على االحتياجات األكثر أهمية/ركز 
 ي على االحتياجات التي يمكن تلبيتها من خالل االستفادة من مصادر يتمتع بها /ركز

 التجمع في هذا المجال
 ي على احتياجات مهمة يمكن تلبيتها بتكاليف قليلة/ركز 
 االحتياجات التي يمكن تلبيتها بمصادر ذاتيةي على /ركز 
 ي الضوء على االحتياجات التي يمكن للهيئة المحلية أن تعمل على تلبيتها /سلط

 لكونها جزء من عملها أو تخص عملها
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 انعكاس البعد المكاني )خرائط(:
 للمجاالت التنموية )حيثما يلزم( حسب  تقوم لجان المجاالت التنموية بدعم ومساعدة من الهيئة المحلية بإجراء تشخيص مكاني

 اآلتي:
  تـــــربط عمليـــــة تشـــــخيص المجـــــاالت التنمويـــــة وقضـــــاياها )الســـــلبية واإليجابيـــــة( واحتياجاتهـــــا مكانيـــــا باســـــتخدام خريطـــــة

 المدينة/البلدة
 يتم توزيع الخدمات المختلفة ومرافقها وبيان حالتها )إن أمكن( على خريطة المدينة/البلدة 
 التحتية المختلفة وبيان حالتها )إن أمكن( على خريطة المدينة/البلدة يتم توزيع البنى 
  يمكن االستعانة بدليل التجمع السكاني لحصر ومن ثم توزيع مراكز الخدمات والمرافق المختلفة 
 يفضل االستعانة بمهندس الهيئة المحلية/االستشاري للمساعدة في عملية الربط المكاني للتشخيص  
  يـــــع الجغرافـــــي للخـــــدمات والمرافـــــق المختلفـــــة وتقيـــــيم تغطيتهـــــا للمســـــاحة الجغرافيـــــة والتوزيـــــع الســـــكاني يـــــتم تحليـــــل التوز

 واالحتياجات مكانيا باستخدام الخرائط
 العمراني/ )ممكن االستعانه بالتقارير التشخيصية الخاصة بالمخطط يتم ربط نتائج التشخيص مكانيا باستخدام الخرائط 

 5ال تزيد عن /قريبةة اده مع اعداد الخطة التنموية أو في حال أعد خالل فتر حال تزامن اعد الهيكلي للهيئة المحلية في
 (سنوات

 

 تحديد القضايا التنموية ذات األولوية للمجال التنموي   8.2
 )اختياري(. -

تحديد جذور 
 القضية

  الهدف هو تحديد الجذور األساسية للقضية )االسباب والمسببات( وعالقتها مع األثر والنتائج في حال
عدم التعامل معها )وكذلك في حال التعامل معها ايضا(. هذا التفكير يساعد في توضيح األسباب 

لنتيجة المرجوة الرئيسية والمسببات للمشاكل والقضايا الحالية والمعوقات التي تحد من الوصول إلى ا
 )األهداف، الحقا( 

ألية تحديد 
االسباب 

 والمسببات

 "تبدأ بالسؤال: "ما هي المشكلة الحالية؟ 
  يتبع ذلك أسئلة متتالية لربط القضية باألسباب الرئيسية، وذلك بسؤال متكرر وهو: "هل هذا هو السبب

 الرئيسي أم هو نتيجة لسبب آخر )المسبب(؟"
 بق حتى يتم توضيح جميع مظاهر )أعراض( القضية أو المشكلةيتم تكرار السؤال السا 
  يتم عمل التحليل أعاله لكل قضايا المجال التنموي 

تحليل أهم 
 القضايا

يتم تحليل القضايا ذات أولوية للمجال التنموي باالسترشاد بالخطوات التالية )آخذين باالعتبار الظروف 
 وسياسية، ... الخ(:الحالية: مادية وبشرية، اجتماعية، 

  وبالتالي يتم استبعادهاأي من هذه القضايا من غير الممكن تغييرها أو التعامل معها؟ 
 أين يمكن أن نحدث أكبر تغيير؟ 
 أيهما أسهل للتعامل معها؟ 

تحديد القضايا 
 ذات األولوية 

  السابق قضايا ذات أولوية لكل مجال تنموي باالسترشاد بنتائج التحليل 5يتم اختيار أهم 
 يتم توثيق التحليل والمخرجات، وتلخيص القضايا الخمسة ذات األولوية للمجال 
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  تحليل جذور القضايا وأثرها على النوع االجتماعي والبيئة 8.3
 )اختياري(. -

القضية  المجال التنموي 
 التنموية

اسباب/ ) جذور
 (مسببات القضية

أثر القضية السلبي في حال عدم 
 التعامل معها وخاصة على 

 النوع االجتماعي والبيئة

أثر القضية االيجابي في حال 
التعامل معها وخاصة على 

 النوع االجتماعي والبيئة
مجال البيئة 
 والبنى التحتية

    

تنمية  مجال
 االقتصاد
 المحلي

    

التنمية مجال 
 ةاالجتماعي

    

اإلدارة مجال 
 والحكم الرشيد
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 توزيع القضايا على بلدات المجلس المشترك للتخطيط والتطوير  8.4
 

 األثر السلبي القضية الرقم
 توزيع )أهمية( القضية*

 (6بلدة ) (5بلدة ) (4بلدة ) (3بلدة ) (2بلدة ) (1بلدة )
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 .)*( يتم تقييم أهمية القضية بتقييم ثالثي )عالي، متوسط، ضعيف( لكل بلدة من بلدات المجلس المشترك بشكل منفرد 
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 : التقرير التشخيصي(9االداة رقم )
 جدول محتويات مقترح للتقرير للتشخيصي 9.1
 )اختياري(. -

 ملخص
 )مقدمة عامة )ال تزيد عن صفحتين 
 أهداف التقرير -
 منهجية إعداد التقرير -
  صفحات( 4لمحة عامة عن التجمع السكاني )ال تزيد عن 
 الموقع الجغرافي والمساحة والتاريخ -
  الديموغرافيا/السكان والنمو السكاني -
  تشخيص المجاالت التنموية الرئيسية 
 مجال البيئة والبنى التحتية وتفرعاته -
 وتفرعاته المحلي االقتصاد تنمية مجال -
 وتفرعاته ةاالجتماعي التنمية مجال -
 مجال االدارة والحكم الرشيد وتفرعاته -
 القضايا األساسية للتجمع السكاني 
 مالحق 

 التجمع السكانيدليل  -
  دراسات، خرائط ...الخ، ذات عالقة بعملية التشخيص -
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 : ورشة العمل االولى(10االداة رقم )
  برنامج مقترح لورشة العمل األولى 10.1

 برنامج مقترح لورشة العمل األولى وهي بعنوان "تحديد الرؤية القضايا ذات االولوية واالهداف التنموية"
  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح
 التسجيل )يبدأ الساعة التاسعة صباحا( دقيقة 30
 الترحيب واالفتتاح  دقائق 10
 التعارف وكسر الجليد دقائق 10
 عرض مبسط لمفهوم الرؤية ومن ثم صياغتها دقيقة 20
 عرض نتائج التقرير التشخيصي للمجاالت التنموية المختلفة دقيقة 60
 استراحة  دقائق 10
 نقاش حول تشخيص المجاالت التنموية دقيقة 20
 تقديم عرض مبسط لكيفية مراجعة القضايا التنموية ذات األولوية من قبل المشاركين  دقائق 10
مجموعــات عمــل مصــغرة لمراجعــة وتقيــيم أهــم القضــايا التنمويــة ذات األولويــة فــي كــل مجــال مــن  دقيقة 45

 المجاالت التنموية األربعة
 استراحة غداء دقيقة 45
 عرض ونقاش مخرجات عمل المجموعات في المجموعة الكاملة دقيقة 30
ترتيب القضايا التنموية حسب االولويـة باسـتخدام اداة أسـلوب المقارنـة الثنائيـة أو المزدوجـة لترتيـب  دقيقة 30

 (Pairwise Rankingالقضايا حسب االولوية )
 عرض مبسط لمفهوم االهداف التنموية وكيفية صياغتها  دقائق 10
 مجموعات عمل مصغرة لصياغة االهداف التنموية  دقيقة 30
 عرض ونقاش مخرجات عمل المجموعات في المجموعة الكاملة دقائق 10
 تقييم واختتام دقائق 10
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 مادة توضيحية حول مفهوم الرؤية وخصائصها   10.2
 ما هي الرؤية؟

  ًتصور مسبق لما ستكون عليه المدينة/البلدة مستقبال 
  تصور يعكس ما تطمح المدينة/البلدة أن تحققه في المستقبل 
  طموحات، تحديات، وأخطار، إمكانيات قائمة موارد متوفرة،للمستقبل يرتكز على حقائق،  تصور 
 الرؤية بمثابة البوصلة التي توجه عملية التخطيط التنموي المحلي 
 جملــة/فقرة نصــية تعبــر عــن المســتقبل المشــرق للمدينة/للبلــدة، لــذلك يفضــل عنــد صــياغتها التركيــز علــى  الرؤيــة

الجوانب االيجابية )نقاط القـوة والفـرص واإلمكانيـات والمـوارد( فـي المنطقـة ليظهـر تميزهـا فـي رؤيتهـا المسـتقبلية، 
 وعدم التركيز فقط على النقاط السلبية التي يجب التغلب عليها

 ائص الرؤيةخص
  سنة 16مرتبطة بمدة زمنية 
 تتضمن تحديات لكنها واقعية 
 تعكس أولويات الجهات ذات العالقة 
 تسعى لخلق بيئات تنافسية 
 تحدد أدوار ذوي العالقة في المنطقة 
 سهلة الفهم من قبل جميع المواطنين 
 تعبر عن القيم والمعتقدات والغايات لجميع قطاعات المجتمع وال تتعارض معها 
 ذات عالقة باألهداف التنموية على المستوى المحلي واإلقليمي والوطني 

 إعداد الرؤية
 مراجعة رؤى قائمة أو سابقة للمدينة/البلدة إن وجدت 
  االطالع على رؤى لمناطق أخرى 
  القيــام بنشــاط عصــف ذهنــي بمشــاركة الحضــور لصــياغة رؤيــة تنمويــة تركــز علــى الميــزة النســبية للمدينة/البلــدة

  والتصور المستقبلي لها
 أمثلة لرؤى تنموية من مدن مختلفة 

 رؤية مدينة لندن: 
 “، واالبتكار، التواصل مع العالمرائدة في مجال التجارة، والثقافة ”
  رؤية مدينة سنغافورة: 

 مدينة عالمية في قلب أسيا"”
 رؤية مدينة دبي: 

 ومقومات النجاح"متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش  مدينة”
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 أسئلة إرشادية تساعد في مراجعة القضايا التنموية ذات األولوية للتجمع السكاني 10.3   
 )اختياري(. -
 
 لماذا نريد خطة تنموية محلية؟ 
  غير المستغلة والتي يمكن لها أن تعزز من بعض نقاط القوة التي يتمتع بها التجمع؟ أهم الفرصما هي 
  التي تعيق التطوير والتنمية في التجمع السكاني؟ أهم المشاكلما هي 
  الضعف التي نريد التغلب عليها في التجمع السكاني؟ أهم نقاطما هي 
  التي قد تعيق التطوير والعمل التنموي في التجمع؟ أهم التهديداتما هي 
 ما هي العوائق التي تحد من إنجاز المبادرات التطويرية؟ 
 ستحدث تغيرا إيجابيا كبيرا على مستوى التجمع؟ ما هي المشاكل التي إذا حلت 
 ما هي أهم  التهديدات التي قد تضعف من نقاط قوة يتمتع بها التجمع السكاني؟ 

 مالحظات:
  ضرورة ربط مراجعة القضايا بجذورها، وبشدتها ومدى تأثيرها في التنمية 
  ضرورة ربط جذور القضايا بالنوع االجتماعي والبيئة 
 موارد وإمكانيات الهيئة المحلية والمدينة/البلدة بقضايا التنموية ذات األولوية ار الضرورة ربط اختي 
 ينصح باختيار قضايا ذات تأثير على النوع االجتماعي وفئات المجتمع المختلفة والبيئة 
 ( لكل مجال رئيسي ختيار قضيتين ايجابيتينيقترح اضرورة اختيار قضايا سلبية وايجابية ) 
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 (Pairwise Rankingأسلوب المقارنة الثنائية أو المزدوجة لترتيب القضايا حسب االولوية ) 10.4
 )اختياري حيث يمكن استخدامه لمقارنة االحتياجات وترتيبها حسب االولوية(. -

 وهو من االساليب البسيطة، ويتم كما يلي:
 في المصفوفة المخصصة للمقارنة افقيا وعموديا.. ادراج القضايا 1
 . شرح معايير* االختيار للمشاركين لالسترشاد بها خالل عملية المقارنة.2
. تتم المفاضلة بين كل قضية افقيا والقضايا االخرى عموديا، بحيث يتم تحديد القضية االكثر اهمية من بين 3

ما )أي ذا كان هناك خالف حول المقارنة بين قضيتين معينتين، يتم وضع نصف نقطة لكل منهإكل قضيتين، و 
 تعادل في االهمية(.

 . يتم حساب مجموع النقاط لكل قضية في كامل الجدول )افقيا وعموديا(.4
. يتم ترتيب القضايا حسب االولوية بناء على عدد مرات االختيار، بحيث تكون القضية االهم هي التي يتم 5

 كثر وهكذا. أاختيارها 
القضايا التنموية للمقارنة وفقا لقاعدة التوافق االحصائي . يمكن الحصول على عدد المجموعات الثنائية من 6

 N (N-1) /2بوسطة القانون التالي: 
 ( تمثل عدد القضايا.Nمع افتراض ان )

 

 الختيار القضايا التنموية: ة*المعايير االسترشادي
 درجة توافق القضية مع الرؤية التنموية. .1
 المجتمع.ان تكون القضية تخدم اكبر عدد ممكن من افراد  .2
 تفاقم اثر القضية السلبي كبير في حال عدم التعامل معها. .3
 االثر االيجابي للقضية كبير في حال التعامل معها. .4
امكانية توفير الموارد الالزمة للتعامل مع القضية سواء لدى الهيئة المحلية اذا كانت من اختصاصها، او لدى  .5

 المجتمع المحلي.
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 (Pairwise Rankingمصفوفة المقارنة الثنائية أو المزدوجة لترتيب القضايا حسب االولوية )
 

 القضية
 مستوى  ضعف

 التعليم
E 

قلة االنتاج 
 الزراعي

A 

ضعف البنية 
 لطرق التحتية ل
R 

 المياهشح 
W 

ضعف القدرة 
 الكهربائية

EL 

 البيئةتلوث 
EN 

ارتفاع مستوى 
 البطالة

U 

نسبة  رتفاعا
 الفقر
P 

ضعف 
الخدمات 

 ةيالسياح
T 

 الترتيب المجموع

 ضعف
الخدمات 

 ة يالصح
H/E H H W 

EL 
H H H H 6.5 2 

مستوى ضعف 
 التعليم

 E R W EL EN U E/P E 3 8 

قلة االنتاج 
 A W/A A EN A A T/A 5 4   الزراعي

ضعف البنية 
 W R R U P R 4 7    التحتية للطرق 

 W W W W W 8.5 1     المياهشح 
ضعف القدرة 

 EL/EN EL P EL 4.5 5  للقضية من خالل جمعها عاموديا وافقياالنقاط  احتسابيتم  الكهربائية

 EN EN EN 5.5 3       البيئةتلوث 
ارتفاع مستوى 

 P T 2 9        البطالة

نسبة  رتفاعا
 P 4.5 5         الفقر

ضعف 
الخدمات 
 السياحية

         1.5 10 
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 مادة توضيحية حول مفهوم األهداف التنموية وخصائصها 10.5
 )اختياري(. -

 ما هي األهداف التنموية؟
  

 وبـذلك األهداف التنموية هي عبارات موجزة تصف التوجهات التنموية للمدينة/للبلدة خـالل فتـرة تنفيـذ الخطـة ،
 المحليةتشكل اإلطار العام للخطة التنموية 

  "األهداف التنموية تجيب على سؤال "ما الذي نريد عملـه لتحقيـق التنميـة ورفـع المسـتوى المعيشـي للمـواطنين؟
 /للبلدةوبذلك فهي تعرف البرامج التنموية للمدينة

  ومؤشرات القياس( البرامجاألهداف التنموية مهمة لتصميم الخطة وتقييمها )فبناء عليها تحدد 
  تشكل مرجعا لتقييم خيارات العمل التنموي المستقبلي في المدينة/البلدةاألهداف التنموية  

 األهداف التنمويةخصائص 
 دة لأن تعمل على تحقيق الرؤية التنموية للمدينة/الب 
  أن تكون( محددةSpecific)ليست عامة، بل تعبر بشكل صريح وواضح عما نريد الوصول إليه : 
  قابلة للقياس أن تكون(Measurable)ممكن قياس مدى تحققها خالل وبعد تنفيذ الخطة : 
  قابلــــة للتحقيــــق أن تكــــون(Attainable) تكــــون قابلــــة للتحقيــــق مــــن خــــالل األخــــذ باالعتبــــار نقــــاط القــــوة :

 والضعف للمدينة/للبلدة
  واقعية أن تكون(Realistic)لبلدة: تأخذ باالعتبار القدرات واالمكانيات والموارد المتاحة للمدينة/ل 
  مرتبطة بإطار زمني أن تكون(Time-dated)أن تكون قابلة للتحقيق خالل فترة زمنية محددة : 
      SMARTتوصف األهداف التي تحقق هذه الخصائص بأنها  مالحظة: 

 مراجعة وتقييم االهداف التنموية المقترحة
 يمكن ذلك من خالل االجابة على االسئلة التالية: 

 في حال تحققه سيعالج قضية/قضايا تنموية أساسية؟ هل الهدف المقترح 
 هل الهدف مرتبط بالرؤية؟ 
  هل ينطبق على الهدف صفةSMART؟ 
 هل يأخذ الهدف باالعتبار الفرص والمعوقات ذات العالقة التي حددت في مرحلة التشخيص؟ 
 هل الهدف مهم بحد ذاته أم أنه تكرار لهدف أو أهداف أخرى؟ 
  هل الهدف المصاغ هو( في واقع األمر إجراءaction( وليس هدف )objective؟) 
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 تناسق اهداف الخطة مع بعضها  فحصأداة  10.6
 )اختياري(. -

 تدابير التخفيف الممكنة المجاالت المحتملة لعدم التناسق/التعارض 6 5 4 3 2 1 االهداف

1         

2         

C :متناسق ،Iال يوجد عالقة--، تناسقم : غير : 

(أداة فحص التوافق مع اهداف خطط أخرى )االقليمية والبيئة 10.7  
 )اختياري(. -

ف تدابير التخفي
 الممكنة

المجاالت المحتملة 
لعدم 

 التوافق/التعارض

الهدف اإلقليمي 
 الثاني

الهدف اإلقليمي 
 األول

ية . تشجيع التنم4
االقتصادية وبما 
يشمل التنمية 

 الريفية

 . تعزيز الصحة3
ة العامة وجودة الحيا
وخاصة للفئات 

 المهمشة

. تجنب تأكل 2
 التربة وتحفيز
 الحفاظ عليها

. حفظ التنوع 1
 الحيوي 

 االهداف البيئية

 واإلقليمية

 االهداف التنموية

        1.  

        2.  

C :وافقمت ،I ال يوجد عالقة--، وافقتم: غير : 
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 البرامج (:11االداة رقم )
 )اختياري(. -

 وثيقة البرنامج 11.1
 .)              ( اسم البرنامج:                                                             رقم البرنامج 
 اضافة الى وصف مكونات البرنامج:مقدمة ووصف البرنامج )فقرات نصية( تبين مقدمة البرنامج وخلفيته،  .1
 :*النتائج المتوقعة )فقرات نصية( على المستوى القريب والمتوسط والبعيد المدى ومؤشرات االنجاز .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
   
   

 :(، وهي كالتاليCREAM*من مواصفات المؤشرات الجيدة أنها )
 واضحة :(Clear)  المعنى وسهلة القياسمحددة وغير مبهمة 
 ذات ارتباط :(Relevant) مناسبة للموضوع ذي العالقة سواء هدف أو برنامج 
 ( اقتصاديةEconomicأي بتكلفة مالية معقولة :) 
 مناسبة :(Adequate) قادرة على توفير أساس كاف لتقييم االنجاز أو األداء  
 قابلة للمتابعة والرصد :(Monitorable) لتحقق منها بشكل مستقلباإلمكان رصدها وا 
 محلي يمكن االستعانة بعينة من المؤشرات المدرجة في الموقع االلكتروني الخاص بالتخطيط التنموي الwww.baladiyat.ps  
 سنوات(: 8أو  4مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج )وقد تصل الى  .3
 الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين(: .4
 مكونات البرنامج: .5

دوره )اداري، مالي،  ريكاسم الش التكلفة التقديرية المكونات
 وفني(

    ، وتشمل:اءاتوإنش . بنية تحتية1
    
    
تجهيزات ) وتطوير مؤسسي . بناء قدرات2
أنظمة عمل إدارية ومالية  ،مستلزمات ماديةو 

 وتشمل: (تدريبتنمية موارد بشرية و وغيرها، 

   

    
    
    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و . 3
    
    

    التكلفة االجمالية
    المتوفر منها

 المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج )الموارد البشرية وغير البشرية كالمال واالرض واالدوات والمعدات(: .6
 البعد المكاني: .7
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 على وثيقة البرنامج أمثلة 11.2
 (.ED/01) رقم البرنامج                                                تطوير التعليم             اسم البرنامج:

يعتبر التعليم من اهم ركائز الخدمات االساسية، ولذا فان البلدة بحاجة الى تطوير المرافق التعليمية الموجودة ورفع  مقدمة: .1
 من البلدة بحاجة الى بناء مدرسة خالل السنوات القادمة. كفاءة المعلمين فيها، كما ان المنطقة الشمالية

 : النتائج المتوقعة .2
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 4 2 تطوير وتحسين المرافق التعليمية
 1 0 بناء مدرسة في المنطقة الشمالية

 انالتنفيذ المتوقعة للبرنامج: سنتمدة  .3
 مواطن/ة(. 8000كافة سكان البلدة )الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين:  .4
 مكونات البرنامج: .5

دوره )اداري، مالي،  اسم الشركاء  التكلفة التقديرية/دوالر المكونات  
 وفني(

ات، ءبنية تحتية وإنشا. 1
 وتشمل:

   

 400بناء مدرسة عظم بمساحة 
 متر مربع

 وزارة التربية والتعليم 500،000
 

 فني 
 

   500،000 تشطيب وتأثيث وتجهيز
تطوير وتحسين المرافق التعليمية 

 الموجودة لمدرستين
100،000 MDLF مالي 

 وتطوير مؤسسي، . بناء قدرات2
 وتشمل:

   

 اداري  وزارة التربية والتعليم 25,000 رفع الكفاءات الموجودة
بحث وتطوير، دراسات و . 3

 وتشمل:
   

مستوى  رضا االهالي عندراسة 
 الخدمات التعليمية

 وزارة التربية والتعليم 10,000
GIZ 

 اداري وفني
 مالي

   1،135،000 التكلفة االجمالية
 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي 70،000 المتوفر منها

 

المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: االرض )مساهمة محلية/امالك الهيئة المحلية( تبرعات من اهالي البلدة لبناء المدرسة،  .6
 مواد بناء واجهزة ... الخ. 

 البعد المكاني: .7
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 (.HE/01) رقم البرنامجتحسين مستوى الخدمات الصحية                                          اسم البرنامج:
عدم تعتبر الخدمات الصحية من اهم الخدمات االساسية التي يجب على سكان البلدة الحصول عليها، ونظرا لواقع البلدة ب  مقدمة: .1

واضطرارهم للتنقل الى البلدات والمدن المجاورة لتلقي الخدمات الطبية االساسية، اصبح واجبا  وجود عيادة صحية تخدم السكان
وى الخدمات الصحية التي تقدم في البلدة. وينقسم البرنامج الصحي الي قسمين: خدمات الرعاية الصحية االرتقاء ورفع مست

االولية وسيتم التركيز فيها على برامج التوعية والتثقيف الصحي بشكل اساسي بما يشمل خدمات الطب الوقائي، وفي مجال 
يقدم خدمات االسعاف والطوارئ والعيادات التخصصية ضمن خدمات الرعاية الصحية الثانوية حيث سيتم انشاء مركز صحي 

 برنامج محدد اضافة الى كافة الخدمات التشخيصية.
 : النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 1 0 وجود مركز صحي
 5 2 برامج توعية وتثقيف

 انالتنفيذ المتوقعة للبرنامج: سنتمدة  .3
 مواطن/ة(. 8000المستفيدين: كافة سكان البلدة ) الفئات المستهدفة وعدد .4
 مكونات البرنامج: .5

دوره )اداري، مالي،  اسم الشركاء  التكلفة التقديرية/دوالر المكونات
 وفني(

    ت، وتشمل:ءابنية تحتية وإنشا. 1
 300بناء مركز صحي عظم بمساحة 

 متر مربع
 وزارة الصحة 60,000

 المجتمع المحلي
 فني 
 مالي

 مالي KFW 60,000 تشطيب
 مالي UNDP 75,000 تأثيث وتجهيز

، وتطوير مؤسسي . بناء قدرات2
 وتشمل:

   

 اداري  وزارة الصحة 25,000 رفع الكفاءات الموجودة
 اداري ومالي وزارة الصحة 25,000 استقطاب كفاءات خارجية

    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و . 3
الخدمات  رضا االهالي عن مستوى دراسة 
 الصحية

 وزارة الصحة 10,000
GIZ 

 اداري وفني
 مالي

   255,000 التكلفة االجمالية
 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي 60,000 المتوفر منها

 

مواد المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: االرض )مساهمة محلية/امالك الهيئة المحلية( تبرعات من اهالي البلدة لبناء المركز،  .6
 بناء واجهزة ... الخ.

 البعد المكاني: .7
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 المشاريع القتراحهاالبرامج ومكوناتها/تحديد/تقييم  11.3
 )اختياري(. -

 البرنامج:
 المشروع المقترح:المكون/

 
 المعيار

 في الربع الذي يعبر عن حال المعيار وقيمته √يتم وضع إشارة قيمة المعيار: 
1 2 3 

 يرتبط بأكثر من هدفين  يرتبط بهدف إلى هدفين  يرتبط بهدفال   االرتباط باألهداف
 يعالج أكثر من قضيتين  يعالج قضية إلى قضيتين  ال يعالج أي قضية  معالجة القضايا التنموية

ال يمكن توفيرها خالل الفترة الزمنية  توفر الموارد المالية
 للخطة

يمكن العمل على توفيرها خالل الفترة 
 الزمنية للخطة

  متوفرة 

يمكن العمل على توفيرها خالل الفترة  غير متوفرة  توفر الموارد البشرية والمهارات
 الزمنية للخطة

 متوفرة 

تحــول دون قانونيــة وجــود عوائــق 
 التنفيذ

يوجد عوائق ال يمكن التغلب عليها 
 خالل الفترة الزمنية للخطة

 يمكن التغلب عليها خالل فترة التنفيذ   قانونيةال يوجد عوائق 

تحــول دون  سياسـيةوجـود عوائـق 
 التنفيذ

يوجد عوائق ال يمكن التغلب عليها 
 خالل الفترة الزمنية للخطة

  يمكن التغلب عليها خالل الفترة الزمنية
 للخطة

 ال يوجد عوائق سياسية 

توفر جهة مؤهلـة للتنفيـذ )بمـا فـي 
 ذلك الهيئة المحلية( 

ال يمكن توفير أو تأهيل جهة منفذة 
 خالل الفترة الزمنية للخطة

يمكن توفيرها و/أو تأهيلها الفترة الزمنية 
 للخطة

 يتوفر جهة مؤهلة وجاهزة للتنفيذ

ـــات المهمشـــة )المـــرأة،  خدمـــة الفئ
الطفــل، الشــباب، ذوي االحتياجــات 

 الخاصة( 

يخدم هذه الفئات بشكل محدود إلى  ال يخدم الفئات المهمشة
 متوسط

 جيديخدم هذه الفئات بشكل 

عدد المناطق المخدومة )في حالـة 
 التخطيط للمجالس المشتركة(

ما بين منطقتين إلى نصف عدد المناطق  منطقة واحدة فقط
 المشتركة في الخطة 

أكثر من نصف عدد المناطق 
 المشتركة في الخطة

المشــروع /او المكون  البرنــامج اثــر
 على البيئة*

 البيضاء من القائمة من القائمة الرمادية من القائمة السوداء

 مجموع النقاط الكلي: التقييم
  المشـروع إمـا قليـل األهميـة أو غيـر قابـل للتنفيـذ، ويوصـى بعـدم المكون/ والبرنـامج ا: يكون 1في حال كانت قيمة أي معيار من المعايير تساوي

 قائمة المقترحةالإعطائه أولوية، ويمكن إسقاطه من 
  فـي غايـة األهميـة ويوصـى باعتمـاده وإعطائـه أولويـة المكون/المشـروع  ولبرنـامج ايكـون ا: 3في حال كانت قيمة كل معيار من المعـايير تسـاوي

 عليا
 مـع مجمـوع النقـاط الكلـي التـي يحصـل المكون/المشـروع  والبرنـامج ا: تتناسـب درجـة أولويـة 3إلى  2في حال كانت قيمة المعايير تتفاوت ما بين

 عليها 
 لمشاريع على البيئةللبرامج ومكوناتها/ااالثار السلبية  *

 تبعا لشدة االثار البيئية السلبية المحتملة الى ثالث قوائم هي: برامج ومكوناتها/المشاريعال تصنف
، وقــد يــتم الموافقــة عليهــا )وتكــون معالجــة اثارهــا هــاتبعــا ألنشــطتها وكميــة انتاجهــا وحجمالقائمــة الســوداء: هــي التــي تحتــاج إلجــراء تقيــيم كامــل لألثــار البيئيــة  . 1

او رفضــها وعــدم الضــارة وحمايــة البيئــة منهــا بتركيــب معــدات خاصــة تضــيف تكــاليف اســتثمارية كبيــرة او كبيــرة جــدا جديــدة( او يــتم اقتــراح نقلهــا الــى مكــان اخــر 
 معالجتها او حماية البيئة منها( بيئية ضارة ال يمكن اقامتها على االطالق )في حال وجود اثار

ــا بالنســبة  هــا. القائمــة الرماديــة: هــي التــي يمكــن ان تحــدث اثــار بيئيــة هامــة مــن حيــث االنشــطة وكميــة االنتــاج وحجم2 )يمكــن اجــراء تقيــيم االثــار البيئيــة جزئي
لنقديـة كيب معدات خاصة تضـيف تكـاليف اسـتثمارية كبيـرة جديـدة ممـا يـؤثر علـى التوقعـات المجاالت معينة يتم تحديدها( وتكون معالجتها وحماية البيئة منها بتر 

 الخارجة
( هــالحاجــة لنقــل موقع. القائمــة البيضــاء: هــي ذات االثــار البيئيــة الســلبية الضــئيلة والتــي يمكــن معالجتهــا )دون اضــافة تكــاليف اســتثمارية كبيــرة جديــدة او دون ا3

 اجراء دراسات تفصيليةويتم الموافقة عليها دون 
  



 2017للمدن والبلدات الفلسطينية  لمحليدليل التخطيط التنموي ا
 

123 

 

 طار التنموي إلا (:12ة رقم )االدا
 )اختياري(. -

 طار التنموي إلوثيقة ا 12.1
 :الرؤية

 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية االهداف التنموية القضايا التنموية ذات االولوية المجاالت التنموية
 والبنى التحتيةمجال البيئة 

 
 

    

 مجال تنمية االقتصاد المحلي
 
 

    

 مجال التنمية االجتماعية
 
 

    

 مجال االدارة والحكم الرشيد
 
 

    

 

 اليات وأدوات المساءلة: 
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 ط الرباعيةالخط (:13االداة رقم )
 )اختياري(. -

 الخطة المقترحة مكونات البرامج/المشاريعتصنيف   13.1
 سنة التنفيذ *هتصنيف رقمه المشروع المكون/ اسم

 الرابعة الثالثة الثانية األولى متمنى محتمل مضمون 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 * 

 ضمن اإلمكانيات المادية الذاتية للهيئة المحلية أو يوجد خطاب تفاهم )موافقة على التمويل( من أي جهة مانحة أو اتفاقية معها.مشاريع مضمونة: وهي التي مكونات برامج/ -
( %50داخليـة وخارجيـة )باحتمـال اكتـر مـن : وهي التي من المحتمل حشد األموال لدعمها بتمويل خارج امكانيات الهيئة المحلية أي مـن المجتمـع المحلـي أوجهـات ممولـة محتملة كونات برامج/مشاريعم -

 أو يوجد موافقة مبدئية من مانحين لتمويلها.
  ويتم البحث لها عن تمويل وحشد الموارد.  يتم اسقاطها: وهي مهمة لكن ال يتوفر لها دعم مادي ضمن المنظور الحالي، لذا ال همشاريع متمنامكونات برامج/ -
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 AG\01: ثم رقمه مشروع باللغة االنجليزية ومنال لمكون البرنامج/ المشاريع بكتابة الحرفين االولين من المحور الرئيسيمكونات البرامج/ * توضع أرقام 
 الدورية اضافة الى التواصل االلكترونيالمشاريع المنفذة من قبل جهات غير الهيئة المحلية من خالل االجتماعات  مكونات البرامج/ متابعة للهيئة المحلية يمكن *

 مصفوفة خطة التنفيذ الرباعية 13.2
 )اختياري(. -

ي  و
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 اسم البرنامج

مج
برنا

م ال
رق

* 

 
ون كم اسم

 البرنامج/
 المشروع

رق
ج/

رنام
ن ال

مكو
م 

روع
مش

ال
 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 ....خطة 
حسب توفر  المشروعنامج/مكون البر  تصنيف

 التمويل

 عاريمشالج/امونات البر كمالجهة المرشحة لتمويل  الجهة المرشحة للتنفيذ
 المضمونة والمحتملة فقط 

الهيئة  الصرف السنوي 
 المحلية

غير الهيئة 
 /الشريكالمحلية

غير الهيئة  الهيئة المحلية
 /الشريكالمحلية

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساهمة

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ا
 

 EI\01        
          

      
         

          
      

             المجموع الجزئي

جال
م

 
مية

تن
 

 
حلي

الم
اد 

تص
االق

 

 EC\01        
          

      
         

          
      

             المجموع الجزئي

جال
م

 
ية 

تنم
ال

عية
تما

الج
ا

 

 SO\01        
          

      
         

          
      

              المجموع الجزئي

شيد
الر

كم 
الح

ة و
دار

اإل
 

 GO\01        
          

      
         

          
      

                المجموع الجزئي
                دوالر أمريكي -المجموع الكلي )محتمل + مضمون( 

             دوالر أمريكي -المجموع الكلي )متمناة( 
             دوالر  أمريكي -المجموع الكلي للخطة التنموية )محتمل + مضمون+ متمنى( 
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 السنوية التنفيذ ةخط (:14االداة رقم )
 مصفوفة خطة التنفيذ السنوية 14.1

ج 
رنام

 الب
سم

ا
و ر 

 قمه

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

ج/
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

روع
مش

ال
 

 
 

التكلفـــــــــــــــــــــــــــة 
 Xالتقديريــــــــــــة 

1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل اإلشرافالجهة المرشحة للتنفيذ/ خطة العام  .... 
للتنفيذ )دراسات 
جدوى/ مقترحات 
/ بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

غير الهيئة  المحليةالهيئة  الصرف الربع سنوي 
 الشريكالمحلية/

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 

 المعني

حدد 
قيمة  حدد الجهة قيمة المساهمة حدد بند الموازنة دورها الجهة

 المساهمة

 

               
               
               
               
              المجموع الجزئي

 

               
               
               
               
              المجموع الجزئي

                
               
               
               
              المجموع الجزئي

 

               
               
               
               
              المجموع الجزئي

               ..…مجموع اإلنفاق الكلي للعام 

بحاجـة إلـى دراسـة جـدوى وخصوصـا تلـك ذات الطـابع الربحـي، والـبعض اآلخـر يكـون بحاجـة إلـى كتابـة  هاالمشروع نفسه وعلى طبيعـة الجهـة المقترحـة للتنفيـذ؛ وبشـكل عـام تكـون بعضـالمكون/المشاريع على طبيعة مكونات البرامج/ تعتمد التحضيرات الالزمة لتنفيذ  *
تكـون بحاجـة  هاالتطوير المؤسسي، برامج التوعية، برامج التدريب وبناء القـدرات ... الـخ(، كمـا أن بعضـمواضيع ستكون بحاجة إلى تحضير بنود مرجعية )مثل  البعضين أن مقترح تفصيلي وخصوصا إذا كان الهدف التقديم لجهات مانحة للحصول على تمويل، في ح

ءقـــــــــــــــد تتطلـــــــــــــــب تحضـــــــــــــــيرات متعـــــــــــــــددة؛ كـــــــــــــــأن تحتـــــــــــــــاج إلـــــــــــــــى إعـــــــــــــــداد دراســـــــــــــــة جـــــــــــــــدوى ومـــــــــــــــن ثـــــــــــــــم تحضـــــــــــــــير وثـــــــــــــــائق عطـــــــــــــــا هاوالبنيـــــــــــــــة التحتيـــــــــــــــة. علمـــــــــــــــا بـــــــــــــــأن بعضـــــــــــــــ ءاتاإلنشـــــــــــــــا إلـــــــــــــــى تحضـــــــــــــــير مخططـــــــــــــــات ووثـــــــــــــــائق عطـــــــــــــــاء مثـــــــــــــــل
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 المشاريع  مكونات البرامج/ وصف (:15االداة رقم )
 مشروع مكون برنامج/نموذج وصف   15.1

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
 البرنامج: الرقم: المشروع:مكون البرنامج/ اسم 

 مكان التنفيذ المشروعالبرنامج/مكون خلفية عن 
 :من المهم اإلشارة إلى األمور التالية 

 مكون البرنامج/المشروع خلفية تاريخية حول القضية التي سيعمل عليها 
  مكون البرنامج/المشروعذكر أسباب المشكلة، ومن ثم الوصول إلى القضية التنموية التي سيعالجها 
  وكيفية االستفادة منه بشكل عامالبرنامج/المشروعمكون الفئات المختلفة من ، 
  مكون البرنامج/المشروعالبعد المكاني للقضية التي سيعالجها المشروع، إن كان ذلك مناسبا لطبيعة 
  بشكل عام ومجمل( مكون البرنامج/المشروعاألثر المتوقع من( 

  
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
  

 مدة التنفيذ
  

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروع أهداف
 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

  
  

يتم ) مكون البرنامج/المشروعحسب طبيعة 
مكون  ذكر الفئات المستهدفة وكيف سيخدمها

 (البرنامج/المشروع

    
  

 

 التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاريع التي تمثل متطلبا 

 مكون البرنامج/المشروععناصر  مكون البرنامج/المشروعلسابقا 
  حسب مراحله )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( 

  التكلفة التقديرية )$(
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
  

      
      
      
      

  دوالر المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروع ان متطلبات األراضي )في حال

 كيف؟  بعد مكاني والمشروع ليس ذ األرض غير متوفرة      األرض متوفرة   
 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال     نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع  هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

    
 التمويل المقترحةجهة 

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

   متـوفرة جزئيـا متـوفرة      مكون البرنامج/المشروعتكاليف تنفيذ 
  غير متوفرة 

  ال     نعم  الحصول على موافقتها المبدئية؟ هل تم 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة    متوفرة     الموارد البشرية 
 غيــر   متــوفرة جزئيـا     متــوفرة    دراســات/مخططات

 غير مطلوب    بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________ مطلوب)حدد(: 
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 غير مطلوب  مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري      متوفرة
 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 ايجابية: 
 
 

 تدابير التخفيف: لبية:س

 مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ 
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

    
    

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البعد المكاني
 

 
*قد ال تنطبق هذه البنود على بعض مكونات البرامج/المشاريع مثل: بناء القدرات والتطوير المؤسسي، 

 والبحث والتطوير. وكذلك الدراسات
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 ورشة العمل الثانية (:16االداة رقم )
 اجندة مقترحة لورشة العمل الثانية  16.1

 )اختياري(. -
 

 أجندة مقترح لورشة العمل الثانية وهي بعنوان 
 المشاريع مكونات البرامج/مراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية ووثائق  

 لسنة االولى وتحديدها بشكل نهائيل المقترحة
 

  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح
 التسجيل )يبدأ الساعة التاسعة صباحا( دقيقة 30
 الترحيب واالفتتاح  دقائق 10
 التعارف وكسر الجليد دقائق 10
 عرض الرؤية والقضايا واالهداف التنموية دقيقة 15
 الرباعية وخطة السنة االولى ومنهجية اعدادها، ومناقشتهاعرض خطة التنفيذ  دقيقة 50
 استراحة  دقائق 10
المشـــاريع المقترحـــة مكونـــات البرامج/  تقـــديم عـــرض مبســـط يوضـــح كيـــف ســـتتم عمليـــة مراجعـــة دقائق 10

 وتوصيفاتها لتحديدها بشكل نهائي من قبل المشاركين 
وتوصيفاتها وإجراء ما قـد مكونات البرامج/المشاريع المقترحة لمراجعة   مجموعات عمل مصغرة دقيقة 50

 يلزم من إضافات أو تعديالت
 استراحة  دقائق 10
 عرض ونقاش نتائج عمل المجموعات في المجموعة الكاملة دقيقة 50
 تقييم واختتام  دقيقة  15
 غداء ومغادرة دقيقة 40
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 المتابعة والتقييم (:17االداة رقم )
 مصفوفة خطة المتابعة والتقييم  17.1

 )اختياري(. -

 البرنامج
المشاريع مكونات البرنامج/
 مؤشرات القياس المنجزة

القيمة الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

الجهة المسئولة عن 
 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
 مجال البيئة والبنى التحتية

           
         
         
         

           
         
         
         

 المحلي االقتصاد تنمية مجال
           

         
         

           
         
         

 ةاالجتماعي التنمية مجال
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المشاريع مكونات البرنامج/ البرنامج
القيمة الحالية  مؤشرات القياس المنجزة

 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
الجهة المسئولة عن  أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

 متابعة قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

         
           

         
         
         

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد
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 : الخطة التنموية المحلية(18ة رقم )االدا
 جدول محتويات تقرير الخطة التنموية المحلية 18.1
 

 ملخص تنفيذي   
 اللجان التي شاركت بإعداد الخطة التنموية المحلية وأسماء أعضائها 
  التنموية المحليةقرار مجلس الهيئة المحلية باعتماد الخطة 
  الوثيقة المجتمعية 
 مقدمة 

 أهداف الخطة -
 منهجية إعداد الخطة -

 نبذة عن المدينة/البلدة 
 الخصائص الجغرافية -
 الخصائص الديمغرافية -

 تشخيص المجاالت التنموية   -التحليل التشخيصي 
 البيئة والبنى التحتية مجال  -
  المحلي االقتصاد تنمية مجال -
  ةاالجتماعي التنمية مجال -
 مجال اإلدارة والحكم الرشيد  -

 اإلطار التنموي المحلي 
 الرؤية التنموية -
 القضايا التنموية مرتبة حسب األولوية -
 األهداف التنموية  -
 التنمويةالبرامج  -

  المشاريع التنمويةومكوناتها/البرامج 
 /الوطنيةا مع البرامج التنموية اإلقليميةالمقترحة وعالقته البرامج ومكوناتها/المشاريع  -
 لبرامج ومكوناتها/المشاريعلالبعد )التوصيف( المكاني  -

 والمتابعة والتقييم ،خطط التنفيذ 
 خطة التنفيذ -
 خطة المتابعة والتقييم -

  :المالحق 
 التقرير التشخيصي -
 مشاريع السنة االولى مكونات البرامج او أوصاف -
 خرائط -
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 : اللقاء المجتمعي الثاني(19االداة رقم )
 مقترحة لعقد لقاء البيت المفتوح الثاني الطالق الخطة )اللقاء المجتمعي الثاني(أجندة   19.1

 أجندة مقترحة للقاء المجتمعي الثاني وهو بعنوان
 "التخطيط التنموي المحلي للمدينة/البلدة: اطالق الخطة )خطة التنفيذ وادوار المشاركين(" 

  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح
 التسجيل دقيقة 30

 الترحيب واالفتتاح
 تقديم عرض مختصر حول منهجية ومراحل تنفيذ عملية التخطيط   دقيقة 60

تقديم عرض حول مخرجات الخطة التنموية المحلية والتي تشتمل على: الرؤية التنموية، القضايا 
يوضح مقدار ما سينفذ  ماليالمشاريع، خطة التنفيذ، وتحليل مكوناتها/التنموية، االهداف، البرامج و 

 المشاريع(/مكونات البرامج على مدار سنوات الخطة )وتصنيف لهيئة المحليةعلى حساب موازنة ا
 الخطوات القادمة ودور المجتمع المحلي فيها )عرض المرحلة الرابعة والخامسة( دقائق 10
 نقاش ومالحظات دقيقة 60
 المجتمعية االختتام والبدء بتوقيع الوثيقة دقيقة 20
 

أداة متابعة مالحظات الحضور في لقاء البيت المفتوح الثاني الطالق الخطة )اللقاء  19.2
 المجتمعي الثاني(

مقدم المالحظة 
 )مؤسسة أو فرد(

 يتم التعامل معها؟ لماذا لم  كيف تم التعامل معها؟ المالحظة

لتصميم  مؤسسة
 الحدائق

منظر إلى حماية  الحاجة
 طبيعي معين

شمل لي 2الهدف تم تعديل 
اإلشارة إلى المناظر 
 الطبيعية المعينة

 

الخطة ستسبب المزيد من  السيد/...
 الضجة في الحي

الخطة ستقوم فعال بتخفيف  
 مستويات الضجة
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 الوثيقة المجتمعية 19.3
  المجتمع الوثيقة المجتمعية هي وثيقة تعبر عن دعم وتأييد المؤسسات العامة والخاصة وجمعيات

المحلي للخطة التنموية المحلية بكافة مخرجاتها، وتعبر عن استعداد هذه األطراف الستمرارية الدعم 
 لتيسير وتسهيل تنفيذ البرامج والمشاريع، ضمن إمكانياتهم.

 :يمكن أن يحتوي مضمون الوثيقة المجتمعية الصيغة التالية 
  وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد في"نحن الموقعون أدناه من هيئة محلية ومؤسسات عامة 

لمدينتنا/بلدتنا بكافة مخرجاتها، والتي شاركنا في  ة ..... نتبنى هذه الخطة التنموية المحليةبلدمدينة/
مراحل إعدادها، وأننا مستعدون لالستمرار في النشاط والتفاعل من أجل تنفيذها وتوفير كافة المقومات 

  لدعم تنفيذ أي من مخرجاتها.
 

 الختم الرسمي التوقيع المؤسسة االسم
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 (: برنامج عمل اعداد التحضيرات الالزمة للتنفيذ20االداة رقم )
 برنامج عمل إعداد التحضيرات الالزمة لتنفيذ مكونات البرامج/المشاريع  20.1

 

 
 
 
 
 

 التحضيرات الالزمة لتنفيذ مشروعات العام ........برنامج عمل إعداد 
 

اسم مكون 
 البرنامج/المشروع

 مكون  رقم
 المشروع/البرنامج

 التحضيرات الالزمة
تاريخ البدء 
 بالتحضير

تاريخ انتهاء  
 التحضير

تاريخ بدء التنفيذ 
 المتوقع

تاريخ انتهاء 
 التنفيذ المتوقع

الجهة المسئولة عن 
 التحضير

 
 مالحظات

دراسة 
 مقترح جدوى 

بنود 
 مرجعية

وثائق 
 عطاء

غير 
 ذلك

الدائرة/ 
 القسم

اسم 
 الشخص
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 (: خطة تنفيذ سنوية لدوائر/اقسام الهيئة المحلية21االداة رقم )
 لدوائر/أقسام الهيئة المحليةمصفوفة خطة تنفيذ سنوية  21.1

 خطة التنفيذية السنوية لدائرة/قسم ................................................. للعام ......ال

 
اسم مكون 

-البرنامج/المشروع
 النشاط

 
رقم مكون 

 البرنامج/المشروع

 
 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

فيذ
التن

دء 
خ ب

اري
ت

 

 فترة التنفيذ 

خ 
اري

ت
فيذ

التن
اء 

نته
ا

 

اسم الشخص 
المسئول عن إدارة 

 عملية التنفيذ

التحضيرات الفنية و/أو 
 اإلدارية الالزمة للتنفيذ

ني
ن ثا

انو
ك

 

باط
ش

ذار 
آ

سان 
ني

 

يار
أ

ران 
حزي

وز 
تم

ول آب 
أيل

ول 
ن أ

شري
ت

ني 
ن ثا

شري
ت

ول 
ن أ

انو
ك

 
 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  

  التكلفة الكلية المتوقعة
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 (: تجنيد االموال22ة رقم )االدا
 برنامج ترويج مكونات البرامج/المشاريع لدى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي 22.1

 
التي مكونات البرامج/المشاريع 

سيتم الترويج لها لدى القطاع 
الخاص أو مؤسسات المجتمع 

 المدني

 
 

 مكون  رقم
 المشروع/البرنامج

الفئة المستهدفة من الترويج )مقاولين،  طريقة التنفيذ
 مستثمرين، جمعيات خيرية ...الخ(

 
أسلوب الترويج )اجتماعات 

مباشرة، إعالنات في الصحف 
والمحطات المحلية، تقديم 

 ...الخ(تسهيالت 

 
تكاليف 
الترويج 
المتوقعة 

)$( 

 
الشخص المسئول 
عن متابعة تنفيذ 

 الترويج

التاريخ 
المقترح 
للبدء 
 بالترويج

بالشراكة مع القطاع 
الخاص أو 

مؤسسات المجتمع 
 المدني

بشكل منفرد من 
قبل القطاع الخاص 

أو مؤسسات 
 المجتمع المدني

 قطاع خاص
 )حدد الفئة(

مؤسسات مجتمع 
 )حدد الفئة(مدني 
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 (: المتابعة والتقييم23ة رقم )االدا
 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام ما  23.1

 وع ملغي ال داعي الستكمال الخانات التي تخصهالمشر مكون البرنامج/ *مالحظة: في حال كون 
 

ي  و
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 مكون البرنامج/ اسم البرنامجاسم 
 المشروع

رق
ج/

رنام
ن ال

مكو
م 

روع
مش

ال
 

حالة المشروع 
)منفذ كلي، منفذ 

جزئي، قيد 
التنفيذ، ملغي، تم 

 توقيفه(

 فيذنسبة التن
للمشاريع المنفذة 
بشكل جزئي او 

 قيد التنفيذ

اسباب عدم التنفيذ 
بحسب الخطة السنوية 
أو بشكل مسبق أو 

توقيف أو ال االلغاء أو
 ضافةاال

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 حالة الصرف
 الجهة الممولة الجهة المنفذة

الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية

الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية

ما تم صرفه فعليا 
في االعوام السابقة 
حتى أيلول من العام 

 الجاري 

المتوقع صرفه من 
أيلول حتى نهاية 

 العام الجاري 

حدد القسم 
 المعني

حدد بند  حدد الجهة
 الموازنة

 حدد الجهة

ى 
البن

ة و
لبيئ

ا
تية

لتح
ا

 

       
      

       
       

      
       

جال
م

 
مية

تن
 

 
حلي

الم
اد 

تص
االق

 

       
      

       
       

      
       

ية 
تنم

ل ال
مجا

عية
تما

الج
ا

 

       
      

       
       

      
       

كم 
والح

رة 
إلدا

ا
شيد

الر
 

       
      

       
       

      
       

        دوالر أمريكي)محتمل + مضمون(  السنوي  المجموع الكلي
       دوالر امريكي )محتمل + مضمون(المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه 
       المجموع الكلي )متمناة( دوالر أمريكي

       دوالر أمريكي )متمناة(لما تم تنفيذه السنوي المجموع الكلي 
       دوالر  أمريكي( اه)محتمل + مضمون+ متمنالسنوي لما تم تنفيذه المجموع الكلي 
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 ملخص تقييم مستوى االنجاز 23.2
 ملخص تقييم مستوى االنجاز للعام ........

نسبة التحقيق من القيمة  القيمة الحالية للمؤشر )لهذا العام( مؤشرات القياس البرنامج
 المنشودة لهذا العام

اذكر األسباب في حال عدم تحقيق 
 تقدم في المؤشر

 التوصيات

 مجال البيئة والبنى التحتية
      

     
      

     
      

     
 مجال تنمية االقتصاد المحلي

      
     

      
     

 مجال التنمية االجتماعية
      

     
      

     
      

     
 مجال اإلدارة والحكم الرشيد
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 للقاء المجتمعي السنوي (: ا24ة رقم )االدا
 أجندة مقترحة للقاء المجتمعي السنوي  24.1

 

 "عرض نتائج التقييم السنوي للخطة التنموية المحلية" أجندة مقترحة للقاء المجتمعي السنوي وهو بعنوان
 

  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح

 دقيقة 30
 التسجيل

 الترحيب واالفتتاح

 دقيقة 60
 تقديم عرض مختصر حول أهداف اللقاء ومنهجية إعداد التقييم  

 حول مخرجات تقييم الخطة التنموية المحلية للعام ...... واهم التوصياتتقديم عرض 
 القادمة السنة خطة مسودة حول عرض تقديم

 استراحة دقائق 10

 نقاش ومالحظات دقيقة 70
 االختتام دقائق 10
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 الخرائط
( 1خارطة رقم )

االنعكاس 
المكاني للواقع 

 االقليمي
 

وتتضمن وصف 
مكاني للواقع 

االقليمي المحيط 
بالمدينة/البلدة، 

ة كالخدمات االساسي
ومراكز 

المدن/البلدات 
المحيطة، والوضع 
االقليمي العام 
 للمنطقة المحيطة

يمكن االستعانة )
ع بصورة جوية ووض
ا اذا التحليالت عليه
 تعذر انتاج خرائط

عن طريق 
(الحاسوب  
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( 2خارطة رقم )

االنعكاس 
المكاني للوضع 

الحالي/قطاع 
 التعليم 

وتتضمن وصف 
مكاني للوضع 

القائم للقضية، وبما 
يشمل المشكالت 

والمحددات 
 واالحتياجات

يمكن االستعانة )
بصورة جوية 

ووضع التحليالت 
عليها اذا تعذر 
انتاج خرائط عن 
 (طريق الحاسوب
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( 3خارطة رقم )

البرامج المقترحة 
 4على مدى 

مكونات سنوات/ 
مشاريع البرامج/

 السنة االولى 
 

وتتضمن وصف 
مكاني لكافة مكونات 
البرامج/المشاريع 

المقترحة على مدى 
سنوات(  4الخطة )

مع االشارة الى 
مكونات 

البرامج/المشاريع 
 للسنة االولى


