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على مختلف نواحي الحياة  تؤثر سلباالعديد من التحديات تواجه التجمعات السكانية الفلسطينية و
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 

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

احتياجا ملحا على المستوى العالمي بشكل عام، وعلى على المستوى المحلي االستراتيجي 
 .  المستوى الفلسطيني بشكل خاص

داة ناجحة تساعد في تحديد األولويات وألهمية التخطيط التنموي االستراتيجي، ولكونه أ
واألهداف التنموية للتجمعات السكانية؛ ارتأت وزارة الحكم المحلي ضرورة توضيح وتوحيد 

في الهيئات  اإلستراتيجيةمفهوم ومنهجية تحضير وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط التنموية 
 .   المحلية الفلسطينية

يستخدم لبلورة األولويات واألهداف التنموية  التخطيط التنموي االستراتيجي هو منهج علمي إن
فترة  خالل األهدافالقادرة على تحقيق هذه  اتعوالمشرللتجمعات السكانية وتحديد البرامج و

 الموارد المتاحة والمعوقاتخذ باالعتبار األسكان، وبما يتماشى مع تطلعات ال ،زمنية معينة
وتنبع أهمية استخدام هذا المفهوم الحديث في التخطيط من كونه مرتكز على مبادئ . حتملةالم

ة في أي مجتمع يسعى للتحرر والرقي والنهوض، أساسيالرشيدة، والتي تعتبر  دارةواإلالحكم 
 :وتتمثل هذه المبادئ بما يلي. وذلك باالعتماد على موارده ومقوماته الذاتية

 عتماد على مشاركة المواطنين والمجتمع المحلي والقطاع من حيث اال :المشاركة
الخاص وأصحاب العالقة في تحديد القضايا واألولويات التنموية وعمليات اتخاذ 

 القرار على المستوى المحلي  
 من حيث مشاركة المواطنين والمجتمع المحلي والقطاع الخاص  :الشفافية والمساءلة

النشاطات التنموية، وتبوء مكانة بارزة في متابعة وأصحاب العالقة في تخطيط وتنفيذ 
 .وتقويم االنجازات وتحقيق األهداف المرجوة

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

 الخلفية والسياق -0
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 مع األخذ باالعتبار  ولويةمن حيث التركيز على القضايا ذات األ :البعد االستراتيجي
 .الموارد والفرص المتاحة والمعوقات المحتملة

غيرات والتحديات فلسطينيا، العديد من الهيئات المحلية الفلسطينية سعت جاهدة لالستجابة للت
الفلسطينية مثل االزدياد في المستوى العمراني، واالرتفاع في مستويات البطالة والفقر، 
ومحدودية السيطرة على المصادر الطبيعية واألرض، والقيود المفروضة على حركة السكان 

وسة والبضائع، وغيرها من التحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وباألخص تلك الملم
مفاهيم التخطيط االستراتيجي في  إدخالآليات مبتكرة مثل  بإيجادعلى المستوى المحلي، وذلك 

، واالستجابة الحتياجات المواطن الفلسطيني أولوياتهامدنها بلداتها في محاولة لترتيب  إدارة
 .والموارد المتاحة له اإلمكاناتالمتزايدة في ظل 

جال، وحيث أن وزارة الحكم المحلي هي الجهة المشرفة وبازدياد تجارب التخطيط في هذا الم
على عمل الهيئات المحلية المختلفة، فقد ارتأت الوزارة دراسة هذه التجارب المختلفة وتطوير 
مفهوم ومنهجية تخطيط تنموي استراتيجي عملية، تتماشى مع الواقع الفلسطيني وقدرة 

 دارةلذلك، باشرت اإل. مدننا وبلداتنا الفلسطينيةالهيئات المحلية، وقابلة للتطبيق في  إمكانياتو
العامة للتخطيط والتنظيم العمراني في وزارة الحكم المحلي، وبالتعاون مع وزارة التخطيط، 

البلديات، وبالشراكة مع بعض الجهات الدولية الداعمة في  وإقراضوصندوق تطوير 
جي، بالعمل على تحديد أسس األراضي الفلسطينية في مجال التخطيط التنموي االستراتي

التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن "بـ  إليهالتخطيط التنموي للمستوى المحلي، والمشار 
 اتجراءاإل، والذي أقرته ورقة السياسات الخاصة بذلك، ويوضحه دليل "والبلدات الفلسطينية

دليل "في حينه بـ  هذا الذي صدر منه النسخة األولى بالتزامن مع تلك الورقة، والمشار له
 ".2002التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية 

 
    

 
 :تتلخص أهمية التخطيط التنموي االستراتيجي للهيئات المحلية بما يلي

 

  التنموية للتجمع السكاني اتوالمشرع األولوياتمرجعية لتحديد يمثل 

  من المانحين األموالمرجعية لتحضير الموازنات السنوية، وكذلك لتجنيد يمثل 

  أدائهاوسيلة لتنسيق عمل دوائر الهيئة المحلية المختلفة وقياس مستوى 

 المجتمع المحليمؤسسات لتنسيق التواصل مع القطاع الخاص و أداة 

 االستراتيجي للهيئات المحلية التنمويأهمية التخطيط  -3
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 هيئات الحكم المحلي الفلسطينية وسيلة لتعزيز مفاهيم الحكم الرشيد في 

 ها الحقيقية إمكانياتأداة للمواءمة ما بين التطلعات التنموية للهيئة المحلية و 

 لتطوير قاعدة بيانات خاصة بالتجمع السكاني  أداة 

 
 

 
الخطط التنموية  تم تصميم منهجية التخطيط في هذا الدليل بشكل ُيَبّسط عملية تحضير

ويجعلها منسجمة مع احتياجات السكان وموائمة للحالة الفلسطينية؛ وذلك من  اإلستراتيجية
خالل إعطاء الفرصة لممثلي المجتمع المحلي للمشاركة الفاعلة في عملية تحضير الخطة 

وبحسب هذا الدليل، فان هيئات الحكم المحلي الفلسطينية هي الجهة . ومتابعة تنفيذ مخرجاتها
الخاصة بتجمعاتها  اإلستراتيجيةذ ومتابعة وتقييم الخطط التنموية عن تحضير وتنفي المسئولة

 . السكانية، وذلك بمشاركة المعنيين من ذوي العالقة، وبتوجيه من وزارة الحكم المحلي

من خمس  اإلستراتيجيةهذا وتتشكل منهجية تحضير وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط التنموية 
 :ة التاليةساسيمراحل تجيب بالترتيب عن األسئلة األ

 

 أين نحن اآلن؟  وهي مرحلة التنظيم والتحليل: المرحلة األولى
 أين نريد أن نتجه؟  وهي مرحلة تحديد الرؤية واألهداف التنموية إلى: المرحلة الثانية
 كيف نصل؟  وهي مرحلة وضع خطط التنفيذ والمتابعة: المرحلة الثالثة

 ة تنفيذ البرامج والمشرعات ما يوصلنا؟  وهي مرحل: المرحلة الرابعة
 هل وصلنا؟  وهي مرحلة المتابعة والتقييم والتحديث: المرحلة الخامسة

مجموعة نشاطات، ولكل نشاط أداة  إلىخطوات، وكل خطوة  إلىوقد تم تقسيم كل مرحلة 
، كما تم إعطاء األمثلة حيث يلزم لتوضيح شكل ومخرج يجب تحقيقه توضح كيفية تنفيذه

 .متوقعة من بعض النشاطاتالمخرجات ال
الشكل التالي يبين مخططا يلخص منهجية تحضير وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط التنموية 

ة ساسيللمدن والبلدات الفلسطينية؛ حيث يبين المخطط المراحل الخمسة األ اإلستراتيجية
 . وخطوات كل مرحلة

صممت جميع مراحل التخطيط حيث ، المشاركةالمنهج األساس في عملية التخطيط هذه هو 
وخطواتها ونشاطاتها بطريقة تضمن مشاركة المجتمع المحلي بفئاته المختلفة، أحيانا تكون 
مشاركة واسعة وعامة من خالل اللقاءات المجتمعية وورش العمل وقنوات التواصل 

 الدليل بحسب هذامنهجية التخطيط  -2
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االلكتروني المختلفة، وأخرى مشاركة محددة، وقد تكون متخصصة، من خالل عضوية لجان 
ختلفة ذات مهمات محددة أو متخصصة، وفي جميع المراحل يكون دور فريق التخطيط م

وتتفاوت نوع المشاركة بحسب . واضحا، وهو بحد ذاته ممثال عن المجتمع المحلي ساسياأل
 . المرحلة أو الخطوة أو النشاط

شكل المراحل والخطوات والنشاطات المذكورة في الدليل وما يرافقها من أدوات هي، ب إن
التي يقل الهيئات المحلية أما . نسمة 0000التي يزيد عدد سكانها عن  لهيئات المحليةعام، ل

خاصة بها منهجية ، فقد تم في هذه النسخة من الدليل اقتراح نسمة 0000عدد سكانها عن 
 . (وكتيب أدوات منفصلين إجراءاتليل د)مبسطة 

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

 .والمراحل، ويبين كذلك الجهات المسؤولة عن تنفيذ النشاطات وأساليب تنفيذها
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الخاص المناسب يطلب من المصمم وضع مخطط العملية : مالحظة
  الخمسةبالمراحل 
 
 

 
 الجديد في هذا الدليل -4
 

Comment [h1 :]سيتم ارفاق المخطط بملف منفصل 



 3102 الفلسطينية لمدن والبلداتاالستراتيجي ل التنمويدليل التخطيط  
 

 6 

 
 

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

الهيئات المحلية والجهات االستشارية التي قدمت الدعم الفني لها ووجهة نظر الجهات ذات 
عة العمل الوطنية العالقة في وزارة الحكم المحلي، ارتأت وزارة الحكم المحلي ومجمو

، لألخذ باالعتبار الدروس المستفادة من هذه (ات واألدواتجراءاإل)ضرورة تحديث الدليل 
التجارب، وليعكس توجهات وزارة الحكم المحلي في ضبط واقعية الخطط المعدة وآخذا 

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

  ترتيب خطوات وأنشطة لضمان تسلسل أفضل وأكثر وضوحا إعادةدمج أو حذف أو 

 استحداث أدوات أو تعديل بعضها حسب الحاجة 

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

 ومشاركة أفضل لفئات المجتمع المختلفة، وحسب مراحل الخطة  
  حسب الخطة الوطنية، وذلك لتوحيد الجهود والمسميات  التنمويةتصنيف المجاالت

اعدة ولمسوتسهيل عملية الربط بين ما هو محلي وما هو وطني، لهذه المجاالت، 
بحيث ) والهيئة المحلية على تنظيم األفكار في عملية التخطيط ساسيفريق التخطيط األ

  .(يضمن مشاركة الفئات المهمشة والمرأة وفئة الشباب
  التنموية للمجاالت التنموية وللتجمع السكاني  آلية تحديد أولويات القضاياتعديل على

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

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

 .لى هذه القدرة الماليةفي الخطة بناء عوبالتالي صنفت المشروعات المقترحة 

  بلدتك/في مدينتك اإلستراتيجيةالتنموية  للخطة ي لكيفية الترويجرشادالملحق اإل"دمج" 
  . الخطة إعدادضمن مراحل خطوات 

  حيثما يلزمبالحيز المكاني باستخدام الخرائط ربط التشخيص 

  العمرانيالتأكيد على ربط التخطيط التنموي بالتخطيط 
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  أو  نسمة 0000التي عدد سكانها عن  كبيرةلتجمعات الالمنهجية المقرحة على احصر
 (.دليل وكتيب أدوات خاص ومستقلاقتراح آلية مبسطة للتجمعات الصغيرة في )أكثر 

  في كل  للمجالس المشتركة إستراتيجيةخطة تنموية  عدادإلخاصة  اتإرشادتقديم
 .إعداد الخطةمراحل 

 
 

 

 

 
 :الدليلأهداف 
 المحلية؛ للتنمية ووسيلة كأداة االستراتيجي التنموي التخطيط منهجية اعتماد 
 على اإلستراتيجية التنموية الخطط تحديث ومتابعة إدارةو وتنفيذ إعداد أسس وضع 

  المحلية التنمية عملية في المشاركين عالقةال يذو أدوار اقتراح المحلي؛ المستوى
 ؛)وآخرين الخاص القطاع المحلي، المجتمع المحلية، الهيئة المركزية، الحكومة)

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

 إلى يهدف موحد تنموي إطار خالل من العمل على الفلسطينية المحلية الهيئات تشجيع 
 .الفلسطينيين المواطنين حياة نوعية تحسين

 
 :إلىللتخطيط التنموي االستراتيجي  منهجية موحدةتهدف الوزارة من خالل تبني 

 فلسطين؛ في المحلي والحكم الالمركزية مبادئ تعزيز 
 المحلي؛ المستوى على القرار اتخاذ وآليات الرشيد الحكم مبادئ تعزيز 
 على المقدمة الخدمات نوعية وتطوير التنموية واألولويات القضايا تحديد آليات تحسين 

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

 فلسطين في
 

 الفترة الزمنية للخطة
 حكم وفترة تتماشى بحيث سنوات أربع (الخطة مدى) التخطيطية الفترة تكون، أساسيبشكل 
 فترته بانتهاء وتنتهي المحلي المجلس انتخاب بتاريخ تبدأ أن على ،المنتخبة المحلية الهيئة

 للدليل المفاهيم العامة -5
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 أن ويجب ،سبقتها ما على تبني أن يجب جديدة خطة أي أن باالعتبار األخذ مع ،االنتخابية
 وبشكل سنويا الخطة تحديث يتمومن ثم . التخطيطية للمنطقة التنموية الرؤية إطار ضمن تكون
 في المتغيرة الظروف باالعتبار األخذ مع ،المناسبة التعديالت إجراء ضمان أجل من دوري

 .التخطيطية والمنطقة فلسطين

على فترات زمنية أطول من عمر الخطة، بحيث فتؤخذ  ولويةاأل القضايا ذاتأما الرؤية و
السنوات األربع األولى، ومن ثم توزع بقية القضايا على توزع األولويات القصوى على 

، وهكذا (سنة 21)، ومن ثم السنوات األربع التي تليها (سنوات 8)السنوات األربع التي تلي 
 .كما هو موضح في الرسم البياني

 .عاما21حيث يمتد مداها لما بعد فترة الخطة لتصل إلى مدى  بالنسبة للرؤية،وكذلك األمر 

 .سنوات 8سنة، ويراجع كل  21نسبة للمخطط الهيكلي فهو يحضر لـ أما بال

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 مخطط بياني يبين العالقة الزمنية بين الخطط التنموية االستراتيجية والمخطط الهيكلي
 

 في الخطة إليهاالمجاالت الواجب التطرق 
، وبالتالي يسهل الحالية الوطنيةهي أربع مجاالت رئيسية بتفرعاتها المختلفة، حسب الخطة 

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

 النفايات ، المياه وتصريف المياه، البيئة، المواصالت، الطرق والطاقة) البنية التحتية والبيئية
 (اإلسكان، الصلبة

سنوات 8يحدث مرحليا كل  –مخطط هيكلي   

 خطة تنموية استراتيجية

SDIP 

 خطة تنموية استراتيجية

SDIP 

 خطة تنموية استراتيجية

SDIP 

 خطة تنموية استراتيجية

SDIP 

سنة 01  03 8 4  

سنة 01  8  

االطار التنموي 

 االستراتيجي

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

 المرأة، الطفولة، الفئات ) والتمكين االجتماعيةالحماية ، الصحة، التعليم) المجال االجتماعي
 (اإلسكان، الرياضة، الثقافة والتراث، (الخ... ة، المهمشة، ذوي االحتياجات الخاص

 التطوير المؤسسي ، المعلومات، التخطيط، الكوارث إدارةاألمن و) والحكم الرشيد دارةمجال اإل
 (في البلديات

 العملية على والقائمين المحلية الهيئة تعمل ذكر،سابقة ال المجاالت تشخيص إلى ةضافباإل

 والمنطقة المحلية الهيئة مستويي على المتاحة والموارد مكاناتاإل وتقدير بتشخيص التخطيطية

 التخطيطية العملية مخرجات تطبيق وإمكانية واقعية لضمان وذلك ،االعتبارب وأخذها التخطيطية

 .ومشاريع برامج من
 

 مأسسة عملية التخطيط االستراتيجي التنموي
 التنموية الخطط تحديث ومتابعة إدارةو وتنفيذ إعداد أسس وضعلى إيهدف هذا الدليل 

لى إضمن منهجية موحدة للهيئات المحلية تهدف  المحلي المستوى على اإلستراتيجية
المحلي بحيث تصبح هذه الهيئات المحلية قادرة على  المستوىمأسسة هذا العمل على 

لك مكانية استخدام دعم استشاري فني حيثما يلزم، وذإدارة عملية التخطيط بذاتها، مع إ
 :كالتالي

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

 أعضاء المجلس

  يقوم بتشكيل نواة فريق التخطيط األساسي الذي يقوم بمتابعة تشكيل اللجان واألجسام
 . اإلستراتيجيةوتنفيذ ومتابعة تحديث الخطة التنموية  إعداددارة وإالالزمة ألغراض 

 ب ما هو سشراف على ومتابعة عملية التخطيط والتنفيذ والتأكد من سيرها بحاإل
 مخطط له وضمان مشاركة أصحاب العالقة في جميع مراحلها

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

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

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

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

 
  مديرية الحكم المحليلجنة التخطيط التنموي االستراتيجي في 

بتخصيص وتأهيل الكوادر الالزمة لتقديم  اإلقليميةتقوم وزارة الحكم المحلي ومديرياتها 
ة عملية التخطيط التنموي االستراتيجي سالدعم الالزم للهيئات المحلية بهدف دعم مأس

 .وربطه بأنظمة التخطيط األخرى المعمول بها
 

  البلديات وإقراضصندوق تطوير 
األموال للهيئات المحلية بوجود البلديات بربط آلية تحويل  وإقراضندوق تطوير يقوم ص

ويقوم الصندوق بتمويل البرامج والمشروعات الهادفة والتي تأتي  إستراتيجيةخطة تنموية 
 .للبلدة/الخطة للمدينة إطارضمن 

 
 المستهدفة المحلية الهيئات

تتناسب مع حجمها  إستراتيجيةخطط تنموية  إعدادالهدف العام أن تقوم جميع الهيئات المحلية ب
 مهندس، منتخب، مجلس) والفنية اإلدارية القدرات من أدنى حدواحتياجاتها، لكن يجب يتوفر 

 .)محاسب/مالي مدير

 نسمة 0000 هاسكان عدد يقل الة في هذا الدليل أعدت للبلدات والمدن التي ساسيالخطوات األ
في دليل   وقد أعدت خطوات خاصة مبسطة للتجمعات السكانية التي تقل عن هذا العدد)

 للتخطيط المشتركة والمجالس المشتركة الخدمات لمجالسات توجيهية إرشاد، وكذلك (منفرد

 .والتطوير

يجب أن ال ُيعامل هذا الدليل كوثيقة جامدة تنفذ بحرفيتها؛ بل يجب أن ُيفهم وُيستخدم على انه 
عمل توجيهي يضمن المشاركة المجتمعية ويشجع على اإلبداع ويحافظ في نفس الوقت  إطار

للتجمعات  اإلستراتيجيةعلى وحدة منهجية تحضير وتنفيذ وشكل ومضمون الخطط التنموية 
 . الفلسطينية مع األخذ باالعتبار خصوصية كل منها

على دعم  أساسيتعتمد بشكل إن نجاح عملية التخطيط التنموي االستراتيجي في تجمع ما 
لعملية التخطيط وااللتزام بتنفيذ ومتابعة ( الرئيس واألعضاء)العليا في الهيئة المحلية  دارةاإل
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مخرجاتها، كما أنها تعتمد على مدى تأييد ودعم ممثلي المجتمع المحلي لها ولمخرجاتها؛ 
وعليه ال بد من مشاركة ممثلي المجتمع المحلي في عمليات التخطيط ومتابعة التقييم بحسب ما 

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

 
 

ثناء ات وتعليمات أو معلومات عامة من الضروري األخذ بها أو معرفتها أإرشادفيما يلي 
 :اإلستراتيجيةالخطة التنموية  إعدادعملية 

ولجان المجاالت  ساسييشجع مشاركة النساء والشباب في عضوية فريق التخطيط األ -
: هي ةالمقترحالنسب ) اإلستراتيجيةالتنموية المختلفة، وفي كافة أنشطة الخطة التنموية 

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

عام بنود مرجعية  إطارلتقديم دعم فني فيمكن االستعانة ب( خبراء)للتعاقد مع مستشارين  -
نموذج رقم )ليل الوارد في كتيب األدوات من هذا الد مستشارين/االستعانة بخبراء محليين

1.1.) 
مديرية  إلى اإلستراتيجيةترسل نسخة من كافة المخرجات الرئيسية لمراحل الخطة التنموية  -

 .   بها إعالمهمالحكم المحلي وذلك بهدف 
 ة حسب الخطة الوطنيةأساسيأربع مجاالت  إلى في الدليلقسمت مجاالت العمل التنموي  -
ح ملف لدى تالخطة، بحيث يف إعداديجب توثيق جميع االجتماعات اللقاءات وأنشطة عملية  -

 .لعملية التوثيق هذهاللجان  يمنسق
للمجتمع من خالل عملية التواصل االلكتروني الواسعة فتح باب المشاركة ضرورة تشجيع و -

 موقع الكتروني أو قناة اتصال خاصة بذلك إعدادبأشكاله المختلفة، لذلك يجب 
ا الوقت /من الممكن أن يشارك الشخص في أكثر من لجنة فرعية، بحيث يكون لديه -

 واالهتمام والمعرفة في ذلك المجال الفرعي
المختلفة من غير موظفي  ة والفرعيةساسيتنموية األالالمجاالت يفضل أن يكون منسقو لجان  -

والحكم الرشيد، حيث من الممكن أن  دارةلجان البني التحتية واإل الهيئة المحلية، باستثناء
 .يكون المنسق من موظفي الهيئة المحلية

، هيئة المحليةمن خارج الاللجان المختلفة ألعضاء رسمي كتاب  إرسال محليالمجلس العلى  -
 صفة رسمية لمشاركتهم في عملية التخطيط وتسهيل مهمتهم؛ إلعطاءأو لمؤسساتهم، وذلك 

 ومعلومات عامة إرشادات -1
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على أن توضح الرسائل األدوار المتوقعة للمرشحين وضرورة التزامهم بالمشاركة الفاعلة 
 خالل عملية التخطيط

تحديد القضايا التنموية ذات و ،ربط القضايا بجذورهاو، ضرورة ربط التشخيص بالواقع -
 .المدينة /الهيئة المحلية والبلدة إمكاناتحسب موارد و ولويةاأل

وأن ال ( غير مستغلة إمكاناتفرص و)على الجوانب االيجابية  من الضروري التركيز -
 .فقط (المشاكل)على الجوانب السلبية األولويات قتصر ت

 ذات سعة مناسبة، حيث يفضل استخدام قاعة بشكل مالئمة ورش العملفي ترتب القاعة  -
 Uترتب فيها الطاوالت على شكل حرف 

آرائهن في الورشة، أو عمل مجموعة  بداءوإعلى ميسر ورش العمل تشجيع مشاركة النساء  -
 .تطلب األمر ذلك إذاخاصة بهن أثناء الورشة 

في اللقاءات  في حال عدم اكتمال العدد أو تواجد فئات غير مختلفة ممثلة للمجتمع المحلي -
 لى موعد آخرإ، تؤجل الجماهيرية أو ورش العمل

بالمخططات الهيكلية أو الصورة ذات الطابع المكاني المقترحة ضرورة ربط المشروعات  -
 .الجوية

للمشروعات التي ستنفذها في المالية الحقيقية للهيئة المحلية  مكانياتيجب األخذ باالعتبار اإل -
 .اإلنمائيةالهيئة المحلية بشكل كلي أو جزئي على حساب موازنتها 

 دعم الخطةالمدينة المغتربين على /لتشجيع أبناء البلدةضرورة استخدام آليات مختلفة  -
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 :للتنظيم والتخطيط للمجالس المشتركة إستراتيجيةخطة تنموية  عدادعامة إل اتإرشاد

 8333كان عدد سكان التجمعات السكانية المشاركة في المجلس المشترك يتجاوز  إذابشكل عام،  -
، وفي حال كان عدد السكان يقل عن اإلستراتيجيةالخطة التنموية  إعدادنسمة تتبع المنهجية العامة في 

، لكن تدرس كل حالة اإلستراتيجيةالخطة التنموية  إعدادالمنهجية المبسطة في  إتباعنسمة يتم  8333
( من قبل وزارة الحكم المحلي)بحيث يراعى خصوصية المنطقة، وبناء عليه، يتم اتخاذ القرار 

 (.المنهجية العامة أو المبسطة)للمجلس المشترك  ةإستراتيجيخطة تنموية  عدادبالمنهجية التي ستتبع إل

الخطة التنموية  إعدادات الواردة في الدليل واألدوات أثناء عملية رشادجميع اإل إتباعبشكل عام، يتم  -
 للمجالس المشتركة  اإلستراتيجية

الخطة  إعداديجب مراعاة تمثيل جميع البلدات المشاركة في المجلس المشترك في جميع مراحل عملية  -
 للمجالس المشتركة اإلستراتيجيةالتنموية 

المشتركة، وتأخذ باالعتبار  األولوياتللمجلس المشترك، تراعي  اإلستراتيجيةتكون الخطة التنموية  -
خصوصية أي بلدة من البلدات المشاركة في المجلس المشترك، وذلك حسب االحتياجات وحسب 

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

 

 
 

 
 :فيما يلي قائمة ببعض المصطلحات التي وردت في هذا الدليل

 شخص لديه خبرة يقدم مشورة أو خدمات مهنية متخصصة، وقد يكون مقابل أجر االستشاري

 أصحاب العالقة
من المتوقع أن يتأثروا أو يؤثروا بعملية األشخاص أو المؤسسات التي  وأالفئات 

 التنموي التخطيط

 البعد االستراتيجي
مبني على ( المحدودة -المالية والبشرية والطبيعية )االستخدام األمثل للموارد 

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

أو البلدات أو المدن من الممكن أن يكون مدينة أو بلدة أو قرية أو مجموعة من القرى  التجمع السكاني
 .تشترك في هيئة محلية واحدة

 دليل التخطيط التنموي االستراتيجي  الدليل

 قائمة مصطلحات -7
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 الرؤية
تصور شمولي يعكس ، وهو مستقباًل البلدة/تصور مسبق لما ستكون عليه المدينةهي 

 ارتكز، بحيث يكون هذا التصور مأن تحققه في المستقبل المدينة/ما تطمح المدينة
 .تحديات، أخطار طموحات،، إمكانيات قائمة موارد متوفرة،على حقائق، 

 ساسيفريق التخطيط األ
ن عن إخراج الخطة ئولومجموعة األشخاص الذين يقودون عملية التخطيط وهم مس

، وتعتبر نواة الفريق جزء أساسي من هذا الفريق، ويتم تشكيله بعد عملية قهاوتوثي
 إطالق عملية التخطيط بحيث يتم تمثيل كافة فئات المجتمع ضمن هذا الفريق 

 قضايا تنموية
أثر سلبي أو ايجابي ولكنها تمثل أهمية بالغة في تحقيق /قضايا قد تكون ذات طابع

تدخل للتغلب على آثارها السلبية أو االستفادة  إلىالتنمية المحلية، وبالتالي فهي بحاجة 
 والبناء على آثارها االيجابية

 لجان القضايا التنموية
لتنموية للتجمع، وتكون مهمة كل لجنة لجان يعاد تشكيلها بعد تحديد أولويات القضايا ا

متابعة األمور التي تختص بقضية واحدة من هذه القضايا، وتحديد األهداف 
 والمؤشرات والبرامج والمشروعات التنموية لهذه قضية

لجنة التخطيط التنموي 
في مديرية  االستراتيجي

 الحكم المحلي

وتكون عضويتها من ، حافظةفي الم مديرية الحكم المحلي يترأسها مدير عاملجنة 
ومسئول دائرة الموازنات ومهندس ( سكرتير اللجنة)مدير دائرة التنظيم في المديرية 

 ، وهي حلقة الوصل بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحليةفي المديرية عالمشاري

لجنة ممثلي أصحاب 
 العالقة

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

 وأريحا المجلس البلدي أو المجلس المحلي في بلديات محافظة القدس المجلس المحلي

لجان / مجموعات 
 المجاالت التنموية   

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

 (.مشروعات

 جدول أو نموذج يستخدم لتنظيم عملية تنفيذ نشاط أو توثيق مخرج مصفوفة

مؤسسات المجتمع 
 المحلي

جمعيات والنوادي المؤسسات التي تعمل على المستوى الداخلي للتجمع السكاني مثل ال
 وغيرها

 مؤشرات

المؤشرات في هذا الدليل هي مقياس يمكن أن يكون رقمي أو نوعي يستخدم لتقييم 
أوضاع /الوضع في مجاالت العمل التنموي المختلفة، وذلك من خالل مقارنته بقيم

معدل دخل الفرد، نسبة المنازل المربوطة : قياسية؛ ومن األمثلة على المؤشرات
 عدد الغرف الصفية في تجمع سكاني ما إلىياه، نسبة عدد الطالب بشبكة الم

 الُمَيّسر
ورش العمل التي تهدف للحصول على وجهة  إدارةشخص لديه المهارة والخبرة في 

اتفاق  إلىنظر المشاركين بخصوص قضايا ذات اهتمام مشترك ومساعدتهم للوصول 
 حول هذه القضايا



 3102 الفلسطينية لمدن والبلداتاالستراتيجي ل التنمويدليل التخطيط  
 

 15 

 نواة فريق التخطيط
 األساسي

من موظفي وأعضاء  ساسيلبعض أعضاء فريق التخطيط األ ساسيةالتشكيلة األ
مجلس الهيئة المحلية، وتتكون من منسق الفريق وعضو عن لجنة التخطيط التنموي 

 ، وتشكل قبل إطالق عملية التخطيطاالستراتيجي وبعض موظفي الهيئة المحلية

 أداري معينمعين ووحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي  الهيئة المحلية

عملية  إدارةهيكلية 
 التخطيط

عملية التخطيط  إدارةفي ذات العالقة مخطط شجري يبين الجهات المشاركة 
 والعالقات المتبادلة فيما بينها

  
 

 

 
 

للمدن  اإلستراتيجيةيقسِّم هذا الدليل عملية تحضير وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط التنموية 
ة؛ كل مرحلة تضم خطوات، وكل خطوة تحتوي أساسيخمسة مراحل  إلىوالبلدات الفلسطينية 

الجدول التالي يبين ترابط المراحل المختلفة . على نشاطات، ولكل نشاط أداة تبين كيفية تنفيذه
 .بالخطوات واألنشطة واألدوات

  

 هيكلية ومحتويات الدليل -8
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 األداة النشاط الخطوة المرحلة

رقم  العنوان 
 الصفحة

أين : األولى
 نحن اآلن؟

 2رقم   توجيه المجلس المحلي عدادالتهيئة واإل
 1رقم   الترتيبات المؤسساتية الالزمة إجراء

 1رقم   ساسيتشكيل نواة فريق التخطيط األ
 0رقم   لجان المجاالت التنموية( نواة)تشكيل 

 4رقم   تحضير خطة تنفيذ عملية التخطيط
 1رقم   عقد اللقاء المجتمعي األول

 0رقم   تحديد وتشكيل لجان المجاالت التنموية الفرعية
 1رقم   ساسياستكمال تشكيل فريق التخطيط األ

   ساسيعقد االجتماع األول لفريق التخطيط األ
تحليل وحشد 
 أصحاب العالقة

 1رقم   تحليل أصحاب العالقة
ممثلي أصحاب العالقة و لجان تشكيل لجنة 

 العمل متخصصة
 1رقم  

تشخيص الوضع 
 القائم

 8و  7رقم   تشخيص الوضع القائم
 9رقم   تحضير تقرير تشخيصي

، 22، 23رقم   ولويةتحديد القضايا التنموية ذات األ
21 

 إلى: الثانية
أين نريد أن 

 نتجه؟

تحديد الرؤية 
واألهداف 

 التنموية

 20رقم   الرؤية التنمويةتحديد 
 24رقم   تحديد األهداف التنموية

 21رقم   وضع مؤشرات لقياس مدى تحقق األهداف
كيف : الثالثة
 نصل؟

تحديد وتوصيف 
 المشروعات

 21رقم   اقتراح مشروعات تنموية وتوصيفها
مراجعة األهداف والمشرعات المقترحة 

 وتحديدها بشكل نهائي
 27رقم  

خطط وضع 
التنفيذ والمتابعة 

 والتقييم

 13رقم   تصنيف المشروعات المقترحة
 12رقم   تحضير مصفوفة التنفيذ

 11رقم   تحضير خطة  المتابعة والتقييم
تحضير وثيقة 
الخطة وتحقيق 

 شرعيتها

 12رقم   تحضير مسودة الخطة
   تبني الخطة من المجلس المحلي بشكل مبدئي

 11رقم   من قبل الجمهور العتمادها مراجعة الخطة
 10رقم   ةالمجتمعي الوثيقةتوقيع 

 14رقم   التحضير للقاء المجتمعي الثاني
   تسليم نسخة من الخطة للوزارة

ما : الرابعة
 يوصلنا؟

ت اتحضير
 التنفيذ

 11رقم   تحضير خطط تنفيذ سنوية
 11رقم   تحضير خطط سنوية لألقسام 

Comment [h2 :] سيتم عمل مخططJICA  في ملف

 منفصل
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   خطط التنفيذ السنوية األولىإقرار 
   إقرار الموازنة السنوية 

تحضير دراسات الجدوى ومقترحات 
 المشروعات

 17رقم  

بناء شراكات 
 وحشد األموال 

التقديم لجهات مانحة للحصول على تمويل 
 لبعض المشاريع

 18رقم  

ترويج بعض المشروعات لدى القطاع الخاص 
 المدنيومؤسسات المجتمع 

 19رقم  

مذكرات / اتفاقيات/ تحضير صياغات عقود
 تفاهم

  

توقيع مذكرات / إبرام عقود مع القطاع الخاص
 تفاهم

  

   جمع تبرعات
هل : الخامسة
 وصلنا؟

متابعة وتقييم 
 واطالع

 03رقم   المتابعة والتقييم السنوي للخطة 
 02رقم   اطالع  المجتمع المحلي على مدى تحقيق الخطة 

   تحديث خطط التنفيذ السنوية  التحديث
   تجديد خطط التنفيذ السنوية لألقسام 

   إقرار خطط التنفيذ المحدثة

 
 

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

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

وتم ربط كل مرحلة من المراحل بلون يتدرج من األزرق الغامق حتى األزرق الفاتح، حيث 
 .يمكن هذا التدرج وصول المستخدم للمرحلة المنشودة

 

 كيف تستخدم هذا الدليل -9
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 خالل من الدليل هذا استخدام كيفية للقارئ يوضح حيث للمصمم يترك الجزء هذا

 هنا ويذكر للتعبير، المصمم اختارها التي وغيرها والصور واأللوان الرموز
 .الدائري الذي يعبر عن خطوات ومراحل عملية التخطيط اإلطار نموذج
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 :األولىخطوات المرحلة 
 

 عدادالتهيئة واإل: 0رقم لخطوة ا 
 عالقةال أصحابتحليل وحشد : 3رقم الخطوة  
 تشخيص الوضع القائم: 2رقم الخطوة  

 
 

 :األولىالمرحلة 
؟ اآلننحن  أين

 تنظيم وتحليل

 إلى: المرحلة الثانية
نتجه؟  إننريد  أين

 وأهدافرؤية 

: المرحلة الثالثة
كيف نصل؟  خطط 

 التنفيذ والمتابعة

: المرحلة الرابعة
 ؟ يوصلنا ما

 التنفيذ آليات

: المرحلة الخامسة
 هل وصلنا؟ 

 تقييم وتحديث

0 

التهيئة 

 3 واإلعداد

تحليل 

 أصحاب

 العالقة
2  

تشخيص 

 الوضع القائم

5  

تحديد وتوصيف 

 المشاريع

4  

تحديد 

الرؤية 

 واألهداف

1  

 طوضع خط

 التنفيذ والمتابعة 

7  

تحضير وثيقة الخطة 

 شرعيتهاوتحقيق 

8  

تصميم 
 إجراءات

 التنفيذ

9  

حشد 

 الموارد

01  

بناء 

 شراكات

00  

 تقييم 

03  

تعديل 

 وتحديث

 الخطوات

  األولىالمرحلة 
 

 ؟ تنظيم وتحليلاآلننحن  أين
  أشهر ةثالث: ة لتنفيذ المرحلةالالزم الفترة الزمنية
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                         :نشطةاأل
  
  المحليالمجلس  توجيه: 0رقم  المجلس المحليتوجيه : 0.0
الترتيبات المؤسسااتية   إجراء: 3رقم  الترتيبات المؤسساتية الالزمة إجراء: 3.0

فريق التخطايط  وتشكيل نواة   الالزمة
 ساسياأل

الترتيبات المؤسسااتية   إجراء: 3رقم  ساسيفريق التخطيط األنواة تشكيل  :..2
                   الالزمة

 المجاالت التنمويةتشكيل لجان : 2رقم  لجان المجاالت التنموية( نواة)تشكيل  :..4

عملية  تحضير خطة تنفيذ: 4رقم     عملية التخطيط      وهيكلية خطة تنفيذ  حضيرت: 5.1
 التنفيذ

 المجتمعي األول ءللقااعقد : 5رقم  عقد اللقاء المجتمعي األول: 6.1

           والفرعيةاستكمال تشكيل لجان المجاالت التنموية الرئيسية : 7.0
  تشكيل لجان المجاالت التنموية: 2رقم 

الترتيبات المؤسسااتية   إجراء: 3رقم  ساسيفريق التخطيط األتشكيل استكمال  :8.0
 الالزمة

 ساسيفريق التخطيط األعقد االجتماع األول ل: 9.0
 

 
 
 

الخطة التنموية  إعدادلعملية  المجلس المحليمن الضروري في بداية األمر توجيه 
 . عنه، وهي مديرية الحكم المحلي في تلك المنطقة مسئولةمن قبل الجهة ال اإلستراتيجية

وتكمن أهمية عملية التوجيه هذه في ضمان الفهم الجيد لهذه العملية من قبل الهيئة المحلية، 
المنهجية المعتمدة، وهي الموجودة في هذا الدليل، وضمان الفهم الجيد لألدوار  إتباعهاوضمان 

ة التي على الهيئة ساسيالخطة، وترسيخ بعض المبادئ األ إعدادالمختلفة للمشاركين في عملية 

 واإلعدادالتهيئة : 0الخطوة رقم 

  إستراتيجيةتنموية خطة  إلعداد محليالمجلس التوجيه : 0.0
 

 األداة

 االداة

 األداة

 األداة

 االداة

 االداة

 األداة

 األداة
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 التخطيط قبل ما مرحلة  -التنموية اإلستراتيجي  للخطة الترويج إرشادات لكيفية

 

 المجتمعية المشاركة البلدة وأهمية /المدينة في اإلستراتيجي التنموي بالتخطيط التعريف: األهداف -

 :المقترحة الفعالية -

 الفاعلة، المؤسسات جميع البلدة، المحلي يتضمن وجهاء للمجتمع مفتوح مجتمعي للقاء الهيئة المحلية قبل من عامة دعوة 

 الخطوات هي وما المجتمعية المشاركة وأهمية وركائزه التنموي بالتخطيط التعريف فيه يتم حيث (العالقة أصحاب

 الالحقة

 المتوفرة  الومضات وعرض التنموية اإلستراتيجية الخطة أنجزت لبلديات ناجحة لتجارب مرئي عرض اللقاء خالل

 (http://www.baladiyat.ps) االستراتيجيوغيرها من الوسائل ذات العالقة بالتخطيط التنموية 

 

 :المقترحة اإلعالنية الوسائل -

 القصيرة الرسائل استخدام SMS المجتمعي المفتوح اللقاء إقامة عن المحلي المجتمع إلعالم 

 اللقاء وبعد اللقاء خالل التنموي بالتخطيط الخاص التعريفي البروشور توزيع 

 وجد إن الجمهور مركز خدمات أو البلدية مبنى في( فلسطين يا عمار)المشروع  لشعار أب رول وضع  

 إن وجد الجمهور خدمات مركز أو الهيئة المحلية مبنى في المشروع ركائز عن بوستر وضع 

 مدينة/البلدة أسم” يا عمار( أو )فلسطين يا عمار)شعار  تحمل البلدة ووسط مداخل في إعالنية لوحات وضع“(  

 

 :المقترحة اإلعالمية التغطية -

 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 

 اإلستراتيجي

المحلية الحرص عليها أثناء العمل، وكذلك تقديم دعم مديرية الحكم المحلي للهيئة في عملية 
   .الخطة إعداد

زمني  إطارضمن  اإلستراتيجيةالخطة التنموية  إعدادأنه أن يساهم في انجاز شأنهِ هذا كله من 
 .إطالةمناسب دون 

يمكن االستعانة ) الحكم المحليمديرية  فياالستراتيجي لجنة التخطيط التنموي : الجهة المنفذة
 (بخبراء

 وموظفو الهيئة المحلية المجلس المحلي أعضاءو رئيس: المشاركون
 : التنفيذ أسلوب

   طريقة التنفيذ
  مديرية الحكم المحلي، ويمكن االستعانة صالحيات تكون عملية التوجيه هذه من

 .بخبراء

 خطة  إعدادعنها بنيتها  مسئولةبعد أن تبلغ الهيئة المحلية مديرية الحكم المحلي ال
المجلس للمدينة، يقوم مدير مديرية الحكم المحلي بدعوة /تنموية للبلدة إستراتيجية

 .الخطة إعدادورشة عمل بغرض توجيه الهيئة المحلية لعملية /المعني الجتماع المحلي

  الهيئة ، تعقد مديرية الحكم المحلي ورشة عمل يحضرها رئيس 1باالستعانة بأداة رقم
بعض  إلىة ضافيون، باإلالمعن الهيئة المحلية وموظفووأعضاء المجلس  المحلية

 .موظفي مديرية الحكم المحلي ذوي العالقة

  ة لعملية ساسياأل المبادئيتم خالل االجتماع توجيه المجلس والتأكيد على بعض
 .التخطيط التنموي االستراتيجي

 ورشة عمل/اجتماع

http://www.baladiyat.ps/
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التنموي لجنة التخطيط بتشكيل  الهيئة المحليةتكمن الترتيبات المؤسساتية الالزمة على مستوى 
 .المجلس المحليمن صالحية  يوه االستراتيجي

منذ البداية وقبل البدء بعملية التخطيط، وهي  لجنة التخطيط التنموي االستراتيجيتشكيل يتم 
  .المجلس المحلي أعضاءمن  أشخاص 4- 3من لجنة تشكل 

فريق التخطيط بكونها حلقة الوصل بين  لجنة التخطيط التنموي االستراتيجيدور يكمن 
 ساسيفريق التخطيط األراء مع ، بحيث يتم التنسيق وتبادل اآلالمجلس المحليو ساسياأل
ابقاء المجلس على اطالع ، وكذلك مخططالحسب  هاكد من سيرأعملية التخطيط والت متابعةو

 .بمجريات عملية التخطيط
 المجلس المحلي: الجهة المنفذة

 رئيس وأعضاء المجلس المحلي: المشاركون
 : التنفيذ أسلوب

 
 

   طريقة التنفيذ
  المجلس المحليمن صالحيات  االستراتيجيلجنة التخطيط التنموي يكون تشكيل 

  رقم  أداةباالستعانة ب لجنة التخطيط التنموي االستراتيجيبتشكيل  المجلس المحلييقوم
التشاور مع  الهيئة المحليةوذلك خالل جلسة رسمية للمجلس؛ هذا ولرئيس  2
 .ومدراء الدوائر بهذا الخصوص قبل انعقاد الجلسة عضاءاأل

  شخص أ 4-3من  االستراتيجيالتنموي التخطيط لجنة  أعضاءيفضل أن يكون عدد 

  االستراتيجيالتنموي لجنة التخطيط مقرر  المجلس المحلييفضل أن يكون رئيس 

 خطة  إعداد بدايةهم بعالمعقد اجتماع لموظفي الهيئة المحلية إلمن الضروري أي ي
 .للمدينة/للبدة إستراتيجيةتنموية 

 

 

 
 
 
 

 

الترتيبااات المؤسساااتية  إجااراء: ..3
 الالزمة 

 

 محليجلسة مجلس 

التنموي لجنة التخطيط  ةتشكيل   :المخرج من النشاط

  االستراتيجي
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الخطة التنموية  إعدادلية عممراحل بداية في  ساسيفريق التخطيط األنواة يتم تشكيل 
التخطيط قيادة عملية  مسئوليةهو من سيتولى  ساسيفريق التخطيط األن ؛ وذلك ألاإلستراتيجية

ما قد يلزم من ترتيبات  إجراءالهيئة المحلية  هذا يتطلب من، ووادارتها التنموي االستراتيجي
 . كمل وجهأبالقيام بمهامه على  ساسيفريق التخطيط األمؤسساتية لتمكين 

 
 المجلس المحلي: ةلمنفذالجهة ا
 وموظفو الهيئة المحلية المجلس المحلي أعضاءو رئيس: ونالمشارك
 : التنفيذ أسلوب

 
   تنفيذالطريقة 
  المجلس المحليمن صالحيات  ساسيفريق التخطيط األ نواةتشكيل يكون 

 الهيئـة   موظفيمن  أعضاءعضو، أربع  14 إلى 10الفريق من  أعضاءعدد  يتراوح
، (ممثل عن لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي) لمجلس المحليمن ا عضوو، المحلية
 األول اللقاء المجتمعـي في  من المجتمع المحلي يتم اختيارهم  الفريق أعضاءوباقي 
 :التاليةحة مقترالتشكيلة لاوفق 

 
 
 

 نواة
 الفريق

 
 

 باقي
 أعضاء
 الفريق

 

 فريق التخطيط األساسي (نواة)تشكيل : ..2
 

 جلسة مجلس بلدي

فريق التخطيط 

 األساسي

الهيئة أربعة من موظفي  إلىثالث 

 مدراء الدوائر األساسية) المحلية

 (أو من ينوب عنهم

 منسق

 الفريق

لجنة التخطيط  أحد أعضاء

الستراتيجي ا التنموي

 (محليعضو مجلس )

 ة جمعيات نسوية/ممثل

 (شخص 0-3)

 ممثل مجلس شبابي

 (وجد إن)
لجان  مثلوم

لمجاالت التنموية ا

 األربعة

شخصية 

 اعتبارية
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 :مالحظات
 يشجع مشاركة النساء في فريق التخطيط األساسي ولجان المجاالت التنموبة -

وذلك بهدف اعالمهم الخاص بتشكيل اللجان وفريق التخطيط األساسي الى مديرية الحكم المحلي ترسل نسخة من قرار المجلس  -

 :الرئيسية لعملية التخطيط، وهيمخرجات ال، على ان يتم تزويد الديرية أوال بأول لنسخ من لمدينةل/باطالق عملية التخطيط للبلدة

 خطة تنفيذ عملية التخطيط 

 تقرير تحليل أصحاب العالقة 

 التقرير التشخيصي 

 تقرير ورشة العمل األولى 

 وثيقة االطار التنموي االستراتيجي 

 تقرير ورشة العمل الثانية 

  .خطط تنفيذ والمتابعة والتقييم وخرائط التوصيف المكاني 

  ـ  ساسيفريق التخطيط األنواة بتشكيل  المجلس المحلييقوم  2رقـم   أداةباالستعانة ب
 عضـاء التشاور مع األ الهيئة المحليةلرئيس هذا ووذلك خالل جلسة رسمية للمجلس؛ 

 .الجلسة الخصوص قبل انعقادهذا ومدراء الدوائر ب

  مـن  موظف ) منسق الفريق (:أعضاء 6-5)من  ساسيفريق التخطيط األتتشكل نواة
من  أربعة إلىثالث ، ولجنة التخطيط التنموي االستراتيجي، وممثل عن (الهيئة المحلية

 (. أو من ينوب عنهم ةأساسيمدراء دوائر مثال، ) المحليةالهيئة موظفي 

  كما سيبين الحقاالفريق بعد اللقاء المجتمعي األول أعضاءيستكمل تشكيل باقي ، 

  يلي كما ساسيفريق التخطيط األيكون دور: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 :فريق التخطيط األساسيدور 

 الخطة بجميع مراحلها إعدادوقيادة عملية  إدارة -

 عملية التخطيط وتنفيذها إدارةتصميم هيكلية  -

 العالقة أصحابتحليل  -

 وتقديم الدعم الفني لها مجاالت التنمويةالمشاركة في عملية تشكيلة لجان ال -

 تحضير التقرير التشخيصي -

 االجتماعات وورش العمل إدارةالتنسيق لكافة االنشطة بما في ذلك   -

 اإلستراتيجيةالخطة التنموية  وثيقةتحضير  -

 عملية التخطيط  أثناءالزمة  أخرىتقارير  أيةتحضير  -

 :عملية تنفيذ الخطة؛ وهذا يتطلب إدارة -

 والجهة المنفذةالتي سيتم تنفيذها  اتعوتحديد المشر 

  ة السنويةضمن الموازن الخطة إدراجفي الهيئة المحلية مساعدة 

 الهيئة التي ستنفذ من قبل جهات خارج  اتعومتابعة تنفيذ المشر

 المحلية

 وعاتتحضير مقترحات المشر 

  اتفاقيات ومذكرات  إلبرامفي التحضير  المحليمساعدة المجلس

 تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص

 لية المتابعة والتقييم المساعدة في عم -

 العمل على تحديث الخطة دوريا في ضوء عمليات المتابعة والتقييم -

 

 (يفضل) الختيار فريق فعال
 أن يكون أعضاء الفريق يتصفون بالجدية وااللتزام -
 لديهم القدرة على العمل بروح الفريق الواحد -
  واإلبداعلديهم القدرة والخبرة  -
 لديهم معرفة بواقع المدينة أو البلدة المعنية -

تقريبا لكل % 30) واإلناثوجود تمثيل جيد للشباب  -
 ( منهما

 

 ناجحالفريق ال مواصفات منسق
 

 يتمتع بشخصية قيادية، اجتماعية ومرنة  -
 لديه شبكة عالقات محلية -
 االجتماعات وورش العمل إدارةلدية القدرة على  -
 اتعوالمشر إدارةيفضل من لدية خبرة في  -
 جيدةيتمتع بمهارات اتصال  -
فريق يجب تفريغه بشكل جزئي للقيام بمهام منسق  -

 األسبوع، بمعدل ثالثة أيام في التخطيط األساسي

 معلومة

 فريق التخطيط األساسينواة تشكيل  :المخرج من النشاط
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عضويتها من أفراد من الكادر الفني هي لجان عمل فنية تتشكل  المجاالت التنمويةلجان 
من أبناء البلد، ويمكن أو مهتمين وذوي معرفة وكذلك مهنيين  الهيئة المحليةالعامل في 

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

 .وتوصيفها اتعوالتنموية ومؤشرات قياسها والمشر األهدافووضع 
بشكل أولي ( المذكورة الحقا) ةة األربعساسياألالعمل التنموي  تشكيل نواة لجان مجاالتيتم 

 . المجلس المحليو ساسيفريق التخطيط األاألول من قبل نواة  اللقاء المجتمعيقبل عقد 
 

 المجلس المحلي: الجهة المنفذة
 ساسيفريق التخطيط األنواة : المشاركون

 : التنفيذ أسلوب
   طريقة التنفيذ

 فريق ونواة  المجلس المحليمن صالحيات  المجاالت التنمويةلجان كون تشكيل نواة ت
 ساسيالتخطيط األ

 فريـق التخطـيط   ونواة  المجلس المحلييس وأعضاء ، يقوم رئ3قم باستخدام األداة ر
بتحضير قائمة طويلة بأسماء المؤسسـات واألفـراد ذوي    -خالل اجتماع- ساسياأل

ـ  (قائمة حصر أصحاب العالقة األولية) العالقة في البلد د اهتمامـاتهم أو  ، مـع تحدي
يكون هؤالء أيضا مرشحين لحضور اللقـاء  )معرفتهم /مجاالت تخصصهم أو خبرتهم

، والمحتملين للمشاركة في عضوية اللجان المختلفة لعملية التخطيط (المجتمعي األول
 .للبلدة/التنموي االستراتيجي للمدينة

 فريـق التخطـيط   ونواة  المجلس المحلي أعضاءرئيس و، يقوم 3رقم  داةباستخدام األ
المجـاالت  لجان نواة  أعضاءسماء أبأولية بتحضير قوائم  -خالل اجتماع- ساسياأل

المجـال التنمـوي   لجنـة   أعضاءعدد  يكونن أ ويفضل، تفرعاتهاباألربعة  التنموية
من ) ةأساسيشخص؛ بحيث يتم تشكيل أربع لجان مجاالت  20-12نمالواحد  ساسياأل

 : وذلك على النحو التالي ،(لجان فرعية، حسب الحاجة إلىأن تقسم  الممكن

 

 المجاالت التنموية تشكيل نواة لجان: ..4
 

 اجتماع
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  2011حسب الخطة الوطنية الحالية )مجاالت  4 إلىية والتنم تقسيم المجاالتيتم-
 : هي( 3، أنظر أداة رقم 2013

 بتفرعاتها ،البنية التحتية والبيئية .2
 الطاقة  
  المواصالتوالطرق 
 البيئة 
 المياه وتصريف المياه 
 النفايات الصلبة 
 اإلسكان 

 بتفرعاته ،المجال االقتصادي .2
  (القطاعات المختلفة)التوظيف 
 الزراعة 
 السياحة 
 الصناعة والتجارة 
 الخدمات 

 بتفرعاته ،المجال االجتماعي .3
 التعليم 
 الصحة 
  المرأة، الطفولة، الفئات المهمشة، ذوي ) والتمكين االجتماعيةالحماية

 (الخ... ، االحتياجات الخاصة
 الثقافة والتراث 
 الرياضة 
 اإلسكان 

 بتفرعاته ،والحكم الرشيد دارةمجال اإل .4
 الكوارث إدارةاألمن و 
 التخطيط  
 المعلومات 
  المحلية هيئاتالمؤسسي في الالتطوير 

 

 

 
 
 

أربع مجاالت  إلىقسمت مجاالت العمل التنموي المذكورة 
 أساسية حسب الخطة الوطنية

 معلومة

  :المخرج من النشاط
 نواة المجاالت التنمويةتشكيل 

 األولية حصر أصحاب العالقةقائمة 
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بشكل فعال ال بد من رسم خطة واضـحة   االستراتيجي التخطيط التنمويلضمان سير عملية 
ا زمنيـا  إطـار تشكل خطة التنفيـذ   .، وذات هيكلية عمل واضحة أيضالتنفيذ عملية التخطيط

عن تنفيـذ   مسئولةوالجهات ال ،نشطة الواجب تنفيذهاتفصيليا يوضح المراحل والخطوات واأل
 .         والمخرجات المتوقعة منها ،نشطةهذه األ

من أهم أسباب نجاح عمليات التخطيط التنموي االستراتيجي هو وجود هيكليـة واضـحة    إن
العملية، على أن تظهر هذه الهيكلية الجهات المشاركة في العملية والعالقات المتبادلـة   دارةإل

تكمن أهمية وجود الهيكلية في توفير صورة متكاملة توضح لجميـع المشـاركين   . فيما بينها
 إلنجاحأدوارهم في عملية التخطيط؛ مما يزيد بالتأكيد من درجة اهتمامهم والتزامهم بالمشاركة 

 عن طموح أصحاب العالقة ة والخروج بخطة واقعية تعبرالعملي
 ساسيفريق التخطيط األنواة : الجهة المنفذة

 المجلس المحليو لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي: المشاركون
 : التنفيذ أسلوب

 
 

   طريقة التنفيذ
  لجنة التخطيط التنموي االسـتراتيجي بالتعاون مع  ساسيفريق التخطيط األنواة يقوم 

 .ثناء اجتماع يخصص لهذا الشأنألتحضير خطة التنفيذ  4رقم  داةباستخدام األ

  عملية التخطيط،  دارةبتحضير هيكلية مقترحة إل ساسيفريق التخطيط األيقوم نواة
لعالقات على أن تظهر الهيكلية الجهات المشاركة في عملية التخطيط وأدوارها وا

 (.5بأداة رقم يمكن االستعانة )المتبادلة فيما بينها 

 
  

 
 
 
 
 

 عملية التخطيط وهيكليةتنفيذ تحضير خطة  :..5
 

 فريق التخطيط األساسينواة اجتماع ل

 المجلس المحلي

مؤسسات المجتمع 

 المدني

 مهنيين من أبناء البلد

 الخاصالقطاع 

 

 الكادر الفني في الهيئة المحلية

 خبراء

 فريق التخطيط األساسي
 

جهات مرشحة للمشاركة  

 عملية التخطيط إلدارة



 3102 الفلسطينية لمدن والبلداتاالستراتيجي ل التنمويدليل التخطيط  
 

 20 

 :مالحظة

اللقاء المجتمعي األول هو نقطة التواصل األولى بين المجلس المحلي والمجتمع  -

، ويتم فيه ترشيح ممثلين لعضوية اإلستراتيجيةالخطة التنموية  إعدادالمحلي حول 

لهذا اللقاء لضمان  كبيراللجان المختلفة، لذلك من الضروري عمل ترويج وحشد 

 .د في عضوية هذه اللجانحضور ممثلين عن المجتمع، وضمان تمثيل جي

يفضل االستعانة في اللقاء المجتمعي األول بميسر ذي خبرة كافية بعملية التخطيط  -

  .االستراتيجي لتيسير أمور الورشة بشكل مناسبالتنموي 

 
  المقترحة للمجلس لمراجعتها والهيكلية خطة التنفيذ  ساسيفريق التخطيط األنواة يقدم

 .األول يالمجتمع، وعرضها على المجتمع في اللقاء تمهيدا العتمادها

 ا من قبـل المجلـس  مبعد اعتماده ،عملية التخطيط إدارةوهيكلية  تصبح خطة التنفيذ 
طراف المشـاركة،  مرجعا لكافة األ ،(بعد استكمال تشكيله) ساسيفريق التخطيط األو

الزمنـي   طـار حيث يمكن من خاللها مراقبة سير عملية التنفيذ وتقـدمها ضـمن اإل  
 .المرسوم لها

 
 
 
 
 
 
 
 
المجتمع المحلي عن بـدء عمليـة    إعالماألول هو ( الجماهيري)لغرض من اللقاء المجتمعي ا

وتوضيح ماهيتها ومنهجية العمـل والتـرويج لهـا أمـام      اإلستراتيجيةالتنموية الخطة  إعداد
المجتمع والحضور  وكذلك دعوة( هيكلية عملية التخطيط)المجتمع، وتوضيح األدوار المختلفة 

 . للمشاركة والترشح في عضوية اللجان المختلفة
دعوات خاصة، ليحضره حشد مـن المـواطنين    إلىة ضافتكون الدعوة لهذا اللقاء عامة، باإل

التي اختيرت من ( األولية)وأعضاء وموظفي الهيئة المحلية، وأعضاء لجان المجاالت التنموية 
 . المجلس المحليقبل 

من الضروري عقد هذا اللقاء المجتمعي للحصول على رأي عام داعم لعملية التخطـيط ممـا   
شعور المجتمع المحلي بملكية الخطة؛ سيما وأن هذا اللقـاء  يعطيها صفة الشرعية ويزيد من 

 أرائهم إبداءيتيح الفرصة للمشاركين الترشح والمشاركة في عضوية اللجان المختلفة، وكذلك 
فــي هــذه  -ومالحظــاتهم 

حــول منهجيــة  -المرحلــة
 .وآليات تنفيذ عملية التخطيط

 
 

 عملية التخطيطخطة تنفيذ مسودة  :المخرج من النشاط

 عملية التخطيطومسودة هيكلية 

 مثال

 ..... رقم ملحق

 األول عقد اللقاء المجتمعي: ..1
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 ساسياألفريق التخطيط نواة و المجلس المحلي: الجهة المنفذة
 المجتمع المحلي : المشاركون

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
   خالل اجتماع- ساسيفريق التخطيط األونواة  المجلس المحلييقوم رئيس وأعضاء- 

تحضير قائمة طويلة بأسماء المؤسسات واألشخاص المرشحين لحضـور  استكمال وب
لزم األمر  إن 4.1القائمة التي تم تحضيرها سابقا في نشاط باستخدام  اللقاء المجتمعي

، والمحتملين للمشاركة في عضوية اللجان المختلفة لعمليـة التخطـيط   (3األداة رقم )
 .التنموي االستراتيجي للمدينة

  بتحضير  -خالل اجتماع- ساسيفريق التخطيط األ، يقوم نواة 5باالستعانة بأداة رقم
 .ة العامة وصيغة أخرى للدعوات الخاصة مرفقا معها أجندة اللقاءصيغة للدعو

  وتدقيقها( أشخاص ومؤسسات ممثلة عن المجتمع المحلي)المدعوين قائمة مراجعة تتم 
 . ساسيفريق التخطيط األالمجلس ونواة التفاق عليها من قبل وا

  بتوقيع الدعوات الهيئة المحليةيقوم رئيس. 

 قام المجلس المحلي بترشيحهم بشكل أولي لعضوية اللجان يتم دعوة األشخاص الذين 
  توجيه دعوة عامة للمواطنين من  المجلس المحليو ساسيفريق التخطيط األيتولى نواة

المرئية  عالمفي المساجد واألماكن العامة ووسائل اإل إعالن)خالل الوسائل المتاحة 
ي لكيفية الترويج رشادالملحق اإل"بنشرة ، ويمكن االستعانة (والمسموعة والمكتوبة

لكل  كما يتولى توجيه دعوات خاصة  ."بلدتك/في مدينتك اإلستراتيجيةالتنموية  للخطة
 . السابقةالمدعوين من قوائم 

  التحضير وتوفير  -المجلس المحليبالتنسيق مع - ساسيفريق التخطيط األيتولى نواة
ذي خبرة جيدة  االستعانة بميسر، ويفضل جلساته إدارةالدعم اللوجستي لهذا اللقاء و

 .في هذا اللقاء

   من خالل عمل  – ساسيفريق التخطيط األ، يقوم نواة أيضا 5باالستعانة بأداة رقم
 .بتحضير المادة التي سيتم عرضها خالل اللقاء -مكتبي واجتماعات

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

 .ةولجان المجاالت التنموية األربع ساسيفريق التخطيط األ

 األول مجتمعياللقاء ال
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 :إرشادات

حول التخطيط المتوفرة أو غيرها من الوسائل المتاحة مصورة الومضات المن المفيد بدء اللقاء المجتمعي بعرض  -

 (/http://www.baladiyat.ps) االستراتيجيالتنموي 

( خاصة والفئات المهمشة احتياجاتشباب ونساء وذوي )الوصول إلى الفئات المختلفة من المجتمع  الحرص على -

ويراعي أيضا التغطية القطاعية من  ،حكوميالقطاع وال ،مؤثرينو ،المجتمع المدنيوالقطاع الخاص  مؤسساتو

 .الخ...صحة وتعليم 

% 30)الخطة  إعدادجب الحرص على تمثيل النساء والشباب وذوي االحتياجات الخاصة في جميع أنشطة عملية ي -

 (من الشباب% 30من النساء و

 في اللقاء المجتمعي األول%( 30حوالي )قة تتشكل نواة لجنة أصحاب العال -

 تتشكل معظم اللجان األساسية وتفرعاتها في اللقاء المجتمعي األول ويراعى فيها تمثيل النساء والشباب -

 تشكيلة جميع اللجان، حسب الحاجة، بعد اللقاء المجتمعي األول فريق التخطيط األساسييستكمل  -

ملف لدى المنسقين لعملية التوثيق  يفتحالخطة، بحيث  إعداديجب توثيق جميع االجتماعات اللقاءات وأنشطة عملية  -

 .هذه

موقع  إعداديجب فتح باب المشاركة للمجتمع من خالل عملية التواصل االلكتروني بأشكاله المختلفة، لذلك يجب  -

 .الخ...   ,Twitter, face-book، مثل الكتروني أو قناة اتصال خاصة بذلك

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

الملقاة على  مسئوليةبيان ال ، ويتم5أداة رقم  3رقم  أداةباالستعانة بومجال االهتمام، 
من % 30النساء ومن % 30مراعاة توزيع العضوية بحيث تشمل يجب  .عاتقهم
استخدام اللوح القالب في عملية كذلك يمكن و. 22-15من الفئة العمرية  الشباب

 .الترشيح لعضوية اللجان المختلفة

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

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

 .مرشح

 يكلف أحد أعضاء الفريق بتسجيل مالحظات وتوصيات المشاركين أثناء اللقاء.  

  بتحضير تقرير يوثق مجريات اللقاء وما نتج عنه  ساسيالتخطيط األفريق يقوم نواة
 . من توصيات

  إجراءعلى األخذ بما نتج من توصيات من خالل  ساسيفريق التخطيط األيعمل نواة 
 . ما قد يلزم من تعديالت على أدوار المشاركين فيها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 

                             
 

  :المخرج من النشاط
 تشكيل مسودة لجان المجاالت التنموية. 0

 تشكيل نواة لجنة ممثلي أصحاب العالقة .3

 مثال

 ..... رقم ملحق

http://www.baladiyat.ps/
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 :االول المجتمعي اللقاء –التنموية اإلستراتيجي  للخطة الترويج إرشادات لكيفية

 

 :األهداف

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

 اإلستراتيجي التنموي التخطيط

 

 : المقترحة الفعالية

 :التالي عن فيه يعلن أن قترحي األول المجتمعي اللقاء خالل

الهيئة  مبني غير البلدة هلأ يتواجد فيها أماكن عدة في يوزع (بالدك لعمار بأفكارك شارك)شعار  يحمل شفاف صندوق -

 أسبوع كل تفريغه يتم، وواألعمار التنمية فكار هدفهاأ في المشاركة الناس لجميع المجال يتيح حتى المحلية

  الرئيسية ومتطلباتهم أولوياتهم حول الناس آراء أخذ أجل من استبيانات لتوزيع المتطوعين من فريق لتشكيل المجال فتح -

 حول المجتمع مكالمات الستقبال( الدوام بعد أو الدوام خالل)النهار  في محددة لساعات الهيئة المحلية هاتف تخصيص -

 التنموي التخطيط عملية حول ارائهم وإعطاء مشاركتهم

  أسبوع لمدة 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 شارك)عليها  يكتب الصندوق تواجد أماكن في توضع صغيرة يافطة -

 الخدمات الجمهور ومركز الهيئة المحلية مبنى في يوضع (بالدك لعمار بافكارك شارك)إعالن  او بوستر -

 )بالرؤية الخروج بعد يوضع)والمسابقة  الرؤية عن االعالن بوستر -

  (لعمار بالدك بافكارك شارك)شعار  لتحمل البلدة ووسط مداخل في اإلعالنية تغيير اللوحات -

 وجد إن الجمهور خدمات مركز أو الهيئة المحلية مبنى في( فلسطين يا عمار)المشروع  لشعار أب رول وضع -

 

 :المقترحة اإلعالمية التغطية

 فيه يشرح صحفي خبر ونشر المجتمعي األول اللقاء لتغطية المحلي والتلفزيون الراديو منها المحلية الصحافة دعوة -

 صورة مع اللقاء تفاصيل

 www.baladiyat.ps االلكتروني الموقع على الخبر نشر -

 أو االستمارات أو وجود الصندوق لتعميم www.baladiyat.ps اإللكتروني والموقع الهيئة المحلية موقع استخدام -

 للرؤية الرسم مسابقة

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

 بينهم فيما األدوار وتكاملية اإلستراتيجي التنموي في التخطيط دورهم عن المجتمع من أفراد /التخصصية

 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 التخطيط عملية

 

المجاالت  قبل لجان من( المسجلة المكالمات ،االستمارات الصندوق، من)المداخالت  جميع باالعتبار أخذ يتم أن ضروري

 المجتمعأراء  اعتبار لضمان مالئمة طريقة اعتماد الهيئة المحلية وعلى المجتمعية، األولويات تحديد مرحلة خالل التنموية

 المتعلقة ومداخالتهم

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

، (كما ذكـر سـابقا  )ة هي أربعة حسب الخطة الوطنية ساسيلجان مجاالت العمل التنموي األ
متفرعة عن كل مجال تنموي من الممكن تشكيل لجان . ويضم كل  مجال عدة قطاعات تنموية
 . المدينة/ةية البلدصوذلك حسب الحاجة واألهمية وخصو

في حالة لم يتم اختيار منسق للجان المجاالت التنموية في اللقاء المجتمعي األول، يقوم نـواة  
بحيث يدعى إليـه األشـخاص   ( أو عدة اجتماعات)فريق التخطيط األساسي بالدعوة الجتماع 

  الرئيسية والفرعيةتشكيل لجان المجاالت التنموية  استكمال: 7.0
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 :مالحظة

يمكن أن يعقد اجتماع للجان المجاالت التنموية  -

 إذااألربعة مباشرة بعد اللقاء المجتمعي األول 

 .   وجد منسق المجال التنموي أن ذلك مناسب

لعضوية المجاالت التنموية، وذلك الختيار منسق لكل لجنة مجال تنمـوي،  الذين تم ترشيحهم 
تشـكيلة اللجـان الفرعيـة    باإلضافة إلى اختيار ممثل كل لجنة في فريق التخطيط األساسي و

 .الالزمة لكل مجال تنموي
 

 منسقي لجان المجاالت التنموية: الجهة المنفذة
 ساسيفريق التخطيط األونواة  أعضاء لجان المجاالت التنموية: المشاركون

 : التنفيذ أسلوب
 

 بالدعوة الجتماع أعضـاء   ةلجنة مجال تنموي من المجاالت األربع ة كل/يقوم منسق
مـن عقـد اللقـاء     أسبوعخالل ) لجنة المجال

لتباحث حول تشكيلة اللجـان  ل (المجتمعي األول
واختيـار   الفرعية الالزمة لكل مجال تنمـوي 

 . ساسيفريق التخطيط األممثلها في 

 يتها وأهمية تشكيل تلك صالمدينة وخصو/ةيتم تحديد اللجان الفرعية حسب حاجة البلد
 اللجنة الفرعية 

 يتم تقسيم األعضاء على هذه اللجان الفرعية حسـب  اختيار اللجان الفرعية،  بناء على
بحيث يختار كـل شـخص أي    ،3األداة رقم التخصص والخبرة واالهتمام، باستخدام 

 . لجنة يرغب بالمشاركة فيها

 لذين رشحوا لعضوية اللجان، ويراعي تقوم اللجان الفرعية بمراجعة قوائم األشخاص ا
بناء على عملية المراجعة، يتم اقتراح تعديل . التمثيل النسائي والشبابي في هذه اللجان

ة أعضاء لهذه اللجان، حسب الحاجة، بحيث يتم اقتراح استكمال جميع اللجان إضافأو 
يـة  الفرع ، وتقوم اللجـان دة قائمة حصر أصحاب العالقةوباالستعانة بمس وتفرعاتها

 .بتعيين منسق لكل لجنة

  ة كـل مجـال   /من قبل منسق ساسيفريق التخطيط األنواة  إلىترفع هذه التشكيالت
 .  تنموي رئيسي

 
 
 

 جتماعا

  :المخرج من النشاط
 التنموية بتفرعاتهالجان المجاالت قوائم 
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 :إرشادات

األساسية على تفريع لجان فرعية فقط حسب الحاجة وخصوصية البلد،  ةالتنموييجب أن تحرص لجان المجاالت  -
  الفرعيةالتنموية بحيث تحرص اللجان على تشكيل أقل عدد مناسب من اللجان 

 (متخصصة)فرعية التنموية الفرعية ضمن المجال التنموي الواحد في لجنة  مجاالتمن المجال يمكن دمج أكثر من  -
 إضافيةقطاعات  إلى، أو تفريع (وتضم الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة( واحدة)جنة اقتصادية ل: مثل)واحدة 

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

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

من % 30من النساء و% 30)الخطة  إعداديجب الحرص على تمثيل النساء والشباب في جميع أنشطة عملية  -
 ، وبالتأكيد في عضوية اللجان المختلفة(الشباب

التحتية  ىء لجان البنالمختلفة من غير موظفي الهيئة المحلية، باستثناالتنموية  مجاالتيفضل أن يكون منسقو لجان ال -
 والحكم الرشيد، حيث من الممكن أن يكون المنسق من موظفي الهيئة المحلية واإلدارة

تشكيلها  وإعادةتشخيص كافة المجاالت التنموية، وهي لجان سيتم حلها  ةاألساسيمهمتها  المجاالت التنمويةلجان  -
 .الحقا

 

 
  
 
 

فريق التخطـيط  من خالل اجتماع مكتبي يضم نواة  ساسيفريق التخطيط األتستكمل تشكيلة 
 .االستراتيجيالتنموي ولجنة التخطيط  ساسياأل
 

 ساسيفريق التخطيط األنواة : الجهة المنفذة
 ممثلون عن لجان المجاالت التنموية ساسيفريق التخطيط األنواة أعضاء : المشاركون

 : التنفيذ أسلوب
 
 
 
 
 

 جتماعا

  فريق التخطيط األساسياستكمال تشكيل  :..8
 

للجان المختلفة توزيع العضوية  مراعاةيجب 
مان  % 21من النساء و % 21بحيث تشمل 

، قادر  39-05من الفئاة العمرياة    الشباب
 .اإلمكان

 

 معلومة
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 :مالحظة

من  فريق التخطيط األساسيألعضاء  الهيئة المحليةكتاب موقع من رئيس  بإرسال محلييقوم المجلس ال -

صفة رسمية لمشاركتهم في عملية التخطيط وتسهيل  إلعطاءوذلك  ،أو لمؤسساتهم، الهيئة المحليةخارج 

بالمشاركة الفاعلة  مهمتهم؛ على أن توضح الرسائل األدوار المتوقعة للمرشحين وضرورة التزامهم

 التخطيط خالل عملية

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

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

 1-2 (، مؤسسات، لجاننسوية ممثلي جمعيات)محلي المجتمع ال من 

 1 (اختياري)مجتمعية  ةشخصي  
  الهيئة المرشحين من قبل ممثل  ساسيفريق التخطيط األيتم تبليغ جميع أعضاء

، وفي حال اعتذار أي عضو مرشح يتم اختيار شخص (الهيئة المحليةرئيس ) المحلية
 .  آخر بديل

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، يعقـد اجتماعـه األول لالطـالع ومراجعـة     ساسيفريق التخطيط األبعد استكمال تشكيلة 
 .اإلستراتيجيةالخطة التنموية  إعدادمخرجات المراحل السابقة، وتنظيم أمور عملية 

 
 ساسيفريق التخطيط األ: الجهة المنفذة

 االستراتيجيالتنموي لجنة التخطيط : المشاركون
 : التنفيذ أسلوب

 
  بالدعوة لهذا االجتماع ساسيفريق التخطيط األيقوم منسق 

  :المخرج من النشاط
 النهائية فريق التخطيط األساسي ةتشكيل 

 

 فريق التخطيط األساسياألول لعقد االجتماع  :..9
 

 جتماعا
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 :مالحظة

 فريق التخطيط األساسيوالمحلي  أن يقوم المجلس واإلعدادالتهيئة بعد اكتمال مرحلة الضروري  من -

الخاصة في الهيئة  المختلفةالتواصل على مواقع حلة وخاصة تشكيلة اللجان المختلفة ربنشر نتائج هذه الم

الخطة وصفحات التواصل االلكتروني  بإعداد، أو مواقع التواصل الخاصة اإلعالنيةالمحلية وفي لوحاتها 

 وغيرها

 :للمجالس المشتركة واإلعدادمرحلة التهيئة  إرشادات

 . مشتركمجلس الالبحضور ممثلين عن جميع الهيئات المحلية المشاركة في ( 1.1نشاط )يتم توجيه المجلس المشترك  -

أعضاء من الهيئات المحلية المختلفة  3-2والمشترك تتشكل لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي من رئيس المجلس  -

 المشاركة في المجلس

 المشترك، ويفضل أن يكون موظفا في المجلس المشترك يتم اختيار منسق فريق التخطيط األساسي من قبل المجلس -

 يراعى فيه تمثيل الهيئات المحلية المختلفة المشاركة في المجلس ،(3.1نشاط )خطيط األساسي عند تشكيل نواة فريق الت -

 تمثيل الهيئات المحلية المختلفة المشاركة في المجلس ايراعى فيه ،(4.1نشاط )عند تشكيل نواة لجان المجاالت التنموية  -

لين عن جميع البلدات المشاركة في المجلس يجب دعوة وحضور ممث ،(6.1نشاط )عند عقد اللقاء المجتمعي األول  -

  ، ويتم عقد اللقاء في مكان مناسبعن اللقاء في جميع البلدات المشاركة في المجلس المشترك اإلعالنالمشترك، ويتم 

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

 اإلمكانيراعى تمثيل جميع البلدات المشاركة في المجلس، قدر استكمال تشكيلة فريق التخطيط األساسي عند  -

  بعد دعوة وحضور األعضاء )اجتماعا بكامل أعضائه  ساسيفريق التخطيط األيعقد
لمراجعة الهيكلية وخطة التنفيذ التي أعدت بشكل أولي ( الجدد الذين تم اختيارهم

 (آخذين باالعتبار أية مالحظات صدرت أثناء اللقاء المجتمعي األول)

 

 

 
 
 

 

  

 

 
 
 
  

 صحاب العالقةوحشد أتحليل : 3الخطوة رقم 

 فريق التخطيط األساسياالجتماع األول لاد انعق :المخرج من النشاط

 النهائية اإلستراتيجيةالخطة التنموية  إعدادهيكلية وخطة تنفيذ اعتماد 
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 :نشطةاأل
 

                      العالقة أصحابممثلي وتشكيل لجنة تحليل : 0.3
 العالقة أصحابوتشكيل لجنة تحليل : 1رقم 

 
  
 
 

العالقة هي الجهة التي تمثل المجتمع المحلي في عملية التخطيط التنموي  لجنة ممثلي أصحاب
للبلدة أو المدينة، وبذلك يكون لها صفة اعتبارية دون أي صفة رسـمية، ومشـاركتها تمثـل    

تتشكل عضويتها من ممثلين عـن فعاليـات وشـرائح    . مشاركة المجتمع في عملية التخطيط
مشاركة في رسم الرؤية والتوجهـات التنمويـة للمدينـة    المجتمع المختلفة؛ ويتركز دورها بال

متابعة انجازات المجلـس بمـا   أن لها دور في  صفة شرعية لمخرجات الخطة، كما وإعطاء
 .التنموية األهدافيتعلق  بتنفيذ الخطة وتحقيق 

ألنهـا   ،عملية تحليل أصحاب العالقة تعد من األنشطة المهمة في عملية التخطيط التنموي إن
د في تحقيق تمثيل شامل ومشاركة فاعلة لمختلف قطاعات وشرائح المجتمع المحلي فـي  تساع

عملية التخطيط؛ مما يجعل مخرجات الخطة أكثر واقعية وتعبيرا عن االحتياجات واألولويات 
 .التنموية للتجمع، وهذا بالتأكيد سيزيد من شعور المجتمع بملكية مخرجات الخطة

العالقة، لذلك من الضروري اسـتكمال   أصحابشكلت نواة لجنة  األول، اللقاء المجتمعيفي 
 .  ساسيفريق التخطيط األتشكيل هذه اللجنة، وهذا من صالحية 

 
 ساسيفريق التخطيط األ: الجهة المنفذة

 المجلس المحلي: المشاركون
 : التنفيذ أسلوب

 

 األداة

أصاحاب  وتشاكيل لجناة ممثلاي    تحليل  :0.3
  العالقة

 

 فريق التخطيط األساسيجتماع لا
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   طريقة التنفيذ
  قائمةباستكمال  -خالل اجتماع- ساسيفريق التخطيط األ يقوم، 3رقم  داةاألباستخدام 

 (قائمة األشخاص الذين تم ترشيحهم لعضوية اللجنة خالل اللقـاء المجتمعـي األول  )
و التأثير فـي عمليـة ومخرجـات    أالمحتملين للتأثر  شخاصسماء المؤسسات واألأب

ضافة أعضاء جدد لبعض إمكانية إ، مع أو البلدة للمدينة التخطيط التنموي االستراتيجي
 .ن لزم األمرإالمجاالت 

 خـالل ورشـة عمـل     ساسـي فريـق التخطـيط األ  يقـوم  ، 6رقم  داةباستخدام األ
  :العالقة يشتمل على صحاببتنفيذ تحليل أل اجتماع/مصغرة

 لكل صاحب عالقة المتوقعةالمصالح و اهتمام أصحاب العالقةمدى  وصف -

 الرئيسية المحتملة لصاحب العالقةات هماوصف المس -

 (التنفيذ/ي مرحلة من مراحل التخطيطأفي ) إشراكهتحديد متى سيتم  -

 إشراكهلية آو أ إستراتيجيةوصف  -

  يراعى في تشكيلة هذه اللجنة تمثيل المؤسسات والجمعيات واالتحادات وتمثيل الشباب
 .والنساء في هذه اللجان

  تتم مراجعة قائمة أسماء أعضاء لجنة ممثلي أصحاب العالقة وتدقيقها واالتفاق عليها
تحـديث فـي    إلـى ؛ وقد تحتاج القوائم ساسيفريق التخطيط األبشكل نهائي من قبل 

 .الخطة إعدادمراحل الحقة خالل عملية 

  يلخص نتائج عمليـة تحليـل   مختصر بتحضير تقرير  ساسيفريق التخطيط األيقوم
 .وتشكيلة اللجنة العالقة أصحاب

     بعد استكمال تشكيلة لجنة أصحاب العالقة، يتم نشرها علـى المواقـع االلكترونيـة
للمدينة، وعلى لوحـة الهيئـة   /المخصصة لعملية التخطيط التنموي االستراتيجي للبلدة

 .المحلية

 الطالعل محلييتم رفع التقرير للمجلس ال. 

  العالقة  أصحابمختلف  إشراكستراتيجيات ومراحل با ساسيفريق التخطيط األيلتزم
 . بحسب ما ورد في التقرير

 
 

                
 
 

 تحليل أصحاب العالقة تقرير  :المخرج من النشاط

 مثال

 ..... رقم ملحق



 3102 الفلسطينية لمدن والبلداتاالستراتيجي ل التنمويدليل التخطيط  
 

 30 

 
                             

 
 
 
 

 :نشطةاأل
     
                                      تنمويةتشخيص المجاالت ال: 0.2

 دليل التجمع السكانيوتحضير  ةمجاالت التنمويالتقييم  :7رقم 
 تحديد أولويات القضايا للمجال التنموي: 8رقم 

محتوياات التقريار   جادول  : 9رقام                      تشخيصاي التقرير التحضير  3.2
 التشخيصي

تحديد أولوياات القضاايا    :01رقم            ولويةتحديد القضايا التنموية ذات األ :2.3
 للتجمع السكاني

  األولىالتحضير لورشة العمل  :00رقم 
 للمدينة/تحديد أولويات القضايا التنموية للبلدة: 03رقم 

 
  
 
 

ال بد من تشخيص الوضع القائم  ،مدينة/بلدةقبل البدء بتحديد التوجهات التنموية المستقبلية ألي 
  .بشكل مسبق هذه المجاالتفيها، ولتيسير عملية التشخيص يوصى بتحديد  ةلمجاالت التنمويل

أربـع   إلـى الهيئات المحلية  بنشاطالتنموي المتعلق  العملفي الحالة الفلسطينية يمكن تقسيم 
والتي تم تشكيل لجان المجاالت التنموية على  (حسب الخطة الوطنية)مجاالت تنموية رئيسية 

 :هيو تتضمن العديد من القطاعات التنموية الفرعية،و، أساسها

، المياه وتصريف المياه، ولبيئة، واالمواصالت، والطرق الطاقةتضمن يو البنية التحتية والبيئية .2
 اإلسكان، والنفايات الصلبةو

الصناعة ، والسياحة، والزراعة، و(القطاعات المختلفة)التوظيف ويتضمن  ،المجال االقتصادي .1
 الخدماتو، والتجارة

 االداة

 االداة

 تشخيص المجاالت التنموية  :0.2
 

 تشخيص الوضع القائم: 2الخطوة رقم 

 االداة

 األداة

 األداة

 األداة
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، الثقافة والتراث، ووالتمكين االجتماعيةالحماية ، والصحة، والتعليمويتضمن  ،المجال االجتماعي .0
 .السكانو، الرياضةو

التطـوير  و، المعلومات، والتخطيط، والكوارث إدارةاألمن وويتضمن  ،والحكم الرشيد دارةمجال اإل .4
 .المؤسسي في البلديات

 المجاالت التنمويةلجان : الجهة المنفذة
، ساسـي فريق التخطـيط األ  أعضاء، بتفرعاتها المجاالت التنمويةلجان  أعضاء: المشاركون

 بخبراء االستعانةيمكن و
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
  بعقد اجتماع واحد تحضره كافة اللجان ساسيفريق التخطيط األيقوم. 

  ( تقييم المجـاالت التنمويـة   نماذج) 7رقم بتوزيع األداة  ساسيفريق التخطيط األيقوم
تجـدر  . يمكن االستعانة بخبراء لهذا الغرض. المجاالت التنموية وشرحهالجان على 

المالحظة أن التشخيص في هذه المرحلة يكون تشخيصا أوليا، وعليه يوصـى بـأن   
ونقـاط  ( مـؤثرات ايجابيـة  )يكون التشخيص من خالل تحديد نقاط القوة والفـرص  

، وكـذلك  (مؤثرات سلبية)الضعف والتهديد 
ة في ساسيجات والقضايا األتحديد أهم االحتيا
 . رئيسي بشكل مبدئي/كل مجال فرعي

 ة كل لجنة ترتيب وعقد ما /يطلب من منسق
عمليــة  جــراءيلــزم مــن اجتماعــات إل

التشخيص، ويمكن لكل لجنة متخصصة أن 
ثالثـة اجتماعـات    إلىتعقد من اجتماعين 

خالل فترة التشخيص وذلك بحسب الحاجة، 
 3خيص مـدة  على أن ال تتجاوز فترة التش

ويمكن تفعيل التواصل مع المجتمع . أسابيع
  .يااللكترونمن خالل التواصل 

  يقوم ممثل كل لجنة بعمل اجتماعات مكتبية
مع ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكوميـة  

عضاء اجتماعات وعمل مكتبي أل

 فريق التخطيط األساسياللجان و

 :إرشادات
ينصح بفتح قنوات للتواصل والمشاركة  -

المجتمعية وما بين أعضاء اللجنة نفسها 
والمجتمع من خالل وسائل التواصل 

و facebook ) يااللكتروناالجتماعي 
Twitter )   وغيرها 

من الممكن أن يقوم منسق كل لجنة بعمل  -
اجتماعات مكتبية مع ممثلي الوزارات 

ومات والمؤسسات ذات العالقة ألخذ المعل
 وجدت إنوالمعايير والخطط المستقبلية، 

 تنموية فرعيةينصح أن تقوم كل لجنة  -
فقط  اثنتينبتحديد ما ال يزيد عن قضيتين 

 لكل قطاع 
في عملية تحديد القضايا، يجب التركيز على  -

 القضايا األكثر أهمية
( نقطة سلبية)القضية ممكن أن تكون مشكلة  -

نقطة ) إمكانية/فرصة أوحل  إلىبحاجة 
 تطوير إلىغير مستغلة وبحاجة ( ايجابية

 فريق التخطيط األساسيسيقوم : مالحظة -
قضايا لكل مجال تنموي  1باختيار أهم 

 رئيسي من المجاالت األربع 
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  .ن وجدتإ، لها والمعايير والخطط المستقبلية معلوماتالذات العالقة ألخذ 

  المجـاالت التنمويـة بتشـخيص هـذه المجـاالت       تقوم لجان 7باستخدام األداة رقم
في كل مجال تنموي فرعي  ولويةذات األ التنويهبتفرعاتها، بما في ذلك تحديد القضايا 

 .بحيث ال تزيد عدد القضايا في كل مجال فرعي عن قضيتين( قطاع)

  كل مجال رئيسي، وبالتنسيق مع منسـقي اللجـان    يقوم منسق 0باالستعانة بأداة رقم
لـذلك   ولويةعية ومن خالل اجتماع مشترك، باختيار أهم القضايا التنموية ذات األالفر

 قضـايا،  5 عـن  القضايا الكلية للمجال الرئيسي الواحـد المجال بحيث ال يزيد عدد 
 .ويستخدم في ذلك تحليل شجرة المشاكل

  يقوم التنموية وبالتعاون معها أيضا، وبشكل مواز لعمل اللجان 7باستخدام األداة رقم ،
بتحضير دليل التجمـع  لجان المجاالت التنموية بالتعاون مع و ساسيفريق التخطيط األ

عمل مكتبي وعقد اجتماعات، علـى أن   بالمدينة، وهذا يتطلب/السكاني الخاص بالبلدة
من تـاريخ   أسبوع 2في مدة ال تتجاوز  دليل التجمع السكانييتم االنتهاء من تحضير 

 .تشكيل فريق التخطيط األساسي

  فريـق   إلـى بعد االنتهاء من عملية التشخيص يقوم منسقو اللجان بتسليم نتائج التقييم
 . التقرير التشخيصي إعدادلمراجعتها تمهيدا للبدء ب ساسيالتخطيط األ

  اقش لجان المجاالت التنموية ين منسقو إليهاجتماعا يدعى  ساسيفريق التخطيط األيعقد
فيه مخرجات عمل اللجان من حيث التشخيص وتحليل شـجرة القضـايا والقضـايا    

للقضـايا ذات  من حيث اختيار اللجان التنموية لكل مجال، ويعمل الفريق على تدقيقها 
ها مع بعضها البعض، وبالتالي يعدل أو يـدمج أو  لكامصياغتها، ومن ثم تو ولويةاأل

 يتجاوز عدد القضايا لكل مجـال تنمـوي   يعيد صياغة قضايا حسب الحاجة بحيث ال
 قضايا، وذلك تمهيدا لعرضها أمام المجتمع في ورشة العمـل األولـى   5رئيسي عن 

 (.10باالستعانة بأداة رقم )

  وأن ال ( فرص وإمكانات غير مستغلة)من الضروري التركيز على الجوانب االيجابية
، بحيث يظهر في كـل مجـال   (المشاكل)يقتصر تحديد القضايا على الجوانب السلبية 

ذات بعد ( كما سيوضح الحقا، ومن أصل خمس قضايا) اإلمكانقدر رئيسي قضيتان، 
 .ايجابي
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المختلفة في تقرير واحد يسمى التقرير  ةمجاالت التنمويالالضروري توثيق نتائج تشخيص من 
  .دليل التجمع السكاني للمدينة جزءا من هذا التقرير ويكونالتشخيصي، 

 
 ساسيفريق التخطيط األ: الجهة المنفذة

 يمكن االستعانة بخبراءو، ساسيفريق التخطيط األ أعضاء: المشاركون
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
  محتويـات التقريـر    جـدول ) 2رقـم   أداةبباالستعانة  ساسيفريق التخطيط األيقوم

التقرير التشخيصي من خالل اجتماعات وعمل مكتبي يقوم بـه  بتحضير ( التشخيصي
 . أسبوعن المدة الزمنية المقترحة لتحضير هذا التقرير هي أعلما ب. الفريق أعضاء

 تحضير التقرير التشخيصي  :3.2
 

فريق واجتماعات لعمل مكتبي 

 التخطيط األساسي

 ائج تشخيص المجاالت التنموية ودليل التجمع السكانينت :النشاط المخرج من

 مثال

 ..... رقم ملحق

 :ونصائح إرشادات
 (0.7نموذج )واالستعانة بدليل التجمع السكاني  ربط التشخيص بالواقعضرورة  -
 (مثل توزيع الخدمات والبنى التحتية جغرافيا)ينصح أن تتم عملية التشخيص باستخدام خرائط تبين البعد المكاني للتشخيص  -
 (األهداف والمشروعات)في المراحل الالحقة من عملية التخطيط  اأساسي التركيز على دقة قيم المؤشرات كونها مدخال -
استخدام نموذج )المدينة  /الهيئة المحلية والبلدة وإمكاناتربط التشخيص وتحديد القضايا التنموية ذات األولوية حسب موارد ضرورة  -

1.7.) 
 (2.7نموذج عمل رقم )ربط المؤشرات بالمشاكل والقضايا التنموية وتحليلها  ةضرور -
 ضرورة ربط القضايا بجذورها وعمل تحليل لجذور القضية -
 االجتماعي والبيئة نوعضرورة ربط القضايا بتأثيرها على ال -
 المختلفة، وذلك الطالع الغير عليها، واستالم المالحظات  يااللكتروننشر نتائج تحليل اللجان والقضايا التنموية على صفحات التواصل  -
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  البلدي ولمديرية التعديالت يتم تسليم نسخة من التقرير للمجلس  إجراءبعد االنتهاء من
 الحكم المحلي التي تتبع له الهيئة المحلية 

  ومؤسسات المجتمـع   المجاالت التنمويةللجان يتم تسليم نسخة من التقرير التشخيصي
يـام  أغراض المراجعة والحصول على تغذية راجعة خالل عشرة المدني الرئيسية أل

 .من تسليمه

  فريـق  ، يقـوم  أسـبوع بعد استالم التغذية الراجعة من الجهات المختلفة، وخالل مدة
 .ما يلزم من تعديالت على التقرير التشخيصي إجراءب ساسيالتخطيط األ

 

  
 
 
 
 
 
 

تنموية أن تركز في سعيها لتحسين الواقع على القضـايا الملحـة    إستراتيجيةال بد ألي خطة 
واألكثر أهمية وتأثيرا في تحقيق التنمية المحلية، وهي ما اصطلح عليه هنا القضايا التنمويـة  

لعملية التخطيط وعليها تبنى األهـداف التنمويـة    التوجيه، وهي بمثابة خطوط ولويةذات األ
ذا من الضروري أن تحدد هذه القضايا بوضوح في مرحلة مبكـرة مـن   للتجمع السكاني، وله

 . حقائق ومعطيات واقعية وبمشاركة مجتمعية واسعة إلىعملية التخطيط باالستناد 
بشكل عام تعبر القضايا عن المشاكل التي  تحد من تنمية المدينة، وبـذلك تعكـس جوانـب    

نموي المختلفة، وقد تعبـر عـن جوانـب    الضعف أو المعوقات التي تعاني منها المجاالت الت
 .  إيجابية ونقاط قوة يمكن تطويرها والبناء عليها

 
 ساسيفريق التخطيط األ: الجهة المنفذة

لجـان  ممثلون عـن  المجلس المحلي، لجنة ممثلي أصحاب العالقة، ممثلون عن : المشاركون
  المجاالت التنموية

 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ

 التقرير التشخيصي :المخرج من النشاط

 تحديد القضايا التنموية ذات األولوية للتجمع :2.2
 

 األولى عملالورشة 
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  فريـق التخطـيط   يقوم  ،11باالستعانة بأداة رقم
لتحديـد  بالتحضير لعقد ورشـة عمـل    ساسياأل

ومدتها يوم واحد يشارك فيها القضايا واألولويات، 
، ولجنـة ممثلـي   المجلس المحلـي ممثلون عن 

المجـاالت  لجـان  أعضاء عن أصحاب العالقة و
 70 إلـى  50، وذلك بعدد إجمالي مـن  التنموية

مشارك ومشاركة، وقد يزيد العدد عن ذلك فـي  
 . عدد سكان التجمع حسب بعض الهيئات المحلية

 مسـئوال  ساسـي فريق التخطيط األة /يكون منسق 
ومجريات الورشة، ويمكن  أنشطةعن تيسير كافة 

وتيسير  دارةة إل/ة الفريق االستعانة بخبير/لمنسق
 .فعاليات الورشة

  أو منسقي اللجان التنموية بتقديم عرض ملخص ألهـم   ساسيفريق التخطيط األيقوم
، ويتم توزيع نسخة من مادة العرض على المجاالت التنموية تشخيصنتائج مخرجات 

على أن يركـز العـرض علـى أهـم الجوانـب      (. 11أنظر األداة رقم )المشاركين 
والقضايا في مجاالت العمل التنموي المختلفة  االيجابية والسلبية التي تؤثر( المؤثرات)

حجـم كـل    إظهارعلى يحرص مقدم العرض  .البلدة/في المدينةالتنموية لكل مجال و
 . قضية من القضايا التنموية ومدى تأثيرها

 بالتوضيح للمشاركين كيف 12الورشة مستعينا باألداة رقم ة /بعد العرض يقوم ميسر 
 إن)وتعـديلها   ولويـة بإمكانهم مراجعة وتقييم القضايا التنموية ذات األ

من خالل نشاط عصف ذهني يقومون بـه بعـد تـوزيعهم فـي     ( لزم
 .مجموعات عمل مصغرة

 ة بتوزيع المشاركين  في أربع مجموعات عمـل  /بعد ذلك يقوم الميسر
 10-0بحيث يكون عـدد المشـاركين   ( حسب عدد الحضور)مصغرة 

 60تعطى المجموعات مـدة  . في المجموعة الواحدة( تقريبا)أشخاص  
 ولويـة مراجعة وتقييم أهم  القضايا التنموية ذات األدقيقة ويطلب منها 

للتجمع السـكاني وذلـك    في كل مجال من المجاالت التنموية األربعة
باالستعانة بمخرجات التقرير التشخيصي وتحليل األسـباب الجذريـة   

ـ (10 ورقم 0 أداة رقم)للقضايا  ن قضـية مـن   ، هذا ويمكن للمجموعة دمج أكثر م

 :نصيحة
يطلب ميسر الورشة  من كل 

حد أمجموعة مصغرة تحديد 
ليكون ميسرا  هائأعضا

للمجموعة، كما يطلب منها 
خر لعرض آتحديد شخص 

مام أمخرجات عمل المجموعة 
  .المجموعة الكاملة فيما بعد

 :نصيحة
بالتأكد من  فريق التخطيط األساسييقوم 

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

حداهما ترتب فيها الطاوالت على شكل حرف إ

U  ،وتكون منطقة عمل للمجموعة الكاملة
في حين تكون المنطقة الثانية منطقة عمل 

ربعة أللمجموعات المصغرة، ترتب فيها 
 1. – 8 لطاوالت مستديرة تتسع كل طاولة 

  .مشاركين
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القضايا التي وردت في قضية واحدة إن أمكن أو تعديلها، وذلك من خالل البحث في 
 .األسباب الجذرية

 تستعرض فيه جميع القضايا وشدتها ومدى تأثيرها، تقوم كل ني من خالل عصف ذه
بحيث يتم اختيار  (سواء كانت سلبية أو ايجابية) قضايا للتجمع 5مجموعة باختيار أهم 

ذات ( من أصل خمس قضايا)ن يقضيتعلى األقل قضية واحدة، ويفضل أن يتم اختيار 
قضايا التنموية وتوثيقها علـى  ومن ثم تقوم بتلخيص أهم نتائجها حول ال ،بعد ايجابي

يمكن ) ورق اللوح القالب تمهيدا لعرضها أمام جميع المشاركين في المجموعة الكاملة
 . (12االستعانة بأداة رقم 

 المجموعة الكاملة، ومن ثم يطلب من كـل   إلىة من المشاركين العودة /يطلب الميسر
 . مجموعة أن تعرض بشكل سريع نتائج عملها ومبرراتها

   تفرغ نتائج اختيار مجموعات العمل للقضايا التنموية للتجمع على قائمة تحتوي علـى
جميع القضايا التنموية، بحيث تكون نتائج فرز اختيار المجموعات أمـام المجموعـة   

 .الكاملة

 يفتح الباب لنقاش  -أو من يساعده–ة /بعد انتهاء المجموعات من العرض، يقوم الميسر
ى أي تعديل على القضايا المختارة، كل ذلك يتم أمام المجموعـة  بسيط ليتم التوافق عل

الكاملة للحصول بالنتيجة على قائمة موحدة متفق عليها من قبل المشـاركين تلخـص   
يقدر الوقت الالزم لهذه العملية بــ  . بشكل أولي أهم القضايا التنموية للتجمع السكاني

 أولويـة تين فـأكثر هـي ذات   تكون جميع القضايا التي حصلت على صو .دقيقة 40
لألربع سنوات القادمة، أما القضايا التي حصلت على أقل من صوتين فتصبح قضـايا  

وبهذا ينتهـي الجـزء األول مـن    . التخطيط التنموي االستراتيجي إطارتنموية لفترة 
   .الورشة المجتمعية األولى

 
 
 

 
 
 

 الجتماعي والبيئةبالنوع ا جذور المشاكلربط 

 االجتماعي والبيئة نوعأسئلة إرشادية حول عالقة القضية مع ال القضية

 االجتماعي؟ ما هو؟وع هل لهذه القضية عالقة مباشرة مع الن  0قضية رقم 

 هل تؤثر هذه القضية على خدمة فئة الشباب؟ 

  الشباب أو النساء؟هل لهذه القضية تأثير على تشغيل 

 :مالحظات
 ضرورة ربط اختيار القضايا بجذورها، وبشدتها ومدى تأثيرها في التنمية  -
 (يمكن االستعانة بالجدول المبين أدناه)ضرورة ربط جذور القضايا بالنوع االجتماعي والبيئة  -
 (.1.7استخدام نموذج )المدينة  /الهيئة المحلية والبلدة وإمكاناتضرورة ربط اختيار القضايا التنموية ذات األولوية حسب موارد  -
 االجتماعي وفئات المجتمع المختلفة والبيئة نوعينصح باختيار قضايا ذات تأثير على ال -
 قضايا سلبية إلى باإلضافة، (يوصى باختيار قضيتين ايجابيتين) ضرورة اختيار قضايا ايجابية -
 (خالل األربع سنوات القادمة أو ما بعد ذلك)زمني عام  إطاريتم ترتيبها ضمن  وإنماال يتم حذف أي من القضايا التنموية،  -
 المختلفة، وذلك الطالع الغير عليها واستالم مالحظات  يااللكتروننشر نتائج اختيار القضايا التنموية على صفحات التواصل  -
 (يةالتنموية ذات األولو)تشكيل لجان المجاالت التنموية حسب الحاجة لتصبح لجان القضايا  إعادةسيتم  -
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 :مرحلة التشخيص للمجالس المشتركة إرشادات

 إمكانية، مع إجماليبشكل ( المجلس المشترك)لكل مجال تنموي على مستوى المنطقة ( 1.3نشاط )تتم عملية التشخيص  -

خصوصية بلدة ما في المجال : مثال) خصوصية البلدات المشاركة في المجلس حيثما يلزم وحسب المجال التنموي إظهار

 . نمويوكذلك األمر في اختيار القضايا لكل مجال ت، (السياحي

 (4.0 االستعانة بنموذجيمكن )واستخدام تقييم ثالثي ألهمية القضية  مجلس المشتركعلى بلدات ال قضاياضرورة توزيع ال -

بحيث تظهر البعد الجغرافي لكل  -استخدام خريطة أثناء التشخيص –ضرورة استخدام البعد المكاني في عملية التشخيص  -

تركيز خدمات ما في منطقة جغرافية معينة، أو توفر الخدمات في : مثال)مجال تنموي والعالقة ما بين التجمعات المختلفة 

 (  ، الخإليهامكان ما ولكن يصعب الوصول 

  تجمع لكلالسكاني دليل التجمع  إعداديتم  -

 خلفيات عن جميع البلدات المشاركة في المجلس( 2.3نشاط )يجب أن يحتوي التقرير التشخيصي  -

، يجب مراعاة القضايا العامة التي تخص التجمع المشترك وكذلك (3.3نشاط )عند اختيار القضايا التنموية ذات األولوية  -

 المجال التنموي خصوصية كل تجمع، وذلك حسب

 لتكاملية في اختيار القضايا ذات األولوية بين التجمعات المشاركة في المجلس المشتركضرورة مراعاة ا -

تصور لوحدة التخطيط التنموي االستراتيجي  إعدادتكون عملية تشخيص البناء المؤسسي للمجلس المشترك، ويتم  -

 وهيكليتها المقترحة ضمن هيكلية المجلس المشترك

 هل لهذه القضية أثر سلبي أو ايجابي على البيئة؟ 

 هل تؤثر هذه القضية على المساحات الخضراء الموجودة في البلدة؟ 

 هل تؤثر هذه القضية على الموارد الطبيعية في البلدة؟ 

 ...... 

 ...... 

  3قضية رقم 

 
 
 
 

  
  

: األولىالمرحلة 
؟ اآلننحن  أين

 تنظيم وتحليل

 إلى: المرحلة الثانية
نتجه؟  نأنريد  أين

 وأهدافرؤية 

: المرحلة الثالثة

: المرحلة الرابعة
 ؟ يوصلنا ما

 التنفيذ آليات

: المرحلة الخامسة
 هل وصلنا؟ 

 تقييم وتحديث

0 

التهيئة 

 3 واإلعداد

تحليل 

 أصحاب

 العالقة
2  

تشخيص 

 الوضع القائم

4  

تحديد 

الرؤية 

 واألهداف
9  

01  

بناء 

 شراكات

00  

 تقييم 

03  

تعديل 

 وتحديث

 الخطوات

متفق عليها تلخص القضايا التنموية  ةئماق :المخرج من النشاط

 مثال للبلدة في المجاالت المختلفة/للمدينة

 ..... رقم ملحق
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 :ثانيةخطوات المرحلة ال
 

 األهدافتحديد الرؤية و: 4الخطوة رقم 
 التنموية

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  ثانيةالمرحلة ال
 

 رؤية وأهداف؟ ريد أن نتجهين نلى أإ
 

 أسبوعان: ة لتنفيذ المرحلةالالزم الفترة الزمنية
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                         :نشطةاأل  
 

     
   التنموية الرؤيةتحديد : 13رقم تحديد الرؤية التنموية                : 0.4
 التنموية ألهدافا تحديد: 04رقم  التنموية              تحديد األهداف  :3.4
 وضع مؤشرات لقياس مدى تحقق األهداف          : 2.4

 قياس مدى تحقق األهداف ع مؤشراتوض: 05رقم 
 التنموية االستراتيجي طارتحضير وثيق اإل: 4.4

 ع مؤشرات قياس مدى تحقق األهدافوض: 05رقم 

 
 
 
 

، الوصول إليها خالل فترة محددة مـن الـزمن   إلىالمدينة  تطمحصورة للمستقبل  الرؤية هي
سنة، ويعبر عنها بعبارة نصية يشارك في صياغتها ويتفـق عليهـا    12 إلى 0تقدر هنا بـ 

تكمن أهمية الرؤيـة فـي   . ممثلو المجتمع المحلي ولجان المجاالت التنموية والمجلس المحلي
كونها بوصلة التوجيه لعملية ومخرجات التخطيط التنموي االستراتيجي، ويتم تحديها مباشـرة  

 . البلدة/للمدينة ولويةتنموية ذات األبعد االتفاق على أهم القضايا ال
 

 فريق التخطيط األساسي : الجهة المنفذة
 ممثلون عن لجنة أصحاب العالقة، وممثلون عن لجـان المجـاالت التنمويـة،   : المشاركون

 والمجلس المحلي
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
 ة الورشة بتقديم عرض حول مفهوم /ورشة العمل األولى، يقوم ميسر نشطةاستكماال أل

 .   لذلك المخصصة 13باألداة رقم الرؤية وخصائصها وطريقة صياغتها مستعينا 

 تحديد الرؤية واألهداف التنموية: 4الخطوة رقم 

 األداة

 االداة

 األداة

 تحديد الرؤية التنموية : 0.4
 

 األولى عملالورشة 

 األداة



 3102 الفلسطينية لمدن والبلداتاالستراتيجي ل التنمويدليل التخطيط  
 

 40 

 ة الورشة من المشاركين العودة للعمل في نفس المجموعات المصـغرة /يطلب ميسر، 
صـيغة لعبـارة    دقيقة، ويطلب من كل مجموعة تقـديم  30تعطى المجموعات مدة و

 .   بلدتهم/مكتوبة تعبر عن رؤيتهم المستقبلية لمدينتهم

 ة مـن المشـاركين   /بعد انتهاء المجموعات من وضع الصيغ المقترحة، يطلب الميسر
المقترحـة   تهاالعودة للمجموعة الكاملة، ومن ثم يطلب من كل مجموعة عرض صيغ

 .في مدة ال تزيد عن خمسة دقائق للمجموعة الواحدة

  عطـاء  دقيقة يدير فيهـا حـوارا إل   15يعطي الميسر مدة
المشاركين فرصة لالتفاق على صيغة معينة، وهذا قد يـتم  

حدى الصيغ المقترحـة، أو  المشاركين إلمن خالل اختيار 
في حال عدم تمكن المشاركين . الدمج بين أكثر من صيغة

من الممكن أن يتم اختيـار  من االتفاق على صيغة معينة، 
ة عن كل مجموعة لصياغة رؤية واحدة تأخذ القواسم /ممثل

المشتركة بين صياغات الرؤى المختلفة لكـل مجموعـة،   
شاط تنتهي فعاليـات  بهذا الن. دقيقة 15بحيث يتم ذلك في 
 .ورشة العمل األولى

  الحقا بمراجعة وتلخيص القضايا التنموية  ساسيفريق التخطيط األيقوم
ما قد يلزم من تعـديالت   إجراءوكذلك صيغة الرؤية، و ولويةذات األ

خالل في مضمون مخرجـات  لغوية أو فنية، مع الحرص على عدم اإل
 . ورشة العمل األولى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للبدة/الرؤية التنموية للمدينة :النشاطالمخرج من 

 مثال

 ..... رقم ملحق

 :مالحظة

ن يراقب ميسر الورشة عملية أ

ن كل أكد من أالتصويت، بحيث يت

مشارك يقوم بالتصويت من خالل 

ق واحد على كل صيغة صوضع ال

لتي يراها أكثر تعبيرا من الصيغ ا

ي ال يجوز للمشارك أ؛ عن الرؤية

قين على صيغة واحدة صالالوضع 

  .لترجيحها

 تحديد األهداف التنموية : 3.4
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 :نصيحة

عند صياغة األهداف ابدأ 

بدال من  بأسماءالعبارات 

  .األفعال

 : مثال

 تقليل معدالت البطالة -

تحسين مستوى الخدمات  -

 االجتماعية

 

ة، وهي بمثابة العمـود  النهايخطة التنفيذ في  عليه تبنىي الذ األساستعتبر األهداف التنموية 
العـام للعمـل التنمـوي فـي      طارتنموية، حيث أنها ترسم اإل إستراتيجيةالفقاري ألي خطة 

ما الذي نريد عمله "واألهداف التنموية تجيب على سؤال . البلدة خالل فترة تنفيذ الخطة/المدينة
واألهداف أيضا تعرف األولويات التنموية " لتحقيق التنمية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين؟

تخرج بها الخطة تحدد أصال بناء ات والمشروعات التي جراءللبلدة، واألهم أن كافة اإل/للمدينة
 . للبلدة/على قدرتها على تحقيق األهداف التنموية للمدينة

 
  المجتمعية لجان القضايامنسقو : الجهة المنفذة

 وفريق التخطيط األساسي المجتمعية لجان القضايا: المشاركون
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
  في هذه المرحلة وقبل البدء بعملية تحديد األهـداف،   :المجتمعية لجان القضاياتشكيل

تشكيل لجان المجاالت التنموية بما ينسجم مع طبيعة القضايا التنمويـة   إعادةبيوصى 
التي تم االتفاق عليها في ورشة العمل األولـى؛  ( األولويات المجتمعية) ولويةذات األ

ة أعضاء لجان جدد أكثر خبـرة ومعرفـة وذوي   إضاف/ويكون ذلك من خالل استبدال
لجنة التخطـيط التنمـوي   ، على أن يتم اطالع ولويةعالقة بالقضايا التنموية ذات األ

فريق التخطيط ة تعديالت يجريها والمجلس المحلي بشكل مكتوب على أي االستراتيجي
 .لجانهذه العلى تشكيلة  ساسياأل

 المجتمعيـة  لجان القضايابعقد اجتماع لمنسقي  ساسيفريق التخطيط األة /يقوم منسق 
. المخصصة لذلك 14ليشرح لهم خطوات تحديد األهداف التنموية مستعينا باألداة رقم 

والرؤية التنمويـة   ولويةلتنموية ذات األفي هذا االجتماع يتم تسليم نسخة من القضايا ا
األهـداف  -بصيغتها النهائية، ونتائج تحليل جذور القضايا، وكذلك نمـاذج القضـايا  

 .المجتمعية لجان القضايالمنسقي 

  من منسقي اللجان عقد اجتماعـات للجـانهم لتحديـد    يطلب
الخاصة بـذلك، وتعطـى    14األهداف مستعينين بأداة رقم 

 .لالنتهاء من هذه المهمة أسبوعمدة  اللجان

  بمراجعة وتوثيق مخرجـات   ساسيفريق التخطيط األيقوم
عمل المجموعات والتأكد من عدم وجود تكرار في األهـداف  

 لجان القضايااجتماعات ل

 المجتمعية
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 :الرؤية واألهداف التنموية للمجالس المشتركة إعدادمرحلة  إرشادات

 ( المجلس المشترك)على مستوى المنطقة ( 1.4نشاط )رؤية مشتركة  إعداديتم  -

وبما يتناسب مع ( المجلس المشترك)على مستوى المنطقة ( 3.4و  2.4نشاط )يتم وضع أهداف ومؤشرات مشتركة  -

 القضايا وجذورها

-  

بين اللجان المختلفة؛ وذلك تمهيدا لعرضها على ممثلي أصحاب العالقة فـي ورشـة   
 .     العمل الثانية، ويمكن االستعانة بخبراء لهذا الغرض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األهداف التنموية  :المخرج من النشاط
 مثال

 ..... رقم ملحق

 وضع مؤشرات لقياس مدى تحقق األهداف : 2.4
 

 :مالحظات
 ضرورة ربط اختيار القضايا بجذورها، وبشدتها ومدى تأثيرها في التنمية  -
 4 -لفترة الخطة التنموية )تشكيل لجان المجاالت التنموية التي لم يظهر قضايا تنموية ذات أولوية  إعادةحل أو  من الضروري -

 في مجالها( سنوات قادمة
في  إشراكهمالتي لم تظهر فيها قضايا تنموية ذات أولوية، بحيث يمكن  من الضروري مراعاة عدم تهميش أو استبعاد أعضاء اللجان -

على اطالع، ودعوتهم للمشاركة في أنشطة الخطة التنموية  إبقائهمالحاجة واالهتمام، أو  لجان القضايا المجتمعية األخرى، حسب
 .  الالحقة اإلستراتيجية

 المجتمعيةيمكن للجنة ما البحث في أكثر من أولوية من األولويات  -
ة فريق التخطيط األساسي أو تلك /في نفس الوقت سواء المهام المطلوبة من منسق 0.4و  1.4الختصار الوقت، يمكن تنفيذ النشاطين  -

 .المطلوبة من لجان القضايا التنموية
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المؤشرات هي أدوات تستخدم لقياس مدى تحقق األهداف التنموية، وتساعد في مرحلة تحديـد  
األنسـب  ( المشـروعات ) تـدخالت المشروعات على اتخاذ القرارات المناسبة بخصـوص ال 

وتقييم الخطة أثناء مرحلـة  كما أنها تستخدم في عملية متابعة . القادرة على تحقيق األهدافو
تحقيق األهـداف،   إلىات التي تسعى جراءالتنفيذ وبعدها؛ وذلك كون قيم المؤشرات تتأثر باإل

نموذج عمل  – 7ي أداة /أنظر) وصفيةو مؤشرات كمية هذا ويوجد نوعين من المؤشرات هما
1.7). 

 
 المجتمعية لجان القضايا: الجهة المنفذة

 وفريق التخطيط األساسي المجتمعية القضايالجان أعضاء : المشاركون
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
 المختصـة بوضـع    15بمراجعة األداة رقـم   ساسيفريق التخطيط األة /يقوم منسق

 .المؤشرات -األهداف -مؤشرات القياس؛ وذلك لتحضير مصفوفة القضايا

 المجتمعية ليشرح لهم خطوات وضع  لجان القضاياة بعقد اجتماع لمنسقي /يقوم المنسق
، في هذا االجتماع يتم (15، أنظر أداة رقم CREAM)ومواصفاتها  مؤشرات القياس

لمنسـقي  ( 1.15نموذج عمل رقـم  )المؤشرات  -األهداف -تسليم مصفوفات القضايا
 .مجالهاللجان، كل بحسب 

 لجان عقد اجتماعات للجانهم لوضع مؤشرات القيـاس مسـتعينين   يطلب من منسقي ال
 .لالنتهاء من هذه المهمة أسبوعتعطى اللجان مدة . الخاصة بذلك 15بأداة رقم 

  بمراجعة مخرجات عمل المجموعات، يمكن االسـتعانة   ساسيفريق التخطيط األيقوم
 .     بخبراء لهذا الغرض

  بتوثيق مؤشرات القياس، مع مالحظة أنه يمكن  ساسيفريق التخطيط األبعد ذلك، يقوم
بعض التعديالت على هذه المؤشرات في مراحل الحقة فـي حـال اقتضـت     إجراء

 .  الضرورة لذلك، خصوصا في مرحلة تحديد المشروعات

 
 
 

 

 لجان القضايااجتماعات 
 المجتمعية

  :المخرج من النشاط
 التنموية  األهدافمؤشرات قياس مدى تحقق  .0
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هي ملخص للقضايا واألهداف والمؤشرات التنموية، ويتم  التنموي االستراتيجي طاروثيقة اإل
 .ها حسب الخطوات التاليةإعداد

 
 ساسيفريق التخطيط األ: الجهة المنفذة

 ساسيفريق التخطيط األ أعضاء: المشاركون
 

 : التنفيذ أسلوب
 

 بعقد اجتماع بكافة أعضائه لمراجعة مخرجـات عمـل    ساسييقوم فريق التخطيط األ
مـن  المؤشـرات   -األهداف -لجان القضايا التنموية، يراجع فيها مصفوفات القضايا

 .حيث الصياغة والمضمون، ويجري عليها التعديالت الالزمة

  التنموي  طاروثيقة اإل ساسيالتعديالت المناسبة، يحضر فريق التخطيط األ إجراءبعد
أداة رقـم  )المؤشرات -األهداف-، وتشمل الرؤية ومصفوفة القضايااالستراتيجي للبلدة

 . (لكل مجال تنموي، وجميعها في جدول واحد متواصل 1.15نموذج عمل ، 15

 للمدينة/وي االستراتيجي للبلدةالتنم طاريتم اطالع المجلس المحلي على وثيقة اإل 

 إلبـداء التنموي االستراتيجي لمديرية الحكم المحلي  طاريتم تسليم نسخة من وثيقة اإل 
 .واحد أسبوعالمالحظات، وتعطى هذه المهمة مدة 

  التنموي االستراتيجي بصيغتها  طارالتعديالت الالزمة، يتم اعتماد وثيقة اإل إجراءبعد
 .من المجلس المحلي النهائية

  

 
 
 
 

 مثال

 ..... رقم ملحق

 التنموية االستراتيجي اإلطارتحضير وثيق : 4.4
 

  :المخرج من النشاط
 وثيقة اإلطار التنموي االستراتيجي

 مثال

 ..... رقم ملحق

 اجتماع



 3102 الفلسطينية لمدن والبلداتاالستراتيجي ل التنمويدليل التخطيط  
 

 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :ثالثةخطوات المرحلة ال
 اتعووتوصيف المشرتحديد : 5الخطوة رقم  
 التنفيذ والمتابعة طوضع خط: 1الخطوة رقم  
تحضير وثيقة الخطة وتحقيق : 7الخطوة رقم  

 شرعيتها
 
 

 
 

: األولىالمرحلة 
؟ اآلننحن  أين

 تنظيم وتحليل

 إلى: المرحلة الثانية
نتجه؟  إننريد  أين

 وأهدافرؤية 

: المرحلة الثالثة
 طكيف نصل؟ خط

 والمتابعةالتنفيذ 

: المرحلة الرابعة
 ؟ يوصلنا ما

 التنفيذ آليات

: المرحلة الخامسة
 هل وصلنا؟ 

 تقييم وتحديث

0 

التهيئة 

 3 واإلعداد

تحليل 

 أصحاب

 العالقة
2  

تشخيص 

 الوضع القائم

5  

تحديد وتوصيف 

 المشاريع

4  

تحديد 

الرؤية 

 واألهداف

1  

 طوضع خط

 والمتابعةالتنفيذ  

7  

تحضير وثيقة الخطة 

 شرعيتهاوتحقيق 

8  

تصميم 
 إجراءات

 التنفيذ

9  

حشد 

 األموال

01  

بناء 

 شراكات

00  

 تقييم 

03  

تعديل 

 وتحديث

 الخطوات

  ةلثثاالمرحلة ال
 خطة التنفيذ والمتابعة؟ كيف نصل

 

  ينشهر: المرحلة الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ
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                         :نشطةاأل
 

     
اقتراح مشروعات : 01رقم           وتوصيفهامشروعات تنموية اقتراح : 0.5

تنموية 
  وتوصيفها

              مراجعة المشروعات المقترحة وتحديدها بشكل نهائي: ..3
 التحضير لورشة العمل الثانية: 07رقم 
المشاروعات  مراجعة األهاداف و  :08رقم 

 بشكل نهائيوتحديدها 
2.5 : 

 
 

 
 

تعتبر المشروعات التنموية جوهر عملية التخطيط التنموي االستراتيجي للتجمع السكاني، فهي 
التي تعمل على تحقيق أهدافه ورؤيته التنموية على أرض الواقع، وهي أكثر مخرج ملمـوس  
من مخرجات عملية التخطيط؛ لذا يجب مراعاة الواقعية عند اقتراحها كي تكون قادرة علـى  

، وهذا يتطلب األخذ باالعتبار ما يتوفر من موارد وما يوجد من معوقات قـد  تحقيق األهداف
 .      تحول دون تنفيذها

 
 المجتمعية لجان القضايا: الجهة المنفذة

 لجان القضاياأعضاء : المشاركون
 

 : التنفيذ أسلوب
 

 تحديد وتوصيف المشروعات: 5الخطوة رقم 

 االداة

 األداة

 لجان القضايااجتماعات ل

 المجتمعية

 مشروعات تنموية وتوصيفهااقتراح : 0.5
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   طريقة التنفيذ
 بـاقتراح   خاصـة ال 16بمراجعة األداة رقـم   ساسيالتخطيط األفريق  ة/يقوم منسق

-المشـروعات -األهـداف  -وتوصيف المشروعات؛ وذلك لتحضير مصفوفة القضايا
 .ولويةذات األالتنموية لكل قضية من القضايا  األثر -اتجراءاإل

 المجتمعيـة بعقد اجتماع لمنسقي لجان القضايا  ساسيفريق التخطيط األ ة/يقوم منسق 
ليشرح لهم خطوات اقتراح وتوصيف المشروعات، في هذا االجتمـاع يـتم تسـليم    

 .كل بحسب مجاله ،المشرعات لمنسقي اللجان-مصفوفات األهداف

     يطلب من منسقي اللجان عقد اجتماعات للجانهم القتـراح المشـروعات وتوصـيفها
لالنتهـاء مـن   تعطى اللجان مدة أربعة أسابيع . الخاصة بذلك 16مستعينين بأداة رقم 

 .هذه المهمة

 خـالل   ، ومـن لجان القضايا التنموية بتحديد المشروعات ذات الطابع المكـاني  تقوم
فريق التخطيط يقوم .نموذج وصف المشروعات، يتم تحديد موقعه على خريطة البلدة

 .     بمراجعة مخرجات عمل المجموعات، يمكن االستعانة بخبراء لهذا الغرض ساسياأل

  المشروعات المقترحة على شكل مسـودة  قائمة بتوثيق  ساسيالتخطيط األ فريقيقوم
لتعرض بعد ذلك على ممثلي أصحاب العالقة فـي ورشـة العمـل الثانيـة تمهيـدا      

 .  العتمادها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مثال المشرعات المقترحة وأوصافها  ةائمق :المخرج من النشاط

 (7) رقم

 :مالحظات
 :  المجتمعية يجب مراعاة األمور التالية لجان القضايااقتراح وتوصيف المشروعات من قبل عند 

 .وجدت إنللمنطقة،  اإلقليميةالبلدة، وبالخطط /ضرورة ربط المشروعات المقترحة بهرمية الخدمات للمدينة -
 اإلمكانيات، يجب األخذ باالعتبار اإلنمائيةللمشروعات التي ستنفذها الهيئة المحلية بشكل كلي أو جزئي على حساب موازنتها  -

من معدل قيم الموازنات % 13عن  اإلنمائيةالمالية الحقيقية للهيئة المحلية، بحيث ال تتجاوز الزيادة السنوية في الموازنة 
 .للثالث سنوات السابقة اإلنمائية

، من (مؤسسات أو أفراد)داخل المجتمع المحلي  عند توصيف مشروع ما، وفي حال كانت جهة التنفيذ أو التمويل المقترحة من -
في تطوير وصف المشروع والحصول على موافقة مبدئية بخصوص  إلشراكهاالضروري أن يتم االتصال مع هذه الجهة 

 . ذلك
 . عمل البلديات تكون مدرة للدخل إطارينصح باقتراح مشروعات ذات طابع استثماري وضمن  -
يجب التواصل مع تلك الوزارات بشكل مباشر ( تنفيذ، كلفة تشغيلية)وزارات قطاعية مع  مرتبطةاقتراح مشروعات  عند -

 .الصحية والمراكز المدارس مشروعات خاصة المشروعات،وأخذ الموافقات المبدئية عند اقتراح 
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أصحاب العالقة في عملية تحديد األهداف والمشـروعات التنمويـة    ال بد من مشاركة ممثلي
وذلك للتأكد من أن المشروعات التي سيتم تنفيذها خالل فترة الخطـة تلبـي   . للتجمع السكاني

بالفعل االحتياجات الحقيقة للتجمع السكاني بحسب ما يراه المواطنـون، كمـا أن مشـاركتهم    
هذا ويمكـن  . خطة ومخرجاتها مما يسهل عملية تنفيذهاستزيد بالتأكيد من شعورهم بملكية ال

تحقيق مشاركة ممثلي أصحاب العالقة في عملية تحديد األهداف والمشروعات من خالل عقد 
ورشة العمل الثانية، حيث يقوم خاللها المشاركون بمراجعة األهداف وقـوائم المشـروعات   

تعديالت عليها لوضـعها بصـورتها   ات أو إضافما قد يلزم من  إجراءالمقترحة وأوصافها، و
 .       النهائية

 
 ساسيفريق التخطيط األ: الجهة المنفذة

 لجـان القضـايا  ممثلون عن لجنة ممثلي أصحاب العالقة،  كل من ممثلون عن: المشاركون
 .، ممثلون عن الوزارات والجهات الرسميةالمجلس المحليو، المجتمعية

 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
   بالتحضير لعقد ورشة العمل  ساسيفريق التخطيط األ، يقوم 17باالستعانة بأداة رقم

يمكن )مشارك ومشاركة  60 إلى 50الثانية ومدتها يوم واحد، وذلك بعدد إجمالي من 
 (.أن يزيد عدد المشاركين في بعض التجمعات السكانية الكبيرة

 ومجريـات   أنشـطة  عن تيسير كافـة  مسئوال ساسيالتخطيط األفريق  ة/يكون منسق
 .وتيسير فعاليات الورشة دارةالفريق االستعانة بخبير إل ة/الورشة، ويمكن لمنسق

  في بداية الورشة بتقديم عرض ملخص ألهم مخرجـات   ساسيفريق التخطيط األيقوم
 .التنموية؛ وذلك لتذكير المشاركين بالقضايا والرؤية طاروثيقة اإل

  تحديـد  التي اتبعت في منهجية البتقديم عرض ثان حول  ساسيفريق التخطيط األيقوم
، ومن ثم اتهاوتوصيفالمشروعات اقتراح وكذلك منهجية  ،األهداف ومؤشرات قياسها

لكل قضية مـن  المقترحة  مشروعاتقوائم الالقضايا واألهداف والمؤشرات وعرض 
  .ولويةالقضايا التنموية ذات األ

مراجعة األهداف والمشروعات المقترحة وتحديادها بشاكل   : 3.5
 نهائي

 

 عملورشة ال

 الثانية
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 للمشاركين كيف  بالتوضيح 10باألداة رقم الورشة مستعينا  ة/بعد العرض يقوم ميسر
سيتم مراجعة األهداف والمؤشرات والمشروعات وتوصيفاتها من خالل نشاط عصف 

في مجال القضايا  صةتذهني يقوم به المشاركون بعد توزيعهم في مجموعات عمل مخ
 .ولويةذات األ

 صـة  صختالورشة من المشاركين توزيع أنفسهم في مجموعات عمل م ة/يطلب ميسر
صة في واحـد  تهتمام؛ بحيث تكون كل مجموعة من المجموعات مخاالبحسب مجال 

علـى أن  . أولويـة ذات  من القضايا أو مجاالت العمل التنموي التي ظهر فيها قضايا
الحـظ أن عـدد   . أشخاص 0 إلى 5يكون عدد المشاركين في المجموعة الواحدة من 

 . ولويةعدد القضايا ذات األالمجموعات الكلي لن يتجاوز 

 كل مجموعة بتوزيع قوائم األهـداف والمؤشـرات والمشـروعات ذات     ة/يقوم ميسر
 . العالقة وتوصيفاتها على أفراد مجموعته ألغراض المراجعة

    وقـوائم  تقوم كل مجموعة من خالل عملية نقاش بمراجعة األهـداف والمؤشـرات
يقـدر  . ات أو تعديالت عليهـا إضافما قد يلزم من  إجراءالمشروعات وتوصيفاتها و

 .ة واحدةالوقت الالزم لهذه العملية بساع

 المجموعة الكاملة، ومن ثم يطلب من كـل   إلىمن المشاركين العودة  ة/يطلب الميسر
يعطـي  ات التي أجرتهـا،  ضافمجموعة أن تعرض بشكل سريع أهم التعديالت أو اإل

ميسر الورشة فرصة لباقي المشاركين إلبداء مالحظاتهم حول عرض كل مجموعـة  
بانتهـاء  . دقيقـة  20يقدر الوقت الالزم لهـذه العمليـة ب   . بعد انتهائها من العرض

 . العروض تنتهي فعاليات ورشة العمل الثانية

  بتحضير تقرير خـاص بالورشـة لتوثيـق مجرياتهـا      ساسيفريق التخطيط األيقوم
 .ومخرجاتها

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 برامج ومشروعات متفق عليها مجتمعيا  :المخرج من النشاط

 :مالحظات
يفضل أن يغلب على المشاركين في هذه الورشة الطابع المهني، حيث يستحسن مشاركة من لهم عالقة مباشرة في القضايا  -

 .ذات األولوية أو من هم شركاء محتملون في تنفيذ المشروعات
األولويات المجتمعية التي اقترحت  ة لجنة/ا منسق/هي نفسه/ة المجموعة المصغرة في مجال ما هو/يفضل أن يكون ميسر -

 .المشروعات ذات العالقة بتلك األولوية
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                         :نشطةاأل
 

     
  للمشروعات التنمويةالتوصيف المكاني : 0.1

اقتراح مشروعات تنموية : 01رقم 
 وتوصيفها

تصنيف المشروعات: 09رقم المقترحة                     تصنيف المشروعات: ..3
  

 مصفوفة التنفيذ            وضع : 31رقم  تحضير مصفوفة خطة التنفيذ             : ..2
وضاع مصافوفة المتابعاة    : 30رقم  تحضير خطة المتابعة والتقييم          : ..4

   والتقييم
 
 

 
 

ربط المشروعات ذات الطابع المكاني بالمخططات الهيكلية أو الصورة الجوية،  يضرورمن ال
وذلك ألخذها باالعتبار عند تحديث المخططات أو تغير صـفة االسـتعمال أو عنـد عمـل     

، وهذه وسيلة توضح توزيع المشروعات مكانيا للتأكد مـن تغطيتهـا   مخططات هيكلية جديدة
نطبق فقط على المشروعات ذات الطـابع المكـاني، أمـا    هذا ي. لالحتياجات المحلية جغرافيا

 . المشروعات التي ال ترتبط بمكان معين، فال داعي لتوزيعها مكانيا
 

 فريق التخطيط األساسي: الجهة المنفذة
، مهنـدس  لجنة التخطيط التنمـوي االسـتراتيجي  ، منسقو لجان القضايا التنموية: المشاركون

 المحليالمجلس 
 

 : التنفيذ أسلوب

 وضع خطط التنفيذ والمتابعة: 1الخطوة رقم 

 األداة

 األداة

 األداة

 للمشروعات التنموية  التوصيف المكاني: 0.1
 

اجتماعات 

 مكتبية

 األداة
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   طريقة التنفيذ
    من خالل اجتماع مكتبي، يقوم فريق التخطيط األساسي بالتعاون مع منسـقي لجـان

من خالل نموذج وصف المشروعات، يمكن االستدالل على مكان ، والقضايا التنموية،
 .تنفيذ مشروع ما

 على خريطة واحدة للبلدة يع المشروعات ذات الطابع المكانيميتم توقيع ج.  

    في حالة عدم وجود مكان محدد لمشروع ما، وإنما من المتوقع أن يكون فـي جهـة
موقع منطقة ولـيس مكانـا   تحديد ذلك على الخريطة على شكل معينة من البلدة، يتم 

 (.16انظر أداة رقم )محددا 

    يمكن االستعانة بخبراء في استخدام برمجيات الحاسوب الخاصة برسـم الخـرائط أو
 .  لتوقيع المشروعات على خريطة البلدة GIS أنظمة المعلومات الجغرافية

 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

واقعية وتتناسب  اإلستراتيجيةمن الضروري أن تكون المشروعات المقترحة والخطة التنموية 
والقدرات المتوفرة لدى هيئة الحكم المحلي والمجتمع؛ لذا يجب مراعاة الواقعية  مكانياتمع اإل

عند اقتراحها كي تكون قادرة على تحقيق األهداف، وهذا يتطلب األخذ باالعتبار ما يتوفر من 
 .      موارد وما يوجد من معوقات قد تحول دون تنفيذها

 
 ساسياألفريق التخطيط : الجهة المنفذة

 ساسياألفريق التخطيط أعضاء : المشاركون
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ

 اجتماع

 تصنيف المشروعات المقترحة: ..3

 
 

  :المخرج من النشاط
 التوزيع المكاني لمشروعات الخطة التنموية اإلستراتيجية 
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  بمراجعة المشروعات المقترحة وخطة التنفيذ، وكـذلك   ساسياألفريق التخطيط يقوم
المادية للهيئة المحلية والمجتمع خالل السنوات األربعـة السـابقة    مكانياتمراجعة اإل

 .الخاصة بتصنيف المشروعات 12باالستعانة بأداة رقم 

 المادية للهيئة المحلية سـواء الذاتيـة أو التـي يمكـن      مكاناتبناء على القدرات واإل
 :12حشدها، تصنف المشروعات حسب التصنيفات التالية باالستعانة بأداة رقم 

 المادية الذاتية للهيئة المحلية مكاناتمشروعات مضمونة وهي التي ضمن اإل 
 محتملة وهي التي من المحتمل حشد األمـوال لـدعمها بتمويـل     مشروعات

 لتمويلها مبدئية من مانحين ةموافقأو يوجد  خارجي
 دعم مادي ضـمن  لها مشروعات مهمة لكن ال يتوفر  مشروعات متمناة وهي

  حاليالمنظور ال

  قائمة بالمشروعات المقترحة مصنفة حسب التصنيفات المذكورة وموزعـة   إعداديتم
، ويمكن (زمني محدد إطارليس لها  –باستثناء المشاريع المتمناة )نوات الخطة على س

 . االطالع على نموذج وصف المشروع لالسترشاد بالسنة المقترحة لبدء المشروع

  السنة المقترحة لبـدء  )بناء على تصنيف المشروعات، يعدل نموذج وصف المشروع
 (.المشروع

  دون لكـن  تقيـيم  المتابعـة و التنفيذ وال تيخطفي  هاإدراجالمشروعات المتمناة، يتم
على مـدى الخطـة، مـع     إجماليتوضع بشكل  وإنماالسنوات األربع، توزيعها على 

( وثائق عطاء، بنود مرجعية، مخططات، الـخ )ضرورة تحضير الوثائق الالزمة لها 
 .من السنة األولى للخطة

 
 
 
 
 

    
 
 

لضمان تنفيذ الخطة التنموية بشكل فعال فإنه من الضروري تطوير خطة تنفيذ تتضمن برنامج 
ه، كل مشروع والجهة المرشحة لتنفيذلتقدير التكلفة المتوقعة و مشروعاتزمني متكامل لتنفيذ ال

 تحضير مصفوفة خطة التنفيذ: ..2
 

  :المخرج من النشاط
 مضمونة أو محتملة أو متمناة  إمامشرعات مصنفة  ةائمق -
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 :مشتركةللمجالس ال( اختيار المشروعات التنموية)إرشادات المرحلة الثالثة 

يجب مراعاة التوزيع الجغرافي المناسب ألماكن تنفيذها بحيث  ،(1.5نشاط )تنموية وبرامج في عملية اختيار مشروعات  -

تكون متناسبة مع القضية التنموية وتراعي تمثيل البلدات المختلفة المشاركة في المجلس المشترك، قدر اإلمكان، وحسب 

 والحاجة التنموية لها في كل بلدة  وبرامج،طبيعة المشروعات 

الخطة توزيعها بشكل مالئم على  وبرامجن يراعي اإلطار الزمني السنوي لتنفيذ مشروعات أعند إعداد خطة التنفيذ، يجب  -

في سنة معينة في منطقة  والبرامجالبلدات المشاركة في المجلس المشترك بحيث ال يتركز عدد كبير من المشروعات 

 ة جغرافية واحد

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

 .، مع مراعاة أولوية المشروعات الطارئة الخاصة بتجمع معين(ممكن من البلدات المشاركة في المجلس المشترك

وكذلك ربط المشروعات التنموية الناتجة عن الخطة مع البرامج التنموية المعتمدة لدى الخطة 
 . الوطنية؛ وذلك لتحقيق التكاملية في التخطيط بين المستويين المحلي والوطني

 
 ساسياألفريق التخطيط : الجهة المنفذة

 ساسياألفريق التخطيط أعضاء : المشاركون
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
  ( بتعبئـة )بتحضير  ساسيفريق التخطيط األ ة/، يقوم منسق20باالستعانة باألداة رقم

فريق التخطيط مصفوفة التنفيذ من خالل عمل مكتبي وعقد ما قد يلزم من اجتماعات ل
 أسبوعتعطى هذه المهمة مدة . المشروعات، ويؤخذ بالحسبان نتائج تصنيف ساسياأل

 . النجازها

 جزء من تقرير الخطة تكون مصفوفة خطة التنفيذ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مثال مصفوفة خطة التنفيذ  :المخرج من النشاط

 (8) رقم

اجتماعات وعمل 

فريق التخطيط مكتبي ل

 األساسي

 :إرشادات
في مديرية الحكم المحلي لضمان واقعية الخطة، بحيث تأخذ باالعتبار  الموازنات مسئول مع بأول أوال التنسيق الضروري من -

 .الموازنة التي ستقدم للوزارة ضمن السنة المالية التالية
 . بالتوازي  0.1و 1.1لضمان اختصار الوقت، من الممكن تنفيذ األنشطة  -
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لتقييم مدى تحقق األهداف التنموية على مدار سنوات الخطة، ال بد من وجود آلية متابعة 
هنا طلق عليه يوتقييم ترتكز على مؤشرات تنموية ذات داللة واضحة وقابلة للقياس؛ وهي ما 

ربط بين المجاالت التنموية واألهداف ومؤشرات ي جدولمصفوفة المتابعة والتقييم، وهي 
 .عن قياسها ومتابعتها مسئولةومصادرها وطريقة قياسها والجهة الالقياس 

 ساسيفريق التخطيط األ: الجهة المنفذة
 ساسيفريق التخطيط األأعضاء : المشاركون

 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
  ( بتعبئـة )بتحضـير   ساسيفريق التخطيط األ، يقوم منسق 21باالستعانة باألداة رقم

فريق مصفوفة المتابعة والتقييم من خالل عمل مكتبي وعقد ما قد يلزم من اجتماعات ل
تعطى هذه المهمـة   .، ويؤخذ بالحسبان نتائج تصنيف المشروعاتساسيالتخطيط األ

 . النجازها أسبوعمدة 

 ،في عملية المتابعة والتقييم  إشراك ممثلي المجتمع المحلي ال بد من من ناحية أخرى
 . على مستويات تحقق األهداف؛ وهذا ما سيتم توضيحه الحقا وإبقائهم على إطالع

   في خطة المتابعة والتقييم، توضع القيمة النهائية المنشودة للمؤشر الخاص بالمشـروع
 .سنوات 4على قيمته وزع تالمتمنى دون أن 

 جزء من الخطة التنموية تكون مصفوفة خطة المتابعة والتقييم. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 تحضير خطة المتابعة والتقييم: 2.1
 

 مصفوفة خطة المتابعة والتقييم  :المخرج من النشاط

 مثال

 (9) رقم

اجتماعات وعمل 

فريق التخطيط مكتبي ل

 األساسي
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                        :نشطةاأل
 

     
 جدول محتويات تقرير الخطاة : 33رقم تحضير مسودة الخطة                 : 0.7

             اإلستراتيجيةالتنموية 
           المحلي بشكل مبدئيالخطة من المجلس  تبني: 3.7
 الثاني مجتمعيالتحضير للقاء ال: 32رقم           مجتمع المن قبل الخطة  مراجعة: 2.7
  اإلستراتيجيةالخطة التنموية جدول محتويات تقرير : 33رقم  ةالمجتمعي وثيقةتوقيع ال: ..4
 تسليم نسخة من الخطة للوزارة  : 5.7

 
 
 

التنمويـة  من الضروري توثيق مخرجات عملية التخطيط في تقرير واحد يسمى تقرير الخطة 
، على أن يتضمن هذا التقرير أيضا ملخصا عن أهـم الخصـائص الجغرافيـة    اإلستراتيجية

 . والديمغرافية للتجمع، وتكون مصفوفتي التنفيذ والمتابعة جزءا من التقرير

 
 ساسيفريق التخطيط األ: الجهة المنفذة

 يمكن االستعانة بخبراءو، ساسيفريق التخطيط األ أعضاء: المشاركون
 
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
  التنموية الخطة  وثيقة لتحضير 22باالستعانة بأداة رقم  ساسيفريق التخطيط األيقوم

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

 
 

 شرعيتها وثيقة الخطة وتحقيقتحضير : 7الخطوة رقم 

 األداة

 تحضير مسودة الخطة : 0.7
 

 األداة

فريق ل عمل مكتبي واجتماعات

 التخطيط األساسي

 الخطة التنموية اإلستراتيجية  مسودة :المخرج من النشاط
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قبـل   المجلـس المحلـي  أن يتم اعتماد الخطة بشكل مبدئي من قبل أعضـاء  من الضروري 
عرضها على الجمهور؛ وذلك للتأكد ابتداء من أن الخطة تمثل بالفعل التوجه التنموي للمجلس، 
وهذا يضفي صفة الشرعية على الخطة، ويحول دون ظهور أيـة خالفـات داخليـة حـول     

  . مخرجات الخطة أثناء عرضها أمام الجمهور

 
 المجلس المحلي: الجهة المنفذة

 المجلس المحلي أعضاءرئيس و: المشاركون
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
 بتسليم نسـخ مـن تقريـر الخطـة التنمويـة       ساسيفريق التخطيط األ ة/منسق يقوم

 .المجلس المحليبعدد أعضاء  الهيئة المحليةرئيس  إلى اإلستراتيجية

  بتوزيع النسخ على أعضاء المجلس ألغراض المراجعـة   المجلس المحلييقوم رئيس
تمهيدا العتماد الخطة؛ توزع النسخ مصحوبة بكتاب رسمي موقع من قبـل رئـيس   

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

  ما يلزم  جراءإل ساسيفريق التخطيط األالخطة لفي حال وجود مالحظات، يعاد تقرير
مـن تـاريخ    أسبوعمن تعديالت، على أن يتم االنتهاء من التعديالت في مدة أقصاها 

بحيث تكون التعديالت ضمن القضـايا ذات األولويـة واألهـداف     .تسلم المالحظات
 تواإلمكانيـا والمشروعات المتبناة من المجتمع المحلي، وبحيث تراعـي المـوارد   

 .المتاحة

  التعديالت المطلوبة، يقوم المجلس باعتماد الخطـة فـي أول    إجراءبعد االنتهاء من
 .جلسة الحقة

 

 
 

 بشكل مبدئي محليالخطة من المجلس ال تبني: 3.7
 

 محليمن قبل المجلس اليا ئمبدخطة تنموية إستراتيجية معتمدة  :المخرج من النشاط

 محلياجتماع مجلس 

 مراجعة الخطة من قبل المجتمع تمهيدا العتمادها : 2.7



 3102 الفلسطينية لمدن والبلداتاالستراتيجي ل التنمويدليل التخطيط  
 

 66 

 
 

، أصبح من الضروري المجلس المحليفي هذه المرحلة، وبعد االعتماد المبدئي للخطة من قبل 
على مخرجات الخطة للحصول على تغذية راجعة منهم وتسجيل مالحظـاتهم   مجتمعإطالع ال

حولها؛ يتم ذلك من خالل عقد لقاء مجتمعي موسع تكون فيه الدعوة عامة ليحضره حشد مـن  
أعضاء لجنة ممثلي أصحاب العالقة ولجـان المجـاالت التنمويـة     إلىة ضافالمواطنين، باإل

إن عقد هذا اللقاء يعتبر أمر ضروري للحصول علـى رأي  . وأعضاء وموظفي الهيئة المحلية
عام داعم لمخرجات الخطة؛ مما يعطيها صفة الشرعية ويزيد من شعور المجتمـع المحلـي   

 .بملكيتها
 

 ساسيألفريق التخطيط ا: الجهة المنفذة
 المجتمع المحلي: المشاركون

 
 : التنفيذ أسلوب

 
   طريقة التنفيذ

  بتحضـير   -خالل اجتمـاع - ساسيفريق التخطيط األ، يقوم 23باالستعانة بأداة رقم
 . صيغة للدعوة العامة وصيغة أخرى للدعوات الخاصة مرفقا معها أجندة اللقاء

  توجيه دعوة عامة للمواطنين من خالل الوسائل المتاحة ساسيالتخطيط األفريق يتولى 
، (المرئية والمسموعة والمكتوبة عالماعالن في المساجد واألماكن العامة ووسائل اإل)

 اإلستراتيجيةالتنموية  ي لكيفية الترويج للخطةرشادالملحق اإل"بنشرة ويمكن االستعانة 
توجيه دعوات خاصة ألعضاء لجنة ممثلي أصـحاب  ، كما يتولى " بلدتك/في مدينتك

مدراء المؤسسـات المحليـة    إلىة ضافالعالقة وأعضاء لجان المجاالت التنموية، باإل
يفضل أن ال يزيد عدد الدعوات . وممثلي العائالت وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة

 . دعوة 200الخاصة عن 

  وتدقيقها( مثلة عن المجتمع المحليأشخاص ومؤسسات م)المدعوين قائمة مراجعة تتم 
 المجلس وفريق التخطيط األساسيالتفاق عليها من قبل وا

 يقوم رئيس الهيئة المحلية بتوقيع الدعوات. 

  التحضـير وتـوفير    -محليبالتنسيق مع المجلس ال- ساسيفريق التخطيط األيتولى
 .جلساته إدارةالدعم اللوجستي لهذا اللقاء و

 الثاني مجتمعياللقاء ال
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   بتحضير المـادة التـي    ساسيفريق التخطيط األأيضا، يقوم  23باالستعانة بأداة رقم
 .ستعرض خالل اللقاء

  بتحضير تقرير يوثق مجريات اللقاء وما نتج عنه مـن   ساسيفريق التخطيط األيقوم
 . توصيات

  على األخذ بما نتج من مالحظات وتوصيات وذلك من  ساسيفريق التخطيط األيعمل
ما قد يلزم من تعديالت على الخطة، وبالتنسيق مـع رئـيس المجلـس     إجراءخالل 

 .محليال

 على أية تعديالت أجريت في أعقاب اللقاء المجتمعي وذلك  محلييتم إطالع المجلس ال
تمهيدا العتماد الخطة بشكل نهائي من قبل المجلس، يكون االعتماد من خالل توقيـع  

ن الخطة والتي تكون معدة خصيصـا لتواقيـع   كافة األعضاء على الصفحة الثانية م
 . األعضاء

 
                

 
 

                             

 تقرير اللقاء المجتمعي الثاني  :المخرج من النشاط

 محليمجلس المن قبل البشكل نهائي معتمدة  إستراتيجيةخطة تنموية 
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 ةالمجتمعي وثيقةتوقيع ال: 4.7

 :اللقاء المجتمعي الثاني – اإلستراتيجيةالترويج للخطة التنموية  إرشادات

 :األهداف

 المحلية والهيئة المجتمع قبل من والتوافق عليها التنموية الخطة مراجعة بعد المحلي المجتمع قبل من الخطة اعتماد -

 المحلية والهيئة المحلي المجتمع بين الموافقة لتوثيق ةالمجتمعي وثيقةال توقيع -

 

 :المقترحة الفعالية

 :يلي ما قترحي وفيه ،الثاني المجتمعي اللقاء

 :للبلدة اإلستراتيجية التنموية بالخطة الخروج بمناسبة خاص احتفال إقامة• -

 البلدة /المدينة في عام مكان أي :المكان  -

 المحلي الحكم وزارة النسائية، الشبابية والجمعيات منها البلدة في العاملة المؤسسات البلدة، اهل جميع :المدعوون -

 .المنوي تنفيذها للمشاريع الترويج بهدف المانحة المؤسسات ممثلي الخاص، ممثلي القطاع الصلة، ذات والوزارات

 :الفعالية أنشطة -

 لتنفيذها اعتمدت التي المشاريع وبوستر يلخص للبلدة الحالي الوضع عن صور عرض يتم الساحة مدخل في -

 ) المسابقة نتائج عن اإلعالن)الفائز  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 -

 البعض لبعضهم البلدة أهل دعم لتعزيز بوجودها اهل البلدة وتعريف لتسويقها نفسها البلدة من خدمات أو منتوجات عرض -

 )الفعالية في األهل مشاركة لضمان) لألطفال الوجوه على رسم -

 البلد 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 والمشاريع الخطة تفاصيل فيه فالير -

 البلدة لتزيين المشروع بألوان الملونة األعالم من أحبال -

 وجد إن الجمهور خدمات اومركز الهيئة المحلية مبنى في يوضع (فلسطين يا عمارRoll up ) اب رول -

 الفائز والشعار الرؤية عن االعالن بوستر -

 2 )فلسطين يا عمار( شعار لتحمل البلدة ووسط مداخل في اإلعالنية تتغيير اللوحا  -

 المشروع شعار تحمل( هدايا)دعائية  مواد -

-  

 :المقترحة اإلعالمية التغطية -

 اللقاء تفاصيل فيه يشرح صحفي خبر ونشر المجتمعي الثاني اللقاء لتغطية المحلي والتلفزيون الراديو منها المحلية الصحافة دعوة -

 صورة مع

 www.baladiyat.ps  االلكتروني الموقع على الخبر نشر -

 المحلي الراديو في اإلذاعي الصباحي البرنامج في يوم ثاني مقابلة -

 التخطيط وطريقة الخطة لشرح فلسطين تلفزيون على مقابلة -

 www.baladiyat.ps  االلكتروني الموقع على المعتمدة الخطة عرض -

 )فلسطين يا عمار(  الدورية SDIP مجلة في الصحفي الخبر مع اللقاءات صور نشر -

 مع بالتنسيق الخطة أنجزت عدة بلديات مع مقابالت عمل يتم بحيث  )فلسطين يا عمار(  اإلذاعي البرنامج حلقات إحدى تخصيص -

 المحلي الحكم وزارة في الموجودة التنموي التخطيط وحدة
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في هذه المرحلة، وبعد مراجعة الخطة التنموية والموافقة عليها من قبـل المجتمـع والهيئـة    
يجسد تبنـي   ةمجتمعي وثيقةخالل توقيع المحلية، يصبح من المناسب توثيق هذه الموافقة من 

 .الهيئة المحلية والمجتمع المحلي لهذه الخطة والتزامهم بأهدافها ومخرجاتها
 

 التخطيط التنموي االستراتيجي لجنة: الجهة المنفذة
 ساسيفريق التخطيط األة /منسق: المشاركون

 
 : التنفيذ أسلوب

 
   طريقة التنفيذ

 بتحضير صيغة مناسبة للعقد المجتمعي الخاص  ساسيفريق التخطيط األة /يقوم منسق
 .22باالستعانة بأداة رقم  بتوثيق تبني الخطة

 " 

  صيغة العقد المجتمعي في الصفحة الثانية من وثيقة الخطة عل أن تترك مساحة تطبع
الهيئة المحلية، والمؤسسات العامة والخاصة : الجهات المقترحة للتوقيع .كافية للتواقيع

 ...المشاركة، وأفراد محليون من أصحاب العالقة، 

  لتواقيع تحت صـيغة  تتولى لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي أو من تكلفه بجمع ا
 .العقد مباشرة، كل بحسب صفته، مع ختم المؤسسة

 
 

                
 
 
 

 

 

 

 
 تسليم نسخة من الخطة لوزارة الحكم المحلي: 5.7

 

من قبل الجهات المشاركة في  ةمعتمد ةالمجتمعي وثيقةال :المخرج من النشاط

 عملية التخطيط 

 أشخاص/ زيارات لمؤسسات 
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نسخ  3الخطة واعتمادها من قبل المجلس، أصبح من الضروري تسليم  إعدادمن بعد االنتهاء 
 و العامة للتخطيط والتنظـيم  دارةاإل)في وزارة الحكم المحلي  ذات العالقةمن الخطة للدائرة 

إن وجود نسخة من الخطة لـدى وزارة  . (لموازناتلاإلدارة العامة لمشاريع ولاإلدارة العامة 
الحكم المحلي يمكنها من التنسيق القطاعي مع الوزارات األخرى ذات العالقة، كما يمكنها من 
معرفة األولويات التنموية للتجمعات السكانية، وبالتالي توجيه الدعم المالي المخصص للهيئات 

نه يصبح باإلمكان متابعة الموازنات ذلك أ إلىالمحلية بطريقة مدروسة وأكثر فاعلية، يضاف 
السنوية التنموية التي ترفعها الهيئات المحلية للوزارة بطريقة تساعد كل من الوزارة والهيئـة  

 .        المحلية في التوجه نحو تحقيق التنمية
 

 المجلس المحليرئيس : الجهة المنفذة
  المحليالمجلس موظفو أعضاء و: المشاركون

 
 : التنفيذ أسلوب

 
   طريقة التنفيذ

  في وزارة  العامة للتخطيط والتنظيم دارةاإلبتحديد موعد مع  هيئة المحليةرئيس اليقوم
للتجمع وتسليمها  اإلستراتيجيةالتنموية على الخطة  دارةالحكم المحلي بهدف إطالع اإل

 .المطلوبةنسخ ال

 في الوزارة بمراجعة الخطة والتأكد مـن أنهـا    العامة للتخطيط والتنظيم دارةاإلقوم ت
االسـتراتيجي علـى المسـتوى    التنموي العام لمتطلبات التخطيط  طارتنسجم مع اإل

في مـدة ال تزيـد عـن     على أن يتم ذلكالمالحظات الالزمة،  بإبداء موتقوالمحلي؛ 
 .واحد أسبوع

  ومـن  محليالفي حال وجود مالحظات من قبل الوزارة، تعرض أوال على المجلس ،
ما قد يلزم من تعديالت، علـى   جراءإل ساسيفريق التخطيط األثم يعاد تقرير الخطة ل

ين مـن تـاريخ تسـلم    أسـبوع أن يتم االنتهاء من التعديالت في مدة ال تزيد عـن  
 .المالحظات

  التعديالت، يتم تسليم نسخة محدثة من الخطة للوزارة إجراءبعد االنتهاء من. 

 

 

 اجتماع

  ستراتيجيةاإلتنموية الخطة نسخ محدثة من ال :نشاطالمخرج من ال
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 :مالحظات
وثيقة الخطة نسخة من يتم تسليم نسخ من المخرجات الرئيسية لعملية التخطيط، وبأوال بأول الحكم المحلي ديرية ميتم تزويد  -

  .الراجعة من المديرية في فترة ال تتجاوز عشرة أيام ة، على أن يتم استالم التغذيالتنموية االستراتيجية

 

 
  

: المرحلة األولى
أين نحن اآلن؟ 

 تنظيم وتحليل

: المرحلة الثانية
إلى أين نريد أن 

 نتجه؟ رؤية
: المرحلة الثالثة وأهداف

كيف نصل؟  
 خطط التنفيذ

 والمتابعة

المرحلة 
 ما: الرابعة

  ؟ التنفيذايوصلن
 التنفيذآليات 

: المرحلة الخامسة
 هل وصلنا؟ 

 تقييم وتحديث

0 

التهيئة 

واإلعدا

 د

3 

تحليل 

أصحاب 

 العالقة
2  

تشخيص 

 الوضع القائم

5  

تحديد 

وتوصيف 

 المشاريع

4  

تحديد 

الرؤية 

 واألهداف

1  

 وضع خطط

 التنفيذ والمتابعة 

7  

تحضير وثيقة الخطة 

 وتحقيق شرعيتها

8  
تحضيرات 

 التنفيذ

9  

حشد 

األموال 

وبناء 

 الشراكات

01  

متابعة 

تقييم و

 واطالع

00  

 تحديث

 الخطوات
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  :رابعةخطوات المرحلة ال
 تحضيرات التنفيذ: 8الخطوة رقم  
 حشد األموال وبناء الشراكات: 9الخطوة رقم  

  رابعةالمرحلة ال
 

 التنفيذ ؟ ما يوصلنا
 

  مستمرة على امتداد عمر الخطة: ة لتنفيذ المرحلةالالزم الفترة الزمنية
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 قبل البدء بتفصيل خطوات وأنشطة مرحلتي التنفيذ والتحديث؛ الشكل التالي يعرض هيكلية
، واألدوار المتوقعة اإلستراتيجية الخطة التنمويةوتحديث تنفيذ ومتابعة وتقييم  دارةمقترحة إل

 .للجهات المشاركة فيها
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  اإلستراتيجية التنموية ةالخطومتابعة وتقييم تنفيذ  دارةهيكلية مقترحة إل

 المستوى الحكومي

وزارة 

 التخطيط

 

 
 

 المجتمعية لجان القضايا

لجنة 

ممثلي 

أصحاب 

 العالقة 

 

 تنسيق وإخبار

 بناء شراكات/ تعاقد

 المجلس المحلي

 االستراتيجيلجنة التخطيط التنموي 

 مستشار قانوني

تنسيق وتزويد 

 بمعلومات

توجيه وإقرار 

 ودعم 

دوائر الهيئة / أقسام

 المحلية

 دعم فني وتزويد بمعلومات

تنسيق وإخبار وتعاقد 

 مجتمعي

 تنسيق ومتابعة

تنسيق 

وتبادل 

 ت معلوما

متابعة 

 ودعم

ي 
حل

لم
 ا
كم

ح
 ال

رة
زا

و
 

 توجيه وتزويد بمعلومات

 الوزارات األخرى

تنسيق 

وتبادل 

 ت معلوما

تنسيق 

ودعم 

 فني

 توجيه

 
 شركاء التنفيذ 

 (مدني مؤسسات مجتمع /قطاع خاص)

تنسيق وتزويد  متابعة

 بمعلومات

التنموي وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

 تشاور
نصح 

 ودعم فني

 لقاءات البيت المفتوح –المواطنون 

 فريق التخطيط األساسي

 دعم فني تنسيق وإخبار
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في عملية تنفيذ ومتابعة وتقيـيم وتحـديث    لألطراف المشاركةاألدوار المتوقعة فيما يلي تفصيل 
 الخطة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التنموي لجنة التخطيط / المحليدور المجلس 

 :االستراتيجي

متابعة ودعم عملية تنفيذ الخطة من خالل التنسيق  -

 االستراتيجيالمباشر مع وحدة التخطيط 

 إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركاء -

منح التسهيالت للشركاء في إطار ما تسمح به األنظمة  -

 والقوانين

 العمل على توفير األموال الالزمة لتنفيذ المشاريع -

اطالع ممثلي المجتمع المحلي على انجازات المجلس  -

 التنموية اإلستراتيجية  بما يخص تحقيق الخطة المحلي

 

 :ممثلي أصحاب العالقةدور لجنة 

 بما يتعلق  بتنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها التنموية   المحليمتابعة انجازات المجلس  -

 المحليإبرام عقود مجتمعية مع المجلس  -

في إيجاد رأي عام داعم داخل المجتمع المحلي لتنفيذ  المحليمساعدة المجلس  -

 بعض المشروعات

 :المجتمعية لجان القضايادور 

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

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

 /تقديم دعم فني لوحدة التخطيط االستراتيجي بما يتعلق بتحضير دراسات الجدوى -

 مقترحات المشروعات؛ وذلك إن لزم

 يملجنة التخطيط والتنظ -

 :هيئة المحليةال دوائر /أقسامدور 

تحضير وتحديث خطط تنفيذ سنوية منبثقة عن  -

الخطة التنموية اإلستراتيجية وإدراجها ضمن 

 موازناتها السنوية

تنفيذ ومتابعة المشروعات المدرجة ضمن خططها  -

 السنوية

مقترحات  /المشاركة في تحضير دراسات جدوى -

 تفصيلية للمشروعات

متابعة المشروعات التي تنفذ بالشراكة مع القطاع  -

 الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

 المشاركة في عمليات تقييم الخطة -

تحديث المخطط الهيكلي حسب توجهات الخطة  -

  اإلستراتيجيةالتنموية 

 :يتيجاتراإلسالتنموي التخطيط  وحدةدور 

 اإلستراتيجية تحضير خطط تنفيذ سنوية منبثقة عن الخطة التنموية -

ومساعدة بشكل مباشر  الهيئة المحليةتحديد المشروعات التي ستنفذ من قبل  -

في تحضير خطط تنفيذ سنوية منبثقة عن الخطة التنموية  هيئة المحليةلدوائر ا

 اإلستراتيجية وإدراجها ضمن الموازنة السنوية للبلدية

لتحضير مقترحات  الهيئة المحليةالدوائر المختلفة في /التنسيق مع األقسام -

 دراسات جدوى لتنفيذ المشروعات /تفصيلية

 محليالعمل على تجنيد األموال بالتنسيق مع المجلس ال -

التنسيق مع وزارة الحكم المحلي لمتابعة إدراج المشروعات التي ستنفذ من قبل  -

 الوزارات المختلفة ضمن الخطط القطاعية لتلك الوزارات

في التحضير إلبرام عقود واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع  محليمساعدة المجلس ال -

 مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المحلي

 مؤسسات المجتمع المدني /الترويج للمشروعات الموجهة للقطاع الخاص -

 تنفيذ عمليات المتابعة والتقييم السنوي للخطة بمشاركة لجان المجاالت التنموية -

 تحديث خطط التنفيذ بشكل سنوي في ضوء عمليات المتابعة والتقييم -

 على مدى تقدم انجاز الخطة أوال بأول المحلياطالع المجلس  -

 
 

 :شركاء التنفيذدور 

 /اتفاقيات /ضمن إطار عقود الهيئة المحليةتنفيذ مشروعات بالشراكة مع  -

 مذكرات تفاهم  

تنفيذ مشروعات من ضمن الخطة اإلستراتيجية والتي يفترض أن تنفذ من قبل  -

 القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني بشكل منفرد

 :هيئة المحليةلل المستشار القانونيدور 

تحضير نصوص العقود واالتفاقيات ومذكرات  -

 التفاهم لبناء الشراكات 

بما يتعلق  المحليتقديم النصح واإلرشاد للمجلس  -

بإبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع 

 الشركاء

 :وزارة الحكم المحليدور 

محلية بما يخص تنفيذ تقديم النصح والتوجيه للهيئة ال -

 المشروعات

التنسيق مع الوزارات األخرى من خالل وزارة  -

التخطيط إلدراج بعض المشروعات ضمن موازناتها 

 القطاعية  

التنسيق إلدراج بعض المشروعات ضمن  -

المشروعات التي تنفذها دائرة المشروعات في 

 وزارة الحكم المحلي

 :ة/المواطندور 

 مساءلة المجلس المحلي -

 انجاز المجلسمتابعة  -

 المشاركة في اللقاءات المجتمعية -

 :فريق التخطيط األساسيدور 

 تحقق األهدافالمساعدة في عمليات تقييم الخطة بشكل دوري على مستوى  -

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

/ تقديم دعم فني لوحدة التخطيط االستراتيجي بما يتعلق بتحضير دراسات الجدوى -

 مقترحات المشروعات؛ وذلك إن لزم

 لجنة التخطيط والتنظيم -
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                         :نشطةاأل
 

     
 تحضير خطط تنفيذ سنوية              : 0.8

 تحضير خطط تنفيذ سنوية: 34قم ر
 تحضير خطط األقسام السنوية: 35رقم              تحضير خطط سنوية لألقسام: 3.8
 إقرار خطط التنفيذ السنوية  : 2.8
 إقرار الموازنة السنوية      : 4.8
             تحضير دراسات الجدوى ومقترحات المشروعات: 5.8

 مقترحات المشروعات/ راسات الجدوىتحضير د: 31رقم 
 

 
 
 

هي خطة رباعية؛ أي أنها خطة متكاملة  اإلستراتيجيةالمنبثقة عن الخطة التنموية تنفيذ الطة إن خ
أربـع   إلـى ( تقسيمها)مدتها أربع سنوات، ولتسهيل تنفيذها ومتابعتها وتحديثها ال بد من تفريغها 

تلك السنة  مشروعاتلتنفيذ  (سنويربع )زمني  إطاركل خطة سنوية تتضمن خطط سنوية، بحيث 
 . ها، وكذلك الجهات المرشحة لتمويلهاالمرشحة لتنفيذ اتالمتوقعة والجه وتكاليفها المالية

 
 االستراتيجيالتنموي وحدة التخطيط : الجهة المنفذة

 االستراتيجيالتنموي ة وحدة التخطيط /موظف: المشاركون
 

 : التنفيذ أسلوب
 

 تحضيرات التنفيذ: 8الخطوة رقم 

 األداة

 األداة

 تحضير خطط تنفيذ سنوية : 0.8
 

 األداة

 عمل مكتبي
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   التنفيذطريقة 
 لتحضير خطط  24االستراتيجي باستخدام األداة رقم التنموي وحدة التخطيط  ة/يقوم منسق

على تفريـغ   أساسيالتنفيذ السنوية؛ بحيث يقوم بتحضير أربع خطط سنوية معتمدا بشكل 
 (.1.20نموذج عمل رقم )محتويات خطة التنفيذ العامة 

  ها إدراجتتم مراجعة الخطة السنوية بالتعاون مع الدائرة المالية في الهيئة المحلية بغرض
 في الموازنة السنوية للهيئة المحلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلستراتيجيةلخطط تنفيذ سنوية منبثقة عن الخطة التنموية  هيئة المحليةوأقسام الإن امتالك دوائر 
المختلفة،  الهيئة المحليةمرجعية لعمل دوائر وأقسام  إطاريعد أمرا ضروريا؛ فهذه الخطط تشكل 

فتجعل من هذه الدوائر دوائر تعمل ضمن رؤية تنموية شمولية وليست فقط دوائر لتقديم الخدمات، 
هذا ويمكن االستفادة مـن  . بشكل عام الهيئة المحليةبالتأكيد ينعكس إيجابا على رسالة وأداء  وهذا

 .وجود خطط التنفيذ السنوية لدى األقسام في عمليات تقييم األداء المؤسسي الذاتي للبلدية
لتنفيـذ   شـهري زمنـي   إطـار حتوي خطة التنفيذ السنوية لدائرة أو قسم ما على تمن المفيد أن 

إدارتها وكذلك التحضيرات  عن المسئولشخص المتوقعة وال تلك السنة وتكاليفها المالية وعاتمشر
 .الالزمة لتنفيذها

 
 هيئة المحليةال أقسامدوائر و: الجهة المنفذة

 هيئة المحليةال أقسامرؤساء دوائر و / مدراء: المشاركون
 

 : التنفيذ أسلوب

 أربع خطط تنفيذ سنوية  :المخرج من النشاط

 مثال

 (01) رقم

 تحضير خطط تنفيذ سنوية لألقسام: 3.8

 
 

 عمل مكتبي+ اجتماع 
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   طريقة التنفيذ

  25باسـتخدام األداة رقـم    هيئة المحليـة القسم في / ة كل دائرة /ة أو رئيس/يقوم مدير 
علـى محتويـات    أساسيا معتمدا بشكل /ا أو قسمه/لتحضير خطة التنفيذ السنوية لدائرته

، ويتم ذلك من خالل عمل مكتبي (1.25نموذج عمل رقم )خطة التنفيذ السنوية لذلك العام 
يعقدها مدراء الدوائر ورؤساء األقسام مع موظفيهم وبالتشاور مـع   تشاوريةواجتماعات 

؛ وتكمـن أهميـة   ائر الماليةوهيئة المحلية وبمشاركة الدالوحدة التخطيط االستراتيجي في 
إشراك الموظفين بتحضير هذه الخطط في تعزيز شعورهم بامتالكهـا والتـزامهم تجـاه    

 .تنفيذها

 التنموي التنفيذ السنوية لألقسام يتم تسليمها لوحدة التخطيط  بعد االنتهاء من تحضير خطط
لتدقيقها والتأكد من انسجامها مع خطة التنفيذ العامة لتلـك   هيئة المحليةالاالستراتيجي في 

بهـدف   المحلـي وذلك تمهيدا لعرضها على المجلس وبعد مشاورة الدائرة المالية، السنة؛ 
 .إقرارها

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باعتماد خطط التنفيذ السنوية التي أعدتها وحدة التخطـيط  محليقوم المجلس اليأن من الضروري 
للسنة األولى؛ وذلك إلعطائها  المحليةهيئة الوتلك التي أعدتها دوائر وأقسام  التنموي االستراتيجي

هيئة الموازنة السنوية لل إعدادتمهيدا ألخذها باالعتبار عند  المحليصفة الرسمية من قبل المجلس 
هو شهر أيلول، وتسـليمها   هيئات المحليةالموازنات السنوية في ال إعدادن موعد أعلما ب. المحلية

 . لوزارة الحكم المحلي يكون في بدايات شهر تشرين أول العتمادها

 
  محليالمجلس ال: الجهة المنفذة

 .محليالمجلس ال أعضاء :المشاركون

خطط تنفيذ سنوية لدوائر وأقسام الهيئة  :المخرج من النشاط

 المحلية

 مثال

 (00) رقم

 إقرار خطط التنفيذ السنوية: 2.8
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 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
 بتسليم نسخ من خطط التنفيذ السـنوية   االستراتيجيالتنموي التخطيط  وحدة ة/منسق يقوم

 .في المجلس إلىوخطط األقسام 

 بتوزيع نسخ من خطط التنفيذ السنوية وخطـط  لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي قوم ت
، كما ويتم عرض المشـروعات  األقسام على أعضاء المجلس لمراجعتها تمهيدا العتمادها

 .ج نطاق الهيئة المحليةالمقترحة للشراكة وتلك المتوقع تنفيذها خار

  مـا   جراءاالستراتيجي إلالتنموي في حال وجود مالحظات، تعاد الخطط لوحدة التخطيط
األقسام المعنية، على أن يتم االنتهاء من التعديالت / يلزم من تعديالت بالتنسيق مع الدوائر

 .من تاريخ تسلم المالحظات أسبوعفي مدة أقصاها 

  عديالت المطلوبة، يقوم المجلس باعتماد كافـة خطـط التنفيـذ    الت إجراءبعد االنتهاء من
 .السنوية في أول جلسة الحقة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

تمتلك خطط تنفيذ إنمائية سنوية، وعلـى   هيئة المحليةاألقسام في ال/الدوائرفي هذه المرحلة تكون 
هذا ومن المفتـرض  . تكاليف تنفيذها ضمن موازنتها السنوية حسب األصول إدراج الهيئة المحلية

من تحضير موازنتها السنوية حتى نهاية شهر أيلول من كل عام تمهيـدا   الهيئة المحليةأن تنتهي 
زارة الحكم المحلي في بدايات شهر تشرين أول العتمادها حسب األصول، آخـذة  و إلىلتسليمها 

 اإلستراتيجيةالسنوية مع خطتها التنموية  الهيئة المحليةالوزارة باالعتبار ضرورة انسجام موازنة 
 .    وخطط التنفيذ السنوية المنبثقة عنها

 

 المحليمجلس ال جلسة

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

 إقرار الموازنة السنوية للهيئة المحلية: 4.8
 



 3102 الفلسطينية مدن والبلداتدليل التخطيط التنموي االستراتيجي لل
 

 00 

 وزارة الحكم المحلي : الجهة المنفذة
 الدائرة المعنية في وزارة الحكم المحلي و لمحليةالهيئة ا: المشاركون

 
 : التنفيذ أسلوب

 
   طريقة التنفيذ

 العتبار تكاليف تنفيذ اتقوم الهيئة المحلية بتحضير موازنتها السنوية حسب األصول آخذة ب
 .األقسام /الخطط اإلنمائية السنوية للدوائر

 االستراتيجي بمراجعة الموازنة والتأكد من احتوائها التنموي ة وحدة التخطيط /يقوم منسق
األقسام؛ وذلك قبـل عرضـها علـى     /على تكاليف تنفيذ الخطط اإلنمائية السنوية للدوائر

 .المجلس العتمادها حسب األصول

      تسليم نسخة من الموازنة للدائرة المعنية في وزارة الحكـم المحلـي العتمادهـا حسـب
العتبار ضرورة انسجام الموازنـة مـع الخطـة التنمويـة     األصول؛ مع أخذ الوزارة با

بإرفاق نسخة من  قيام الهيئة المحليةوتجدر اإلشارة ضرورة . للهيئة المحلية اإلستراتيجية
خطة التنفيذ السنوية الخاصة بتلك السنة عند تسليم موازنتها للـوزارة وذلـك ألغـراض    

 .التدقيق والمقارنة

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

بعد تحضير خطط التنفيذ السنوية يصبح واضحا للوحدة ما هي التحضيرات الالزمة قبـل البـدء   
مقترحـات تفصـيلية   / دراسـات الجـدوى   إعـداد وقد تشمل التحضـيرات  . بتنفيذ كل مشروع

 . مخططات ووثائق عطاء/ بنود مرجعية/ للمشروعات
المعنيـة   الهيئة المحليـة بناء على ذلك، تقوم وحدة التخطيط بالتنسيق والتعاون مع دوائر وأقسام 

ويكرر بشكل سنوي لخطط )التحضيرات الالزمة لتنفيذ مشروعات السنة األولى من الخطة  إعدادب

ة سنوية للهيئة معتمدة من قبل وزارة موازن :المخرج من النشاط

 الحكم المحلي

 عمل مكتبي

 العطاءات وثائق /بنود المرجعية /اتعومقترحات المشر /تحضير دراسات الجدوى: 5.8
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 المجلس المحلـي هذه التحضيرات مباشرة بعد إقرار  إجراء؛ هذا ويمكن البدء ب(السنوات الالحقة
 .  لخطط التنفيذ السنوية

 
  الهيئة المحلية أقسامدوائر و: الجهة المنفذة

 االستراتيجيالتنموي بما في ذلك وحدة التخطيط  الهيئة المحلية أقساموموظفو دوائر : المشاركون
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
  التنمـوي  وحـدة التخطـيط    ة/، يقوم منسق26باالستعانة بأداة رقم

التحضيرات الالزمة لتنفيذ  عداداالستراتيجي بتجهيز برنامج عمل إل
 .المشروعات مستندا في ذلك على خطط التنفيذ السنوية

 عن متابعة تنفيذ هذا البرنـامج  مسئوالوحدة التخطيط  ة/يكون منسق 
 .على مستوى انجاز التحضيرات أوال بأول محليواطالع المجلس ال

  إعـداد عـن   مسـئولة المختلفـة   الهيئة المحليةتكون دوائر وأقسام 
التحضيرات وذلك بموجب برنامج العمل المذكور أعاله وبالتنسـيق  

وفريق التخطـيط   التنموي االستراتيجي والتعاون مع وحدة التخطيط
 المجتمعيـة  لجان القضـايا ن ؛ هذا ويمكن االستعانة بأعضاء ماالستراتيجي

االسـتعانة   لهيئـة المحليـة  هذه التحضيرات، كما يمكن ل إعدادللمساعدة في 
 . مستشارين لهذا الغرض/ بخبراء

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بنود / مقترحات مشروعات/ دراسات جدوى :المخرج من النشاط

 وثائق عطاءات / مخططات/ مرجعية

 :نصيحة

في حال ضعف اإلمكانيات 

الذاتية للبلدية إلعداد 

التحضيرات الالزمة لتنفيذ 

المشروعات، يفضل أن تبادر 

البلدية في بناء قدرات موظفيها 

دراسات في مجال إعداد 

كتابة مقترحات  \الجدوى

تحضير بنود  \المشروعات

إعداد وثائق  \مرجعية

 .  العطاءات

 عمل مكتبي+ اجتماعات 
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                         :نشطةاأل
 

     
             التقديم للجهات المانحة :37قم ر          التقديم لجهات مانحة للحصول على تمويل : 0.9
  مؤسسات المجتمع المدني /لدى القطاع الخاص مشروعاتترويج ال: 3.9

تارويج مشاروعات لادى    : 38رقم                                                    
القطاااع الخاااص أو مؤسسااات 

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

 
 
 
 

إما من خـالل   أساسيالمشروعات المرشحة للتمويل من قبل الجهات المانحة يكون تمويلها بشكل 
البلديات أو من خالل وزارة الحكم المحلي أو من خالل الجهات المانحة  وإقراضصندوق تطوير 

مج واضح وفعال يبين الجهـة التـي سـيتم    ولضمان حشد األموال؛ ال بد من وجود برنا. مباشرة
 .ليات التقديمآالتقديم من خاللها ومواعيد و

 

 بناء شراكات وحشد األموال : 9الخطوة رقم 

 األداة

 التقديم لجهات مانحة للحصول على تمويل : 0.9
 

 األداة
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 االستراتيجيالتنموي وحدة التخطيط : الجهة المنفذة
 االستراتيجيالتنموي ة وحدة التخطيط /موظف: المشاركون

 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
 لتحضـير   27باسـتخدام األداة رقـم   التنموي االستراتيجي ة وحدة التخطيط /يقوم منسق

برنامج للتقديم للجهات المانحة؛ وذلك بعد االستفسار والتشاور مع الجهات ذات العالقة من 
 .ساسيوخارجها، بما في ذلك فريق التخطيط األ الهيئة المحليةداخل 

 تمهيدا  لجنة التخطيط التنموي االستراتيجيبرنامج التقديم لة بتسليم نسخة من /يقوم المنسق
 .الطالع أعضاء المجلس عليه

 عن تنفيـذ برنـامج التقـديم    مسئوالالتنموي االستراتيجي ة وحدة التخطيط /يكون منسق 
 .على تطور االنجاز أوال بأول المحليللمانحين واطالع المجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هناك نوعان من المشروعات يمكن للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المـدني المشـاركة فـي    
بالشراكة مع القطاع الخاص أو مؤسسـات   الهيئة المحليةتنفيذها؛ النوع األول مشروعات تنفذها 

المجتمع المدني، أما النوع الثاني فهي مشروعات ينفذها القطاع الخاص أو مؤسسـات المجتمـع   
بالترويج لكال النوعين من  الهيئة المحليةوعليه فانه من الضروري أن تقوم . المدني بشكل منفرد

وخصوصا تلك المشروعات التـي  ) المشروعات لدى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني
، وهـذا يتطلـب   (اتفق على تنفيذها أو تمويلها مع جهة محلية خالل مرحلة توصيف المشروعات

يـات التـرويج   لآوجود برنامج ترويج واضح وفعال يبين الفئة المستهدفة من الترويج ومواعيد و
 . عن تنفيذها مسئولةالمناسبة والجهات ال

 

ت المانحة ألغراض برنامج تقديم للجها :المخرج من النشاط

 الحصول على تمويل 

 اجتماعات+ عمل مكتبي 

  مؤسسات المجتمع المدنيولدى القطاع الخاص  بعض المشرعاتترويج  : 3.9
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 االستراتيجيالتنموي وحدة التخطيط : الجهة المنفذة
 ساسيوفريق التخطيط األ االستراتيجيالتنموي ة وحدة التخطيط /موظف: المشاركون

 

 : التنفيذ أسلوب
 
 

   طريقة التنفيذ
 لتحضـير   20ة وحدة التخطيط باستخدام األداة رقـم  /يقوم منسق

برنامج لترويج بعض المشروعات لدى القطاع الخاص ومؤسسات 
المجتمع المدني؛ وذلك بعد االستفسار والتشاور مـع جهـات ذات   

، بما فـي ذلـك فريـق    وخارجها الهيئة المحليةعالقة من داخل 
 . ساسيالتخطيط األ

 لجنـة التخطـيط   بتسليم نسخة من برنامج الترويج لة /يقوم المنسق
 .تمهيدا الطالع أعضاء المجلس عليه التنموي االستراتجي

 عن متابعة تنفيـذ برنـامج   مسئوالة وحدة التخطيط /يكون منسق 
 .على مدى االنجازات أوال بأول المحليالترويج واطالع المجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أثناء وبعد تنفيذ حملة ترويج المشروعات لدى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المـدني، يبـدأ   
حول تنفيذ بعـض المشـروعات    الهيئة المحليةالمستثمرون ومؤسسات المجتمع المدني بمراجعة 

تفاهمات بالخصوص مع هذه الجهات، تطلب  إلى؛ وفي حال الوصول الهيئة المحليةبالشراكة مع 
مذكرات التفاهم المناسبة تمهيدا  /االتفاقيات /من مستشارها القانوني تحضير العقود لمحليةالهيئة ا

 . إلبرام الشراكات مع القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني
 

شروعات لدى برنامج خاص لترويج بعض الم :المخرج من النشاط

 القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني 

 اجتماعات+ عمل مكتبي 

 :نصيحة

 المحليةالهيئة من المهم أن تقوم 

بتقديم حوافز لتشجيع القطاع 

الخاص للقيام بتنفيذ بعض 

المشاريع ذات الطابع 

 :االستثماري؛ ومن هذه الحوافز 

التسريع في إصدار التراخيص   -

 والمعامالت الالزمة

تقديم تسهيالت في دفع رسوم   -

 التراخيص

توفير البنى التحتية والخدمات   -

 الالزمة

 

 

   مذكرات تفاهم /اتفاقيات /تحضير صياغات عقود: 2.9
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 المستشار القانوني للبلدية: الجهة المنفذة
/  الهيئة المحليةسام مدراء دوائر أو أق/ االستراتيجي التنموي حدة التخطيط و ة/منسق: المشاركون

 لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
     في حال وجود فرصة للشراكة مع القطاع الخاص أو مؤسسة مـن مؤسسـات المجتمـع

/ بالتشاور مع الـدائرة  تقوم لجنة التخطيط التنموي االستراتيجيالمدني لتنفيذ مشروع ما، 
 .ة وحدة التخطيط حول أنسب صورة للشراكة/القسم المعني ومع منسق

  للتشـاور   محليبعرض الصورة على المجلس التقوم لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي
 .وأخذ موافقة مبدئية

  تفاهم مبـدئي حـول    إلىباالتصال مع الجهة الشريكة للوصول  الهيئة المحليةيقوم رئيس
 .إبرام الشراكة

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

  لمراجعتها، كما تعرض في نفس الوقـت علـى    المحليتعرض الصياغات على المجلس
 .لجهة الشريكة لمراجعتها أيضاا

 مذكرات التفاهم بصورتها النهائية آخذا / االتفاقيات/ يقوم المستشار القانوني بوضع العقود
في هذه المرحلة تعـرض الصـيغ    .والجهة الشريكة محليالعتبار مالحظات المجلس الاب

 . على مديرية الحكم المحلي للعلم وحسب األصول

 
 
 
 
 
 
 
 

في هذه المرحلة تكون الصيغ النهائية من العقود ومذكرات التفاهم جاهزة بشكلها النهائي لتعرض 
بالتوقيع عليها؛ وبشكل عام تستخدم  الهيئة المحليةعلى المجلس تمهيدا العتمادها وتفويض رئيس 

مذكرات التفاهم الجاهزة / االتفاقيات/ غ من العقودصي :المخرج من النشاط

 للتوقيع تمهيدا للبدء بتنفيذ بعض المشروعات 

 عمل مكتبي 

 توقيع مذكرات تفاهم /إبرام عقود مع القطاع الخاص: 4.9
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ن العقود لتنظيم عالقات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات ذات طابع ربحي، في حـي 
تستخدم مذكرات التفاهم لتنظيم عالقات الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشـروعات  

 . غير ربحية
 

  محليالمجلس ال: الجهة المنفذة
  محليممثل عن المجلس ال الهيئة المحليةرئيس : المشاركون

 
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ

   في هذه المرحلة تكون الصيغ النهائية من العقود ومـذكرات
التفاهم جاهزة بشكلها النهائي؛ وعليه يـتم عرضـها علـى    

 الهيئـة المحليـة  العتمادها وتفويض رئيس  المحليالمجلس 
 .بالتوقيع عليها

 للتوقيع يتم تحضير العدد الالزم من النسخ الجاهزة.  

  قتـرح أن  يع تمهيدا للبدء بتنفيذ المشروع؛ حيـث  يتم توجيه دعوة للجهة الشريكة للتوقي
تعقد خصيصا لهذا الغـرض، أو يمكـن أن يـتم     محلي جلسيكون التوقيع خالل جلسة م

 .لجنة أصحاب العالقةالتوقيع خالل احتفال يتم التحضير له ويشارك فيه ممثلون عن 

 

 
 
 
 
 
 
 

ها من قبل وحدة التخطيط تبـين المشـروعات المرشـحة    إعدادإن خطط التنفيذ السنوية التي تم 
للتمويل من خالل جمع التبرعات من أبناء البلد الميسرين، وتكون هذه المشروعات على األغلـب  

 عقود أو مذكرات تفاهم موقعة :المخرج من النشاط

 المحليمجلس الجلسة 

 التبرعات ع جم: 5.9

 عقود مجتمعية فرعية
ة أن تقوم بتوقيع عقد مجتمعي  المحلية هيئةيمكن لل

مع لجنة ممثلي المجتمع المحلي؛ كأن يتم توقيع عقد 
مجتمعي حول التزام المواطنين بتسهيل عملية فتح 
 طرق زراعية في منطقة ما خارج المخطط الهيكلي

 معلومة
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مشروعات غير ربحية ذات طابع خيري تعود بالفائدة على عامة الناس، مثـل بنـاء المـدارس    
 ...... . والعيادات الصحية وتسوير المقابر 

  
 المحليالمجلس : جهة المنفذةال

أعضاء مـن لجنـة ممثلـي     ساسيفريق التخطيط األ، المحليأعضاء من المجلس : المشاركون
 أصحاب العالقة

 

 : التنفيذ أسلوب
   طريقة التنفيذ

 خطـط التنفيـذ السـنوية،       إلـى ة وحدة التخطيط، مستندا /يقوم منسق
بضبط كافة المشروعات المرشحة للتمويل من خالل جمع تبرعات من 

 .أبناء البلد الميسرين سواء كانوا مقيمين أو مغتربين

 لجنة مهمتها جمع التبرعات من أبناء الهيئة المحلية برعاية تشكيل قوم ت
اللجنة البلد الميسرين لتنفيذ بعض المشروعات، ويمكن أن تتشكل هذه 

ومـن بعـض    ساسـي وفريق التخطيط األ محليمن أعضاء مجلس 
هذا وفي حال وجود فرصة فيمكن تشـكيل   .الوجهاء وممثلي العائالت

لجنتين األولى تكون مهمتها االتصال بالميسرين المقيمين، واألخـرى  
 .االتصال بالميسرين المغتربين من أبناء البلد

  بترصيد التبرعات الخاصة بتنفيذ  الهيئة المحليةتقوم الدائرة المالية في
 .مشروع ما سواء النقدية أو العينية أوال بأول وبحسب األصول

  ؛ يتم اطالع المواطنين على حجم التبرعات الخاصة بتنفيذ مشروع ما بشـكل دوري
 .للتبرع هذا يفيد في تشجيع مواطنين جدد

 
مبالغ من المال لتنفيذ مجموعة من المشروعات  :المخرج من النشاط 

 غير الربحية وذات طابع خيري 

 اجتماعات

 :نصيحة

لتشجيع أبناء البلد المغتربين 

 :للتبرع، من المهم عمل ما يلي

مأسسة التواصل مع أبناء   -

 البلد في المهجر

عقد اجتماع سنوي للمغتربين   -

أثناء تواجدهم في البلد في 

 الفترة الصيفية

إيجاد آليات لمراعاة مصالحهم   -

والحفاظ على ملكياتهم خالل 

 فترة غيابهم

 

 

 مالحظة
 :المدينة المغتربين على التبرع، من المهم عمل ما يلي/لتشجيع أبناء البلدة

 المدينة في المهجر/ مأسسة التواصل مع أبناء البلدة -

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

 آليات لمراعاة مصالحهم والحفاظ على ملكياتهم خالل فترة غيابهم إيجاد -

الكترونية خاصة بالهيئة المحلية حول هذا  صفحة وإعداداستمرارية التواصل معهم أثناء غيابهم من خالل قنوات التواصل االلكتروني  -
  اإلستراتيجيةالموضوع وانجازات المجلس والخطة التنموية 



 3102 الفلسطينية مدن والبلداتدليل التخطيط التنموي االستراتيجي لل
 

 00 

 :للمجالس المشتركة( تحضيرات التنفيذ) رابعةالمرحلة ال إرشادات

 بشكل عام، تتبع نفس المنهجية المتبعة للبلدات والمدن، بحيث يكون المجلس المشترك بمثابة الهيئة المحلية -

 ( وجدت إن)خطط تنفيذ سنوية لألقسام  إعداديتم  -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خامسةالمرحلة ال
 

  تقييم وتحديث؟ هل وصلنا
 

  تنفذ بشكل دوري: ة لتنفيذ المرحلةالالزم الفترة الزمنية

: المرحلة األولى
أين نحن اآلن؟ 

 تنظيم وتحليل

: المرحلة الثانية
إلى أين نريد أن 

 نتجه؟ رؤية
: المرحلة الثالثة وأهداف

كيف نصل؟  
 خطط التنفيذ

 والمتابعة

المرحلة 
 ما: الرابعة

  ؟ التنفيذايوصلن
 آليات التنفيذ

: المرحلة الخامسة
 هل وصلنا؟ 

 تقييم وتحديث

0 

التهيئة 

واإلعدا

 د

3 

تحليل 

أصحاب 

 العالقة
2  

تشخيص 

 الوضع القائم

5  

تحديد 

وتوصيف 

 المشاريع

4  

تحديد 

الرؤية 

 واألهداف

1  

 وضع خطط

 التنفيذ والمتابعة 

7  

تحضير وثيقة الخطة 

 وتحقيق شرعيتها

8  
تحضيرات 

 التنفيذ

9  

حشد 

األموال 

وبناء 

 الشراكات

01  

متابعة 

وتقييم 

 واطالع

00  

 تحديث

 الخطوات
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 :خامسةخطوات المرحلة ال
 متابعة وتقييم واطالع: 01الخطوة رقم  
 تحديث: 00الخطوة رقم  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

                         :نشطةاأل
 

     
المتابعااة  :39قاام ر                   للخطااة        الساانويتقياايم وال المتابعااة: 0.01

             السنويوالتقييم 
التحضير للقاء : 21رقم                         اطالع المجتمع المحلي على مدى تحقيق الخطة: 3.01

 السنوي مجتمعيال
 

 
 
 

من المهم أن تتم متابعة خطط التنفيذ السنوية بشكل سنوي؛ بحيث تكون المتابعة من خالل ضـبط  
المشروعات المتأخرة التي لم تنفذ في عام ما بحسب ما كان مخطط لها، وأيضا من خالل ضـبط  

كما أنـه مـن   . المشروعات التي نفذت بشكل ُمَسّبق وكان من المفترض تنفيذها في أعوام الحقة
تقييم سنوي لمدى تحقق األهداف التنموية التي حددتها الخطة؛ على أن يرتكز التقييم  إجراء المهم

عمـل رقـم    جنمـوذ )المتابعة والتقيـيم  مسبقا في مصفوفة  تعلى المؤشرات التنموية التي حدد
وهي المصفوفة التي تربط بين المجـاالت التنمويـة واألهـداف ومؤشـرات القيـاس        ؛(1.11

 . ومصادرها وطريقة قياسها

 متابعة وتقييم واطالع: 01الخطوة رقم 

 األداة

 المتابعة والتقييم السنوي للخطة : 0.01
 

 األداة
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 ، لجنة التخطيط التنموي االستراتيجياالستراتيجيالتنموي وحدة التخطيط : الجهة المنفذة

 ساسي، فريق التخطيط األة وحدة التخطيط االستراتيجي /موظف: المشاركون
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
 لضبط المشروعات المتـأخرة عـن    22ة وحدة التخطيط باستخدام األداة رقم /يقوم منسق

التنفيذ في العام المعني بالتقييم وتلك المنفذة بشكل ُمَسّبق مـن األعـوام الالحقـة؛ ومـن     
النصف األول من شهر تشرين ثـاني   المقترح أن تتم عملية ضبط المشروعات هذه خالل
 .من كل عام لالستفادة من نتائجها في عملية التقييم

 ة باالتصال بالشركاء، وكذلك المنفذين لمشروعات من القطاع الخاص ضمن /يقوم المنسق
 .الخطة لتقديم تقارير عن هذه المشروعات

 تلخيص قيم المؤشرات التنموية الواردة فـي  بأيضا  22ة باستخدام األداة رقم /يقوم المنسق
 الهيئة المحلية؛ وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة من داخل مصفوفة المتابعة والتقييم

مستعينا بمصادر المعلومـات وأدوات  ، ساسي، بما في ذلك فريق التخطيط األوخارجها، 
فضل أن تتم عملية التقييم القياس بحسب ما وردت في مصفوفة المتابعة والتقييم، ومن األ

هذا ويمكـن  . هذه خالل شهر تشرين أول وحتى منتصف شهر تشرين ثاني من كل عام
 .للمساعدة في عملية التقييم السنوي للخطةالمجتمعية  لجان القضايااالستعانة بأعضاء من 

 ة بتسليم نسخة من نتائج عملية ضبط تنفيذ المشروعات ونسخة مـن نتـائج   /يقوم المنسق
لية التقييم، يسلمها لرئيس وأعضاء المجلس تمهيدا الطالع الجمهور عليها من خـالل  عم

يعقد خصيصا لهذا الغرض قبل نهاية شهر تشرين ثاني من ( المفتوحالبيت ) لقاء مجتمعي
 .ذلك العام

  والتقييم باالعتبار عنـد تحـديث   ( ضبط تنفيذ المشروعات)يجب أن تؤخذ نتائج المتابعة
 .السنوية؛ وهذا ما سيتم التطرق إليه الحقاالخطط 

 
 
 
 
 

ملخص المتابعة  والتقييم السنوي للخطة  :المخرج من النشاط

 التنموية 

 اجتماعات+ مكتبي عمل 
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 على نتائج محليالتقييم السنوي للخطة واطالع المجلس ال إعدادفي هذه المرحلة، وبعد االنتهاء من 

المحلي أيضا على هذه النتائج وذلك من خالل  المجتمعهذا التقييم؛ يصبح من الضروري إطالع  
 أصـحاب العالقـة  أعضاء لجنة ممثلـي   إلىتوجه فيه الدعوة ( البيت المفتوح)عقد لقاء مجتمعي 

مثلي الـدوائر  وأعضاء وموظفي الهيئة المحلية وآخرين من الوجهاء وم المجتمعية لجان القضاياو
 . والمؤسسات العامة والخاصة

والمجتمـع   هيئة المحليـة إن عقد مثل هذا اللقاء يعتبر أمر ضروري لإلبقاء على التواصل بين ال
المحلي بخصوص عملية التخطيط التنموي وتنفيذ مخرجاتها؛ وهذا بالطبع سيعزز من ثقة الجمهور 

من ناحية أخرى، إن عقد هذا اللقـاء  . وي المحليبالتخطيط االستراتيجي كأداة لتنظيم العمل التنم
ويزيد من التزامها بالسعي قدما لتحقيق األهداف التنموية بحسب ما  الهيءة المحليةالسنوي سيحفز 

 .اإلستراتيجيةوردت في خطتها 
 

 وحدة التخطيط االستراتيجي: الجهة المنفذة
، المجتمعية لجان القضاياأعضاء  ،ساسي، فريق التخطيط األالمجتمع المحلي،  ممثلو: المشاركون

 الهيئة المحليةأعضاء مجلس وموظفو 
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ

 (البيت المفتوح)مجتمعي لقاء 

 اطالع المجتمع المحلي على مدى تحقيق الخطة : 1..3
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  بتحضير صـيغة   -خالل اجتماع-ة وحدة التخطيط /، يقوم منسق30باالستعانة بأداة رقم
 . الدعوة التي سيتم توجيها للمدعوين مرفقا معها أجندة اللقاء

  بتوقيع الدعوات الهيئة المحليةيقوم رئيس. 

   تتولى وحدة التخطيط االستراتيجي توجيه الدعوات ألعضاء لجنة ممثلي أصحاب العالقـة
ممثلي المؤسسات المحليـة والعـائالت    إلىة ضاف، باإلالمجتمعية لجان القضاياوأعضاء 

يفضل أن ال يزيد عدد الدعوات الموجهة عن . وغيرهم من مختلف فئات المجتمع المحلي
 . دعوة 200

 الهيئـة  بالتنسيق مع الـدائرة المعنيـة فـي    -ة وحدة التخطيط االستراتيجي /يتولى منسق
 .جلساته دارةإالتحضير وتوفير الدعم اللوجستي لهذا اللقاء و -المحلية

 
 

 

  ة وحدة التخطيط بتحضير المادة التـي سـيتم   /أيضا، يقوم منسق 30باالستعانة بأداة رقم
 .عرضها خالل اللقاء

  بتسجيل مالحظـات  ( أو أي دائرة أخرى)االستراتيجي يكلف احد موظفي وحدة التخطيط
 .وتوصيات المشاركين أثناء اللقاء

  ج عنه مـن  تبتحضير تقرير يوثق مجريات اللقاء وما ناالستراتيجي تقوم وحدة التخطيط
 . توصيات

 على متابعة المالحظات والتوصيات الناجمـة  االستراتيجي ة وحدة التخطيط /يعمل منسق
 .لجنة التخطيط التنموي االستراتيجيعن هذا اللقاء واألخذ بها بالتنسيق مع 

 
 

                
 
 
 
  

 (قاء البيت المفتوحل)تقرير اللقاء المجتمعي السنوي  :المخرج من النشاط
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                         :نشطةاأل
 

     
                           تحديث خطط التنفيذ السنوية : 0.00
 لألقسامتحديث خطط التنفيذ السنوية : 3.00
 خطط التنفيذ المحدثة  إقرار: 2.00

 

 

 
 
 

بعد االنتهاء من عملية المتابعة والتقييم السنوية للخطة، يصبح باإلمكان مراجعـة خطـط التنفيـذ    
 . السنوية وتحديثها وذلك باالعتماد على ما نتج من توصيات خالل عملية المتابعة والتقييم

 
 االستراتيجيالتنموي وحدة التخطيط : الجهة المنفذة

 االستراتيجي التنموي وحدة التخطيط  ة/موظف: المشاركون
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
 بمراجعة خطط التنفيذ السـنوية والعمـل   وحدة التخطيط  ة/يقوم منسق

آخذا األقسام في الهيئة المحلية /بالتعاون مع مدراء الدوائرعلى تحديثها 
نموذج عمـل  )باالعتبار التوصيات الناتجة من عملية المتابعة والتقييم 

أن تـتم عمليـة   المقتـرح   حيث مـن ، (2.22و نموذج عمل  1.22
المراجعة والتحديث للخطط السنوية خالل شهر كانون ثاني؛ أي بعد االنتهاء من 

  .عملية المتابعة والتقييم السنوي

 
 

 

 التحديث: 00الخطوة رقم 

 تحديث خطط التنفيذ السنوية : 0.00
 

 خطط سنوية محدثة  :المخرج من النشاط

 

 عمل مكتبي

 :نصيحة

عند مراجعة وتحديث الخطط 

 السنوية، من الضروري

األخذ باالعتبار مالحظات 

المشاركين في اللقاء 

المجتمعي السنوي الخاص 

. بعرض نتائج تقييم الخطة

حيث إن هذه المالحظات 

تعبر عن آراء المجتمع 

 المحلي ذات العالقة
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تجديد خططها  الدوائر/مراجعة وتحديث الخطط السنوية، يطلب من األقسامبعد االنتهاء من عملية 
 . السنوية من خالل وضع خطط تنفيذ جديدة للسنة القادمة

 
 الهيئة المحلية أقسام /دوائر :الجهة المنفذة

  الهيئة المحليةة دوائر وأقسام /موظف: المشاركون
 

 : التنفيذ أسلوب
 

   التنفيذطريقة 
 تحضير خطط التنفيـذ   الهيئة المحليةأقسام /بالطلب من دوائروحدة التخطيط  ة/يقوم منسق

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باعتماد خطط التنفيذ السنوية المحدثة التي المحلي في هذه المرحلة أن يقوم المجلس من الضروري 
؛ وذلـك إلعطائهـا صـفة    الهيئة المحليـة أعدتها وحدة التخطيط وتلك التي أعدتها دوائر وأقسام 

 . الموازنة السنوية للبلدية إعدادتمهيدا ألخذها بعين االعتبار عند  المحليالرسمية من قبل المجلس 
  لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي/ وحدة التخطيط االستراتيجي : الجهة المنفذة

 .المجلس المحلي أعضاء :المشاركون

 تجديد خطط التنفيذ السنوية لألقسام : 3.00
 

 لألقسام/خطط سنوية جديدة للدوائر :المخرج من النشاط

 اجتماعات+ عمل مكتبي 

 إقرار خطط التنفيذ المحدثة : 2.00
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 :للمجالس المشتركة( متابعة وتقييم) خامسةالمرحلة ال إرشادات

 عام، تتبع نفس المنهجية المتبعة للبلدات والمدنبشكل  -

 في اللقاء المجتمعي الخاص بتحديث الخطة، يجب مراعاة حضور ممثلين عن البلدات المشاركة في المجلس المشترك -

السابقة الخاصة بتوزيع المشروعات  اإلرشادات، يراعى فيها نفس اإلستراتيجيةفي عملية تحديث الخطة التنموية  -

 على بلدات المجلس المشترك والبرامج 

-  

 

 : التنفيذ أسلوب
 

   طريقة التنفيذ
 بتسليم نسخ من خطط التنفيذ السـنوية وخطـط    االستراتيجيالتخطيط  وحدة ة/منسق يقوم

 .الهيئة المحليةرئيس  إلىاألقسام المحدثة 

  علـى   التنفيذ السنوية وخطط األقسـام بتوزيع نسخ من خطط  المحلييقوم رئيس المجلس
 .أعضاء المجلس لمراجعتها تمهيدا العتمادها

  ما يلزم مـن   جراءحال وجود مالحظات، تعاد الخطط لوحدة التخطيط االستراتيجي إلفي
األقسام المعنية، على أن يتم االنتهاء من التعديالت في مدة / تعديالت بالتنسيق مع الدوائر

 .من تاريخ تسلم المالحظات أسبوعأقصاها 

  التعديالت المطلوبة، يقوم المجلس باعتماد كافـة خطـط التنفيـذ     إجراءبعد االنتهاء من
 .السنوية المحدثة في أول جلسة الحقة

 
 

 
 
 

 

 مجلس محليجلسة 

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


