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 األدوات

 األولىالمرحلة 

 ثانيةالمرحلة ال

 ستراتيجيةالخطة التنموية اإل إعدادتوجيه المجلس البلدي في عملية : 0األداة رقم 
 الترتيبات المؤسساتية الالزمة وتشكيل نواة فريق التخطيط األساسي إجراء :3األداة رقم 
 تشكيل لجان المجاالت التنموية  :2األداة رقم 
 تحضير خطة التنفيذ :    4األداة رقم 
 األولعقد اللقاء المجتمعي  :5األداة رقم 
 تشكيل لجنة أصحاب العالقة  :6األداة رقم 
 موية وتحضير دليل التجمع السكانيتقييم المجاالت التن :7األداة رقم 
 تحديد أولويات القضايا للمجال التنموي :8األداة رقم 
 جدول محتويات التقرير التشخيصي :9األداة رقم 
 تحديد أولويات القضايا للتجمع السكاني :01األداة رقم 
 التحضير لورشة العمل األولى  :00األداة رقم 
 للبلدة/يا التنموية للمدينةتحديد أولويات القضا :03األداة رقم 

 تحديد الرؤية التنموية:    02األداة رقم 
 التنموية األهدافتحديد :    04األداة رقم 
   األهدافوضع مؤشرات لقياس مدى تحقق : 05االداة رقم 
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  ثالثةالمرحلة ال
 

 اقتراح مشروعات تنموية وتوصيفها: 06رقم  األداة
 التحضير لورشة العمل الثانية: 07االداة رقم 

 مراجعة األهداف والمشروعات المقترحة وتحديدها بشكل نهائي: 08رقم  األداة

 تصنيف المشروعات: 09األداة رقم 
 تحضير مصفوفة خطة التنفيذ  : 31األداة رقم 
 تحضير مصفوفة خطة المتابعة والتقييم: 30األداة رقم 
  ستراتيجيةجدول محتويات تقرير الخطة التنموية اإل: 33األداة رقم 
  التحضير للقاء المجتمعي الثاني: 32األداة رقم 

 تحضير خطط التنفيذ السنوية: 34األداة رقم 
   تحضير خطط التنفيذ السنوية لألقسام: 35األداة رقم 
مخططات / بنود المرجعية/ مقترحات المشروعات/ تحضير دراسات الجدوى: 36األداة رقم 

 ووثائق العطاءات
 التقديم لجهات مانحة للحصول على تمويل: 37األداة رقم 
 ترويج مشاريع لدى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني: 38األداة رقم 

 المتابعة والتقييم السنوي: 39األداة رقم 
  التحضير للقاء الجماهيري السنوي: 21األداة رقم 

  رابعةالمرحلة ال
 

  خامسةالمرحلة ال
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  إستراتيجيةتنموية  خطة  إعدادعملية في  تهمساعدو المحليتوجيه المجلس  األداةالغرض من 
 ة ذج العمل المخصصانم الموارد الالزمة

 دقيقة 121 مدة التنفيذ المقترحة
 مديرية الحكم المحلي الجهة المنفذة

  الهيئة المحلية وموظفو محليعضاء المجلس الأرئيس و المشاركون
 "المحليمجلس التوجيه  "في الدليل وهو بعنوان  1.1راجع نشاط رقم  مالحظات

لهيئة المحلية ذات في المحافظة التي تتبع لها ايقوم مدير مديرية الحكم المحلي   التنفيذ إجراء
( لمحليرئيس وأعضاء المجلس ا)العالقة بعقد اجتماع توجيهي للهيئة المحلية 

العمل وكافة أنشطتها ومنهجية  اإلستراتيجيةالخطة التنموية  إعدادحول عملية 
ات اإلشراف إجراءدليل "ويمكن االستعانة بـ  ،المجتمع إشراكفيها، وآليات 

 الذي أعدته وزارة الحكم المحلي ”على عمليات التخطيط التنموي االستراتيجي
ويقدم نموذج   (.www.baladiyat.ps) والمتوفر على الصفحة االلكترونية

 . جندة االجتماعألمقترح  1.1

  ه الهيئة المحلية حول يتوجب لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي موظفويقوم
 األمور التالية

  للبلدة/للمدينة االستراتيجيالتخطيط التنموي ية أهممفهوم و -

 االستعانة بالدليل هذا واألدوات المساعدةكيفية  -

 الخطة إعدادلية ممراحل وأنشطة ع -

 والمجتمع المحلي أهمية مرحلة التهيئة االستعداد لدى الهيئة المحلية -

 بتفعيلهااللجان المختلفة وأدوارها وأهمية المشاركة المجتمعية وآليات  -
المختلفة للجهات المرشحة للمشاركة في عملية  ي على األدوار/اطلع)

 (3.0نموذج : التخطيط

 لمكاني لمخرجات الخطةضرورة التشخيص السليم والربط ا -

االحتياجات والتطلعات المستقبلية  ضرورة أن تكون الخطة واقعية وتلبي -
  سنوات قادمة 4لفترة 

خاصة )ها إعدادالعاملين على وقت جزء من تفريغ التزام الهيئة المحلية و -
ومتابعة تنفيذ  دارةإل( ياأسبوعأيام  3بمعدل ، ساسياأل طالتخطيمنسق فريق 

 عملية التخطيط التنموي االستراتيجي

 إلظهارفي أنشطة الخطة المختلفة  المحليضرورة مشاركة المجلس  -
  التزامهم أمام المجتمع

 الحكم الرشيد مبادئترسيخ  -

 :0األداة رقم 
  ستراتيجيةالتنموية اإل ةخطال إعدادتوجيه المجلس البلدي في عملية 
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 الخطة عملية إعدادفي والفئات المهمشة المرأة والشباب  إشراكضرورة  -
 وتنفيذها

 وتحديث الخطة التنمويةمتابعة كيفية التعامل مع النظام المحوسب إلدخال و  -

 اإلعداد والتنفيذعملية الحكم المحلي في  مديرياتتوضيح دور  -
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 الجتماع التوجيهي للهيئة المحليةل أجندة مقترحة: 0.0نموذج عمل رقم 
 

 للهيئة المحلية توجيهيجتماع المقترحة لال جندةأ
 

  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح
 الترحيب دقيقة 01
  للبلدة/للمدينة التخطيط التنموي االستراتيجيية أهمعرض حول مفهوم و دقيقة 01

 عرض حول أهمية مرحلة التهيئة االستعداد لدى الهيئة المحلية
 الخطة واللجان المختلفة المشاركة وأهمية المشاركة المجتمعية إعدادحول منهجية عرض 

 عرض حول عملية التشخيص والربط المكاني
 الهيئة إمكانياتعرض حول ضرورة أن تكون الخطة واقعية وضمن 

 التأكيد على ضرورة التنسيق مع المديرية بجميع أنشطة الخطة
 نقاش ومالحظات دقيقة 01

 
 األدوار المختلفة للجهات المرشحة للمشاركة في عملية التخطيط: 3.0نموذج عمل رقم 

 
  
  

 :محليدور المجلس ال

تشكيل نواة فريق التخطيط األساسي وتوجيهه والتنسيق  -

  تشكيل مختلف اللجان إقرارمعه و

 نتائج ومخرجات الخطة بمراحلها المختلفة إقرار -

الوزارة ومديرية الحكم المحلي ومؤسسات التنسيق مع  -

 المجتمع المدني والقطاع الخاص

 المشاركة في عضوية اللجان المختلفة -

 المشاركة في أنشطة عملية التخطيط المختلفة -

حشد مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص  -

 لترويج لهالللمشاركة في عملية التخطيط وكذلك 

العمل على متابعة تنفيذ مخرجات الخطة وتجنيد األموال  -

 وتوفير الدعم الالزم لها

 :االستراتيجيدور لجنة التخطيط 

 تنسيق وتبادل آراء مع فريق التخطيط األساسي -

 المشاركة في عضوية فريق التخطيط األساسي -

متابعة عملية التخطيط والتأكد من أنها تسير حسب  -

 مخطط ال

 المجلس على اطالع بمجريات عملية التخطيط  إبقاء -

 المشاركة في أنشطة عملية التخطيط المختلفة -

 :هيئة المحليةفي الدور الكادر الفني 

ساسي وتقديم تنسيق وتبادل آراء مع فريق التخطيط األ -

 هالدعم الفني ل

 تقديم ما يلزم من معلومات لفرق ولجان العمل المختلفة -

 المختلفةالمشاركة في عضوية اللجان  -

 المشاركة في أنشطة عملية التخطيط المختلفة -

 ةهيئة المحليمن قبل ال ذتنفي ستنفيذ المشروعات الت -

 المشاركة في تحضير مقترحات المشروعاتو

 المشاركة في عمليات المتابعة والتقييم -

 :تنمويةال جاالتدور لجان الم

 المشاركة في تشخيص الواقع والتحليل االستراتيجي -

أنشطة عملية التخطيط و مراحلالمشاركة في  -

 المختلفة

 7.0و 4.0تشكل ضمن نشاط 

 

 :المجتمعية ولوياتدور لجان األ

المشاركة في تحديد األهداف التنموية ومؤشرات  -

 القياس ومدى تحقيقها

 المشاركة في تحديد المشروعات وتوصيفها -

 المساعدة في عملية التقييم -

 3.4تشكل ضمن نشاط 

 :فريق التخطيط األساسيدور 
 تصميم خطة تنفيذ عملية التخطيط -

 وقيادة عملية التخطيط حسب خطة التنفيذ إدارة -

 تحليل أصحاب العالقة -

 ت التنمويةالجاتشكيلة لجان الم اقتراح -

 للجان العمل المختلفةتقديم الدعم الفني  -

التحضير والتنسيق لكافة أنشطة عملية التخطيط بما  -

وورش العمل والتشبيك  االجتماعات إدارةفي ذلك 

 مع مؤسسات المجتمع المحلي

 تحضير كافة الوثائق والتقارير الالزمة -
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 :3األداة رقم 

 األساسيفريق التخطيط نواة تشكيل و الترتيبات المؤسساتية الالزمة إجراء

 :دور المجتمع المحلي

من خالل  الديمقراطيالقيام بدوره في ترسيخ العمل  -

 المشاركة الفاعلة في رسم السياسات وعمليات التخطيط 

 المشاركة في أنشطة عملية التخطيط االستراتيجي -

 عضوية اللجان المختلفةالمشاركة في  -

تزويد فريق التخطيط واللجان المختلفة بالمعلومات  -

 واآلراء

ها صفة الشرعية إعطاءاعتماد الخطة التنموية و -

 (المجتمعية)

المشاركة في تنفيذ بعض المشروعات التي تخرج عن  -

 الخطة

شراكات ومذكرات تفاهم مع المجلس المحلي  إبرام -

 النجاز العمل التنموي في البلد

 :االستشاريين/ دور مزودي الخدمة المحليين 
تقديم الدعم الفني خالل مرحلة التهيئة واإلعداد  -

 دوار وحشد أصحاب العالقةوتوضيح األ

تهيئة وتدريب الجهات ذات العالقة المباشرة بعملية  -

 التنمويالتخطيط 

 ها المختلفةحلامرفي تيسير وتوجيه عملية التخطيط  -

 القيام بدراسات بحسب ما قد يلزم لدعم عملية التخطيط  -

تقديم الدعم الفني الالزم لمأسسة عملية التخطيط وتنفيذ  -

 مخرجاتها

 :العالقة أصحابدور لجنة ممثلي 

 تمثيل المجتمع المحلي في عملية التخطيط -

 المشاركة في أنشطة عملية التخطيط المختلفة -

وتزويدها باآلراء  جاالت التنمويةدعم لجان الم -

 والمعلومات

 ولويةتحديد القضايا التنموية ذات األ -

 تحديد الرؤية التنموية -

 التنموية المقترحةمراجعة األهداف والمشروعات  -

 واعتمادها ستراتيجيةمراجعة الخطة التنموية اإل -

بخصوص تنفيذ  متابعة انجازات المجلس المحلي -

 الخطة وتحقيق أهدافها التنموية 

 3:3تشكل ضمن نشاط 

  

 :ة/ة الورشة الناجح/صفات ميسر
 مهارات شخصية

 مفعم بالحماس والحيوية -

المحتوى منظم ومرن، وقادر على تغيير  -
مستعد حضور، ووتطويعه ليالئم حاجات ال

للتعامل مع مختلف المستويات، وقادر على 
  همالتكيف مع

 حضورال إرشادتحفيز وتوجيه ويتمتع بقدرة على  -

 مهارات فنية

 موضوع وواسع االطالعالملم بشكل جيد ب -

وضوع لديه خبرة عملية تعزز معرفته النظرية بم -
 .الورشة

  ةالفعال لورشتيسير املم بأساليب  -

قادر على طرح أفكار جديدة وواضحة وتلخيص  -
 .األفكار والربط بينهما



 3102 الفلسطينية مدن والبلداتلل التخطيط التنموي االستراتيجيدليل  -كتيب األدوات واألمثلة 
  

 7 

 
 
 
 

وتشكيل  التخطيط التنموي االستراتيجيتفعيل لجنة /في تشكيل المحليمساعدة المجلس  الغرض من األداة
 ساسينواة فريق التخطيط األ

 نماذج العمل المخصصة  الموارد الالزمة
 دقيقة 121 مدة التنفيذ المقترحة

 الهيئة المحليةرئيس  الجهة المنفذة
  محليرئيس وأعضاء المجلس ال المشاركون

 "الترتيبات المؤسساتية الالزمة إجراء"في الدليل وهو بعنوان  ..3راجع نشاط رقم  مالحظات
وكذلك  التخطيط التنموي االستراتيجيي على تشكيلة ودور لجنة /اطلع  التنفيذ إجراء

 في الدليل 1.1ومنسقه المبينة في نشاط رقم  ساسيمواصفات فريق التخطيط األ
 التخطيط التنموي القتراح تشكيلة لجنة  0.3نموذج العمل رقم ي /استخدم

، على أن يتم بشكل مسبق ساسيوتشكيل نواة فريق التخطيط األ االستراتيجي
لتمكين فريق  الهيئة المحليةما قد يلزم من ترتيبات مؤسساتية داخل  إجراء

 :التخطيط من القيام بمهامه على أكمل وجه؛ ومن الترتيبات المقترحة ما يلي

يوصى بتفريغ نصف وقت لذلك ، الهيئة المحليةمنسق الفريق هو أحد موظفي  -
ومتابعة تنفيذ عملية التخطيط التنموي  دارةإل( ياأسبوعأيام  3بمعدل )عمله 

 االستراتيجي
الهيئة  موظفيمن هم  أعضاء الفريق بشكل جزئي ممنيمكن أيضا تفريغ بعض  -

موظف آخر ببعض مهام  من الضروري تكليف المحلية، وفي هذه الحالة
 . (جزئياالموظف المفرغ )بالتنسيق معه الموظف المفرغ جزئيا 

المجلس، كما تعرض أية ترتيبات  علىالمعبأ  1.2يعرض النموذج رقم  -
تشكيلة الفريق في  قرارإلمؤسساتية تم اتخاذها بهذا الخصوص، وذلك تمهيدا 

 .جلسة رسمية للمجلس

الخطة  إعدادمستشارين للمساعدة في عملية /يمكن االستعانة بخبراء محليين -
   .2.2، باستخدام نموذج ستراتيجيةاإلالتنموية 

 
 
 
 
 التخطيط التنموي االستراتيجيلجنة  نموذج تشكيل أ.0.3موذج عمل رقم ن
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 ا في اللجنة/دوره ة/اسم العضو
 مجال التخصص (و عضوأ مقرر)

   
   
   

 
 ساسياألنموذج تشكيل فريق التخطيط  ب.0.3نموذج عمل رقم 

اسم 
 ة/العضو

في ا /دوره
 الفريق

 (عضو/منسق)

المؤسسة 
 التي يعمل

 تعمل بها/

مجال 
 االهتمام

المسمى 
الوظيفي في 

 المؤسسة

 العمر الجنس

-06 أنثى ذكر
39 

فوق 
39 
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 مستشارين/عام لبنود مرجعية االستعانة بخبراء محليين إطار: 3.3نموذج رقم 
 الالزمة والمهارات خبرةال الرئيسي الدور

 إعدادو مأسسة المحلية في للهيئات الالزم الفني الدعم تقديم 
 :خالل من وذلك ستراتيجيةالتنموية اإل الخطط وتنفيذ

 والتحضير لعملية التهيئة مرحلة خالل الفني الدعم تقديم -
 العمل ووضع خطط اللجان تشكيل ذلك في بما التخطيط
 في للمشاركة ذات العالقة الجهات وحشد األدوار وتوضيح

 ودعمها التخطيط عملية
 العالقة المباشرة ذات الجهات وتوجيه وتدريب تهيئة -

 مخرجاتها االستراتيجي وتنفيذ التنموي التخطيط بعملية
 بمرحلة وخطوة مرحلة التخطيط عملية وتوجيه تيسير -

 مخرجاتها جودة لضمان بخطوة
 التخطيط لدعم عملية يلزم قد ما بحسب بدراسات القيام -

 وتنفيذ مخرجاتها االستراتيجي التنموي
 التنموي عملية التخطيط لمأسسة لالزما الفني الدعم تقديم -

 وتنفيذ مخرجاته االستراتيجي

 وفلسفة ومنهجية  بمفهوم تامة معرفة
 التنموي عملية التخطيط ومراحل

 اإلستراتيجي
 عملية التخطيط في دورهم معرفة 

 وعالقتهم بمختلف أصحاب والتنفيذ
 العالقة

 عملية  مأسسة بطريقة معرفة
 اإلستراتيجي التنموي التخطيط

(SDIP ) الهيئات المحليةفي 
 باستخدام وتطبيق تفصيلية معرفة 

 التنموي اإلستراتيجي التخطيط دليل
 والوسائل في ذلك األدوات بما

 التخطيط المساندة لعملية
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 لجان المجاالت التنموي في تشكيل  ساسيفريق التخطيط األمساعدة  الغرض من األداة
 نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة

 (توزع على اجتماعين)ساعات  4 مدة التنفيذ المقترحة
 ولجنة التخطيط االستراتيجي  ساسيفريق التخطيط األ الجهة المنفذة

 تشكيلة اللجان  إقرارب محلييقوم المجلس ال المشاركون
 "لجان المجاالت التنموية نواة  تشكيل"في الدليل وهو بعنوان  4.0راجع نشاط رقم  مالحظات

لتحضير قائمة مقترحة بحصر أصحاب العالقة  0.2نموذج العمل رقم يستخدم   التنفيذ إجراء
تستخدم نفس القائمة )الختيار مرشحين لعضوية لجان المجاالت التنموية 

 (. للتحضير للقاء المجتمعي األول

  المرشحين لعضوية  بأسماءلتحضير قائمة أولية  3.2نموذج العمل رقم يستخدم
وهي مقسمة على ، (ولقبل عقد اللقاء المجتمعي األ)المجاالت التنموية لجان 

يفضل أن يتم . (يستخدم نموذج لكل مجال تنموي) أربع مجاالت تنموية رئيسية
ولجنة التخطيط  ساسيتنفيذ هذا النشاط خالل اجتماع لنواة فريق التخطيط األ

 النقاش والعصف الذهني  أسلوباالستراتيجي يستخدم فيه 

 عضاء المجلس أعلى رئيس و تعرض القوائم األولية المرشحة لعضوية اللجان
 هاإقرار ومن ثملمراجعتها  محليال

  المجلس  إقراربعد األشخاص المرشحين بترشيحهم لعضوية اللجان  إعالميتم
 محليال

  األولية لحين االنتهاء من تشكيل يتم وضع قوائم تشكيالت اللجان في صورتها
 جميع اللجان بعد اللقاء المجتمعي األول

  اللجان في اللقاء المجتمعي األول يقوم فريق التخطيط بعد ترشيح أعضاء
ة إضافتعديل عليها أو  إجراءبمراجعة هذه القوائم، ويمكن بعد ذلك  ساسياأل

 .أسماء أخرى لبعض اللجان لتعويض النقص فيها وتقويتها

 المحليعضاء المجلس أتعرض قوائم المرشحين لعضوية اللجان على رئيس و 
 – 03مجال تنموي رئيسي ون عدد أعضاء كل لجنة يفضل أن يك)لمراجعتها 

31 ) 

  للمرشحين لعضوية ( الهيئة المحليةيوقعها رئيس )بعد ذلك، يتم توجيه رسائل
صفة رسمية لمشاركتهم في عملية التخطيط  عطاءو لمؤسساتهم وذلك إلأاللجان 

دوار المتوقعة للمرشحين ن توضح الرسائل األأوتسهيل مهمتهم؛ على 
 . وضرورة التزامهم بالمشاركة الفاعلة خالل عملية التخطيط

  حد المرشحين عن عضوية لجنة ما، يقوم فريق التخطيط أفي حال اعتذر

 :2األداة رقم 
 تشكيل لجان المجاالت التنموية

داة
األ

 
قم 

ر
2 
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 :مالحظة

: ة عبارةإضافلتشكيل لجان المجاالت التنموية الفرعية الحقا، وحسب الحاجة، مع  2.3يستخدم نموذج  -

 . في رأس الجدول، ويستخدم نموذج خاص لكل لجنة فرعية" المجال الفرعي"

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهيئة بترشيح شخص بديل ويوجه له رسالة رسمية بذلك من خالل رئيس 
 .      المحلية

  ما قد يلزم من  إجراءالنهائية بعد يتم وضع قوائم تشكيالت اللجان في صورتها
 ها بشكل نهائيقرارإل المحليتعديالت عليها ومن ثم تقديمها للمجلس 
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 :مالحظة

 :، وهي كالتاليحاليةقسمت المجاالت التنموية بتفرعاتها حسب الخطة الوطنية ال -

 بتفرعاتها ،البنية التحتية والبيئية .1
o واالتصاالت واالنترنت( الطاقة الشمسية وغيرها)وتشمل الكهرباء واستعماالت الطاقة المختلفة  :الطاقة 
o وتشمل البنية التحتية للطرق وأنظمة المواصالت المختلفة وخدمات المواصالت العامة  :المواصالتالطرق و

 ية الوصولإمكانوالسالمة المرورية والبيئة المرورية للمشاة والمركبات و
o وتشمل القضايا ذات العالقة بتلوث الماء والهواء والضجيج :ةالبيئ 
o وتشمل البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي والخدمات  :المياه وتصريف المياه 
o وتشمل نظام الجمع والتخلص من النفايات الصلبة من بنية تحتية وخدمات  :النفايات الصلبة 
o اإلسكانوتشمل توفر البنية التحتية المالئمة للمواطنين بما في ذلك مشروعات  :اإلسكان 

 بتفرعاته ،المجال االقتصادي .2
o  ويشمل فرص التوظيف ونسبة التوظيف أو البطالة: (القطاعات المختلفة)التوظيف 
o مثمرة وحرجية، محاصيل، أشجار )والنباتية ( ماشية، أبقار، نحل، الخ)وتشمل الثروة الحيوانية  :الزراعة

 (الخ
o وتشمل المرافق السياحية والتاريخية واألثرية والترفيهية والخدمات والمرافقة :السياحة 
o وتشمل الصناعات الخفيفة والحرفية والثقيلة، والحركة والخدمات التجارية :الصناعة والتجارة 
o وتشمل الخدمات التجارية المختلفة : الخدمات 

 بتفرعاته ،المجال االجتماعي .3
o وتشمل المرافق التعليمية وبنيتها التحتية ومخرجات التعليم بمستوياته المختلفة  :التعليم 
o المرافق الصحية وبنيتها التحتية والخدمات الصحية بمستوياتها المختلفة وتشمل :الصحة 
o  (الخ... المرأة، الطفولة، الفئات المهمشة، ذوي االحتياجات الخاصة، ) والتمكين االجتماعيةالحماية :

وتشمل القضايا االجتماعية واالقتصادية والمرافق والخدمات والبنى التحتية التي تخدم المرأة والطفولة 
 (  المعاقين وكبار السن والمرأة واألطفال والشباب)والفئات المهمشة من ذوي االحتياجات الخاصة 

o وتشمل المرافق والبنى التحتية والخدمات واألنشطة المصاحبة لقطاع الثقافة والتراث :ثقافة والتراثال 
o المرافق والبنى التحتية والخدمات واألنشطة المصاحبة لقطاع الرياضة والشباب وتشمل :الرياضة 
o ية توفير المسكنإمكانوتشمل االسكان من منظور اجتماعي من حيث  :سكاناال 

 بتفرعاته ،والحكم الرشيد دارةمجال اإل .4
o وتشمل الدفاع المدني وخدمات الطوارئ والشرطة والمرافق والبنى التحتية  :الكوارث إدارةاألمن و

 المصاحبة
o التخطيط العمراني بشكل أساسي وتشمل :التخطيط 
o المرئي والمسموع والمقروء واإلعالموتشمل نظام تكنولوجيا المعلوماتية  :المعلومات 
o اإلداريوتشمل الوضع المؤسسي للهيئة المحلية والكادر والنظام  :هيئات المحليةالمؤسسي في ال التطوير 

 والمالي والقدرات الفنية للهيئة المحلية واألمور ذات العالقة بالتخطيط التنموي االستراتيجي 
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 حصر أصحاب العالقةقائمة نموذج : 0.2نموذج عمل رقم 
 

 الوظيفة الجنس االسم الرقم

 الجهة الممثلة

 مجال االهتمام

 العمر

 هيئة محلية
وزارة 
الحكم 
 المحلي

وزارات 
 أخرى

مؤسسات 
 مجتمع مدني

 22 فوق 22-1. ة/مواطن
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 ةلجان المجاالت التنموي تشكيل : 3.3نموذج رقم 
 ...............:منسق اللجنة          ................ *المجال: لجنة

 ...............:الفرعية منسق اللجنة          : ................اللجنة الفرعية
مجال /التخصص المؤسسة االسم الرقم

 االهتمام
 العمر الجنس

 البريد االليكتروني الهاتف النقالرقم 
 39فوق  39-05 أنثى ذكر

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           
 : هي( حسب الخطة الوطنية الفلسطينية)المجاالت التنموية * 

 اإلسكان، والنفايات الصلبة، والمياه وتصريف المياه، ولبيئة، واالمواصالت، والطرق الطاقةويتضمن  البنية التحتية والبيئيةمجال  .1
 الخدمات، والصناعة والتجارة، والسياحة، والزراعة، و(القطاعات المختلفة)التوظيف ويتضمن  ،االقتصاديالمجال  .2
 .واإلسكان، الرياضة، والثقافة والتراث، ووالتمكين االجتماعيةالحماية ، والصحة، والتعليمويتضمن  ،المجال االجتماعي .3
 .الهيئات المحليةالتطوير المؤسسي في ، والمعلومات، والتخطيط، والكوارث إدارةاألمن وويتضمن  ،والحكم الرشيد دارةمجال اإل .4
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التخطيط التنموي في تحضير خطة تنفيذ عملية  ساسيمساعدة فريق التخطيط األ الغرض من األداة
 للمدينة االستراتيجي

 نموذج العمل المخصص الموارد الالزمة
 يومان مدة التنفيذ المقترحة

 عضاء فريق التخطيطأمنسق و الجهة المنفذة
 عملية التخطيطوهيكلية  تنفيذخطة  إقراريقوم بمراجعة و: محليالمجلس ال المشاركون

عملية وهيكلية تحضير خطة تنفيذ "في الدليل وهو بعنوان  8.0راجع نشاط رقم  مالحظات
 "التخطيط

خطة تنفيذ عملية التخطيط،  لتحضير 3.4و  0.4العمل رقم  ينموذج ي/استخدم  التنفيذ إجراء
 A3يمكن نقل النموذج لورق حجم 

  العتماده  ساسيعضاء فريق التخطيط األأيعرض النموذج المعبأ ويناقش مع
  محليقبل عرضه على المجلس ال

   يعرض النموذج المعبأ على المجلس لمراجعته 

 :4األداة رقم 
 عملية التخطيطوهيكلية تحضير خطة تنفيذ 

األ
 داة

قم 
ر

4 
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 تحضير خطة تنفيذ عملية التخطيط نموذج: 0.4نموذج عمل رقم 

حلة
مر

ال
حلة 

مر
ال

طوة 
الخ

 

 المشاركون ون/المنفذ سلوباأل النشاط

ية إضافموارد 
 الزمة

 /ميسر/خبير)
)..... 

 شهرأالزمني الكلي ومدته ستة  طاراإل

 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

ولى
األ

 

ولى
األ

 

                 
                 
                 

نية
الثا

 

                 
                 
                 

لثة
الثا

 

                 
                 
                 

نية
الثا

بعة 
لرا

ا
 

                 
                 

                   
                  

 

 التنموية للخطط الترويج بكيفية الخاص يرشاداإل بالملحق االستئناس يمكن حيث، الترويج أنشطة التخطيط عملية تنفيذ خطة ضمن يدرج. 
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 خطة تنفيذ عملية التخطيط: 0رقم  مثال
 تحضير خطة تنفيذ عملية التخطيط نموذج: 0.4عمل رقم نموذج 

حلة
مر

ال
حلة 

مر
ال

طوة 
الخ

 

 المشاركون ون/المنفذ سلوباأل النشاط

ية إضافموارد 
 الزمة

 /ميسر/خبير)
)..... 

 كحد أقصى شهرأالزمني الكلي ومدته ستة  طاراإل

 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

ولى
األ

 :
ن؟

 اآل
حن

ن ن
أي

 

ولى
األ

 : ئة 
تهي

ال واإل
داد

ع
 

                 
                 
                 

نية
الثا

 :
يل 

تحل
ب 

صحا
د أ

حش
و

القة
الع

 

تحليل ألصحاب 
 العالقة

فريق نواة  اجتماع
 التخطيط

              المجلس المحلي

عرض خطة التنفيذ 
 وأدوار المشاركين

لقاء 
 مجتمعي

نواة فريق 
 التخطيط

ممثلو المجتمع المحلي، أعضاء المجلس، 
... 

             

لثة
الثا

 :
ضع 

الو
ص 

شخي
ت

ائم
الق

 

تشخيص المجاالت 
 التنموية

اجتماع، 
 عمل مكتبي

لجان المجاالت 
 التنموية

              أعضاء فريق التخطيط ولجان المجاالت

تحضير التقرير 
 التشخيصي

اجتماع، 
 عمل مكتبي

فريق التخطيط 
 ساسياأل

             ة/خبير ساسيأعضاء فريق التخطيط األ

تحديد القضايا ذات 
 ولويةاأل

فريق التخطيط  ورشة عمل
 ساسياأل

ممثلون عن لجنة أصحاب العالقة، لجان 
 ...المجاالت التنموية، المجلس المحلي، 

             ة/ميسر

الر ةنيثاال ابع                   ة
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  على المستوى المحلي التخطيط التنموي االستراتيجيعملية  دارةهيكلية مقترحة إل: 3.4نموذج 

 :5األداة رقم 
 المجتمعي األول ءاللقاعقد 

 المجتمع المحلي

مهنيون من أبناء 

 البلد

مؤسسات المجتمع 

 المدني

 القطاع الخاص

 
 

 لجان المجاالت التنموية

 عضوية

تأيد و

وتزويد 
بمعلوما

 ت

تمثيل 

 تنسيقو

 و إخبار

 تبادل معلومات وآراء عضوية وتأيد

عضوية ودعم وتزويد 

 بمعلومات وآراء

 المجلس البلدي

 لجنة التخطيط االستراتيجي

 :التخطيط األساسيفريق 
 الفريق ة/منسق -

الهيئة مدراء الدوائر الرئيسية  في  -

 المحلية

مقرر لجنة التخطيط االستراتيجي  -

 (عضو مجلس)

 (إن وجد(ة مجلس شبابي /ممثل -

 ممثلوا جمعيات أو مؤسسات -

تنسيق وتبادل 

 آراء ومعلومات

عضوية وتوجيه 

 وإقرار 

 

 الكادر الفني في الهيئة المحلية

عضوية ودعم  تنسيق

 فني

عضوية 

ودعم 

 فني

عضوية 

 وتأيد وإخبار

دعم 

 فني

تبادل 

معلومات 

 وآراء

متابعة 

  وتنسيق

لجنة ممثلي 

أصحاب 

 العالقة 
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قاء وعقد اللفي التحضير  الهيئة المحليةو ساسيفريق التخطيط األنواة مساعدة  الغرض من األداة
 األول مجتمعيال

 نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة
 ساعة لعقد اللقاء 2و( بما في ذلك توزيع الدعوات)تحضير يام أ 4 مدة التنفيذ المقترحة

 المحليوالمجلس  ساسيالتخطيط األفريق نواة  الجهة المنفذة
، شخصيات مهنية وشخصيات ممثلة المحلي، والمجلس لجان المجاالت التنموي نواة  المشاركون

 عن أبناء البلد  
 "المجتمعي األول ءاللقاعقد  "في الدليل وهو بعنوان  ..5راجع نشاط رقم  مالحظات

لتحضير الدعوة العامة والدعوات  0.5بنموذج عمل رقم يمكن االستعانة   التنفيذ إجراء
 الخاصة

  الدعوة العامة والدعوات الخاصة باستخدام الوسائل المتاحة توجيهيتم ،
لكيفية الترويج للخطة التنموية  يرشاداإلالملحق "وباالستعانة بنشرة 

    .2.5، نموذج عمل رقم "بلدتك/في مدينتك ستراتيجيةاإل
  المبين أدناه لتحضير مادة العرض التي  2.5بنموذج عمل رقم يمكن االسترشاد

 األول المجتمعيسيتم تقديمها أمام المشاركين في اللقاء 

  قائمة أسماء المشاركين في اللقاء المجتمعي 4.5يتم توزيع نموذج رقم 

  عملية التخطيط التنموي االستراتيجي باالستعانة بنموذج  إدارةيتم عرض هيكلية
5.5  

  ( 6.5أو نموذج  3.2نموذج )جان المجاالت التنموية ليتم توزيع نماذج عضوية 

    يتم توزيع نموذج عضوية لجنة أصحاب العالقة 

  بعد انتهاء اللقاء، يتم تحضير تقرير مختصر لتوثيق مجريات ومخرجات اللقاء
 :األول؛ يمكن أن يتكون التقرير من ثالثة أجزاء رئيسية هي المجتمعي

 مقدمة -
 مجريات اللقاء   -

نص الدعوة، قائمة الحضور، قائمة الترشيح لعضوية اللجان )المالحق  -
مادة مسودة لجان المجاالت التنموية، نواة أصحاب العالقة، المختلفة، 

 (الخ... العرض، صور من اللقاء، 
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 األول جتمعيمقترحة للقاء الم أجندة: 0.5نموذج عمل رقم 
 

الخطة  إعدادتعريف بعملية : للمدينة التخطيط التنموي االستراتيجي" وهو بعنوان األول مجتمعيجندة مقترحة للقاء الأ

 "وأدوار المشاركين
 

  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح
 التسجيل دقيقة 01

 الترحيب واالفتتاح
 للمدينة  التخطيط التنموي االستراتيجيية أهمتقديم عرض مبسط حول مفهوم و دقيقة 54

 دوار المشاركين في عملية التخطيطأتقديم عرض حول خطة التنفيذ و
 ية المشاركة المجتمعيةأهماللجان المختلفة وتقديم عرض حول 

 عرض نماذج لقصص نجاح 
 استراحة دقائق 01

 نقاش ومالحظات دقيقة 01
 ولجنة أصحاب العالقة التنموية المجاالتترشيح للجان  دقيقة 01
 االختتام دقائق 4

 
 

 األول المجتمعيمحتويات مقترح لمادة العرض الخاصة باللقاء  جدول: 3.5نموذج عمل رقم 
 الموضوع الترتيب
 يته  أهمو التخطيط التنموي االستراتيجيمفهوم  0
 التخطيط التنموي االستراتيجيمنهجية ومراحل عملية  0
 وتنفيذ عملية التخطيط  دارةالهيكلية المقترحة إلخطة التنفيذ و 0
 قصص نجاح 5
 دوار المشاركين في عملية التخطيطأ 4
 تشكيل اللجان 6
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 في اللقاء المجتمعيقائمة أسماء المشاركين  نموذج: 2.5نموذج عمل رقم 

  21.3/   /              الموافق         يوم 
 

 الوظيفة الجنس االسم الرقم

 الجهة الممثلة

 البريد االلكتروني رقم الهاتف العنوان

 العمر

هيئة  التوقيع
 محلية

وزارة 
الحكم 
 المحلي

وزارات 
 أخرى

مؤسسات 
مجتمع 

 مدني
-1. ة/مواطن

22 
 22فوق
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  والفرعيةة ساسيترشيح عضوية لجان المجاالت التنموية األ نموذج: 5.1نموذج 

 الوقت الممكن للمشاركة به مجال االهتمام األسم

 في مرتين من أقل الفرعي المجال األساسي المجال

 الشهر

 في مرتين من أكثر

 الشهر
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شكيل لجنة في تنفيذ عملية ت المحليوالمجلس  ساسيمساعدة فريق التخطيط األ الغرض من األداة
 أصحاب العالقة

 نماذج العمل المخصصة، لوح قالب، أقالم تخطيط الموارد الالزمة
 أيامثالثة  مدة التنفيذ المقترحة

 ساسيفريق التخطيط األ الجهة المنفذة
  المحليوالمجلس  التخطيط االستراتيجيلجنة  المشاركون

تشكيل "و "تحليل أصحاب العالقة"بعنوان  مافي الدليل وه 3.3و 0.3راجع نشاط رقم  مالحظات
 "لجنة أصحاب العالقة

األولية التي حضرت قائمة التحضير ستكمال ال 0.2نموذج العمل رقم يستخدم   التنفيذ إجراء
 المؤسساتبأسماء ( نموذج حصر أصحاب العالقة)األول  قبل اللقاء المجتمعي

 في عملية ومخرجات -أو سلبا إيجابا –واألشخاص المحتملين للتأثر أو التأثير 
 . للمدينة التخطيط التنموي االستراتيجي

  يفضل أن يتم ذلك . لتحليل أصحاب العالقة 0.6نموذج العمل رقم يستخدم
 ساسياألخالل اجتماع مطول أو ورشة عمل مصغرة لفريق التخطيط 

  المؤسسات  بأسماءلتحضير قائمة أولية  2.6نموذج العمل رقم يستخدم
 إلىة ضاف، باإلواألشخاص المرشحين لعضوية لجنة ممثلي أصحاب العالقة
يفضل أن تتم . األعضاء الذين تم ترشيحهم خالل اللقاء المجتمعي األول

 أسلوبيستخدم فيه  ساسياألالخطوات السابقة خالل اجتماع لفريق التخطيط 
 النقاش والعصف الذهني

 المحليلجنة على رئيس وأعضاء المجلس تعرض قوائم المرشحين لعضوية ال 
 هاقرارلمراجعتها تمهيدا إل

  للمرشحين لعضوية ( الهيئة المحليةيوقعها رئيس )بعد ذلك، يتم توجيه رسائل
صفة رسمية لمشاركتهم في عملية التخطيط  عطاءاللجنة أو لمؤسساتهم وذلك إل

المتوقعة للمرشحين  األدواروتسهيل مهمتهم؛ على أن توضح الرسائل 
 . وضرورة التزامهم بالمشاركة الفاعلة خالل عملية التخطيط

  في حال اعتذر أحد المرشحين عن عضوية اللجنة، يقوم فريق التخطيط
بترشيح شخص بديل ويوجه له رسالة رسمية بذلك من خالل رئيس  ساسياأل

 .      الهيئة المحلية

 ما قد يلزم من  إجراءا النهائية بعد يتم وضع قائمة تشكيلة اللجنة في صورته
 ها بشكل نهائيقرارإل محليتعديالت عليها، ومن ثم تقديمها للمجلس ال

  أصحاب وتشكيل لجنة يتم تحضير تقرير مختصر يلخص نتائج عملية تحليل

  :6األداة رقم 
 تشكيل لجنة أصحاب العالقة تحليل و
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 نموذج تحضير قائمة طويلة بأصحاب العالقة: 0.6موذج عمل رقم ن
 العالقةأصحاب  يةإرشادأسئلة 

الخطة التنموية ب (إيجاباو أسلبا )من قد يتأثرون 

: مثال) للبلدة/ها للمدينةإعدادالمنوي  ستراتيجيةاإل

 ؟...(مؤسسات المجتمع المدني، مالكو األراضي، 

 

 

 

 

بسبب مكانتهم الرسمية ذات  إشراكهممن يجب 

مزودي الخدمات : مثال)العالقة بالمشروع 

 ؟....(الصحية والتعليم،

 

 

 

 

بسبب سيطرتهم على المصادر  إشراكهممن يجب 

المطلوبة ( أموال، خبرات، معلومات، كوادر)

مالكي األراضي، الجمعيات المحلية، : مثال)

 ؟...(، اإلحصاء

 

 

 

 

القدرة على عرقلة أو وقف تنفيذ من لديهم 

 المشروع
 

 

 

 
 لجنة ممثلي أصحاب العالقة تشكيل: 2.6نموذج رقم 

 المؤسسة الجهة التي يمثلها االسم الرقم
الصفة /المسمى الوظيفي
 رقم الهاتف االعتبارية

      
      
      
      
      

 شخص 45 – 35ن معدد أعضاء لجنة ممثلي أصحاب العالقة ال يقل يفضل أن *   
، الجمعيات والنوادي النسويةللهيئة المحلية،  والكادر الفني محليالمجلس ال: جهات مرشحة للعضوية  **

 ،ممثلو العائالت ووجوه العشائر، المؤسسات والنوادي الشبابية، المؤسسات الخيرية والثقافية، النقابات المهنية
ممثلون  ،ممثلون عن مزودي الخدمات الصحية والتعليم، ممثلون عن القطاع الخاص، مهنيون من أبناء البلد

 (الفقيرة)عن فئات األطفال وكبار السن واألحياء المهمشة 
 

                    

أو من يكلف من  ساسيالتخطيط  األيعد التقرير من قبل منسق فريق . العالقة
 :ن يحتوي التقرير علىيفضل أ. أعضاء الفريق بذلك

 مقدمة بسيطة عن ماهية التقرير -
 التقرير إعدادمنهجية  -

 معبأة  2.6و  3.6و  0.6نماذج عمل  -
  ه  إقرارلمراجعته و التخطيط التنموي االستراتيجييعرض التقرير على  لجنة 



 3102 الفلسطينية مدن والبلداتلل التخطيط التنموي االستراتيجيدليل  -كتيب األدوات واألمثلة 
  

 26 

 تحليل أصحاب العالقة نموذج: 3.6نموذج رقم 
 الرقم

 العالقة ة/صاحب

 (الفرد/المؤسسة)

 المتأثرة الرئيسية ا/هلمصالحوصف 

 بعملية ومخرجات التخطيط
0

 

في  ا/إشراكهمرحلة 

عملية التخطيط والتنفيذ
3

 

المشاركة في ( ليةآ)نوع 

العملية
2

 

0  

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

3  - 

- 

 

- 

- 

- 

- 

2  - 

- 

- 

- 

- 

- 
 

 :المصالح المتأثرة بعملية التخطيط ومخرجاتها يمكن االسترشاد بالنقاط التاليةلوصف  -1
 فائدة أو فوائد عملية التخطيط ومخرجاتها لصاحب العالقة  -
 التغييرات التي قد تفرضها الخطة على صاحب المصلحة  -
 مخرجات الخطة التي ربما تتسبب له بأذى أو تعارض مصالحه  -
 :التخطيطمراحل عملية  -2

 تنظيم وتحليل: ىاألولالمرحلة  -

 التنموية األهدافتحديد الرؤية و: المرحلة الثانية -

 (المشروعات)وضع الخطة االستثمارية : المرحلة الثالثة -

 وضع آليات التنفيذ: المرحلة الرابعة -

 تقييم وتحديث: المرحلة الخامسة -

 :نوع المشاركة -3
 (إخبار)مشاركة معلومات في اتجاه واحد  -

 (تشاور)مشاركة معلومة باتجاهين  -

 (المشاركة في صنع القرار)تمكين  -

 (المشروعاتالمال لتنفيذ بعض /ة بالجهدهماالمس)تعاون  -
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 :3مثال رقم 
 نموذج تحضير قائمة طويلة بأصحاب العالقة: 0.6نموذج عمل رقم 

 أصحاب العالقة يةإرشادأسئلة 

 ستراتيجيةمن قد يتأثرون بالخطة التنموية اإل

مؤسسات : مثال)للبلدة /ها للمدينةإعدادالمنوي 

 ؟...(المجتمع المدني، مالكو األراضي، 

 العائالت وجهاء يمثلهم :عام بشكل المواطنون

 النسائية الجمعيات ويمثلهم :النساء

 الشبابية النوادي ويمثلهم :الشباب

 الزراعية الجمعيات تمثلهم :المزارعون

بسبب مكانتهم الرسمية ذات  إشراكهممن يجب 

مزودي الخدمات : مثال)العالقة بالمشروع 

 ؟....(الصحية والتعليم،

 المحلي المجلس أعضاء

 المحلية الهيئة موظفو

 المحلي الحكم وزارة عن ممثل

 والتعليم الصحة قطاع عن ممثلون

بسبب سيطرتهم على المصادر  إشراكهممن يجب 

المطلوبة ( أموال، خبرات، معلومات، كوادر)

مالكي األراضي، الجمعيات المحلية، : مثال)

 ؟...(، اإلحصاء

 العمل أرباب عن ممثلون :الخاص القطاع

 المدينة/البلدة أبناء من مهنيون

 المدني المجتمع مؤسسات

 واسعة أراضي ملكيات لديهم من

من لديهم القدرة على عرقلة أو وقف تنفيذ 

 المشروع
 

 

 

 
  

 :7األداة رقم 
 تقييم المجاالت التنموية وتحضير دليل التجمع السكاني
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 نموذج تقييم المجاالت التنموية: 0.7نموذج عمل رقم 

 في تنفيذ عملية تشخيص المجاالت التنموية  لجان المجاالت التنموي مساعدة  الغرض من األداة
 نماذج العمل المخصصة الالزمةالموارد 

 شهر  مدة التنفيذ المقترحة
 ساسيوفريق التخطيط األ ةلجان المجاالت التنموي  الجهة المنفذة

   ةلجان المجاالت التنموي أعضاء  المشاركون
 "تشخيص المجاالت التنموية"في الدليل وهو بعنوان  0.2راجع نشاط رقم  مالحظات

لتنفيذ عملية تشخيص كال من المجاالت  0.7بنموذج عمل رقم يمكن االستعانة   التنفيذ إجراء
ما قد يلزم من تعديالت أو  إجراء ةلجان المجاالت التنموييمكن ل. التنموية

ات على هذا النموذج، هذا وينصح باستخدام الخرائط ما أمكن ألغراض إضاف
 .المعلومات أو تحليلها إظهار

 وموارد الهيئة المحلية بحيث  اتإمكانشخيص التركيز على من الضروري في عملية الت
 (2.7نموذج عمل رقم ) تصبح هذه مدخال يوجه عملية التشخيص

  من الضروري أيضا ربط المؤشرات بالمشاكل والقضايا التنموية وتحليلها
 (1.7نموذج عمل رقم )

  من قبل فريق التخطيط لتحضير دليل التجمع  2.7نموذج عمل رقم يستخدم
 السكاني الخاص بتجمعهم

 ( باستخدام الخرائط)عملية التشخيص مكانيا  من الضروري أيضا إجراء
 .4.7بنموذج عمل باالستعانة 

  مدخالت لتحضير التقرير  4.7و ..2و  0.7تكون مخرجات العمل بنماذج
 التشخيصي الخاص بالتجمع السكاني
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  :مجال التنمويال
                                                         

- 2                            -1 :عضاءاأل                        :اللجنة ة/منسق

                                                         3-                            4 -

 

 :(المدينة/شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للبلدة) المجالخلفية عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

(كمي)المؤشر 
(0)

 

 

 المصدر القيمة

 القيمة

 /القياسية

المرجعية
(3)

 

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

       

       

       

       

       

       

(وصفي)المؤشر 
 (0)

 التقييم المصدر 

   

   

   

   

 (وصفي/كمي)المؤشر  (1)

نسـبة  "، "عدد المنازل المربوطة بشبكة مياه"وهي مؤشرات رقمية قابلة للقياس مثل : مؤشرات كمية -
 .الخ... ، "المعلمين إلىعدد الطلبة 

خالل مقياس ثالثـي مثـل    غير قابلة للقياس رقميا؛ يمكن التعبير عن قيمتها من: مؤشرات وصفية -
 "جيد، متوسط، ضعيف"

قياسية أو ذات مرجعية وطنية أو على /أن تكون معيارية إماالقيمة القياسية أو القيمة المرجعية هي قيمة  (2)

 .مستوى المحافظة، بحيث تقارن بها قيمة المؤشر على المستوى الحلي

 

 االستنتاجات /تحليل الوضع القائم

-بما في ذلك المصادر المتوفرة-نقاط القوة ) المؤثرات االيجابية

 (:الفرص/

1-  

2 -

 :االسترشادية لتحديد نقاط قوة األسئلةبعض 

 في هذا المجال وارد التي يمتلكها التجمعمال أهم هي  ما -

 الهذ المصادر المتوفرة ةأيأهم ما هي الفرص المتاحة لزيادة  -

 المجال

ما هي الموارد التي يمكن تحويلها لمصدر قوة من خالل  -

 و الترويجأالدعم 

 في هذا المجال ة المتاحة للتجمعساسياألما هي فرص التنمية  -

ثالث نقاط قوة للبناء عليها  أهم الضوء على  ي/سلط -

ي الجوانب يمكن تحقيق أوذلك من خالل تحديد في  ،مستقبال

الواضحة للجميع غالبا ما  نقاط القوة. كبرثر التنموي األاأل

    هم تكون هي األ

 (:التهديدات /نقاط الضعف)المؤثرات السلبية 

1-  

2-  

 :نقاط ضعف لتحديداالسترشادية  األسئلةبعض 

 العوائق التي تحد من تحقيق تنمية في هذا المجال أهم ما هي  -

 و نقاط الضعف في هذا المجالأكبر المشاكل أما هي  -

التي تحد من انجاز المبادرات التطويرية في ما هي العوائق  -

 هذا المجال

 ي على/ال تركز ،ثالث نقاط ضعفأهم الضوء على  ي/سلط -
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على المشاكل  ي/تغيير فيها، ركز إجراءالنقاط المستحيل 

نقاط الضعف . اكبير اايجابي احلت ستحدث تغير إذاالتي 

 هم الواضحة للجميع غالبا ما تكون هي األ( المشاكل)

 :وياتألول /االحتياجات

1 -

2 -

 

 

 :نصيحة

 يةأهمكثر على االحتياجات األ ي/ركز -

على االحتياجات التي يمكن تلبيتها من خالل  ي/ركز -

 االستفادة من مصادر  يتمتع بها التجمع في هذا المجال

 يمكن تلبيتها بتكاليف قليلة مهمة على احتياجات ي/ركز -

 على االحتياجات التي يمكن تلبيتها بمصادر ذاتية ي/ركز -

ن أالضوء على االحتياجات التي يمكن للهيئة المحلية  ي/سلط -

 أو تخص عملها تعمل على تلبيتها لكونها جزء من عملها

 في هذا المجالالسلبية ة ساسيأهم القضايا األ

0.  
 

3.  
 

 ة االيجابية في هذا المجالساسيأهم القضايا األ

0.  

 

 

3.  
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وربطهةا مةع    البلةدة /للهيئة المحليةة والمدينةة   واإلمكانات نموذج تحديد الموارد: 3.7عمل رقم نموذج 
 األولويات

 ات العملإرشاد الخطوات
ات مكانتحديد اإل

والموارد للهيئة 
 المحلية

 ات والموارد للهيئة المحلية، وذلك من مكانبتحديد اإل مجاالت التنمويةتقوم لجان ال
 :باألسئلة التالية خالل االسترشاد

 ما هو حجم الموارد المالية السنوية للهيئة الحلية؟ -

 السابقة؟ ربعما هي ميزانية الهيئة المحلية في السنوات األ -

سواء تمويـل  ) السابقة ربعالتي نفذت في السنوات األ المشروعاتما هو حجم  -
 ؟(ذاتي أو بدعم خارجي

 ؟ما هي القدرة البشرية والفنية للهيئة المحلية -

 ما هو مستوى عالقات التشبيك للهيئة المحلية مع جهات أخرى؟ -

 ما مدى توفر أراض تمتلكها الهيئة المحلية؟ -

 ية لتنفيذ مشروعات الخطة؟إضافما هي قدرة الهيئة المحلية على توفير موارد  -

 هيئة المحلية؟لما هو حجم المديونية ل -

 ما هي قدرة الهيئة المحلية على تسديد هذه المديونية؟  -
ربط التشخيص مع 

 اتمكانالموارد واإل
  ات حسب اآلتيمكانبربط التشخيص مع الموارد واإللجان المجاالت التنموية تقوم: 

مـع قـدرات الهيئـة     ولويةتربط أولويات االحتياجات والقضايا التنموية ذات األ -
  ةالقادمالمحلية لألربع سنوات 

مع فرص التمويل المتاحة سواء  ولويةتربط االحتياجات والقضايا التنموية ذات األ -
، وترتب أولوياتهـا حسـب   (قطاع خاص، أهلي، جهات مانحة)ذاتيا أو خارجيا 

 الفرص المتاحة وقدرة التمويل والتنفيذ
ات لتحديد إرشاد

القضايا التنموية 
 ولويةذات األ

  عن قدرة الهيئة  ولويةاالحتياجات والقضايا التنموية ذات األيجب أن ال يزيد حجم
، بحيث يكون هذا األمر % 21ممكن أن ال يتجاوز )بهامش بسيط  إالالمحلية الحالية 

 (عمليات حسابية تفصيلية جراءتقديرا دون الحاجة إل

  بتحديد أولويات القضايا وترتيبها حسب هذه القدرات  لجان المجاالت التنموية تقوم
وكل مجال ما ال )ات، بحيث تحدد كل لجنة ما ال يزيد عن قضيتين تنمويتين مكانواإل

 (.، منها قضيتين ايجابيتينقضايا تنموية 5يزيد عن 
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 تحضير دليل التجمع السكاني نموذج: 2.7نموذج عمل رقم 
 معلومات عامة .0

 

 الموقع . أ
 اإلحصاء المركزي بحسب تجمعالرمز  

 تجمعاسم ال 
 

 الجغرافية . ب
 للمحافظةالموقع بالنسبة  

 (كم)مركز المحافظة البعد عن  

 إحداثيات خطوط الطول والعرض 
 االرتفاع عن سطح البحر 

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

 األراضيطبيعة  سهلية جبلية جبلية/ سهلية
 (دونم) المساحة الكلية للتجمع 

 

 البنية التحتية والبيئة .3
 

 الطرق والمواصالت . أ
 يسية للتجمع السكانيئالمداخل الر

 غير معبد 
 معبد 

 المداخل الرئيسية أسماء
 بحالة جيدة صيانة إلىبحاجة 

    
    
    
    
    
    

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

 بحالة جيدة صيانة إلىبحاجة  سبيس كوريوجد  ال يوجد

 طرق داخلية    
 طرق زراعية    

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

 بحالة جيدة صيانة إلىبحاجة  سبيس كوريوجد  ال يوجد اسم الطريق الرابط
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 النقل والمواصالت

 انتظام كلي للخدمة
انتظام جزئي 

 للخدمة

المركبات التي / عدد اآلليات
 توفرها الخدمة

 نوع الخدمة عددها

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

 

 الطاقة . ب
 الكهرباء

 مصدر الكهرباء
 

 (خاليا شمسية)أخرى  نسبة التغطية
مولد + قطرية 

 كهرباء
 قطرية مولد كهرباء

     

 إنارة الشوارع :المعبدة نسبة تغطية الشوارع
 
 

 االتصاالت
 شبكة الهاتف األرضي :نسبة التغطية

 شبكة الهاتف الخلوي :نسبة التغطية
 
 
 

 المياه والصرف الصحي . ت
 المياه

 يوجد شبكة مياه داخلية ال نعم لألحياءة الشبكة تغطينسبة  

  دراالمص

 

 النسب الكمية

 بئر خاص آبار جمع مياه أمطار غير ذلك
مجلس خدمات 

 مشترك
 ماكروت

     
 

 اسم عين الماء للشرب ةصالح غير صالح للشرب (يوم/3م)معدل التدفق 

    

    
    
    

 

 الصرف الصحي
 مياه الصرف الصحيطرق التخلص من 

 لألحياء نسبة التغطية
 شبكة صرف صحي حفر امتصاصية
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 أماكن التخلص النهائية              
 

 النفايات الصلبة . ث
 طرق جمع النفايات الصلبة سيارات ضاغطة ة مع تركتورترول يدوي غير ذلك

 الصلبةأماكن التخلص من النفايات  بالتجمع مكب خاص مكب عشوائي إقليميمكب 

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

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

 

 االقتصاد .2
 

 الزراعة . أ
 الثروة الزراعية

 مساحة األراضي الزراعية :خلف الجدار :تجمعمع ال

 مساحة األراضي الزراعية المروية 
 األراضي الزراعية البعليةمساحة  

 الثروة الحيوانية

 النوع عدد المزارع عدد الرؤوس مالحظات
 األبقار   
 األغنام   
 دجاج الحم   
 دجاج بياض   
 نحل   

 

 الصناعة والتجارة والخدمات . ب
 (اإلحصاءتحدد بحسب تعريف ) المنشآت هاإعداد

  المنشآت الزراعية 

 المنشآت الصناعية  

 المنشآت السياحية  

 اإلنشائية المتعلقة بالصناعات المنشآت  

 المنشآت الخدماتية  

 المنشآت التجارية  

 البنوك 
 

 السياحة واآلثار . ت
 الرئيسية  عدد المواقع األثرية  :أسماؤها

 الرئيسية عدد المواقع السياحية   :أسماؤها

 عدد المكاتب السياحية 

 عدد الفنادق 
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 االجتماعيالوضع  .4
 

 (السكان والموارد البشرية)معلومات سكانية  . أ
 عدد السكان 

 نسبة الذكور 

 نسبة اإلناث 
 عام 15نسبة من تقل أعمارهم عن  
 عام 65نسبة من تزيد أعمارهم عن  
 عدد األسر 
 عدد الوحدات السكنية 
 نسبة األمية 
 نسبة الحاصلين على شهادات بعد التوجيهي 
 (اإلحصاءبتعريف ) العاطلين عن العملنسبة  
من ) نسبة العاملين في القطاع الحكومي  

 (مجموع العاملين الكلي
  نسبة العاملين في القطاع الخاص 
 نسبة العمال في إسرائيل 

 المصدر الرئيسي لدخل السكان وظائف حكومية   الزراعة الصناعة التجارة :غير ذلك
 

 الصحة . ب

 التصنيف

 حكومي/ عام خاص أهلي محلي أهلي دولي النوع

 العدد
+ مختبر + أمومة وطفولة + طب عام )عيادة تشمل     

 (صحة سنية

طوارئ + أشعة ) األولالبند  إلىة ضافعيادة تشمل باإل    
 (عيادات اختصاصات بدوام جزئي+ 

 ساعة 24تخصصات بدوام + مستوصف     
 مستشفيات عامة وخاصة    
 عيادة تخصصية –مركز طبي خاص أشعة     
 عدد األسرة في المستشفيات إجمالي 
 عدد األطباء إجمالي 
 عدد العاملين في القطاع الصحي إجمالي 

 

 التعليم . ت

عدد 
 المختبرات

عدد الغرف 
 الصفية

عدد 
 المدرسين

 المرحلة الطالب
 اسم المدرسة

 روضة أساسي ثانوي ذكور إناث

         

         

         

 الكلية/ اسم الجامعة عدد الطلبة
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 والرياضة والجمعيات الثقافة . ث
 المجال العدد مالحظات 

 نوادي رياضية  
 جمعيات نسوية  
 مراكز ثقافية  
 مراكز أطفال  
 مكتبة  
 متحف  
 حديقة عامة  
 ملعب رياضي  
 قاعة عامة  
 أخرى  

 

 مؤسسات أهلية . ج
 اسم المؤسسة مجال عملها مالحظات

   
   
   
   

 
 

 والحكم الرشيد دارةاإل .5
 الوضع اإلداري . أ

حسب هرمية  تصنيف التجمع السكاني إقليميمركز  إقليميمركز شبه  مجاورة سكنية مركز محلي
 الخدمات

 نوع هيئة الحكم المحلي 

 عدد أعضاء هيئة الحكم المحلي 

 المحلي الدائمينعدد موظفي هيئة الحكم  
مجلس )مجالس مشتركة  هل تشترك في :كان الجواب نعم إذايرجى التحديد 

 (مجلس تخطيط وتطوير/ خدمات
 

 رسمية مرافق إدارية . ب
 المرافق العدد مالحظات

 مكتب بريد  
 غرفة تجارية  
 مديرية تربية  
 مديرية زراعة  
 مديرية صحة  
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 مديرية شؤون اجتماعية  
 داخلية مكتب  
 دفاع مدني  
 مخفر شرطة  
 محكمة شرعية  
 محكمة صلح  
 مسلخ  
 حسبة  

 

 المخطط الهيكلي . ت
 هل يوجد مخطط هيكلي مصادق نعم ال

 (دونم) المساحة الكلية للتجمع 
 (دونم) مساحة المخطط الهيكلي 
  مساحة األراضي الزراعية 
 مساحة األراضي السكنية 
 الصناعيةمساحة األراضي  
 مساحة األراضي التجارية 
 مساحة األراضي المستخدمة للمواصالت 
 مساحة أراضي الغابات 

 

 (تكلفة المشاريع المنجزة آلخر خمس سنوات)للهيئة المحلية  يات المادية المتاحةمكاناإل . ث
 قيمة المشاريع المنجزة السنة

($) 

 هيئة المحليةمساهمة ال

($) 

 مساهمة الجهات الممولة
($) 

    

    

    

    

    

    المجموع

    ($) المعدل السنوي

   %100 )%( النسبة المئوية
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 التشخيص المكاني : 4.7نموذج عمل 

  حسب اآلتي( حيثما يلزم)تقوم لجان المجاالت التنموية بإجراء تشخيص مكاني للمجاالت التنموية: 

واحتياجاتها مكانيـا باسـتخدام   ( السلبية واإليجابية)وقضاياها تربط عملية تشخيص المجاالت التنموية  -
 المدينة/خريطة البلدة

 المدينة/على خريطة البلدة( إن أمكن)يتم توزيع الخدمات المختلفة ومرافقها وبيان حالتها  -

 المدينة/على خريطة البلدة( إن أمكن)وبيان حالتها يتم توزيع البنى التحتية المختلفة  -

لحصر، ومن ثم توزيع مراكز الخدمات والمرافق ( دليل التجمع السكاني) 3.7نة بنموذج يمكن االستعا -
 المختلفة 

 لذلك( GIS)االستعانة بخبراء في رسم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية أيضا يمكن  -

زيـع  يتم تحليل التوزيع الجغرافي للخدمات والمرافق الختلفة وتقييم تغطيتها للمساحة الجغرافيـة والتو  -
 السكاني واالحتياجات مكانيا باستخدام الخرائط

 يتم ربط نتائج التشخيص مكانيا باستخدام الخرائط -
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 الكفريات - توزيع الموارد على بلدات المجالس المشتركة: 4مثال 

المجال 
 القطاع/التنموي

المجلس  بلدات المجلس
كفر  المشترك

 جمال
كفر 
 زيباد

كفر 
 عبوش

كفر 
 صور

 كور جبارة الراس

الوضع -
 الرياضي

يوجد 
نادي 
 رياضي

يوجد 
نادي 
 رياضي

نادي  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
وأعضاء 
في بلدتين 

 فقط
مكتبة  ال يوجد مكتبات -الثقافة 

واحدة، 
 غير فعالة

 مكتبة واحدة ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 متوفرة متوفرة متوفرة متوفرة متوفرة متوفرة متوفرة متوفرة الكهرباء

أراضي  الزراعة
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 متوفرة

عيادة  - الصحة
ومركز 
 أمومة

عيادة 
ومركز 
 أمومة

عيادة 
ومركز 
 أمومة

زيارات 
نصف 
شهرية 
 للطبيب

زيارات 
نصف 
شهرية 
 للطبيب

زيارات 
نصف 
شهرية 
 للطبيب

تأمين -
من % 66

 السكان
خدمات -

صحية غير 
 مكتملة

…         
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 :5مثال 

 (مثال من بلدة سعير) نموذج تقييم المجاالت التنموية: 0.7نموذج عمل رقم 
 الطرق والمواصالت                                                    -البنية التحتية: المجال التنموي

 شفيق جرادات              .م:   منسق اللجنة
            محمد شريف شاللدة .م -3                عبد الهادي شاللدة .م -2أحمد العرامين          .م -.   :األعضاء

 نافذ جرادات -6          اشحاده الفروخ  -1                  مراد جرادات .م -4

 :خلفية عن المجال
كم  26منها حوالي  ،من الطرق كم 06تتألف شبكة الطرق الحالية من حوالي تتوزع شبكة الطرق جغرافيا في بلدة سعير بشكل جيد، و

يعتمد نظام النقل في بلدة سعير على وسيلة نقل وحيدة وهي شبكة الطرق . وتشمل طرق رئيسية وفرعية ،داخل حدود المخطط الهيكلي
التجارة، ) وهذه الطرق تستخدم ألغراض تنقل المواطنين، وكذلك لنقل البضائع  ،الموجودة والتي تربط بلدة سعير بالقرى والبلدات المجاورة

وبيت فجار  ،الشيوخ ،رًا لتوسط بلدة سعير لمناطق شمال شرق الخليل وهي بلدات بني نعيمونظ .(والمحصول الزراعي والناتج الصناعي
فإنها تعتبر الطريق الرئيسي لمرور الشاحنات وحلقة وصل بين هذه  ،بيت لحم شارع واد سعير–وكذلك يربطها ببلدة تقوع ،(والعروب

ر شارع بيت عينون من الشوارع الرئيسية ومن المداخل الرئيسية للبلدة كما ويعتب ،البلدات مما يشكل ضغط مروري على شوارعها الرئيسية
 .لهذا المدخل اإلغالقوبلدات الشيوخ وبني نعيم إال أن قوات االحتالل دائمة 

وكثافة سير وازدحام على بعض الطرق تعاني شبكة الطرق من سوء حالة نسبة عالية منها، ووجود مجموعة من الطرق غير المعبدة، 
 .وجود حوادث سير على بعض المقاطع منها إلىة ضافباإلسية، هذا الرئي

ومما سبق يتبين مدى الحاجة الضرورية والمستمرة لتأهيل شبكة الطرق التي تتضرر باستمرار من كثافة التنقالت خصوصًا شاحنات 
  .لرئيسية في البلدةبديلة لتخفيف الضغط عن الطرق ا أخرىفتح وشق طرق  إلىوكذلك الحاجة , المحاجر والمناشير

  (رقمي)المؤشر 
 القيمة

 
 المصدر

 القيمة

 /القياسية

 المرجعية
 التقييم

 ضعيف متوسط جيد
  x  80 الهيئة المحلية كم 06 للبلدة( كم)أطوال الطرق 
  x  كم 53 الهيئة المحلية كم 26 ضمن المخطط الهيكلي( كم ) أطوال الطرق 

المخطةط  أطوال الطةرق المقترحةة ضةمن    
 الهيكلي

 x   80 الهيئة المحلية كم 33

  x  35 الهيئة المحلية كم 36 للبلدة( كم)ة ساسيأطوال الطرق األ
  x  %166 الهيئة المحلية %65 نسبة الطرق المعبدة

  x  6.30 الهيئة المحلية 6.20 (2كم/كم) -كثافة الطرق
   x 6.80 الهيئة المحلية 1.53 (نسمة 111./كم)كثافة الطرق 

  x  %21 الهيئة المحلية %16.0 نسبة الطرق في حالة جيدة
  x  %38 الهيئة المحلية 33.82 نسبة الطرق في حالة متوسطة

 x   %46 الهيئة المحلية %55.20 نسبة الطرق في حالة سيئة

  x  16.2 الهيئة المحلية 5 (مركبة 1111./وفاة)وفيات حوادث السير 
 التقييم المصدر (وصفي)المؤشر 
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 جيدة  إيصاليه الطرق المختلفة
 االستنتاجات /تحليل الوضع القائم

 (:الفرص\بما في ذلك المصادر المتوفرة-نقاط القوة )المؤثرات االيجابية 
 توفر شبكة طرق تخدم سعير والقرى المجاورة -.
 بتأهيل وشق طرق داخل وخارج المخطط الهيكلي الهيئة المحليةاهتمام  -2

 (:التهديدات \نقاط الضعف)المؤثرات السلبية 
 سوء حالة الطرق القائمة -.
 ارتفاع كلفة تأهيل طرق قائمة وشق طرق جديدة -2
 الكثافة المرورية على الطرق الرئيسية  -3

 :األولويات \االحتياجات
 تأهيل شبكة الطرق الحالية إعادة -.
 شق طريق رابط بديل لسير الشاحنات -.

 :ة في هذا المجالساسياأل التنموية القضاياأهم 
 لالحتياجات الحالية والمستقبلية ضعف ومحدودية شبكة الطرق الحالية ..

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :8األداة رقم 
 تحديد أولويات القضايا للمجال التنموي
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 مجال التنمويلل ولويةذات األتحديد القضايا التنموية : 0.8نموذج عمل رقم 

القضايا التنموية للمجال  أولويات ديدفي تح منسقي لجان المجاالت الرئيسيةمساعدة  الغرض من األداة
 التنموي

 ذج العمل المخصصةنما الموارد الالزمة
 ساعات  4 مدة التنفيذ المقترحة

 منسقي المجاالت التنموية الجهة المنفذة
  لجان المجاالت التنموي منسقي  المشاركون

 "التنموية تشخيص المجاالت"في الدليل وهو بعنوان  0.3راجع نشاط رقم  مالحظات
 يكل مجال من المجاالت التنموية األربع بعقد اجتماع يضم منسق ة/يقوم منسق  التنفيذ إجراء

 .فرعيةاللجان ال

 بناء  فرعيةلكل لجنة  ولويةيقوم المشاركون بمراجعة القضايا التنموية ذات األ
 .على التشخيص والتحليل االستراتيجي

 التعديل الالزم على هذه القضايا من حيث دمج أكثر  إجراءيقوم المشاركون ب
من قضية واحدة أو تعديل الصياغة أو حذف قضية، آخذا باالعتبار الربط مع 

 .ات سابقة الذكررشادالتشخيص واإل

  قضايا تنموية 5للمجال التنموي الرئيسي الكلية في حال تجاوز عدد القضايا، 
عن أكثر للتجمع  أولويةمنها ذات  قضايا 5على اختيار أهم  مشاركونيعمل ال

  .0.8بنموذج عمل رقم االستعانة طريق تحليل جذور القضية وب

 يقوم المشاركون بتحضير القضايا التنموية الخمس للمجال بصيغتها النهائية. 

 االجتماع توثيق مجريات المجال ب ة/يقوم منسق 

داة
األ

 
قم 

ر
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تحديد جذور 
 القضية

هذا . وعالقته مع األثر والنتائج( المسبب الرئيسي)للقضية  ساسيالهدف هو تحديد الجذر األ
التفكير يساعد في توضيح األسباب الرئيسية للمشاكل والقضايا الحالية والمعوقات التي تحد 

 ( ، الحقااألهداف)جة المرجوة النتي إلىمن الوصول 
 "ما هي المشكلة الحالية؟: "تبدأ بالسؤال  تحديد السبب

 وذلك بسؤال متكرر (الجذري) ساسييتبع ذلك أسئلة متتالية لربط القضية بالسبب األ ،
 "أم هو نتيجة لسبب آخر؟ ساسيهل هذا هو السبب األ: "وهو

  القضية أو المشكلة( أعراض)مظاهر يتم تكرار السؤال السابق حتى يتم توضيح جميع 

  يفضل استخدام لوح قالب أو بطاقات ملونة واستخدام أسهم لعملية الربط التسلسلي
 .لألسباب واآلثار لكل قضية

 يتم عمل التحليل أعاله لكل قضايا المجال التنموي 
تحليل أهم 

 القضايا
آخـذين  )للمجال التنموي باالسترشـاد بـالخطوات التاليـة     أولويةيتم تحليل القضايا ذات 

 (:الخ... مادية وبشرية، اجتماعية، وسياسية، : الظروف الحالية باالعتبار
  وبالتالي يتم استبعادهاأي من هذه القضايا من غير الممكن تغييرها أو التعامل معها؟ 

 أين يمكن أن نحدث أكبر تغيير؟ 

 أيهما أسهل للتعامل معها؟ 
تحديد القضايا 

  ولويةذات األ
  لكل مجال تنموي باالسترشاد بنتائج التحليل  أولويةقضايا ذات  4يتم اختيار أهم

 السابق

  للمجال ولويةذات األالخمسة يتم توثيق التحليل والمخرجات، وتلخيص القضايا 
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 تحليل جذور المشاكل: 3.8نموذج 
 اسباب/جذور التنموية ةلقضيا المجال التنموي

 القضية

النوع تأثير القضية على  تأثير جذر القضية

 االجتماعي والبيئة

البنية التحتية 

 والبيئة

     

 المجال

 االقتصادي

     

المجال 

 االجتماعي

     

والحكم  دارةاإل

 الرشيد

     

 
 بالجنس االجتماعي والبيئة جذور المشاكلربط : 2.8نموذج 

 االجتماعي والبيئة النوعية حول عالقة القضية مع إرشادأسئلة  القضية

 االجتماعي؟ ما هو؟ النوعهل لهذه القضية عالقة مباشرة مع   0قضية رقم 

 هل تؤثر هذه القضية على خدمة فئة الشباب؟ 

 هل لهذه القضية تأثير على تشغيل الشباب أو النساء؟ 

  البيئة؟هل لهذه القضية أثر سلبي أو ايجابي على 

 هل تؤثر هذه القضية على المساحات الخضراء الموجودة في البلدة؟ 

 هل تؤثر هذه القضية على الموارد الطبيعية في البلدة؟ 

 ...... 

 ...... 

  3قضية رقم 
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 على بلدات المجلس المشترك توزيع القضايا :4.8نموذج رقم 

 

 األثر القضية الرقم
 *القضية( أهمية)توزيع 

 (6)بلدة  (5)بلدة  (4)بلدة  (2)بلدة  (3)بلدة  (0)بلدة 

         

         

         

         

 

بشكل منفرد  المشتركبلدة من بلدات المجلس لكل ( عالي، متوسط، ضعيف) يتم تقييم أهمية القضية بتقييم ثالثي)*( 
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 تحليل جذور المشاكل: 6مثال رقم 
جذور  التنموية ةلقضيا المجال التنموي

 القضية

تأثير القضية على الجنس  تأثير جذر القضية

 االجتماعي والبيئة

 المجال

 االقتصادي

ضعف التصنيع  .1

 الزراعي
قلة الكفاءات 

 المدربة

 انخفاض العائد الزراعي

 
  ضعف مساهمة المرأة

 والشباب في القطاع الزراعي

 هجرة الشباب   هجرة األيدي العاملة 
 هجرة القطاع الزراعي 

ضعف   

الجمعيات 

 الزراعية

تدني اهتمام المرأة والشباب   غياب التسويق الزراعي

بالقطاع الزراعي لتدني 

 مستوى العائد
  تدني نسبة المساحات

 الخضراء في البلدة
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 غياب تسوية وتسجيل األراضي

 ضعف تطبيق القوانين واألنظمة  وعدم موائمتها ضعف وسوء توزيع الخدمات العامة صعوبة تنفيذ المخططات الهيكلية

ضعف 

القدرة على 

تطبيق أحكام 

التنظيم 

الخاصة 

باستخدامات 

 األراضي

ارتفاع 

نسبة 

المباني 

غير 

 المرخصة

محدودية 

تنظيم 

وتوسعة 

وشق 

 الطرق

ضعف 

الوعي 

 الجماهيري

ارتفاع 

نسبة 

األراضي 

في 

المنطقة 

المصنفة 

 "ج"

ضعف 

لدى الوعي 

الهيئات 

المحلية 

 والسكان

 

كثرة 

النزاعات 

على 

 األراضي

 :7مثال 

 القضايا جذور تحليل

 

 القضية

 

 السبب

 األثر
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  :8مثال 
 لكل مجال تنموي أولويةقضايا ذات  5أهم 

 أهم القضايا التنموية المجال التنموي 
 التحتية البنيةمجال  1

 والبيئة
 ضعف الخدمات والبنية التحتية في مجال الطرق والمواصالت .1

 الحاليالطاقة ضعف نظام  .2

3.  
 االستغالل األمثل لينابيع المياه .4

 توفر محطة معالجة أولية للصرف الصحي .5

6.  
 تدني مستوى خدمات النفايات الصلبة .7

 المشاريع االقتصادية وتطويرها ضعف القدرات المحلية في إنشاء .2 االقتصادي المجال 2
 الزراعية راضيألاألمثل لستغالل عدم اال .3
 توفر مقومات سياحية لكنها غير مستغلة بشكل فاعل .4
 ضعف التصنيع الزراعي .5

 الجغرافي للمدارسضعف البنية التحتية لقطاع التعليم وسوء التوزيع  .1 االجتماعي المجال 3

 تدني مستوى الخدمات الصحية األولية والمتخصصة المقدمة .2

 ضعف البنية التحتية في المجال الثقافي .3

 االهتمام الكافي بقضايا المرأة والطفولة عدم .4

 وقلة األنشطة الرياضية ضعف البنية التحتية في المجال الرياضي .5
 والحكم دارةاإل مجال 4

 الرشيد
 الهيكلي الحالي لالحتياجات المستقبليةعدم مالءمة المخطط  .1
 عدم وجود تسوية لألراضي .2

 غياب الخدمات الشرطية والطوارئ .3

 هيئة المحليةالفي عمل الات إجراءالنقص في  .4

 تعزيز التواصل مع المواطنين ضعف آليات .5
 

  

 :9األداة رقم 
 جدول محتويات التقرير التشخيصي
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 للتقرير للتشخيصيجدول محتويات مقترح : 0.9نموذج عمل رقم    

 ملخص

 (ال تزيد عن صفحتين) مقدمة عامة 
 هداف التقريرأ -
 التقرير إعدادمنهجية  -

 (صفحات 4ال تزيد عن ) لمحة عامة عن التجمع السكاني 
 والتاريخ الموقع الجغرافي والمساحة -
 ... الديموغرافيا -

  التنموية مجاالت التشخيص  

 البنية التحتية والبيئية -
o الطاقة  
o المواصالتالطرق و 
o البيئة 
o المياه وتصريف المياه 
o النفايات الصلبة 
o اإلسكان 

 المجال االقتصادي -
o الزراعة 
o السياحة 
o الصناعة والتجارة 
o الخدمات 

 المجال االجتماعي -

   في تحضير التقرير التشخيصي ساسياألمساعدة فريق التخطيط  األداةالغرض من 
 ذج العمل المخصصونم الموارد الالزمة

  ----- مدة التنفيذ المقترحة
 ساسياأليق التخطيط فر الجهة المنفذة

   ، ويمكن االستعانة بخبراءساسياألفريق التخطيط عضاء أ المشاركون
 "تحضير التقرير التشخيصي"في الدليل وهو بعنوان  3.2راجع نشاط رقم  مالحظات

لتحضير التقرير التشخيصي الخاص  0.9بنموذج عمل رقم  رشاديمكن االست  التنفيذ إجراء
 بالتجمع السكاني

 ودليل التجمع ( 0.7نموذج )نتائج تقييم المجاالت التنموية ن أ ي/ال تنسى
  للتقرير التشخيصي  ةأساسي تهي مدخال( 3.7نموذج )السكاني 

داة
األ
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o التعليم 
o الصحة 
o  والتمكين االجتماعيةالحماية 
o  والتراثالثقافة 
o الرياضة 
o سكانال 

 والحكم الرشيد دارةمجال اإل -
o الكوارث إدارةاألمن و 
o التخطيط 
o المعلومات 
o  الهيئات المحليةالتطوير المؤسسي في 

 ة للتجمع السكانيساسيالقضايا األ 

 مالحق 

 دليل التجمع السكاني -

  ذات عالقة بعملية التشخيص... تفاصيل، دراسات، خرائط  -

 

  

 :01األداة رقم 
 للتجمع السكاني ةولويالقضايا التنموية ذات األتحديد 
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للتجمع القضايا التنموية ذات األولوية   ديدفي تح ساسيمساعدة فريق التخطيط األ الغرض من األداة
 ىاألوللورشة العمل السكاني تحضيرا 

 نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة
 ساعات  2 المقترحةمدة التنفيذ 

 ساسيفريق التخطيط األ الجهة المنفذة
المجلس و لجان المجاالت التنموي ن عن ليممثيمكن االستعانة ب( حسب الحاجة) المشاركون

  المحلي
في  2.2رقم و" تشخيص المجاالت التنموية"في الدليل بعنوان  0.2رقم  راجع نشاط مالحظات

 "للتجمع ولويةاألتحديد القضايا التنموية ذات "الدليل 
لكل مجال  ولويةبمراجعة القضايا التنموية ذات األ ساسييقوم فريق التخطيط األ  التنفيذ إجراء

 .تنموي بناء على التشخيص والتحليل االستراتيجي

 التعديل الالزم على هذه القضايا من حيث دمج أكثر من  إجراءيقوم الفريق ب
قضية واحدة أو تعديل الصياغة أو حذف قضية، آخذا باالعتبار الربط مع 

 .ات سابقة الذكررشادالتشخيص وتحليل جذور القضية واإل

 يعمل الفريق  ،اقضاي 5 مجال تنموي رئيسيي في حال تجاوز عدد القضايا أل
باالستعانة بتحليل جذور أكثر للتجمع  أولويةمنها ذات  قضايا 5على اختيار أهم 

 .القضية

  يقيم الفريق تكاملية القضايا للمجاالت التنموية األربع، وتناسقها ويحرص على
 حذف أي تكرار، ويضمن الصياغة اللغوية المناسبة لكل قضية 

  يقوم فريق التخطيط بجمع كل القضايا التنموية من جميع المجاالت بصيغتها
وتصبح هذه هي القضايا التنموية ذات ( قضية 21مجموع ال يتجاوز )النهائية 

بشكل أولي )المدينة /التنموي للبلدة طارللتجمع السكاني، وهي تشكل اإل ولويةاأل
 (.لحين عرضها على المجتمع في ورشة العمل األولى

 االجتماع توثيق مجريات يقوم فريق التخطيط ب 

 :11األداة رقم 
 العمل األولى التحضير لورشة
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 ىاألولفي التحضير لورشة العمل  ساسيمساعدة فريق التخطيط األ الغرض من األداة
 نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة

 ( بما في ذلك توزيع الدعوات)يام أ 3 مدة التنفيذ المقترحة
 ساسيفريق التخطيط األ الجهة المنفذة

  المحلي، المجلس لجان المجاالت التنموي ن عن لولجنة ممثلي أصحاب العالقة، ممث المشاركون
 "ولويةاألتحديد القضايا التنموية ذات "في الدليل وهو بعنوان  2.2راجع نشاط رقم  مالحظات

لتحضير الدعوات الخاصة للمشاركين،  0.00بنموذج عمل رقم يمكن االستعانة   التنفيذ إجراء
بما في ذلك  ،ىاألولوالقيام بما يلزم من تحضيرات لوجستية لعقد ورشة العمل 

 تجهيزات القاعة والضيافة

 الدعوات باستخدام الوسائل المتاحة، يفضل مراعاة التنويع في تخصصية  هتوج
التنموي وذلك لتغطية مجاالت العمل  ،مكنأالمشاركين ما واهتمام وتمثيل 

 المختلفة سابقة الذكر، ولتغطية قطاعات مختلفة وممثلة من المجتمع  

  يتم تزويد القاعة بجهاز عرضLCD  وجهاز كمبيوتر محمول ولوح قالب
شريط ومختلفة،  بألوانق دائرية صلواولوان مختلفة، أقالم تخطيط بوأ، 4عدد 

 رة تصوير رقميةيمكايضا توفير أق شفاف، كما يفضل صال

  بعد انتهاء اللقاء، يتم تحضير تقرير لتوثيق مجريات ومخرجات ورشة العمل
 :رئيسية هي أجزاءن يتكون التقرير من ثالثة أى؛ يمكن األول

 مقدمة -
 مجريات اللقاء   -

نص الدعوة، قائمة الحضور، مادة العرض، صور من )المالحق  -
 (الخ... اللقاء، 

داة
األ

 
قم 

ر
1

1 

 :تذكير

من المجتمع بما في ذلك مراعاة مشاركة فئات مختلفة 

 الشباب والنساء وغيرهم
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  ىاألوللورشة العمل مقترح  برنامج: 0.00نموذج عمل رقم 
 "التنموية الرؤية والتوجهاتالقضايا وتحديد "بعنوان  يوه ىاألوللورشة العمل مقترح  برنامج

  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح
 (صباحا تاسعةيبدأ الساعة ال) التسجيل دقيقة 36
  الترحيب واالفتتاح دقيقة 15
 التعارف وكسر الجليد دقيقة 15
 المختلفة ةلمجاالت التنمويلعرض نتائج التحليل التشخيصي  دقيقة 66
 قهوة استراحة يقةدق 15
 نقاش حول تشخيص المجاالت التنموية دقيقة 36
  من قبل المشاركين ولويةاألتحديد القضايا التنموية ذات لكيفية عرض مبسط تقديم  دقيقة 16
في كل مجـال   ولويةاألالقضايا التنموية ذات  أهم وتقييم  مراجعةمجموعات عمل مصغرة ل دقيقة 66

 ة األربعةمجاالت التنمويالمن 
 استراحة غداء دقيقة 66
 عرض ونقاش مخرجات عمل المجموعات في المجموعة الكاملة دقيقة 46
 عرض مبسط لمفهوم الرؤية  دقائق 15
 لصياغة رؤية تنموية للمحافظةعمل مصغرة مجموعات  دقيقة 36
 عرض ونقاش نتائج عمل المجموعات في المجموعة الكاملة دقيقة 36
 تامتقييم واخت دقيقة 16
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 ولويةاألالمشاركين في تحديد القضايا التنموية ذات في تسهيل عمل الورشة  ة/مساعدة ميسر األداةالغرض من 
 للتجمع السكاني 

ق ص، شريط اللوان مختلفةأتخطيط ب مأقالأنماذج العمل المخصصة، لوح قالب،  الموارد الالزمة
 شفاف

 دقيقة 111 مدة التنفيذ المقترحة
  الورشة ة/ميسر الجهة المنفذة

الكادر الفني قي ، لجان المجاالت التنموي ن عن والعالقة، ممثل أصحابلجنة ممثلي  المشاركون
  المحليالمجلس الهيئة المحلية، 

 "ولويةاألتحديد القضايا التنموية ذات "في الدليل وهو بعنوان  2.2راجع نشاط رقم  مالحظات
أربع مجموعات عمل مصغرة بحيث يتم اختيار أعضاء كل  إلىيقسم الحضور   التنفيذ إجراء

مجموعة بشكل عشوائي وليس حسب التخصص أو االهتمام، ويكون عدد 
 أشخاص  11 إلى 8أعضاء المجموعة الواحدة من 

 من خالل نشاط عصف -في مجموعات العمل المصغرة  يطلب من المشاركين
لجان التي نتجت عن عمل ( العشرين)التنموية القضايا مراجعة  -ذهني

ن تم التغلب عليها أو إ، والتي ساسيوفريق التخطيط األ المجاالت التنموية
التطوير وتحقيق التنمية في التجمع حداث إاستغاللها بشكل فعال ستساهم في 

 .0.03نموذج عمل رقم ية المبينة في رشاداإل األسئلةالسكاني، يمكن االستعانة ب

 مراجعة هذه القضايا، وتعديلها أو دمج أكثر من قضية عة بتقوم كل مجمو
ة قضية، وذلك استرشادا بالتشخيص وبتحليل جذور إضافواحدة، أو حذف أو 

بحيث يتم اختيار أهم خمس قضايا على أن يكون ، (01، 8، 7األدوات )القضايا 
في تلخيص نتائج هذا  اللوح القالب ويمكن استخداميجابية، إحداها على األقل إ

 النقاش

 نموذج عمل ، يمكن استخدام على الحضور بعد عرض نتائج عمل المجموعات
 .بتفرعاتهامجاالت  األربعلتصنيف القضايا التنموية وتبويبها ضمن  3.03رقم 

 بعد تصنيفها وتبويبها بحسب نموذج عمل رقم القضايا وتوثيقها  لخيصت يتم
3.03   

داة
األ

 
 رقم

0
3 

 :03األداة رقم 
 للبلدة/للمدينة ةالتنمويأولويات القضايا تحديد 
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 للتجمع السكاني ولويةاألالقضايا التنموية ذات  ية لتساعد في تحديدإرشادسئلة أ: 0.03نموذج عمل رقم  

 

 

 تنموية؟ إستراتيجيةلماذا نريد خطة  -

ن تعزز من بعض نقاط القوة التي يتمتع بها أمستغلة والتي يمكن لها الالفرص غير  أهم ما هي  -

 ؟التجمع

 ؟السكاني تنمية في التجمعالتطوير والالمشاكل التي تعيق  أهم هي  ما -

 ؟السكاني نقاط الضعف التي نريد التغلب عليها في التجمع أهم هي  ما -

 ؟التهديدات التي قد تعيق التطوير والعمل التنموي في التجمع أهم هي  ما -

 ؟المبادرات التطويرية جازنإما هي العوائق التي تحد من  -

 ؟ععلى مستوى التجم اكبير ايجابيإ اتغيرذا حلت ستحدث إهي المشاكل التي  ما -

 ؟التهديدات التي قد تضعف من نقاط قوة يتمتع بها التجمع السكاني أهم ما هي  -

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مثا
 

  

 :02األداة رقم 
 تحديد الرؤية التنموية
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الورشة في تسهيل عمل المشاركين في تحديد الرؤية التنموية للتجمع  ة/مساعدة ميسر الغرض من األداة
 السكاني 

 قالمأ، A4ق شفاف، ورق صمختلفة، شريط ال بألوانقالم تخطيط ألوح قالب،  الموارد الالزمة
 دقيقة  91 مدة التنفيذ المقترحة

 الورشة  ة/ميسر الجهة المنفذة
الكادر الفني قي ، لجان المجاالت التنموي لجنة ممثلي أصحاب العالقة، ممثلون عن  المشاركون

 المحليالمجلس الهيئة المحلية، 
 "تحديد الرؤية التنموية"في الدليل وهو بعنوان  0.4راجع نشاط رقم  مالحظات

و أ)الورشة  ة/يقوم ميسر 0.02رقم نموذج عمل باالستعانة بالمادة المبينة في   التنفيذ إجراء
بتقديم عرض حول مفهوم الرؤية وخصائصها بهدف زيادة معرفة ( من يكلفه

 .ووعي المشاركين حول الموضوع
  الورشة بشرح  ة/، يقوم ميسر3.02بنموذج عمل رقم من خالل االستعانة

خطوات تحديد وصياغة الرؤية التنموية للتجمع السكاني من خالل نشاط عصف 
تكون نفس  أنممكن ) به المشاركون في مجموعات عمل مصغرةذهني يقوم 

مجموعات العمل المصغرة السابقة، ومن الممكن استحداث مجموعات مختلفة 
 . (تختار بشكل عشوائي أيضا

 ات مكانالمشاركين على ضرورة التركيز على االيجابيات واإل ة/يوجه الميسر
 صيغة مقترحة للرؤية  إعداد لى التحديات فيعالتغلب  إلىة ضافوالمصادر، باإل
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 هاإعدادومراحل  مادة توضيحية حول مفهوم الرؤية وخصائصها: 0.02رقم  نموذج عمل   

 ؟هي الرؤية ما
 تصور مسبق لما ستكون عليه المدينة مستقباًل. 
  تصور شمولي يعكس ما تطمح المدينة أن تحققه في المستقبل. 
   تحديات، أخطار طموحات، ،يات قائمةإمكان موارد متوفرة،للمستقبل يرتكز على حقائق،  تصور. 

 الرؤية بمثابة البوصلة التي توجه عملية التخطيط التنموي 
 خصائص الرؤية

 سنة 16 مرتبطة بمدة زمنية. 
  تتضمن تحديات لكنها واقعية. 
  تعكس أولويات جميع الجهات ذات العالقة. 
  تسعى لخلق بيئات تنافسية. 

  في المنطقةذوي العالقة تحدد أدوار. 
  سهلة الفهم من قبل جميع المواطنين. 
  تعبر عن القيم والمعتقدات والغايات لجميع قطاعات المجتمع وال تتعارض معها . 
  التنموية على المستوى المحلي واإلقليمي والوطني األهدافذات عالقة ب. 
 الرؤية إعدادمراحل 
 وجدت إنللتجمع السكاني /مدينةمراجعة رؤى قائمة أو سابقة لل 
  اإلطالع على رؤى لمناطق أخرى 
  وياتاألولو الطموحاتصياغة عدة بدائل لرؤى حول المدينة تعكس /تكوين 
  اختيار الرؤية األنسب التي ترتكز على العناصر والخصائص 

  مختلفة مدنمن  تنموية أمثلة لرؤى
 رؤية مدينة عدن: 

 مدينة حديثة باقتصاد مرتكز على خدمات بحرية جوية، تجارة دولية وخدمات سياحية مسةتخدما   ”
 .“قدرات المدينة التنافسية لتصبح قطبا  جاذبا  لالستثمار المحلي والدولي

   بلدة العيزريةرؤية: 

صةحية  مدينة سياحية مزدهرة اقتصاديا، يحظى فيها الزائر والمقيم بتلبية حاجاته في بيئةة  ”
 "تجمع بين عراقة الماضي واشراقة المستقبل، تسودها العدالة االجتماعية، قوامها األمن واألمان

  دبيرؤية مدينة: 

 "متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح مدينة”
 
 
 
 
 
 
 

 :مالحظة
لى الجوانب عالتركيز عند صياغة الرؤية للبلدة، لذلك يفضل /للمدينة المشرقمستقبل الالرؤية تعبر عن 

، وعدم التركيز في رؤيتها المستقبلية هاليظهر تميز في المنطقة( والموارد ياتمكانالفرص واإل)االيجابية 
 فقط على النقاط السلبية التي يجب التغلب عليها
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 خطوات صياغة رؤية تنموية لتجمع سكاني: 3.02رقم  نموذج عمل
 الخطوة الرقم

 11-9المجموعـة عـن    أفرادن ال يزيد عدد أتقسيم المشاركين في مجموعات عصف ذهني مصغرة، على  0
   .شخاصأ

مادة العرض الخاصة بنتائج التحليل التشخيصي التي مراجعة خذ مدة عشرة دقائق لأالطلب من المجموعات  3
  .المؤثرات االيجابية والسلبية المؤثرة في العملية التنموية أهم ؛ وذلك الستذكار تم تقديمها في الفترة الصباحية

مدينتهم، ما الذي كيف يريدون أن يكون مستقبل لمدة دقيقتين أن يفكروا بصمت  فراد المجموعاتأمن  الطلب 2
 ات المتوفرة التي يمكن بناء صورة للمستقبل عليها؟مكان؟ ما هي اإلنن يروه مختلف عن اآلأيريدون 

تعبر وصفية و عبارات أكلمات  مشارك خذ مدة عشرة دقائق يكتب خاللها كلأفراد المجموعات أطلب من ال 4
  .ته المستقبلية للمدينةرؤي عن

تستعرض كل مجموعة الكلمات والعبارات الوصفية المقترحة من قبل في مدة ال تزيد عن خمسة عشر دقيقة،  5
ومن ثم فكار الرئيسية، تتفق المجموعة على األ، العبارات المتشابهةو أ/فرادها، يتم بعد ذلك تجميع الكلمات وأ

    .لمدينةالتنموية ل اعن رؤيته للتعبير واحدة (و جملةأ) صياغتها في فقرةتقوم ب
صـيغة معينـة،   تمهيدا لالتفاق على  مام كافة المشاركينأيطلب من كل مجموعة عرض صيغتها المقترحة  6

وفي حـال  . كثر من صيغةأو الدمج بين أالصيغ المقترحة،  إلحدىوهذا قد يتم من خالل اختيار المشاركين 
المدة المتوقعة لهذه المهمة هي  .عدم االتفاق على صيغة معينة يمكن اللجوء للتصويت على الصيغ المقترحة

 .دقيقة 35
   ما قد يلزم من تعديالت لغوية جراءإلتم مراجعة الصيغة المتفق عليها ت 7
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التنموية  األهداففي تحديد  لجان القضايا المجتمعيةو ساسياألمساعدة منسق فريق التخطيط  الغرض من األداة
 للبلدة/مدينةلل

 العمل المخصصةنماذج  الموارد الالزمة
 أسبوع مدة التنفيذ المقترحة

 المجتمعية القضايافريق التخطيط، لجان  ة/منسق الجهة المنفذة
  فريق التخطيط األساسي+  المجتمعية القضايا عضاء لجانأ المشاركون

 "التنموية األهدافتحديد "في الدليل وهو بعنوان  3.4راجع نشاط رقم  مالحظات
فريق التخطيط  ة/يقوم منسق ،0.04رقم  نموذج عملباالستعانة بالمادة المبينة في   التنفيذ إجراء

التنموية وخصائصها بهدف زيادة  األهدافبتقديم شرح حول مفهوم ( و من يكلفهأ)
حول الموضوع؛ ويكون ذلك من خالل  المجتمعيةالقضايا معرفة منسقي لجان 

 .المجتمعيةالقضايا  لجاناجتماع يعقد خصيصا لهذا الغرض يحضره منسقو 
  فريق  ة/، يقوم منسق3.04بنموذج عمل رقم في نفس االجتماع، وباالستعانة

في  إتباعهاالخطوات الواجب  المجتمعيةالقضايا التخطيط بالتوضيح لمنسقي لجان 
 .للمدينة/للبلدةالتنموية  األهدافتحديد 

 وتحليل جذور  ولويةاألالقضايا التنموية ذات فريق التخطيط بتوزيع  ة/يقوم منسق
 -نماذج القضايا، وكذلك يقوم بتوزيع ارؤية التنموية التي حددت مسبقلالمشاكل وا

كل بحسب  المجتمعيةالقضايا  على منسقي لجان( 2.04نموذج عمل رقم ) األهداف
 .مجاله

 المجتمعية ضرورة القضايا  فريق التخطيط بالتوضيح لمنسقي لجان ة/يقوم منسق
 .الرؤية التنموية وتحليل جذور القضاياوالربط بين األهداف التنموية 

 لالزمة لتحديد تقوم كل لجنة من لجان القضايا المجتمعية بعقد االجتماعات ا
 .لجنةلكل  األهداف التنموية

  تمهيدا لعرضها على ممثلي أصحاب العالقة في ورشة العمل  األهدافيتم توثيق
 الثانية  

داة
األ

 
قم 

ر
0

5 

 :04األداة رقم 
 تحديد األهداف التنموية



 3102 الفلسطينية مدن والبلداتلل التخطيط التنموي االستراتيجيدليل  -كتيب األدوات واألمثلة 
  

 61 

 وخصائصها التنموية األهدافمادة توضيحية حول مفهوم : 0.04رقم عمل  نموذج
 ؟التنموية األهدافهي  ما

 

 وبذلك خالل فترة تنفيذ الخطة للبلدة/التنموية هي عبارات موجزة تصف التوجهات التنموية للمدينة األهداف ،
 . التنموية ستراتيجيةالعام للخطة اإل طارتشكل اإل

 ما الذي نريد عمله لتحقيق التنمية ورفـع المسـتوى المعيشـي    "التنموية تجيب على سؤال  األهداف
 . للبلدة/ويات التنموية للمدينةاألولوبذلك فهي تعرف " للمواطنين؟

 مؤشـرات   توضـع و المشروعاتتحدد فبناء عليها )الخطة وتقييمها صميم تالتنموية مهمة ل األهداف
 .(القياس

 خيارات العمل التنموي المستقبلي في المدينةتقييم لالتنموية تشكل مرجعا  األهداف . 
 التنموية األهدافخصائص 
 ن تعمل على تحقيق الرؤية التنموية للمدينةأ  

 محددةن تكون أ (Specific) : إليهنريد الوصول  عماليست عامة، بل تعبر بشكل صريح وواضح 

 قابلة للقياسن تكون أ (Measurable) :ممكن قياس مدى تحققها خالل وبعد تنفيذ الخطة 

 قابلة للتحقيقن تكون أ (Attainable) :العتبـار نقـاط القـوة    اخـذ ب تكون قابلة للتحقيق من خالل األ
 للبلدة/والضعف للمدينة

 واقعيةن تكون أ (Realistic) :للبلدة/باالعتبار القدرات والموارد المتاحة للمدينة تأخذ 

 زمني إطارمرتبطة بن تكون أ (Time-dated) :ن تكون قابلة للتحقيق خالل فترة زمنية محددةأ 

      SMART بأنهاالتي تحقق هذه الخصائص  األهدافتوصف : مالحظة
 

 تنموية لتجمع سكانيال األهدافتحديد  خطوات: 3.04نموذج عمل رقم 
 الخطوة الرقم

كل لجنة بتوزيع نماذج العمـل الالزمـة    ة/، يقوم منسقلجان القضايا المجتمعيةل متوازية يتم عقد اجتماعات 0
 .  التنموية األهدافلية وخطوات تحديد آ ا/عضاء لجنتهومن ثم التوضيح أل

 تالتي حـدد  ولويةالقضايا التنموية ذات األمراجعة  اللجنةعضاء أيطلب من وفي نفس االجتماع، بعد ذلك،  3
نتـائج  ) في العمليـة التنمويـة   المؤثرة ذات العالقة المؤثرات االيجابية والسلبيةأهم مراجعة  يضاأ، ومسبقا

 . ، والرؤيا(التحليل التشخيصي
في فهـم  ساعد حيث أن هذه تلتنموية، اوالرؤية  جذور القضايا مراجعة تحليلعضاء اللجنة أمن أيضا  طلبي 2

جـذور  ة مما يساعد في تحديد ما يمكن عمله لمعالج ،عمقأبشكل والتوجهات التنموية المستقبلية القضايا هذه 
 .واالستفادة من الفرص والموارد الموجودة الستثمارها بشكل أفضل سبابهاأوالتغلب على  المشاكل

أخذ الرؤية باالعتبار تمهيدا الختيار األهداف األكثر أهميـة، مـع   مع ، ةقترحبتقييم أهدافها المتقوم كل لجنة  4
 . مراعاة أن ال تزيد عدد األهداف المقترحة ألي قضية عن ثالثة أهداف

 :على األسئلة التالية اإلجابةيمكن للمجموعة مراجعة وتقييم أهدافها المقترحة من خالل 
 ة؟أساسيقضايا تنموية /يعالج قضيةس في حال تحقق هل الهدف المقترح 

 هل الهدف مرتبط بالرؤية؟ 

 صفة  ى الهدفهل ينطبق علSMART؟ 

  في مرحلة التشخيص؟ تالهدف باالعتبار الفرص والمعوقات ذات العالقة التي حدد يأخذهل 
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  خرى؟أهداف أو أنه تكرار لهدف أم أ ذاتههل الهدف مهم بحد 

  إجراء األمرهل الهدف المصاغ هو في واقع (action )وليس هدف (objective)؟ 
 .2.04نموذج عمل رقم لجنة توثيق مخرجات عملها باستخدام يطلب من كل  6
ات ومن عـدم  غاالصي وتوثيق مخرجات عمل اللجان المختلفة للتأكد من يقوم فريق التخطيط الحقا بمراجعة 7

   .األهدافوجود تكرار في 
 

  
 
 
 
 
 
 

  األهداف -نموذج القضايا: 2.04عمل رقم نموذج 
 :المجال

 األهداف القضية الرقم
   

 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :مالحظة
 :ما يلي األهدافمثلة على من األ. بأسماء األهدافعادة تبدأ صياغة 

 تحسين البنية التحتية للنظام المروري في المدينة -
 الزراعية للتجمع السكاني اإلنتاجيةزيادة  -

 تحسين مستوى الخدمات الصحية في المدينة -

 زيادة كميات المياه المتاحة للمدينة -

 :مالحظات
 يجب أن ترتبط األهداف بالقضايا التنموية ذات األولوية -

 يجب التركيز على األهداف األكثر أهمية والتي تعالج جذور القضايا -

 يجب تقليل عدد األهداف ما أمكن -

تحققها، لذلك مـن الضـروري أن تكـون األهـداف      ترتبط األهداف بمؤشرات قياس مدى -
(SMART ) ومؤشراتها(CREAM) والتي ستوضح قيمة الهدف المنشود كما سيبين الحقا ، 
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 :9مثال 
 األهداف -نموذج القضايا: 2.04قم عمل رنموذج 
 األهداف القضية الرقم

ضعف البنية التحتية لقطاع الطرق  .1
 والمواصالت

 زيادة المساحات المخدومة بشبكة الطرق 
تحسين وضع الطرق القائمة من جميع النواحي 

 ( إشارات, أثاث, مسار, عرض)
 زيادة المناطق المخدومة بالشبكة  ضعف البنية التحتية لنظام المياه  .2

 تقليل نسبة الفاقد وتحسين أداء شبكة المياه 
المياه وزيادة القدرة تحسين البنية التحتية لنظام 

 التخزينية
 موقع الطوارئ  إلىزيادة سرعة الوصول  الكوارث إدارةنظام ضعف  .3

 توفير العناية األولية في الحاالت الطارئة 
توفير البنية التحتية البسيطة في الحاالت البسيطة 

 والمتوسطة داخل البلدة 
اء ضعف البنية التحتية لشبكة الكهرب .4

 مالئمة توزيع المحوالتوعدم 
 

 زيادة القدرة الكهربائية في جميع المناطق 
 زيادة المناطق المخدومة بالشبكة 

ضعف البنية التحتية للقطاع  .5
الزراعي وتدني مستوى الخدمات 

 الزراعية

 زيادة مساحة األراضي الزراعية وتأهيلها 
 تحسين وتطوير المنتجات الزراعية وتسويقها 

وجود متنزهات وأماكن  عدم .6
ترفيهية، وضعف االهتمام باألماكن 

 التاريخية

 تجميل البلدةوتشجيع السياحة الداخلية 

 تطوير السياحة التراثية

ضعف البناء المؤسسي للهيئة  .7
 المحلية

 الهيئة المحليةتطوير البناء المؤسسي في 
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في وضع مؤشرات لقياس مدى  لجان القضايا المجتمعيةمساعدة منسق فريق التخطيط ومنسقي  األداةالغرض من 
  األهدافتحقق 

 قالمأنماذج العمل المخصصة،  الموارد الالزمة
  أسبوع مدة التنفيذ المقترحة

 لجان القضايا المجتمعية ومنسق فريق التخطيط ومنسق الجهة المنفذة
  ساسياأل، فريق التخطيط لجان المجاالت التنموي عضاء أ المشاركون

 "األهدافوضع مؤشرات لقياس مدى تحقق "في الدليل وهو بعنوان  0.5راجع نشاط رقم  مالحظات
 التنموية األهدافالقضايا وبتسجيل ( و من يكلفهأ)فريق التخطيط  ة/يقوم منسق  التنفيذ إجراء

القضايا ن أ ي/الحظ. 0.05نموذج عمل رقم لكل مجال من المجاالت مستخدما 
 .مسبقا تحديدهاتم التنموية قد  األهدافو

 بشرح خطوات  فريق التخطيط ة/منسق، يقوم 3.05بنموذج عمل رقم االستعانة ب
خالل اجتماع يعقد خصيصا لهذا الغرض يحضره منسقي  وضع مؤشرات القياس

 .تمعيةلجان القضايا المج

  بعقد اجتماعات للجانهم لوضع مؤشرات  لجان المجاالت التنموي يقوم منسقو
 .3.05بنموذج عمل رقم   ايضاالقياس مستعينين 

 تتم مراجعة مخرجات عمل اللجان من قبل فريق التخطيط تمهيدا العتمادها ،
    .2.05بنموذج عمل رقم ويمكن االستعانة 

داة
األ

 
قم 
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 :05األداة رقم 
 األهدافوضع مؤشرات لقياس مدى تحقق 
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  المؤشرات  -األهدافمصفوفة : 0.05رقم  نموذج عمل
 :المجال

 داة القياسأ ةمصدر المعلوم الحالية القيمة المؤشر الهدف القضية
      

    
     

    
     

    
      
 

 التنموية  األهدافخطوات وضع مؤشرات قياس مدى تحقق : 3.05نموذج عمل رقم 
 الخطوة الرقم

التنموية لكل مجال من مجـاالت العمـل التنمـوي     األهدافالقضايا وبتسجيل فريق التخطيط  ة/يقوم منسق 0
 .القضايا المجتمعيةلجان ، ومن ثم توزيعها على 0.05رقم مستخدما نموذج 

ات تعقـد  /خـالل اجتمـاع   1.15بتكملة تعبئة نموذج العمل رقم  لجان القضايا المجتمعيةتقوم كل لجنة من  3
 :التالية لوضع المؤشرات األسئلة؛ هذا ويمكن للجان االستعانة بخصيصا لذلك

 كيف لنا قياس التقدم نحو تحقيق هدف ما؟ -
 ما؟هو المؤشر المناسب لمراقبة هدف ما  -

 كيف لنا قياس درجة التقدم نحو هدف ما في حال تعذر قياسها بمؤشر كمي؟ -

 :خرى يجب مراعاة الخصائص التالية للمؤشراتأمن ناحية 
 يجب اختيار المؤشرات المناسبة بحيث تكون ذات أهمية في تحقيق الهدف وسهلة القياس -
 يجب أن تصاغ المؤشرات بلغة واضحة ومحددة -
 :، وهي كالتاليCREAMمن مواصفات المؤشرات الجيدة أنها  -

o  واضحة(Clear:) محددة وغير مبهمة المعنى 
o  مرتبطة باألهداف(Relevant) :مناسبة للموضوع ذي العالقة 
o  اقتصادية(Economic) متوفرة بتكلفة مالية معقولة 
o  مناسبة(Adequate:) قادرة على توفير أساس كاف لتقييم األداء  
o  قابلة للمتابعة والرصد(Monitorable) :مستقلمنها بشكل لتحقق رصده وا مكانباإل 

الخاص بالتخطيط التنموي  يالمؤشرات المدرجة في الموقع االلكترونمن يمكن االستعانة بعينة  -
 /http://www.baladiyat.ps/ar االستراتيجي

   
 يتم مراجعة وتوثيق مخرجات عمل المجموعات تمهيدا العتمادها 3

 
 :01مثال 

 المؤشرات  -مصفوفة األهداف: 0.05رقم  نموذج عمل

http://www.baladiyat.ps/ar/
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 المياه :المجال
 القيمة المؤشر الهدف القضية

 الحالية
  مصدر
 ةالمعلوم

 القياسداة أ

ضعف البنية 
التحتية لنظام 

 المياه

مساحة زيادة 
المناطق 

 المخدومة بالشبكة

الهيئة  53 (كم)طول شبكة المياه 
 المحلية

 قسم الهندسة
الهيئة  685 (2112)عدد االشتراكات 

 المحلية
 قسم الجباية

     
    

 الكوارث إدارةاألمن و :المجال
مصدر  القيمة المؤشر الهدف القضية

 المعلومات
 أداة القياس

 إدارةنظام  فضع
 الكوارث

زيادة سرعة 
 إلىالوصول 

 موقع الطوارئ 

 إلىالزمن الالزم للوصول 
 موقع الحدث 

الهيئة  ساعة1
، المحلية

مركز الدفاع 
 المدني

 العالقات العامة

 

الهيئة  0 طوارئتوفر مركز 
 المحلية

 العالقات العامة

     
    

 الزراعة :المجال
مصدر  القيمة المؤشر الهدف القضية

 المعلومات
 أداة القياس

 البنية ضعف
 للقطاع التحتية

 وتدني الزراعي
 مستوى
 الخدمات
 الزراعية

زيادة مساحة 
األراضي الزراعية 

 وتأهيلها 
 

مساحة األراضي 
 الصالحة للزراعة 

مديرية  
الزراعة 

الهيئة و
 المحلية

الصورة 
 الجوية

أطوال الطرق 
 الزراعية المؤهلة

 

 

عدد اآلبار الزراعية 
 المؤهلة

 سجل المديرية 
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 اتعوفي عملية اقتراح مشر لجان القضايا المجتمعيةمساعدة منسق فريق التخطيط ومنسقي  الغرض من األداة
 تنموية وتوصيفها  

 قالمأنماذج العمل المخصصة،  الموارد الالزمة
 أربعة أسابيع  مدة التنفيذ المقترحة

 لجان القضايا المجتمعية  وفريق التخطيط ومنسق ة/منسق الجهة المنفذة
  ساسي، فريق التخطيط األلجان القضايا المجتمعية عضاءأ المشاركون

 "تنموية وتوصيفها اتعواقتراح مشر"في الدليل وهو بعنوان  3.5راجع نشاط رقم  مالحظات
 األهدافبتسجيل القضايا و( ا/و من يكلفهأ)فريق التخطيط  ة/يقوم منسق  التنفيذ إجراء

ن أ /الحظ. 0.06نموذج عمل رقم والمؤشرات لكل مجال من المجاالت مستخدما 
 .ؤشراتها قد تم تحديدها بشكل مسبقالتنموية وم األهدافالقضايا و

  فريق التخطيط بشرح خطوات  ة/، يقوم منسق3.06بنموذج عمل رقم باالستعانة
تنموية وتوصيفها خالل اجتماع يعقد خصيصا لهذا الغرض  اتعواقتراح مشر
 .لجان القضايا المجتمعية ويحضره منسق

  اتعوبعقد اجتماعات للجانهم القتراح مشر  لجان القضايا المجتمعيةيقوم منسقو 
 .3.06بنموذج عمل رقم  يضا أتنموية وتوصيفها مستعينين 

  األساسي، ويقوم تتم مراجعة مخرجات عمل اللجان من قبل فريق التخطيط
على ( جغرافيا)البرامج مكانيا /المشروعات عبإجراء التعديالت الالزمة وتوزي

ستعانة بأعضاء لجان القضايا التنموية ذات العالقة البلدة وذلك باال/خريطة المدينة
 .بالمشروع

  تمهيدا يتم إعداد الصيغة المعدلة للمشروعات وأوصافها وتوزيعها المكاني وذلك
 .   لعرضها على ممثلي المجتمع المحلي خالل ورشة العمل الثانية

 :06األداة رقم 
  تنموية وتوصيفها اتعواقتراح مشر
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 اتعوشرالم-األهداف-القضيةمصفوفة : 0.06رقم  نموذج عمل
 :المجال

التدخالت  المؤشرات األهداف أسبابها القضية
 (اتعوالمشر/البرامج)

 المقترحة

 الموقع األثر اإلجراءات

        
      
       
      
       
      

 
 مالحظات
 هي البرامج أو المشروعات المقترحة: التدخالت

 أنشطة محددة تشكل مركبات أساسية للبرنامج أو المشروع: اإلجراءات
 األثر أو النتيجة المتوقعة لتنفيذ برنامج أو مشروع: األثر
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 00مثال 
 المشروعات-األهداف-مصفوفة القضية: 0.06رقم  نموذج عمل

 :المجال
التدخالت  المؤشرات األهداف أسبابها القضية

 (اتعوالمشر/البرامج)
 المقترحة

 الموقع األثر اإلجراءات

ضعف الموارد  ضعف تجهيز المختبرات والمكتبة
المالية لدى 

 الوزارة

تحسين نوعية 
 اتالمكتب

 والمختبرات
 وتجهيزاتها

عدد األجهزة في 
 المختبرات

مكتبات مختبرات وتطوير 
 في البلدة مدارسال

تزويد المدارس 
 بأجهزة مخبرية

تطوير التعليم من 
 نظري الى تطبيقي

رس األساسية االمد
 في البلدة

التشاور مع 
 الوزارة غير كاف

عدد الكتب في 
 المكتبة

تزويد المدارس بكتب 
 علمية 

ر يفكتتطوير ال
 المنهجي لدى الطالب

المدارس األساسية 
 والثانوية في البلدة
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  تنموية وتوصيفها اتعواقتراح مشرخطوات : 3.06نموذج عمل رقم 
 الخطوة الرقم

، ومـن ثـم   0.06رقم مستخدما نموذج  والمؤشرات األهدافالقضايا وفريق التخطيط بتسجيل  ة/يقوم منسق 0
 .لجان القضايا المجتمعيةتوزيعها على 

ستخدم فيها تنموية في مجالها ت اتعوالقتراح مشرات /اجتماع بعقد لجان القضايا المجتمعيةتقوم كل لجنة من  3
وكـذلك   التقرير التشخيصـي  والأ ن تراجع اللجانأيفضل  ،العصف الذهني أسلوبالتفكير المنفرد و أسلوب

  . والمؤشرات األهدافالمعبأ الذي يلخص القضايا و 1.16نموذج رقم 
 (اتعومشـر /بـرامج )التدخالت تقوم كل لجنة باقتراح مجموعة من عاله، أفي ضوء المراجعات المذكورة  3

التي تنطبـق عليهـا    ز على التدخالتن يركأيفضل . التنموية في مجالها األهداف/قادرة على تحقيق الهدف
 :المواصفات التالية

 تعمل على تحقيقهاو أهداف/هدفمرتبطة ب -
 توفر الموارد الالزمة لتنفيذهات -

 األهداف/مؤشرات القياس التي تم تحديدها مسبقا للهدف تؤثر على -

 ال يوجد عوائق تحول دون تنفيذها -

 تخدم أو تؤثر ايجابيا في عدد كبير من المستفيدين وفئات المجتمع المتنوعة -

 توفر جهة قادرة على تنفيذهات -
المقترحة، حيث يتفق  مشروعاتها/برامجهاتقييم ل أدناهالمبين  2.06رقم نموذج العمل باستخدام تقوم كل لجنة  4

ن ال يزيـد عـدد   أيفضـل  هـذا و . عضاء اللجنة على حال وقيمة كل معيار من خـالل عمليـة نقـاش   أ
؛ لـذا يجـب التركيـز علـى     كعدد نهائي تدخالت 4 إلى 3المقترحة في مجال ما عن  اتعومشرال/برامجال
  .يةأهمكثر األ اتعومشرال/برامجال

  .غراض التوثيق والمراجعةأل اتعومشرال/برامجاليتم االحتفاظ بنماذج تقييم : مالحظة
المقترحة، تقوم اللجان باستكمال تعبئة  اتعومشرال/برامجالبعد االنتهاء من عملية التقييم واالتفاق على قائمة  5

  .هاتوثيق ألغراض 1.16نموذج عمل رقم 
 .مشروع اتفقت عليه اللجنة/برنامجلوضع وصف لكل  4.06نموذج عمل رقم تقوم كل لجنة باستخدام  6
تمهيدا لعرضها على ممثلي المجتمـع   ساسياألاللجان من قبل فريق التخطيط راجع وتوثق مخرجات عمل ت 7

  .المحلي في ورشة العمل الثانية
التنموية ومع قسم الهندسـة فـي الهيئـة    بالتعاون مع لجان القضايا  ساسيالتخطيط األيقوم فريق : مالحظة
ويمكـن االسـتعانة   . البلـدة /على خريطة المدينة( مكانقدر اإل)بتوزيع المشروعات والبرامج مكانيا المحلية 

 12أنظر مثال رقم  -  (GIS)بخبير في رسم الخرائط وأنظمة المعلومات الجفرافية 
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 مالحظات حول وصف المشروع
  األمور التالية إلى اإلشارةضرورة  "المشروع/خلفية عن البرنامج"في بند: 

o خلفية تاريخية حول القضية التي يتناولها المشروع 
o  القضية التنمية التي سيعالجها المشروع إلىذكر أسباب المشكلة، ومن ثم الوصول 
o  ،كان ذلك مناسبا لطبيعة المشروع   إنالبعد المكاني للقضية التي يعالجها المشروع 
o الفئات  المختلفة من المشروع، وكيفية االستفادة منه بشكل عام 
o  (بشكل عام ومجمل)األثر المتوقع من المشروع 

 (حسب طبيعة المشروع ) المستهدفة من يتم ذكر الفئات (" من وكيف)ات المستهدفة /الفئة"في بند
 المشروع وكيف سيخدمها المشروع
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 المقترحة اتعوتقييم المشرل منهجية: 2.06نموذج عمل رقم 
 :المجال

 :المشروع المقترح/البرنامجعنوان 
 

 المعيار
 الذي يعبر عن حال المعيار وقيمته الربعفي  √ إشارةيتم وضع : قيمة المعيار

0 3 2 
 كثر من هدفينأيرتبط ب  هدفين إلىيرتبط بهدف   بهدفال يرتبط   األهدافاالرتباط ب

 كثر من قضيتينأيعالج   قضيتين إلىيعالج قضية   ي قضيةأال يعالج   معالجة القضايا التنموية
الفترة خالل يمكن توفيرها  ال  توفر الموارد المالية

 الزمنية للخطة
  خالل يمكن العمل على توفيرها

 الفترة الزمنية للخطة
  متوفرة 

خالل يمكن العمل على توفيرها   غير متوفرة  توفر الموارد البشرية والمهارات
 الفترة الزمنية للخطة

 متوفرة 

تحةول دون  قانونية وجود عوائق 
 لتنفيذا

  يوجد عوائق ال يمكن التغلب
الفترة الزمنية خالل عليها 
 للخطة

  التنفيذ خالل فترةيمكن التغلب عليها  يوجد عوائق قانونية ال 

تحول دون  سياسةية وجود عوائق 
 التنفيذ

  يوجد عوائق ال يمكن التغلب
الفترة الزمنية خالل عليها 
 للخطة

  الفترة خالل يمكن التغلب عليها
 الزمنية للخطة

 ال يوجد عوائق سياسية 

بما في )للتنفيذ  مؤهلةتوفر جهة 
 ( هيئة المحليةذلك ال

 و تأهيل جهة أيمكن توفير  ال
الفترة الزمنية خالل منفذة 
 للخطة

 الفترة  تأهيلها أو/و يمكن توفيرها
 الزمنية للخطة

  يتوفر جهة مؤهلة
 وجاهزة للتنفيذ

المةرأة،  )خدمة الفئات المهمشة 
الطفل، الشباب، ذوي االحتياجات 

 ( الخاصة

 ال يخدم الفئات المهمشة   إلىيخدم هذه الفئات بشكل محدود 
 متوسط

  يخدم هذه الفئات بشكل
 جيد

فةي  )عدد المناطق المخدومةة  
حالةةة التخطةةيط للمجةةالس   

 (المشتركة

 منطقة واحدة فقط   نصف عدد  إلىما بين منطقتين
 المناطق المشتركة في الخطة 

  أكثر من نصف عدد
المناطق المشتركة في 

 الخطة
 :مجموع النقاط الكلي التقييم

  أولويةة  إعطائةه بعدم ويوصى  ،و غير قابل للتنفيذأ قليل األهمية إمايكون المشروع : 0معيار من المعايير تساوي ي أفي حال كانت قيمة ،
 المقترحة المشروعات/البرامجمن قائمة  إسقاطهويمكن 

  عليا أولوية وإعطائه باعتمادهية ويوصى همالمشروع في غاية األ/البرنامجيكون : 2في حال كانت قيمة كل معيار من المعايير تساوي 

 مع مجموع النقاط الكلي التي يحصل عليها  المشروع/البرنامج أولويةتتناسب درجة : 2 إلى 3ير تتفاوت ما بينيفي حال كانت قيمة المعا 
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  مشروع/برنامجنموذج وصف : 4.06نموذج عمل رقم 
 مشروع/برنامجملخص 

 :مجال التنمويال :رقمال :المشروع/البرنامجاسم 
 تنفيذالمكان  المشروع/البرنامجخلفية عن 

 
 
 
 
 

  
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  
 تنفيذالمدة 

  
مرأة، شباب، فئات مهمشة، ) ات المستهدفة/الفئة المشروع/البرنامجهداف أ

  (الخ
التنموية التي يعمل على  األهداف المتوقعالعدد 

 تحقيقها
  
  

      
  
 

التي تمثل  اتعوالمشر/البرامج المشروع وتكاليفها التقديرية/البرنامج( مركبات)وصف مختصر لنشاطات 
متطلبا سابقا لهذا 

 المشروع/البرنامج
التكلفة التقديرية   (الخبضائع،  ،معدات بما في ذلك خدمات استشارية،) المشروع/البرنامجعناصر /مركبات

($) 
     

  
  

   
   
   
   
   

  دوالر (باألرقام) المجموع
 التشغيل والصيانةادارة واإلعملية  (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)متطلبات األراضي 

 كيف؟  المشروع ليس ذي بعد مكاني األرض غير متوفرة   األرض متوفرة              
 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

    ؟($)العائد المادي السنوي المتوقع 
  ، أدرج الخارطةذي بعد مكانيفي حالة كان المشروع 

 جهة التنفيذ المقترحة
 (حدد)خرى أجهات  (قسام المعنيةاأل/حدد القسم)الهيئة المحلية 

  
  

  
 

 جهة التمويل المقترحة
 (حدد)خرى أجهات  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 

 :ضمنهالمشروع /البرنامجبند الموازنة التي يندرج 
____________________ 

  
 

 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟    غير متوفرة    امتوفرة جزئي متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

 االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع/المصادر
 غير متوفرة   ازئيج متوفرة     متوفرة     الموارد البشرية   مطلوب غير    المنفذة الجهةبناء قدرات 



 3102 الفلسطينية مدن والبلداتلل التخطيط التنموي االستراتيجيدليل  -كتيب األدوات واألمثلة 
  

 73 

 (:حدد)مطلوب  غير متوفرة   امتوفرة جزئي    متوفرة    مخططات/دراسات ________________________ 
     غير مطلوب  امطلوب جزئي   مطلوب دعم جماهيري 

 المشروع/البرنامجثار المتوقعة لتنفيذ اآل
   : ايجابية

  
   : سلبية

  
 المشروع/البرنامجالمعيقات التي تواجه تنفيذ /المخاطر

 ات التغلب عليهاإجراء المعيقات/المخاطر
    
    

 خارطة البعد المكاني للمشروع
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 البرامج التنموية/ التوزيع المكاني للمشروعات : 03مثال رقم 
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 الثانيةفي التحضير لورشة العمل  ساسياألمساعدة فريق التخطيط  األداةالغرض من 
 نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة

 ( بما في ذلك توزيع الدعوات) أيام 3 التنفيذ المقترحةمدة 
 ساسياألفريق التخطيط  الجهة المنفذة

، لجان المجاالت التنموي ن عن والعالقة، ممثل أصحابن عن لجنة ممثلي وممثل المشاركون
  الهيئة المحليةن عن الكادر الفني في لو، ممثالمحليالمجلس 

 المشروعاتو األهدافمراجعة "الدليل وهو بعنوان في  2.5راجع نشاط رقم  مالحظات
 "بشكل نهائي المقترحة وتحديدها

لتحضير الدعوات الخاصة للمشاركين،  0.07بنموذج عمل رقم يمكن االستعانة   التنفيذ إجراء
بما في ذلك  الثانيةوالقيام بما يلزم من تحضيرات لوجستية لعقد ورشة العمل 

 .تجهيزات القاعة والضيافة

  الدعوات باستخدام الوسائل المتاحة، يفضل مراعاة التنويع في  توجيهيتم
التي تم تحديدها  ةوذلك لتغطية مجاالت التنمي أمكنتخصصية المشاركين ما 

 .مسبقا

  يتم تزويد القاعة بجهاز عرضLCD  وجهاز كمبيوتر محمول ولوح قالب
    .تصوير رقمية كمرةتوفير  أيضا، كما يفضل وأقالم A4ورق ، 1عدد 

  بعد انتهاء اللقاء، يتم تحضير تقرير لتوثيق مجريات ومخرجات ورشة العمل
 :رئيسية هي أجزاءيتكون التقرير من ثالثة  إن؛ يمكن الثانية

 مقدمة -
 مجريات اللقاء   -

نص الدعوة، قائمة الحضور مادة العرض، صور من اللقاء، ) المالحق -
  (الخ... 

داة
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قم 
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 :07األداة رقم 
 العمل الثانية التحضير لورشة
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  لثانيةلورشة العمل امقترح  برنامج: 0.07نموذج عمل رقم 
 

 "المقترحة وتحديدها بشكل نهائي المشروعاتمراجعة " وهي بعنوان الثانيةبرنامج مقترح لورشة العمل 
 

  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح
 (صباحا تاسعةيبدأ الساعة ال)التسجيل  دقيقة 01
 الترحيب واالفتتاح  ائقدق 01
 التعارف وكسر الجليد دقائق 01
 التنموية مخرجات المراحل السابقة مع التركيز على القضايا والرؤية عرض  ائقدق 4
 المشـروعات اقتراح ومؤشراتها وكذلك في  األهدافتحديد عرض المنهجية التي اتبعت في  دقيقة 54

المقترحة في كل مجال من  المشروعاتوالمؤشرات و األهداف عرض ومن ثم، وتوصيفاتها
  .مجاالت العمل التنموي

 استراحة قهوة ائقدق 01
 المقترحـة  المشـروعات و األهـداف يوضح كيف ستتم عملية مراجعة تقديم عرض مبسط  ائقدق 01

  تحديدها بشكل نهائي من قبل المشاركينوتوصيفاتها ل
ما  إجراءووتوصيفاتها المقترحة  المشروعاتو األهدافلمراجعة مجموعات عمل مصغرة  دقيقة 01

 تعديالت أوات إضافقد يلزم من 
 قهوةاستراحة  دقائق 01
 عرض ونقاش نتائج عمل المجموعات في المجموعة الكاملة دقيقة 01
 تقييم واختتام  دقيقة  04
 استراحة غداء دقائق 61
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المقترحة  المشروعاتو األهدافالورشة في تسهيل عمل المشاركين في مراجع  ة/مساعدة ميسر األداةالغرض من 
 وتحديدها بشكل نهائي 

 أقالم، A4ورق  الموارد الالزمة
 ساعات  3 مدة التنفيذ المقترحة

 الورشة  ة/ميسر الجهة المنفذة
، لجان المجاالت التنموي ن عن والعالقة، ممثل أصحابلجنة ممثلي ممثلون عن  المشاركون

  ، ممثلون عن الكادر الفني في الهيئة المحليةالمحليالمجلس 
المقترحة  المشروعاتو األهدافمراجعة  "في الدليل وهو بعنوان  5.2راجع نشاط رقم  مالحظات

 "نهائيبشكل  وتحديدها
، يقوم ميسر الورشة بشرح خطوات 0.08بنموذج عمل رقم من خالل االستعانة   التنفيذ إجراء

 .  تعديالت أوات إضافما قد يلزمها من  إجراءو المشروعاتو األهداف مراجعة
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 :08األداة رقم 
 المقترحة وتحديدها بشكل نهائي اتعوهداف والمشرمراجعة األ
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 وتحديدها بشكل نهائي اتعروخطوات مراجعة المش: 0.08رقم  نموذج عمل
 الخطوة الرقم

ال  إنعلـى  . ظهر فيها قضاياالتي  ةالتنموي القضايا يساوي عددمجموعات ال عدد من إلىتقسيم المشاركين  0
 يكون ميسر المجموعة هو نفسـه منسـق   نأيفضل . أشخاص 6-4المشاركين في المجموعة عن يزيد عدد 

  .ابتداء المشروعاتاقتراح و األهدافبتحديد التي قامت  القضية ذات األولوية لجنة
ها على مجموعات العمل المصـغرة  اتوتوصيف المشروعاتقوائم والمؤشرات و األهدافالقضايا ويتم توزيع  2

 .كل بحسب مجاله
ما قد يلزم من  إجراءوتوصيفاتها و المشروعاتو األهدافتقوم كل مجموعة من خالل عملية نقاش بمراجعة  2

 . العملية بثالث ساعات لهذهيقدر الوقت الالزم . تعديالت عليها أوات إضاف
، تعطى الفرصـة  أجرتهاات التي ضافاإل أوتعديالت ال أهم تعرض بشكل سريع  إنيطلب من كل مجموعة  4

يقدر الوقت الـالزم  . مالحظاتهم حول عرض كل مجموعة بعد انتهائها من العرض إلبداءلباقي المشاركين 
  .دقيقة 121لهذه العملية ب 

وتوصيفاتها تعبر عن اتفاق  المشروعاتو والمؤشرات األهداف للخروج بنسخة نهاية منيتم توثيق التعديالت  5
  .ية للتجمع السكانيأهم األكثرالتنموية  المشروعاتو األهدافالمشاركين حول 

 .دف توثيق مجريات ومخرجات الورشةهيتم تحضير تقرير خاص بورشة العمل الثانية ب 6
 
 
 

  

 :09األداة رقم 
 المشروعاتتصنيف 
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 نموذج تقييم القدرة المالية للهيئة المحلية: 0.09نموذج عمل رقم 

 ياتمكانتصنيف المشروعات حسب القدرات واإلفي  ساسيمساعدة فريق التخطيط األ الغرض من األداة
 نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة

 يوم واحد مدة التنفيذ المقترحة
 ساسيفريق التخطيط األ الجهة المنفذة

 لجان القضايا المجتمعيةأعضاء فريق التخطيط ومنسقي  المشاركون
 "تصنيف المشروعات المقترحة" في الدليل وهو بعنوان 2.6راجع نشاط رقم  مالحظات

للهيئة المحلية  اإلنمائيةبمراجعة الميزانية  ساسييقوم فريق التخطيط األ  التنفيذ إجراء
ومستوى القدرات المالية الذاتية وقدرة الهيئة المحلية على جذب الدعم الخارجي 

الفصل  –خالل السنوات األربع السابقة، ويمكن االستعانة بالتقرير التشخيصي 
 .والبناء المؤسسي دارةالخاص باإل

  للهيئة المحلية قييم القدرة المالية لت 0.09بنموذج عمل رقم يمكن االستعانة
 للسنوات السابقة

  في تنفيذ المشروعات قدرة ( الخارجية) الممولةيشكل معدل مساهمات الجهات
بوجود )ية زيادة هذه القدرة إمكانالهيئة المحلية في استقطاب دعم خارجي، مع 

    %.21بما ال يزيد عن ( إستراتيجيةخطة تنموية 
 يذ المشروعات القدرة المالية الذاتية يشكل معدل مساهمات الهيئة المحلية في تنف

بوجود خطة تنموية )ية زيادة هذه القدرة إمكانلهذه الهيئة المحلية، مع 
  %.21بما ال يزيد عن ( إستراتيجية

  ثالث أصناف  إلىتصنف مشروعات الخطة التنموية  اإلحصائياتبناء على هذه
   .(مشروعات مضمونة، مشروعات محتملة، ومشروعات متمناة)

 ترتيب خطة التنفيذ وخطة المتابعة والتقييم بناء على  إعادةيقوم فريق التخطيط ب
خطتي تنفيذ ومتابعة وتقييم لكل من  إعدادتصنيف المشروعات، بحيث يتم 

المشروعات المضمونة والمحتملة موزعة على السنوات األربع، أما 
لكن دون  ها ضمن قائمة مشروعات منفصلةإدراجالمشروعات المتمناة، فيتم 

  .زمني محدد على السنوات األربع إطار
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 المنجزة المشروعاتقيمة  السنة
($) 

 الهيئة المحليةمساهمة 
($) 

 ($) مساهمة الجهات الممولة

    األولى

    الثانية

    الثالثة

    الرابعة

    المجموع

    ($) المعدل السنوي

   %100 )%( النسبة المئوية

 
 

 تصنيف مشروعات الخطة المقترحة: 3.09نموذج عمل رقم 
رقم  اسم المشروع

 المشروع
 سنة بالتنفيذ تصنيف المشروع

 الرابعة الثالثة الثانية األولى متمنى محتمل مضمون
         
         
         
         
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :31األداة رقم 
 تحضير مصفوفة خطة التنفيذ
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   في تحضير خطة التنفيذ ساسياألفريق التخطيط مساعدة  األداةالغرض من 
 نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة

  واحد أسبوع مدة التنفيذ المقترحة
 ساسياألفريق التخطيط  الجهة المنفذة

   ساسياألفريق التخطيط  أعضاء المشاركون
 "تحضير مصفوفة خطة التنفيذ"في الدليل وهو بعنوان  3.6راجع نشاط رقم  مالحظات

مصفوفة خطة من قبل فريق التخطيط لتحضير  0.31رقم نموذج عمل يستخدم   التنفيذ إجراء
 :االمور التاليةالتنفيذ، مع مراعاة 

التنموية الناتجة عن خطة التجمع مـع البـرامج التنمويـة     المشروعاتربط  -
 .المعتمدة لدى الخطة الوطنية

 (أمكنما )المشروع  أولويةدرجة  -

ـ توذج ابحسب ما وردت في نم المشروعاتالتواريخ المتوقعة للبدء ب - ف يص
لـزم   إنتعديالت على تلـك التـواريخ    إجراءالحظ انه يمكن . المشروعات

 .األمر

أخرى ينبغي تنفيـذها قبـل    مشروعاتعالقة مشروع ما، ومدى ارتباطه، ب -
 .ا وأوليًا لهأساسيتنفيذه لكونها متطلبا 

 .قدرة الجهة المنفذة الواحدة على تنفيذ أكثر من مشروع في الوقت نفسه  -

 .تنفيذ الخطةالتوازن في حجم الصرف السنوي على مدار سنوات  -

 .المدة الزمنية المعقولة لتنفيذ مشروع ما من وجهة النظر الفنية -

 عند الضرورة A3ورق  إلى 0.31رقم يمكن نقل نموذج : مالحظة -

 مصفوفة المتابعة والتقييم لتحضيرمدخال  0.31ذج وتكون مخرجات العمل بنم   
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 مصفوفة خطة التنفيذ: 0.31نموذج عمل رقم 

وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 
 األهداف القضية

 
 اسم المشروع

وع
شر

الم
مز 

ر
 

رمز 
 البرنامج

 نإ) الوطني
 (وجد

التكلفة 
 Xالتقديرية 
0111$ 

 7310 - 4310خطة 
حسب توفر  تصنيف المشروع

 التمويل

الجهة المرشحة 
 للتنفيذ

الجهة المرشحة 
 للتمويل

الهيئة  الصرف السنوي
 المحلية

غير 
الهيئة 
 المحلية

الهيئة 
 المحلية

غير 
الهيئة 
 المحلية

 محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول

غير 
متوفر 

تمويلها 
في 

المنظور 
 الحالي

حدد 
القسم 
 المعني

حدد 
 الجهة

حدد بند 
 الموازنة

حدد 
 الجهة

يئة
والب

ية 
تحت

ة ال
لبني

ا
 

 
 

    
    

       
  

 
         

       
      

 
         

       
      

          المجموع الجزئي
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          المجموع الجزئي
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 البرنامج

 نإ) الوطني
 (وجد

التكلفة 
 Xالتقديرية 
0111$ 

 7310 - 4310خطة 
حسب توفر  تصنيف المشروع

 التمويل

الجهة المرشحة 
 للتنفيذ

الجهة المرشحة 
 للتمويل

 الصرف السنوي
الهيئة 
 المحلية

غير 
الهيئة 
 المحلية

الهيئة 
 المحلية

غير 
الهيئة 
 المحلية

 محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول

غير 
متوفر 

تمويلها 
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المنظور 
 الحالي
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اإل
ارة

د
 

شيد
الر

كم 
الح

و
 

          
       

      

 
         

       
      

 
         

       
      

          المجموع الجزئي

      دوالر أمريكي - (مضمون+ محتمل )الكلي المجموع 

   دوالر أمريكي - (ةمتمنا)الكلي لمجموع ا

   دوالر  أمريكي - (متمنى+ مضمون+ محتمل )للخطة التنموية  المجموع الكلي
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   المتابعة والتقييمفي تحضير خطة  ساسياألمساعدة فريق التخطيط  األداةالغرض من 
 نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة

 واحد  أسبوع مدة التنفيذ المقترحة
 ساسياألفريق التخطيط  الجهة المنفذة

   ساسياألفريق التخطيط  أعضاء المشاركون
 "المتابعة والتقييمخطة  مصفوفةتحضير "في الدليل وهو بعنوان  2.6راجع نشاط رقم  مالحظات

من قبل فريق التخطيط لتحضير مصفوفة خطة  0.30نموذج عمل رقم يستخدم   التنفيذ إجراء
 :التالية األمور، مع مراعاة المتابعة والتقييم

 .الخاصة بكل مجال تنموي بشكل مستقل األهدافتقيم  -

نشاط في  مسبقا على مؤشرات القياس التي تم وضعها أساسياالعتماد بشكل  -
 . األهدافلقياس مدى تحقق  2.4

   قياسمن حيث التكلفة واالقل التركيز على المؤشرات التنموية األكثر داللة  -

 ما تبيان المصادر واألدوات الالزمة لقياس قيمة مؤشر -

 المشروعاتة عن متابعة وتقييم مسئولتبيان الجهة ال -

بعـين   األخذيجب بعد مرور فترة ما، المنشودة لمؤشر ما  القيمةد يتحدعند  -
، وذلك من خـالل  المؤشر ذلك قيمة في التي تؤثر المشروعاتاثر االعتبار 

   .بحسب ما وردت في مصفوفة التنفيذ المشروعاتفترات تنفيذ هذه  تتبع

 عند الضرورة A3ورق  إلى 0.30رقم نموذج يمكن نقل : مالحظة -

  مصفوفة المتابعة والتقييم جزء من التقرير النهائي للخطة تكون   
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 :30األداة رقم 
 تحضير مصفوفة خطة المتابعة والتقييم

 :مالحظات
اليوم األول : مثال)زمني لالجتماعات الدورية لفريق التخطيط األساس للقيام بعملية المتابعة والتقييم  إطاروضع من الضروري  -

 المعلومات الالزمة  جمع، يتم فيه مراجعة قيم المؤشرات وآلية (من كل ثالثة أشهر
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 مصفوفة خطة المتابعة والتقييم: 0.30نموذج عمل رقم 

 مؤشرات القياس الهدف التنموي القضايا
القيمة الحالية 

 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 

 داة القياسأ مصدر المعلومات سنوات الخطة
ة عن مسئولالجهة ال

 المتابعة
 الرابعة الثالثة الثانية ىاألول

 مجال البنية التحتية والبيئة

           

         
          

         
           

         
          

         
 المجال االقتصادي

           

         
          

         
           

         
 المجال االجتماعي

           

         
          

         
           

         
          

         
 والحكم الرشيد دارةمجال اإل
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 ستراتيجيةالخطة التنموية اإلجدول محتويات تقرير : 0.33نموذج عمل رقم  

 تنفيذي ملخص    

 وأسماء أعضائها ستراتيجيةالخطة التنموية اإل إعدادالتي شاركت ب اللجان 

 ستراتيجيةالتنموية اإل قرار المجلس المحلي باعتماد الخطة 

 (2.22نموذج عمل ) وثيقة المجتمعيةال 

 مقدمة 
 الخطةهداف أ -

 خطةال إعدادمنهجية  -

  المدينة/ نبذة عن البلدة  

 الجغرافية الخصائص -

 الخصائص الديمغرافية -

  تشخيص المجاالت التنموية   - التحليل التشخيصي 

، المياه وتصريف المياه، البيئة، المواصالت، الطرق والطاقة) والبيئيةالبنية التحتية  -
 (اإلسكان، النفايات الصلبة

 (الخدمات، الصناعة والتجارة، السياحة، الزراعة) المجال االقتصادي -
، الثقافة والتراث، والتمكين االجتماعيةالحماية ، الصحة، التعليم) المجال االجتماعي -

 (السكان، الرياضة
التطوير المؤسسي في ، التخطيط، الكوارث إدارةاألمن و) والحكم الرشيد دارةاإل مجال -

 (الهيئة المحلية

 التنموي االستراتيجي طاراإل 

 ولويةاألالقضايا التنموية ذات  -

 الرؤية -

 ومؤشرات القياس التنموية األهداف -

 والبرامج التنموية المشروعات 

 الوطنية/ اإلقليميةالمقترحة وعالقتها مع البرامج التنموية  المشروعات -

 مشروعاتالمكاني لل( التوصيف)البعد  -

 خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم 

 للتجمع   ستراتيجيةالخطة التنموية اإلمساعدة فريق التخطيط في تحضير تقرير  األداةالغرض من 
 نموذج العمل المخصص الالزمةالموارد 

  أسابيعثالثة  مدة التنفيذ المقترحة
 ساسياألفريق التخطيط  الجهة المنفذة

 ، ويمكن االستعانة بخبراء  ساسياألفريق التخطيط  أعضاء المشاركون
 "تحضير مسودة الخطة"الدليل وهو بعنوان  في 0.7نشاط رقم راجع  مالحظات

الخطة التنموية لتحضير تقرير  0.33بنموذج عمل رقم يمكن االسترشاد   التنفيذ إجراء
 للتجمع السكاني ستراتيجيةاإل

داة
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 :33األداة رقم 
  ستراتيجيةاإلالتنموية الخطة جدول محتويات تقرير 
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 خطة التنفيذ -

 خطة المتابعة والتقييم -

 المالحق:  

 التقرير التشخيصي -

 المشروعاتوصاف أ -

 خرائط -

 

 

 الوثيقة المجتمعية: 3.33نموذج عمل رقم 

 المجتمعية هي وثيقة تعبر عن دعم وتأييد المؤسسات العامة والخاصة وجمعيات المجتمع  الوثيقة

بكافة مخرجاتها، وتعبر عن استعداد هذه األطراف  ستراتيجيةالمحلي للخطة التنموية اإل

 .ياتهمإمكانالدعم لتيسير وتسهيل تنفيذ البرامج والمشروعات، ضمن  ةالستمراري

  التاليةالصيغة الوثيقة المجتمعية يمكن أن يحتوي مضمون: 

 " نحن الموقعون أدناه من هيئة محلية ومؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد
لمدينتنا بكافة مخرجاتها، / لبلدتنا  ستراتيجيةنتبنى هذه الخطة التنموية اإل..... مدينة / في بلدة 

ستمرار في النشاط والتفاعل من أجل لال مستعدون وأنناها، إعدادوالتي شاركنا في مراحل 
  .تنفيذها وتوفير كافة المقومات لدعم تنفيذ أي من مخرجاتها

 

 الختم الرسمي التوقيع المؤسسة االسم

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 :32األداة رقم 
 الثاني مجتمعيالتحضير للقاء ال
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  الثاني المجتمعيجندة مقترحة للقاء أ: 0.32نموذج عمل رقم 
 

 الثاني المجتمعيفي التحضير للقاء  ساسياألمساعدة فريق التخطيط  األداةالغرض من 
 نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة

 ( بما في ذلك توزيع الدعوات)يام أ 4 مدة التنفيذ المقترحة
 ساسياألفريق التخطيط  الجهة المنفذة

ممثلون عن ، المحلي، المجلس لجان المجاالت التنموي العالقة،  أصحابلجنة ممثلي  المشاركون
 بناء البلد  أ، وغيرهم من الوزارات القطاعية في البلد

مراجعة الخطة من قبل الجمهور "في الدليل وهو بعنوان  4.7راجع نشاط رقم  مالحظات
 "تمهيدا العتمادها

الدعوة العامة والدعوات لتحضير  0.32رقم بنموذج عمل يمكن االستعانة   التنفيذ إجراء
 الخاصة

  الدعوة العامة والدعوات الخاصة باستخدام الوسائل المتاحة    توجيهيتم 
  لتحضير مادة العرض التي سيتم  3.32بنموذج عمل رقم يمكن االسترشاد

   الثاني المجتمعيمام المشاركين في اللقاء أتقديمها 

  بعد انتهاء اللقاء، يتم تحضير تقرير مختصر لتوثيق مجريات ومخرجات اللقاء
 :جزاء رئيسية هيأن يتكون التقرير من ثالثة أ؛ يمكن الثاني المجتمعي

 مقدمة -
 مجريات اللقاء   -

نص الدعوة، قائمة الحضور مادة العرض، صور من اللقاء، ) المالحق -
  (الخ... 

داة
األ

 
قم 

ر
5 
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خطة التنفيذ وأدوار : المدينة/التخطيط التنموي االستراتيجي للبللدة"بعنوان وهو  ثانيال المجتمعيمقترحة للقاء  أجندة
 "المشاركين

 

  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح
 التسجيل دقيقة 54

 الترحيب واالفتتاح
  مختصر حول منهجية ومراحل تنفيذ عملية التخطيط تقديم عرض  دقيقة 61

القضـايا  : والتي تشـتمل علـى   ستراتيجيةالخطة التنموية اإلمخرجات تقديم عرض حول 
 ، خطة التنفيذاألهدافالتنموية، الرؤية، 

 (عرض المرحلة الرابعة والخامسة) المجتمع المحلي فيها الخطوات القادمة ودور دقائق 01
 نقاش ومالحظات دقيقة 61
 ختامال دقائق 01

 
 

 الثاني المجتمعيجدول محتويات مقترح لمادة العرض الخاصة باللقاء : 3.32نموذج عمل رقم 
 الموضوع الترتيب
   هداف الخطةأ 0
 التنموي االستراتيجيالتخطيط عملية التي مرت بها مراحل ال 0
 : مخرجات عملية التخطيط 0

 القضايا التنموية -
 الرؤية -

 األهداف -

 المشروعات -

 المشروعاتنموذج من توصيفات  -

 مشروعاتالبعد المكاني لل -

 خطة التنفيذ -

  التكاليف التقديرية موزعة على سنوات تنفيذ الخطة -

للهيئـة   اإلنمائيـة تحليل مالي يوضح مقدار ما سينفذ على حساب الموازنة  -
 (وتصنيف المشروعات) المحلية على مدى سنوات الخطة
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   السنوية التنفيذ طفي تحضير خط تراتيجيالتخطيط اإلسوحدة مساعدة  الغرض من األداة
 نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة

  انأسبوع مدة التنفيذ المقترحة
 تراتيجيالتخطيط اإلسوحدة  الجهة المنفذة

 تراتيجيالتخطيط اإلسموظفو وحدة  المشاركون
 "سنوية تنفيذ طتحضير خط" في الدليل وهو بعنوان 0.8راجع نشاط رقم  مالحظات

 التنفيذ طالتخطيط لتحضير خط وحدةمن قبل  0.34نموذج عمل رقم يستخدم   التنفيذ إجراء
 :مع مراعاة األمور التالية، السنوية

 .(0.34رقم نموذج عمل )االلتزام بما ورد في خطة التنفيذ العامة  -

على تفريغ محتويات خطة  أساسيباالعتماد بشكل  0.34رقم يتم تعبئة نموذج عمل  -
التنفيذ العامة، بحيث يتم تحضير خطة تنفيذ خاصة لكل عام مـن أعـوام الخطـة    

 .التنموية

( 0.34نموذج رقم العمود األخير من )نوع التحضيرات الالزمة لتنفيذ المشروعات  -
 وبشكل عامتعتمد على طبيعة المشروع نفسه وعلى طبيعة الجهة المقترحة للتنفيذ؛ 

دراسة جدوى وخصوصا تلك المشـروعات   إلىستكون بعض المشروعات بحاجة 
كتابـة   إلـى سيكون بحاجـة  ذات الطابع الربحي، والبعض اآلخر من المشروعات 

مقترح تفصيلي وخصوصا إذا كان الهدف التقديم لجهات مانحـة للحصـول علـى    
تحضير بنـود مرجعيـة    إلىتمويل، في حين أن بعض المشروعات ستكون بحاجة 

مثل مشروعات التطوير المؤسسي، برامج التوعية، برامج التدريب وبناء القدرات )
تحضير مخططـات ووثـائق    إلىون بحاجة ، كما أن بعض المشروعات ستك....(

علمـا بـأن بعـض    . عطاء مثل المشروعات اإلنشائية ومشروعات البنية التحتيـة 
دراسة جدوى ومن  إعداد إلىالمشروعات قد تتطلب تحضيرات متعددة؛ كأن تحتاج 

 .     ثم تحضير وثائق عطاء

 عند الضرورة A3ورق  إلى 0.34رقم يمكن نقل نموذج : مالحظة -

  خطط التنفيذ الخاصة مدخال لتحضير محتويات خطط التنفيذ السنوية تكون
   .المختلفة الهيئة المحليةبدوائر وأقسام 

 :34األداة رقم 
 تحضير خطط التنفيذ السنوية

قم 
ة ر

ألدا
ا

3
1 
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 مصفوفة خطة تنفيذ سنوية: 0.34نموذج عمل رقم 

وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 
 

 اسم المشروع

وع
شر

الم
مز 

ر
 

 
 

التكلفةةةةة 
 Xالتقديرية 

0111$ 

تحضيرات الزمة للتنفيذ  الجهة المرشحة للتمويل لإلشراف/ الجهة المرشحة للتنفيذ  31.. ..العام  خطة 
/ دراسات جدوى)

/ مقترحات مشروعات
وثائق / بنود مرجعية
 (عطاء

 الهيئة المحليةغير  الهيئة المحلية الهيئة المحليةغير  الهيئة المحلية سنويالربع الصرف 
الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
 حدد القسم المعني

 
 حدد الجهة

 
 حدد بند الموازنة

 
 حدد الجهة

ية 
تحت

ة ال
لبني

ا
يئة

والب
 

            
            
            
            

       المجموع الجزئي

ال 
مج

ال
دي

صا
القت

ا
 

            
            
            
            

       المجموع الجزئي

ال 
مج

ال
عي

تما
الج

ا
 

            
            
            
            

       المجموع الجزئي

اإل
ارة

د
 

كم 
الح

و شيد
الر

 

            
            
            
            

       المجموع الجزئي

  ..…20للعام  الكلياإلنفاق مجموع 
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   تنموية سنوية لها تنفيذ طفي تحضير خط الهيئة المحليةأقسام / دوائرمساعدة  الغرض من األداة
 نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة

  ثالثة أسابيع مدة التنفيذ المقترحة
 الهيئة المحليةأقسام / دوائر الجهة المنفذة

 الهيئة المحليةأقسام / رؤساء وموظفو دوائر/ مدراء المشاركون
 "سنوية لألقسام تنفيذ طتحضير خط"في الدليل وهو بعنوان  3.8راجع نشاط رقم  مالحظات

الهيئة رؤساء دوائر وأقسام / مدراءمن قبل  0.35نموذج عمل رقم يستخدم   التنفيذ إجراء
 :، مع مراعاة األمور التالية المحلية

رقةم  نمـوذج عمـل   )االلتزام بما ورد في خطة التنفيذ التنموية السنوية لذلك العام  -
0.34). 

على تفريغ محتويات خطة  أساسيباالعتماد بشكل  0.35رقم يتم تعبئة نموذج عمل  -
 .التنفيذ السنوية لذلك العام

 عند الضرورة A3ورق  إلى 0.35رقم يمكن نقل نموذج : مالحظة -

  االستفادة من خطط التنفيذ الخاصة بالدوائر واألقسام ألغراض التقييم يمكن
   .المؤسسي الذاتي للبلدية

 :35األداة رقم 
 لألقسامتحضير خطط التنفيذ السنوية 

قم 
ة ر

ألدا
ا

3
0 
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 الهيئة المحليةأقسام / مصفوفة خطة تنفيذ سنوية لدوائر: 0.35نموذج عمل رقم 
 31......للعام ................................................... قسم  /لدائرة( التطويرية)خطة التنفيذية التنموية 

 
 

 النشاط /اسم المشروع

 
رمز 

 المشروع

 
 

التكلفة 
التقديرية 

X 0111$ 

اسم الشخص  النشاط /فترة تنفيذ المشروع
 إدارةعن  مسئولال

 /تنفيذ المشروع
 النشاط

 
 اإلدارية أو/التحضيرات الفنية و

 /الالزمة لتنفيذ المشروع
ني النشاط

ن ثا
انو

ك
 

باط
ش

ذار 
آ

سان 
ني

 

يار
أ

 

ران
حزي

 

وز
تم

 

ول آب
أيل

ن  
شري

ت
ول

أ
ني 

ن ثا
شري

ت
 

ن 
انو

ك
ول

أ
 

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

   التكلفة الكلية المتوقعة
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التحضيرات الالزمة لتنفيذ المشروعات  إعدادفي  الهيئة المحليةأقسام / دوائرمساعدة  الغرض من األداة
دراسات الجدوى، مقترحات المشروعات، بنود المرجعية،  إعدادوالتي قد تشمل 

   مخططات ووثائق عطاءات
 نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة

 التحضيرات الالزمة لتنفيذ مشروعات سنة ما عدادثالثة أشهر إل مدة التنفيذ المقترحة
  الهيئة المحليةأقسام / دوائر الجهة المنفذة

 بما في ذلك وحدة التخطيط االستراتيجي الهيئة المحليةأقسام / موظفو دوائر المشاركون
 في الدليل  5.8راجع نشاط رقم  مالحظات

، مع مراعاة ة وحدة التخطيط/منسقمن قبل  0.36نموذج عمل رقم يستخدم   التنفيذ إجراء
 :األمور التالية

رقةم  نمـوذج عمـل   )االلتزام بما ورد في خطة التنفيذ التنموية السنوية لذلك العام  -
34..). 

على تفريغ محتويات خطة  أساسيباالعتماد بشكل  0.36رقم يتم تعبئة نموذج عمل  -
التنفيذ السنوية لذلك العام وبالتشاور والتنسيق المباشر مع الدوائر واألقسام المعنيـة  

 .المحليةالهيئة في 

 عند الضرورة A3ورق  إلى 0.36رقم يمكن نقل نموذج : مالحظة -

  ة الوحدة بتسليم نسخة منه /برنامج العمل المذكور أعاله يقوم منسق إعدادبعد
 .الطالع المجلس عليه الهيئة المحليةلرئيس 

 عن متابعة تنفيذ برنامج العمل والتنسيق مسئوالة وحدة التخطيط /يكون منسق 
بالخصوص وتقديم الدعم الفني  الهيئة المحليةمع الدوائر واألقسام المعنية في 

لها بحسب ما قد يلزم؛ سواء من خالل التنسيق مع متطوعين من أعضاء لجان 
. مستشارين حسب األصول/ األولويات التنموية أو من خالل التعاقد مع خبراء

على مستوى انجاز التحضيرات  المحلية باطالع المجلس /وم المنسقهذا ويق
   .أوال بأول

قم 
ة ر

ألدا
ا

3
3 

 :36األداة رقم 
 مخططات ووثائق العطاءات/ بنود المرجعية/ مقترحات المشروعات/ تحضير دراسات الجدوى
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 المشروعاتالتحضيرات الالزمة لتنفيذ  إعدادبرنامج عمل :  0.36نموذج عمل رقم 

 31........العام  مشروعاتالتحضيرات الالزمة لتنفيذ  إعدادبرنامج عمل 
 

 اسم المشروع
رمز 

 المشروع
تاريخ  الالزمة التحضيرات

البدء 
 بالتحضير

تاريخ 
انتهاء  
 التحضير

  ة عن التحضيرمسئولالجهة ال
دراسة  مالحظات

 جدوى
مقترح 
 مشروع

بنود 
 مرجعية

وثائق 
 عطاء

 
 غير ذلك

 
 القسم /الدائرة

 
 اسم الشخص
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   تنظيم عملية التقديم للجهات المانحة للحصول على تمويل األداة الغرض من
 نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة

 برنامج التقديم للجهات المانحة عدادشهر إل مدة التنفيذ المقترحة
 وحدة التخطيط االستراتيجي  الجهة المنفذة

 و وحدة التخطيط االستراتيجي/موظف المشاركون
  "التقديم لجهات مانحة للحصول على تمويل"بعنوان  في الدليل 0.9راجع نشاط رقم  مالحظات

، مع مراعاة منسق وحدة التخطيطمن قبل  0.37نموذج عمل رقم يستخدم   التنفيذ إجراء
 :األمور التالية

يتم تحضير برنامج التقديم للمانحين بعد اعتماد خطط التنفيذ السنوية من قبل  -
 .المحليالمجلس 

بعد االستفسار والتشاور مع الجهات ذات  0.37رقم يتم تعبئة نموذج العمل  -
بما فيها وزارة الحكم المحلي  الهيئة المحليةالعالقة من داخل وخارج 

، مع ضرورة اضطالع منسق وحدة التخطيط على الهيئات المحليةوصندوق 
 .في فلسطينطبيعة عمل واهتمام ومتطلبات مختلف الجهات المانحة العاملة 

 عند الضرورة A3ورق  إلى 0.37رقم يمكن نقل نموذج : مالحظة -

  برنامج العمل المذكور أعاله يقوم منسق الوحدة بتسليم نسخة منه  إعدادبعد
 .الطالع المجلس عليه الهيئة المحليةلرئيس 

  عن تنفيذ برنامج التقديم للمانحين مسئواليكون منسق وحدة التخطيط 
هذا . بالخصوص الهيئة المحليةوالتنسيق مع الدوائر واألقسام المعنية في 

ي على مستوى االنجاز في عملية لمحلويقوم المنسق باطالع المجلس ا
   .التقديم للجهات المانحة أوال بأول

 :37األداة رقم 
 التقديم لجهات مانحة للحصول على تمويل

قم 
ة ر

ألدا
ا

3
2 
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 تقديم للجهات المانحة للحصول على تمويلبرنامج :  0.37نموذج عمل رقم 
 31........برنامج تقديم للجهات المانحة للعام 

 
 

اسم 
 المشروع

 
رمز 

 المشروع

التاريخ  آلية التقديم سيتم التقديم من خالل
المفترض 

 للتقديم

اسم 
الشخص 

 مسئولال
متابعة عن 

تحضير 
الوثائق 
الالزمة 

 للتقديم

وزارة 
الحكم 
 المحلي

صندوق 
الهيئات 
 المحلية

للجهة 
المانحة 
مباشرة 

حدد )
 (الجهة

جهات 
أخرى 

 (حدد)

نموذج 
خاص 
بالجهة 
المانحة 

حدد من )
أين يمكن 
الحصول 

 (النموذج

 
مقترح 
 مشروع
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عملية ترويج بعض المشروعات لدى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع تنظيم  الغرض من األداة
   المدني

 نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة
برنامج خاص لترويج بعض المشروعات لدى القطاع الخاص  عدادشهر إل مدة التنفيذ المقترحة

 ومؤسسات المجتمع المدني
 وحدة التخطيط االستراتيجي  الجهة المنفذة

 و وحدة التخطيط االستراتيجي/موظف المشاركون
لدى القطاع  المشروعاتترويج "وهو بعنوان  في الدليل 3.9راجع نشاط رقم  مالحظات

  "الخاص ومؤسسات المجتمع المدني
 عدادمنسق وحدة التخطيط إلمن قبل  0.38نموذج عمل رقم يستخدم   التنفيذ إجراء

 :األمور التالية، مع مراعاة برنامج الترويج

يتم تحضير برنامج الترويج المذكور أعاله بعد اعتماد خطط التنفيذ السنوية  -
 .محليمن قبل المجلس ال

يتم ابتداء تحديد المشروعات المرشحة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص أو  -
مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك تحديد المشروعات المرشحة للتنفيذ من قبل 

كما ويجب تحديد . خاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل منفردالقطاع ال
 . الفئة المحتملة للشراكة أو التنفيذ المباشر لهذه المشروعات

بعد االستفسار والتشاور مع الجهات ذات  0.38رقم يتم تعبئة نموذج العمل  -
 .الهيئة المحليةالعالقة من داخل وخارج 

 عند الضرورة A3ورق  إلى 0.38رقم يمكن نقل نموذج : مالحظة -

  برنامج الترويج المذكور أعاله يقوم منسق الوحدة بتسليم نسخة  إعدادبعد
 .الطالع المجلس عليه الهيئة المحليةمنه لرئيس 

  عن متابعة تنفيذ برنامج الترويج مسئواليكون منسق وحدة التخطيط 
هذا . بالخصوص الهيئة المحليةوالتنسيق مع الدوائر واألقسام المعنية في 

على مستوى االنجاز في عملية  محليويقوم المنسق باطالع المجلس ال
   .الترويج للجهات المانحة أوال بأول

قم 
ة ر

ألدا
ا

3
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 :38األداة رقم 
 ترويج مشاريع لدى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني
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 حليبرنامج ترويج المشروعات لدى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الم: 0.38نموذج 
 

عناوين 
 المشروعات
التي سيتم 

الترويج لها 
لدى القطاع 
الخاص أو 
مؤسسات 
المجتمع 

 المدني

 
 

رمز 
 المشروع

طريقة تنفيذ 
 المشروع

الفئة المستهدفة من 
مقاولين، )الترويج 

مستثمرين، جمعيات 
 ......(خيرية 

 
 أسلوب

الترويج 
اجتماعات )

مباشرة، 
إعالنات في 

الصحف 
والمحطات 

، المحلية
تقديم 
 تتسهيال

)...... 

 
تكاليف 
الترويج 
المتوقعة 

($) 

 
الشخص 

 مسئولال
عن 

متابعة 
تنفيذ 
 الترويج

التاريخ 
المقترح 

للبدء 
 الترويجب

بالشراكة 
مع القطاع 
الخاص أو 
مؤسسات 
المجتمع 

 المدني

بشكل 
منفرد من 
قبل القطاع 
الخاص أو 
مؤسسات 
المجتمع 

 المدني

قطاع 
 خاص

حدد )
 (الفئة

مؤسسات 
مجتمع 

 مدني
حدد )

 (الفئة
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 عمليات المتابعة والتقييم السنوية تنفيذ في تراتيجيالتخطيط اإلس وحدةمنسق مساعدة  الغرض من األداة
 نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة

  شهر ونصف مدة التنفيذ المقترحة
 وحدة التخطيط االستراتيجي الجهة المنفذة

   تيجياترالتخطيط اإلس و وحدة/موظف المشاركون
 "السنوي للخطة المتابعة والتقييم"الدليل وهو بعنوان في  0.01راجع نشاط رقم  مالحظات

 منسق وحدة التخطيط االستراتيجي من قبل  0.39نموذج عمل رقم يستخدم   التنفيذ إجراء
المتأخرة عن التنفيذ في العام المعني بالتقييم وتلك  المشروعاتلضبط 

المنفذة بشكل ُمَسّبق من األعوام الالحقة؛ ومن المقترح أن تتم عملية ضبط 
هذه خالل النصف األول من شهر تشرين ثاني من كل عام  المشروعات

 .لالستفادة من نتائجها في عملية التقييم

  ملخص حول قيم لتحضير لمنسق امن قبل  3.39نموذج عمل رقم يستخدم
 :، مع مراعاة األمور التاليةت التنموية ودالالتهااالمؤشر

 .م األهداف الخاصة بكل مجال تنموييتقي -

بحسب ما وردت في مصـفوفة  على مؤشرات القياس  أساسياالعتماد بشكل  -
 . (0.30نموذج عمل رقم )المتابعة والتقييم 

للحصـول  المؤشرات التنموية األكثر داللة واألقل تكلفة قياس التركيز على  -
   .على قيمها

بحسب ما وردت في مصفوفة لقياس اوأدوات  المعلومات مصادرب االستعانة -
 .المتابعة والتقييم

 المشروعاتة عن متابعة وتقييم مسئولتبيان الجهة ال -

االنجاز التدقيق في مستوى ، يجب في حال عدم تحقيق تقدم في قيمة مؤشر ما -
واقتراح التوصيات المناسبة  التي تؤثر في قيمة ذلك المؤشر في المشروعات

 .  بالخصوص

 عند الضرورة A3ورق  إلى 0.39رقم يمكن نقل نموذج : مالحظة -

  عن تحضير ملخص التقييم مسئواليكون منسق وحدة التخطيط االستراتيجي 
   .المنبثقة عنهاالسنوي للخطة التنموية ومتابعة تنفيذ التوصيات 

قم 
ة ر

ألدا
ا

3
5 

 :39األداة رقم 
 المتابعة والتقييم السنوي
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 نموذج متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام ما: 0.39نموذج عمل رقم 
 31.......نموذج متابعة تنفيذ الخطة السنوية للعام 

المتأخرة التةي لةم يةتم     المشروعات
تنفيذها بحسب الخطة السةنوية للعةام   

.....31 

رمز 
 المشروع

المجال التنموي 
 للمشروع

أسباب عدم تنفيذ المشروع 
 بحسب الخطة السنوية

 التوصيات

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

الُمَسةةبةقة مةةن الخطةةط  المشةةروعات
 السنوية لألعوام الالحقة

رمز 
 المشروع

المجال التنموي 
 للمشروع

أسباب تنفيةذ المشةروع   
 بشكل ُمَسبةق 

 التوصيات

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 ملخص تقييم مدى تحقق األهداف التنموية: 3.39نموذج عمل رقم  
 31........ ملخص تقييم مدى تحقق األهداف التنموية للعام 

القيمة الحالية  مؤشرات القياس الهدف التنموي
لهذا ) للمؤشر

 (العام

نسبة التحقيق من 
القيمة المنشودة 

 لهذا العام

اذكر األسباب في 
حال عدم تحقيق 
 تقدم في المؤشر

 التوصيات

 مجال البنية التحتية والبيئة
      

     
      

     
      

     
 االقتصاديمجال ال
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 31........ ملخص تقييم مدى تحقق األهداف التنموية للعام 
القيمة الحالية  مؤشرات القياس الهدف التنموي

لهذا ) للمؤشر
 (العام

نسبة التحقيق من 
القيمة المنشودة 

 لهذا العام

اذكر األسباب في 
حال عدم تحقيق 
 تقدم في المؤشر

 التوصيات

     
      

     
 االجتماعيمجال ال

      
     

      
     

      
     

 والحكم الرشيد دارةمجال اإل
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دوري الخاص بعرض نتائج التخطيط في التحضير للقاء الجماهيري ال وحدةمساعدة  الغرض من األداة
 للخطةالتقييم السنوي 

  نماذج العمل المخصصة الموارد الالزمة

 ( بما في ذلك توزيع الدعوات)أيام  4 مدة التنفيذ المقترحة
 تراتيجيالتخطيط اإلس وحدة الجهة المنفذة

، شخصيات محلي، المجلس الالمجاالت التنمويةلجنة ممثلي أصحاب العالقة، لجان  المشاركون
 اعتبارية، وغيرهم من أبناء البلد  

على نتائج التقييم الجمهور  اطالع"في الدليل وهو بعنوان  3.01راجع نشاط رقم  مالحظات
 "السنوي للخطة

 لتحضير الدعوة  0.21بنموذج عمل رقم يمكن االستعانة   التنفيذ إجراء

 المحليةالهيئة ات بعد توقيعها من قبل رئيس يتم توجيه الدعو    
  المبين أدناه لتحضير مادة  3.21بنموذج عمل رقم  يمكن االسترشاد

 اللقاء الجماهيري    هذا العرض التي سيتم تقديمها أمام المشاركين في

 صر لتوثيق مجريات ومخرجات بعد انتهاء اللقاء، يتم تحضير تقرير مخت
 :هي؛ يمكن أن يتكون التقرير من ثالثة أجزاء رئيسية اللقاء

 مقدمة -
 مجريات اللقاء   -

نص الدعوة، قائمة الحضور مادة العرض، صور من اللقاء، )المالحق  -
 (الخ... 

 :21األداة رقم 
 التحضير للقاء الجماهيري السنوي

رقم
اة 

األد
 

3
6
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 السنوي أجندة مقترحة للقاء الجماهيري : 0.21نموذج عمل رقم 
 

 "التنموية ستراتيجيةعرض نتائج التقييم السنوي للخطة اإل" وهو بعنوان السنويأجندة مقترحة للقاء الجماهيري 
 

  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح
 التسجيل دقيقة 54

 الترحيب واالفتتاح
   التقييم إعدادتقديم عرض مختصر حول منهجية  دقيقة 61

 01......للعام التنموية  ستراتيجيةالخطة اإلتقييم تقديم عرض حول مخرجات 
 استراحة دقائق 01

 نقاش ومالحظات دقيقة 01
 االختتام دقائق 01

 
 

 السنوي مجتمعيلجدول محتويات مقترح لمادة العرض الخاصة باللقاء ا: 3.21نموذج عمل رقم 
 الموضوع الترتيب
   اللقاءأهداف  0
 التقييم السنوي للخطة إعدادمراحل منهجية و 0
  التقييم مخرجات عملية  0
 التوصيات 5
  

 
 

 


