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 اعداد الدليل
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  نفيذها.على تدة عالتنفيذ واالدوات المساحيث الترتيب وكيفية 

 8201 ايلولفي دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية" من " 2ويأتي اصدار الطبعة الثالثة
 خالل (NWG) تم العمل على تطويرها من خالل مجموعة العمل الوطنية للتخطيط ومحدثة كنسخة معدلة

 التخطيط في مجموعة من منسقي آخذًة بعين االعتبار الدروس المستفادة ومالحظات، 2018-2016االعوام
وكذلك الجهات االستشارية التي قامت  2021–2018 لألعوام محليةالبلديات التي قامت بتحضير خطط تنموية 

امج تطوير البلديات المنفذ من من خالل برن سواءابإشراف وزارة الحكم المحلي  ،بمتابعتها وتقديم الدعم الفني لها
" والممول من قبل الوكالة مشروع مجتمعات مزدهرةاو من خالل " الهيئات المحليةصندوق تطوير وإقراض قبل 

  .USAIDاألمريكية للتنمية الدولية 
 :االعدادفريق 

 .مازن غنام/خبير تخطيط تنموي . م :االستشاري 
 .م. شروق جابر بسينة أبو عيشة،م.  م. عهود عناية، وزارة الحكم المحلي:

 ، م. منال كحلة.السيدة نانسي المصري  :الهيئات المحلية صندوق تطوير وإقراض
  ونك.االنسة دانا سبيتاني، السيد اليكس شتر ، ديمه عواد م. :LGRDPمشروع /األلماني الدوليمؤسسة التعاون 

  .اياد عنابالسيد  :مشروع مجتمعات مزدهرة/Tetra Techمؤسسة 
جعة الشكر لمساهمات كافة المختصين وذوي العالقة ممن شاركوا باللقاءات وورشات العمل بإعطاء التغذية الرامع 

، والسادة استشاريي الخطط APLA Engineers Hub)وخصوصا منسقي الخطط التنموية المحلية في البلديات )
 ،JICA/أصالة الزاغةو  مسانوبو نينوميا الخبير ،GIZ/جهاد الشخشيرو  المحلية، والسيدات والسادة: م. راني داوود

 د. عزام حجوج،  ، ورئيس مجموعة العمل الوطنية للتخطيطمجتمعات مزدهرة/شاهر حجاوي و  ابو علي ءم. عال
 .وكافة أعضاء وعضوات المجموعة

 

 

  

                                                 
 الهيئات المحلية )حاليا(.تطوير وإقراض صندوق  1

 IZG الدولي االلمانيصدرت الطبعة االولى من دليل التخطيط التنموي االستراتيجي بإشراف ودعم فني من مؤسسة التعاون  2
ي من الطبعة الثانية بإشراف ودعم فن فيما صدرت .BMZوبتمويل من الوزارة االتحادية للتنمية والتعاون الدولي األلماني 

ة والوكال (Cities Alliance)، وبتمويل من خالل اتحاد المدن العالمي CHFومؤسسة  GIZ الدولي االلمانيمؤسسة التعاون 
والبلدات  المحلي للمدندليل التخطيط التنموي الثالثة من هذا الدليل )الطبعة تم اصدار (. USAIDاألمريكية للتنمية الدولية )

 .GIZ الدولي االلمانيبإشراف ودعم فني من مؤسسة التعاون  الفلسطينية(
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 المصطلحات و المفاهيم 
 

 التعريف المصطلح

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

 وصف المهام ومن سيقوم بها

مشورة أو خدمات مهنية  ون /خبرة يقدم م/لديه أو مجموعة أشخاص شخص االستشاري 
 متخصصة، وقد يكون مقابل أجر

)سلبا الفئات أو األشخاص أوالمؤسسات التي من المتوقع أن يتأثروا أو يؤثروا  أصحاب العالقة
 او مخرجاتها بعملية التخطيط التنموي المحلي او ايجابا(

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

كة الهيئات المحلية وفقا ألحكام القانون، على أال يقل عدد سكان البلدية المشتر 
 الف نسمةآعن عشرة 

 البعد االستراتيجي
لى المحدودة( المبني ع -ارد )المالية والبشرية والطبيعيةستخدام األمثل للمو اإل

ذات  التنموية االساسية القضاياتشخيص الواقع، بحيث يتم من خالله اختيار 
 ضمن إطار زمني محدد  األولوية

 البرنامج
مع بعضها البعض لتحقيق  مترابطة( كوناتم/مشاريعتدخالت ) عدة عبارة عن 

 المرجوة منها، مع وجود تفاصيل توضح المسؤولية والنتائج ةمعين أهداف/هدف
 دليل التخطيط التنموي المحلي الدليل 

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

 واحد او عدة تجمعات

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

 والمياهكالشمس والرياح 

 لجان المجاالت التنموية   
تكون عضويتها من مهتمين وذوي خبرة ومعرفة في  مجتمعية مجموعات عمل 

)تحليل مجاالت معينة، وتكون مشاركتها في عملية التخطيط مشاركة فنية 
 مشاريع(المكوناتها/برامج و ال، اقتراح وتوصيف المجاالت التنموية وتشخيص

لجنة ممثلي أصحاب 
 العالقة

الجهة التي تمثل المجتمع المحلي في عملية التخطيط، وتشكل عضويتها من 
كالنساء والشباب واألشخاص ذوي  ممثلين عن فعاليات وشرائح المجتمع المختلفة

 والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي االحتياجات الخاصة

لجنة التخطيط التنموي 
 الهيئة المحليةالمحلي في 

 اشخاص من اعضائه 4-3مكونة من لجنة تشكل بقرار من المجلس البلدي 
وهي حلقة الوصل بين المجلس  لها( امجلس مقرر الويفضل أن يكون رئيس )

 البلدي وفريق التخطيط االساسي واللجان االخرى 
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لجنة التخطيط التنموي 
المحلي في مديرية الحكم 

 المحلي

المحلي في المحافظة، وتكون عضويتها  لجنة يترأسها مدير عام مديرية الحكم
ول دائرة ؤ في المديرية )سكرتير اللجنة( ومس والتخطيط من مدير دائرة التنظيم

 الموازنات ومهندس المشاريع في المديرية

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

 والنوادي وغيرها

 اتالمؤشر 

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

عدد الغرف الصفية في تجمع  المربوطة بشبكة المياه، نسبة عدد الطالب إلى
 سكاني ما

 الُمَيّسر
على  الى الحصول تسعىالتي شخص لديه المهارة والخبرة في إدارة ورش العمل 

بخصوص قضايا ذات اهتمام مشترك ومساعدتهم  ات/وجهة نظر المشاركين
 للوصول إلى اتفاق حول هذه القضايابحيادية 

عملية التخطيط وتضم عدد من الهيئات المحلية أو  فيهدفة هي المنطقة المست منطقة التخطيط المشترك
 التجمعات السكانية المتجاورة

 المســــاءلة المجتمعية

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

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

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

ذي يهدف الى االسهام في تحسين مستوى وظروف المستفيدين هو المشروع ال المشروع التنموي 
 و هيئاتأو مجموعات أفراد أ شرين او غير مباشرين( سواء كانوامنه )مبا

مخطط اإلطار التوجيهي 
 للتنمية المكانية

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

 المشترك

نواة فريق التخطيط 
 األساسي

التشكيلة األساسية لبعض أعضاء فريق التخطيط األساسي من موظفي وأعضاء 
لجنة التخطيط  منمجلس الهيئة المحلية، وتتكون من منسق الفريق وعضو 

 التنموي المحلي وبعض موظفي الهيئة المحلية، وتشكل في بداية عملية التخطيط

 فريق التخطيط األساسي
يمثلون فئات المجتمع المدني و مجموعة األشخاص الذين يقودون عملية التخطيط 

 والقيامولون عن إخراج الخطة وتوثيقها ؤ وهم مسوالقطاع الخاص والهيئة المحلية 
 وتقييمها ة تنفيذهاعبمتاب

 هو منسق فريق التخطيط االساسي وهو الشخص الذي ينسق مهام اعضاء الفريق منسق الخطة
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 القضايا التنموية
قضايا قد تكون ذات طابع/أثر سلبي أو ايجابي ولكنها تمثل أهمية بالغة في 

بية السلتحقيق التنمية المحلية، وبالتالي فهي بحاجة إلى تدخل للتغلب على آثارها 
 أو االستفادة والبناء على آثارها االيجابية

 الرؤية

هي تصور مسبق لما ستكون عليه المدينة/البلدة مستقباًل، وهو تصور يعكس ما 
ية نسبالمن خالل التركيز على ميزتها  تطمح المدينة/البلدة أن تحققه في المستقبل

إمكانيات قائمة،  بحيث يكون هذا التصور مرتكزا على حقائق، موارد متوفرة،
 طموحات، تحديات وأخطار

 الميزة النسبية
مستوى العائد االقتصادي و/او االجتماعي و/او البيئي الذي تستطيع ان تحققه 

  مناطق فلسطينية اخرى /انبلد/نمدمدينة/بلدة/منطقة معينة في فلسطين مقارنة 

 الربط المكاني
 مشاريعه/برنامج  او احد مكوناتهواقع معين او هدف او تحليل او انعكاس هو 

 على االرض 

يص أو تمويل أو تنفيذ أو خهو كل من له دور )اداري أو مالي أو فني( في تر  الشريك
 المشاريع/حد مكوناتهأتشغيل البرنامج أو 

 تنمية االقتصاد المحلي

مسودة ورقة سياسات دعم التنمية االقتصادية المحلية من خالل الهيئات حسب 
العملية هي : 2016الصادرة عن وزارة الحكم المحلي في اذار  المحلية

االستراتيجية التي تقودها بشكل مشترك كافة الجهات الفاعلة على المستوى 
في  والقطاع الخاص، والمجتمع المدني( المحلي )البلديات او المجالس القروية،

توفير سبل الحياة مناطق محددة من اجل تحسين االقتصاد )النمو االقتصادي( و 
 ةالنوعية لسكان تلك المناطقمن خالل االستثمار في الموارد المحلي

 التنمية المستدامة

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

ة، واجتماعية متوازنة ومتناغمالنمو والتنمية في المستقبل. وهي تنمية اقتصادية 
 يوي مع حماية النظام الح بتحسين نوعية الحياة ىتعن

التخطيط العمراني أو 
 الفيزيائي

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

التوازن بين احتياجات التنمية في الحاضر والمستقبل القريب من وبما يحقق 
 ناحية، وبين احتياجات التنمية ألجيال المستقبل البعيد من ناحية أخرى 

 التخطيط التنموي 

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

أهداف تنموية في المجتمع على شكل برامج ومشاريع تنموية وضمن برنامج 
 تنفيذي مرتبط بموازنة مالية وإطار زمني محدد

اهداف التنمية 
  SDGsالمستدامة

وهي المعروفة باسم االهداف العالمية، وهي عبارة عن دعوة عالمية من اجل القضاء 
على الفقر وحماية كوكب االرض وضمان تمتع جميع الناس بالسالم واالزدهار، وهي 
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سبعة عشر هدفا تشمل مجاالت جديدة مثل تغير المناخ وعدم المساواة االقتصادية 
 والسالم والعدالة ضمن اولويات اخرى عالمية وتعزيز االبتكار واالستهالك المستدام
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 المقدمة
 

ياة تؤثر سلبا على مختلف نواحي الحالتي العديد من التحديات و الفلسطينية  المدن والبلداتتواجه 
وأهمها االقتصادية واالجتماعية، ولكون الهيئات المحلية الفلسطينية هي المؤسسات ذات الصلة 

فانه يقع على عاتقها الحمل األكبر في مواجهة التحديات والعمل على  ،المباشرة مع المواطنين
من خالل السعي لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير خدمات متميزة. وفي ظل  لهمتوفير حياة أفضل 

على  التنموي ، تصبح عملية التخطيط واالحتياجاتمحدودية الموارد الذاتية وكبر حجم التحديات 
 .وضرورياملحا المستوى المحلي احتياجا 
تنموية ، ولكونه أداة ناجحة تساعد في تحديد األولويات واألهداف الالمحليوألهمية التخطيط التنموي 

ذ ؛ ارتأت وزارة الحكم المحلي ضرورة توضيح وتوحيد مفهوم ومنهجية تحضير وتنفيللهيئات المحلية
   ومتابعة وتقييم الخطط التنموية في الهيئات المحلية الفلسطينية. 

ينية العديد من الهيئات المحلية الفلسطينية جاهدة لالستجابة للتغيرات والتحديات الفلسطلقد سعت 
ة على مثل االزدياد في المستوى العمراني، واالرتفاع في مستويات البطالة والفقر، ومحدودية السيطر 

 يرها من التحدياتالمصادر الطبيعية واألرض، والقيود المفروضة على حركة السكان والبضائع، وغ
 بإيجاداالجتماعية واالقتصادية والبيئية، وباألخص تلك الملموسة على المستوى المحلي، وذلك 

ترتيب لها في محاولة تبلدا/مدنها إدارةفي  المحلي ي تنمو مفاهيم التخطيط ال إدخالآليات مبتكرة مثل 
لمتاحة والموارد ا نياتاإلمكا، واالستجابة الحتياجات المواطن الفلسطيني المتزايدة في ظل أولوياتها

 له.
وبازدياد تجارب التخطيط في هذا المجال، وحيث أن وزارة الحكم المحلي هي الجهة المشرفة على 

 مفهوم عمل الهيئات المحلية المختلفة، فقد ارتأت الوزارة دراسة هذه التجارب المختلفة وتطوير
الهيئات  إمكانياتعملية، تتماشى مع الواقع الفلسطيني وقدرة و  محليومنهجية تخطيط تنموي 

م والتخطيط للتنظيالعامة  دارةالمحلية، وقابلة للتطبيق في مدننا وبلداتنا الفلسطينية. لذلك، باشرت اإل
وممثلي المؤسسات  الهيئات المحلية وإقراض، وصندوق تطوير العمراني في وزارة الحكم المحلي

ل ، وبالشراكة مع بعض الجهات الدولية الداعمة في األراضي الفلسطينية في مجاوالهيئات المحلية
، بالعمل على تحديد أسس التخطيط التنموي للمستوى المحلي، والمشار لمحليالتخطيط التنموي ا

اسات الذي أقرته ورقة السيبـ "التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية"، و  إليه
األولى بالتزامن مع تلك الورقة،  لطبعةمنه ا تالذي صدر  هذا الدليلالخاصة بذلك، ويوضحه 

" 2009للمدن والبلدات الفلسطينية والمشار له في حينه بـ "دليل التخطيط التنموي االستراتيجي 
لتنموي دليل التخطيط ابـ " ر اليهاوالمشاوالطبعة الثالثة التي بين ايدينا ، 2011والطبعة الثانية 

 ".2018المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية



 للمدن والبلدات الفلسطينية  لمحليليل التخطيط التنموي اد
 

6 | P a g e 

 

 العام للدليل اإلطار
 

 :منهجية التخطيط التنموي وكيفية استخدام الدليلأوال: 
 يةهجمنالمفهوم والمبادئ وال 

تنموية والبرامج والمشاريع ال إن التخطيط التنموي هو منهج علمي يستخدم لبلورة األولويات واألهداف
لموارد خالل فترة زمنية معينة، بما يتماشى مع تطلعات السكان، واألخذ باالعتبار ا للهيئات المحلية

المتاحة والمعوقات المحتملة. وتنبع أهمية استخدام هذا المفهوم الحديث في التخطيط من كونه 
قي ر أساسية في أي مجتمع يسعى للتحرر والر ، والتي تعتبالرشيدوالحكم اإلدارة مرتكز على مبادئ 

 والنهوض، وذلك باالعتماد على موارده ومقوماته الذاتية. وتتمثل هذه المبادئ بما يلي:
من حيث االعتماد على مشاركة المواطنين والمجتمع المحلي والقطاع الخاص وجميع  المشاركة: .1

 .الشأن في تحديد القضايا واألولويات التنموية وعمليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي ي ذو 
 الشأن في تخطيط ي من حيث مشاركة المواطنين والمجتمع المحلي وجميع ذو  الشفافية والمساءلة: .2

االهداف  ء مكانة بارزة في متابعة وتقييم االنجازات وتحقيقوتنفيذ ومتابعة النشاطات التنموية، وتبو  
 المرجوة.

ع ومن حيث التكاملية م ،من حيث التطرق للقضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية التكاملية: .3
ية ، وكذلك أهداف التنموموازنات الهيئات المحلية والعمرانية المختلفةالمستويات االدارية خطط 

 . ذات العالقة 2030المستدامة 
ذ من حيث التركيز على القضايا ذات االولوية مع األخ :شمولية التشخيص والبعد االستراتيجي .4

 بعين االعتبار الموارد والفرص المتاحة والمعوقات المحتملة.
 ية.من حيث االرتقاء بالمجتمع المحلي لقيادة وتنسيق عملية التنمية المحل الكفاءة والفعالية: .5

ط عملية تحضير الخطط التنموية لقد   يةمحلالتم تصميم منهجية التخطيط في هذا الدليل بشكل ُيَبس 
 ذلك من خالل إعطاء الفرصةويجعلها منسجمة مع احتياجات السكان وموائمة للحالة الفلسطينية؛ و 

 تنفيذها وتحقيقالمجتمع المحلي للمشاركة الفاعلة في عملية تحضير الخطة ومتابعة  لممثلي
عن  ولةؤ المسمخرجاتها. وبحسب هذا الدليل، فان هيئات الحكم المحلي الفلسطينية هي الجهة 

ين ، وذلك بمشاركة المعنيبالهيئة المحليةتحضير وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط التنموية الخاصة 
 من ذوي العالقة، وبتوجيه من وزارة الحكم المحلي. 

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

 ة التالية:ساسيتجيب بالترتيب عن األسئلة األو 
 .مرحلة التنظيم والتحليلوهي المرحلة األولى: أين نحن اآلن؟ 
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 اإلطار التنموي.وهي مرحلة أين نريد أن نتجه؟  إلىالمرحلة الثانية: 
 والتقييم. وهي مرحلة وضع خطط التنفيذ والمتابعةالمرحلة الثالثة: كيف نصل؟ 
 التنفيذ.وهي مرحلة المرحلة الرابعة: ما يوصلنا؟ 

 .والتقييموهي مرحلة المتابعة المرحلة الخامسة: هل وصلنا؟ 
ما يلزم من  مجموعة نشاطات، ولكل نشاط إلىخطوات، وكل خطوة  إلىوقد تم تقسيم كل مرحلة 

يلزم لتوضيح  ما، كما تم إعطاء األمثلة حيثايجب تحقيقه اتتوضح كيفية تنفيذه ومخرجادوات 
 المخرجات المتوقعة من بعض النشاطات.

، حيث صممت جميع مراحل التخطيط المشاركةهو المعتمدة المنهج األساس في عملية التخطيط 
كة وخطواتها ونشاطاتها بطريقة تضمن مشاركة المجتمع المحلي بفئاته المختلفة، أحيانا تكون مشار 

المختلفة،  االجتماعيواسعة وعامة من خالل اللقاءات المجتمعية وورش العمل وقنوات التواصل 
وية لجان مختلفة ذات مهمات من خالل عض متخصصةفنية او ، وقد تكون دةو محدوأخرى مشاركة 

ذاته ممثال عن  واضحا، وهو بحد ساسي، وفي جميع المراحل يكون دور فريق التخطيط األمحددة
 المشاركة بحسب المرحلة أو الخطوة أو النشاط. يةتتفاوت نوعيث ح ،المجتمع المحلي

  
 المستهدفة المحلية الهيئات 

الهدف العام أن تقوم جميع الهيئات المحلية بإعداد خطط تنموية محلية تتناسب مع حجمها 
 منتخب،بلدي  والفنية )مجلس اإلدارية القدرات من أدنى يتوفر حدان واحتياجاتها، لكن يجب 

 ). جزئيأو بدوام كلي  محاسب/مدير ماليو  ،بدوام كلي او جزئي مهندس
طار ؛ بل يجب أن ُيفهم وُيستخدم على انه إةمدة تنفذ بحرفيكوثيقة جاال ُيعامل هذا الدليل يجب أ

عمل توجيهي يضمن المشاركة المجتمعية ويشجع على اإلبداع ويحافظ في نفس الوقت على وحدة 
منهجية تحضير وتنفيذ وشكل ومضمون الخطط التنموية المحلية للتجمعات الفلسطينية مع األخذ 

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

ما أنها كفي الهيئة المحلية )الرئيس واألعضاء( لعملية التخطيط وااللتزام بتنفيذ ومتابعة مخرجاتها، 
د من مشاركة تعتمد على مدى تأييد ودعم ممثلي المجتمع المحلي لها ولمخرجاتها؛ وعليه ال ب

التقييم بحسب ما هو موضح في هذا و متابعة الممثلي المجتمع المحلي في عمليات التخطيط و 
قبل الهيئة  كونها خطة متفق عليها من الدليل، وهذه المشاركة مهمة إلعطاء الخطة صفة الشرعية

 المحلية وممثلي قطاعات المجتمع المختلفة.  
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 الفترة الزمنية للخطة 
 الهيئة حكم وفترة تتماشى بحيث سنوات أربع الخطة( )مدى التخطيطية الفترة تكون  أساسي،بشكل 
 ،نتخابيةاال فترته بانتهاء مجلس الهيئة المحلية وتنتهي انتخاب بتاريخ تبدأ أن على المنتخبة، المحلية

 ضمن تكون  أن ويجب سبقتها، ما على تبنى أن يجب جديدة خطة أي أن باالعتبار األخذ مع
 أجل من دوري  وبشكل سنويا الخطة التخطيطية. ومن ثم يتم تقييم للمنطقة الرؤية التنموية إطار
والمنطقة  فلسطين في المتغيرة الظروف باالعتبار األخذ مع المناسبة، التعديالت إجراء ضمان

 التخطيطية.
 يتمفتؤخذ على فترات زمنية أطول من عمر الخطة، بحيث  ةالتنموية االساسي أما الرؤية والقضايا

زع السنوات األربع األولى، ومن ثم تو  خالل ذات االولويةالقضايا التنموية االساسية  العمل على
 12) سنوات(، ومن ثم السنوات األربع التي تليها 8بقية القضايا على السنوات األربع التي تليها )

ما وكذلك األمر بالنسبة للرؤية، حيث يمتد مداها ل ي الرسم البياني.سنة(، وهكذا كما هو موضح ف
 عاما.16بعد فترة الخطة لتصل إلى مدى 

 ازنة السنويةقبل البدء باعداد المو  للمدينة/البلدة ينصح ان يتم االنتهاء من اعداد الخطة التنموية المحليةمالحظة: 
 .عام كلالربع االخير من  خاللكون واعداد الخطة السنوية القادمة في ة، اما التقييم السنوي للخطللهيئة المحلية

 سنوات. 8سنة، ويراجع كل  16أما بالنسبة للمخطط العمراني/الهيكلي فهو يحضر لـ 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

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

سنوات 8 كل مرحليا ثيحد   –مخطط عمراني/هيكلي   

 محليةخطة تنموية 

SDIP 

 طة تنموية محليةخ

SDIP 

 محليةخطة تنموية 

SDIP 

 طة تنموية محليةخ

SDIP 

سنة 16  12 8 4  

سنة 16  8  

االطار التنموي 

 المحلي

 خطط تنفيذ
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 الرئيسيةت المجاال
 "حسب الخطط الوطنية"

 المجال الفرعي

االتصاالت، الطرق ، الخدمات البلدية والبنى التحتية )الطاقة مجال البيئة والبنى التحتية 
الصرف الصحي ، مياهوالمواصالت، الصحة العامة والبيئة، ال

 وتصريف مياه االمطار، والنفايات(
 ،الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة الريادة،و  والتوظيفالعمالة  المحلي االقتصادي ال تنميةمج

)كمؤسسات التمويل  المساندة الخدماتالتطوير و  والحرف، الصناعة
 الخ(  ...والتسويق والتعبئة والدعاية

الحماية و  الخدمات االجتماعية، )صحة االنسان( التعليم، الصحة ةاالجتماعي التنمية مجال
 المالئم الثقافة والتراث، الرياضة، والسكناالجتماعية والتمكين، 

التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة الكوارث، إدارة وحوكمة المؤسسات  مجال االدارة والحكم الرشيد
 وخاصة الهيئة المحلية

ة كالرياد فيما بينها التقاطعات البينيةومراعاة ) الذكرسابقة ال المجاالت تشخيص إلى باإلضافة
 روتقدي بتشخيص التخطيطية العملية على والقائمين المحلية الهيئة تعمل ،(وتكنولوجيا المعلومات

 ار،باالعتب وأخذها التخطيطية والمنطقة المحلية الهيئةيي مستو  على والموارد المتاحة اتياإلمكان
 ومشاريع تنموية. من برامج العملية التخطيطية مخرجات تطبيق وإمكانية واقعية لضمان وذلك

االتها وبالنظر الى المجاالت التنموية اعاله فانها تعكس مفهوم التنمية المستدامة والعالقة بين مج
 او محاورها الرئيسية حسب الشكل ادناه.

 
 التنمية المستدامة أبعاد مثلث
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  الجديد في الدليل 
للعديد من المدن والبلدات  إستراتيجيةخطط تنموية  إعدادبعد سلسلة تجارب غنية في عملية 

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

ضرورة تحديث  للتخطيطالوطنية  وزارة الحكم المحلي، ارتأت وزارة الحكم المحلي ومجموعة العمل
حلي ، لألخذ باالعتبار الدروس المستفادة من هذه التجارب، وليعكس توجهات وزارة الحكم المالدليل

 باالعتبار التفاوت في حجم التجمعات السكانية الفلسطينية. في ضبط واقعية الخطط المعدة وآخذ
التعديالت  ضافة الىباال، (الثالثة)الطبعة هذه  علىوفيما يلي أهم التعديالت التي أدخلت 

 :اللغوية والصياغات
 محلي حسب ورقة سياسات التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية، تعتمد وزارة الحكم ال

 االدلة التالية:
وينطبق على الهيئات  SDIP: دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية 

 نسمة عند اعداد الخطة. 5000"بلديات" عدد سكانها ال يقل عنالمحلية من تصنيف 
على  وينطبق  ACIP:دليل التخطيط التنموي المحلي للقرى والبلدات الفلسطينية الصغيرة 

الهيئات المحلية من تصنيف "مجالس قروية بغض النظر عن عدد سكانها" وبلديات 
، وفي حال رغبة اي من نسمة عند اعداد الخطة 5000صغيرة" عدد سكانها اقل من 

 SDIPالتخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية  اتباع منهجيةالبلديات الصغيرة 
ا ويتوفر لديها الحد االدنى من الموارد المالية والبشرية )مهندس ومحاسب متفرغين( عليه

 اخذ الموافقة الرسمية من وزارة الحكم المحلي بالخصوص.

 نشطة لضمان تسلسل أفضل األخطوات و الترتيب  إعادةدمج أو حذف أو ل توفير الوقت من خال
دارة الوقت إة في وكذلك اعطاء الوقت للمرحلة والخطوة بدل النشاط لضمان المرون .وأكثر وضوحا
 االنشطة بشكل متوازي. وامكانية تنفيذ

 البرنامج واسلوب وثيقة داة أ)مثل استحداث  استحداث أدوات أو تعديل بعضها حسب الحاجة
 .حسب االولوية( التنموية االساسية المقارنة الثنائية او المزدوجة لترتيب القضايا

 لة المجتمعية وأركانها وأدواتها في نهج التخطيط التنموي المحلي، وذلك من خاللءتعزيز المسا 
ات عملية ( واستخدام ادواتها في مراحل وخطو الرقابةو تقوية أركانها )الشفافية، المشاركة، االستجابة، 

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

 .وذلك لضمان تمثيل ومشاركة أفضل لفئات المجتمع المختلفة، وحسب مراحل الخطة
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 ،والتركيز على قضايا البيئة والطاقة والمعايير تصنيف المجاالت التنموية حسب الخطة الوطنية 
ت، وذلك لتوحيد الجهود والمسميات لهذه المجاال والتربية والتعليم(، ،القطاعية الوطنية )كالصحة

والهيئة  ساسيولمساعدة فريق التخطيط األوتسهيل عملية الربط بين ما هو محلي وما هو وطني، 
 المرأة كن مشاركة الفئات المهمشة اضمتم )بحيث ي المحلية على تنظيم األفكار في عملية التخطيط

 .(وذوي االحتياجات الخاصة والشباب
 16وألربع سنوات )فترة الخطة(  تحضير دليل التجمع السكاني ودراسة السكان والنمو السكاني 

جتمعية سنوات والموارد الم 4والتحليل المالي للهيئة المحلية خالل اخر )فترة اإلطار التنموي(  سنة
بداية عملية التخطيط من اجل ان تشكل مدخال منطقيا لعملية تحليل وتشخيص الواقع  ذمنمبكرا 

 التنموي.
  للتجمع للمجاالت التنموية و  االساسية تعديل آلية تحديد أولويات القضايا التنمويةشمولية التشخيص و

ن الخطة، والحد من الخالفات بين اللجا إعدادالبعد االستراتيجي في  إلىسكاني لضمان الوصول ال
 المختلفة والمجتمع المحلي.

 وجيه تكون بوصلة تو  للمدينة/البلدة نسبيةتعكس الميزة الل في بداية المرحلة الثانية صياغة الرؤية
 . ةألولوية وتحديد األهداف التنمويحسب ا االساسية ةالتنموي تساعد في ترتيب القضايا

  خطة التنفيذ مع قدرة الهيئة المحلية على  التشخيص المكاني وربط حيثمن ضمان واقعية الخطة
لخارجي من مواردها المالية الذاتية أو التي تستطيع حشد الدعم ا اريعمشالبرامج ومكوناتها/التنفيذ 
 المشاريعمكونات البرامج/ تصنيف وبالتالي، سنوات( 4خر )من خالل التحليل المالي أل لها

 .في الخطة بناء على هذه القدرة المالية )مضمون او محتمل او متمنى( المقترحة
 رجات()للمخ مراعاة البعد المكانيو )مع المستويات االقليمية والقطاعية والبيئية( كيد التكاملية أت 

 الهيكلي./العمرانيالتخطيط و التخطيط التنموي بين ربط الو 
 .التحول من المشاريع الى البرامج 
 المشاريع للسنة االولى فقط رامج/بمكونات ال وضع خطة تنفيذ للسنة االولى فقط وكذلك توصيف

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

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

 والتطويرلتخطيط المجالس المشتركة للتخطيط كذلك و  ،خالل اعداد الخطط توفير ارشادات للترويج، 
 .والبلديات المشتركة
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  خطة تنموية للمجالس  عدادإلخاصة  اتإرشادتقديم تشجيع الشراكة بين الهيئات المحلية المتجاورة و
 .في كل مراحل إعداد الخطة البلديات المشتركة/للتخطيط والتطوير المشتركة

 

 التوجه لتشجيع التخطيط المشترك 
الدليل )باإلضـــــــافة الى اســـــــتمرار العمل بالخطط الفردية وتحســـــــين جودتها وربطها مكانيا  يشـــــــجع

 فيما )على المدى البعيد من خالل اختبار التوافقوماليا( االنطالق منها نحو التخطيط المشــــــــترك 
 يمكن التنســــــيقوالعمل إليجاد قواســــــم مشــــــتركة بين المدن والبلدات والقرى المتجاورة. حيث ( بينها
عمل  ن المدن او البلدات او القرى المتجاورة في القضايا والبرامج والمشاريع المشتركة من خاللبي

 عدة لقاءات تنسيقية بين منسقين فرق التخطيط وذلك كما يلي: 
 مديرية الحكم المحلي في المنطقة يتم )وحسب توجيهات طالق عملية التخطيطإ اللقاء االول: قبل .1

فكار لتبادل اال لممكن التوجه للتخطيط المشترك بينها( يعقد اللقاء االولتحديد الهيئات المحلية ا
اعية بإعالم فريقه واللجان الفنية او القط الحقا حول القضايا المشتركة، بحيث يقوم منسق كل فريق

 بمخرجات اللقاء.
 وتبادل اللقاء الثاني: بعد اعداد التقرير التشخيصي وقبل الذهاب لورشة العمل االولى لالطالع .2

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

فكار حول انية لتبادل االبعد اختيار البرامج ومكوناتها وقبل الذهاب لورشة العمل الثاللقاء الثالث:  .3
 المشتركة، واجراء ما يلزم من مراجعات وتعديالت، بحيث يقوم مشاريعها/اهم البرامج ومكوناتها

 بمخرجات اللقاء وعمل ما يلزم. ذات العالقة منسق كل فريق بمناقشة فريقه ولجان القضايا
ار دو األتحديد جل أ، من السنوية/االولى والسنة الرباعية اعداد خطط التنفيذ عنداللقاء الرابع:  .4

 .وليات والتسلسل الزمني للبرامج والمشاريع المشتركةؤ والمس
 :مشاريع ذات بعد مناطقي/مشاريع مشتركةبرامج/ل وفيما يلي عدة أمثلة

 .مكب نفايات 
 طاقة. ةمحط 
 معالجة مياه عادمة وعادية. ةمحط 
 .مسلخ 
 وحرفية منطقة صناعية. 
 كمشاريع استصالح وتطوير االراضي( مشاريع زراعية تنموية(. 
 .مركز صحي/مستشفى 
 جامعة/مدرسة صناعية. 
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 مركز دفاع مدني. 
  رابطةطرق. 
  توعويةحمالت. 
  قدراتبناء. 

 

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

 عملية التخطيط، وذلك من خالل قائمة الفحص وأثناء البدء  حص أركان المساءلة المجتمعية قبلف
 ( إلجراءات المساءلة المجتمعية أثناء عملية التخطيط.SA guide Checklistاإلرشادية )

 المجتمعية يرجى اتباع الخطوات المساءلةللوصول الى النسخة اإللكترونية الخاصة بدليل ادوات 
دلة المجتمعية > ا لهء> المساBaladiyat.psالتالية: الصفحة الرئيسية من بوابة الهيئات المحلية 

 لة المجتمعية.ءالعمل > دليل ادوات المسا
  في عضوية فريق التخطيط  حتياجات الخاصةواألشخاص ذوي اإلمشاركة النساء والشباب ضرورة

 الخطة التنموية المحلية وخطواتاألساسي ولجان المجاالت التنموية المختلفة، وفي كافة أنشطة 
الفئة  من -ذكورا واناثا-تمثل الشباب  %30، والنساء اللجان تمثل من %30)النسب المقترحة هي

(. وي االحتياجات الخاصةذاألشخاص  ، مع التركيز على الفئات المهمشة وسنة 29-16العمرية 
وذوي  والشباب من الممكن عقد اجتماعات منفصلة أو ورش عمل خاصة بالنساءكما انه 

إذا  أو زيارات للمؤسات ذات العالقةأو عقد اجتماعات لمجموعات بؤرية  الخاصة،االحتياجات 
 تتطلب األمر ذلك.

  بأشكاله  االجتماعيالتواصل مواقع ضرورة تشجيع وفتح باب المشاركة الواسعة للمجتمع من خالل
 المختلفة، لذلك يجب إعداد موقع الكتروني أو قناة اتصال خاصة بذلك.

 ،على مجلس الهيئة المحلية إرسال كتاب رسمي ألعضاء اللجان المختلفة من خارج الهيئة المحلية 
وتسهيل  محليالتنموي ال أو لمؤسساتهم، وذلك إلعطاء صفة رسمية لمشاركتهم في عملية التخطيط

ة مهمتهم؛ على أن توضح الرسائل األدوار المتوقعة للمرشحين وضرورة التزامهم بالمشاركة الفاعل
 .خالل عملية التخطيط

 ة يئة والفرعية المختلفة من غير موظفي الهساسييفضل أن يكون منسقو لجان المجاالت التنموية األ
 ينلمنسقاأن يكون  يفضلوالحكم الرشيد، حيث  دارةواإل ،التحتية البنىو  نتي البيئةباستثناء لج المحلية

 .بشرط تخصيص الوقت والموارد الالزمة للقيام بالمهام المطلوبة منهم من موظفي الهيئة المحلية
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  من الممكن أن يشارك الشخص في أكثر من لجنة فرعية، بحيث يكون لديه الوقت واالهتمام
 والمعرفة في ذلك المجال الفرعي.

  منه لضمان  ةواالستفاد محتواه  التكامل معمراعاة يجب  وجود مخطط عمراني/هيكليفي حال
 الالزمالتنسيق عمل كان قيد االعداد يجب  وإذا، التنموي المحلي مخرجات سليمة لعملية التخطيط

 لضمان عدم تعارض العمل أو ازدواجيته.
  ة( ألربع سنوات )فترة الخطدراسة السكان والنمو السكاني دليل التجمع السكاني و من المهم تحضير

 سنوات والموارد 4والتحليل المالي للهيئة المحلية خالل اخر  )فترة اإلطار التنموي( سنة 16و
لعملية تحليل وتشخيص منطقيا من اجل ان تشكل مدخال  ية عملية التخطيطابد ذمن المجتمعية

 الواقع التنموي.
 ال تقتصر ات غير مستغلة( وأيعلى الجوانب االيجابية )فرص وإمكان من الضروري التركيز

 األولويات على الجوانب السلبية )المشاكل( فقط.
 ذات  االساسية ضرورة ربط التشخيص بالواقع، وربط القضايا بجذورها، وتحديد القضايا التنموية

 .والمدينة/البلدةالهيئة المحلية  اتيإمكانحسب موارد و  ولويةاأل
  يجب العمل على ضمان تمثيل المجتمع المحلي في اللقاءآت الجماهيرية أو ورش العمل المختلفة

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

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

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

وجهاز كمبيوتر محمول ولوح قالب  LCDجهاز عرض تهيئة القاعة وتجهيزها )توفير  يتمكما 
، كما يفضل ة، وشريط الصق، وأقالم تخطيط بألوان مختلفة، ولواصق دائرية بألوان مختلف4عدد 

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

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

  المقترحة ذات الطابع المكاني بالمخططات  اريعالمشومكوناتها/البرامج ضرورة ربط
 أو الصورة الجوية. الهيكليةالعمرانية/
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 المشاريعالبرامج ومكوناتها/ المالية الحقيقية للهيئة المحلية في مكانياتالعتبار اإليجب األخذ با 
منذ بداية عملية  موازنتها بنود التي ستنفذها الهيئة المحلية بشكل كلي أو جزئي على حساب

 .التشخيص لضمان واقعية الخطة
 انتهاءيتم بعد ، حيث وأنشطة عملية إعداد الخطة والورش يجب توثيق جميع االجتماعات واللقاءات 

 يتكون التقرير من ثالثة أجزاء رئيسيةن أيمكن  .مجرياته ومخرجاته يوثقأي لقاء تحضير تقرير 
مادة العرض، صور من  ،حضورالمالحق )نص الدعوة، قائمة الو  مجريات اللقاءو  مقدمةال هي:

 .الخ( اللقاء،...
  المشاريع الجارية التي تنفذ على مراحل في وثيقة الخطة دون ان البرامج/يمكن ادراج مكونات

القضايا ذات االولوية و "تحديد الرؤية في ورشة العمل االولىكأولوية ش اتخضع قضاياها للنق
 وانما تعرض للعلم واالطالع فقط. واالهداف التنموية"

  حلي التنموية المحلية إلى مديرية الحكم المترسل نسخة من كافة المخرجات الرئيسية لمراحل الخطة
 وذلك بهدف إعالمهم بها.

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

>التخطيط Baladiyat.psيمكن زيارة الصفحة الرئيسية من بوابة الهيئات المحلية  .عالقة
 العمراني> تقارير ودراسات.

 

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

على نشاطات، مرحلة تضم خطوات، وكل خطوة تحتوي الفلسطينية إلى خمسة مراحل أساسية؛ كل 

 :ةالبلديات المشترك/للتخطيط والتطوير للمجالس المشتركة محليةعامة إلعداد خطة تنموية  إرشادات

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

ة تأخذ باالعتبار خصوصيأن المشتركة، و  ألولوياتاللمجلس المشترك  المحليةالخطة التنموية  ان تراعييجب  -
أي بلدة من البلدات المشاركة في المجلس المشترك، وذلك حسب االحتياجات وحسب المجال التنموي 

 وخصوصية تلك البلدة في هذا المجال )مثال خصوصية بلدة ما في المجال السياحي(
 منطقة التخطيط المشترك يجب ان يراعى ما جاء فيفي حالة كان هناك اطار توجيهي للتنمية المكانية معد ل -

 هذا االطار خاصة ما يتعلق بالبعد المكاني للبرامج والمشاريع
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تبين كيفية تنفيذه. الجدول التالي يبين ترابط المراحل المختلفة من ادوات  يلزم ماولكل نشاط 
 بالخطوات واألنشطة واألدوات.

 

 األداة النشاط الخطوة ومدتها المرحلة ومدتها

 األولى: أين نحن اآلن؟
تحليل( التنظيم و ال)

 ومدتها شهر ونصف

 
التهيئة واإلعداد 
وحشد اصحاب 

 اسابيع 3العالقة/

 1 توجيه الهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية
 2/3/4 إجراء الترتيبات المؤسساتية الالزمة

عملية عقد لقاء البيت المفتوح االول إلطالق 
 الخطة )اللقاء المجتمعي األول( اعداد

3/5 

 3/5/6  االخرى  استكمال تشكيل فريق التخطيط واللجان

تشخيص الوضع 
 اسابيع 3القائم/

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

الثانية: إلى أين نريد أن 
 نتجه؟

)اإلطار التنموي( 
 ومدتها شهر 

تحديد التوجهات 
االستراتيجية 
 اسابيع 3للمجتمع/

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

10 

 اإلطارتحضير وثيقة 
 التنموي/اسبوع واحد

 11 صياغة البرامج التنموية
 11 التشاور مع شركاء البرامج

 12 صياغة االطار التنموي واالفصاح عنه 

 الثالثة: كيف نصل؟
)خطط التنفيذ والمتابعة 

ومدتها شهر  والتقييم(
 ونصف

التنفيذ  طاعداد خط
مكونات  ووصف
 3المشاريع/البرامج/
 اسابيع

 7/13 اعداد الخطة الرباعية
 14 اعداد خطة السنة االولى

االولى السنة مشاريع /مكونات برامجتوصيف 
 )وربطها مكانيا وماليا(

15 

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

االولى وتحديدها بشكل نهائي )عقد ورشة 
 العمل الثانية(

16 

وضع خطة المتابعة 
 والتقييم/اسبوع واحد

 17 تحضير خطة المتابعة والتقييم
 - المتابعةاليات 

تبني وثيقة الخطة 
 واطالقها/اسبوعان

 18 تبني الخطة من مجلس الهيئة المحلية
عقد لقاء البيت المفتوح الثاني إلطالق الخطة 

 )اللقاء المجتمعي الثاني(
 

19 

 الرابعة: ما يوصلنا؟
مكونات  تحضير دراسات الجدوى ومقترحات

المشاريع والبنود المرجعية ووثائق البرامج/
20 
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مستمرة  (اليات التنفيذ)
إجراءات  على امتداد الخطة

مباشرة بعد /التنفيذ
 الخطة وسنويااعداد 

للخطة السنوية )على  والمخططات العطاءات
 االقل(

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

حشد الموارد وبناء 
امتداد  على/الشراكات

 تنفيذ الخطة

 22 تجنيد االموال
العقود/االتفاقيات/مذكرات التفاهم  تحضير
 وتوقيعها

- 

 الخامسة: هل وصلنا؟ 
يم واعداد الخطة تقي)

 سنويا (السنوية القادمة

متابعة وتقييم 
 سنويا/واطالع

المتابعة والتقييم السنوي للخطة واعداد مسودة 
 خطة السنة القادمة

23 

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

مسودة خطة السنة القادمة )اللقاء المجتمعي و
 السنوي(

24 

اعداد الخطة السنوية 
 سنويا/القادمة

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

14/21 

 - السنويةإقرار خطة التنفيذ 
 

 مراحل التخطيط
 
 
 

  

لمرحلة األولى: أين ا
 تنظيمنحن اآلن؟ ال

 والتحليل
تنظيم لوتحليال 

المرحلة الثانية: إلى 
أين نريد إن نتجه؟ 

 اإلطار التنموي 

المرحلة الثالثة: 
كيف نصل؟  خطط 
التنفيذ والمتابعة 

 والتقييم

المرحلة الرابعة: ما 
 يوصلنا؟
 التنفيذاليات 

 

المرحلة الخامسة: 
 هل وصلنا؟ 

تقييم واعداد الخطة 
 السنوية القادمة

1  
التهيئة واالعداد 
وحشد اصحاب 

 العالقة
 

2 
تشخيص 

 الوضع القائم

5 
التنفيذ  طإعداد خط
مكونات  ووصف
 المشاريعالبرامج/

3 
تحديد التوجهات 

االستراتيجية 
 للمجتمع

6 
وضع خطة 

 والتقييمالمتابعة 

7 
تبني وثيقة الخطة 

 واطالقها

8 
إجراءات 

 التنفيذ

9 
حشد الموارد 

 وبناء الشراكات

10 
متابعة وتقييم 

 واطالع 

11 
اعداد الخطة 

 السنوية
 القادمة

 الخطوات

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

 شهر ونصف  الزمنية الالزمة لتنفيذ المرحلة:الفترة 
 

 خطوات المرحلة األولى ومدتها:
 

 أسابيع 3: التهيئة واإلعداد وحشد اصحاب العالقة/1الخطوة رقم  
 أسابيع 3: تشخيص الوضع القائم/2الخطوة رقم  
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 المرحلة االولى: أين نحن اآلن؟ تنظيم وتحليل
 وحشد اصحاب العالقة: التهيئة واإلعداد 1ة رقم الخطو 

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

عملية بئة المحلية والمؤسسات المجتمعية توجيه الهيعقد اجتماع لاألمر من الضروري في بداية 
محلي وهي مديرية الحكم ال اولة عنهؤ المس الجهةالبلدية أو إعداد الخطة التنموية المحلية من قبل 

 من قبل استشاري او متطوع. ذلكتلك المنطقة، حيث يمكن القيام ب في
لية، من قبل الهيئة المحإعداد الخطة عملية ل تكمن أهمية عملية التوجيه هذه في ضمان الفهم الجيد

في هذا الدليل، وضمان الفهم الجيد لألدوار  الواردةتباعها المنهجية المعتمدة، وهي اوضمان 
ة في عملية إعداد الخطة، وترسيخ بعض المبادئ األساسية التي على الهيئ ات/المختلفة للمشاركين

عداد المحلية الحرص عليها أثناء العمل، وكذلك تقديم دعم مديرية الحكم المحلي للهيئة في عملية إ 
الخطة. هذا كله من شأنه أن يساهم في انجاز إعداد الخطة التنموية المحلية ضمن إطار زمني 

 ة.مناسب دون إطال
 عمديرية الحكم المحلي أو استشاري أو متطو  لجنة التخطيط التنموي المحلي فيالجهة المنفذة: 

 .من البلدية او غيرها()
 .الهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعيةالمشاركون: 

 .: اجتماعأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:  

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

  حلية بنيتها إعداد خطة تنموية م ولة عنهاؤ المسبعد أن تبلغ الهيئة المحلية مديرية الحكم المحلي
معية مديرية الحكم المحلي بدعوة الهيئة المحلية والمؤسسات المجت عام للمدينة/البلدة، يقوم مدير

 .بغرض توجيه الهيئة المحلية لعملية إعداد الخطةاالجتماع في الهيئة( ن يكون أ)يفضل الجتماع 
  لمجتمعية عداد اجندة االجتماع التوجيهي للهيئة المحلية والمؤسسات اإل 1يمكن االستعانة باألداة رقم

 مرشحة للمشاركة في عملية التخطيط.دوار المختلفة للجهات الوكذلك توضيح األ
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 المخرجات: 
  موجهة بعملية التخطيط المحلية والمؤسسات المجتمعيةالهيئة. 
 إلدارة ومتابعة  ايام اسبوعيا 3بمعدل  حيث سيعمل) محدد ومعروف ساسيمنسق فريق التخطيط األ

 .(تنفيذ عملية اعداد الخطة
 :اتمالحظ

  رة ميمكن ان تقوم وزارة الحكم المحلي بالدعوة للقاء عام إلطالق عملية التخطيط التنموي المحلي
سنوات، بحضور رؤساء الهيئات المحلية في فلسطين، وذلك بالتعاون مع اتحاد الهيئات  4كل 

 المحلية.
 مفتوح طيلة فترة عملية التخطيط من  واعتراضات( شكاوى وضع )نظام عالن خالل اللقاء عن اإل

وذات أجل تعزيز مبدأ المساءلة على أن تشرف على هذا النظام جهة مجتمعية مهنية ومستقلة 
ع المجتمعية يرجى اتبا المساءلةللوصول الى النسخة اإللكترونية الخاصة بدليل ادوات  .مصداقية

ية المجتمع المساءلة>Baladiyat.psالخطوات التالية: الصفحة الرئيسية من بوابة الهيئات المحلية 
 المجتمعية. المساءلة> ادلة العمل> دليل ادوات 

 ئرةقبل دالترويج ألنشطة الخطة التنموية المحلية، يتم إدارتها من إنشاء صفحة إلكترونية خاصة با 
 قعاستخدام مواذات خبرة ب متطوعة مجموعات شبابيةاو من قبل  العالقات العامة في الهيئة المحلية

انطباعاتهم ، وتسعى هذه الصفحة لخلق تفاعل مستمر مع المواطنين وأخذ التواصل االجتماعي
حول عملية التخطيط، كما تعتبر هذه الصفحة أداة مهمة لنشر المعلومات واقتراحاتهم وأرائهم 

 .المتعلقة بعملية التخطيط بشكل يضمن الشفافية والمشاركة
  فكار حول عملية التخطيط لتبادل األ إطالقلتشجيع التخطيط المشترك: قبل  ولاأل باللقاءتذكير

و القطاعية أبإعالم فريقه واللجان الفنية  الحقا القضايا المشتركة، بحيث يقوم منسق كل فريق
 بمخرجات اللقاء.
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 الترتيبات المؤسساتية الالزمةجراء إ 1.2
تتمثل الترتيبات المؤسساتية الالزمة على مستوى الهيئة المحلية بتشكيل لجنة التخطيط التنموي 

ونواة لجان المجاالت صحاب العالقة الاالولية قائمة الو المحلي ونواة فريق التخطيط االساسي 
 التخطيط.خطة التنفيذ وهيكلية عملية وضع ضافة الى إالتنموية 

 .الهيئة المحليةالجهة المنفذة: 
 .مجلس الهيئة المحلية وموظفو الهيئة المحلية أعضاءو  رئيسالمشاركون: 

 .: اجتماع/اتأسلوب التنفيذ
 :طريقة التنفيذ

 لجنة التخطيط التنموي المحلي:تشكيل  .1

  التخطيط: قبل ما مرحلة-التنموية المحلية للخطة الترويج إرشادات لكيفية
 

 المجتمعية المشاركة المدينة/البلدة وأهمية في المحلي التنموي  بالتخطيط التعريف: األهداف -
 :المقترحة الفعالية -
 جميع البلدة،المدينة/ المحلي يتضمن وجهاء للمجتمع مفتوح مجتمعي للقاء الهيئة المحلية قبل من عامة دعوة -

 وما يترتب علىالتنموي واهميته ومنهجيته  بالتخطيط التعريف فيه يتم حيث العالقة، أصحاب الفاعلة، المؤسسات
وخاصة النساء والشباب وذوي همية المشاركة المجتمعية ذلك من خطوات الحقة، مع ضرورة تسليط الضوء على أ 

 الخاصة في عملية التخطيط الالحقة الخطوات هي وما االحتياجات الخاصة
الومضات المتوفرة  وعرض التنموية المحلية الخطة أنجزت لبلديات ناجحة لتجارب مرئي عرضيقدم اللقاء  خالل -

 المحلي  ئل ذات العالقة بالتخطيط التنموي وغيرها من الوسا
 :المقترحة اإلعالنية الوسائل -
 "المفتوح األول "لقاء البيت المجتمعي اللقاء إقامة عن المحلي المجتمع إلعالم SMS القصيرة الرسائل استخدام -
 اللقاء وبعد اللقاء خالل التنموي المحلي بالتخطيط الخاص التعريفي البروشور توزيع -
 أو الهيئة المحليةقر م فلسطين( وكذلك بوستر عن ركائز المشروع  في يا المشروع )عمار لشعار أب رول وضع -

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

 المدينة/البلدة("
 :المقترحة اإلعالمية لتغطيةا -
 اللقاء المجتمعي لتغطية المحلي والتلفزيون  الراديو منها المحلية الصحافة دعوة -
 توثيقية معبرة صور مع اللقاء تفاصيل فيه يشرح لقاءفي اليوم التالي ل صحفي خبر نشر -
 التنموي  التخطيط موضوع المحلي حول الراديو في االذاعي الصباحي البرنامج في الهيئة المحلية رئيس مع مقابلة -

 المحلي



 للمدن والبلدات الفلسطينية  لمحليليل التخطيط التنموي اد
 

22 | P a g e 

 

 .يكون تشكيل لجنة التخطيط التنموي المحلي من صالحيات مجلس الهيئة المحلية 
 ك وذل 2داة رقم أطيط التنموي المحلي باالستعانة بيقوم مجلس الهيئة المحلية بتشكيل لجنة التخ

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

  ص. اأشخ 4-3من  المحلييفضل أن يكون عدد أعضاء لجنة التخطيط التنموي 
  وان يكون منسق جنة التخطيط التنموي المحليلل ايفضل أن يكون رئيس مجلس الهيئة المحلية مقرر 

 .فريق التخطيط االساسي سكرتيرا لهذه اللجنة
  اجتماع لموظفي الهيئة المحلية إلعالمهم ببداية إعداد خطة أن تقوم اللجنة بعقد من الضروري

 دة.تنموية محلية للمدينة/البل
 لمواطنين من باب الشفافية وتعزيز الحق في الوصول إلى ل اجتماع الهيئة المحليةمحضر  نشر

 ومات.  لالمع
 نواة فريق التخطيط االساسي:تشكيل  .2

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

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

 
 

 نواة
 الفريق

 
 
 

 
 باقي

 أعضاء
 الفريق

 

 
 

  وذلك  2يقوم مجلس الهيئة المحلية بتشــــــكيل نواة فريق التخطيط األســــــاســــــي باالســــــتعانة بأداة رقم
خالل جلســـــة رســـــمية للمجلس؛ هذا ولرئيس الهيئة المحلية التشـــــاور مع األعضـــــاء ومدراء الدوائر 

 بهذا الخصوص قبل انعقاد الجلسة.

ممثل/ة جمعيات 

 نسوية
 شخص( 1-2)

ممثلو لجان 

جاالت التنموية الم

 األربعة

شخصية 

 اعتبارية

فريق التخطيط 

 األساسي

من موظفي  اشخاص 3-4

الهيئة المحلية )مدراء الدوائر 

 األساسية أو من ينوب عنهم(

منسق 

 الفريق

أحد أعضاء لجنة 

 التخطيط التنموي

 عضو مجلس المحلي/

ممثل مجلس 

 شبابي )إن وجد(
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 منســـــــق الفريق )موظف من الهيئة أعضـــــــاء(:  5-6من ) تتشـــــــكل نواة فريق التخطيط األســـــــاســـــــي
من موظفي اشــــــــــــــخاص إلى أربعة  ةوممثل عن لجنة التخطيط التنموي المحلي، وثالث المحلية(،

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

لك قرارها من قبل مجلس الهيئة المحلية، وعلى ضوء ذإ)او بعده(، وبعد استكمالها يتم مراجعتها و 
 دوارهم المتوقعة.أعالم المرشحين بعضوية تلك اللجان من خالل رسالة رسمية توضح إ يتم 
 المجاالت التنموية وحصر قائمة اصحاب العالقة االولية: لجاننواة  تشكيل. 3

 كون تشــــــــــــــكيل نواة لجان المجاالت التنموية من صــــــــــــــالحيات مجلس الهيئة المحلية ونواة فريق ي
 التخطيط األساسي.

  حلية ونواة فريق التخطيط األســاســييقوم رئيس وأعضــاء مجلس الهيئة الم 3باســتخدام األداة رقم-
 المدينة/البلدةبتحضـــير قائمة طويلة بأســـماء المؤســـســـات واألفراد ذوي العالقة في  -خالل اجتماع

)قائمة حصـــــــــــر أصـــــــــــحاب العالقة األولية(، مع تحديد اهتماماتهم أو مجاالت تخصـــــــــــصـــــــــــهم أو 
خبرتهم/معرفتهم )يكون هؤالء أيضـــــــــــا مرشـــــــــــحين لحضـــــــــــور اللقاء المجتمعي األول(، والمحتملين 

 ، على انللمشــــــــاركة في عضــــــــوية اللجان المختلفة لعملية التخطيط التنموي المحلي للمدينة/للبلدة
 .يتم مراجعة القائمة في كل مرحلة من مراحل التخطيط التنموي المحلي للتحديثات إذا لزم األمر

  حلية ونواة فريق التخطيط األساسييقوم رئيس وأعضاء مجلس الهيئة الم 3باستخدام األداة رقم-
تها، بتفرعابتحضير قوائم أولية بأسماء أعضاء نواة لجان المجاالت التنموية األربعة  -خالل اجتماع

ص؛ اشخا10ال يقل عن ويفضل أن يكون عدد أعضاء لجنة المجال التنموي األساسي الواحد 
بحيث يتم تشكيل أربع لجان مجاالت أساسية )من الممكن أن تقسم إلى لجان فرعية، حسب 

 الحاجة(. كما يلي:
 تصاالت،مجال البيئة والبنى التحتية: الخدمات البلدية والبنى التحتية )الطاقة، اال 

والمواصالت، الصحة العامة والبيئة، المياه، الصرف الصحي وتصريف مياه الطرق 
 االمطار، والنفايات(.

ارة، االقتصاد المحلي: العمالة والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التج تنميةمجال  
والتعبئة الصناعة والحرف، التطوير والخدمات المساندة )كمؤسسات التمويل والتسويق 

 والدعاية...الخ(.
: التعليم، الصحة )صحة االنسان(، الخدمات االجتماعية ةمجال التنمية االجتماعي 

 والحماية االجتماعية والتمكين، الثقافة والتراث، الرياضة، والسكن المالئم.
 مةوحوكإدارة مجال االدارة والحكم الرشيد: التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة الكوارث،  

 الهيئة المحلية. ؤسسات وخاصةالم
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  يجب مراعاة اشــراك القطاع الخاص في المجال االقتصــادي )وتقوية اللجنة االقتصــادية باشــخاص
ذوي خبرة في هذا المجال(، من أجل تحديد امكانيات التمويل ومصـــــــــادره مما يســـــــــاعد في رســـــــــم 

 التوجهات العامة للتنمية االقتصادية للمدينة/البلدة مستقبال.
 هيكلية عملية التخطيط:اعداد خطة التنفيذ و تحضير  .4 

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

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

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  وهيكلية عملية التخطيط من قبل مجلس الهيئة المحلية تمهيدا لعرضها في  تنفيذاليتم اعتماد خطة
 .ولاللقاء المجتمعي األ

 
  

 لجنة ممثلي اصحاب العالقة لجان المجاالت التنموية

 جهات مرشحة للمشاركة

 مؤسسات
المجتمع 
 المدني

مجلس 
الهيئة 
 المحلية

الكادر الفني 
في الهيئة 

 المحلية

 ينالقطاع
العام 
 والخاص

 خبراء
 ومختصين

مهنيين من 
ابناء 

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

 المخرجات:
 

 ملخص فريق ولجان عمل عملية التخطيط التنموي المحلي:

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

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

 فريق التخطيط األساسي
مجموعة األشخاص الذين يقودون عملية التخطيط ويمثلون فئات المجتمع المدني والقطاع 
 الخاص والهيئة المحلية وهم مسؤولون عن إخراج الخطة وتوثيقها والقيام بمتابعة تنفيذها

 وتقييمها

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

 التنموية، اقتراح وتوصيف البرامج ومكوناتها/المشاريع(

 لجنة ممثلي أصحاب العالقة
لتي تمثل المجتمع المحلي في عملية التخطيط، وتشكل عضويتها من ممثلين عن الجهة ا

فعاليات وشرائح المجتمع المختلفة كالنساء والشباب واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
 والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي

تبادل 

معلومات 

 وآراء

 المجتمع المحلي

مهنيون وخبراء من 

 أبناء البلدة

مؤسسات المجتمع 

 المدني

 القطاع الخاص

 
 
 التنموية لجان المجاالت

 عضوية

تأييد و

وتزويد 
 بمعلومات

تمثيل 

 تنسيقو

 وإخبار

 تبادل معلومات وآراء عضوية وتأيد

عضوية ودعم وتزويد 

 بمعلومات وآراء

 مجلس الهيئة المحلية

 التنموي لجنة التخطيط

 االستراتيجي

 :التخطيط األساسيفريق 
الهيئة مدراء الدوائر الرئيسية  في -

 المحلية

 التنموي المحليمقرر لجنة التخطيط -

 )عضو مجلس(

 وجد(ممثل/ة مجلس شبابي )إن -

 ممثلوا جمعيات أو مؤسسات-

تنسيق وتبادل آراء 

 ومعلومات
عضوية وتوجيه 

 وإقرار 

 

الكادر الفني في الهيئة 

 المحلية

عضوية  ودعم  تنسيق

 فني

عضوية 

ودعم 

 فني

عضوية 

وتأييد 

 وإخبار

دعم 

 فني

متابعة 

  وتنسيق

لجنة 

ممثلي 

أصحاب 

 العالقة 
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لجنة التخطيط التنموي المحلي في 
 مديرية الحكم المحلي

ة عام مديرية الحكم المحلي في المحافظة، وتكون عضويتها من مدير دائر لجنة يترأسها مدير 
يع التنظيم والتخطيط في المديرية )سكرتير اللجنة( ومسؤول دائرة الموازنات ومهندس المشار 

 في المديرية

لجنة التخطيط التنموي المحلي في 
 الهيئة المحلية

اشخاص من اعضائه )ويفضل أن  4-3لجنة تشكل بقرار من المجلس البلدي مكونة من 
يكون رئيس المجلس مقررا لها( وهي حلقة الوصل بين المجلس البلدي وفريق التخطيط 

 االساسي واللجان االخرى 
 المخرجات:

 جاهزة شكيلة لجنة التخطيط التنموي المحليت. 
 جاهزة تشكيلة نواة فريق التخطيط االساسي. 
 جاهزة وليةقائمة حصر اصحاب العالقة األ. 
  ة.جاهز  لجان المجاالت التنموية أنويةتشكيلة 
 .خطة تنفيذ وهيكلية عملية التخطيط جاهزة 

 ول(عداد الخطة )اللقاء المجتمعي األ إعقد لقاء البيت المفتوح االول إلطالق عملية  1.3
ن عول )اللقاء المجتمعي األول( هو إعالم المجتمع المحلي عقد لقاء البيت المفتوح األ الغرض من

عملية إعداد الخطة التنموية المحلية وتوضيح ماهيتها ومنهجية العمل والترويج لها أمام  بدء
هيكلية عملية التخطيط( وكذلك دعوة المجتمع حسب المجتمع، وتوضيح األدوار المختلفة )

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

من  لجان المجاالت التنموية التي تم تشكيلها سابقا. وذلك أنويةوموظفي الهيئة المحلية، وأعضاء 
 أجل إعطاء صفة الشرعية لعملية التخطيط وزيادة شعور المجتمع المحلي بملكية الخطة.

 .فريق التخطيط األساسيمجلس الهيئة المحلية ونواة الجهة المنفذة: 
 .المجتمع المحليالمشاركون:

 .ول: اللقاء المجتمعي األأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:  

  خالل اجتماع- حلية ونواة فريق التخطيط األساسييقوم رئيس وأعضاء مجلس الهيئة الم- 
اللقاء تحضير قائمة طويلة بأسماء المؤسسات واألشخاص المرشحين لحضور  مراجعة/باستكمال

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

 بتحضير صيغة للدعوة العامة وصيغة أخرى  -خالل اجتماع- تقوم نواة فريق التخطيط األساسي
 (.5)يمكن االستعانة بأداة رقم  جندة اللقاء وتوثيق الحضورمعها أللدعوات الخاصة مرفقا 
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  تتم مراجعة قائمة المدعوين )أشخاص ومؤسسات ممثلة عن المجتمع المحلي( وتدقيقها واالتفاق
 عليها من قبل المجلس ونواة فريق التخطيط األساسي. 

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

مكتوبة الوسائل المتاحة )إعالن في المساجد واألماكن العامة ووسائل اإلعالم المرئية والمسموعة وال
)يفضل اال يقل  كما يتولى توجيه دعوات خاصة لكل من قوائم المدعوين السابقةوااللكترونية(، 

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

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

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

موي المحلي ومراحلها المختلفة ومنهجية العمل، وشرح هيكلية عمل وأدوار اللجان التخطيط التن
لجان  أنويةو  المختلفة، وكذلك عرض التشكيلة األولية لنواة عضوية فريق التخطيط األساسي

 ولي.أعداد قائمة ألصحاب العالقة بشكل إ إلى انه تم شارة اإلمع المجاالت التنموية األربعة، 
  ،)يتم توزيع نماذج تشكيل عضوية لجان المجاالت التنموية المتخصصة )نموذج لكل مجال تنموي

معايير العضوية عامة وتسمح لكافة )بحيث تكون اللجانويطلب من الحضور الترشح لعضوية 
 (3االستعانة بأداة رقم يمكن ) وذلك حسب مجال االهتمام (المواطنين من المشاركة بشكل مفتوح

من  %30 تكون )يجب مراعاة توزيع العضوية بحيث عاتقهم ولية الملقاة على ؤ ن المسويتم بيا
، مع سنة 29-16الفئة العمرية  من -ذكورا واناثا-تمثل الشباب  %30، واللجان تمثل النساء

  .التركيز على الفئات المهمشة وذوي االحتياجات الخاصة
  يتم اختيار منسق عن كل لجنة )مالحظة: يمكن أن  األربعةيطلب من لجان المجاالت التنموية

 مكتبي لكل لجنة الحقا(. المنسق خالل اللقاء المجتمعي األول أو من خالل اجتماعاختيار 
 يتم أيضا توزيع نموذج تشكيل لجنة أصحاب العالقة، ويطلب من الحضور الترشح لعضوية هذه 

 مرشح. 15المترشحين عن ال يزيد عدد على أ 3اللجنة، باالستعانة بأداة رقم 
  أثناء  ات/بتسجيل مالحظات وتوصيات المشاركينالتخطيطاألساسي  فريقنواة يكلف أحد أعضاء

 اللقاء. 
  .تقوم نواة فريق التخطيط األساسي بتحضير تقرير يوثق مجريات اللقاء وما نتج عنه من توصيات 
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 ات من خالل إجراء ما قد يلزم تعمل نواة فريق التخطيط األساسي على األخذ بما نتج من توصي
 فيها.  ات/من تعديالت على أدوار المشاركين

 المخرجات:
 جاهزة بشكل  ولجنة اصحاب العالقة ،ولجان المجاالت التنموية ،فريق التخطيط االساسي ةتشكيل

 .شبه نهائي
 .خطة تنفيذ وهيكلية عملية التخطيط معتمدة 
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 :(االول المجتمعي ءاللقا) الخطة اعداد عملية إلطالق االول المفتوح البيت لقاء – ةالمحليالتنموية  للخطة الترويج إرشادات لكيفية
 :األهداف

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

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

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

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

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

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

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

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

 للرؤية
اللجان /األساسي التخطيط فريق ممثلين من مع المحلي الراديو في اإلذاعي الصباحي البرنامج في في اليوم التالي مقابلة -

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

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

 المتعلقة ومداخالتهم أراء المجتمع اعتبار لضمان مالئمة طريقة اعتماد الهيئة المحلية وعلى المجتمعية، األولويات تحديد مرحلة خالل
 بالخطة ذات قيمة
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 االخرى  استكمال تشكيل فريق التخطيط واللجان 1.4
، وكذلك تحليل وتشكيل لجنة ولجان المجاالت التنموية ،تستكمل تشكيلة فريق التخطيط األساسي

من خالل اجتماع مكتبي يضم نواة فريق التخطيط األساسي ولجنة التخطيط  أصحاب العالقة
 التنموي المحلي.
 .لجان المجاالت التنموية أنويةو نواة فريق التخطيط األساسي الجهة المنفذة: 

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

 طريقة التنفيذ:  
  تقوم )نواة( فريق التخطيط األساسي وممثلو لجان المجاالت التنموية باختيار )ترشيح( أعضاء

 آخرين من المجتمع المحلي من ذوي الخبرة والمقدرة على المشاركة في عضوية الفريق، ويقترح أن
 كاآلتي:)كما ذكر سابقا( و يتم اختيارهم 

 1  وجد(.من المجالس الشبابية )ان 
 1-2 (.مجتمعية من المجتمع المحلي )ممثلي جمعيات نسوية، مؤسسات، لجان 
 1  (شخصية مجتمعية )اختياري. 
  ساسي( استكمال تشكيل لجان األ ضافة الى )استكمال فريق التخطيطإكما يتم في االجتماع

 5و 3رقم  واتأدكل من صحاب العالقة )باالستعانة بأتحليل وتشكيل لجنة المجاالت التنموية و 
 (.6و

 ساسي ولجان المجاالت التنموية يتم تبليغ جميع األعضاء المرشحين لعضوية فريق التخطيط األ
هم الخطة، والمواعيد المقترحة الجتماعات دادعإ صحاب العالقة بدورهم المرتقب خالل فترة أولجنة 
 ضيح ضرورة االلتزاممع ضرورة تو  من قبل ممثل الهيئة المحلية )رئيس الهيئة المحلية(القادمة 

 حال اعتذار أي عضو مرشح يتم اختيار شخص آخر بديل.  ، وفي بتلك االجتماعات
 المخرج:

 صحاب أو  ،مجاالت التنمويةولجان ال ،قوائم شبه نهائية بأسماء كل من فريق التخطيط األساسي
 التخطيطلتصبح نهائية(، وليباشر بعد ذلك كل من فريق  على العضوية )بانتظار موافقتهم العالقة

 نشطتهم المختلفة.أواللجان المختلفة اجتماعاتهم و األساسي 
 :الحظاتم

  ل وسائوالترويج لها عبر وتشكيلة اللجان مبكرا  عالن عن مرحلة التهيئة واإلعداداإل الضروري من
جميع تاحة الفرصة للإتعزيز المساءلة و لعالن ولوحات اإل االلكترونية المواقعاالجتماعي و التواصل 
 .بالمشاركة



 للمدن والبلدات الفلسطينية  لمحليليل التخطيط التنموي اد
 

31 | P a g e 

 

  يقوم مجلس الهيئة المحلية وفريق  حيث ،بعد اكتمال مرحلة التهيئة واإلعداد عالناإلضرورة
قع وخاصة تشكيلة اللجان المختلفة على موامرحلة التهيئة واإلعداد التخطيط األساسي بنشر نتائج 
 عياالجتماالهيئة المحلية وفي لوحاتها اإلعالنية، أو مواقع التواصل بالتواصل المختلفة الخاصة 

 الخاصة بإعداد الخطة.
  من مؤسسات المجتمع المدني أو  التنموية اللجانفريق التخطيط أالساسي او في حال عضوية

ت لتوفير الوق من قبل رئيس الهيئة المحلية القطاع الخاص أو العام فيمكن مراسلة تلك المؤسسات
 اللجان. ءوالموارد ألعضا

 

  

 :البلديات المشتركة/إرشادات مرحلة التهيئة واإلعداد للمجالس المشتركة للتخطيط والتطوير

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

أعضاء من الهيئات المحلية  3-2المجلس المشترك وتتشكل لجنة التخطيط التنموي المحلي من رئيس  -
 المختلفة المشاركة في المجلس

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

 مجلستمثيل الهيئات المحلية المختلفة المشاركة في ال اعند تشكيل نواة فريق التخطيط األساسي، يراعى فيه -

ئات عند حصر قائمة اصحاب العالقة االولية وتشكيل نواة لجان المجاالت التنموية، يراعى فيها تمثيل الهي -
 المحلية المختلفة المشاركة في المجلس

شاركة في المجلس عند عقد اللقاء المجتمعي األول، يجب دعوة وحضور ممثلين عن جميع البلدات الم -
ي المشترك، ويتم اإلعالن عن اللقاء في جميع البلدات المشاركة في المجلس المشترك، ويتم عقد اللقاء ف

 مكان مناسب

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

 كاند استكمال تشكيلة فريق التخطيط األساسي يراعى تمثيل جميع البلدات المشاركة في المجلس، قدر اإلمعن -
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 : تشخيص الوضع القائم2الخطوة رقم 

 االنشطة:
 جمع وتحليل البيانات والمعلومات الالزمة. 2.1
 تشخيص المجاالت التنموية. 2.2
 تحضير التقرير التشخيصي. 2.3
 وتحليل البيانات والمعلومات الالزمةجمع  2.1

ائم قبل البدء بتحديد التوجهات التنموية المســتقبلية ألي مدينة/بلدة، ال بد من تشــخيص الوضــع الق
جب للمجاالت التنموية فيها، وهذا يتطلب توفير البيانات والمعلومات الالزمة )وتوثيقها(، حيث ي
الواقع  ان يتم جمعها وتحليلها للتجمع الســكاني من أجل أن تشــكل مدخال منطقيا لعملية تشــخيص

 .لهذا الغرض 7التنموي. حيث يمكن االستعانة بأداة رقم 
 .الهيئة المحلية، ويمكن االستعانة بخبير أو متطوعالجهة المنفذة: 

 مجلس الهيئة المحلية وكادرهالجان المجاالت التنموية،  ،فريق التخطيط االســـــاســـــيالمشـــاركون: 
 .الفني

 ومجموعات ،مســــــوحات ميدانية أو تكنولوجية، زيارات ، اجتماعات،: عمل مكتبيأســــلوب التنفيذ
 .عمل مركزة

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

 .(المختصة كالصحة، والتربية والتعليم
 معلومات عن الخدمات المتاحة في المناطق المجاورة للتجمع السكاني. جمع 
 .توفير الخرائط الالزمة من الهيئة المحلية 
  قة وتقييمها.باالسالمحلية الخطة التنموية 

 من خالل: البيانات والمعلوماتتحليل  -ب
 ر )فترة اإلطا سنة 16وألربع سنوات )فترة الخطة( للتجمع  المتوقع دراسة السكان والنمو السكاني

 . التنموي(
 رة ألربع سنوات )فتساسية والخدمات باالعتماد على النمو السكاني المتوقع دراسة االحتياجات األ

 وكذلك مراعاة ما ورد في الخطط القطاعية/الوطنية.، )فترة اإلطار التنموي( سنة 16والخطة( 
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 من خالل اجتماعات مركزة واساليب مالئمةأخرى من بيانات ومعلومات  ما تم جمعه وتحليل دراسة 
تساعد لجان المجاالت التنموية )التي ستعمل على  واستنتاجات وتوصيات الوصول الى نتائجبهدف 

هم أ  ذلك الوقوف علىكو  تهم الرئيسية والفرعية.جاالالتشخيص( في التوصل الى تشخيص واقعي لم
 هم المشاكل والمعيقات التي واجهتها.أ و  المحلية السابقة التنموية انجازات الخطة

 ية يمكن زيارة الصفحة الرئيسية من بوابة الهيئات المحل ضافيةإمعلومات بيانات و حصول على أي لل
Baladiyat.ps ودراسات> التخطيط العمراني> تقارير. 

 المخرجات:
 جاهز دليل التجمع السكاني. 
 جاهزة المتوقع دراسة السكان والنمو السكاني. 
 محصورةمحددة و  مكانيات للهيئة المحلية والمدينة/البلدةالموارد واإل. 
 محددة ومعروفة قطاعية للصحة، والتربية والتعليمالمعايير الفنية/ال. 
 متوفرة لهالمناطق المجاورة و  التجمع السكاني معلومات/خرائط عن. 
 السابقة. المحلية دروس مستفادة واضحة عن الخطة التنموية 

 

 المجاالت التنموية تشخيص 2.2
الت مجا ةفي الحالة الفلســطينية تم تقســيم العمل التنموي المتعلق بنشــاط الهيئات المحلية إلى أربع

تنموية رئيســـــية )حســـــب الخطة الوطنية( والتي تم تشـــــكيل لجان المجاالت التنموية على أســـــاســـــها 
 وتتضمن العديد من القطاعات التنموية الفرعية.

 .، وفريق التخطيط األساسيلجان المجاالت التنموية وتفرعاتهاالجهة المنفذة: 
 بتفرعاتها، أعضاء فريق التخطيط األساسي، ويمكنأعضاء لجان المجاالت التنموية المشاركون: 

 .االستعانة بخبراء
 .: اجتماعات وعمل مكتبي ألعضاء اللجان وفريق التخطيط األساسيأسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

  يقوم فريق التخطيط األســــاســــي بعقد اجتماع واحد تحضــــره كافة اللجان، حيث يتم توزيع مخرجات
ما للعمل على ســــــــاســــــــيا وهاأوتحليل البيانات والمعلومات( لتشــــــــكل مدخال  )أداة جمع 7داة رقم األ

ية يضا على لجان المجاالت التنمو أالمجاالت التنموية( التي سيتم توزيعها  شخيص)ت 8األداة رقم 
 )يمكن االستعانة بخبراء لهذا الغرض(.  جل ربط التشخيص بالواقعأرحها من وش

  القوة والفرص )مؤثرات ايجابية( ونقاط الضــــــعف والتهديد يكون التشــــــخيص من خالل تحديد نقاط
األســـاســـية واالحتياجات في كل مجال فرعي التنموية )مؤثرات ســـلبية(، وكذلك تحديد أهم القضـــايا 

 بشكل أولي. 
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 إلجراء عملية  وجوالت ميدانية ة كل لجنة ترتيب وعقد ما يلزم من اجتماعات/يطلب من منســــــــــــــق
فترة التشخيص وذلك  تعقد اجتماعين إلى ثالثة اجتماعات خالل أن لجنةالتشخيص، ويمكن لكل 

 االجتماعيالتواصــل وســائل التواصــل مع المجتمع من خالل  عملية )يمكن تفعيلبحســب الحاجة 
 (. المختلفة

 لقضـــايا من الضـــروري التركيز على دقة قيم المؤشـــرات في التشـــخيص كونها تســـاعد على تحليل ا
 المشاريع الحقا.ومكوناتها/ هداف والبرامجوصياغة األ

  الهيئة المحلية  مكانياتإبموارد و  ســـــــاســـــــيةاألمن المهم ربط التشـــــــخيص وتحديد القضـــــــايا التنموية
حيث يفضــل  خرائط توضــح االنعكاســات المكانيةمن خالل عمل المكاني )بالبعد و  ،والمدينة/البلدة

 االستعانة بمهندس الهيئة المحلية/االستشاري للمساعدة في ذلك(.
  كل لجنة بعمل اجتماعات مكتبية مع ممثلي الوزارات والمؤســـــــــســـــــــات الحكومية ذات  منســـــــــقيقوم

 والخطط المســـــــــتقبلية لها )إن وجدت(، كما يمكن ان يكون ذلك العالقة ألخذ المعلومات والمعايير
على مســــتوى المنطقة أو المحافظة، أو يكون من خالل التواصــــل الهاتفي من خالل لقاء مشــــترك 

 أو االلكتروني.
  ي تقوم لجان المجاالت التنموية بتشـــــخيص هذه المجاالت بتفرعاتها، بما ف 8باســـــتخدام األداة رقم

في كل مجال تنموي فرعي )وتحليلها على مســــتوى تجمع  االســــاســــيةذلك تحديد القضــــايا التنموية 
 (.او بلدية مشتركة كانت الخطة لمجلس مشترك إذاعدة تجمعات  واحد أو

  والشـــــــــــباب واالطفال وذوي  ضـــــــــــرورة ربط تحليل القضـــــــــــايا بتأثيرها على النوع االجتماعيمراعاة(
 .)والتغير المناخي( والبيئة ياجات الخاصة(تاالح

  يقتصـــــــــــر تحديد  الأو التركيز على الجوانب االيجابية )فرص وإمكانيات غير مســـــــــــتغلة(  المهممن
ي كل مجال رئيســي قضــية أو قضــيتين القضــايا على الجوانب الســلبية )المشــاكل(، بحيث يظهر ف

( لكل مجال رئيســـــــــي مجاالت 7-3التي تتراوح ما بين  حســـــــــب عدد المجاالت الفرعية) ان أمكن
 ذات بعد ايجابي.

  للجان الفرعية من لتنســــــيق مع منســــــقي ابا يقوم منســــــق كل مجال رئيســــــي 8رقم باالســــــتعانة بأداة
 انه منحيث  ،الرئيسي لذلك المجال االساسيةباختيار أهم القضايا التنموية  خالل اجتماع مشترك

 قضــــايا وذلك 7-3القضــــايا التنموية االســــاســــية للمجال الرئيســــي الواحد ما بين كون تالمتوقع ان 
 .حسب عدد المجاالت الفرعية لكل مجال رئيسي

  بتســـــــليم نتائج التقييم إلى فريق الرئيســـــــية التشـــــــخيص يقوم منســـــــقو اللجانبعد االنتهاء من عملية 
 التقرير التشخيصي.  بتحضيرالتخطيط األساسي لمراجعتها تمهيدا للبدء 

 يناقش الرئيسية  يعقد فريق التخطيط األساسي اجتماعا يدعى إليه منسقو لجان المجاالت التنموية
لكل مجال،  االســـــاســـــية وتحليل القضـــــايا التنمويةفيه مخرجات عمل اللجان من حيث التشـــــخيص 
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وصـــياغتها، ومن االســـاســـية  التنموية ويعمل الفريق على تدقيقها من حيث اختيار اللجان للقضـــايا
ثم تكاملها مع بعضــــــــها البعض، وبالتالي يعدل أو يدمج أو يعيد صــــــــياغة قضــــــــايا أو يحذف أي 

القضــــــايا التنموية االســــــاســــــية للمجال عدد  يتراوحانه من المتوقع ان حيث  ،تكرار حســــــب الحاجة
( وذلك للمجال الرئيســـي الواحد اقضـــاي 5بمعدل او متوســـط )قضـــايا  7-3الرئيســـي الواحد ما بين 

 حســــب عدد المجاالت الفرعية لكل مجال رئيســــي، وبذلك يكون عدد القضــــايا التنموية االســــاســــية 
 ي جدول حســـــــب المجاالت التنمويةف هايتم تصـــــــنيف ، حيثقضـــــــية تقريبا 20للخطة حوالي  الكلية

تمهيدا لعرضــها أمام المجتمع كإطار تنموي أولي للمدينة/البلدة في ورشــة العمل  ،االربعة الرئيســية
 .القضايا ذات االولوية واالهداف التنموية"و "تحديد الرؤية األولى

  نمــاذج  أن يتم توثيق كــافــة االجتمــاعــات الخــاصــــــــــــــــة بلجــان المجــاالت التنمويــة من خاللمراعــاة
محاضر خاصة من أجل شفافية النقاش وتبادل المعلومات مع باقي اللجان، ويمكن أن يتم نشرها 

للوصــول الى النســخة اإللكترونية  .ات التواصــل االجتماعيمن خالل موقع الهيئة المحلية وصــفح
من  المجتمعية يرجى اتباع الخطوات التالية: الصـــــفحة الرئيســـــية المســـــاءلةالخاصـــــة بدليل ادوات 
 المســاءلةالمجتمعية >ادلة العمل > دليل ادوات  المســاءلة>Baladiyat.psبوابة الهيئات المحلية 

 المجتمعية.
 :المخرج

 المعدة من اللجان جاهزة نتائج تشخيص المجاالت التنموية.  
 تحضير التقرير التشخيصي 2.3

من الضــــــروري توثيق نتائج تشــــــخيص المجاالت التنموية المختلفة في تقرير واحد يســــــمى التقرير 
 التشخيصي، ويكون دليل التجمع السكاني للمدينة/البلدة جزءا من هذا التقرير. 

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

 .: عمل مكتبي واجتماعات لفريق التخطيط األساسيأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:

  جدول محتويات التقرير التشـــــــخيصـــــــي(  9يقوم فريق التخطيط األســـــــاســـــــي باالســـــــتعانة بأداة رقم(
 بتحضير التقرير التشخيصي من خالل اجتماعات وعمل مكتبي يقوم به أعضاء الفريق. 

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

 ولى.بإجراء ما يلزم من تعديالت على التقرير التشخيصي تمهيدا لعرضه في ورشة العمل األ
  ة يتم تســـــــــــليم نســـــــــــخة من التقرير لمجلس الهيئة المحلية ولمديريبعد االنتهاء من إجراء التعديالت

 الحكم المحلي التي تتبع لها.
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 بالهيئة الخاصــة  االجتماعي على المواقع االلكترونية أو مواقع التواصــل التشــخيصــي نشــر التقرير
 .المحلية
 :المخرج

  (1) مخرج رئيسي رقم  منشورة التقرير التشخيصيوثيقة. 
باللقاء الثاني لتشجيع التخطيط المشترك: بعد اعداد التقرير التشخيصي وقبل تذكير  مالحظة:

راء جإهم القضايا المشتركة المقترحة، و أ ولى لالطالع وتبادل االفكار حول الذهاب لورشة العمل األ
و أما يلزم من مراجعات وتعديالت، بحيث يقوم منسق كل فريق بمناقشة فريقه واللجان الفنية 

 بمخرجات اللقاء وعمل ما يمكن عمله.القطاعية 

  

 :للتخطيط والتطوير/البلديات المشتركة إرشادات مرحلة التشخيص للمجالس المشتركة

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

 اختيار القضايا لكل مجال تنموي  وكذلك األمر في

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

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

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

 السكان والنمو السكاني لكل تجمعودراسة يتم إعداد دليل التجمع السكاني  -

 ة واألولوياتلقضايا التنموية االساسيكة في المجلس المشترك لربطها مع اللتجمعات السكانية المشار  واالمكانيات الموارد تحديد -

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

، يجب مراعاة القضايا العامة التي تخص التجمع المشترك وكذلك خصوصية كل األساسيةالقضايا التنموية  تحديدعند  -
 تجمع، وذلك حسب المجال التنموي 

 بين التجمعات المشاركة في المجلس المشتركاألساسية ضرورة مراعاة التكاملية في اختيار القضايا  -

وهيكليتها  لمحليصور لوحدة التخطيط التنموي االمؤسسي للمجلس المشترك، ويتم إعداد ت الواقعتكون عملية تشخيص  -
 المقترحة ضمن هيكلية المجلس المشترك
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 المرحلة الثانية
 إلى أين نريد أن نتجه؟)اإلطار التنموي( 

 شهر  الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المرحلة:
 

 خطوات المرحلة الثانية ومدتها:
 

 أسابيع 3االستراتيجية للمجتمع/: تحديد التوجهات 3الخطوة رقم  
 أسبوعطار التنموي/إل: تحضير وثيقة ا4الخطوة رقم  
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 المرحلة الثانية: إلى أين نريد أن نتجه؟ )اإلطار التنموي(
 : تحديد التوجهات االستراتيجية للمجتمع3الخطوة رقم 

 االنشطة:
 (.ولى)عقد ورشة العمل األ  التنموية هدافتحديد الرؤية والقضايا ذات االولوية واأل 3.1
 صياغة البرامج التنموية. 3.2
 ولى()عقد ورشة العمل األ  التنموية هدافتحديد الرؤية والقضايا ذات االولوية واأل 3.1

 . تحديد الرؤية التنموية:1
 الرؤية هي صـــورة للمســـتقبل تطمح المدينة/البلدة إلى الوصـــول إليها خالل فترة محددة من الزمن،

ـــــــ  سنة، ويعبر عنها بعبارة نصية يشارك في صياغتها ويتفق عليها ممثلو المجتمع  16تقدر هنا بـ
 المحلي ولجان المجاالت التنموية ومجلس الهيئة المحلية. 

صــــــــــــــلة التوجيه لعملية ومخرجات التخطيط التنموي المحلي، ويتم تكمن أهمية الرؤية في كونها بو 
حديد ليتم االســترشــاد بها لت (10ى )يمكن االســتعانة بأداة رقم تحديدها في بداية ورشــة العمل االول

 هداف التنموية فيما بعد.القضايا ذات االولوية واأل
 .فريق التخطيط األساسيالجهة المنفذة: 

 .والهيئة المحلية ،لعالقة، لجان المجاالت التنمويةلجنة أصحاب االمشاركون: 
 .ولى: ورشة العمل األأسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

  لتحديد الرؤية والقضــــايا ذات  األولى عملاليقوم فريق التخطيط األســــاســــي بالتحضــــير لعقد ورشــــة
 يوم واحد يشــــــارك فيها ممثلون عن مجلس الهيئة تكون مدة الورشــــــةو هداف التنموية، األولوية واأل

المحلية، ولجنة ممثلي أصــحاب العالقة وأعضــاء عن لجان المجاالت التنموية، وذلك بحضــور ما 
 مشارك/ة.  35ال يقل عن 

 وال عن تيسير كافة أنشطة ومجريات الورشة، ويمكن ؤ ة فريق التخطيط األساسي مس/يكون منسق
 خبير/ة إلدارة وتيسير فعاليات الورشة.ة الفريق االستعانة ب/لمنسق

  يقوم ميســــر/ة الورشــــة بتقديم عرض حول مفهوم الرؤية وخصــــائصــــها وطريقة صــــياغتها مســــتعينا
 المخصصة لذلك.    10باألداة رقم 

  من خالل نشــــــاط عصــــــف ذهني للمجموعة الكاملة/الحضــــــور يقوم ميســــــر/ة الورشــــــة بإدارة نقاش
ية للمدينة/البلدة، بحيث يتم طرح ســــــؤال رئيســــــي على الحضــــــور وحوار لالتفاق على الرؤية التنمو 

تنا؟ لمدينتنا/بلد الميزة النســبية)ما هي  الى صــيغة موحدة للرؤية التنموية يمكن من خالله التوصــل
 وما هو تصورنا لها خالل السنوات القادمة؟(.
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 يلزم من تعديالت لغوية وإجراء ما قد ، يقوم فريق التخطيط األسـاسـي الحقا بمراجعة صـيغة الرؤية
 مضمونها.التقيد ب مراعاة ، مععليها أو فنية

  من أجل الحصــول  االجتماعييتم عرض الرؤية على المجتمع المحلي باســتخدام وســائل التواصــل
من مختلف الفئـــات، ألن الرؤيـــة حلم جمـــاعي يحتـــاج لتوافق مجتمعي فيهـــا على أراء المواطنين 

وصــفحات ة المحلية عبر صــفحة الهيئمعين ة ســؤال تفاعلي كبير. يمكن اســتخدام أســلوب وصــيغ
كتها وبالتالي أخذ ردود أفعال المواطنين للتأكد من اتفاقهم على الرؤية ومشــار التواصــل االجتماعي 

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

 محددة الرؤية التنموية للمدينة/البلدة. 
 ذات االولوية للتجمع السكاني: ساسيةاأل التنموية . تحديد القضايا2

ال بد ألي خطة تنموية محلية أن تركز في سعيها لتحسين الواقع على القضايا الملحة واألكثر 
ذات  االساسية أهمية وتأثيرا في تحقيق التنمية المحلية، وهي ما اصطلح عليه هنا القضايا التنموية

 ومكوناتهاط وعليها تبنى األهداف والبرامج األولوية، وهي بمثابة خطوط التوجيه لعملية التخطي
التنموية للتجمع السكاني، ولهذا من الضروري أن تحدد هذه القضايا بوضوح في مرحلة مبكرة من 

 عملية التخطيط باالستناد إلى حقائق ومعطيات واقعية وبمشاركة مجتمعية واسعة. 
ل عام تعبر القضــــــايا عن المشــــــاكل التي تحد من تنمية المدينة/البلدة، وبذلك تعكس جوانب بشــــــك

ة المختلفة، وقد تعبر عن جوانب إيجابي ةالضـــعف أو المعوقات التي تعاني منها المجاالت التنموي
 ونقاط قوة يمكن تطويرها والبناء عليها.  

 .فريق التخطيط األساسيالجهة المنفذة: 
ممثلون عن لجان و ممثلون عن مجلس الهيئة المحلية، لجنة ممثلي أصحاب العالقة، المشاركون: 

 .المجاالت التنموية
 .: ورشة العمل االولىأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:

  يقوم فريق التخطيط األساسي أو منسقي اللجان التنموية بتقديم عرض ملخص ألهم نتائج تشخيص
على أن يركز العرض  ،ات/ويتم توزيع نسخة من مادة العرض على المشاركينالمجاالت التنموية، 

 فةالمختل ةعلى أهم الجوانب )المؤثرات( االيجابية والسلبية التي تؤثر في مجاالت العمل التنموي
يحرص مقدم العرض على إظهار حجم كل قضية بحيث لكل مجال  االساسية والقضايا التنموية

 ومدى تأثيرها.  االساسية من القضايا التنموية
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 مراجعة  يةكيف ات/بالتوضـيح للمشـاركين 10ة الورشـة مسـتعينا باألداة رقم /بعد العرض يقوم ميسـر
وتعديلها )إن لزم( من خالل نشاط عصف ذهني يقومون به بعد  ساسيةاألوتقييم القضايا التنموية 

 توزيعهم في مجموعات عمل مصغرة.
 في أربع مجموعات عمل مصـــــــغرة )حســـــــب عدد  ات/ع المشـــــــاركينة بتوزي/بعد ذلك يقوم الميســـــــر

ة. أشـــــــــخاص )تقريبا( في المجموعة الواحد 10-8 ات/الحضـــــــــور( بحيث يكون عدد المشـــــــــاركين
 في كل مجال من المجاالت التنموية االســــاســــيةالقضــــايا التنموية  ويطلب منهم مراجعة وتقييم أهم

أداة وتحليل األسباب الجذرية للقضايا ) التشخيص بنتائجستعانة األربعة للتجمع السكاني وذلك باال
(، هذا ويمكن للمجموعة دمج أكثر من قضــية من القضــايا التي وردت في قضــية واحدة إن 8رقم 

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

أن تعرض بشــــكل ســــريع مالحظاتها ومبرراتها، ومن ثم تعرض قائمة تحتوي على جميع القضــــايا 
 التي تم مناقشتها والتوافق عليها من قبل مجموعات العمل. االساسية التنموية

 الثنائية  باســتخدام اداة المقارنة حســب االولويةاالســاســية للمدينة/البلدة  القضــايا التنموية يتم ترتيب
 :باحدى االسلوبين التاليين (10)يمكن االستعانة بأداة رقم  Pairwise Rankingأو المزدوجة 

مشـــــاركة الحضـــــور بولوية حســـــب األاالســـــاســـــية للمدينة/البلدة  القضـــــايا التنمويةجميع  ترتيب .1
 .جميعا

حســــــب  ربعةي من المجاالت األلكل مجال تنموي رئيســــــســــــاســــــية ترتيب القضــــــايا التنموية األ .2
 .بمشاركة الحضور جميعا بشكل منفصلاألولوية 
ســــــلوب الختيار األان وجد  ســــــاســــــي واالســــــتشــــــاري التشــــــاور بين فريق التخطيط األيتم مالحظة: 

 .نسباأل
 عها مولوية، يتم تحديد القضايا التي سيتم التعامل حسب األ ساسيةاأل التنموية بعد ترتيب القضايا

 مكانيات التجمع الســـــــكاني )الهيئة المحلية والمجتمع(إو  في المدينة/البلدة القضـــــــاياحســـــــب طبيعة 
 والواقع التنموي في المدينة/البلدة.

  ال يتم حذف أي من القضـــــايا التنموية، وإنما يتم ترتيبها ضـــــمن إطار زمني عام )خالل الســـــنوات
 القادمة(.
على االســــــاســــــية القضــــــايا التنموية  طرحتم ي عقد ورشــــــة العمل األولىل خالل التحضــــــير مالحظة:

استطالع و طالع الغير عليها المختلفة، وذلك إل االجتماعيصفحات التواصل و الموقع االلكتروني 
ترتيب القضايا التنموية  قبل حيث يمكن لفريق التخطيط االساسي عرض المالحظات القيمةالرأي 

 Pairwiseالمقارنة الثنائية أو المزدوجة باســـــــــتخدام  االســـــــــاســـــــــية للمدينة/البلدة حســـــــــب االولوية
Ranking الرقابةو  الشفافية والمشاركة واالستجابة المساءلة: ناركأيحقق  مما. 
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 المخرج:
 .القضايا التنموية للمدينة/البلدة مرتبة حسب االولوية 

 . تحديد االهداف التنموية:3
 تنموية محلية، حيث أنها ترســــــــــــــم اإلطارتعتبر األهداف التنموية بمثابة العمود الفقري ألي خطة 

ف . واألهداومدتها أربع ســــــــــــــنوات البلدة خالل فترة تنفيذ الخطة العام للعمل التنموي في المدينة/
" ؟نالتنموية تجيب على سؤال "ما الذي نريد عمله لتحقيق التنمية ورفع المستوى المعيشي للمواطني

ريع المشـــــــاونات البرامج/كمواألهداف أيضـــــــا تعرف البرامج التنموية للمدينة/للبلدة، واألهم أن كافة 
التي تخرج بها الخطة تحدد أصال بناء على قدرتها على االسهام في تحقيق األهداف واالجراءات 

 التنموية للمدينة/للبلدة. 
 .منسقو لجان المجاالت التنمويةالجهة المنفذة: 

 .لجان المجاالت التنموية وفريق التخطيط األساسيكون: المشار 
 .ولى: ورشة العمل األأسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

 هداف التنموية وكيفية صياغتها.يقوم ميسر/ة الورشة بتقديم عرض مبسط لمفهوم األ 
 هداف التنموية لمجاالتهم تحديد األلجان من خالل مجموعات عمل مصـــــغرة يطلب من منســـــقي ال

)عند صـــــــــــياغة األهداف تبدأ العبارات بأســـــــــــماء بدال من األفعال مثال: تقليل معدالت البطالة أو 
 تحسين مستوى الخدمات االجتماعية أو ... الخ(.

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

، هداف مع بعضـــــهاضـــــافة الى فحص تناســـــق األإ) وجود تكرار في األهداف بين اللجان المختلفة
هداف التنمية المســــــــــــــتدامة أ و  بيئيةو خرى اقليمية أهداف خطط أ هداف مع وكذلك فحص توافق األ

 االستعانة بأداة حيث يمكن  ،المتعلق باستدامة وشمولية المدن 11ذات العالقة خاصة الهدف رقم 
؛ وذلك تمهيدا لعرضـــــــها على ممثلي أصـــــــحاب العالقة في ورشـــــــة العمل الثانية، ويمكن (10رقم 
في جدول حســـب العالقة  االهداف التنمويةو  القضـــايا )يتم تصـــنيف ســـتعانة بخبراء لهذا الغرضاال

 بالمجاالت التنموية االربعة الرئيسية(.
  يمكن زيارة الصــفحة من اهداف التنمية المســتدامة  11لالطالع على غايات ومؤشــرات هدف رقم

 > التخطيط العمراني> تقارير ودراسات.Baladiyat.psالرئيسية من بوابة الهيئات المحلية 
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 المخرج:
 محددة هداف التنموية للمدينة/البلدةاأل. 

 صياغة البرامج التنموية 3.2
نشــــــطة أتعتبر البرامج التنموية ومكوناتها الرئيســــــية والفرعية والتي تتمثل بتدخالت أو مشــــــاريع أو 

القضــــــــايا وال  الرؤية وال حيث أن ما يرونه من الخطة ليس معينة أهم شــــــــيء بالنســــــــبة للمواطنين،
ياغة البرامج التنموية نجازه على االرض، لذا يجب االهتمام بصــــــــــــــإهداف وانما ما يتم تنفيذه و األ

فقط يتم التركيز ال عن احتياجات التجمع الســــــــــــــكاني، ومن المهم في هذا المجال أن  التي تعبر
هم ، ولكن األللبرامج ومكوناتهادة ما تتمثل بالبنية التحتية على المســــــــــــــتلزمات المادية والتي عا

التركيز أيضــــــا على موضــــــوع بناء القدرات وكذلك البحث والتطوير كمكونات رئيســــــية تكاملية مع 
)يمكن االســـــــتعانة  مج ذو بعد مســـــــتداماكون البر تادية والبنية التحتية من أجل أن المســـــــتلزمات الم

 (.11بأداة رقم 
 .منسقو لجان المجاالت التنمويةة: الجهة المنفذ
 .لجان المجاالت التنموية وفريق التخطيط األساسيالمشاركون: 

 .: اجتماع/اتأسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

  بوضـــــع وثيقة البرنامج الخاصـــــة  11يقوم منســـــق/ة فريق التخطيط األســـــاســـــي بمراجعة األداة رقم
هداف التنموية مصـــــنفة ولوية واألذات األســـــاســـــية التنموية األوكذلك تحضـــــير مصـــــفوفة القضـــــايا 
 ربعة.حسب المجاالت التنموية الرئيسية األ

   مج االتنموية، ليشـــــرح لهم مفهوم البر يقوم المنســـــق/ة بعدها بعقد اجتماع لمنســـــقي لجان المجاالت
م في هذا االجتماع تســـلي يتم كماومكوناتها بحيث يتم التركيز على مؤشـــرات القياس ومواصـــفاتها، 

هداف التنموية مصـــنفة حســـب المجاالت ذات االولوية واأل ســـاســـيةالتنموية األ مصـــفوفات القضـــايا
 ربعة لمنسقي اللجان كل حسب مجاله.التنموية الرئيسية األ

  سماء البرامج التنموية بشكل أولي.أيطلب من منسقي اللجان التشاور لتحديد 

للتخطيط  المشتركة التنموية للمجالسواألهداف والقضايا التنموية االساسية ذات االولوية إرشادات مرحلة إعداد الرؤية 

 :والتطوير/البلديات المشتركة

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

 والتطوير للتخطيط المشترك المجلس بلدات على القضايا توزيعيجب مراعاة  -

 مشتركة على مستوى المنطقة )المجلس المشترك( وبما يتناسب مع القضايا  تنمويةيتم وضع أهداف  -
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 ة رقم ا دأبرامجهم التنموية )يمكن االســتعانة ب يقوم منســقي اللجان بعقد اجتماعات للجانهم لصــياغة
 (. المختلفة لتحديد مكونات برامجهم 11

  يمكن االســـــتعانة بخبراء  اجعة مخرجات عمل اللجان المختلفةيقوم فريق التخطيط األســـــاســـــي بمر(
لهذا الغرض(، حيث يمكن اجراء بعض التعديالت وخاصــــــــة على المؤشــــــــرات في حال اقتضــــــــت 

 ، كما يمكن في مراحل الحقة(التنموية البرامج مع القضـــــايا واالهداف تناســـــق)لضـــــمان  الضـــــرورة
 اجراء بعض التعديالت خصـــوصـــا في مرحلة صـــياغة )بعد انتهاء الورشـــة ومن خالل اجتماعات(

 المشاريع. مكونات البرامج/
 المخرج:

 محددة وجاهزة للتشاور مع الشركاء البرامج التنموية للمدينة/البلدة. 
 مالحظات:

 وقبل مشاريعها/تذكير باللقاء الثالث لتشجيع التخطيط المشترك: بعد اختيار البرامج ومكوناتها 
اجراء و المشتركة،  مشاريعها/الذهاب لورشة العمل الثانية لتبادل االفكار حول اهم البرامج ومكوناتها

ذات قضايا ما يلزم من مراجعات وتعديالت، بحيث يقوم منسق كل فريق بمناقشة فريقه ولجان ال
 بمخرجات اللقاء وعمل ما يلزم. العالقة

 عضاء الفريق، بمراجعة الرؤيةأ ساسي في هذه المرحلة بالتعاون مع يقوم منسق فريق التخطيط األ 
 فقهاوتواالقطاعية/الوطنية و  قليميةتكاملها على المستويات اإلو  تناسقهاواالهداف التنموية لضمان 

 .SDGsوبما يتفق وأهداف التنمية المستدامة  ،بيئيا
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 التنموي  اإلطار: تحضير وثيقة 4الخطوة رقم 
 االنشطة:

 التشاور مع شركاء البرامج. 4.1
 طار التنموي واالفصاح عنه.إلصياغة ا 4.2
 التشاور مع شركاء البرامج 4.1

من  أو القطاعي/الوطني(قليمي )ســواء على المســتوى اإل تعتبر عملية التشــاور مع شــركاء البرامج
قة هم ركائز نجاح عملية تنفيذ البرامج وتكاملها، وخاصـــــــــــــــة من حيث تلبية المعايير الفنية المتعلأ 
 دوار خالل التنفيذ، وتوفير التمويلضـــافة الى ضـــمان توزيع األإالمؤســـســـات التعليمية والصـــحية، ب
ج وثائق البراماالمثلة على و  11 )يمكن االســــتعانة بأداة رقم لالزم، وضــــمان تشــــغيلها واســــتدامتهاا

 الجاهزة(. 
 .منسقو لجان المجاالت التنمويةالجهة المنفذة: 

 .ساسي وشركاء البرامجمنسقو لجان المجاالت التنموية وفريق التخطيط األالمشاركون: 
 .: اجتماع/اتأسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

 ور المشاريع، يجب البدء بعملية التشامكونات البرامج/ في هذه المرحلة وقبل البدء بعملية توصيف
ها جراء أي تعديالت الزمة، وضمان عدم الممانعة على تنفيذإمع شركاء البرامج لمراجعة وثائقها و 

 مر ذلك.تطلب األ إذامن أجل الحصول على التراخيص الالزمة الحقا، 
  الفنية الالزمة.المشروع يلبي المتطلبات مكون البرنامج/التأكد من أن 
  هداف التنموية ذات العالقة.المشاريع تساهم في تحقيق األمكونات البرامج/التأكد من أن 
  معنية من امكانية توفير التمويل الالزم، أو عمل الشراكات الالزمة مع المؤسسات والجهات الالتأكد

 .المشاريع/بتمويل وتنفيذ مكونات البرنامج
  خاصة الصحية والتعليمية. المشاريع/مكونات البرامجيل مكانية تشغإالتأكد من ضمان 
  يكون التشـــــــــــاور من خالل اجتماع/ات منفردة أو ضـــــــــــمن مجموعات، وكذلك ممكن ان يكون من

 خالل مقابالت وزيارات ميدانية.
 حة، ساسي الحقا بمراجعة نتائج التشاور مع الشركاء وأهم التعديالت المقتر يقوم فريق التخطيط األ

ويمكن االســــــتعانة العالقة في ورشــــــة العمل الثانية ) صــــــحابأوذلك تمهيدا لعرضــــــها على ممثلي 
 .(بخبراء لهذا الغرض

 المخرج:
 للمدينة/البلدة جاهزة للعرض في ورشة العمل الثانية. ومكوناتها/مشاريعها البرامج التنموية 
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 طار التنموي واالفصاح عنهصياغة اإل 4.2
 حســــب ســــاســــية مرتبةالتنموية األ ظهر الرؤية التنموية والقضــــايات وثيقة طار التنموي هيوثيقة اإل

عانة يمكن االســــــت)لالطالع على التفاصــــــيل  وتكلفتها التقديرية هداف والبرامج التنمويةلوية واألو األ
 (.12بأداة رقم 

 .ساسيق التخطيط األيفر الجهة المنفذة: 
 .أعضاء فريق التخطيط األساسيالمشاركون: 

 .: اجتماعأسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

  يقوم فريق التخطيط األساسي بعقد اجتماع بكافة أعضائه لمراجعة مخرجات عمل لجان المجاالت
لصياغة ذات االولوية واألهداف التنموية من حيث ا ساسيةالتنموية األ القضاياالتنموية، يراجع فيها 

 عليها التعديالت الالزمة. ى ويجر والمضمون، 
  المحلي بعد إجراء التعديالت المناسبة، يحضر فريق التخطيط األساسي وثيقة اإلطار التنموي 

 .نة/البلدةللمدي
  اإلطار التنموي للمدينة/البلدة.طالع مجلس الهيئة المحلية على وثيقة إيتم 
  ي.لمديرية الحكم المحلي إلبداء الرأ البلدةللمدينة/يتم تسليم نسخة من وثيقة اإلطار التنموي 
 ن مجلس بعد إجراء التعديالت الالزمة، يتم اعتماد وثيقة اإلطار التنموي المحلي بصيغتها النهائية م

 الهيئة المحلية.
  ة بالهيئالخاصة االجتماعي كترونية ومواقع التواصل عبر المواقع اإللنشر وثيقة اإلطار التنموي

 .المحلية
 المخرج:

 (2)مخرج رئيسي رقم  منشورةجاهزة و  طار التنموي للمدينة/البلدةوثيقة اإل. 
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 المرحلة الثالثة
 كيف نصل؟ خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم

 شهر ونصف  الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المرحلة:
 

 خطوات المرحلة الثالثة ومدتها:
 

 /مكونات البرامج عداد خطط التنفيذ ووصفإ: 5الخطوة رقم  
 أسابيع 3المشاريع/

 أسبوع: وضع خطة المتابعة والتقييم/6الخطوة رقم  
 أسبوعانطالقها/إ: تبني الخطة و 7الخطوة رقم       
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 والمتابعة والتقييمالمرحلة الثالثة: كيف نصل؟ خطط التنفيذ 
 المشاريع/برامجالمكونات عداد خطط التنفيذ ووصف إ: 5ة رقم الخطو 

 نشطة:األ 
 عداد الخطة الرباعية.إ 5.1
 ولى.عداد خطة السنة األ إ 5.2
 ولى )وربطها مكانيا وماليا(.السنة األ  خطةمكونات برامج/مشاريع توصيف  5.3
حة للسنة المشاريع المقتر مكونات البرامج/ ووثائقمراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية  5.4

 ولى وتحديدها بشكل نهائي )عقد ورشة العمل الثانية(.األ 
 اعداد الخطة الرباعية 5.1

 المشاريع المقترحة:مكونات البرامج/. تصنيف 1
المقترحة والخطة التنموية المحلية واقعية  اريعالمشـــــــــــــــمكونات البرامج/ من الضــــــــــــــروري أن تكون 

 وتتناســـــــــــــــب مع اإلمكانيات والقدرات المتوفرة لدى هيئة الحكم المحلي والمجتمع؛ لذا يجب مراعاة
الواقعيــة عنــد اقتراحهــا كي تكون قــادرة على تحقيق األهــداف، وهــذا يتطلــب األخــذ بــاالعتبــار مــا 

 ون تنفيذها.يتوفر من موارد وما يوجد من معوقات قد تحول د
 .فريق التخطيط األساسي الجهة المنفذة:

 .: أعضاء فريق التخطيط األساسيالمشاركون 
 .اجتماعأسلوب التنفيذ: 
 طريقة التنفيذ:

  المشــــــــــــاريع المقترحة، وكذلك مراجعة مكونات البرامج/يقوم فريق التخطيط األســــــــــــاســــــــــــي بمراجعة
ة والمجتمع خالل الســــــــــنوات األربعة الســــــــــابق )والتشــــــــــاور معها( اإلمكانيات المادية للهيئة المحلية

 .المشاريعمكونات البرامج/ الخاصة بتصنيف 7باالستعانة بأداة رقم 
 صــنف بناء على القدرات واإلمكانيات المادية للهيئة المحلية ســواء الذاتية أو التي يمكن حشــدها، ت

 :13بأداة رقم  التالية باالستعانة التصنيفات حسب المشاريع المقترحةمكونات البرامج/
 مشــــــــــاريع مضــــــــــمونة: وهي التي ضــــــــــمن اإلمكانيات المادية الذاتية للهيئة المحليةمكونات برامج/ -

أي جهة مانحة أو اتفاقية  )موافقة على التمويل( منأو يوجد خطاب تفاهم  ومضــــــــــــــمون تنفيذها
 معها.

حشـــــــــــــــد  او تنفيذها من الهيئة المحلية : وهي التي من المحتملمحتملة كونات برامج/مشـــــــــــــــاريعم -
جهات ممولة  األموال لدعمها بتمويل خارج امكانيات الهيئة المحلية أي من المجتمع المحلي أو

 ( أو يوجد موافقة مبدئية من مانحين لتمويلها.%50)باحتمال اكتر من  داخلية وخارجية
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: وهي مهمة لكن ال يتوفر لها دعم مادي ضـــــمن المنظور الحالي، ةمتمنا مشـــــاريعمكونات برامج/ -
 ويتم البحث لها عن تمويل وحشد الموارد.  يتم اسقاطهالذا ال 

 المشــــاريع المقترحة مصــــنفة حســــب التصــــنيفات المذكورة وموزعة مكونات البرامج/يتم إعداد قائمة ب
ليس لها إطار زمني محدد(،  –ناةالمتم مكونات البرامج/المشـــــاريعخطة )باســـــتثناء على ســـــنوات ال

مكونـــــات ويمكن االطالع على نموذج وصــــــــــــــف  13حيـــــث يمكن االســــــــــــــتعـــــانـــــة بـــــاألداة رقم 
 .التنفيذلالسترشاد بالسنة المقترحة لبدء  اريعالمشالبرامج/

 ن يتم إدراجهــا في خطتي التنفيــذ والمتــابعــة والتقييم لكن دو  المتمنــاة مكونــات البرامج/المشــــــــــــــــاريع
السنوات األربع، وإنما توضع بشكل إجمالي على مدى الخطة، حيث يمكن تحضير توزيعها على 

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

  ةامصنفة مضمونة او محتملة او متمنالمشاريع /البرامج بمكوناتجاهزة قائمة. 
 الرباعية:. اعداد الخطة 2

لضــــمان تنفيذ الخطة التنموية بشــــكل فعال فإنه من الضــــروري تطوير خطة تنفيذ تتضــــمن برنامج 
شــــحة والجهة المر منها المشــــاريع وتقدير التكلفة المتوقعة لكل مكونات البرامج/زمني متكامل لتنفيذ 

 . اوتمويله التنفيذه
 .فريق التخطيط األساسيالجهة المنفذة: 

 .فريق التخطيط األساسي أعضاءالمشاركون: 
 .: اجتماعات وعمل مكتبي لفريق التخطيط األساسيأسلوب التنفيذ

 :التنفيذطريقة 
  يقوم منســـــق/ة فريق التخطيط األســـــاســـــي بتحضـــــير )بتعبئة( مصـــــفوفة  13باالســـــتعانة باألداة رقم

، ويؤخذ التنفيذ من خالل عمل مكتبي وعقد ما يلزم من اجتماعات لفريق التخطيط األســــــــــــــاســــــــــــــي
 المشاريع )مضمون أو محتمل أو متمنى(. مكونات البرامج/بالحسبان نتائج تصنيف 

  تطابق من الضـــروري التنســـيق أوال بأول مع مســـئول الموازنات في مديرية الحكم المحلي لضـــمان
مشــــــــاريع أو مســــــــاهمة أخرى( مع مكونات برامج/ الخطة التنفيذية الخاصــــــــة بالهيئة المحلية )تنفيذ

)يمكن ان يكون التنســــــــــيق من خالل  وزارة ضــــــــــمن الســــــــــنة المالية التاليةة التي ســــــــــتقدم للالموازن
 .اجتماعات دورية أو مراسالت ورقية أو الكترونية(

  لمتابعة  ومكوناتها/مشــــــــاريعها برامجطالق فكرة تشــــــــكيل لجان اصــــــــدقاء الإيمكن في هذه المرحلة
كانت بحاجة الى حشــــــــد  إذاتنفيذها في توفير المدخالت الالزمة كاألراضــــــــي والتمويل، وخاصــــــــة 

 ىو من جهات مانحة، مع التركيز علالبلدة المغتربين أالمدينة/تمويل داخلي أو خارجي من أبناء 
 السنة االولى. مكونات برامج/مشاريع 
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 تكون مصفوفة خطة التنفيذ جزء من تقرير الخطة. 
 جات:المخر 

 جاهزة مصفوفة خطة التنفيذ ألربع سنوات. 
  مكن ذلك.أما محدد وواضح  المشاريع/ومكوناتهااإلنعكاس المكاني للبرامج 

 مالحظات:
  د األدوار االولى/السنوية، من أجل تحدي عند اعداد خطط التنفيذ الرباعية والسنةاللقاء الرابع بتذكير

 للبرامج والمشاريع المشتركة.والمسؤوليات والتسلسل الزمني 
 مج عضاء الفريق، بمراجعة البراأ ساسي في هذه المرحلة بالتعاون مع يقوم منسق فريق التخطيط األ

وبما  ياتوافقها بيئقليمية/القطاعية/الوطنية و لضمان تكاملها على المستويات اإل مشاريعها/ومكوناتها
 .SDGsيتفق وأهداف التنمية المستدامة 

 
 

 ولىاعداد خطة السنة األ  5.2
هـا خطـة متكـاملـة إن خطـة التنفيـذ المنبثقـة عن الخطـة التنمويـة المحليـة هي خطـة ربـاعيـة؛ أي أن

ولى، بحيث عداد خطة للسنة األإ مدتها أربع سنوات، ولتسهيل تنفيذها ومتابعتها وتقييمها ال بد من 
مشــــاريع تلك الســــنة وتكاليفها المالية المتوقعة والجهات مكونات برامج/طار زمني لتنفيذ إتتضــــمن 

 المرشحة لتنفيذها وتمويلها. 
 .ساسيفريق التخطيط األالجهة المنفذة: 

 .ساسي والكادر الفني في الهيئة المحليةعضاء فريق التخطيط األأ المشاركون: 
 .: عمل مكتبيأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:

 التنفيذ الســـنوية؛  ةلتحضـــير خط 14ســـاســـي باســـتخدام األداة رقم يقوم منســـق/ة فريق التخطيط األ
 ولى.بحيث يقوم بتحضير خطة التنفيذ للسنة األ

طيط للتخ التنموية( للمجالس المشتركة اريعالمشمكونات البرامج/إرشادات المرحلة الثالثة )اختيار 

 :والتطوير/البلديات المشتركة

موية االساسية المناسب ألماكن تنفيذها بحيث تكون متناسبة مع القضايا التنيجب مراعاة التوزيع الجغرافي  -

إلمكان، وحسب ات المختلفة المشاركة في المجلس المشترك، قدر اذات االولويةاألولوية وتراعي تمثيل البلد

 والحاجة التنموية لكل مدينة/بلدةطبيعة مكونات البرامج/المشاريع، 

لخطة توزيعها اعند إعداد خطة التنفيذ، يجب أن يراعي اإلطار الزمني السنوي لتنفيذ مكونات برامج/مشاريع  -

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

 جغرافية واحدة  البرامج/المشاريع في سنة معينة في منطقة

تجمع )أكبر  المشتركة التي تخدم أكثر من مكونات البرامج/المشاريعمن الضروري إعطاء األولوية الختيار  -

 لمشاريعمكونات البرامج/ا عدد ممكن من البلدات المشاركة في المجلس المشترك(، مع مراعاة أولوية ا

 الطارئة الخاصة بتجمع معين
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  الخطة الســــــــــــــنوية بالتعاون مع الدائرة المالية في الهيئة المحلية بغرض إدراجها فيتتم مراجعة 
 الموازنة السنوية للهيئة المحلية.

 ولى مدخال لتحضــــير خطط التنفيذ الخاصــــة بدوائر وأقســــام تكون محتويات خطة التنفيذ للســــنة األ
 الهيئة المحلية المختلفة.  

 المخرج:
  جاهزة ولىلسنة األالتنفيذ لخطة. 

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

ي، المشــاريع التنموية جوهر عملية التخطيط التنموي المحلي للتجمع الســكانمكونات البرامج/تعتبر 
أهدافه ورؤيته التنموية على أرض الواقع، وهي أكثر مخرج ملموس فهي التي تعمل على تحقيق 
يتم تنفيــذهــا بشــــــــــــــكــل  للبرنــامج)في حــال كــان هنــاك عــدة مراحــل  من مخرجــات عمليــة التخطيط

لمراحل ومكونات برامج/مشـــــــــاريع خالل ســـــــــنوات الخطة، يجب فصـــــــــلها  -ماليا وإداريا-منفصـــــــــل
 .      للهيئات المحلية(النعكاس ذلك على الموازنات السنوية مستقلة 

 .لجان المجاالت التنمويةالجهة المنفذة: 
 .أعضاء لجان المجاالت التنمويةالمشاركون: 

 .: اجتماع/اتأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:

 مكونات توصــــــــيف الخاصــــــــة ب 15ة األداة رقم يقوم منســــــــق/ة فريق التخطيط األســــــــاســــــــي بمراجع
 لمنســـــقي لجان المجاالت التنموية ليشـــــرح لهم خطوات توصـــــيفالمشـــــاريع، وعقد اجتماع البرامج/

المشـــــــاريع، في هذا االجتماع يتم تســـــــليم مصـــــــفوفات خطة التنفيذ للســـــــنة االولى مكونات البرامج/
 .هامشاريعومكوناتها/طار التنموي ووثائق البرامج وخطة التنفيذ الرباعية واإل

 مســــتعينين بأداة مكونات البرامج/المشــــاريع لتوصــــيف  جان بعقد اجتماعات للجانهميقوم منســــقي الل
 الخاصة بذلك مع مراعاة ما يلي: 15رقم 
هرمية الخدمات للمدينة/البلدة، ومراعاة المشاريع المقترحة بمكونات البرامج/ضرورة ربط  -

 الخطط اإلقليمية للمنطقة، إن وجدت.
كلي أو جزئي على حساب  لمشاريع التي ستنفذها الهيئة المحلية بشكلمكونات البرامج/ا -

تجاوز ت، يجب األخذ باالعتبار اإلمكانيات المالية الحقيقية للهيئة المحلية، بحيث ال موازنتها
ربع الموازنات لألبنود من معدل قيم  %25عن  ذات العالقة الموازنةبنود الزيادة السنوية في 

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

 والحصول على موافقة مبدئية بخصوص ذلك. التوصيفعملية الجهة إلشراكها في تطوير 
 ضمن إطار عمل الهيئات المحليةالتي ستثماري و االع طابالذات المشاريع مكونات البرامج/ -

 هدون ربط رالستثمالخلق توجيه تهداف التنموية ألنها قد ؤية واألبالر  ةمرتبطكون ت)يجب ان 
 .بالرؤية واالهداف(

مشاريع مرتبطة مع وزارات قطاعية )من حيث الترخيص أو مكونات برامج/ توصيفعند  -
ية التمويل أو التنفيذ أو تغطية التكاليف التشغيلية( يجب مراعاة الربط مع المعايير الوطن

في مجالي خاصة  عليهاوالتواصل مع تلك الوزارات بشكل مباشر وأخذ الموافقات المبدئية 
 الصحة والتعليم.

 المخرج:
  مالياً  فة ومربوطةو موصولى السنة األمشاريع /برامجمكونات. 

 ولى مكانيا:السنة األ  خطةمكونات برامج/مشاريع . ربط 2
، المشاريع ذات الطابع المكاني بالمخططات العمرانية/الهيكليةمكونات البرامج/من الضروري ربط 

عمل مخططات الستعمال أو ير صفة ايأو تغها تحديثمع ضرورة عكسها على المخططات عند 
ات مكانيا للتأكد من تغطيتها لالحتياج المشاريعمكونات البرامج/جديدة، وهذه وسيلة توضح توزيع 

 المحلية جغرافيا. 
 .فريق التخطيط األساسيالجهة المنفذة: 

ني للهيئة لي، الكادر الفمنسقو لجان المجاالت التنموية، لجنة التخطيط التنموي المحالمشاركون: 
 .مكانيات الفنيةحال عدم توفر اإل االستشاري فيو المحلية، 

 .: اجتماع/اتأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:

 لجان المجاالت  من خالل اجتماع مكتبي يقوم فريق التخطيط األســـــــــاســـــــــي بالتعاون مع منســـــــــقي
المشـــــــــــــــاريع ذات الطابع المكاني، ومن خالل نموذج وصــــــــــــــف مكونات البرامج/التنموية بتحديد 

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

 .رمز )نقطة( ضمن المنطقة المطلوبة
 لبلدة. يتم ربط جميع مكونات البرامج/المشاريع ذات الطابع المكاني على خريطة واحدة للمدينة/ا 
 ت يمكن االستعانة بخبراء في استخدام برمجيات الحاسوب الخاصة برسم الخرائط أو أنظمة المعلوما

 على خريطة المدينة/البلدة. المشاريع رامج/بمكونات اللتوقيع  GIS الجغرافية
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  يا المشاريع المقترحة بعد ربطها مكانمكونات البرامج/ يق التخطيط األساسي بتوثيق قائمةيقوم فر
 على شكل مسودة لتعرض على ممثلي أصحاب العالقة في ورشة العمل الثانية تمهيدا العتمادها.

 :المخرج
 جاهزة ولىمشاريع السنة األلمكونات برامج/ )الربط المكاني(االنعكاسات المكانية  خرائط/خارطة. 

المشاريع المقترحة للسنة مكونات البرامج/ووثائق  مراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية 5.4
 ولى وتحديدها بشكل نهائي )عقد ورشة العمل الثانية(األ 

المشـــــاريع التنموية مكونات البرامج/ال بد من مشـــــاركة ممثلي أصـــــحاب العالقة في عملية مراجعة 
لخطة االتي ســــيتم تنفيذها خالل فترة  المشــــاريعمكونات البرامج/، وذلك للتأكد من أن للمدينة/البلدة

تزيد سـبحسـب ما يراه المواطنون، كما أن مشـاركتهم  للمدينة/البلدةتلبي بالفعل االحتياجات الحقيقة 
بالتأكيد من شـــــعورهم بملكية الخطة ومخرجاتها مما يســـــهل عملية تنفيذها. ويمكن تحقيق ذلك من 

جراء ما قد إبعملية المراجعة و  ات/الل عقد ورشـــــــة العمل الثانية، حيث يقوم خاللها المشـــــــاركون خ
 يلزم من إضافات أو تعديالت عليها لوضعها بصورتها النهائية. 

 .فريق التخطيط األساسيالجهة المنفذة: 
ت لجنة ممثلي أصــــــــــــحاب العالقة، ممثلون عن لجان المجاال كل من ممثلون عنالمشــــــــاركون: 

نة(، التنموية، ومجلس الهيئة المحلية )ومدراء الدوائر فيها وخاصــــــة البنية التحتية ومســــــؤول المواز 
ممثلون عن الوزارات )وخاصـــــــــــــة الصـــــــــــــحة والتربية والتعليم واي وزارات اخرى تطرقت اليها خطة 

 .التنفيذ كشريك( والجهات الرسمية، وكذلك شركاء التنفيذ واصحاب الموارد االساسيين
 .: ورشة العمل الثانيةأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:

  دتها يقوم فريق التخطيط األساسي بالتحضير لعقد ورشة العمل الثانية وم 16أداة رقم باالستعانة ب
وال عن ؤ رك/ة. حيث يكون منســـق/ة الفريق مســـمشـــا 35يوم واحد، وذلك بحضـــور ما ال يقل عن 

 كن االستعانة بخبير إلدارة وتيسير فعاليات الورشة(.)ويم تيسير كافة أنشطة ومجريات الورشة
 في بــدايــة الورشــــــــــــــــة بتقــديم عرض  و يمثلــهأاو من ينوب عنــه  يقوم رئيس مجلس الهيئــة المحليــة

بالرؤية والقضــــــــــــــايا  ات/ملخص ألهم مخرجات وثيقة اإلطار التنموي؛ وذلك لتذكير المشــــــــــــــاركين
 التنموية. والبرامج هدافواأل

  ولى التخطيط األســــاســــي بتقديم عرض ثان حول خطة التنفيذ الرباعية وخطة الســــنة األيقوم فريق
 . )في حدود دور كل شريك( عدادها، ومن ثم مناقشتها مع الحضورإ ومنهجية 

  كيف ســـيتم  ات/بالتوضـــيح للمشـــاركين 16بعد العرض يقوم ميســـر/ة الورشـــة مســـتعينا باألداة رقم
توصــــــــــــــيفاتها من خالل نشــــــــــــــاط عصــــــــــــــف ذهني يقوم به المشــــــــــــــاريع و مكونات البرامج/مراجعة 

بعد توزيعهم في مجموعات عمل حسب مجال االهتمام، بحيث تكون كل مجموعة  ات/المشاركون 
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 ات/على أن يكون عدد المشـــــــاركين) مجال تنموي او برنامج معينمن المجموعات مختصـــــــة في 
يتجاوز  المجموعات الكلي الة أن عدد الحظمع م (أشــــخاص 8إلى  5مجموعة الواحدة من في ال

 . البرامجعدد المجاالت التنموية أو 
  المشــــــــــــــاريع وتوصــــــــــــــيفاتها على أفراد مكونات البرامج/يقوم ميســــــــــــــر/ة كل مجموعة بتوزيع وثائق

 مجموعته ألغراض المراجعة، وإجراء ما قد يلزم من إضافات أو تعديالت عليها.
 جموعة الكاملة، ومن ثم يطلب من كل مجموعة العودة إلى الم ات/يطلب الميسر/ة من المشاركين

أن تعرض بشـــكل ســـريع أهم التعديالت أو اإلضـــافات التي أجرتها، يعطي ميســـر الورشـــة فرصـــة 
 ئهــا من العرضإلبــداء مالحظــاتهم حول عرض كــل مجموعــة بعــد انتهــا ات/لبــاقي المشــــــــــــــــاركين

 . (بانتهاء العروض تنتهي فعاليات ورشة العمل الثانية)
 التخطيط األساسي بتحضير تقرير خاص بالورشة لتوثيق مجرياتها ومخرجاتها. يقوم فريق 

 المخرج:
  ذ خطة التنفيالتنفيذ الرباعية و  ةمتفق عليها مجتمعيا وفق خطمراجعة و المشــــــــاريع /البرامجمكونات

 للسنة االولى.
 المتابعة والتقييم ة: وضع خط6الخطوة رقم 

 االنشطة:
 والتقييم.تحضير خطة المتابعة  6.1
 اليات المتابعة.تحضير  6.2
 تحضير خطة المتابعة والتقييم 6.1

ية لتقييم مدى تحقق مؤشرات االنجاز للبرامج التنموية على مدار سنوات الخطة، ال بد من وجود آل
 امتابعة وتقييم ترتكز على مؤشرات تنموية ذات داللة واضحة وقابلة للقياس؛ وهي ما يطلق عليه
 هنا مصفوفة المتابعة والتقييم، وهي جدول يربط بين المجاالت والبرامج التنموية

 ومؤشراتها. ومكوناتها/ومشاريعها
 .فريق التخطيط األساسيالجهة المنفذة: 

 .أعضاء فريق التخطيط األساسيالمشاركون: 
 .: اجتماع/ات وعمل مكتبيأسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

  يقوم منســـــق فريق التخطيط األســـــاســـــي بتحضـــــير مصـــــفوفة المتابعة 17رقم باالســـــتعانة باألداة ،
 . والتقييم من خالل عمل مكتبي وعقد ما قد يلزم من اجتماعات لفريق التخطيط األساسي

 .تكون مصفوفة خطة المتابعة والتقييم جزء من الخطة التنموية المحلية 
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 المخرج:
 جاهزة مصفوفة المتابعة والتقييم. 

 ليات المتابعةآتحضير  6.2
خطة  تعتبر عملية المتابعة من االمور االدارية الهامة ســـواء إلدارة مؤســـســـة أو إلدارة عملية تنفيذ

تنموية محلية، حيث يمكن من خالل المتابعة اكتشــــــــــــــاف االخطاء قبل تفاقمها واتخاذ ما يلزم من 
تنفيذية خاصــــــة أنها تصــــــبح اجراءات تصــــــحيحية، كما ان عملية المتابعة تشــــــكل حافزا للجهات ال
، ولذا اجراءات العملسالمة مساءلة عن نتيجة اعمالها سواء من حيث ما يتم انجازه أو من حيث 

( من قبل جميع مســـبقاليات وأدوات المتابعة واضـــحة ومتفق عليها )آفإنه من الضـــروري أن تكون 
 . العالقةذوي طراف األ

ة أســاســيان لمتابعة الخطة، المســتوى األول هو المتعلق بالجه نومن الناحية العملية هناك مســتويا
من كافة الجهات، والمســــــــــــتوى الثاني هو  االهيئة المحلية وشــــــــــــركائه يها تنفيذ الخطة وهب اطالمن

أحرز خالل تنفيذ الخطة. المتعلق بالمجتمع والمواطنين ومدى رضــاهم عن مســتوى اإلنجاز الذي 
أداة لجان مراقبة تنفيذ الخطة( كطريقة وأســـــــلوب لمتابعة وضـــــــمن هذا الســـــــياق ســـــــيتم اســـــــتخدام )

المجتمعية يرجى اتباع  المســـاءلةللوصـــول الى النســـخة اإللكترونية الخاصـــة بدليل ادوات  الخطة.
 المســــــــــــــاءلة>Baladiyat.psالخطوات التالية: الصــــــــــــــفحة الرئيســــــــــــــية من بوابة الهيئات المحلية 

 المجتمعية. المساءلةالمجتمعية> ادلة العمل> دليل ادوات 
 .ساسيفريق التخطيط األالجهة المنفذة: 

 .صحاب العالقةألجان المجاالت التنموية وفريق التخطيط األساسي و المشاركون: 
 .اجتماع/ات وعمل مكتبي:أسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

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

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

 أشهر(.
 ع يتم تزويد كل مجموعة عمل بقيم المؤشرات المذكورة في مصفوفة المتابعة والتقييم وآلية جم

 المعلومات الالزمة. 
 تقوم مجموعات العمل ومن خالل اجتماعات دورية بمناقشة التقدم المحرز على مستوى الخطة 

فيذ والمؤشرات المرتبطة بالنتائج المرجوة، واقتراح كيفية معالجة االنحرافات المتعلقة بالتن
 ومساءلة الجهات المناط بها تنفيذ الخطة. 
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  يمكن لكل مجموعة عمل قياس رضا األهالي عن مستوى انجاز مكونات البرامج/المشاريع إما
)مثاًل صفحة الفيسبوك االجتماعيبالطريقة االلكترونية خاصة من خالل وسائل التواصل 

قل )أو حسب الحاجة لقاء عام سنويا على األعقد الخاصة بالهيئة المحلية( أو من خالل 
والمتطلبات فمثال يمكن القيام بذلك عند انجاز مكون برنامج ما/مشروع معين( من خالل 

األلوان خالل عرض انجازات الخطة واخذ انطباعات المواطنين وأرائهم باستخدام التصويت ب
 اللقاءات )أخضر= راض، برتقالي= متوسط الرضا، وأحمر= غير راض(.

 المخرج:
 دارياً إمحددة زمنيا و و  جاهزة ليات متابعةآ. 

 طالقهاإ: تبني وثيقة الخطة و 7الخطوة رقم 
 نشطة:األ 

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

 . تحضير مسودة الخطة1
الخطة التنموية  وثيقةســــــــــــــمى ت وثيقة واحدةمن الضــــــــــــــروري توثيق مخرجات عملية التخطيط في 

أيضــــا ملخصــــا عن أهم الخصــــائص الجغرافية والديمغرافية  تتضــــمن هذه الوثيقةالمحلية، على أن 
 .الوثيقة هذه من للتجمع، وتكون مصفوفتي التنفيذ، والمتابعة والتقييم جزءاً 

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

 .لفريق التخطيط األساسي : عمل مكتبي واجتماعاتأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:

  ية لتحضير وثيقة الخطة التنموية المحل 18يقوم فريق التخطيط األساسي باالستعانة بأداة رقم
 .للمدينة/البلدة

 ساسي ما يلزم من اجتماعات ويقوم بالعمل المكتبي الالزم.يعقد فريق التخطيط األ 
 المخرج:

 للمدينة/البلدة جاهزة مسودة الخطة التنموية المحلية. 
 . تبني الخطة من مجلس الهيئة المحلية2

قبل  ةمن الضـــــــــروري أن يتم اعتماد الخطة بشـــــــــكل مبدئي من قبل أعضـــــــــاء مجلس الهيئة المحلي
مجلس عرضــــــــــــــها على الجمهور؛ وذلك للتأكد ابتداء من أن الخطة تمثل بالفعل التوجه التنموي ل
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عية على الخطة، ويحول دون ظهور أية خالفات داخلية لهيئة المحلية، وهذا يضــــفي صــــفة الشــــر ا
 حول مخرجات الخطة أثناء عرضها أمام الجمهور.  

 .مجلس الهيئة المحليةالجهة المنفذة: 
 .رئيس وأعضاء مجلس الهيئة المحليةالمشاركون: 

 .: اجتماع مجلس الهيئة المحليةأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:

  الخطة التنموية المحلية إلى رئيس  وثيقةيقوم منســـق/ة فريق التخطيط األســـاســـي بتســـليم نســـخ من
 الهيئة المحلية بعدد أعضاء مجلس الهيئة المحلية.

  يقوم رئيس مجلس الهيئة المحلية بتوزيع النســـــــخ على أعضـــــــاء المجلس ألغراض المراجعة تمهيدا
ب رســــــمي موقع من قبل رئيس الهيئة المحلية توزع النســــــخ مصــــــحوبة بكتاحيث العتماد الخطة؛ 

 العتمادها بشكل مبدئي. يحدد فيه موعد انعقاد المجلس لمناقشة الخطة تمهيداً 
  ،ســـــــــــــــاســــــــــــــي إلجراء ما يلزم من الخطة لفريق التخطيط األ تعاد وثيقةفي حال وجود مالحظات

 األولوية واألهدافذات التنموية االســــــــاســــــــية بحيث تكون التعديالت ضــــــــمن القضــــــــايا  تعديالت،
 تاحة.المشاريع المتبناة من المجتمع المحلي، وتراعي الموارد واإلمكانيات الموالبرامج ومكوناتها/

  ة، باعتماد الخطة في أول جلســــــــــة الحقبعد االنتهاء من إجراء التعديالت المطلوبة، يقوم المجلس
 ع ضمن صالحيات عمله.التي تق المشاريع/تبني مكونات البرامجبحيث يتضمن قرار المجلس 

 المخرج:
 من مجلس الهيئة المحلية. مبدئيا معتمدةمتبناة و  للمدينة/البلدة خطة تنموية محلية 

 عقد لقاء البيت المفتوح الثاني إلطالق الخطة )اللقاء المجتمعي الثاني( 7.2
 . عقد لقاء البيت المفتوح إلطالق الخطة )اللقاء المجتمعي الثاني(:1

، أصــــــــبح مجلس الهيئة المحليةمن قبل  لهااالعتماد المبدئي تبني الخطة و في هذه المرحلة، وبعد 
من الضــــروري إطالع المجتمع على مخرجات الخطة للحصــــول على تغذية راجعة منهم وتســــجيل 

يتم ذلك من خالل عقد لقاء مجتمعي موســـع تكون فيه الدعوة عامة ليحضـــره و مالحظاتهم حولها؛ 
مواطنين، باإلضـــــــــافة إلى أعضـــــــــاء لجنة ممثلي أصـــــــــحاب العالقة ولجان المجاالت حشـــــــــد من ال

التنموية وأعضـــاء وموظفي الهيئة المحلية. إن عقد هذا اللقاء يعتبر أمر ضـــروري للحصـــول على 
رأي عام داعم لمخرجات الخطة؛ مما يعطيها صـــــــفة الشـــــــرعية ويزيد من شـــــــعور المجتمع المحلي 

 بملكيتها.
 .فريق التخطيط األساسي الجهة المنفذة:
 .المجتمع المحليالمشاركون: 

 .: اللقاء المجتمعي الثانيأسلوب التنفيذ
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 طريقة التنفيذ:
  بتحضـــير صـــيغة للدعوة  -خالل اجتماع-يقوم فريق التخطيط األســـاســـي 19باالســـتعانة بأداة رقم

 العامة وصيغة أخرى للدعوات الخاصة مرفقا معها أجندة اللقاء. 
  التخطيط األســـــاســـــي توجيه دعوة عامة للمواطنين من خالل الوســـــائل المتاحة )اعالن يتولى فريق

ا (، كموااللكترونية في المســـــــاجد واألماكن العامة ووســـــــائل اإلعالم المرئية والمســـــــموعة والمكتوبة
يتولى توجيه دعوات خاصـــــــة ألعضـــــــاء لجنة ممثلي أصـــــــحاب العالقة وأعضـــــــاء لجان المجاالت 

وغيرهم من فئات المجتمع إلى مدراء المؤســــــســــــات المحلية وممثلي العائالت  التنموية، باإلضــــــافة
 . (دعوة 50عدد الدعوات الخاصة عن  يقلال يفضل أ) المختلفة

  تتم مراجعة قائمة المدعوين )أشـــخاص ومؤســـســـات ممثلة عن المجتمع المحلي( وتدقيقها واالتفاق
 .عليها من قبل المجلس وفريق التخطيط األساسي

  رئيس الهيئة المحلية بتوقيع الدعوات.يقوم 
 التحضــــــير وتوفير الدعم  -مجلس الهيئة المحليةبالتنســــــيق مع -يتولى فريق التخطيط األســــــاســــــي

 اللوجستي لهذا اللقاء وإدارة جلساته.
   أيضــــا، يقوم فريق التخطيط األســــاســــي بتحضــــير المادة التي ســــتعرض  19باالســــتعانة بأداة رقم

 خالل اللقاء.
 ق التخطيط األساسي بتحضير تقرير يوثق مجريات اللقاء وما نتج عنه من توصيات. يقوم فري 
  يعمل فريق التخطيط األســــــــاســــــــي على األخذ بما نتج من مالحظات وتوصــــــــيات وذلك من خالل

 .مجلس الهيئة المحليةإجراء ما قد يلزم من تعديالت على الخطة، وبالتنسيق مع رئيس 
  ــيتم إطالع على أيــة تعــديالت أجريــت في أعقــاب اللقــاء المجتمعي وذلــك  ةمجلس الهيئــة المحلي

يكون االعتماد من خالل توقيع كافة و تمهيدا العتماد الخطة بشــــــــــــــكل نهائي من قبل المجلس، 
 . )الوثيقة المجتمعية(األعضاء على الخطة 

 المخرج:
 الهيئة المحلية.معتمدة بشكل نهائي من قبل مجلس و  للمدينة/البلدة متبناة خطة تنموية محلية 

  



 للمدن والبلدات الفلسطينية  لمحليليل التخطيط التنموي اد
 

58 | P a g e 

 

 
 
 
 
 

  

 :اللقاء المجتمعي الثاني –المحليةإرشادات الترويج للخطة التنموية 
 :األهداف

 المحلية والهيئة المجتمع قبل من والتوافق عليها التنموية الخطة مراجعة بعد المحلي المجتمع قبل من الخطة اعتماد -
 المحلية والهيئة المحلي المجتمع من الموافقة لتوثيق المجتمعية الوثيقة توقيع -
 :المقترحة اتالفعالي
 المحلية للمدينة/البلدة التنموية بالخطة الخروج بمناسبة خاص احتفال إقامة -
 ة/البلدةالمدين في عام مكان أين: المكا  -
 الحكم زارةو  النسائية، الشبابية والجمعيات منهاو  البلدةالمدينة/ في العاملة المؤسسات البلدة،المدينة/ اهل جميع :المدعوون  -

 االمنوي تنفيذه للبرامج الترويج بهدف المانحة المؤسسات ممثلي الخاص، ممثلي القطاع الصلة، ذات والوزارات المحلي
 :الفعالية أنشطة

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

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

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

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

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

 المحلي الحكم وزارة في الموجودة التنموي  التخطيط وحدة
 

 

http://www.baladiyat.ps/
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 توقيع الوثيقة المجتمعية:. 2
لموافقة ، وبعد مراجعة الخطة التنموية واواســــتكماال لما تم باللقاء المجتمعي الثاني في هذه المرحلة

 عليها من قبل المجتمع والهيئة المحلية، يصــــبح من المناســــب توثيق هذه الموافقة من خالل توقيع
جســــــــــــــــد تبني الهيئــة المحليــة والمجتمع المحلي لهــذه الخطــة والتزامهم بــأهــدافهــا توثيقــة مجتمعيــة 

 ومخرجاتها.
 .ي المحليلجنة التخطيط التنمو الجهة المنفذة: 

 .منسق/ة فريق التخطيط األساسيالمشاركون: 
 .: زيارات لمؤسسات/أشخاصأسلوب التنفيذ
 :طريقة التنفيذ

  يقوم منســـق/ة فريق التخطيط األســـاســـي بتحضـــير صـــيغة مناســـبة للعقد المجتمعي الخاص بتوثيق
 .19تبني الخطة باالستعانة بأداة رقم 

  لى أن تترك مســـــاحة كافية الثانية من وثيقة الخطة عتطبع صـــــيغة العقد المجتمعي في الصـــــفحة
وأفراد  الجهات المقترحة للتوقيع: الهيئة المحلية، والمؤسسات العامة والخاصة المشاركة،) للتواقيع

 .(محليون من أصحاب العالقة، ... الخ
  ل تتولى لجنة التخطيط التنموي المحلي أو من تكلفه بجمع التواقيع تحت صــيغة العقد مباشــرة، ك

 بحسب صفته، مع ختم المؤسسة.
 المخرج:

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

نســــخ  3وري تســـــليم الخطة واعتمادها من قبل المجلس، أصـــــبح من الضـــــر بعد االنتهاء من إعداد 
ذات العالقـــــة في وزارة الحكم المحلي )اإلدارة العـــــامـــــة للتنظيم والتخطيط  وائرمن الخطـــــة للـــــد

 واإلدارة العامة للموازنات(.  ،واإلدارة العامة للمشاريع ،العمراني
نها من التنســــــــــيق القطاعي مع الوزارات إن وجود نســــــــــخة من الخطة لدى وزارة الحكم المحلي يمك

 األخرى ذات العالقة، كما يمكنها من معرفة األولويات التنموية للتجمعات الســــــــــــــكانية، وبالتالي
توجيه الدعم المالي المخصـــص للهيئات المحلية بطريقة مدروســـة وأكثر فاعلية، يضـــاف إلى ذلك 

ســـاعد تعها الهيئات المحلية للوزارة بطريقة أنه يصـــبح باإلمكان متابعة الموازنات الســـنوية التي ترف
 كل من الوزارة والهيئة المحلية في التوجه نحو تحقيق التنمية.  

 .رئيس مجلس الهيئة المحليةالجهة المنفذة: 
  .أعضاء وموظفو مجلس الهيئة المحليةالمشاركون: 

  .: اجتماعأسلوب التنفيذ
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 طريقة التنفيذ:
  وزارة  بتحديد موعد مع اإلدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني فييقوم رئيس الهيئة المحلية

الحكم المحلي بهدف إطالع اإلدارة على الخطة التنموية المحلية للتجمع وتســــــــــــليمها النســــــــــــخ 
أو عن طريق موقع  (الكترونيـــــــا وأارســـــــــــــــــــــالهـــــــا ورقيـــــــا أو )مكن ذلـــــــك أإن  المطلوبـــــــة

www.baladiyat.ps. 
  نهــا للتنظيم والتخطيط العمراني في الوزارة بمراجعــة الخطــة والتــأكــد من أتقوم اإلدارة العــامــة

تنســــــــــــجم مع اإلطار العام لمتطلبات التخطيط التنموي على المســــــــــــتوى المحلي؛ وتقوم بإبداء 
 المالحظات الالزمة.

  في حــال وجود مالحظــات من قبــل الوزارة، تعرض أوال على مجلس الهيئــة المحليــة، ومن ثم
 لخطة لفريق التخطيط األساسي إلجراء ما قد يلزم من تعديالت.يعاد تقرير ا

 .بعد االنتهاء من إجراء التعديالت، يتم تسليم نسخة محدثة من الخطة للوزارة 
  بعد اعتماد الخطة من الوزارة يتم نشـــــــــــرها كنســـــــــــخة نهائية الكترونيا على موقع الهيئة المحلية

 الخاصة بالهيئة المحلية. االجتماعيل أو مواقع التواص .www.baladiyat.psوكذلك موقع 
 المخرج:

  م )مخرج رئيســي رقمعتمدة من قبل وزارة الحكم المحلي ومنشــورة الكترونياجاهزة و الخطة وثيقة
3). 

 
  

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

 تنفيذ الخطة خالل فترةالمرحلة:الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ 
 

 :لرابعةخطوات المرحلة ا
 

 وسنويا عداد الخطةإمباشرة بعد /اجراءات التنفيذ: 8الخطوة رقم  
 تنفيذ الخطة خالل فترة/حشد الموارد وبناء الشراكات: 9الخطوة رقم  
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 المتوقعة واألدوار المحلية، التنموية الخطة وتقييم ومتابعة تنفيذ إلدارة مقترحة هيكلية يعرض التالي الشكل والتقييم؛ التنفيذ مرحلتي وأنشطة خطوات بتفصيل البدء قبل
 .فيها المشاركة للجهات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 المحليةهيكلية مقترحة إلدارة تنفيذ ومتابعة وتقييم الخطة التنموية 
 

 المستوى الحكومي

ى
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ت
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 لجان المجاالت التنموية

لجنة 

ممثلي 

أصحاب 

 العالقة 

 

 وإخبارتنسيق 

 تعاقد/ بناء شراكات

 مجلس الهيئة المحلية

 لجنة التخطيط التنموي المحلي

مستشار 

 قانوني

تنسيق وتزويد 

 بمعلومات

توجيه وإقرار 

 ودعم 

أقسام/ دوائر الهيئة 

 المحلية

 دعم فني وتزويد بمعلومات

تنسيق وإخبار وتعاقد 

 مجتمعي

 تنسيق ومتابعة

تنسيق 

وتبادل 

 ت معلوما

متابعة 

 ودعم
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 ا
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 توجيه وتزويد بمعلومات

تنسيق 

ودعم 

 توجيه فني

 
 شركاء التنفيذ 

 (مدني مؤسسات مجتمع /)قطاع خاص

تنسيق وتزويد  متابعة

 بمعلومات

 وحدة التخطيط التنموي

 المحلي 

 تشاور
نصح 

 ودعم فني

 لقاءات البيت المفتوح –المواطنون 

 فريق التخطيط األساسي

 دعم فني تنسيق وإخبار

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لجنة التخطيط التنموي المحلي

متابعة ودعم عملية تنفيذ الخطة من خالل التنسيق -

 المباشر مع وحدة التخطيط التنموي المحلي

اء واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركإبرام العقود -

 من خالل المجلس البلدي

منح التسهيالت للشركاء في إطار ما تسمح به األنظمة -

 والقوانين. من خالل المجلس البلدي

العمل على توفير األموال الالزمة لتنفيذ مكونات -

 البرامج/المشاريع

اطالع ممثلي المجتمع المحلي على انجازات مجلس -

ية المحلية بما يخص تحقيق الخطة التنموية المحل الهيئة

. 

 

 :التنموي المحليالتخطيط  وحدة

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

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

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

 العمل على تجنيد األموال بالتنسيق مع مجلس الهيئة المحلية-
لتي ا مشاريعال/برامجال مكوناتالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي لمتابعة إدراج -

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

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

 

 :هيئة المحليةال أقسام/دوائر

تحضير خطط تنفيذ سنوية منبثقة عن الخطة التنموية -

 المحلية وإدراجها ضمن موازناتها السنوية

تنفيذ ومتابعة مكونات البرامج/المشاريع المدرجة -

 ضمن خططها السنوية

المشاركة في تحضير دراسات جدوى/مقترحات -

 تفصيلية 

شراكة متابعة البرامج ومكوناتها/المشاريع التي تنفذ بال-

 مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

 المشاركة في عمليات تقييم الخطة-

تحديث المخطط العمراني/الهيكلي حسب توجهات -

 الخطة التنموية المحلية 

 :هيئة المحليةلالمستشار القانوني ل

تحضير نصوص العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم -

 لبناء الشراكات 

تعلق تقديم النصح واإلرشاد لمجلس الهيئة المحلية بما ي-

بإبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع 

 الشركاء

 :ممثلي أصحاب العالقةلجنة 

ق أهدافها الخطة وتحقي متابعة إنجازات مجلس الهيئة المحلية بما يتعلق  بتنفيذ-

 التنموية  

 إبرام عقود مجتمعية مع مجلس الهيئة المحلية-

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

 لتنفيذ بعض البرامج ومكوناتها/المشاريع

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

يذ تقديم النصح والتوجيه للهيئة المحلية بما يخص تنف-

 مكونات البرامج/المشاريع

التنسيق مع الوزارات األخرى من خالل وزارة الحكم -

المحلي إلدراج بعض مكونات البرامج/المشاريع 

 ضمن موازناتها القطاعية  

ضمن  البرامج مكوناتالتنسيق إلدراج بعض -

حكم المشاريع التي تنفذها دائرة المشاريع في وزارة ال

 المحلي

 :شركاء التنفيذ

طار إتنفيذ البرامج ومكوناتها/المشاريع بالشراكة مع الهيئة المحلية ضمن -

 مذكرات تفاهم  عقود/اتفاقيات/

لية والتي تنفيذ البرامج ومكوناتها/المشاريع التي من ضمن الخطة التنموية المح-

 نفردميفترض أن تنفذ من قبل القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني بشكل 

 :المواطن

 مساءلة مجلس الهيئة المحلية بما يتعلق بتنفيذ الخطة-

 متابعة انجاز المجلس للخطة-

 المشاركة في اللقاءات المجتمعية-

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

 :التنموية(

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

 وإنجاز البرامج ومكوناتها/المشاريع.

 ذ الخطةبشكل دوري على مستوى االنجازات المتحققة بما يتعلق بتنفي اإلّطالع -

ات تقديم دعم فني لوحدة التخطيط التنموي المحلي بما يتعلق بتحضير دراس-

 الجدوى/المقترحات...الخ

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

 جراءات التنفيذإ: 8الخطوة رقم 
 نشطة:األ 

ئق تحضير دراسات الجدوى ومقترحات مكونات البرامج/المشاريع والبنود المرجعية ووثا 8.1
 قل(.للخطة السنوية )على األ والمخططات العطاءات

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

المشاريع والبنود /البرامج دراسات الجدوى ومقترحات مكونات عدادبرنامج عمل إل تحضير 8.1
 قل(السنوية )على األ للخطة والمخططات العطاءاتالمرجعية ووثائق 

بعد تحضـــــير خطة التنفيذ الســـــنوية يصـــــبح واضـــــحا ما هي التحضـــــيرات الالزمة قبل البدء بتنفيذ 
التحضــيرات إعداد دراســات الجدوى/مقترحات تفصــيلية/بنود  مكونات البرامج/المشــاريع. وقد تشــمل

 مخططات. و  وثائق عطاءاتمرجعية/
ة بناء على ذلك، تقوم وحدة التخطيط التنموي المحلي بالتنســـــــــيق والتعاون مع دوائر وأقســـــــــام الهيئ
خطة المحلية المعنية بإعداد التحضــيرات الالزمة لتنفيذ مكونات برامج/مشــاريع الســنة األولى من ال
ات )ويكرر ذلك بشـــــكل ســـــنوي لخطط الســـــنوات الالحقة(؛ هذا ويمكن البدء بإجراء هذه التحضـــــير 

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

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

 يقوم منســـــــق/ة وحدة التخطيط التنموي المحلي بتجهيز برنامج عمل  20بأداة رقم  باالســـــــتعانة
يذ إلعداد التحضيرات الالزمة لتنفيذ مكونات البرامج/المشاريع مستندا في ذلك على خطة التنف

 السنوية.

  وال عن متابعة تنفيذ هذا البرنامج واطالع مجلس الهيئة يكون منســـــــــق/ة وحدة التخطيط مســـــــــؤ
 لى مستوى انجاز التحضيرات أوال بأول.المحلية ع

 ولة عن إعداد التحضـــــــــيرات وذلك بموجب قســـــــــام الهيئة المحلية المختلفة مســـــــــؤ تكون دوائر وأ
برنامج العمل المذكور أعاله وبالتنســــــــــــــيق والتعاون مع وحدة التخطيط التنموي المحلي وفريق 
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ت التنموية للمساعدة في التخطيط االساسي؛ هذا ويمكن االستعانة بأعضاء من لجان المجاال
 إعداد هذه التحضيرات، كما يمكن للهيئة المحلية االستعانة بخبراء/مستشارين لهذا الغرض. 

 ريع،البرامج/المشا لتنفيذ الالزمة بالتحضيرات للقيام للهيئة المحلية اإلمكانيات ضعف حال في 
 الجدوى/كتابة دراسات إعداد مجال في موظفيها قدرات بناء في الهيئة المحلية تبادر أن يفضل

 .المخططاتو  العطاءات وثائق إعدادمرجعية/ البنود المقترحات/تحضير
 المخرج:

  عطــاءاتال وثــائق/مرجعيــةالنودالب/مقترحــاتال/جــدوى ال عــداد دراســــــــــــــــاتإلبرنــامج عمــل جــاهز 
 .ولىللسنة األ لمكونات البرامج/المشاريع والمخططات

 قرارهاإو  لألقسام السنوية الخطط تحضير 8.2
ة يعد إن امتالك دوائر وأقسام الهيئة المحلية لخطط تنفيذ سنوية منبثقة عن الخطة التنموية المحلي

 مرجعية لعمل دوائر وأقســــــــــــام الهيئة المحلية المختلفة اً طر أأمرا ضــــــــــــروريا؛ فهذه الخطط تشــــــــــــكل 
، شــــــــريكة بها(من اختصــــــــاص الهيئة المحلية أو الهي لمكونات البرامج/المشــــــــاريع التي  )وتحديداً 

 قسامأو تعمل ضمن رؤية تنموية وليست فقط دوائر  قسامأو  ، دوائرقسامواأل فتجعل من هذه الدوائر
 كمالتقديم الخدمات، وهذا بالتأكيد ينعكس إيجابا على رســـــــــــالة وأداء الهيئة المحلية بشـــــــــــكل عام. 

 عمليات تقييم األداءاألقســــــــام في الدوائر و يمكن االســــــــتفادة من وجود خطط التنفيذ الســــــــنوية لدى 
 المؤسسي الذاتي للهيئة المحلية.

ومن المفيد أن تحتوي خطة التنفيذ الســـــــــــنوية لدائرة أو قســـــــــــم ما على إطار زمني شـــــــــــهري لتنفيذ 
لك ول عن إدارتها وكذها المالية المتوقعة والشخص المسؤ مكونات برامج/مشاريع تلك السنة وتكاليف

 التحضيرات الالزمة لتنفيذها.
 .دوائر وأقسام الهيئة المحليةالمنفذة:  الجهة

 .مدراء/رؤساء دوائر وأقسام الهيئة المحليةالمشاركون: 
 .: اجتماع/ات وعمل مكتبيأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:

   لتحضــــير  21يقوم مدير/ة أو رئيس/ة كل دائرة/قســــم في الهيئة المحلية باســــتخدام األداة رقم
أو قســـمه/ا معتمدا بشـــكل أســـاســـي على محتويات خطة التنفيذ  خطة التنفيذ الســـنوية لدائرته/ا

الســــــــــــــنوية لذلك العام، ويتم ذلك من خالل عمل مكتبي واجتماعات تشــــــــــــــاورية يعقدها مدراء 
الدوائر ورؤساء األقسام مع موظفيهم وبالتشاور مع وحدة التخطيط التنموي المحلي في الهيئة 
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أهمية إشـــــراك الموظفين بتحضـــــير هذه الخطط في المحلية وبمشـــــاركة الدوائر المالية؛ وتكمن 
 تعزيز شعورهم بامتالكها والتزامهم تجاه تنفيذها.

 ط ألقســـام يتم تســـليمها لوحدة التخطيء من تحضـــير خطط التنفيذ الســـنوية للدوائر وابعد االنتها
لســـــنة؛ خطة التنفيذ العامة لتلك االتنموي في الهيئة المحلية لتدقيقها والتأكد من انســـــجامها مع 

، وذلك تمهيدا لعرضــــــــــها على مجلس الهيئة المحلية بهدف (الدائرة الماليةالتشــــــــــاور مع بعد )
زنات عداد المواإ ن موعد أعداد الموازنة الســنوية )علما بإ خذها باالعتبار عند أجل أإقرارها من 

 بداياتالســنوية في الهيئات المحلية هو شــهر أيلول، وتســليمها لوزارة الحكم المحلي يكون في 
 شهر تشرين أول العتمادها(.

 المخرج:
 مجلس الهيئة المحليةالمحلية مقرة من  الهيئة وأقسام لدوائر سنوية تنفيذ خطط. 

 المحلية للهيئة السنوية الموازنة قرار إ 8.3
ئة تنفيذ ســــــنوية، وعلى الهي قســــــام في الهيئة المحلية تمتلك خططالمرحلة تكون الدوائر/األفي هذه 

المحلية إدراج تكاليف تنفيذها ضــــــمن موازنتها الســــــنوية حســــــب األصــــــول. هذا ومن المفترض أن 
 تنتهي الهيئة المحلية من تحضـــــــير موازنتها الســـــــنوية حتى نهاية شـــــــهر أيلول من كل عام تمهيداً 

ا حســـب األصـــول، آخذة لتســـليمها إلى وزارة الحكم المحلي في بدايات شـــهر تشـــرين أول العتماده
 وخطة ة مع خطتها التنموية المحليةالوزارة باالعتبار ضــرورة انســجام موازنة الهيئة المحلية الســنوي

 التنفيذ السنوية المنبثقة عنها.    

 .وزارة الحكم المحليو الهيئة المحلية الجهة المنفذة: 
 .المحليوالدائرة المعنية في وزارة الحكم  الهيئة المحليةالمشاركون: 

 .جلسة مجلس هيئة محليةو : عمل مكتبي أسلوب التنفيذ
 :طريقة التنفيذ

 خذة باالعتبار تكاليف تنفيذ تقوم الهيئة المحلية بتحضــــير موازنتها الســــنوية حســــب األصــــول آ
 السنوية للدوائر/األقسام. الخطط

  على  احتوائهــايقوم منســــــــــــــق/ة وحــدة التخطيط التنموي المحلي بمراجعــة الموازنــة والتــأكــد من
الســـــــنوية للدوائر/األقســـــــام؛ وذلك قبل عرضـــــــها على المجلس العتمادها  تكاليف تنفيذ الخطط

 حسب األصول.



 للمدن والبلدات الفلسطينية  لمحليليل التخطيط التنموي اد
 

67 | P a g e 

 

  الحكم المحلي العتمادها حسـب األصـول؛  مديريةتسـليم نسـخة من الموازنة للدائرة المعنية في
هيئة المحلية. وتجدر مع أخذ الوزارة باالعتبار ضـــــرورة انســـــجام الموازنة مع الخطة التنموية لل

ضــرورة قيام الهيئة المحلية بإرفاق نســخة من خطة التنفيذ الســنوية الخاصــة بتلك الى اإلشــارة 
 السنة عند تسليم موازنتها للوزارة وذلك ألغراض التدقيق والمقارنة.

 مشاركةبالالموازنات التشاركية أو إعداد الموازنة داة أمتابعة تنفيذ الخطة استخدام  نةيمكن للج. 
المجتمعية يرجى اتباع  المساءلةللوصول الى النسخة اإللكترونية الخاصة بدليل ادوات 

 المساءلة>Baladiyat.psالخطوات التالية: الصفحة الرئيسية من بوابة الهيئات المحلية 
 المجتمعية. المساءلةالمجتمعية> ادلة العمل> دليل ادوات 

 المخرج: 
 العتمادها وزارة الحكم المحليمقدمة الى سنوية للهيئة المحلية الموازنة ال. 

 حشد الموارد وبناء الشراكات: 9الخطوة رقم 
 االنشطة:

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

 تجنيد االموال 9.1
مة لنجاح ومكوناتها/المشاريع من العوامل االساسية والهايعتبر توفير التمويل الالزم لتنفيذ البرامج 

شـــــــــــارة الى ضـــــــــــرورة االعتماد على ، وهنا البد من اإلومخرجاتها عملية التخطيط التنموي المحلي
من  والتي ةالتمويل الذاتي واالســــــتفادة من الموارد واالمكانيات المتاحة للهيئة المحلية والمدينة/البلد

لية ال يمنع القيام بعمبالطبع ، وهذا عداد الخطةإ تم دراســــــــتها وتحديدها خالل مرحلة  المفترض انه
كوزارة الحكم المحلي أو صــــــــــــــندوق تطوير )موال الالزمة من خالل الجهات الرســــــــــــــمية تجنيد األ
 ، أو من خالل التوجه للجهات المانحة مباشرة.(الهيئات المحليةواقراض 

 المدني: المجتمع ومؤسسات الخاص القطاع لدى يعمكونات البرامج/المشار  . ترويج1
هناك نوعان من مكونات البرامج/المشــــــــاريع يمكن للقطاع الخاص ومؤســــــــســــــــات المجتمع المدني 
المشاركة في تنفيذها؛ النوع األول تنفذها الهيئة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص أو مؤسسات 

طاع الخاص أو مؤســــــــســــــــات المجتمع المدني بشــــــــكل المجتمع المدني، أما النوع الثاني ينفذها الق
منفرد. وعليــه فــانــه من الضــــــــــــــروري أن تقوم الهيئــة المحليــة بــالترويج لكال النوعين لــدى القطــاع 
الخاص ومؤســســات المجتمع المدني )وخصــوصــا تلك التي اتفق على تنفيذها أو تمويلها مع جهة 
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ترويج واضــــــــــــــح وفعال يبين الفئة محلية خالل مرحلة التوصــــــــــــــيف(، وهذا يتطلب وجود برنامج 
 ولة عن تنفيذها. ت الترويج المناسبة والجهات المسؤ المستهدفة من الترويج ومواعيد وآليا

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

 .مكتبي: اجتماع/ات +عمل أسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:

  لتحضير برنامج لترويج 22التنموي المحلي باستخدام األداة رقم يقوم منسق/ة وحدة التخطيط 
بعض مكونات البرامج/المشــاريع لدى القطاع الخاص ومؤســســات المجتمع المدني؛ وذلك بعد 

بما في ذلك  عالقة من داخل الهيئة المحلية وخارجها،الجهات ذات الاالسـتفسـار والتشـاور مع 
 فريق التخطيط األساسي. 

  يقوم المنســــــــــق/ة بتســــــــــليم نســــــــــخة من برنامج الترويج للجنة التخطيط التنموي المحلي تمهيدا
 طالع أعضاء المجلس عليه.إل

  وال عن متابعة تنفيذ برنامج الترويج واطالع مجلس الهيئة يكون منســـق/ة وحدة التخطيط مســـؤ
 بأول.نجازات أوال المحلية على مدى اإل

 بعض  بتنفيذ للقيام الخاص القطاع لتشــــــــــــــجيع حوافز بتقديم المحلية الهيئة تقوم أن المهم من
 :الحوافز هذه ومن االستثماري؛ الطابع ذات مكونات البرامج/المشاريع

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

التنفيذ الســــــــــــــنوية التي تم إعدادها من قبل وحدة التخطيط التنموي المحلي تبين مكونات  ةإن خط
ن، للتمويل من خالل جمع التبرعات من أبناء المدينة/البلدة الميســـــوري البرامج/المشـــــاريع المرشـــــحة

تعود بــالفــائــدة على عــامــة النــاس(، مثــل  والتي تكون على األغلــب غير ربحيــة )ذات طــابع خيري 
 المقابر...الخ.   وبناء أسواربناء المدارس والعيادات الصحية 

 .مجلس الهيئة المحليةالجهة المنفذة: 
أعضـــــاء من لجنة و  ،أعضـــــاء من مجلس الهيئة المحلية، فريق التخطيط األســـــاســـــيالمشـــاركون: 

 .ممثلي أصحاب العالقة
 .: اجتماع/اتأسلوب التنفيذ
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 طريقة التنفيذ:
  ًإلى خطة التنفيذ الســنوية، بضــبط كافة يقوم منســق/ة وحدة التخطيط التنموي المحلي، مســتندا 

مكونات البرامج/المشــــــــاريع المرشــــــــحة للتمويل من خالل جمع تبرعات من أبناء المدينة/البلدة 
 الميسورين سواء كانوا مقيمين أو مغتربين.

 جنــة مهمتهــا جمع التبرعــات من أبنــاء المــدينــة/البلــدة تقوم الهيئــة المحليــة برعــايــة تشــــــــــــــكيــل ل
الميســورين لتنفيذ بعض مكونات البرامج/المشــاريع، ويمكن أن تتشــكل هذه اللجنة من أعضــاء 

العائالت. هذا  الهيئة المحلية وفريق التخطيط األســــــاســــــي ومن بعض الوجهاء وممثليمجلس 
مهمتها االتصـــــــــــال بالميســـــــــــورين فيمكن تشـــــــــــكيل لجنتين األولى تكون  وفي حال وجود فرص

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

 روع في الهيئة المحلية بترصـــيد التبرعات الخاصـــة بتنفيذ مكون برنامج/مشـــ تقوم الدائرة المالية
 حسب األصول.النقدية أو العينية أوال بأول و  ما سواء

 لى حجم التبرعات الخاصــــــــة بتنفيذ مكون برنامج/مشــــــــروع ما بشــــــــكل يتم اطالع المواطنين ع
 لتبرع.على اهذا يفيد في تشجيع مواطنين جدد و دوري؛ 

 تمويل: على للحصول مانحة لجهات التقديم. 3
يكون تمويل مكونات البرامج/المشـــاريع المرشـــحة للتمويل من قبل الجهات المانحة بشـــكل أســـاســـي 

أو من خالل وزارة الحكم المحلي أو من  الهيئات المحليةإما من خالل صــــــــــندوق تطوير وإقراض 
خالل الجهات المانحة مباشرة. ولضمان حشد األموال؛ ال بد من وجود برنامج واضح وفعال يبين 

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

 .موظف/ة وحدة التخطيط التنموي المحليالمشاركون: 
 .اجتماع/اتو  مكتبي : عملأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:

  للتقديم للجهات المانحة؛ وذلك تحضــير برنامج بيقوم منســق/ة وحدة التخطيط التنموي المحلي
 بعد االســتفســار والتشــاور مع الجهات ذات العالقة من داخل الهيئة المحلية وخارجها، بما في

 ذلك فريق التخطيط األساسي.

  يقوم المنســــــــــــق/ة بتســــــــــــليم نســــــــــــخة من برنامج التقديم للجنة التخطيط التنموي المحلي تمهيدا
 الطالع أعضاء المجلس عليه.
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 وال عن تنفيذ برنامج التقديم للمانحين وحدة التخطيط التنموي المحلي مســــــــــــــؤ  يكون منســــــــــــــق/ة
 نجاز أوال بأول.الهيئة المحلية على تطور اإلطالع مجلس إو 

 المخرجات:

  للعمل  مشاريع لدى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنيالبرامج/المكونات برنامج ترويج
 .بموجبه

 لهيئة المحلية(دى امتوفر ومرصد )حسب االصول المحاسبية والمالية المعتمدة ل مبلغ مالي 
 لتنفيذ بعض مكونات البرامج/المشاريع غير الربحية وذات الطابع الخيري.

 للعمل بموجبه برنامج تقديم للجهات المانحة. 
 :مالحظات

: من ومكوناتها/المشـــــــاريع المشـــــــتركةتذكير باللقاء الخاص لتشـــــــجيع التنفيذ المشـــــــترك للبرامج  .1
تي في الهيئات المحلية المتجاورة وال المهم ومنذ بداية المرحلة الرابعة اجتماع منســــــــــــــقي التخطيط

ة امراعو  هاجراءات التنفيذ المتعلقة بإمن أجل مناقشـــــة  نتج عن خططها برامج/مشـــــاريع مشـــــتركة،
 لدوائر واقســـــام الهيئات المحلية وكذلك عداد الوثائق الالزمة وتحضـــــير الخطط الســـــنويةذلك عند إ 

كذلك عند و  توفير التمويل الالزمجل أالتنبه لذلك من ضـــــــــــــــافة الى إ، قرار الموازنات الســــــــــــــنويةإ
 االتفاقيات/مذكرات التفاهم وتوقيعها./تحضير العقود

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

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

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

 ياالجتماعقنوات التواصل المواقع االلكترونية و  اصل معهم أثناء غيابهم من خاللاستمرارية التو  -
 وإعداد صفحة خاصة بالهيئة المحلية حول انجازات المجلس والخطة التنموية المحلية.

 

 :يات المشتركةللتخطيط والتطوير/البلد ( للمجالس المشتركةتحضيرات التنفيذ) رابعةإرشادات المرحلة ال

 لهيئة المحليةاام، تتبع نفس المنهجية المتبعة للمدن والبلدات، بحيث يكون المجلس المشترك بمثابة بشكل ع -

 يتم إعداد خطط تنفيذ سنوية لألقسام )إن وجدت(  -
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 وتوقيعها التفاهم مذكرات/االتفاقيات/تحضير العقود 9.2
 تفاهم: مذكرات/اتفاقيات/عقود صياغات . تحضير1

ترويج مكونات البرامج/المشـــاريع لدى القطاع الخاص ومؤســـســـات المجتمع  أثناء وبعد تنفيذ حملة
المدني، يبدأ المســــــتثمرون ومؤســــــســــــات المجتمع المدني بمراجعة الهيئة المحلية حول تنفيذ بعض 

هذا مكونات البرامج/المشـــــــــاريع بالشـــــــــراكة مع الهيئة المحلية؛ وفي حال الوصـــــــــول إلى تفاهمات ب
الخصــــــــــــــوص مع هــذه الجهــات، تطلــب الهيئــة المحليــة من مســــــــــــــتشـــــــــــــــارهــا القــانوني تحضــــــــــــــير 
العقود/االتفــاقيــات/مــذكرات التفــاهم المنــاســــــــــــــبــة تمهيــدا إلبرام الشــــــــــــــراكــات مع القطــاع الخــاص أو 

 مؤسسات المجتمع المدني. 
 .ووحدة التخطيط التنموي المحلي المستشار القانوني للهيئة المحليةالجهة المنفذة: 

جنة ل، مدراء دوائر أو أقســام الهيئة المحلية، منســق/ة وحدة التخطيط التنموي المحليالمشاركون: 
 .رئيس الهيئة المحلية، و التخطيط التنموي المحلي

 .مكتبي : عملأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:

  في حال وجود فرصــة للشــراكة مع القطاع الخاص أو مؤســســة من مؤســســات المجتمع المدني
لقسم ذ مكون برنامج/مشروع ما، تقوم لجنة التخطيط التنموي المحلي بالتشاور مع الدائرة/التنفي

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

  تقوم لجنة التخطيط التنموي المحلي بعرض الصــورة على مجلس الهيئة المحلية للتشــاور وأخذ
 موافقة مبدئية.

 يس الهيئة المحلية باالتصـــال مع الجهة الشـــريكة للوصـــول إلى تفاهم مبدئي حول إبراميقوم رئ 
 الشراكة.

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

  الهيئة المحلية لمراجعتها، كما تعرض في نفس الوقت على تعرض الصـــــــــــياغات على مجلس
 الجهة الشريكة لمراجعتها أيضا.

  يقوم المســـــــتشـــــــار القانوني بوضـــــــع العقود/االتفاقيات/مذكرات التفاهم بصـــــــورتها النهائية آخذا
باالعتبار مالحظات مجلس الهيئة المحلية والجهة الشـــــريكة )في هذه المرحلة تعرض الصــــيغ 

 حسب األصول(.المتابعة الحكم المحلي للعلم و على مديرية 
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 تفاهم: مذكرات توقيع/الخاص القطاع مع عقود . إبرام2
ض في هذه المرحلة تكون الصـــيغ النهائية من العقود ومذكرات التفاهم جاهزة بشـــكلها النهائي لتعر 
ل عــام على المجلس تمهيــدا العتمــادهــا وتفويض رئيس الهيئــة المحليــة بــالتوقيع عليهــا؛ وبشــــــــــــــكــ

تســـــــتخدم العقود لتنظيم عالقات الشـــــــراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مكونات برامج/مشـــــــاريع ذات 
طابع ربحي، في حين تســـــتخدم مذكرات التفاهم لتنظيم عالقات الشـــــراكة مع مؤســـــســـــات المجتمع 

 المدني لتنفيذ مكونات برامج/مشاريع غير ربحية. 
 .مجلس الهيئة المحليةالجهة المنفذة: 

 .رئيس الهيئة المحلية والشركاءالمشاركون: 
 .: جلسة لمجلس الهيئة المحليةأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:

  في هذه المرحلة تكون الصــــــــــيغ النهائية من العقود ومذكرات التفاهم جاهزة بشــــــــــكلها النهائي؛
ة وعليــه يتم عرضــــــــــــــهــا على مجلس الهيئــة المحليــة العتمــادهــا وتفويض رئيس الهيئــة المحليــ

 بالتوقيع عليها.

  .يتم تحضير العدد الالزم من النسخ الجاهزة للتوقيع 

   يث حيتم توجيه دعوة للجهة الشــــــريكة للتوقيع تمهيدا للبدء بتنفيذ مكونات البرامج/المشــــــاريع؛
لهيئة المحلية تعقد خصــــــيصــــــا لهذا الغرض، أو أن يكون التوقيع خالل جلســــــة مجلس ليقترح 

ل احتفال يتم التحضــــير له ويشــــارك فيه ممثلون عن لجنة أصــــحاب يمكن أن يتم التوقيع خال
 العالقة.

 يتم كأن المحلي؛ المجتمع ممثلي لجنة مع مجتمعي عقد بتوقيع تقوم أن المحلية للهيئة يمكن 
 ما منطقة في زراعية طرق  فتح عملية بتســــــــــــــهيل المواطنين التزام حول مجتمعي عقد توقيع
 العمراني/الهيكلي. المخطط خارج
 المخرج:

 جاهزة وموقعة. صيغ العقود/االتفاقيات/مذكرات التفاهم 
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 الخامسةالمرحلة 
 اعداد الخطة السنوية القادمةتقييم و ؟ هل وصلنا

 سنوياالفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المرحلة:
 

 :خامسةخطوات المرحلة ال
 

 سنويا/ طالعإمتابعة وتقييم و : 10الخطوة رقم  
 سنويا/ عداد الخطة السنوية القادمةإ: 11الخطوة رقم  
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 طالعإ: متابعة وتقييم و 10الخطوة رقم 
 نشطة:األ 

 القادمة. السنة خطة مسودة عدادإو  المتابعة والتقييم السنوي للخطة 10.1
 سودةطالع المجتمع المحلي على مدى تحقق الخطة ومعقد لقاء البيت المفتوح السنوي إل 10.2
 )اللقاء المجتمعي السنوي(.القادمة  السنة خطة

 القادمة السنة خطة مسودة عدادإللخطة و  السنوي  والتقييم المتابعة 10.1
من المهم أن تتم متابعة خطة التنفيذ السنوية بشكل سنوي؛ بحيث تكون المتابعة من خالل ضبط 

وأيضا من مكونات البرامج/المشاريع المتأخرة التي لم تنفذ في عام ما بحسب ما كان مخطط لها، 
ب ق وكان من المفترض تنفيذها في  خالل ضــــبط مكونات البرامج/المشــــاريع التي نفذت بشــــكل ُمســــَ

 جنجاز البرامإأعوام الحقة. كما أنه من المهم إجراء تقييم ســــــــــــنوي لمدى تحقق األهداف التنموية و 
ي حددت التي حددتها الخطة؛ على أن يرتكز التقييم على المؤشــــــــــــــرات الت ومكوناتها/مشــــــــــــــاريعها

 مســـــبقا في مصـــــفوفة المتابعة والتقييم؛ وهي المصـــــفوفة التي تربط بين البرامج التنموية ومؤشـــــرات
 عداد مسودة خطة السنة القادمة.إ القياس ومصادرها وطريقة قياسها، وبناء على ذلك يتم 

 .لجنة التخطيط التنموي المحليوحدة التخطيط التنموي المحلي و الجهة المنفذة: 
 لجنة متابعة تنفيذ الخطة، مدراء الدوائر ورؤســـــاءموظف/ة وحدة التخطيط المحلي، المشـــاركون: 

 .لجنة متابعة تنفيذ الخطة و ، قسام المعنيةاأل
 .عمل مكتبيو : اجتماع/ات أسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:

  لضـــــــــــــبط مكونات  23يقوم منســـــــــــــق/ة وحدة التخطيط التنموي المحلي باســـــــــــــتخدام األداة رقم
ب ق من البرامج/المشـــاريع المتأخرة عن التنفيذ في العام المعني بالتقييم وتلك المنفذة بشـــكل ُمســـَ 

 األعوام الالحقة.

  يقوم المنســــق/ة باالتصــــال بالشــــركاء، وكذلك المنفذين لمكونات البرامج/المشــــاريع من القطاع
 الخاص ضمن الخطة لتقديم التقارير الالزمة.

 مصـــــفوفة تلخيص قيم المؤشـــــرات الواردة في لأيضـــــا  24ألداة رقم يقوم المنســـــق/ة باســـــتخدام ا
ها، ؛ وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة من داخل الهيئة المحلية وخارجالمتابعة والتقييم

بما في ذلك فريق التخطيط األساسي، مستعينا بمصادر المعلومات وأدوات القياس بحسب ما 
عملية التقييم هذه خالل شــــــــهر تبدأ وردت في مصــــــــفوفة المتابعة والتقييم، ومن األفضــــــــل أن 

 من كل عام.  أيلول
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 التنموي وخطة التنفيذ الرباعية  اإلطاربناء على مراجعة وثيقة  ودة خطة السنة القادمةاعداد مس
 وبرامجها/مشاريعها.

  يقوم المنســـق/ة بتســـليم نســـخة من نتائج عملية ضـــبط تنفيذ مكونات البرامج/المشـــاريع ونســـخة
 محليةمجلس الهيئة اللرئيس وأعضـــــــاء  ومســـــــودة خطة الســـــــنة القادمة من نتائج عملية التقييم

تمهيدا الطالع الجمهور عليها من خالل لقاء مجتمعي )البيت المفتوح( يعقد خصـــــيصـــــا لهذا 
 الغرض قبل نهاية شهر تشرين ثاني من ذلك العام.

  بعين االعتبـــار، واجراء التعـــديالت مجتمعي )البيـــت المفتوح( اللقـــاء اليجـــب أن تؤخـــذ نتـــائج
 .بناءًا عليها خطة السنة القادمة الالزمة على

 تنفيــذ الخطــة كــأحــد األجســــــــــــــــام التي يجــب أن تبقى تعمــل بفــاعليــة  تــابعــةم نــةلجدور  تــأكيــد
أي جهات يجب وضـــع جدول اجتماعات دوري مع موظفي الهيئة المحلية و  حيثوباســـتمرار، 

 عالقة لضمان عمل اللجنة.خرى ذات أ

 :المخرج
  جاهزة  خطة السنة القادمةملخص المتابعة والتقييم السنوي للخطة التنموية المحلية ومسودة

 .لقاء البيت المفتوح السنوي  للعرض في

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

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

ة خالل عقد لقاء مجتمعي )البيت المفتوح( توجه فيه الدعوة إلى أعضاء لجنة ممثلي أصحاب العالق
من الوجهاء وممثلي الدوائر  ولجان المجاالت التنموية وأعضاء وموظفي الهيئة المحلية وآخرين

 والمؤسسات العامة والخاصة. 
إن عقد مثل هذا اللقاء يعتبر أمر ضـــــــــروري ل بقاء على التواصـــــــــل بين الهيئة المحلية والمجتمع 
المحلي بخصــــــــــــــوص عملية التخطيط التنموي وتنفيذ مخرجاتها؛ وهذا بالطبع ســــــــــــــيعزز من ثقة 

مــل التنموي المحلي. من نــاحيــة أخرى، إن عقــد هــذا الجمهور بعمليــة التخطيط كــأداة لتنظيم الع
ية اللقاء الســــــــنوي ســــــــيحفز الهيئة المحلية ويزيد من التزامها بالســــــــعي قدما لتحقيق األهداف التنمو 

 بحسب ما وردت في خطتها التنموية المحلية.
 .وحدة التخطيط التنموي المحليالجهة المنفذة: 
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التخطيط األسـاسـي، أعضـاء لجان المجاالت التنموية، ممثلو المجتمع المحلي، فريق المشاركون: 
 .أعضاء مجلس وموظفو الهيئة المحلية

 .: اللقاء المجتمعي السنوي أسلوب التنفيذ
 : طريقة التنفيذ

  بتحضـــــــير صـــــــيغة  -خالل اجتماع-يقوم منســـــــق/ة وحدة التخطيط  24باالســـــــتعانة بأداة رقم
 الدعوة التي سيتم توجيها للمدعوين مرفقا معها أجندة اللقاء. 

  البيت المفتوح االول)اللقاء المجتمعي األول( خطوات لقاءتستكمل باقي خطوات التنفيذ حسب 
 .والثاني

  ى( بتسجيل مالحظات وتوصيات موظفي وحدة التخطيط التنموي )أو أي دائرة أخر  أحديكلف
 أثناء اللقاء. ات/المشاركين

  من أجل اخذ التغذية الراجعة من قبل المواطنين  االجتماعييمكن اســــتخدام وســــائل التواصــــل
 على التقرير السنوي لتنفيذ الخطة. 

  سات داة جلأفي حال بروز مواضيع خالفية اثناء اللقاء يمكن للجنة متابعة تنفيذ الخطة استخدام
االستماع الحقا وبعد اللقاء لمناقشتها، وذلك لضمان عنصر المساءلة في التنفيذ وليس فقط 

المجتمعية  المساءلةللوصول الى النسخة اإللكترونية الخاصة بدليل ادوات خبار. إكإعالم و 
اتباع الخطوات التالية: الصفحة الرئيسية من بوابة الهيئات المحلية  يرجى

Baladiyat.ps<المجتمعية. المساءلةالمجتمعية> ادلة العمل> دليل ادوات  المساءلة 
 المخرج:

 )جاهز للعمل بموجبه تقرير اللقاء المجتمعي السنوي )لقاء البيت المفتوح. 

 القادمة : اعداد الخطة السنوية11الخطوة رقم 
 االنشطة:

 .المحليةقسام الهيئة أو  دوائر وخطط (نهائي بشكل)السنوية عداد خطة التنفيذ إ 11.1
 .إقرار خطة التنفيذ السنوية 11.2

 قسام الهيئة المحليةأو  دوائر عداد خطة التنفيذ السنوية )بشكل نهائي( وخططإ 11.1
 عداد خطة التنفيذ السنوية القادمة:إ. 1
 لسنويةا التنفيذ خطة عدادإ  باإلمكان يصبح للخطة، السنوية والتقييم المتابعة عملية من االنتهاء بعد

 .والتقييم المتابعة عملية خالل توصيات من نتج ما باالعتمادعلى القادمة )بشكل نهائي( وذلك
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 .وحدة التخطيط التنموي المحلي ودوائر/اقسام الهيئة المحليةالجهة المنفذة: 
 .موظف/ة وحدة التخطيط التنموي المحلي وموظفو دوائر/أقسام الهيئة المحليةالمشاركون: 

 .عمل مكتبياسلوب التنفيذ: 
 طريقة التنفيذ:

  بالتعاون مع( نهائي بشكل)يقوم منسق/ة وحدة التخطيط بإعداد خطة التنفيذ السنوية القادمة 
متابعة مدراء الدوائر/األقسام في الهيئة المحلية آخذا باالعتبار التوصيات الناتجة من عملية ال

ثاني؛ أي بعد االنتهاء من عملية والتقييم، حيث من المقترح أن يتم ذلك خالل شهر كانون 
 المتابعة والتقييم السنوي.

 ضير يقوم منسق/ة وحدة التخطيط التنموي المحلي بالطلب من دوائر/أقسام الهيئة المحلية تح
لى خطة أقسام الهيئة المحلية للسنة القادمة معتمدين في ذلك عدوائر/خطط التنفيذ السنوية ل

 ة التخطيط التنموي المحلي في الهيئة المحلية.  السنوية التي أعدتها وحدالتنفيذ 
 المخرج:

 جلس مجاهزة لالعتماد من قبل  سنوية لدوائرها/أقسامهاالخطط السنوية للهيئة المحلية و الخطة ال
 .الهيئة المحلية

 السنوية التنفيذ خطة إقرار 11.2
 التنفيذ الســـــنوية التيمن الضـــــروري في هذه المرحلة أن يقوم مجلس الهيئة المحلية باعتماد خطة 

ة االقســــــــــام التي أعدتها دوائر وأقســــــــــام الهيئالدوائر/ أعدتها وحدة التخطيط التنموي المحلي وخطط
المحلية؛ وذلك إلعطائها صــــــــــــــفة الرســــــــــــــمية من قبل مجلس الهيئة المحلية تمهيدا ألخذها بعين 

 االعتبار عند إعداد الموازنة السنوية للهيئة المحلية. 
 .لجنة التخطيط التنموي المحليو  وحدة التخطيط التنموي المحليالجهة المنفذة: 

 .أعضاءمجلس الهيئة المحلية المشاركون:
 .: جلسة مجلس الهيئة المحليةأسلوب التنفيذ
 طريقة التنفيذ:

  يقوم منســـــق/ة وحدة التخطيط التنموي المحلي بتســـــليم نســـــخ من خطة التنفيذ الســـــنوية وخطط
 األقسام إلى رئيس الهيئة المحلية.الدوائر و 

 الدوائر  يقوم رئيس مجلس الهيئة المحلية بتوزيع نســــــــــــــخ من خطة التنفيذ الســــــــــــــنوية وخطط
 األقسام على أعضاء المجلس لمراجعتها تمهيدا العتمادها.و 
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  في حــال وجود مالحظــات، تعــاد الخطط لوحــدة التخطيط التنموي المحلي إلجراء مــا يلزم من
مجتمعي اللقاء ســـــــيق مع الدوائر/األقســـــــام المعنية، وبما ينســـــــجم مع مخرجات النتعديالت بالت

 .(السنوي  البيت المفتوحلقاء )السنوي 
  بعــد االنتهــاء من إجراء التعــديالت المطلوبــة، يقوم المجلس بــاعتمــاد خطــة التنفيــذ الســــــــــــــنويــة

 .ونشرها قسام في أول جلسة الحقةاألو  الدوائر وخطط
 المخرج:

 ة يمعتمدة من قبل مجلس الهيئة المحل للسنة القادمة وخطط تنفيذ للدوائر واالقسامنفيذ خطة ت
 ومنشورة الكترونيا.

تذكير باللقاء الخاص لتشـــــــــــجيع التقييم المشـــــــــــترك واعداد خطة الســـــــــــنة القادمة للبرامج  مالحظة:
التخطيط  ومكوناتها/المشــــاريع المشــــتركة: من المهم ومنذ بداية المرحلة الخامســــة اجتماع منســــقي

ة في الهيئات المحلية المتجاورة والتي قامت بتنفيذ برامج/مشـــاريع مشـــتركة، من أجل مناقشـــة عملي
 التقييم المتعلقة بها، ومراعاة ذلك عند إعداد الخطط السنوية القادمة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :كةشترللتخطيط والتطوير/البلديات الم ( للمجالس المشتركةالمتابعة والتقييم) خامسةإرشادات المرحلة ال

 بشكل عام، تتبع نفس المنهجية المتبعة للمدن والبلدات -

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

نات في عملية تقييم وإطالق الخطة التنموية المحلية، يراعى فيها نفس اإلرشادات السابقة الخاصة بتوزيع مكو -

 شاريع على مدن/بلدات المجلس المشترك البرامج/الم

-  
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 دوات:األ
 المقترحة لالجتماع التوجيهي دوارجندة واأل: األ(1داة رقم )األ

 أجندة مقترحة لالجتماع التوجيهي للهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية 1.1
 

 للهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية أجندة مقترحة لالجتماع التوجيهي
 

  التاريخ
  المكان

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

 لهيئة المحليةلعداد واإل عرض حول أهمية مرحلة التهيئة
 الخطة واللجان المختلفة المشاركة وأهمية المشاركة المجتمعيةعرض حول منهجية إعداد 

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

 بجميع أنشطة الخطةالحكم المحلي مديرية التأكيد على ضرورة التنسيق مع 
 المجتمعية في التخطيط التنموي المحليالمساءلة عرض حول 

 عرض إطار الخطة السابقة
 عامة  نقاش ومالحظات دقيقة 20

 

 دوار المختلفة للجهات المرشحة للمشاركة في عملية التخطيطألا 1.2
 :دور الهيئة المحلية 
 تشكيل نواة فريق التخطيط األساسي وتوجيهه والتنسيق معه وإقرار تشكيل مختلف اللجان. .1
 إقرار نتائج ومخرجات الخطة بمراحلها المختلفة. .2
 التنسيق مع وزارة الحكم المحلي والمديرية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. .3
 المشاركة في عضوية اللجان المختلفة. .4
 المشاركة في أنشطة عملية التخطيط المختلفة. .5
ة التخطيط وكذلك للترويج حشد مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص للمشاركة في عملي .6

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

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

 المجاالت التنموية وتحضير خطة تنفيذ وهيكلية عملية التخطيط.ولجان 
 راء مع فريق التخطيط األساسي.اآلتنسيق وتبادل ال .3
 .من خالل تمثيل عضو من اللجنة في الفريق المشاركة في عضوية فريق التخطيط األساسي .4
 متابعة عملية التخطيط والتأكد من أنها تسير حسب المخطط. .5
 وتقديم تقرير متابعة شهري له لمحلية على اطالع بمجريات عملية التخطيطإبقاء مجلس الهيئة ا .6

دة، البلالخطة التنموية المحلية للمدينة/)بالتعاون مع منسق فريق التخطيط االساسي( خالل اعداد 
 .يمهاخالل تنفيذ الخطة التنموية المحلية للمدينة/البلدة ومتابعتها وتقي رأشه 3وتقرير ربعي/كل 

 في أنشطة عملية التخطيط المختلفة. المشاركة .7
 :دور فريق التخطيط االساسي 
 إدارة وقيادة عملية إعداد الخطة بجميع مراحلها. .1
 تصميم هيكلية إدارة عملية التخطيط وتنفيذها. .2
 لجان المجاالت التنموية وتقديم الدعم الفني لها.المشاركة في عملية تشكيلة  .3
 تحضير التقرير التشخيصي. .4
 لكافة االنشطة بما في ذلك إدارة االجتماعات وورش العمل.التنسيق  .5
 تحضير وثيقة الخطة التنموية المحلية. .6
وبما يشمل التعاون مع لجنة التخطيط  تحضير أية تقارير أخرى الزمة أثناء عملية التخطيط .7

البلدة، /نةحلية للمديالتنموي المحلي من اجل اعداد التقارير الشهرية خالل اعداد الخطة التنموية الم
 .يمهايأشهر خالل تنفيذ الخطة التنموية المحلية للمدينة/البلدة ومتابعتها وتق 3كل والربعية/
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 إدارة عملية تنفيذ الخطة؛ وهذا يتطلب: .8
 المشاريع التي سيتم تنفيذها والجهة المنفذة.ومكوناتها/ المشاركة في تحديد البرامج 
  الموازنة السنوية.مساعدة الهيئة المحلية في إدراج الخطة ضمن 
  التي ستنفذ من قبل جهات خارج الهيئة المحلية. المشاريعومكوناتها/ البرامجمتابعة تنفيذ 
 المشاريع.مكونات البرامج/ تحضير مقترحات 
 مساعدة مجلس الهيئة المحلية في التحضير إلبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مؤسسات المجتمع 

 المدني والقطاع الخاص.
 ة في عملية المتابعة والتقييم.المساعد .9
 التنسيق )من خالل منسق الفريق مثال( مع الدائرة االعالمية )ان وجدت( في الهيئة المحلية.. 10
  ممثلي اصحاب العالقة:لجنة دور 
 تمثيل المجتمع المحلي في عملية التخطيط. .1
 المشاركة في أنشطة عملية التخطيط المختلفة. .2
 وتزويدها باآلراء والمعلومات. دعم لجان المجاالت التنموية .3
 ذات األولوية. االساسية تحديد القضايا التنموية .4
 تحديد الرؤية التنموية. .5
 التنموية المقترحة. البرامجمراجعة األهداف و  .6
 مراجعة الخطة التنموية المحلية واعتمادها. .7
 التنموية.مجلس الهيئة المحلية بخصوص تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها متابعة انجازات  .8
 في عملية التخطيط. المجتمعية القيام بدور المساءلة .9
 :دور لجان المجاالت التنموية 
ا والقضاي تحديد الرؤيةوورشة العمل االولى ) المشاركة في تشخيص الواقع والتحليل االستراتيجي .1

 .ذات االولوية واالهداف التنموية(التنموية االساسية 
 مشاريعها.البرامج ومكوناتها/ركة في تحضير وثائق المشا .2
مراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية ووثائق مكونات ) المشاركة في ورشة العمل الثانية .3

 (.البرامج/المشاريع المقترحة للسنة االولى وتحديدها بشكل نهائي
 المشاركة في مراحل وأنشطة عملية التخطيط المختلفة. .4
 :دور الكادر الفني في الهيئة المحلية 
 تنسيق وتبادل اآلراء مع فريق التخطيط األساسي وتقديم الدعم الفني له. .1
 تقديم ما يلزم من معلومات لفريق التخطيط االساسي ولجان العمل المختلفة. .2
 المشاركة في عضوية اللجان المختلفة. .3
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 المشاركة في أنشطة عملية التخطيط المختلفة. .4
 .وثائقهاالتي ستنفذ من قبل الهيئة المحلية والمشاركة في تحضير  البرامجتنفيذ  .5
 المشاركة في عمليات المتابعة والتقييم. .6
  (بشكل عام)دور االستشاري: 
 تقديم الدعم الفني خالل مرحلة التهيئة واإلعداد وتوضيح األدوار وحشد أصحاب العالقة. .1
 التخطيط التنموي المحلي.تهيئة وتدريب الجهات ذات العالقة المباشرة بعملية  .2
 تيسير وتوجيه عملية التخطيط في مراحلها المختلفة. .3
 القيام بدراسات بحسب ما قد يلزم لدعم عملية التخطيط. .4
 تقديم الدعم الفني الالزم لمأسسة عملية التخطيط وتنفيذ مخرجاتها. .5
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 اللجان : تشكيل(2داة رقم )األ
 المحليتشكيل لجنة التخطيط التنموي  2.1

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

   
   
   
   
   

 

 تشكيل فريق التخطيط األساسي 2.2

اسم 
 ة/العضو

في ا /دوره
 الفريق

 عضو(/)منسق

المؤسسة 
 التي يعمل

 تعمل بها/

 مجال
 التخصص/
 االهتمام

المسمى 
الوظيفي في 

 المؤسسة

 العمر الجنس

-16 أنثى ذكر
29 

فوق 
29 
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 اللجان : أصحاب العالقة وتشكيل(3داة رقم )األ
 *حصر أصحاب العالقة 3.1
  ؟األراضي، ...الخ( الك، مبالخطة التنموية المحلية المنوي إعدادها للمدينة/للبلدة )مثال: مؤسسات المجتمع المدني او يؤثرون  من قد يتأثرون 
  الخ(؟...والتعليم،من يجب إشراكهم بسبب مكانتهم الرسمية ذات العالقة بالمشروع )مثال: مزودي الخدمات الصحية 
 الخ(؟األراضي، الجمعيات المحلية، اإلحصاء، . الكات، كوادر( المطلوبة )مثال: ممن يجب إشراكهم بسبب سيطرتهم على المصادر )أموال، خبرات، معلوم.. 
  ععلى عرقلة أو وقف تنفيذ المشرو من لديهم القدرة. 

 

 العمل الجنس االسم الرقم

 الجهة الممثلة
 اتخصص/ مجال

 االهتمام

 العمر

الهيئة 
 الوزارات المحلية

مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

القطاع 
 29فوق  29-16 ة/مواطن خاصال

            

            

            

            

            
 
 شخص. 45 – 35عدد أعضاء لجنة ممثلي أصحاب العالقة من  ان يتراوحيفضل *
وه العشائر، مهنيون من و العائالت ووجثلالفني للهيئة المحلية، الجمعيات والنوادي النسوية، المؤسسات والنوادي الشبابية، المؤسسات الخيرية والثقافية، النقابات المهنية، مم المحلية والكادرجهات مرشحة للعضوية: مجلس الهيئة *

 .صةاالحتياجات الخاالشخاص ذوي وا ة(، ممثلون عن القطاع الخاص، ممثلون عن مزودي الخدمات الصحية والتعليم، ممثلون عن فئات األطفال وكبار السن واألحياء المهمشة )الفقير ةالبلدالمدينة/أبناء 
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 المجاالت التنموية تشكيل لجان 3.2
 .اللجنة: ......................منسق          .............* ................الرئيسي لجنة: المجال
 .الفرعية: ...............منسق اللجنة          ................: ..........(يلزم ماحيث) اللجنة الفرعية

التخصص/ مجال  المؤسسة االسم الرقم
 االهتمام

 العمر الجنس
 كترونيالبريد االل ارقام االتصال

 أنثى ذكر
16-
 29فوق  29

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           
 هي:  الرئيسية المجاالت التنموية* 

  :ت(.العامة والبيئة، المياه، الصرف الصحي وتصريف مياه االمطار، والنفاياالخدمات البلدية والبنى التحتية )الطاقة، االتصاالت، الطرق والمواصالت، الصحة مجال البيئة والبنى التحتية 
 تعبئة والدعاية...الخ(العمالة والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة، الصناعة والحرف، التطوير والخدمات المساندة )كمؤسسات التمويل والتسويق وال :المحلي االقتصاد تنمبة مجال. 
  التعليم، الصحة )صحة االنسان(، الخدمات االجتماعية والحماية االجتماعية والتمكين، الثقافة والتراث، الرياضة، والسكن المالئم :ةاالجتماعيالتنمية مجال. 
 :المؤسسات وخاصة الهيئة المحلية.ادارة وحوكمة التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة الكوارث،  مجال االدارة والحكم الرشيد 
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 خطة عملية التخطيطعدادإ(: 4داة رقم )األ
       تحضير خطة تنفيذ عملية التخطيط 4.1

حلة
مر

ال
طوة 

الخ
 

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

 الرابع الثالث الثاني االول

ولى
األ

 

ولى
األ

 

                    
                    
                    
                    

نية
الثا

 

                    
                    
                    

نية
الثا

 

لثة
الثا

 

                    
                    

ا
بعة
لرا

 

                    
                    

الثة
الث

 

سة
خام
ال

 

                    
                    
                    
                    

سة
ساد
ال

 

                    
                    

بعة
لسا
ا

 

                    
                    

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

حلة
مر

ال
طوة 

الخ
 

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

05 06 07 08 

ولى
األ

 

ولى
األ

 

                 الهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية استشاري  اجتماع توجيه الهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية

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

 وموظفو الهيئة المحلية
                

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

 اللقاء المجتمعي االول
ونواة فريق مجلس الهيئة المحلية 
 التخطيط األساسي

                 المجتمع المحلي

 اجتماعات استكمال تشكيل فريق التخطيط واللجان
نواة فريق التخطيط األساسي ونواة 

 لجان المجاالت التنموية

أعضاء نواة فريق التخطيط األساسي 
وممثلون عن لجان المجاالت 

 التنموية

                

الثا
 نية

 جمع وتحليل البيانات والمعلومات الالزمة 

عمل مكتبي واجتماعات 
وزيارات ومسوحات ميدانية أو 
تكنولوجية ومجموعات عمل 

 مركزة

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

 الهيئة المحلية وكادرها الفني

                

 اجتماعات وعمل مكتبي تشخيص المجاالت التنموية 
 لجان المجاالت التنموية وتفرعاتها

 فريق التخطيط االساسيو 

أعضاء لجان المجاالت التنموية 
أعضاء فريق التخطيط و بتفرعاتها، 
 األساسي

                

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

نية
الثا

 

لثة
الثا

 

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

 المجاالت التنموية، والهيئة المحلية
                

 منسقو لجان المجاالت التنموية ات/اجتماع صياغة البرامج التنموية
لجان المجاالت التنموية وفريق 

 التخطيط األساسي
                

بعة
الرا

 

 منسقو لجان المجاالت التنموية اجتماعات التشاور مع شركاء البرامج
منسقو لجان المجاالت التنموية 

وفريق التخطيط االساسي وشركاء 
 البرامج

                

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

لثة
الثا

 

سة
خام
ال

 

                 اعضاء فريق التخطيط االساسي فريق التخطيط األساسي اجتماع اعداد الخطة الرباعية

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

                

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

 المقترحة للسنة االولى وتحديدها بشكل نهائي )عقد ورشة العمل الثانية(
 فريق التخطيط األساسي ورشة العمل الثانية

ممثلون عن الهيئة المحلية والمجتمع 
 والوزارات ذات العالقةالمحلي 

                

سة
ساد
ال

 

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

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

 التخطيط األساسي وأصحاب العالقة
                

بعة
لسا
ا

 

                 رئيس واعضاء مجلس الهيئة المحلية مجلس الهيئة المحلية اجتماع تبني الخطة من مجلس الهيئة المحلية
                 المجتمع المحلي فريق التخطيط االساسي اللقاء المجتمعي الثاني ي(عقد لقاء البيت المفتوح الثاني إلطالق الخطة )اللقاء المجتمعي الثان
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 ول: اللقاء المجتمعي األ (5داة رقم )األ
 ول(عداد الخطة )اللقاء المجتمعي األ إول إلطالق عملية أجندة مقترحة لعقد لقاء البيت المفتوح األ  5.1

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

  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح

 دقيقة 30
 التسجيل

 الترحيب واالفتتاح

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

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

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

 

 العمل الجنس االسم الرقم

 الجهة الممثلة

 البريد االلكتروني ارقام االتصال العنوان

 العمر

الهيئة  التوقيع
 المحلية

 الوزارات
)مؤسسات 
القطاع 
 العام(

مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

القطاع 
 الخاص

 ة/مواطن
16-
29 

 29فوق 
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 : أصحاب العالقة(6داة رقم )ألا
 أصحاب العالقة تحليل 6.1

 صاحب/ة العالقة الرقم
 الفرد(/)المؤسسة

وصف لمصالحه/ا الرئيسية المتأثرة بعملية 
 1ومخرجات التخطيط 

مرحلة إشراكه/ا في عملية 
 3نوع )آلية( المشاركة في العملية 2التخطيط والتنفيذ

1  
 

- 
- 
 

- 
- 

- 
- 

2  - 
- 
 

- 
- 

- 
- 

3  - 
- 

- 
- 

- 
- 

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

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

 مراحل عملية التخطيط: -2
 التنموي  اإلطارمرحلة المرحلة الثانية:   حليل                         تالتنظيم و مرحلة الالمرحلة األولى:  -

 التنفيذ مرحلةالمرحلة الرابعة:    خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم     مرحلة وضع المرحلة الثالثة: 
 تقييمالمتابعة و لة المرحالمرحلة الخامسة:  -

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

 

 تاريخ التعبئة:
 :*معلومات عامة .1

 :الموقع 
 رمز التجمع بحسب اإلحصاء المركزي  
 اسم التجمع 
 المحلي.*المصدر: دائرة التشكيالت واالنتخابات في وزارة الحكم 

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

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

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

 

 )معلومات سكانية )السكان والموارد البشرية: 

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

 (سنة................
نسبة العاملين في القطاع الحكومي )من مجموع   

 العاملين الكلي(
 نسبة العاملين في القطاع الخاص  

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

 :األيدي العاملة 
 خارج التجمع التجمعداخل 



 للمدن والبلدات الفلسطينية لمحليالتخطيط التنموي اأدوات 
 

 

14 

 مناطق محيطة بالتجمع
داخل الخط 
 األخضر

مجال 
 العمل

 موظف زراعة
تجارة 
 وخدمات

صناعة 
 وحرف

 موظف زراعة
تجارة 
 وخدمات

صناعة 
 وحرف

عمال في مختلف 
 المهن

 
 المجموع 

         
         

المجموع 
 الكلي 

   

 
 

 البنية التحتية والبيئة: .2
 

 :الطرق والمواصالت 
 المداخل الرئيسية للتجمع السكاني: 

 غير معبد 
 معبد 

 أسماء المداخل الرئيسية
 بحالة جيدة بحاجة إلى صيانة

    
    

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

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

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

 بحالة جيدة بحاجة إلى صيانة يوجد بيس كورس ال يوجد اسم الطريق الرابط
     
     

 
 

 :النقل والمواصالت 

 كفايتها
انتظام الخدمة 
 )جزئي أو كلي(

عدد اآلليات/المركبات المتوفرة 
 بالموقع

 نوع الخدمة موقعها عددها

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

 مواقف السيارات الخاصة     
 هل هنالك مناطق ال تصلها خطوط النقل العام؟ حدد. -
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كرار تالسنة الماضية )سنة.......(؟ في حال كان عدد الحوادث مرتفعا، حدد اماكن ما هو عدد الحوادث على الطرقات في المدينة/البلدة في  -

 الحوادث؟
 

 حدد المناطق التي تشهد ازدحاما مروريا أكثر من غيرها؟ -
 

 

 :الطاقة 
 الكهرباء: 

سعر بيع 
الكيلو واط 
 للمستهلك

سعر شراء 
الكيلو واط من 

 المصدر

سنة 
 اإلنشاء

االحتياج 
 الفعلي
 الحالي

 الشهري  كميةاالستهالك
 المنزلي االستهالك ونسبة

 منها

مصدر الكهرباء 
طاقة /ات)قطرية/مولد
 بديلة(

مدة التغطية الزمنية 
ساعة  24)من اصل 

 في اليوم(

نسبة 
التغطية 
 الجغرافية

        

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

 
 

 االتصاالت: 
 شبكة الهاتف األرضي نسبة التغطية: الجودة:

 شبكة االنترنت نسبة التغطية: الجودة:

 شبكة الهاتف الخلوي  نسبة التغطية: الجودة:
 
 
 

 :المياه والصرف الصحي 
 المياه: 

 يوجد شبكة مياه داخلية ال نعم نسبة الفاقد:

سعر بيع 
المتر 
المكعب 
 للمستهلك

سعر شراء 
المتر المكعب 

 المصدرمن 
 الحالي االحتياج الفعلي سنة اإلنشاء

كمية 
 االستهالك

الشهري ونسبة 
االستهالك 
 المنزلي منها

المصدر 
مكروت/مجلس )

خدمات 
مشترك/بئر 

خاص/آبار جمع 
مياه أمطار/غير 

 ذلك(

مدة التغطية 
الزمنية 

)أسبوعيا أو 
 شهريا(

نسبة التغطية 
 الجغرافية

        
 

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

 الصرف الصحي: 
الكمية المنتجة في 

 3م/اليوم
طرق التخلص من مياه الصرف  شبكة صرف صحي % حفر امتصاصية %

 الصحي
   



 للمدن والبلدات الفلسطينية لمحليالتخطيط التنموي اأدوات 
 

 

16 

 أماكن التخلص النهائية  
 نعم   هل يوجد محطة تنقية؟                ال                                      

 موقع المحطة سنة التأسيس كفاءة المحطة وضعها/الحالة التصميمية السعة مالحظات
      

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

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

 نسبة التغطية الجغرافية    

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

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

 النفايات الصلبةطريقة التخلص من  حرق  دفن غير ذلك )حدد(: 

 السعة الحالية للمكب   

 الحالياالحتياج الفعلي  

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

 

 االقتصاد: .3
 

 الصناعة والتجارة والخدمات: 

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

 المنشآت الزراعية    
 المنشآت الصناعية    
 المنشآت السياحية    
 المنشآت المتعلقة بالصناعات اإلنشائية    
 المنشآت الخدماتية    
 المنشآت التجارية    
 البنوك   

 
 

 السياحة واآلثار: 
 المواقع األثرية الرئيسية   عددها نوعها أسماؤها:
السياحية الرئيسية )بما يشمل المواقع    أسماؤها:

ذات التميز الطبيعي كاإلطالالت 
 واألحراش وعيون المياه(

 عدد المكاتب السياحية 
 عدد الفنادق 
مساحة المركز التاريخي ووصف  

 لوضعه القائم
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 :الزراعة 
 الثروة الزراعية: 

 دونم/مساحة األراضي الزراعية  :ان وجدت خلف الجدارمنها 
 دونم/مساحة األراضي الزراعية المروية   ( ....... )منها            دونم بيت بالستيك، و      دونم اشجار مثمرة اهمها            
 دونم/مساحة األراضي الزراعية البعلية   ....... )منها            دونم محاصيل حقلية، و      دونم اشجار مثمرة اهمها          (

 دونم/األراضي القابلة لالستصالح مساحة 
 مدى ايصالية الطرق الزراعية 

سنة.... الحيازات الزراعية حسب االحصاء عدد نباتية: حيوانية: مختلطة:  

 :الثروة الحيوانية 
 النوع عدد المزارع عدد الرؤوس مالحظات

 األبقار   
 األغنام   
 دجاج الحم   
 دجاج بياض   
 نحل   

 

 والمشاتل والجمعيات:المعاصر  
 العاملة الزراعية والتعاونيات عددالجمعيات عدد المشاتل عددالمعاصر

   
 

 :خدمات زراعية 
 تمويل وتبريد تخزين تصنيع تعبئة وتغليف تسويق إرشاد النوع
       المصدر
       الكفاية

 :خدمات بيطرية 
 عيادة بيطرية خاصة دائرة الزراعة والبيطرة المصدر

   نسبة التغطية
 المصادر الرئيسية للمياه المستخدمة في الزراعة: 

 المصدر
 النسبة
)%( 

 عددها
الطاقة 
 اإلنتاجية

 الموقع بالنسبة للتجمع الملكية

 خارج التجمع داخل التجمع عامة خاصة

        مياه أمطار
        ارتوازيةأبار 

        ينابيع
 

 المستخدمة:اآلليات الزراعية  
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 اآلت رش وتسميد حصادة بذارة تراكتور النوع
 اليات أخرى 

  
       العدد

       الملكية )عام، خاص، تعاوني(
 
 

 :الوضع االجتماعي .4
 الصحة: 

 التصنيف
عدد ساعات توفر الخدمة 

 يوميا

 المستوى 
 حكوميعام/ خاص أهلي محلي أهلي دولي النوع

 العدد
عيادة تشمل )طب عام + أمومة       

 وطفولة + مختبر + صحة سنية(
عيادة تشمل باإلضافة إلى البند       

األول )أشعة + طوارئ + عيادات 
 اختصاصات بدوام جزئي(

 24مستوصف + تخصصات بدوام       
 ساعة

 مستشفيات عامة وخاصة      
عيادة  –مركز طبي خاص أشعة       

 تخصصية
 عدد األسرة في المستشفياتإجمالي    
 إجمالي عدد األطباء   
إجمالي عدد العاملين في القطاع    

 الصحي
اماكن الحصول على الخدمات    

الصحية من خارج التجمع السكاني 
 وإمكانية الوصول اليها

 
 

 التعليم: 
عدد 
 المختبرات

عدد الغرف 
 الصفية

 المرحلة الطالب عدد المدرسين
 اسم المدرسة

 روضة أساسي ثانوي  ذكور إناث
         

         

 اسم الجامعة/الكلية عدد الطلبة
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اماكن الحصول على الخدمات التعليمية 

من خارج التجمع السكاني وإمكانية 
 الوصول اليها

 

 الثقافة والرياضة والجمعيات: 
 المجال العدد تقييم وضعها الحالي ومدى فعاليتها

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

 

  مرافق عامة اخرى: 

 المرفقاسم  العدد مالحظات
 مساجد  
 كنائس  
 مقابر  
   

 

 مؤسسات أهلية: 

 اسم المؤسسة مجال عملها مالحظات
   
   

 

 :اإلدارة والحكم الرشيد .5
  الوضع اإلداري: 

تصنيف التجمع السكاني حسب هرمية  مركز إقليمي مركز شبه إقليمي مركز محلي مجاورة 
يمكن زيارة الصفحة الرئيسية .للتفاصيل الخدمات

> Baladiyat.psمن بوابة الهيئات المحلية 
 التخطيط العمراني> تقارير ودراسات

 المحلينوع هيئة الحكم  
 عدد أعضاء هيئة الحكم المحلي 
 عدد موظفي هيئة الحكم المحلي الدائمين 

رك في مجالس مشتركة )مجلس هل تشت يرجى التحديد إذا كان الجواب نعم:
 مجلس تخطيط وتطوير(خدمات/
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 مرافق إدارية رسمية: 
 المرافق العدد تقييم وضعها الحالي ومدى كفاءته

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

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 :اإلمكانيات المادية المتاحة للهيئة المحلية )تكلفة المشاريع المنجزة آلخر أربع سنوات(
 مساهمة الجهات الممولة )$( )$( مساهمة الهيئة المحلية قيمة المشاريع المنجزة )$( السنة
    االولى
    الثانية
    الثالثة
    الرابعة
    المجموع

    المعدل السنوي )$(

 المخطط الهيكلي: 
 هل يوجد مخطط هيكلي مصادق نعم، سنة التصديق:  ال

 للتجمع )دونم(المساحة الكلية  
 مساحة المخطط الهيكلي )دونم( 
 المساحة الخضراء )حدائق، احراش،...الخ( 
 مساحة األراضي السكنية 
 مساحة األراضي الصناعية 
 مساحة األراضي التجارية 
 للطرق والمواصالت مساحة األراضي المستخدمة 
 المرافق العامةمساحة  
 به وصف مدى تنفيذ المخطط وااللتزام 
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   %100 النسبة المئوية )%(
% على 25سنوات، فيمكنها في خطتها القادمة ان تضيف  أربعمليون دوالر كمعدل الخر  4حد الهيئات المحلية نفذت مشاريع بقيمة أن أعلى فرض * 

 .المضمونة والمحتملةللبرامج ومكوناتها/المشاريع  مليون دوالر 5هذا المبلغ )أي مليون دوالر( ليصبح المبلغ االجمالي 
 
 
 
 

 :المشاريع 
 ونسبة كل مصدر در التمويلامص الميزانية المشاريع المنجزة خالل األربع سنوات األخيرة

   
   

 ونسبة كل مصدر در التمويلامص التكلفة المشاريع الجارية 
   
   

 العناصر الرئيسية لدراسة تقييم السكان والنمو السكاني 7.2
  مع التمييز بين: سنة( 16سنوات( ولفترة اإلطار التنموي ) 4لفترة الخطة ) السكانيالنمو 

 النمو السكاني الطبيعي المستند على مقارنة المواليد والوفيات. -
 النمو أو التناقص السكاني بسبب الهجرة الداخلية أو الخارجية. -

 فال لتقييم حاجات الخدمات المستقبلية وفرص العمل، وبالتحديد حصة األط توزيع السكان حسب فئات األعمار
 من الخدمات التعليمية. اإلعاقةوالشباب وذوي 

 .الكثافة والتجمعات السكانية لتحديد الحاجات التوسعية المستقبلية والخدمات 
 او حسب توقعات االحصاء الفلسطيني حسب المعادلة التالية النمو السكاني يتم احتساب معدل: 

𝐿𝑁(𝑃2) − 𝐿𝑁(𝑃1)

𝑛
∗ 100% 

LN ،اللوغاريتم الطبيعي :P2عدد السكان في الفترة الثانية :. 
P1 ،عدد السكان في الفترة االولى :nالمدة الزمنية بين الفترتين :. 

 ن اول )التغير الديمغرافي: فرص للتنمية(، الصادر بكانو  2030يمكن االطالع على تقرير فلسطين  :لالسترشاد
لمتحدة مكتب رئيس الوزراء وصندوق االمم ا-بالتعاون ما بين اللجنة الوطنية للسكان لذي تم اعداده، وا2016
 للسكان.
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 البلدة/تحديد الموارد واإلمكانيات للهيئة المحلية والمدينة 7.3
 إرشادات العمل الخطوات
تحديد الموارد 

واإلمكانيات للهيئة 
 المحلية

 :يتم تحديد الموارد واإلمكانيات للهيئة المحلية، وذلك من خالل االسترشاد باألسئلة التالية 
 ما هو حجم الموارد المالية السنوية للهيئة المحلية؟ 
  رها(السابقة؟ )االيرادات والمصاريف والذمم وغيما هي ميزانية الهيئة المحلية في السنوات األربع 
 ما هو حجم المشاريع التي نفذت في السنوات األربع السابقة )سواء تمويل ذاتي أو بدعم خارجي(؟ 
 ما هي القدرة البشرية والفنية للهيئة المحلية؟ 
 ما هو مستوى عالقات التشبيك للهيئة المحلية مع جهات أخرى؟ 
  تمتلكها الهيئة المحلية؟ما مدى توفر أراض 
 ما هي قدرة الهيئة المحلية على توفير موارد إضافية لتنفيذ مشاريع الخطة؟ 
 ما هو حجم المديونية للهيئة المحلية؟ 
  ما هي قدرة الهيئة المحلية على تسديد هذه المديونية؟ 

ربط التشخيص مع 
 الموارد واإلمكانيات
 يص مع الموارد واإلمكانيات حسب اآلتي:تقوم لجان المجاالت التنموية بربط التشخ 

 واالحتياجات مع قدرات الهيئة المحلية لألربع سنوات القادمة االساسية تربط القضايا التنموية  
  قطاع )واالحتياجات مع فرص التمويل المتاحة سواء ذاتيا أو خارجيا  االساسيةتربط القضايا التنموية

 خاص، أهلي، جهات مانحة(، وترتب أولوياتها حسب الفرص المتاحة وقدرة التمويل والتنفيذ
إرشادات لتحديد 
القضايا التنموية 

 االساسية
 واالحتياجات

  او  الهيئة المحلية الحالية اتقدر  مع واالحتياجاتاالساسية حجم القضايا التنموية  ان يتناسبيجب
خذة ا واالحتياجات االساسية التنموية حيث تقوم لجان المجاالت التنموية بتحديد القضاياب المتوقعة،

 هذه القدرات واإلمكانياتبعين االعتبار 

 مثال على المعايير الفنية/القطاعية للصحة، والتربية والتعليم 7.4
 الصحة: -أ
 الصحية االولية حسب عدد السكان الى عدة مستويات: تصنف مرافق الرعاية 
  المستوى االول: هو عبارة عن مرفق صحي يزود بمرشدة صحية واحدة او ممرضة لخدمة موقع سكاني به اقل

م نسمة. ويتم في هذا المركز تقديم الخدمات الوقائية، وصحة ورعاية االم والطفل والتحصين، كما يت 2000من 
 الجية واالسعاف االولي، ويقوم طبيب عام بزيارة هذا المركز مرة او مرتين اسبوعيا.تقديم الخدمات الع

  2001المستوى الثاني: يعمل فيه طبيب عام وممرضة وقابلة لتقديم خدمات صحية مختلفة لتجمع سكاني من-
ت وبعض الفحوصانسمة، باإلضافة الى الخدمات الوقائية االساسية. يقدم هذا المستوى الخدمات العالجية  6000

 المخبرية، وذلك طوال ايام العمل االسبوعية.
  المستوى الثالث: هو عبارة عن "مركز صحي" يقدم باإلضافة الى خدمات المستوى الثاني استشارات تخصصية

 نسمة.  12000-6001لرعاية االمومة والطفولة وخدمات مخبرية اساسية لتجمع سكاني من 
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 شامل" يقدم باإلضافة الى خدمات المستوى الثالث استشارات تخصصية متنوعة  المستوى الرابع: هو "مركز صحي
نسمة، كما يقدم خدمات التغذية والصحة السنية وخدمات  12000وخدمة االرشاد النفسي لتجمع سكاني يزيد عن 

 ذا تعذر توفرها في منطقة الخدمة(.إالفحص باألشعة السينية وغيرها )
 لى مستوى مركزي في كل محافظة، والمستشفيات الخاصة فتكون حسب متطلبات المستشفيات الحكومية تكون ع

 الترخيص.
  اسرة. 7سرير، وفي وزارة الصحة  13مريض  10000مؤشر معدل عدد االسرة لكل 

 التربية والتعليم: -ب
 :يتم تحديد الحاجة الى مدارس جديدة في المدن والبلدات الفلسطينية بناء على ما يلي 
  نتشار السكاني.   التوزيع واال 
 .استئجار المدارس 
 .عمر المباني المدرسية وقدمها 
 .الدوام المسائي 
  عند اعداد خطط على المدى الطويل. %3.5الزيادة السكانية والتي هي 
 .االعداد الحقيقية للطلبة في المدارس عند اعداد الخطط السنوية 
  44ومن الصف الخامس حتى الصف التاسع ، ة/طالب 39السعة الصفية )من الصف االول حتى الرابع 

، حيث يتم بعد هذه االعداد فتح شعب ة/طالب 49، ومن الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر ة/طالب
 متر مربع(. 1,1 ة/جديدة، علما ان المساحة الصفية التقديرية لكل طالب

 دونمات. 3بمساحة ال تقل عنمن قبل الهيئة المحلية  توفير قطعة االرض الالزمة لبناء مدرسة جديدة 
  الميدانية  المتابعات والتقييمات السنوية التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم في المحافظات من خالل الزيارات

 للمدارس وكذلك االجتماعات مع الهيئات التدريسية والهيئات المحلية والمجتمع المحلي.
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محافظة /ى بلدات المجلس المشترك للتخطيط والتطوير في الكفرياتتوزيع الموارد المتاحة عل :مثال 7.5
 طولكرم

المجال 
 التنموي/القطاع

المجلس  بلدات المجلس
كفر  كفر زيباد كفر جمال المشترك

 عبوش
كفر 
 صور

 كور جبارة الراس

يوجد نادي  الرياضة/النوادي
 رياضي

يوجد نادي 
 رياضي

نادي  يوجدال  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
وأعضاء في 
 بلدتين فقط

 مكتبة واحدة ال يوجد مكتباتالالثقافة/
 غير فعالة

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

أراضي  الزراعة
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
زراعية 
 خصبة

أراضي 
 زراعية متوفرة

عيادة  - الصحة
ومركز 
 أمومة

عيادة ومركز 
 أمومة

عيادة 
ومركز 
 أمومة

زيارات 
نصف 
من شهرية 
قبل 

 الطبييب

زيارات 
نصف 
من شهرية 
قبل 

 الطبييب

زيارات 
نصف 

شهرية  من 
قبل 

 الطبييب

تأمين -
من  60%

 السكان
خدمات -

صحية غير 
 مكتملة

…         
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 القضاياالتشخيص و : (8رقم ) داةاأل
 المجاالت التنموية شخيصت 8.1

 المجال التنموي الرئيسي:
 المجال التنموي الفرعي:

 

 -2                            -1 األعضاء:اللجنة:ة /منسق
                            3-                            4- 

 
ضاع الرئيسية االو و  والتطور واالهمية، البداية/النشاة بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال

 (:، واهم المشاكل واالحتياجاتالقائمة ومكوناتها
 
 
 

 
 (1)المؤشر )كمي(

 
 المصدر القيمة

القيمة 
المستقبلية 
 المنشودة

القيمة القياسية/ 
  (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

        
        
        
        
        
        

القيمة  المصدر (1) المؤشر )وصفي(
المستقبلية 
 المنشودة

 التقييم

    
    
    

 المؤشر )كمي/وصفي(: .1
 وهي مؤشــــــــرات رقمية قابلة للقياس مثل "عدد المنازل المربوطة بشــــــــبكة مياه"، "نســــــــبة عدد الطلبة إلى مؤشــــــرات كمية :

 ... الخ. المعلمين"،
 غير قابلة للقياس رقميا؛ يمكن التعبير عن قيمتها من خالل مقياس ثالثي مثل "جيد، متوســـــــــــــط، مؤشــــــــرات وصــــــــفية :

 "ضعيف
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و أأو ذات مرجعية وطنية  عالمية قياســــــــية/هي قيمة إما أن تكون معيارية المرجعية:القيمة القياســــــــية أو القيمة  .2
 .المؤشر على المستوى المحليبحيث تقارن بها قيمة  ةعلى مستوى المحافظ

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات
صادر بما في ذلك الم-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 الفرص(:/-المتوفرة
1-  
2- 

 :بعض األسئلة االسترشادية لتحديد المؤثرات االيجابية
  التي يمتلكها التجمع في هذا المجال؟ أهم المواردما هي 
  المتاحة لزيادة المصادر المتوفرة لهذا المجال؟ما هي الفرص 
 ما هي الموارد التي يمكن تحويلها لمصدر قوة من خالل الدعم أو الترويج؟ 
 ما هي فرص التنمية األساسية المتاحة للتجمع في هذا المجال؟ 
 نقاط قوة للبناء عليها مستقبال، وذلك من خالل  أهم ثالثي الضوء على /سلط

نب يمكن تحقيق األثر التنموي األكبر )نقاط القوة الواضحة تحديد في أي الجوا
 للجميع غالبا ما تكون هي األهم(

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
1-  
2-  

 :بعض األسئلة االسترشادية لتحديد المؤثرات السلبية
  التي تحد من تحقيق تنمية في هذا المجال؟ أهم العوائقما هي 
  المشاكل أو نقاط الضعف في هذا المجال؟ما هي أكبر 
 ما هي العوائق التي تحد من انجاز المبادرات التطويرية في هذا المجال؟ 
 ي على النقاط المستحيل /ي الضوء على أهم ثالث نقاط ضعف، ال تركز/سلط

ي على المشاكل التي إذا حلت ستحدث تغيرا ايجابيا /إجراء تغيير فيها، ركز
 المشاكل الواضحة للجميع غالبا ما تكون هي األهم(كبيرا )نقاط الضعف/

 في هذا المجال)السلبية او االيجابية( األساسية  التنموية أهم القضايا: 
   
  

 
 

  
النوع  من الممكن ومن خالل عبارات نصية توضيح جذور القضية )اسبابها ومسبباتها( وأثر القضية السلبي في حال عدم التعامل معها وخاصة على -

وكذلك اثر القضية االيجابي في حال التعامل معها وخاصة على النوع  ،ياجات الخاصة( والبيئة )والتغير المناخي(ت)والشباب واالطفال وذوي االحاالجتماعي
 3(توفرة)كالمساحات الخضراء المايضا  ياجات الخاصة والبيئة )والتغير المناخي(ت)والشباب واالطفال وذوي االحاالجتماعي 

)فترة  ربع سنواتأل  االحتياجات/االولويات
 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 16الخطة( و

 
 
 

 نصيحة:
 ي على االحتياجات األكثر أهمية/ركز 
 ي على االحتياجات التي يمكن تلبيتها من خالل االستفادة من مصادر يتمتع بها /ركز

 التجمع في هذا المجال
 تلبيتها بتكاليف قليلةي على احتياجات مهمة يمكن /ركز 
 ي على االحتياجات التي يمكن تلبيتها بمصادر ذاتية/ركز 
 ي الضوء على االحتياجات التي يمكن للهيئة المحلية أن تعمل على تلبيتها لكونها /سلط

 جزء من عملها أو تخص عملها
 

                                                 
ئة الخارجية يل واقع البيلتحل PESTEL” بيستل“في حال الحاجة لتحليل معمق لمجال معين يمكن استخدام ادوات تفصيلية اخرى مثل استخدام تحليل  3

” PESTEL“ي كلمة والمحيطة والتي قد تتغير في المستقبل، من أجل استغالل هذه التغييرات كفرص، أو إيجاد حلول للتهديدات المحتملة بشكل أفضل.وتأت

لوجيا او التقنية ، التكنوSocialاالجتماعية  ، الحالةEconomics، االقتصاد Politicsاختصاًرا لألحرف األولى للعوامل األساسية المؤثرة وهي: السياسة 

Technology البيئة ،Environmentوالقوانين ،Law 
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 انعكاس البعد المكاني )خرائط(:
  سب الهيئة المحلية بإجراء تشخيص مكاني للمجاالت التنموية )حيثما يلزم( حتقوم لجان المجاالت التنموية بدعم ومساعدة من

 اآلتي:
  تربط عملية تشــــــــــــــخيص المجاالت التنموية وقضــــــــــــــاياها )الســــــــــــــلبية واإليجابية( واحتياجاتها مكانيا باســــــــــــــتخدام خريطة

 المدينة/البلدة
 طة المدينة/البلدةيتم توزيع الخدمات المختلفة ومرافقها وبيان حالتها )إن أمكن( على خري 
 يتم توزيع البنى التحتية المختلفة وبيان حالتها )إن أمكن( على خريطة المدينة/البلدة 
  يمكن االستعانة بدليل التجمع السكاني لحصر ومن ثم توزيع مراكز الخدمات والمرافق المختلفة 
 المكاني للتشخيص يفضل االستعانة بمهندس الهيئة المحلية/االستشاري للمساعدة في عملية الربط 
  االحتياجات و يتم تحليل التوزيع الجغرافي للخدمات والمرافق المختلفة وتقييم تغطيتها للمساحة الجغرافية والتوزيع السكاني

 مكانيا باستخدام الخرائط
 ممكن االستعانه بالتقارير التشخيصية الخاصة بالمخطط يتم ربط نتائج التشخيص مكانيا باستخدام الخرائط( 

ال تزيد /ةقريبة الهيكلي للهيئة المحلية في حال تزامن اعداده مع اعداد الخطة التنموية أو في حال أعد خالل فتر العمراني/
 سنوات( 5عن 

 

 للمجال التنموي  االساسيةالقضايا التنموية  تحديد 8.2
تحديد جذور 

 القضية
 التنموبة

 ئج في )االسباب والمسببات( وعالقتها مع األثر والنتا التنموية الهدف هو تحديد الجذور األساسية للقضية
حال عدم التعامل معها )وكذلك في حال التعامل معها ايضا(. هذا التفكير يساعد في توضيح األسباب 

جة الحالية والمعوقات التي تحد من الوصول إلى النتيالتنموية  يسية والمسببات للمشاكل والقضاياالرئ
 قا( المرجوة )األهداف، الح

ألية تحديد 
االسباب 

 والمسببات

 "تبدأ بالسؤال: "ما هي المشكلة الحالية؟ 
 ا هو باألسباب الرئيسية، وذلك بسؤال متكرر وهو: "هل هذ التنموية يتبع ذلك أسئلة متتالية لربط القضية

 السبب الرئيسي أم هو نتيجة لسبب آخر )المسبب(؟"
 يع مظاهر )أعراض( القضية أو المشكلةيتم تكرار السؤال السابق حتى يتم توضيح جم 
  يتم عمل التحليل أعاله لكل قضايا المجال التنموي 

تحليل أهم 
 القضايا
 التنموية

ادية مباالسترشاد بالخطوات التالية )آخذين باالعتبار الظروف الحالية:  يتم تحليل القضايا للمجال التنموي 
 وبشرية، اجتماعية، وسياسية، ... الخ(:

 القضايا من غير الممكن تغييرها أو التعامل معها؟ وبالتالي يتم استبعادها أي من هذه 
 أين يمكن أن نحدث أكبر تغيير؟ 
 أيهما أسهل للتعامل معها؟ 

تحديد القضايا 
 االساسية

 باالسترشاد بنتائج التحليل السابق رئيسي لكل مجال تنموي  االساسيةقضايا التم اختيار أهم ي 
  الرئيسي التنموي  للمجال االساسيةالتنموية  يتم توثيق التحليل والمخرجات، وتلخيص القضايا 
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 والبيئة (والشباب واالطفال وذوي االحتياجات الخاصة) تحليل جذور القضايا وأثرها على النوع االجتماعي 8.3
  والتغير المناخي()

القضية  المجال التنموي 
 التنموية

اسباب/ ) جذور
 (مسببات القضية

السلبي في حال عدم أثر القضية 
على خاصة على التعامل معها 

)والشباب  النوع االجتماعي
ياجات تواالطفال وذوي االح

 )والتغير المناخي( والبيئة الخاصة
 

ة االيجابي في حال أثر القضي
على النوع خاصة التعامل معها 

االجتماعي )والشباب واالطفال 
الخاصة ياجات توذوي االح

 والبيئة )والتغير المناخي(

مجال البيئة 
 والبنى التحتية

    

تنمية  مجال
 االقتصاد
 المحلي

    

التنمية مجال 
 ةاالجتماعي

    

اإلدارة مجال 
 والحكم الرشيد
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 القضايا على بلدات المجلس المشترك للتخطيط والتطوير توزيع 8.4

 األثر السلبي القضية الرقم
 القضية* توزيع أهمية

 (6بلدة ) (5بلدة ) (4بلدة ) (3بلدة ) (2بلدة ) (1بلدة )
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 .أهمية القضية بتقييم ثالثي )عالي، متوسط، ضعيف( لكل بلدة من بلدات المجلس المشترك بشكل منفرد)*( يتم تقييم 
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 التقرير التشخيصيعناصر : (9رقم )األداة 
 لتشخيصيالتقرير امحتويات ل ةمقترح عناصر 9.1

 ملخص
 )مقدمة عامة )ال تزيد عن صفحتين: 
 أهداف التقرير -
 منهجية إعداد التقرير -
  صفحات( 4لمحة عامة عن التجمع السكاني )ال تزيد عن: 
 الموقع الجغرافي والمساحة والتاريخ -
 الديموغرافيا/السكان والنمو السكاني -
 تشخيص المجاالت التنموية الرئيسية: 
 مجال البيئة والبنى التحتية وتفرعاته -
 وتفرعاته المحلياالقتصاد تنمية مجال -
 وتفرعاته ةاالجتماعي التنمية مجال -
 مجال االدارة والحكم الرشيد وتفرعاته -

 المجاالت التنموية الرئيسيةحسب  مصنفة األساسية للتجمع السكانيالتنموية القضايا 
 مالحقال: 

 دليل التجمع السكاني -
 دراسات، خرائط ...الخ، ذات عالقة بعملية التشخيص -
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 االولى: ورشة العمل (10رقم )األداة 
 لورشة العمل األولى جندة مقترحةأ 10.1

 التنموية" القضايا ذات االولوية واالهدافو لورشة العمل األولى وهي بعنوان "تحديد الرؤية  اجندة مقترحة
  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح
 التسجيل  دقيقة 30
 والتعارف الترحيب واالفتتاح دقيقة15
 4االولى: صياغة الرؤية التنموية، وعرض ملخص لنتائج التشخيص ومناقشتهاالجلسة  دقيقة 80
 ومن ثم صياغتها التنموية عرض مبسط لمفهوم الرؤية دقيقة 20
 ومناقشتها لمجاالت التنموية المختلفةا نتائج تشخيصل ملخص رضع دقيقة 60
 استراحة  يقةدق 15
 التنموية االساسية وترتيبها حسب االولويةالجلسة الثانية: مراجعة القضايا  دقيقة 130
 ات/من قبل المشاركين االساسيةتقديم عرض مبسط لكيفية مراجعة القضايا التنموية  دقائق 10
في كل مجال من المجاالت  ساسيةاألمجموعات عمل مصغرة لمراجعة وتقييم أهم القضايا التنموية  دقيقة 60

 المجموعة الكاملة مامأعرض ونقاش مخرجات عمل المجموعات ، ثم التنموية األربعة
جة داة المقارنة الثنائية أو المزدو أولوية باستخدام حسب األ ساسيةاأل رتيب القضايا التنمويةت دقيقة 60

(Pairwise Ranking) 
 استراحة غداء دقيقة 30
 ومناقشتهاالتنموية  هدافأالجلسة الثالثة: صياغة  دقيقة 50
 هداف التنموية وكيفية صياغتها عرض مبسط لمفهوم األ دقائق 10
 مامأعرض ونقاش مخرجات عمل المجموعات م  ،ثهداف التنمويةمل لصـــــــــياغة األعمجموعات  دقيقة 40

 المجموعة الكاملة
 تقييم واختتام دقائق 10

 
 

  

                                                 
هذا الوقت لمراجعة الرؤية  في الدورة األولى من عمر اإلطار التنموي يتم صياغة الرؤية واألهداف التنموية، أما في دورات التخطيط الالحقة فيستبدل 4

 ومالئمة األهداف التنموية.
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 توضيحية حول مفهوم الرؤية وخصائصها مادة 10.2
 ما هي الرؤية؟

  لما ستكون عليه المدينة/البلدة مستقبالً تصور مسبق 
  تصور يعكس ما تطمح المدينة/البلدة أن تحققه في المستقبل 
  طموحات، تحديات، وأخطار، إمكانيات قائمة موارد متوفرة،للمستقبل يرتكز على حقائق،  تصور 
 الرؤية بمثابة البوصلة التي توجه عملية التخطيط التنموي المحلي 
 نصـــــية تعبر عن المســـــتقبل المشـــــرق للمدينة/للبلدة، لذلك يفضـــــل عند صـــــياغتها التركيز على  الرؤية جملة/فقرة

تقبلية، الجوانب االيجابية )نقاط القوة والفرص واإلمكانيات والموارد( في المنطقة ليظهر تميزها في رؤيتها المســــــــــــ
 وعدم التركيز فقط على النقاط السلبية التي يجب التغلب عليها

 خصائص الرؤية
  سنة 16مرتبطة بمدة زمنية 
 تتضمن تحديات لكنها واقعية 
 تعكس أولويات الجهات ذات العالقة 
 تسعى لخلق بيئات تنافسية 
 تحدد أدوار ذوي العالقة في المنطقة 
 سهلة الفهم من قبل جميع المواطنين 
 تعبر عن القيم والمعتقدات والغايات لجميع قطاعات المجتمع وال تتعارض معها 
 باألهداف التنموية على المستوى المحلي واإلقليمي والوطني ذات عالقة 

 إعداد الرؤية
 مراجعة رؤى قائمة أو سابقة للمدينة/البلدة إن وجدت 
  االطالع على رؤى لمناطق أخرى 
 للمدينة/البلدة  الميزة النســـــبيةة تنموية تركز على القيام بنشـــــاط عصـــــف ذهني بمشـــــاركة الحضـــــور لصـــــياغة رؤي

 والتصور المستقبلي لها
 أمثلة لرؤى تنموية من مدن مختلفة 

 رؤية مدينة لندن: 
 “، واالبتكار، التواصل مع العالمرائدة في مجال التجارة، والثقافة”
 رؤية مدينة سنغافورة: 

 عالمية في قلب أسيا" ةمدين” 
 رؤية مدينة دبي: 

 رفاهية العيش ومقومات النجاح"متميزة تتوفر فيها استدامة  ةمدين” 
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 للتجمع السكاني االساسيةأسئلة إرشادية تساعد في مراجعة القضايا التنموية  10.3
 
 لماذا نريد خطة تنموية محلية؟ 
  مع؟غير المستغلة والتي يمكن لها أن تعزز من بعض نقاط القوة التي يتمتع بها التج أهم الفرصما هي 
  التي تعيق التطوير والتنمية في التجمع السكاني؟ أهم المشاكلما هي 
  الضعف التي نريد التغلب عليها في التجمع السكاني؟ أهم نقاطما هي 
  التي قد تعيق التطوير والعمل التنموي في التجمع؟ أهم التهديداتما هي 
 ما هي العوائق التي تحد من إنجاز المبادرات التطويرية؟ 
 ستحدث تغيرا إيجابيا كبيرا على مستوى التجمع؟ ما هي المشاكل التي إذا حلت 
  التي قد تضعف من نقاط قوة يتمتع بها التجمع السكاني؟ أهم التهديداتما هي 

 مالحظات:
  ضرورة ربط مراجعة القضايا بجذورها، وبشدتها ومدى تأثيرها في التنمية 
 ير )والتغ والبيئة )والشباب واالطفال وذوي االحتياجات الخاصة ضرورة ربط جذور القضايا بالنوع االجتماعي

 المناخي(
 ة موارد وإمكانيات الهيئة المحلية والمدينة/البلدب االساسيةقضايا التنموية ضرورة ربط اختيار ال 
 والشباب واالطفال)االجتماعي النوع المختلفة وخاصة المجتمع  فئات ينصح باختيار قضايا ذات تأثير على 

 )والتغير المناخي(وذوي االحتياجات الخاصة والبيئة 
 وايجابيةااختيار قضايا سلبية  يمكن 
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حسب االولوية  التنموية االساسية أسلوب المقارنة الثنائية أو المزدوجة لترتيب القضايا 10.4
(PairwiseRanking) 
 

 وهو من االساليب البسيطة، ويتم كما يلي:
 في المصفوفة المخصصة للمقارنة افقيا وعموديا.. ادراج القضايا 1
 لالسترشاد بها خالل عملية المقارنة. ات/. شرح معايير* االختيار للمشاركين2
ين . تتم المفاضلة بين كل قضية افقيا والقضايا االخرى عموديا، بحيث يتم تحديد القضية االكثر اهمية من ب3

هناك خالف حول المقارنة بين قضيتين معينتين، يتم وضع نصف نقطة لكل منهما )أي ذا كان إكل قضيتين، و 
 تعادل في االهمية(.

 . يتم حساب مجموع النقاط لكل قضية في كامل الجدول )افقيا وعموديا(.4
. يتم ترتيب القضايا حسب االولوية بناء على عدد مرات االختيار، بحيث تكون القضية االهم هي التي يتم 5

 كثر وهكذا. أاختيارها 
ئي . يمكن الحصول على عدد المجموعات الثنائية من القضايا التنموية للمقارنة وفقا لقاعدة التوافق االحصا6

 N (N-1) /2بوسطة القانون التالي: 
 ( تمثل عدد القضايا.Nمع افتراض ان )

 

 :االساسية ذات االولوية الختيار القضايا التنموية ة*المعايير االسترشادي
 درجة توافق القضية مع الرؤية التنموية. .1
 عدد ممكن من افراد المجتمع. أكبران تكون القضية تخدم  .2
 تفاقم اثر القضية السلبي كبير في حال عدم التعامل معها. .3
 االثر االيجابي للقضية كبير في حال التعامل معها. .4
دى لالقضية سواء لدى الهيئة المحلية اذا كانت من اختصاصها، او  امكانية توفير الموارد الالزمة للتعامل مع .5

 المجتمع المحلي.
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 (Pairwise Rankingحسب االولوية ) التنموية االساسية مصفوفة المقارنة الثنائية أو المزدوجة لترتيب القضايامثال: 
 

 القضية

 
ضعف 

الخدمات 
 ةيالصح
H 

 ضعف
 مستوى 
 التعليم

E 

قلة االنتاج 
 الزراعي

A 

ضعف البنية 
التحتية 
 للطرق 

R 

 شح المياه
W 

ضعف القدرة 
 الكهربائية

EL 

 تلوث البيئة
EN 

ارتفاع مستوى 
 البطالة

U 

ارتفاع نسبة 
 الفقر
P 

ضعف 
الخدمات 
 السياحية

T 

 الترتيب المجموع

ضعف 
الخدمات 

 ة يالصح

 
H/E H H W 

EL 
H H H H 6.5 2 

مستوى ضعف 
 التعليم

 
 E R W EL EN U E/P E 3 8 

قلة االنتاج 
 الزراعي

 
  A W/A A EN A A T/A 5 4 

ضعف البنية 
 التحتية للطرق 

 
   W R R U P R 4 7 

 W W W W W 8.5 1      شح المياه
ضعف القدرة 

 الكهربائية
 موديا وافقياب النقاط للقضية من خالل جمعها عيتم احتسا

 EL/EN EL P EL 4.5 5 

 EN EN EN 5.5 3        تلوث البيئة
ارتفاع مستوى 

 البطالة
 

       P T 2 9 

ارتفاع نسبة 
 الفقر

 
        P 4.5 5 

ضعف 
الخدمات 
 السياحية

 
         1.5 10 
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 مادة توضيحية حول مفهوم األهداف التنموية وخصائصها 10.5
 ما هي األهداف التنموية؟

  

 لك ، وبذاألهداف التنموية هي عبارات موجزة تصـــــــف التوجهات التنموية للمدينة/للبلدة خالل فترة تنفيذ الخطة
 تشكل اإلطار العام للخطة التنموية المحلية

 ؟" األهداف التنموية تجيب على ســـؤال "ما الذي نريد عمله لتحقيق التنمية ورفع المســـتوى المعيشـــي للمواطنين
 للبلدة/البرامج التنموية للمدينةوبذلك فهي تعرف 

  ومؤشرات القياس( البرامجاألهداف التنموية مهمة لتصميم الخطة وتقييمها )فبناء عليها تحدد 
 األهداف التنموية تشكل مرجعا لتقييم خيارات العمل التنموي المستقبلي في المدينة/البلدة 

 األهداف التنمويةخصائص 
  دة لالتنموية للمدينة/البأن تعمل على تحقيق الرؤية 
  أن تكون( محددةSpecific)ليست عامة، بل تعبر بشكل صريح وواضح عما نريد الوصول إليه : 
  قابلة للقياس أن تكون(Measurable)ممكن قياس مدى تحققها خالل وبعد تنفيذ الخطة : 
  قابلة للتحقيق أن تكون(Attainable) لضعف باالعتبار نقاط القوة وا: تكون قابلة للتحقيق من خالل األخذ

 للمدينة/للبلدة
  واقعية أن تكون(Realistic)ة: تأخذ باالعتبار القدرات واالمكانيات والموارد المتاحة للمدينة/للبلد 
  مرتبطة بإطار زمني أن تكون(Time-dated)أن تكون قابلة للتحقيق خالل فترة زمنية محددة : 

 SMARTتوصف األهداف التي تحقق هذه الخصائص بأنها  مالحظة:
 مراجعة وتقييم االهداف التنموية المقترحة

 يمكن ذلك من خالل االجابة على االسئلة التالية:
 ؟ذات اولوية هل الهدف المقترح في حال تحققه سيعالج قضية/قضايا تنموية أساسية 
 ؟التنموية هل الهدف مرتبط بالرؤية 
  هل ينطبق على الهدف صفةSMART؟ 
 هل يأخذ الهدف باالعتبار الفرص والمعوقات ذات العالقة التي حددت في مرحلة التشخيص؟ 
 هل الهدف مهم بحد ذاته أم أنه تكرار لهدف أو أهداف أخرى؟ 
 ( هل الهدف المصاغ هو في واقع األمر إجراءaction( وليس هدف )objective؟) 
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 تناسق اهداف الخطة مع بعضها فحصأداة  10.6
 

 تدابير التخفيف الممكنة المجاالت المحتملة لعدم التناسق/التعارض 6 5 4 3 2 1 االهداف

1         

2         

C :متناسق ،Iال يوجد عالقة--، تناسقم : غير :. 

(اوغيرها ةيأخرى )االقليمية والبيئأداة فحص التوافق مع اهداف خطط  10.7  
 

تدابير التخفيف 
 الممكنة

المجاالت المحتملة 
لعدم 

 التوافق/التعارض

الهدف اإلقليمي 
 الثاني

الهدف اإلقليمي 
 األول

. تشجيع التنمية 4
االقتصادية وبما 
يشمل التنمية 

 الريفية

. تعزيز الصحة 3
العامة وجودة 
الحياة وخاصة 
 للفئات المهمشة

تجنب تأكل . 2
التربة وتحفيز 
 الحفاظ عليها

. حفظ التنوع 1
 الحيوي 

 االهداف البيئية

 واإلقليمية

والعالمية   

 االهداف التنموية

        1.  

        2.  

C :وافقمت ،I ال يوجد عالقة--، وافقتم: غير :. 
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 البرامج (:11داة رقم )األ
 وثيقة البرنامج 11.1

 البرنامج:اسم  -
 (.EC\01الرئيسي باللغة االنجليزية ومن ثم رقمه:  المجال التنموي  البرنامج )الحرفين االولين منرقم  -

، ات االولويةذالقضايا التموية االساسية  وعالقته بالقضية او مقدمة ووصف البرنامج )فقرات نصية( تبين مقدمة البرنامج وخلفيته .1
 :مشاريعه/اضافة الى وصف مكونات البرنامج

 :*والمتوسط والبعيد المدى ومؤشرات االنجاز صير)فقرات نصية( على المستوى الق النتائج المتوقعة .2
 المنشودة المستقبلية القيمة القيمة الحالية المؤشر
   
   

 :(، وهي كالتاليCREAM*من مواصفات المؤشرات الجيدة أنها )
 واضحة :(Clear)  وسهلة القياسمحددة وغير مبهمة المعنى. 
 ذات ارتباط :(Relevant) العالقة سواء هدف أو برنامج وة للموضوع ذمناسب. 
 ( اقتصاديةEconomicأي بتكلفة مالية معقولة :). 
 مناسبة :(Adequate) قادرة على توفير أساس كاف لتقييم االنجاز أو األداء. 
 قابلة للمتابعة والرصد :(Monitorable) ق منها بشكل مستقلباإلمكان رصدها والتحق. 
 يمكن زيارة الصفحة الرئيسية من بوابة الهيئات المحلية واالمثلة  للتفاصيل عن المؤشراتBaladiyat.psي>> التخطيط العمران 

 .تقارير ودراسات
 (:كمرحلة ثانية للبرنامج سنوات 8 تمتد الى أو سنوات 4قد تصل الى مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج ) .3
 المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين(:الفئات  .4
مع اهداف  ة)على ان تكون متوافق مشاريعه وعالفتها مع البرامج االقليمية والوطنية والمناطق المحيطة او المجاورة/مكونات البرنامج .5

 :SDGs)التنمية المستدامة 
 )اداري، مالي، وفني(دوره  اسم الشريك $التكلفة التقديرية/ المشاريع /المكونات

    ، وتشمل:وإنشاءات . بنية تحتية1
    
تجهيزات ) وتطوير مؤسسي . بناء قدرات2
أنظمة عمل إدارية  ،مستلزمات ماديةو 

 (تدريبتنمية موارد بشرية و ومالية وغيرها، 
 وتشمل:

   

    
    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و . 3
    
    ، وتشمل:اخرى . 4
    

    التكلفة االجمالية
    المتوفر منها
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 المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج )الموارد البشرية وغير البشرية كالمال واالرض واالدوات والمعدات(: .6
 :الخرئط/البعد المكاني .7

 على وثيقة البرنامج أمثلة 11.2
 (SO/01) نامجرقم البر                                                              تطوير التعليم          البرنامج:اسم 
دمات من اهم ركائز الخ يعتبر التعليميرتبط هذا البرنامج بقضية ضعف البنية التحتية للمدارس ومرافقها، خاصة وان  مقدمة: .1

رضا االهالي  وتقييمق التعليمية الموجودة ورفع كفاءة المعلمين المراف مدرسة وتطويرانشاء  االساسية، ولذا فان البلدة بحاجة الى
 ادمة.خالل السنوات القوتجهيزها ان المنطقة الشمالية من البلدة بحاجة الى بناء مدرسة  علما، عن مستوى الخمات التعليمية

 النتائج المتوقعة:  .2
 المنشودة المستقبلية القيمة القيمة الحالية المؤشر

 4 2 المالئمة مرافقها عددالمدارس
 1 0 في المنطقة الشمالية عدد المدارس

 .انالتنفيذ المتوقعة للبرنامج: سنتمدة  .3
 (.سنويا ة/طالب300) طالب المدارسالفئات المستهدفة وعدد المستفيدين:  .4
مع  ةمتوافق )على ان كون  مشاريعه وعالفتها مع البرامج االقليمية والوطنية والمناطق المحيطة او المجاورة/مكونات البرنامج .5

 :(SDGsاهداف التنمية المستدامة 
التكلفة  المشاريع/المكونات 

 $1000التقديرية/
 دوره )اداري، مالي، وفني( الشريكاسم 

 ات، وتشمل:ء. بنية تحتية وإنشا1
 وزارة التربية والتعليم - 500 2م 400بناء مدرسة عظم بمساحة 

 المجتمع المحلي -
 فني -
 مالي -

 مالي - المجتمع المحلي - 500 المدرسة تشطيب وتأثيث وتجهيز
تطوير وتحسين المرافق التعليمية 

 الموجودة لمدرستين
صندوق تطوير واقراض  100

  -MDLFالهيئات المحلية
 مالي -

 وتطوير مؤسسي، . بناء قدرات2
 وتشمل:

   

 وفني اداري  - وزارة التربية والتعليم - 25 رفع الكفاءات الموجودة
    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و . 3

رضا االهالي عنمستوى دراسة 
 الخدمات التعليمية

 وزارة التربية والتعليم - 10
GIZ-  

 اداري وفني -
 مالي -

   1135 التكلفة االجمالية
 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي 70 المتوفر منها

مدرسة، مواد المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: االرض )مساهمة محلية/امالك الهيئة المحلية( تبرعات من اهالي البلدة لبناء ال .6
 بناء واجهزة ... الخ. 

 :الخرائط/البعد المكاني .7
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 (SO/01) البرنامجرقم تحسين مستوى الخدمات الصحية                                          اسم البرنامج:

 اسيةعتبر من اهم الخدمات االست لصحةايرتبط هذا البرنامج بقضية ضعف البنية التحتية للصحة ومرافقها، خاصة وان  مقدمة: .1
م بعدم وجود عيادة صحية تخدم السكان واضطرارهالبلدة المتمثل ونظرا لواقع  ،الحصول عليها الى سكان البلدة يسعىالتي 

حية التي واجبا االرتقاء ورفع مستوى الخدمات الص أصبحللتنقل الى البلدات والمدن المجاورة لتلقي الخدمات الطبية االساسية، 
ا على التركيز فيه خدمات الرعاية الصحية االولية وسيتماالول الي قسمين:  المقترح تقدم في البلدة. ينقسم البرنامج الصحي

يث خدمات الرعاية الصحية الثانوية ح والثانيبرامج التوعية والتثقيف الصحي بشكل اساسي بما يشمل خدمات الطب الوقائي، 
سيتم انشاء مركز صحي يقدم خدمات االسعاف والطوارئ والعيادات التخصصية ضمن برنامج محدد اضافة الى كافة الخدمات 

 الصحية.وتقييم رضا االهالي عن مستوى الخمات  الكفاءات الموجودة واستقطاب كفاءات خارجيةرفع ى اضافة ال التشخيصية.
 النتائج المتوقعة:  .2

 المنشودةالمستقبلية القيمة  القيمة الحالية المؤشر
 1 0 عدد المراكز الصحية المتوفرة

 5 2 الصحي تثقيفالتوعية و البرامج عدد 
 ،انالتنفيذ المتوقعة للبرنامج: سنتمدة  .3
 مواطن/ة(. 8000الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة سكان البلدة ) .4
مع اهداف  ةكون متوافقتعلى ان ) مشاريعه وعالفتها مع البرامج االقليمية والوطنية والمناطق المحيطة او المجاورة/مكونات البرنامج .5

 :(SDGsالتنمية المستدامة 
التكلفة  المشاريع/المكونات

 $1000التقديرية/
 دوره )اداري، مالي، وفني( يكاسم الشر 

 ت، وتشمل:ءا. بنية تحتية وإنشا1
 وزارة الصحة - 60 2م 300بناء مركز صحي عظم بمساحة 

 المجتمع المحلي -
 فني  -
 مالي -

 مالي - -KFW 60 صحيالمركز ال تشطيب
 مالي - -UNDP 75 صحيالمركز ال تأثيث وتجهيز

    ، وتشمل:وتطوير مؤسسي . بناء قدرات2
 اداري  - وزارة الصحة - 25 رفع الكفاءات الموجودة

 اداري ومالي - وزارة الصحة - 25 استقطاب كفاءات خارجية
    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و . 3

رضا االهالي عن مستوى الخدمات دراسة 
 الصحية

 وزارة الصحة - 10
GIZ- 

 وفني اداري  -
 مالي -

   255 التكلفة االجمالية
 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي 60 المتوفر منها

ز، مواد بناء المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: االرض )مساهمة محلية/امالك الهيئة المحلية( تبرعات من اهالي البلدة لبناء المرك .6
 واجهزة ... الخ.

 :الخرائط/البعد المكاني .7
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 المشاريع القتراحهاالبرامج ومكوناتها/تحديد/تقييم  11.3
 البرنامج:
 المشروع المقترح:المكون/

 
 المعيار

 في الربع الذي يعبر عن حال المعيار وقيمته √يتم وضع إشارة قيمة المعيار: 
1 2 3 

 يرتبط بأكثر من هدفين  يرتبط بهدف إلى هدفين  ال يرتبط بهدف  االرتباط باألهداف
 يعالج أكثر من قضيتين  يعالج قضية إلى قضيتين  ال يعالج أي قضية  القضايا التنموية معالجة

ال يمكن توفيرها خالل الفترة الزمنية  توفر الموارد المالية
 للخطة

يمكن العمل على توفيرها خالل الفترة 
 الزمنية للخطة

  متوفرة 

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

 متوفرة 

ــة تحول دون  وجود عوائق قــانوني
 التنفيذ

يوجد عوائق ال يمكن التغلب عليها 
 خالل الفترة الزمنية للخطة

 يمكن التغلب عليها خالل فترة التنفيذ  ال يوجد عوائق قانونية 

وجود عوائق ســياســية تحول دون 
 التنفيذ

عليها  يوجد عوائق ال يمكن التغلب
 خالل الفترة الزمنية للخطة

  يمكن التغلب عليها خالل الفترة الزمنية
 للخطة

 ال يوجد عوائق سياسية 

توفر جهة مؤهلة للتنفيذ )بما في 
 ذلك الهيئة المحلية( 

ال يمكن توفير أو تأهيل جهة منفذة 
 خالل الفترة الزمنية للخطة

الفترة  خالل يمكن توفيرها و/أو تأهيلها
 الزمنية للخطة

 يتوفر جهة مؤهلة وجاهزة للتنفيذ

خدمة الفئات المهمشـــــــــة )المرأة، 
الطفل، الشــــباب، ذوي االحتياجات 

 الخاصة

يخدم هذه الفئات بشكل محدود إلى  ال يخدم الفئات المهمشة
 متوسط

 يخدم هذه الفئات بشكل جيد

عدد المناطق المخدومة )في حالة 
 تركة(التخطيط للمجالس المش

ما بين منطقتين إلى نصف عدد المناطق  منطقة واحدة فقط
 المشتركة في الخطة 

أكثر من نصف عدد المناطق 
 المشتركة في الخطة

المشــــروع /او المكون  البرنامج اثر
 على البيئة*

 البيضاء من القائمة من القائمة الرمادية من القائمة السوداء

 مجموع النقاط الكلي: التقييم
  ذ، ويوصـــى بعدم المشـــروع إما قليل األهمية أو غير قابل للتنفيالمكون/ والبرنامج ا: يكون 1في حال كانت قيمة أي معيار من المعايير تســـاوي

 قائمة المقترحةالإعطائه أولوية، ويمكن إسقاطه من 
  ائه أولوية في غاية األهمية ويوصـــى باعتماده وإعطالمكون/المشـــروع  ولبرنامج ايكون ا: 3في حال كانت قيمة كل معيار من المعايير تســـاوي

 عليا
 ي التي يحصـــل مع مجموع النقاط الكلالمكون/المشـــروع  والبرنامج ا: تتناســـب درجة أولوية 3إلى  2في حال كانت قيمة المعايير تتفاوت ما بين

 عليها 
 لمشاريع على البيئةللبرامج ومكوناتها/ااالثار السلبية *

 تبعا لشدة االثار البيئية السلبية المحتملة الى ثالث قوائم هي: ومكوناتها/المشاريعبرامج ل اتصنف
عالجة اثارها م، وقد يتم الموافقة عليها )وتكون ها. القائمة الســــــــــــــوداء: هي التي تحتاج إلجراء تقييم كامل لألثار البيئية تبعا ألنشــــــــــــــطتها وكمية انتاجها وحجم1

وعدم  بتركيب معدات خاصــــــة تضــــــيف تكاليف اســــــتثمارية كبيرة او كبيرة جدا جديدة( او يتم اقتراح نقلها الى مكان اخر او رفضــــــهاالضــــــارة وحماية البيئة منها 
 معالجتها او حماية البيئة منها( اقامتها على االطالق )في حال وجود اثار بيئية ضارة ال يمكن

النســــــــــــــبة ب)يمكن اجراء تقييم االثار البيئية جزئيا  هامة من حيث االنشــــــــــــــطة وكمية االنتاج وحجم. القائمة الرمادية: هي التي يمكن ان تحدث اثار بيئية ها2
لنقدية ت االتوقعا لمجاالت معينة يتم تحديدها( وتكون معالجتها وحماية البيئة منها بتركيب معدات خاصــة تضــيف تكاليف اســتثمارية كبيرة جديدة مما يؤثر على

 الخارجة
( هانقل موقعهي ذات االثار البيئية الســــلبية الضــــئيلة والتي يمكن معالجتها )دون اضــــافة تكاليف اســــتثمارية كبيرة جديدة او دون الحاجة ل . القائمة البيضــــاء:3

 ويتم الموافقة عليها دون اجراء دراسات تفصيلية
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 طار التنموي إلا (:12رقم )األداة 
 ي التنمو طار إلوثيقة ا 12.1

 كما يلي: وثيقة اإلطار التنموييتم عرض  والمقدمة بعد صفحة الغالف وقائمة المحنويات وكلمة رئيس البلدية

 ملخص التقرير التشخيصي، ويشمل: .1
  الخ عن المدينة/البلدة )بمعدل صفحة واحدة(: وديمغرافية نبذة تاريخية وجغرافية ... 
  لية( خالل فترة لمستقبوالمنشود )التوقعات ا ،ذلك أمكنالواقع الحالي )االساسي( وبعده المكاني ما مؤشرات وصف المجاالت التنموية الرئيسية والفرعية التي تم تشخيصها بحيث يشمل توضيح

 (:صفحتين لكل مجال رئيسي)بمعدل  سنة 16/التنموي  واإلطار سنوات 4/الخطة
 :الرؤية التنموية .2
 :وية الرئيسيةالقضايا التنموية االساسية مرتبة حسب االولوية ومصنفة تبعًا للمجاالت التنم .3
 التنموية وتكلفتها التقديرية: )عناوين( البرامجمصفوفة المجاالت التنموية الرئيسية والقضايا التنموية االساسية ذات االولوية واالهداف التنموية واسماء .4

 الرئيسية المجاالت التنموية
  االساسية القضايا التنموية

 $التكلفة التقديرية  البرامج التنموية )عناوين( اسماء االهداف التنموية ذات االولوية

     مجال البيئة والبنى التحتية
     مجال تنمية االقتصاد المحلي

     مجال التنمية االجتماعية
     مجال االدارة والحكم الرشيد

 :الوطنية( )األجندةربط األهداف التنموية باألهداف الوطنية والسياسات .5
  :التوافقربط األهداف التنموية مع الرؤية لضمان  .6
 :(الخرائط/وبعدها المكاني وثائق البرامجفقرات نصية تلخص ) لبرامج التنمويةتوصيف ا .7
 اليات وأدوات المساءلة المقترحة )بما ال يزيد عن صفحة واحدة(: .8
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 الرباعية ةالخط (:13رقم )األداة 
 لخطة المقترحةل مكونات البرامج/المشاريع تصنيف 13.1

 سنة التنفيذ *هتصنيف رقمه المشروعالمكون/ اسم
 الرابعة الثالثة الثانية األولى متمنى محتمل مضمون 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 * 

 عها.أو يوجد خطاب تفاهم )موافقة على التمويل( من أي جهة مانحة أو اتفاقية م ومضمون تفيذها اإلمكانيات المادية الذاتية للهيئة المحليةمشاريع مضمونة: وهي التي ضمن مكونات برامج/ -
داخلية  جهات ممولة حشــــــــــــــد األموال لدعمها بتمويل خارج امكانيات الهيئة المحلية أي من المجتمع المحلي أو تنفيذها من الهيئة المحلية او التي من المحتمل : وهيمحتملة كونات برامج/مشــــــــــــــاريعم -

 لتمويلها. ( أو يوجد موافقة مبدئية من مانحين%50وخارجية )باحتمال اكتر من 
 ويتم البحث لها عن تمويل وحشد الموارد.  يتم اسقاطها: وهي مهمة لكن ال يتوفر لها دعم مادي ضمن المنظور الحالي، لذا ال ةمشاريع متمنامكونات برامج/ -
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 AG\01: رقمهمشروع باللغة االنجليزية ومن ثم لمكون البرنامج/ال الرئيسي القطاعاريع بكتابة الحرفين االولين من المشالبرامج/ مكوناتأرقام * توضع 

 .الدورية اضافة الى التواصل االلكترونيجهات غير الهيئة المحلية من خالل االجتماعات المشاريع المنفذة من قبل مكونات البرامج/ متابعة للهيئة المحلية يمكن: 1مالحظة 
 .في بند منفصل مع االشارة الى انها جارية او تنجز على مراحل: يمكن ادراج مكونات البرامج/المشاريع الجارية الى الخطة تحت البرنامج المناسب او 2مالحظة 

 مصفوفة خطة التنفيذ الرباعية 13.2

ي  و
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 اسم البرنامج

مج
برنا

م ال
رق

 

 
ون كم اسم

 البرنامج/
 المشروع

رق
ج/

رنام
ن ال

مكو
م 

روع
مش

ال
 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 ....خطة 
حسب توفر  المشروعنامج/مكون البر  تصنيف

 التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 عاريمشالج/امونات البر كمالجهة المرشحة لتمويل 

 المضمونة والمحتملة فقط 

الهيئة  الصرف السنوي 
 المحلية

غير الهيئة 
 الشريك/المحلية

الهيئة غير  الهيئة المحلية
 الشريك/المحلية

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساهمة

 الب
جال

م
تية يئة
لتح

ى ا
البن

و
 

 EI\01        
          

      
         

          
      

             المجموع الجزئي

جال
م

 
مية

تن
حلي 

الم
اد 

تص
االق

 

 EC\01        
          

      
         

          
      

             المجموع الجزئي

جال
م

 
ية 

تنم
ال

عية
تما

الج
ا

 

 SO\01        
          

      
         

          
      

              المجموع الجزئي

 اإل
جال

م
 دارة

 
شيد

الر
كم 

الح
و

 

 GO\01        
          

      
         

          
      

                المجموع الجزئي
                دوالر أمريكي -المجموع الكلي )محتمل + مضمون( 

             دوالر أمريكي -( ىجموع الكلي )متمنالم
             كيدوالر  أمري -المجموع الكلي للخطة التنموية )محتمل + مضمون+ متمنى( 
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 السنوية التنفيذ ةخط (:14داة رقم )األ
 مصفوفة خطة التنفيذ السنوية 14.1

ج 
رنام

 الب
سم

ا
و ر 

 قمه

 
 

 لمشروعمكون البرنامج/ اسم

ج/
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

روع
مش

ال
 

 
 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

رات الزمة تحضي الجهة المرشحة للتمويل اإلشرافللتنفيذ/ الجهة المرشحة خطة العام  .... 
للتنفيذ )دراسات 

 /مقترحاتجدوى/
بنود مرجعية/ 

ات وثائق عطاء
 (*ومخططاتت

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي 
 الشريكالمحلية/

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 

 المعني

حدد 
قيمة  حدد الجهة قيمة المساهمة حدد بند الموازنة دورها الجهة

 المساهمة

 

               
               
               
               
              المجموع الجزئي

 

               
               
               
               
              المجموع الجزئي

                
               
               
               
              المجموع الجزئي

 

               
               
               
               
              المجموع الجزئي

               ..…مجموع اإلنفاق الكلي للعام 

وخصــوصــا تلك ذات الطابع الربحي، والبعض اآلخر يكون بحاجة إلى  اقتصــادية بحاجة إلى دراســة جدوى  هاالمشــروع نفســه وعلى طبيعة الجهة المقترحة للتنفيذ؛ وبشــكل عام تكون بعضــالمكون/المشــاريع على طبيعة مكونات البرامج/تعتمد التحضــيرات الالزمة لتنفيذ *
تكون  هاات ... الخ(، كما أن بعضــالتطوير المؤســســي، برامج التوعية، برامج التدريب وبناء القدر  مشــاريعســتكون بحاجة إلى تحضــير بنود مرجعية )مثل  البعضكتابة مقترح تفصــيلي وخصــوصــا إذا كان الهدف التقديم لجهات مانحة للحصــول على تمويل، في حين أن 

.ءومن ثم تحضير وثائق عطا اقتصادية قد تتطلب تحضيرات متعددة؛ كأن تحتاج إلى إعداد دراسة جدوى  هاوالبنية التحتية. علما بأن بعض ءاتاإلنشاو  المشاريع المتعلقة باالشغال مخططات مثلو وثائق عطاء بحاجة إلى تحضير 
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 المشاريعمكونات البرامج/ وصف (:15داة رقم )األ
 مشروعمكون برنامج/وصف  نموذج 15.1

 مشروعمكون برنامج/ ملخص
 البرنامج: الرقم: المشروع:مكون البرنامج/ اسم 

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
 :من المهم اإلشارة إلى األمور التالية 

 البرنامج/المشروع مكون  خلفية تاريخية حول القضية التي سيعمل عليها 
  شروعمكون البرنامج/المذكر أسباب المشكلة، ومن ثم الوصول إلى القضية التنموية التي سيعالجها 
  من مكون البرنامج/المشروع، وكيفية االستفادة منه بشكل عام المستهدفةالفئات 
  ،للمشاريع ذات الطابع المكانيالبعد المكاني للقضية التي سيعالجها المشروع 
  بشكل عام ومجمل( مكون البرنامج/المشروعاألثر المتوقع من( 

  
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
  

 مدة التنفيذ
  

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروع أهداف
 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
)اهداف  على تحقيقها

 االطار اتنموي(
  
  

 مكون البرنامج/المشروعحسب طبيعة 
يتم ذكر الفئات المستهدفة وكيف )

 (مكون البرنامج/المشروع سيخدمها

    
  

 

المشاريع مكونات البرامج/ التقديرية مكون البرنامج/المشروع وتكاليفهلوصف مختصر 
التي تمثل متطلبا سابقا 

 مكون البرنامج/المشروعل
 مكون البرنامج/المشروععناصر 

 حسب مراحله )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( 
 التكلفة التقديرية )$(
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
  

      
      
      
      
      
      

  دوالر المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروعان متطلبات األراضي )في حال

بعد  والمشـــــــــروع ليس ذ األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 مكاني

 كيف؟ 

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
    المادي السنوي المتوقع )$(؟العائد 

 ادناه أدرج الخارطة بعد مكاني ومكون البرنامج/المشروع ذفي حال ان 
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
    

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
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متوفرة  متوفرة   : مكون البرنامج/المشـــروعتكاليف تنفيذ 
 غير متوفرة جزئيا

 النعم؟ هل تم الحصول على موافقتها المبدئية 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 
 غير  متوفرة جزئيــــا متوفرة   :الموارد البشـــــــــريـــة

 متوفرة
 غير  متوفرة جزئيا رة  متوف :دراســــــــــات/مخططات

 متوفرة

 غير مطلوب : بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________ مطلوب)حدد(:

  غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب     :دعم جماهيري 

 *)خالل التنفيذ وبعده( مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 
 ايجابية: 

 
 
 
 
 
 
 

 التخفيف: تدابير لبية:س

 مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ 
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

    
    
    
    

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البعد المكاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وكذلك الدراسات  مشاريع *قد ال تنطبق هذه البنود على بعض مكونات البرامج/المشاريع مثل:
 والبحث والتطوير.
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 ورشة العمل الثانية (:16داة رقم )األ
 اجندة مقترحة لورشة العمل الثانية 16.1

 
 لورشة العمل الثانية وهي بعنوان  ةأجندة مقترح

 المشاريع مكونات البرامج/مراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية ووثائق 
 لسنة االولى وتحديدها بشكل نهائيالمقترحة ل

 
  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح
 التسجيل  دقيقة 30
 والتعارف الترحيب واالفتتاح دقيقة 15
 خطة التنفيذ و عرض االطار التنموي  الجلسة االولى: دقيقة 50
اســية المجاالت التنموية الرئيســية والقضــايا التنموية االســ االطار التنموي: مصــفوفةالتنموية و عرض الرؤية  دقيقة 15

 البرامج التنموية وتكلفتها التقديرية )عناوين( ذات االولوية واالهداف التنموية واسماء
 عرض خطة التنفيذ الرباعية وخطة السنة االولى ومنهجية اعدادها، ومناقشتها دقيقة 35
 استراحة  دقيقة 15
 ومناقشتها مراجعة مكونات البرامج/المشاريع المقترحة :الثانيةالجلسة  دقيقة 75
المشــــــاريع المقترحة وتوصــــــيفاتها البرامج/ مراجعة مكوناتتقديم عرض مبســــــط يوضــــــح كيف ســــــتتم عملية  دقائق 10

 ات/لتحديدها بشكل نهائي من قبل المشاركين
وتوصـــــــيفاتها وإجراء ما قد يلزم من مكونات البرامج/المشـــــــاريع المقترحة  مصـــــــغرة لمراجعةمجموعات عمل  دقيقة 65

 عرض ونقاش نتائج عمل المجموعات في المجموعة الكاملة، ثم إضافات أو تعديالت

 تقييم واختتام  دقائق 10
 غداء ومغادرة دقيقة 30
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 المتابعة والتقييم (:17داة رقم )األ
 خطة المتابعة والتقييم مصفوفة 17.1

 مؤشرات القياس المشاريع مكونات البرنامج/ البرنامج
القيمة الحالية 

)خالل  للمؤشر
 اد الخطة(داع

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

الجهة المسئولة عن 
 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
 مجال البيئة والبنى التحتية

           
         
         
         

           
         
         
         

 المحلي االقتصاد تنمية مجال
           

         
         

           
         
         

 ةاالجتماعي التنمية مجال
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 مؤشرات القياس المشاريع مكونات البرنامج/ البرنامج
القيمة الحالية 

)خالل  للمؤشر
 اد الخطة(داع

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
الجهة المسئولة عن  أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

 متابعة قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

         
         
         

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد
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 الخطة التنموية المحليةوثيقة : (18ة رقم )دااأل

 الخطة التنموية المحلية وثيقة جدول محتويات 18.1
 
 قرار مجلس الهيئة المحلية باعتماد الخطة التنموية المحلية 
  الوثيقة المجتمعية 
  ملخص 
 :تمهيد 

 التنموية المحلية  أهداف الخطة -
 التنموية المحلية الخطةمنهجية إعداد  -

 
  اإلطار التنموي المحليوثيقة 

 
 والمتابعة والتقييم ،خطط التنفيذ 

 )الرباعية والسنوية االولى( التنفيذ طخط -
 خطة المتابعة والتقييم -

 
  :المالحق 

 التقرير التشخيصي -
 وثائق البرامج التنموية -
 مشاريع السنة االولىمكونات البرامج او  وصف -
 ةعالقذات ايضاحية  خرائطأي  -
 اللجان التي شاركت بإعداد الخطة التنموية المحلية وأسماء أعضائها -
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 : اللقاء المجتمعي الثاني(19رقم )األداة 

 مقترحة لعقد لقاء البيت المفتوح الثاني الطالق الخطة )اللقاء المجتمعي الثاني( أجندة 19.1
 أجندة مقترحة للقاء المجتمعي الثاني وهو بعنوان

 "التخطيط التنموي المحلي للمدينة/البلدة: اطالق الخطة )خطة التنفيذ وادوار المشاركين(" 
  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح
 التسجيل دقيقة 30

 الترحيب واالفتتاح
 تقديم عرض مختصر حول منهجية ومراحل تنفيذ عملية التخطيط   دقيقة 60

 اإلطارعرض مخرجات الخطة التنموية المحلية والتي تشتمل على الرؤية التنموية ومصفوفة 
لتنموية االتنموي: المجاالت التنموية الرئيسية والقضايا التنموية االساسية ذات االولوية واالهداف 

 واسماء )عناوين( البرامج التنموية وتكلفتها التقديرية
طة السنة االولى، وتحليل مالي يوضح مقدار ما سينفذ على عرض خطة التنفيذ الرباعية وخ

 المشاريعمكونات البرامج/ تصنيفبناء على حساب موازنة الهيئة المحلية على مدار سنوات الخطة 
 الرابعة والخامسة( تينالمجتمع المحلي فيها )عرض المرحلالخطوات القادمة ودور  دقائق 10
 نقاش ومالحظات دقيقة 60
 االختتام والبدء بتوقيع الوثيقة المجتمعية دقيقة20

 

أداة متابعة مالحظات الحضور في لقاء البيت المفتوح الثاني الطالق الخطة )اللقاء المجتمعي  19.2
 الثاني(

مقدم المالحظة 
 )مؤسسة أو فرد(

 يتم التعامل معها؟لماذا لم  كيف تم التعامل معها؟ المالحظة

لتصميم  مؤسسة
 الحدائق

منظر إلى حماية  الحاجة
 طبيعي معين

 2الهدف تم تعديل 
شمل اإلشارة إلى لي

 المناظر الطبيعية المعينة

 

الخطة ستسبب المزيد من  السيد/...
 الضجة في الحي

الخطة ستقوم فعال بتخفيف  
 مستويات الضجة
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 الوثيقة المجتمعية 19.3
  المؤسسات العامة والخاصة وجمعيات المجتمع الوثيقة المجتمعية هي وثيقة تعبر عن دعم وتأييد

عم المحلي للخطة التنموية المحلية بكافة مخرجاتها، وتعبر عن استعداد هذه األطراف الستمرارية الد
 لتيسير وتسهيل تنفيذ البرامج والمشاريع، ضمن إمكانياتهم.

 :يمكن أن يحتوي مضمون الوثيقة المجتمعية الصيغة التالية 
 دناه من هيئة محلية ومؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد في"نحن الموقعون أ 

اركنا في مدينتنا/بلدتنا بكافة مخرجاتها، والتي شة لة ..... نتبنى هذه الخطة التنموية المحليبلدمدينة/
ات وممراحل إعدادها، وأننا مستعدون لالستمرار في النشاط والتفاعل من أجل تنفيذها وتوفير كافة المق

 لدعم تنفيذ أي من مخرجاتها.
 

 الختم الرسمي التوقيع المؤسسة االسم
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 (: برنامج عمل اعداد التحضيرات الالزمة للتنفيذ20االداة رقم )

 عمل إعداد التحضيرات الالزمة لتنفيذ مكونات البرامج/المشاريع برنامج 20.1

 
 
 
 
 

 ........ مكونات البرامج/المشاريع لعام...........برنامج عمل إعداد التحضيرات الالزمة لتنفيذ 
 

اسم مكون 
 مكون  رقم البرنامج/المشروع

 المشروع/البرنامج

 التحضيرات الالزمة

تاريخ البدء 
 بالتحضير

  تاريخ انتهاء
 التحضير

تاريخ بدء 
 التنفيذ المتوقع

تاريخ انتهاء 
 التنفيذ المتوقع

الجهة المسئولة عن 
 التحضير

 
 مالحظات

دراسة 
 جدوى 

 مقترح
 مشروع

بنود 
 مرجعية

وثائق 
 عطاء

مخططات 
او غير 

 ذلك

الدائرة/ 
 القسم

اسم 
 الشخص
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 (: خطة تنفيذ سنوية لدوائر/اقسام الهيئة المحلية21رقم )األداة 

 مصفوفة خطة تنفيذ سنوية لدوائر/أقسام الهيئة المحلية 21.1
 خطة التنفيذية السنوية لدائرة/قسم ................................................. للعام ......ال

 
اسم مكون 

-البرنامج/المشروع
 النشاط

 
رقم مكون 

 البرنامج/المشروع

 
 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

فيذ
التن

دء 
خ ب

اري
ت

 

 فترة التنفيذ 

فيذ
التن

اء 
نته

خ ا
اري

ت
 

اسم الشخص 
ول عن إدارة المسؤ 

 عملية التنفيذ

التحضيرات الفنية و/أو 
 اإلدارية الالزمة للتنفيذ

ني
ن ثا

انو
ك

 

باط
ش

ذار 
آ

سان 
ني

 

يار
أ

ران 
حزي

وز 
تم

ول آب 
أيل

ول 
ن أ

شري
ت

ني 
ن ثا

شري
ت

ول 
ن أ

انو
ك

 

 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  

  التكلفة الكلية المتوقعة
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 االموال(: تجنيد 22ة رقم )دااأل

 برنامج ترويج مكونات البرامج/المشاريع لدى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي 22.1
 

مكونات البرامج/المشاريع التي 
سيتم الترويج لها لدى القطاع 
الخاص أو مؤسسات المجتمع 

 المدني

 
 

 مكون  رقم
 المشروع/البرنامج

مستثمرين، ة المستهدفة من الترويج )الفئ طريقة التنفيذ
 جمعيات خيرية ...الخ(

 
أسلوب الترويج )اجتماعات 

مباشرة، إعالنات في الصحف 
والمحطات المحلية، تقديم 

 تسهيالت ...الخ(

 
تكاليف 
الترويج 
المتوقعة 

)$( 

 
ول الشخص المسؤ 

عن متابعة تنفيذ 
 الترويج

التاريخ 
المقترح 
للبدء 
 بالترويج

بالشراكة مع القطاع 
الخاص أو 

مؤسسات المجتمع 
 المدني

بشكل منفرد من 
قبل القطاع الخاص 

أو مؤسسات 
 المجتمع المدني

 قطاع خاص
 )حدد الفئة(

مؤسسات مجتمع 
 مدني )حدد الفئة(
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 (: المتابعة والتقييم23رقم )األداة 

 تنفيذ الخطة السنوية لعام ما متابعة 23.1

 .وع ملغي ال داعي الستكمال الخانات التي تخصهالمشر مكون البرنامج/ *مالحظة: في حال كون 

ي  و
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 مكون البرنامج/ اسم اسم البرنامج
 المشروع

رق
ج/

رنام
ن ال

مكو
م 

روع
مش

ال
 

حالة المشروع 
)منفذ كلي، منفذ 

جزئي، قيد 
التنفيذ، ملغي، تم 

 توقيفه(

 فيذنسبة التن
للمشاريع المنفذة 
بشكل جزئي او 

 قيد التنفيذ

اسباب عدم التنفيذ 
بحسب الخطة السنوية 
أو بشكل مسبق أو 

توقيف أو االلغاء أوال
 ضافةاال

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 حالة الصرف
 الجهة الممولة الجهة المنفذة

الهيئة 
 المحلية

ئة غير الهي
 المحلية

الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية

ما تم صرفه فعليا 
في االعوام السابقة 
حتى أيلول من العام 

 الجاري 

المتوقع صرفه من 
أيلول حتى نهاية 

 العام الجاري 

حدد القسم 
 حدد الجهة المعني

حدد بند 
 حدد الجهة الموازنة

ال 
مج

يئة
الب

 
 

تية
لتح

ى ا
البن

و
 

       
      

       
       

      
       

جال
م

 
مية

تن
حلي 

الم
اد 

تص
االق

 

       
      

       
       

      
       

ية 
تنم

ل ال
مجا

عية
تما

الج
ا

 

       
      

       
       

      
       

ال 
مج

رة 
إلدا

ا
شيد 

الر
كم 

والح
 

       
      

       
       

      
       

        دوالر أمريكي)محتمل + مضمون(  السنوي  المجموع الكلي
       دوالر امريكي )محتمل + مضمون(المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه 

       ( دوالر أمريكيىالمجموع الكلي )متمن
       ( دوالر أمريكيى)متمنلما تم تنفيذه السنوي المجموع الكلي 
       يدوالر  أمريك( ى)محتمل + مضمون+ متمنالسنوي لما تم تنفيذه المجموع الكلي 
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 ملخص تقييم مستوى االنجاز 23.2
 ملخص تقييم مستوى االنجاز للعام ........

 القيمة الحالية للمؤشر  القياسمؤشرات  البرنامج
 )في بداية العام(

 للمؤشر المنشودةالقيمة 
 (حتى نهاية العام نفسه)

من القيمة االنجاز نسبة 
 خالل العامالمنشودة 

األسباب في حال عدم تحقيق 
او تحقيق  تقدم في المؤشر

 تقدم جزئي

 التوصيات

 مجال البيئة والبنى التحتية

       
      

       
      

       
      

 مجال تنمية االقتصاد المحلي

       
      

       
      

 مجال التنمية االجتماعية

       
      

       
      

       
      

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد
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 للقاء المجتمعي السنوي (: ا24ة رقم )دااأل

 أجندة مقترحة للقاء المجتمعي السنوي  24.1
 

 ية""عرض نتائج التقييم السنوي للخطة التنموية المحل أجندة مقترحة للقاء المجتمعي السنوي وهو بعنوان
 

  التاريخ
  المكان

 النشاط الوقت المقترح

 دقيقة 30
 التسجيل

 الترحيب واالفتتاح

 دقيقة 60
 تقديم عرض مختصر حول أهداف اللقاء ومنهجية إعداد التقييم  

 تقديم عرض حول مخرجات تقييم الخطة التنموية المحلية للعام ...... واهم التوصيات
 القادمة السنة خطة مسودة حول عرض تقديم

 استراحة دقائق 10

 نقاش ومالحظات دقيقة 70
 االختتام دقائق 10
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 الخرائط
( 1خارطة رقم )

االنعكاس 
المكاني للواقع 

 االقليمي
 

وتتضمن وصف 
مكاني للواقع 

االقليمي المحيط 
بالمدينة/البلدة، 

كالخدمات االساسية 
ومراكز 

المدن/البلدات 
المحيطة، والوضع 

االقليمي العام 
 للمنطقة المحيطة

يمكن االستعانة )
بصورة جوية ووضع 
التحليالت عليها اذا 
تعذر انتاج خرائط 

عن طريق 
(الحاسوب  
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( 2خارطة رقم )

االنعكاس 
المكاني للوضع 

الحالي/قطاع 
 التعليم

وتتضمن وصف 
مكاني للوضع 

القائم للقضية، وبما 
يشمل المشكالت 

والمحددات 
 واالحتياجات

يمكن االستعانة )
بصورة جوية 

ووضع التحليالت 
عليها اذا تعذر 
انتاج خرائط عن 
 (طريق الحاسوب
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( 3خارطة رقم )

برامج المقترحة ال
 4على مدى 

مكونات سنوات/
مشاريع الالبرامج/

 لسنة االولىل
 

وتتضمن وصف 
مكاني لكافة مكونات 

البرامج/المشاريع 
المقترحة على مدى 

سنوات(  4الخطة )
شارة الى مع اإل

مكونات 
البرامج/المشاريع 

 ولىللسنة األ


