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تقــديــم
يف اطار سياساتها اهلادفة اىل حتسني مستوى ونوعية حياة املواطن الفلسطيين وذلك من خالل دفع
عجلة التنمية احمللية وتعزيز مبادىء احلكم الرشيد واالرتقاء مبستوى اخلدمات اليت تقدمها اهليئات
احمللية يف مدننا وبلداتنا الفلسطينية ،فان وزارة احلكم احمللي تعلن عن تقديم ورقة السياسات
اخلاصة مبفهوم التخطيط التنموي االسرتاتيجي للمستوى احمللي كأداة ووسيلة للنهوض مبدننا
ً
ً
ً
ً
وبيئيا رغم كل املتغريات والتحديات احمليطة وضمن االمكانات
وثقافيا
واجتماعيا
اقتصاديا
وبلداتنا
واملوارد املتاحة.
منذ االنتخابات احمللية لعام  ،2005فإن العديد من اهليئات احمللية
الفلسطينية سعت جاهدة لالستجابة للتغريات والتحديات الفلسطينية
مثل االزدياد يف املستوى العمراني واالرتفاع يف مستويات البطالة والفقر
وحمدودية السيطرة على املصادر الطبيعية واألرض والقيود املفروضة
على حركة البضائع والسكان وغريها من التحديات االجتماعية
واالقتصادية والبيئية وباالخص تلك امللموسة على املستوى احمللي ،وذلك
باجياد آليات مبتكرة مثل ادخال مفاهيم التخطيط االسرتاتيجي يف ادارة
بلداتها ومدنها يف حماولة منها لرتتيب اولوياتها واالستجابة الحتياجات
املواطن الفلسطيين املتزايدة يف ظل االمكانات واملوارد املتاحة هلا.
وبازدياد التجارب التخطيطية يف هذا اجملال ،وحيث ان وزارة احلكم
احمللي هي اجلهة املشرفة على عمل اهليئات احمللية املختلفة ،فقد ارتأت
الوزارة دراسة هذه التجارب املختلفة وتطوير مفهوم ومنهجية ختطيط
اسرتاتيجي عملية تتماشى والواقع الفلسطيين وقدرة وامكانات اهليئات
احمللية وقابلة للتطبيق يف بلداتنا ومدننا الفلسطينية ،ولذلك فقد
باشرت اإلدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني يف وزارة احلكم
احمللي بالتعاون مع وزارة التخطيط وصندوق تطوير وإقراض البلديات
بالعمل على حتديد أسس التخطيط التنموي للمستوى احمللي واملشار له
بـ «التخطيط التنموي االسرتاتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية» والذي
تقدمه ورقة السياسات هذه ويوضحه دليل االجراءات الصادر بالتزامن
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مع هذه الورقة واملشار له بـ «دليل التخطيط التنموي االسرتاتيجي للمدن
والبلدات الفلسطينية  .»2009وستعمل الوزارة بالتعاون مع كافة شركاءها
يف تطوير قطاع احلكم احمللي على جتنيد االمكانات واملوارد الالزمة
لتطبيق هذه السياسة وذلك من حيث مأسسة العمل بالتخطيط التنموي
على مستوى الوزارة واهليئات احمللية وبناء القدرات الالزمة لذلك.
وبانتهاء هذا العمل العظيم فإنه يسعدني كوزير احلكم احمللي يف فلسطني
تقديم واعتماد هذه السياسة واليت من شأنها أن تساهم باحداث نقلة
نوعية يف العمل البلدي من حيث املساهمة يف تعزيز مبادىء الالمركزية
واحلكم احمللي واحلكم الرشيد وآليات اختاذ القرار على املستوى احمللي.
و ً
أيضا ملا هلا من أثار مرتقبة يف دعم العملية التنموية االقتصادية
واالجتماعية احمللية وتطوير نوعية اخلدمات املقدمة على املستوى
احمللي وبالتالي حتسني مستوى ونوعية حياة املواطن الفلسطيين.
ويف هذا االطار فانه ال يسعين اال أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير لكل من
ساهم باجناز هذا العمل وأخص بالذكر شركاءنا يف مؤسسة التعاون الفين
االملاني وغريهم من املؤسسات الشريكة يف دعم وتطوير قطاع احلكم
احمللي.
د .خالد فهد القوامسي
وزير احلكم احمللي
رام اهلل ،أيلول 2009
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 .1السياق
 1:1إن التحديات والتغريات اليت تشهدها فلسطني ،مثل االزدياد يف املستوى العمراني واالرتفاع يف مستويات البطالة والفقر وحمدودية السيطرة على املصادر
الطبيعية واألرض والقيود املفروضة على حركة البضائع والسكان وغريها من التحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،واليت يف معظمها يتم ملسها على
ً
اسرتاتيجيا وذلك لتجاوزها ولدفع عجلة
املستوى احمللي ،تفرض على اهليئات احمللية  -باعتبارها األقرب إىل املواطنني -االستجابة والتعامل مع هذه التحديات
التنمية احمللية والوصول إىل مستوى حياة أفضل للمواطنني الفلسطينيني.
 2:1وحيث أن اهليئات احمللية الفلسطينية تفتقر اىل االدوات املناسبة ،فقد باشرت اإلدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني يف وزارة احلكم احمللي بالتعاون مع
وزارة التخطيط وصندوق تطوير وإقراض البلديات بالعمل على حتديد أسس التخطيط التنموي للمستوى احمللي واملشار له بـالتخطيط التنموي االسرتاتيجي
للمدن والبلدات الفلسطينية واليت تقره ورقة السياسات هذه ويوضحه دليل االجراءات الصادر بالتزامن مع هذه الورقة واملشار له بـدليل التخطيط التنموي
االسرتاتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية .2009

 .2املرجعيات
 1:2تستند ورقة السياسات هذه اىل:
قانون اهليئات احمللية رقم  1لسنة .1997
خطة االصالح والتنمية الفلسطينية .2010 -2008
خطة العمل اخلاصة باصالح احلكم احمللي لسنة .2004

 .3األهداف والغايات واملبادىء
 1:3تهدف ورقة السياسات هذه اىل:
اعتماد منهجية التخطيط التنموي االسرتاتيجي كأداة ووسيلة للتنمية احمللية؛
وضع أسس إعداد وتنفيذ وادارة ومتابعة حتديث اخلطط التنموية االسرتاتيجية على املستوى احمللي؛
اقرتاح أدوار ذو الشأن املشاركني يف عملية التنمية احمللية (احلكومة املركزية ،اهليئة احمللية ،اجملتمع احمللي ،القطاع اخلاص وآخرين)؛
توضيح التكاملية ما بني التخطيط التنموي والتخطيط العمراني اهليكلي على املستوى احمللي؛
تشجيع اهليئات احمللية الفلسطينية على العمل من خالل إطار تنموي موحد يهدف إىل حتسني نوعية حياة املواطنني الفلسطينيني.
 2:3يهدف اعتماد منهجية التخطيط التنموي االسرتاتيجي اىل:
تعزيز مبادىء الالمركزية واحلكم احمللي يف فلسطني؛
تعزيز مبادىء احلكم الرشيد وآليات اختاذ القرار على املستوى احمللي؛
حتسني آليات حتديد القضايا واألولويات التنموية وتطوير نوعية اخلدمات املقدمة على املستوى احمللي؛
دعم العملية التنموية االقتصادية واالجتماعية على املستوى احمللي؛
وضع األساس لتوجه تنموي متكامل ما بني خمتلف املستويات االدارية والتخطيطية يف فلسطني.
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 3:3ترتكز منهجية التخطيط التنموي االسرتاتيجي اليت تعتمدها هذه الورقة على املبادىء التالية:
املشاركة :من حيث االعتماد على مشاركة املواطنني واجملتمع احمللي والقطاع اخلاص ومجيع ذو الشأن يف حتديد القضايا واألولويات التنموية
وعمليات اختاذ القرار على املستوى احمللي؛
الشفافية واملساءلة :من حيث مشاركة املواطنني واجملتمع احمللي ومجيع ذو الشأن يف ختطيط وتنفيذ ومتابعة النشاطات التنموية ،وتبوء مكانة
بارزة يف متابعة وتقويم االجنازات وحتقيق االهداف املرجوة؛
التكاملية :من حيث التطرق للقضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية ومن حيث التكاملية مع خطط املستويات االدارية املختلفة والتخطيط
الفيزيائي اهليكلي وموازانات اهليئات احمللية؛
البعد االسرتاتيجي :من حيث الرتكيز على القضايا ذات االولوية مع األخذ بعني االعتبار املوارد والفرص املتاحة واملعوقات احملتملة.

 .4األهمية
 1:4تنبع أهمية منهجية التخطيط التنموي االسرتاتيجي املُعتمدة لكونها متثل:
اطار للتنسيق ما بني امكانات/قدرات اهليئة احمللية والتجمع السكاني واملوارد املتاحة وأهداف التنمية احمللية؛
اطار ملشاركة املواطنني واجملتمع احمللي والقطاع اخلاص يف العملية التنموية بكافة ابعادها؛
آلية للتكاملية التنموية ما بني خمتلف املستويات االدارية (احمللية واالقليمية والوطنية) والتخطيطية؛
آلية لتكاملية ادارة العمل البلدي وتنسيق اخلطط اخلدماتية والقطاعية للهيئة احمللية وعملية اختاذ القرار؛
أداة لدعم بناء قدرات اهليئة احمللية.

 .5خمرجات التخطيط التنموي االسرتاتيجي :املاهية واالستخدام
 1:5يكون خمرج العملية التخطيطة عبارة عن خطة تنموية اسرتاتيجية للمدينة/للبلدة واليت تشمل إطار ميثل مرجعية هامة للجهات ذات العالقة
الفاعلة على املستوى احمللي (القطاع اخلاص ،اجملتمع احمللي ،اخل) وخطة عمل رباعية للهيئات احمللية.
 2:5يف احلد االدنى ،جيب ان تتضمن اخلطة التنموية االسرتاتيجية للمدينة/للبلدة ما يلي:
تشخيص (حتليل اسرتاتيجي) للمجاالت الالحق ذكرها (فقرة )4:5؛
قضايا ذات أولوية تنموية وبعد اسرتاتيجي؛
رؤية تنموية مجاعية للمنطقة التخطيطية يرتاوح مداها ما بني  8اىل  12سنوات؛
أهداف تنموية اسرتاتيجية تتماشى والقضايا ذات االولوية يرتاوح مداها ما بني  3اىل  4سنوات؛
مؤشرات قياس على صعيد االهداف التنموية مبدى يرتاوح ما بني  3اىل  4سنوات؛
خطط تنفيذ حبيث تشتمل الربامج واملشاريع التنموية املنوي تنفيذها ضمن اطار اخلطة التنموية (على أن يتم تضمني الربامج واملشاريع
اخلاصة بالعمل البلدي يف املوازانات السنوية للهيئة احمللية)؛
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خطط متابعة وتقويم ملتابعة تنفيذ اخلطة التنموية ومدى حتقيقها لألهداف املرجوة؛
موازنة تقديرية للقيمة الكلية للخطة واجلهات املتوقعة لتمويل وتنفيذ الربامج واملشاريع املتضمنة.
 3:5الفرتة التخطيطية:
تكون الفرتة التخطيطية (مدى اخلطة) أربع سنوات حبيث تتماشى وفرتة حكم اهليئة احمللية املنتخبة على ان تبدء بتاريخ انتخاب اجمللس احمللي
وتنتهي بانتهاء فرتته االنتخابية مع األخذ بعني االعتبار أن اي خطة جديدة جيب أن تبين على ما سبقتها وجيب أن تكون ضمن اطار الرؤية
التنموية للمنطقة التخطيطية؛
يتم حتديث اخلطة سنويا وبشكل دوري من أجل ضمان إجراء التعديالت املناسبة مع األخذ بعني االعتبار الظروف املتغرية يف فلسطني واملنطقة
التخطيطية؛
 4:5اجملاالت الواجب التطرق هلا الغراض التشخيص والتخطيط التنموي االسرتاتيجي:
تتضمن اجملاالت الواجب التطرق هلا الغراض التشخيص والتخطيط التنموي االسرتاتيجي قضايا تقع ضمن صالحيات اهليئة احمللية وقضايا اخرى
تقع ضمن صالحيات العبني أخرين على املستوى احمللي وتتمثل هذه اجملاالت وهؤالء الالعبني مبا يلي:

اجملــــــــال

اصحاب الشأن بقضايا تتعلق باملستوى احمللي تشمل ،والتقتصر على:

التخطيط والتنظيم

وزارة احلكم احمللي ووزارة التخطيط

اخلدمات االجتماعية

وزارة الصحة ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة الشؤون االجتماعية ،مؤسسات اجملتمع احمللي

االقتصاد احمللي

وزارة املالية ،وزارة االقتصاد ،القطاع اخلاص

البيئة والصحة العامة

وزارة الصحة ،سلطة جودة البيئة ،احملافظة

اخلدمات البلدية والبنية التحتية

وزارة احلكم احمللي

األمن وإدارة الكوارث

الدفاع املدني ،الشرطة ،احملافظة

الثقافة والرياضة

وزارة الثقافة ،وزارة الشباب والرياضة ومؤسسات اجملتمع احمللي واملدني

تقوم اهليئة احمللية والقائمني على العملية التخطيطية بضمان اشراك والتنسيق مع كافة املؤسسات وذو الشأن على املستوى احمللي الغراض
التشخيص والتخطيط التنموي االسرتاتيجي؛
ً
سابقا ،تعمل اهليئة احمللية والقائمني على العملية التخطيطية بتشخيص وتقدير االمكانات واملوارد
باالضافة اىل تشخيص اجملاالت الوارد ذكرها
املتاحة على مستويي اهليئة احمللية واملنطقة التخطيطية وأخذها بعني االعتبار وذلك لضمان واقعية وامكانية تطبيق خمرجات العملية
التخطيطية من برامج ومشاريع.
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 5:5إن اهليئة احمللية واليت يشرف عليها اعضاء منتخبني هي من أهم مستخدمي خمرجات عملية التخطيط التنموي االسرتاتيجي .باالضافة اىل ذلك،
ستقوم اجلهات التالية باستخدامها(ملحق رقم( )1يوضح مقرتح كيفية وأوجه االستخدام):
الوزارات ذات الصلة؛
صندوق تطوير وإقراض البلديات؛
احتاد اهليئات احمللية الفلسطينية؛
القطاع اخلاص؛
اجملتمع املدني واملواطنني؛
املاحنني ومؤسسات التنمية الدولية.

 .6اعداد وتنفيذ ومتابعة وحتديث اخلطة التنموية االسرتاتيجية
 1:6تقوم اهليئة احمللية للتجمع السكاني وجملسها املنتخب بقيادة عملية التخطيط التنموي االسرتاتيجي حيث تعمل على إدارة عملية اعداد وتنفيذ
ومتابعة حتديث اخلطة التنموية االسرتاتيجية حبسب املنهجية واجراءات العمل واملواصفات املوضحة يف دليل التخطيط التنموي االسرتاتيجي
للمدن والبلدات الفلسطينية .2009
 2:6إن دليل التخطيط التنموي االسرتاتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية  2009يكون املرجعية االساسية العداد وتنفيذ ومتابعة وحتديث اخلطط
التنموية االسرتاتيجية يف فلسطني .ويكون الدليل عبارة عن وثيقة حية قابلة للتحديث واملراجعة حبسب احلاجة والضرورة ،ويكون لوزارة احلكم
احمللي مسؤولية القيام بذلك على أن تضمن مشاورة واشراك اجلهات واملؤسسات ذات العالقة واليت تتمثل على االقل ب:
وزارة التخطيط؛
صندوق تطوير وإقراض البلديات؛
احتاد اهليئات احمللية الفلسطينية.
 3:6يقوم جملس اهليئة احمللية املنتخب بتشكيل فريق التخطيط األساسي وجلنة ممثلي أصحاب العالقة واللجان التخصصيية املختلفة حبسب ما جاء
يف دليل التخطيط التنموي االسرتاتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية  2009وذلك الغراض اعداد ومتابعة تنفيذ اخلطة التنموية االسرتاتيجية.

 .7آليات ومصادر متويل اخلطة التنموية االسرتاتيجية
 1:7ميكن االعتماد على املصادر واآلليات التالية لتمويل برامج ومشاريع اخلطة التنموية االسرتاتيجية:
موارد ومصادر اهليئة احمللية الذاتية مبا فيها خمصصات املوازنة االمنائية واهلبات والتربعات اجملتمعية؛
التمويل احلكومي ومتويل اجلهات املاحنة مبا فيها األموال اليت يديرها صندوق تطوير واقراض البلديات وكافة األموال احلكومية واهلبات
املخصصة لتحسني جودة ونوعية اخلدمات املقدمة على املستوى احمللي ودعم عملية التنمية احمللية؛
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شراكات استثمارية واقتصادية مع القطاع اخلاص؛
شراكات اجتماعية وثقافية مع مؤسسات اجملتمع املدني؛
وأية مصادر أخرى حبيث أن ال تتعارض مع القوانني والتشريعات املعمول بها يف فلسطني.

 .8ادارة ومؤسسة ودعم التخطيط التنموي االسرتاتيجي
 1:8يقوم جملس اهليئة احمللية املنتخب بتشكيل الفرق واللجان واالجسام الالزمة الغراض ادارة اعداد وتنفيذ ومتابعة حتديث اخلطة التنموية
االسرتاتيجية حبسب ما جاء يف دليل التخطيط التنموي االسرتاتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية  .2009باحلد االدنى ،يقوم جملس اهليئة احمللية
املنتخب بتشكيل ما يلي:
ً
جلنة التخطيط التنموي االسرتاتيجي على مستوى جملس اهليئة احمللية املنتخب :حبيث تضم يف عضويتها رئيس/ة اهليئة احمللية (رئيسا/ة) وعضوين
أخريني ،وتكون هلذه اللجنة املسؤوليات التالية:
االشراف على ومتابعة عملية التخطيط والتنفيذ والتأكد من سريها حبسب ما هو خمطط وضمان مشاركة أصحاب العالقة يف مجيع مراحلها؛
االشراف على مدى حتقيق األهداف التنموية للخطة والتأكد من متابعة التقييم والتحديث للخطة ومن نشر تقارير املتابعة بشكل سنوي
وإبقاء اجمللس على إطالع مبجريات العملية؛
التنسيق مع جلان اجمللس املختلفة لتضمني خمرجات اخلطة التنموية ذات العالقة يف عمل اهليئة احمللية وانعكاسها على موزاناتها السنوية
وخطتها اخلدماتية؛
جسم التخطيط التنموي االسرتاتيجي ضمن مؤسسة اهليئة احمللية :على اهليئة احمللية إجراء ما يلزم من ترتيبات مؤسساتية دائمة مثل إنشاء أو
ختصيص جسم وكادر الدارة العملية التخطيطية ومتابعة تنفيذها وحتديثها .ويعترب جسم التخطيط التنموي االسرتاتيجي يف اهليئة احمللية أساس
لنجاح العملية التخطيطية وملتابعة تنفيذها وحتديثها.
 2:8تقوم وزارة احلكم احمللي ومديرياتها االقليمية بتخصيص وتأهيل الكوادر الالزمة لتقديم الدعم الالزم للهيئات احمللية بهدف دعم مأسسة عملية
التخطيط التنموي االسرتاتيجي وربطه بأنظمة التخطيط األخرى املعمول بها .1
 3:8يقوم صندوق تطوير وإقراض البلديات بربط آليه حتويل األموال للهيئات احمللية بوجود خطة تنموية اسرتاتيجية ويقوم الصندوق بتمويل الربامج
واملشاريع اهلادفة واليت تأتي يف اطار اخلطة التنموية االسرتاتيجية للمدينة/البلدة.

 .1ستعمل وزارة احلكم احمللي بالتعاون مع وزارتي التخطيط واملالية على بلورة ورقة سياسات توضح دور احلكومة املركزية ممثلة بوزاراتها املختلفة يف دعم ومأسسة
التخطيط التنموي االسرتاتيجي على املستوى احمللي وتكامليته مع املستويني االقليمي والوطين .يف حال صدورها واعتمادها ،جيب أن تقرأ بالتزامن مع هذه الورقة
وتكون بنودها مكملة لبنود هذه الورقة.
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 .9االرتباط والتكاملية بأنظمة التخطيط القائمة واملعمول بها
 1:9تدعو ورقة السياسات هذه اىل ربط ومكاملة التخطيط التنموي االسرتاتيجي بالتخطيط العمراني اهليكلي على املستوى احمللي حبيث تكون
اخلطة التنموية االسرتاتيجية هي األساس لتطوير املخطط العمراني اهليكلي حبيث ُتعكس الرؤية والتوجهات التنموية االسرتاتيجية للمنطقة
ً
فيزيائيا .2
التخطيطية
 2:9تدعو ورقة السياسات هذه اىل ربط ومكاملة التخطيط التنموي االسرتاتيجي بالتخطيط التنموي على املستويات االدارية االقليمية والوطنية
بهدف خلق اساس قوي لتفعيل أطر التكامل والتنسيق بني كافة املستويات التخطيطية.

 .10اهليئات احمللية املستهدفة
 1:10تشجع ورقة السياسات هذه اهليئات احمللية اليت حتقق املعايري التالية على البدء باعداد خطط تنموية اسرتاتيجية حبسب االجراءات املقرتحة يف
دليل التخطيط التنموي االسرتاتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية :2009
حد األدنى من القدرات اإلدارية والفنية – جملس منتخب ،مهندس ،مدير مالي/حماسب؛
وجود اهتمام لدى اهليئة احمللية خلوض التجربة واملساهمة الذاتية بها؛
أن ال يقل عدد سكان التجمع السكاني عن  7000نسمة؛
 2:10تشجع ورقة السياسات هذه اهليئات احمللية الصغرية واليت ال حتقق املعايري السابقة بالتشارك والتعاون يف اعداد خطة تنموية اسرتاتيجية مشرتكة
وذلك من أجل االستفادة من املوارد املتاحة ومنطقية سعة السوق يف تقديم اخلدمة وتعزيز العملية التنموية احمللية؛
 3:10ميكن جملالس اخلدمات املشرتكة واجملالس املشرتكة للتخطيط والتطوير أن تعمل على إعداد خطط تنموية اسرتاتيجية حبسب املنهجية واالسس
املقرتحة يف ورقة السياسات هذه على أن تأخذ بعني االعتبار الرتكيبة االدارية واالجتماعية والسياسية للتجمع. 3
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احتياجات تعميم ودعم التخطيط التنموي االسرتاتيجي 4

 1:11يتطلب تعميم ودعم التخطيط التنموي االسرتاتيجي برامج هادفة لبناء القدرات وتعميق مفاهيم التخطيط التنموي االسرتاتيجي وتأهيل
الكوادر على املستويات التالية:
مستوى اهليئات احمللية :على وزارة احلكم احمللي ومديرياتها أن تعمل على تصميم وتنفيذ ومأسسة برنامج متكامل لرفع قدرات اهليئات احمللية
وكوادرها البشرية وجتهيزها باملعرفة واالدوات الالزمة لتعميم التخطيط التنموي االسرتاتيجي .كما جيب ان يتضمن الربنامج محالت توعية
للمجتمع احمللي واملواطنني.
ً
حاليا على تطوير وحتديث نظم التخطيط العمراني اهليكلي وستقوم من خالل ذلك بتوضيح االجراءات واملتطلبات الفنية
 .2تعمل وزارة احلكم احمللي
الالزمة لعملية املكاملة والربط ما بني النظامني التخطيطيني.
 .3ستدرس وزارة احلكم احمللي جدوى العمل على اصدار دليل خاص باعداد اخلطط التنموية االسرتاتيجية للمجالس املشرتكة والتجمعات الراغبة بالتعاون يف
اطار ختطيطي مشرتك وذلك بناء على نتائج تطبيق املنهجية املطروحة خالل اخلمس سنوات القادمة.
 .4أنظر املالحظة رقم .2
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مستوى الوزارت ذات الصلة :على الوزارات ذات الصلة يف عملية التخطيط التنموي االسرتاتيجي أن تكون قادرة على إدارة العملية وتقديم الدعم
املطلوب للهيئات احمللية يف إعداد وتنفيذ ومتابعة اخلطط التنموية االسرتاتيجية .لذا ،جيب إعداد برنامج وطين لتطوير القدرات يهدف إىل إمداد
وزارة احلكم احمللي باملوارد والقدرات الالزمة إلدارة عملية التعميم.
مستوى مزودي اخلدمات واالستشاريني احملليني :على وزارة احلكم احمللي وضع برنامج لتوفري اخلربات احمللية الالزمة يف موضوع التخطيط
التنموي االسرتاتيجي وذلك من خالل تأهيل واعتماد استشاريني حمليني قادريني على تقديم االستشارة الفنية للهيئات احمللية مبا يتماشى
واملنهجية املعتمدة يف دليل التخطيط التنموي االسرتاتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية .2009

 .12اخلامتة
 1:12باعتماد ورقة السياسات هذه ،تكون منهجية التخطيط التنموي االسرتاتيجي أداة معتمدة للتنمية احمللية يف فلسطني ويكون دليل التخطيط التنموي
االسرتاتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية  2009املرجعية إلعداد وتنفيذ وادارة ومتابعة وحتديث اخلطط التنموية االسرتاتيجية على املستوى احمللي؛
وعليه ستعمل وزارة احلكم احمللي على وضع الرتتيبات املؤسساتية الالزمة على مستوى الوزارة ومديرياتها لضمان استمرارية وجناح عملية التخطيط
التنموي االسرتاتيجي والتنسيق مع الوزارات واملؤسسات ذات الصلة للرتويج للعملية وتوضيح ومأسسة العمل بالتخطيط التنموي.

 انتهى-د .خالد فهد القوامسي
وزير احلكم احمللي
صدرت يف رام اهلل بتاريخ 2009/9/1
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ملحق رقم ()1
مستخدمي وكيفية استخدام اخلطة التنموية االسرتاتيجية
املســــتخدم
اهليئة احمللية

وجه االستخدام
 مرجعية لتحضري املوازنة السنوية اداة تنسيق وادارة عمل دوائر اجملالس احمللية املختلفة وقياس وتقييم االداء مرجعية لتحديد االولويات واملشاريع واختاذ القرارات اداة لتجنيد االموال وحشد املوارد اداة وآلية لتنسيق اجلهود مع القطاع اخلاص والتواصل مع اجملتمع احملليً
فيزيائيا
 -اداة لرتمجة التوجهات التنموية

وزارة احلكم احمللي
		

احلكومة املركزية
ودوائرها اإلقليمية

وزارة التخطيط

		

وزارة املالية

الوزارات القطاعية
		
األخرة
صندوق تطوير واقراض البلديات

 اداة للمراقبة واالشراف على اداء اجملالس احمللية وموازناتها اداة للحصول على بيانات اهليئات احمللية بشكل منتظم واستعماهلا لبناءسياسات وخطط قطاع احلكم احمللي
 مرجعية لتحضري وتنسيق خطط التنمية الوطنية واالقليمية (القطاعيةوالفيزيائية)
 اداة لتوجيه االستثمار والدعم للقطاعات املختلفة اداة مرجعية ومدخل لتحضري املوازنة الوطنية العامة وختصيص االمواللقطاع احلكم احمللي واهليئات احمللية
 مرجعية لتطوير اخلطط والسياسات الوطنية القطاعية وتنسيق العمل التنموي مرجعية لبناء وحتديث معايري وخطط التمويل والدعم للهيئات احمللية اداة لقياس اداء اهليئات احمللية وختصيص الدعم الالزم لتطوير االداء -اداة تساعد يف تقييم مقرتحات املشاريع املقدمة من قبل اهليئات احمللية واملوافقة على متويلها

احتاد البلديات

 اداة ملعرفة احتياجات االعضاء التنموية والعمل على الضغط واحلشد لتخصيص املوارد لتلبية هذه االحتياجات -اداة لتطوير برامج دعم فين وتبادل خربات للمساعدة على تنفيذ اخلطط التنموية

القطاع اخلاص واملستثمرين

 مرجعية لتحديد االستثمارات والنشاطات االقتصادية ضمن حدود اهليئات احمللية -مرجعية لتحديد وعمل شراكات مع اهليئات احمللية

اجملتمع احمللي

 اداة ملراقبة ومساءلة اداء اهليئات احمللية املنتخبة -اداة لتنسيق برامج العمل اجملتمعي مبا يتماشى مع االولويات التنموية

املؤسسات االكادميية ومراكز االحباث

 مدخل لعمل الدراسات والبحوث اهلادفة -اداة لتطوير الربامج واملناهج االكادميية

املاحنيني واملؤسسات الدولية

 -اداة لتوجيه وبناء وتنفيذ برامج الدعم واملساعدات
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