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اجلزء األول :مقدمة
في إطار جيكد الدعـ الفني الممكلة مف صندكؽ تطكير كاقراض البمديات كالتي يقدميا مركز التعميـ المستمر
في جامعة بيرزيت لمجمكعة مف البمديات في محافظة الخميؿ كالتي تسعى لمساعدة ىذه البمديات في إعداد
خطط تنمكية إستراتيجية كفقان لكرقة السياسات كالدليؿ الخاص بالتخطيط التنمكم االستراتيجي لممدف كالبمدات
الفمسطيني المقريف مف ك ازرة الحكـ المحمي ،قاـ فريؽ خبراء مف مركز التعميـ المستمر-جامعة بيرزيت
كبالتعاكف مع فريؽ عمؿ مف بمدية تفكح بمراجعة سريعة الكضع التنظيمي لمبمدية كذلؾ بيدؼ كضع اقتراحات
كتكصيات لتطكيره مف جية ،كتحديد الترتيبات المؤسساتية كالتنظيمية الالزمة لمأسسة عممية التخطيط
االستراتيجي في بمدية تفكح مف جية أخرل.
استندت عممية المراجعة إلى تقارير أعدىا طاقـ بمدية تفكح تناكلت كصفان لمكضع التنظيمي في البمدية كشممت
تحميالن لمييكمية التنظيمية كعدد الدكائر كالمكظفيف ككصفان عامان لمسؤكلياتيـ كأدكارىـ الكظيفية كتقري انر مفصالن
عف مكازنة البمدية ،باإلضافة إلى مجمكعة مف المقاءات كالمقابالت التي أجراىا فريؽ خبراء مركز التعميـ
المستمر-جامعة بيرزيت مع رئيس البمدية كنائبو كمدراء الدكائر كاألقساـ الرئيسية في البمدية كالتي ركزت
باألساس عمى جمع معمكمات حكؿ عممية التخطيط في البمدية كنقاط القكة كالضعؼ فييا مف جية ،كمف جية
أخرل إفساح المجاؿ لطاقـ البمدية التنفيذم إلبداء رأيو بما يتعمؽ في مأسسة عممية التخطيط االستراتيجي
داخؿ البمدية كالفجكات التنظيمية الكاجب التعامؿ معيا لتحقيؽ ذلؾ.
يستعرض ىذا التقرير النتائج األساسية لعممية المراجعة ،كييدؼ بشكؿ رئيسي إلى تسميط الضكء عمى أىـ
الفجكات في البنية المؤسساتية لبمدية تفكح كالكاجب التفكير جديان في معالجتيا في إطار الخطة اإلستراتيجية،
كخصكصان الجانب المتعمؽ بالبناء المؤسساتي فييا ،كتقديـ عدد مف التكصيات في ىذا المجاؿ .كفي ىذا
السياؽ يقدـ التقرير أيضان عدد مف االقتراحات لمأسسة عممية التخطيط االستراتيجي في بمدية تفكح استنادان إلى
مجمكع مف أكراؽ السياسات كاألدبيات كالمكاد التدريبية التي أصدرىا صندكؽ إقراض كتطكير البمديات.
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اجلزء الثاني :تقييم الوضع التنظيمي احلايل لبلدية تفوح
يعرض ىذا القسـ مف التقرير الكضع التنظيمي الحالي لبمدية تفكح مف حيث نشأة البمدية كىيكميا التنظيمي
بدكائره كأقسامو الرئيسية كالخدمات المقدمة ،إنجازات البمدية خالؿ الخمس أعكاـ الماضية ،المكارد البشرية
كالقدرات كالخبرات المتكفرة في مجاؿ التخطيط ،آليات التخطيط المتبعة كمحدداتيا مف منظكر الكضع المالي
كالتنظيمي كالخبرات كاآلليات المتبعة في بمدية تفكح ،باإلضافة إلى تكصيات لمأسسة عممية التخطيط في
البمدية.
 .1نبذة عن المجالس البمدية المتعاقبة في بمدة تفوح
تشكمت أكؿ ىيئة محمية غير رسمية في بمدة تفكح عاـ
كقطاع غزة في العاـ

 1970كذلؾ بعد االحتالؿ

اإلسرائيمي لمضفة الغربية

 ، 1967كجاء تشكيؿ ىذه الييئة بمبادرة محمية عمى شكؿ لجنة محمية مف ثالثة كجياء

مف البمدة كمفكا بتقديـ الخدمات البمدية كفض النزاعات.
السيد محمكد إبراىيـ إزريقات

استمرت ىذه المجنة بعمميا حتى العاـ

 1979برئاسة

كمختار لمبمدة كليضطمع بمسؤكليات تنسيؽ تقديـ الخدمات ألىالي .كبالرغـ مف

محاكلة المختار العمؿ عمى مأسسة العمؿ البمدم في تفكح كتحسيف الخدمات المقدمة ألىالي البمدة ،إال أف
سياسات االحتالؿ اإلسرائيمي أجيضت جميع ىذه المحاكالت.
بعد استالـ السمطة الكطنية الفمسطينية مياـ إدارة الحكـ في الضفة الغربية عاـ

 1997كبعد ثالثة أعكاـ مف

تكقيع اتفاقية السالـ بيف منظمة التحرير الفمسطينية كاسرائيؿ في مدينة أكسمك النركيجية ،قامت السمطة الكطنية
الفمسطينية كمف خالؿ ك ازرة الحكـ المحمي بتعييف كتكميؼ سبعة مف كجياء البمدة لتأسيس أكؿ ىيئة محمية
فمسطينية في البمدة لحيف إجراء انتخابات الييئات المحمية ،كتـ تسمية الييئة المحمية في تفكح كبمدية إال أنيا لـ
تصنؼ آنذاؾ .استمر المجمس المكمؼ في عممو حتى العاـ
منتخب مف احد عشر عضكان

 2005كالذم تـ فيو تشكيؿ أكؿ مجمس بمدم

(تسعة أعضاء مف الذككر كاثنتاف مف اإلناث) ،كما زاؿ ىذا المجمس المنتخب

قائمان كيعمؿ مع رئاسة البمدية كفقان لمصالحيات المخكلة لو كفقان لقانكف الييئات المحمية الفمسطيني حتى تاريخ
إعداد ىذا التقرير.
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 .2إنجازات البمدية خالل الخمس األعوام الماضية
يكضح الجدكؿ أدناه أىـ إنجازات البمدية منذ  2005كحتى .2011
القطاع

الطرق

أىم اإلنجازات والمشاريع التطويرية

العام

تأىيؿ كتعبيد مدخؿ البمدة الرئيس

2011

شؽ طريؽ شعب الممح الخميؿ الرابط

2006

شؽ طريؽ عيف الست فرعة الزراعي

2009

تأىيؿ تعبيد طريؽ الفرش السفمي

2006
-2007

تأىيؿ كتعبيد طريؽ كركـ الغرابة البصة الرابط

2008

تأىيؿ تعبيد طريؽ لكزة القطراكنية

االتصاالت

المياه

النفايات

البنية المؤسساتية

لمبمدة

تركيب أبراج تكقية لشركة جكاؿ عدد

2010
 ،2كأبراج كطنية عدد

تأىيؿ بعض خكطكط الياتؼ األرضي ،كتطكير خدمات االنترنت (قطاع
خاص)

2011

تمديد شبكة مياه لشعب الممح،

2009

تمديد شبكة مياه لمنطقة اسطاس

2009

تمديد شبكة مياه لمنطقة اكركـ الغرابة

2008

تمديد شبكة مياه لمنطقة القطراكنية

2010

تأىيؿ شبكة المياه الداخمية الحكرة

2007

شراء حاكيات ،كاستئجار مكب نفايات جديد

-2006
2009

-2009

بناء كتشطيب مبنى البمدية كالساحات الخارجية

2010

بناء العديد مف األرصفة كالجزر كممرات المشاة كزراعة الطرؽ بأشجار

-2010

تركيب عداد مسبؽ الدفع لقسـ الكيرباء

-2009

تأىيؿ جزء مف البنية التحتية لممعب بمدم تفكح
الزينة ،كأعماؿ صيانة لكافة الطرؽ

بناء كتشطيب مدرسة النكر األساسية لمبنيف بتمكيؿ ذاتي

التعميم

 ،1كاعادة

-2005

بناء مدرسة كركـ الغرابة األساسية لمبنيف

تشطيب غرؼ صفية لمدرسة زينب كاضافة غرؼ لمدرسة عثماف
كالخنساء المختمطة

بناء كحدات صحية لمدرسة البنات األساسية كتفكح األساسية لمبنات

2009
2011
2010
2008
2011

-2008
2010

-2008
2009
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 .3الييكل التنظيمي الحالي لبمدية تفوح
في بداية العاـ

 2011تـ ترفيع تصنيؼ بمدية تفكح مف بمدية "ج" إلى بمدية "ج "+كذلؾ بعد استيفاءىا لشركط

كبناء عميو قامت بمدية تفكح بإعادة النظر في ترتيبات كتركيبات أقساميا حيث استحدثت
ىذا التصنيؼ،
ن

مجمكعة مف الدكائر كاألقساـ كالشعب التي لـ مكجكدة سابقان كذلؾ باالستناد إلى الييكمية النمكذجية لمبمديات
المصنفة "ج "+في نظاـ الييئات المحمية الفمسطينية لمعاـ

 .2007كيتككف الييكؿ التنظيمي الجديد دكف

رئاسة البمدية مف أربعة مستكيات إدارية ىي :مدير البمدية ،رؤساء الدكائر ،رؤساء األقساـ كرؤساء الشعب.
يبيف الشكؿ التالي الييكؿ التنظيمي لبمدية تفكح كالذم تـ إق ارره في مطمع العاـ

 2011مف قبؿ ك ازرة الحكـ

المحمي.
الشكل رقم  :1الييكل التنظيمي لبمدية تفوح

كما يالحظ مف الشكؿ أعاله ،يتمحكر عمؿ بمدية تفكح ضمف دائرتيف رئيسيتاف ىما الدائرة المالية كاإلدارية
كدائرة التنظيـ كالمشاريع ،كالمتاف تخضعاف إلشراؼ إدارة البمدية العامة (مدير البمدية) كالتي بدكرىا تشرؼ
مباشرة عمى قسـ العطاءات كالمشتريات .كيشرؼ رئيس البمدية عمى أعماؿ البمدية بشكؿ عاـ كيمحؽ بو دائرتا
العالقات العامة كالتخطيط كالتطكير.
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بشكؿ عاـ ،كبأخذ الخدمات التي تقكـ بيا بمدية تفكح بعيف االعتبار ،يمكف القكؿ أف الييكؿ التنظيمي لبمدية
تفكح يتناغـ مع الخدمات البمدية التي تقدميا مف ناحية ،كيتناسب مع تكجيات البمدية نحك تطكير الخدمات
المقدمة لمسكاف كتحسيف قدرة البمدية لمتخطيط مف ناحية أخرل ،كىك ما يبدك جميان في استحداث دائرة لمتخطيط
كالتطكير كقسـ لخدمات الجميكر .كبالرغـ مف ىذه االيجابيات ،إال أف ىناؾ مجمكعة مف نقاط الضعؼ في
الييكؿ التنظيمي كالتي يمكف أف تحد مستقبالن مف قدرة البمدية عمى أداء مياميا بفاعمية في حاؿ لـ يتـ
معالجتيا في إطار إعداد كتنفيذ الخطة اإلستراتيجية لمبمدة ،كىي:


احتكاء الييكمية التنظيمية عمى كصكفات كظيفية لمدكائر كاألقساـ كالشعب المختمفة ،حيث كجكد مثؿ ىذه
الكصكفات قد يشكؿ مستقبالن ايجابان فيما يتعمؽ بالمياـ كالمسؤكليات كالصالحيات المختمفة لمدكائر كاألقساـ
كخصكصاُ في المجاالت التي تتطمب التنسيؽ ما بيف الدكائر كمكافقات عمى تقديـ خدمات مف أقساـ تتبع
لدكائر مختمفة.



كجكد أىداؼ أدائية لعمؿ الدكائر كاألقساـ كالشعب المختمفة في إطار الييكؿ التنظيمي ،كىك األمر الذم
يجعؿ عممية الرقابة كتقييـ األداء بشكؿ ممنيج كمنظـ أم انر سيالن .كىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف كجكد
أمر متكقع في ظؿ كجكد الكصكفات الكظيفية ليذه
كجكد أىداؼ أدائية لمدكائر كاألقساـ كالشعب ىك ُ

الدكائر كاألقساـ كالشعب (النقطة السابقة) كفي ظؿ عدـ كجكد خطة إستراتيجية كعمميايتة كاضحة لمبمدية.

كيمكف القكؿ في ىذا اإلطار أف عممية التخطيط االستراتيجي تكفر فرصة مكاتية جدان لقياـ البمدية بتطكير
الكصكفات الكظيفية لألقساـ المختمفة بناء عمى التكجيات اإلستراتيجية في قطاع البناء المؤسسي في ىذه
الخطة.


بالرغـ مف أف فصؿ كظيفة العطاءات المشتريات عف الدائرة المالية كاإلدارية يضمف التزاـ البمدية بمبدأ
تعزيز النزاىة كالرقابة الداخمية ،إال أف دمج القسـ المالي كاإلدارم في دائرة كاحدة يحد مف قدرة البمدية -
في نفس الكقت  -عمى االلتزاـ بيذا المبدأ كيقمؿ مف فرص الرقابة الداخمية .كىنا تجدر اإلشارة إلى أف
حجـ بمدية تفكح كطبيعة أعماليا كمكازناتيا فرضت عمييا دمج القسـ اإلدارم كالمالي في نفس الدائرة ،كمع
ىذا فإف التخطيط لمتطكر المؤسسي يتطمب مستقبالن النظر في ضركرة فصؿ ىذه األقساـ مع إعادة النظر
في تككيف قسـ العطاءات كالتكريدات حيث قد يككف ممكنان إلحاقو بالدائرة اإلدارية.

 .4الموظفين والقدرات البشرية في مجال التخطيط
يعمؿ في بمدية تفكح

 36مكظفان ،منيـ  33مثبتيف كمصنفيف كفقان لنظاـ مكظفي الييئات المحمية الفمسطينية رقـ

( )1لسنة  2009ك  3مكظفيف يعممكف بنظاـ العقكد المؤقتة .يتكزع المكظفيف عمى ىيكمية البمدية التنظيمية
كالتالي:
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جدول رقم  :1توزيع الموظفين حسب الدوائر

عدد الموظفين طبيعة العمل

الدائرة/القسم

عدد الشواغر وطبيعتيا

اإلدارة

يعمؿ في ىذه اإلدارة العامة مكظفاف ىما مدير البمدية كمسؤكؿ

ىناؾ كظيفة شاغرة كاحدة،

العامة

العطاءات كالمشتريات

كىي كظيفة سكرتيرة البمدية.

الدائرة

يعمؿ في ىذه الدائرة

المالية

األقساـ كطبيعة العمؿ كالمسيات الكظيفية كالتالي:

كاإلدارية

 11مكظؼ كمكظفة مكزعكف حسب

ىناؾ أربعة كظائؼ شاغرة،
ثالثة منيا في قسـ اإلدارة.

 -مدير الدائرة1 :

الكظائؼ الشاغرة ىي :كظيفة

 -قسـ اإلدارة 6 :مكظفيف (رئيس القسـ ،مسؤكؿ شعبة

أميف المستكدع ،كظيفة

خدمات الجميكر ،مسؤكؿ نظـ المعمكمات ،مكظؼ نظـ

/سؤكؿ شؤكف المكظفيف،

معمكمات ،مراسؿ كسائؽ آلية ثقيمة)

ككظيفة حارس ،ككظيفة

 -القسـ المالي 4 :مكظفيف (رئيس القسـ ،محاسبة ،أميف

جابي.

صندكؽ ،جابي)
دائرة

يعمؿ في ىذه الدائرة  16مكظؼ مكزعيف كالتالي:

ىناؾ أربعة شكاغر في

التنظيـ

 -مدير الدائرة1 :

كظائؼ رئيسية في ىذه

كالمشاريع

 -قسـ المشاريع :يتألؼ ىذا القسـ مف ثالثة شعب يعمؿ

الدائرة ،كىي :رئيس قسـ

التخطيط

فييا  15مكظفان ،جميعيـ مف الفنييف باستثناء رئيس

التنظيـ كاألبنية كالمساحة،

القسـ كىك ميندس .يعمؿ في شعبة المياه أربعة

كرئيس شعبة المياه ،كرئيس

مكظفيف ،كفي شعبة الصحة أربعة مكظفيف ،كفي شعبة

شعبة الكيرباء ،كرئيس شعبة

الكيرباء ستة مكظفيف.

الصحة.

ال يكجد

كالتطكير

كظيفة التخطيط كالتطكير
شاغرة.

استنادان إلى التحميؿ الكارد في الجدكؿ السابؽ يمكف القكؿ أف بمدية تفكح تعاني بشكؿ كبير مف نقص نكعي في
المكظفيف ،األمر الذم يحد مف قدرتيا عمى تحسيف نكعية الخدمات التي تقدميا مف جية ،كيحد بشكؿ كبير
مف قدرتيا عمى التخطيط العمراني كالخدماتي مف جية أخرل .رغبة منيا في تطكير بنيانيا المؤسسي كفي
محاكلة لمتغمب عمى بعض مف الصعكبات التي تكاجييا نتيجة لكجكد ىذه الشكاغر ،قامت بمدية تفكح بالتعاقد
مع خبراء خارجييف ليقكمكا بمساعدتيا في كضع كصكفات كظيفية لكافة المكظفيف في البمدية (بما في ذلؾ
الكصكفات الشاغرة) كاعادة تكزيع مياـ كمسؤكليات الكظائؼ الشاغرة عمى مكظفي البمدية مف خالؿ كتب
تكميؼ تتضمف ىذه المسؤكليات.
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كبالرغـ مف أىمية ىذه الجيكد -كالتي تثنى البمدية عمييا -لتمكيف البمدية مف كضع أسس صحيحة لعممية
البناء المؤسسي كتكصيؼ الكظائؼ كتكزيع المسؤكليات كترجمة الييكمية التنظيمية إلى كصكفات كظيفية
محددة كمرتبطة بمياـ كمسؤكليات كصالحيات (باإلضافة إلى تكصيؼ الكظائؼ المختمفة) ،إال أف ىذه الجيكد
لـ تكفؿ بالضركرة تطكير عممية تقديـ الخدمات أك التخطيط بشكؿ ممحكظ ،حيث ركزت باألساس عمى التأكد
مف استم اررية تقديـ الخدمات كليس عمى تطكيرىا .فالشكاغر المكجكدة في البمدية ىي في كظائؼ محكرية
مرتبطة بالخدمات األساسية كالكيرباء كالمياه كالصحة العامة ككظائؼ تنظيمية أساسية كالتنظيـ العمراني
كالتخطيط كالتطكير ،كالتي ال يمكف القياـ بيا بفاعمية إال مف خالؿ مكظفيف متفرغيف ليا .أضؼ إلى ذلؾ،
أف عممية تخكيؿ صالحيات كمسؤكليات الكظائؼ الشاغرة ليا انعكاسات سمبية عمى الييكمية التنظيمية لمبمدية
حيث يزيد التكميؼ مف النطاؽ اإلشرافي لممكمفيف كبالتالي يحد مف قدرتيـ عمى القياـ بكظائفيـ األساسية.
كمف ىنا -كفي إطار التكجو نحك البناء المؤسساتي -تكمف الحاجة إلى قياـ بمدية تفكح بممئ الشكاغر في
الكظائؼ المحكرية ،كخصكصان المتعمقة بالتنظيـ كالتخطيط كالكيرباء.
مف ناحية أخرل ،كبالنظر إلى الخبرات كالمؤىالت العممية لكادر بمدية تفكح  ،يمكف القكؿ أف بمدية تفكح تعاني
مف ضعؼ في القدرات في عدد مف المجاالت الفنية (كالكيرباء مثالن) باإلضافة المجاالت ذات العالقة
بالتخطيط االستراتيجي كالتخطيط الحضرم ،كذلؾ بالرغـ مف كجكد مصادر بشرية ال يمكف االستيانة بيا لدل
ميندسي البمدية كمدراء الدكائر الرئيسية في مجاالت ىندسة األبنية كاإلنشاءات كالعمكـ االجتماعية كاإلدارة.
كيعتبر ىذا الضعؼ أم انر طبيعيان في سياؽ تركيز البمدية حتى المحظة عمى تقديـ الخدمات األساسية لمسكاف
كليس عمى التخطيط االستراتيجي الحضرم المتكامؿ كما ىك الحاؿ اآلف ،كفي سياؽ الشكاغر آنفة الذكر ال
سيما تمؾ المتعمقة بالتنظيـ كالمساحة كالتخطيط كالتطكير .كىنا تجدر اإلشارة إلى كجكد عكامؿ أخرل غير
مرتبطة بالقدرات البشرية تضعؼ قدرة البمدية عمى التخطيط االستراتيجي ،كالتي سنستعرضيا بإيجاز في الجزء
التالي مف ىذا التقرير.
 .5آلية التخطيط المتبعة ومحددات عممية التخطيط
قامت بمدية تفكح في العاـ

 2004كبمساعدة فنية خارجية بإعداد خطة تنمكية خمسية لألعكاـ

2009-2005

ركزت فييا عمى النيكض بالكاقع المؤسسي كالتنظيمي لمبمدية كزيادة قدرتيا عمى تقديـ خدمات أفضؿ
لممكاطنيف ،ككانت ىذه ىي المرة األكلى التي تقكـ فييا البمدية بعممية تخطيط استراتيجي بالرغـ مف أف ىذه
العممية لـ تستند إلى مبادئ التخطيط المتكامؿ كالمشاركة المجتمعية حيث ركزت عمى كضع استراتيجيات عمؿ
لتطكير عمؿ البمدية كخدماتيا في القطاعات األساسية.
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كما كلـ تتضمف ىذه الخطة استراتيجيات أك نظـ عمؿ لمأسسة عممية التخطيط االستراتيجي في البمدية كجعميا
عممية سنكية تخضع لممشاركة كالرقابة كالتقييـ المجتمعي .كبيذا لـ يتـ ترجمة الخطة الخمسية لخطط سنكية
مفصمة كلـ تنعكس جميان في خطط كمكازنات البمدية السنكية ،بالرغـ مف محاكالت البمدية ضماف ذلؾ ،ككانت
األسابب الرئيسية كراء ذلؾ ىي ضعؼ مأسسة عممية التخطيط داخؿ البمدية كعدـ تكفر التمكيؿ الالزـ لتنفيذ
الخطة كعدـ كضكح اآللية لترجمة الخطة كدمجيا في عممية التخطيط السنكم التي تقكـ بيا البمدية .كمف ىنا،
يمكف القكؿ أف خبرة بمدية تفكح في التخطيط االستراتيجي المتكامؿ كالمستند إلى مبادئ المشاركة محدكدة
نسبيان.
تقكـ بمدية تفكح بعممية تخطيط سنكية في إطار إعداد مكازنتيا السنكية ،حيث تبدأ ىذه العممية في الربع األخير
مف كؿ عاـ عند استالـ البمدية لبالغ إعداد المكازنة مف ك ازرة الحكـ المحمي كالذم تطمب فيو الك ازرة مف
البمديات إعداد مكازناتيا لمعاـ التالي كفقان لمجمكعة مف اإلرشادات اإلجرائية كالمحددات ،كأىميا عدـ كجكد
عجز في المكازنة السنكية كعدـ زيادة المكازنة السنكية بشكؿ عاـ كعدـ زيادة مخصصات بنكد الصرؼ
المختمفة بشكؿ خاص عف نسب معينة بدكف إعطاء مبررات كاضحة لذلؾ ،كبيذا يمكف القكؿ أف الخطة
السنكية لمبمدية تعتمد بشكؿ كبير عمى السنة السابقة كخط أساس.
جرت العادة بأف يقكـ مدير الدائرة المالية كاإلدارية في بمدية تفكح بالتنسيؽ مع رئيس كمدير البمدية بعد استالـ
بالغ المكازنة بالدعكة الجتماع لرؤساء الدكائر كاألقساـ لمتشاكر حكؿ بناء المكازنة ،حيث يتـ في ىذا االجتماع
نقاش احتياجات االقساـ المختمفة مف مكظفيف (المكازنة التشغيمية) كاحتياجات البمدة مف مشاريع تطكيرية ذات
أكلكية كالتكقعات بشأف إيرادات المشاريع المختمفة كالكيرباء كالمياه (الممكازنة الربحية) كذلؾ لمخركج بأكجو
كأكلكيات الصرؼ لمعاـ التالي ،كالتي جرت العادة أف تتمحكر حكؿ تطكير قطاعات المياه كالكيرباء كشراء
أراضي لتخصيصيا الحتياجات تطكير مرافؽ عامة مستقبمية.
كيتـ في ىذا االجتماع تحديد المشاريع التنمكية التي تـ التزاـ جيات ممكلة بدعميا خالؿ العاـ كذلؾ الدراجيا
ضمف المكازنة التطكيرية لمبمدية (مع تحديد مصدر كحجـ التمكيؿ الخارجي كااللتزامات المترتبة عمى البمدية
مقابؿ ىذه المشاريع) .ىنا تجدر اإلشارة إلى أف المكازنة التطكيرية الممكلة ذاتيان غالبان ما تككف قميمة كذلؾ
لتدني الميزانية الربحية لتدني اإليرادات ،األمر الذم يحد بشكؿ كبير مف قدرة البمدية عمى القياـ بمشاريع
كبناء عمى نتائج ىذا االجتماع ،يقكـ المدير المالي بإعداد المكازنة
تطكيرية كبيرة في البمدة بتمكيؿ ذاتي.
ن

لعرضيا لمنقاش كاإلقرار مف المجمس البمدم بحضكر مدير البمدية كرؤساء الدكائر قبؿ إرساليا لك ازرة الحكـ
المحمي لممراجعة كالمصادقة ،كبدكف أم مشاركة مف مؤسسات المجتمع المدني أك أم شخصيات اعتبارية مف

تفكح .كبطبيعة الحاؿ ،نظ انر لعدـ ارتباط عممية كضع المكازنة بخطة إستراتيجية أك أىداؼ أدائية كانعداـ
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المشاركة المجتمعية في إعداد المكازنة ،فغالبان ما يتـ تخصيص المصادر المالية لممشاريع كاألنشطة كفقان
لتقديرات المجمس البمدم ،كالتي غالبان ما تتأثر بتقديرات الطاقـ الكظيفي في البمدية.
إف محددات عممية التخطيط في البمدية ال تقتصر فقط عمى غياب التخطيط االستراتيجي كضعؼ قدرات
الكادر في ىذا المجاؿ ،كانما ترتبط أيضا بمجمكعة مف العكامؿ التي تحد مف قدرة البمدية عمى التخطيط
االستراتيجي .كيمكف تمخيص ىذه العكامؿ فيما يأتي:
 عدم توفر المخططات الييكمية والتفصيمية الالزمة لمتخطيط الحضري بعيد المدى ،حيثالمخطط الييكمي الحالي لبمدية تفكح الػ

ال يتعدل

 1200دكنـ كىي مساحة مستغمة بشكؿ شبو كامؿ كبالتالي ال

تتيح المجاؿ لمتكسع العمراني .المساحة المتبقية مف أراضي بمدية تفكح كالتي تزيد عف

 6000دكنـ ال

يكجد ليا مخطط ىيكمي كيجرم العمؿ حاليان عمى إعداد الدراسات الالزمة لرسـ مخطط ىيكمي ليا،
كالذم سيتـ مف خاللو رسـ األبنية كالمرافؽ كالشكارع القائمة في ىذه المنطقة ،كاعادة تصنيؼ األراضي
كاستخداماتيا ككضع المقترحات لمشكارع الرئيسية كالمرافؽ العامة المقترحة في البمدة .كبالرغـ مف ىذا
التطكر اإليجابي ،إال أف امكانية االعتماد عمى المخطط الييكمي الجديد في رسـ خطة لمتنمية الحضرية
ستجابيا مجمكعة مف الصعكبات كالمحددات كذلؾ لعدد مف العكامؿ كأىميما عدـ إفراز األراضي
لمعرفة حدكد الممكيات المختمفة سكاء كانت عامة أك خاصة ،كعدـ كجكد مخططات تفصيمية ألراضي
البمدية ،ككجكد أبنية كمرافؽ كشكارع قائمة خارج حدكد منطقة التنظيـ الحالي كالتي ستشكؿ أم انر كاقعان
يتكجب التعامؿ معو.
 -المديونية الكبيرة وضعف التمويل الذاتي:

فبالرغـ مف أف بمدية تفكح تحقؽ أرباحان مف مشاريع المياه

كالكيرباء كجمع النفايات التي تديرىا ،إال أف مديكنية البمدة الكبيرة كسدادىا ليذه المديكنية تحد مف
امكانية االستفادة مف األرباح لتغطية تكاليؼ مشاريع تنمكية كبيرة بحاجة ليا البمد كمشركع إعادة تأىيؿ
كتكزيع كتكسعة شبكة المياه كالكيرباء ،كشؽ كفتح الشكارع ،كمشركع الصرؼ الصحي ،كمشاريع األبنية
المدرسية كالمرافؽ العامة المختمفة .كنتيجة لذلؾ تجد البمدية نفسيا غير قادرة عمى التخطيط الفعاؿ
لمشاريعيا حيث تجد نفسيا مضطرة لمقياـ بمشاريع مجزكءة كغير متكاممة لسد االحتياجات الطارئة،
التي غاليان ما تقمؿ مف كفاءة استخداـ المصادر المالية.
فعمى سبيؿ المثاؿ ،تضطر البمدية أحيانا إلى اتخاذ قرار بتعبيد أك إعادة تعبيد شارع بدكف القياـ بأعماؿ
البنية التحتية كالمياه كالكيرباء الضركرية كذلؾ لعدـ كجكد التمكيؿ الالزـ ،كبعد فترة تجد نفسيا مضطرة
إلى القياـ بأعماؿ حفريات في ذات الشارع لمقياـ بأعماؿ تأىيؿ أك تكسعة لشبكات المياه كالكيرباء.
كيزيد ىذا الكضع سكءان في المناطؽ خارج المخطط الييكمي ،حيث تضطر البمدية إلى مد خطكط المياه
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كالكيرباء لممساكف التي اضطرت لترخيصيا سابقان في ىذه المناطؽ بدكف معرفة االحتياجات المستقبمية
ليذه المناطؽ مف بنى تحتية ،كتعتمد في ذلؾ عمى تقديرات ميندسييا كليس عمى أسس تخطيطية
سميمة .كىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف البمدية نجحت بالرغـ مف ىذه الظركؼ الصعبة مف تمبية عدد
كبير مف االحتياجات األساسية لمسكاف كذلؾ مف خالؿ ترشيد الخدمات ككضع أكلكيات كاضحة
لمصرؼ عمى األنشطة التنمكية.
باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف

كبر النفقات التشغيمية (ركاتب كمستيمكات كأثماف كقكد إلى ما ىنالؾ مف

نفقات مرتبطة بعمؿ البمدية) بالمقارنة مع اإليرادات مف الخدمات كالمشاريع الربحية (الكيرباء كالمياه
كالنفايات) يحد مف قدرة البمدية عمى تخصيص مصادر مالية لممشاريع التنمكية مف جية ،كيجد مف
قدرتيا عمى تبرير الزيادة في المكازنة التشغيمية لتعييف مكظفيف جدد (ىذا يشمؿ مدير التخطيط
كالتطكير).
مف الجدير بالذكر ،أنو ليس لدل

البمدية قدرة عمى زيادة إيراداتيا مف المشاريع الربحية _كخصكصان

المياه -كذلؾ لشح المياه ،حيث تباع المياه بسعر كاحد لمجميع بغض النظر عف الكمية المستيمكة
(كاألصؿ أف يككف ىناؾ جدكؿ لألسعار كفقان لكمية االستيالؾ)

 ،مما يحد أيضان مف قدرتيا عمى تمكيؿ

المشاريع التنمكية ذاتيا أك تعييف مكظفيف جدد .مع العمـ أف ىناؾ نسبة فاقد كبيرة نسبيان في الشبكة
تضطر البمدية لتغطيتيا مف ايرادتيا الخاصة ،كىك ما يضعؼ أيضان المكازنة الربحية.
مع أف قمة اإليرادات تعظـ الحاجة –نظريان -إلى تحديد أكلكيات الصرؼ كاالستثمار ،إال أف احتياجات
بمدية تفكح التنمكية المتعددة كذات نفس األىمية النسبية تجعؿ مف الصعب عمى البمدية المفاضمة بيف
أكلكيات الصرؼ .لذا ،فإف عممية مأسسة التخطيط االستراتيجي تكاجو إشكالية رئيسية كىي عدـ قدرة
البمدية المالية عمى تغطية االحتياجات التطكيرية الرئيسية لمبمدة في القطاعات المختمفة .بمعنى آخر ،إف
الضعؼ المالي الذم تعاني منو البمدية يؤثر كسيؤثر بشكؿ ممحكظ عمى قدرة البمدية لتنفيذ خططتيا
اإلستراتيجية كمشاريعيا في إطار ىذه الخطة.


ضعف التمويل الخارجي لمشاريع البنية التحتية ذات األولوية من جية ،وعزوف الممولين عن التعامل
مع المجمس البمدي ألسباب سياسية.

ىذا يفاقـ مف إشكالية عدـ قدرة البمدية عمى التخطيط طكيؿ األمد

لألسباب آنفة الذكر ،حيث ال تستطيع البمدية تمكيؿ المشاريع الحيكية بدكف تمكيؿ خارجي.


ضعف القدرة عمى التحميل االستراتيجي لالحتياجات التنموية في البمدة لغياب المعمومات الالزمة لذلك
من جية وغياب الرؤية المشتركة لمستقبل تفوح االقتصادي واالجتماعي والثقافي من جية أخرى.
بالرغـ مف مسؤكليتيا عف قطاعات الصحة العاـ ،كالكيرباء كالمياه كالتنمية االقتصادية المحمية كالى حد
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ما التعميـ كالثقافة كالرياضة ،إال أف بمدية تفكح ال تمتمؾ القدر الكافي مف المعمكمات عف ىذه القطاعات
بشكؿ يمكنيا مف التخطيط االستراتيجي لتطكير كتنمية ىذه القطاعات .كيقمؿ مف ىذه القدرة أيضان عدـ
كجكد تصكر مشترؾ حكؿ مستقبؿ كؿ مف ىذه القطاعات ،فمثالن ال تكجد رؤية حكؿ نكع االقتصاد المحمي
الكاجب تنميتو في تفكح أك حكؿ طبيعة المدارس كامكانية الكصكؿ إلييا ،األمر الذم يجعؿ عممية
االستثمار التطكيرم في ىذه القطاعات

–كما ىك الحاؿ في معظـ البمديات الفمسطينية ضمف نفس

التصنيؼ -عممية ميكانيكية تركز عمى تحديد أكجو الصرؼ كال ترتبط بتكجو تنمكم استراتيجي متكسط أك
بعيد المدل في أغمب األحياف .كىنا يمكف القكؿ أف عممية جمع كتحميؿ المعمكمات التي تقكـ بيا بمدية
تفكح حاليا في إطار عممية التخطيط اإلستراتيجي تكفر أرضية مكاتية جدان لتحسيف عممية التخطيط ككضع
رؤية عامة لمبمدة كالقطاعات المختمفة لمبناء عمييا مستقبالن.


قمة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في تفوح ألغراض التخطيط وتحديد االحتياجات التطويرية
واالستفادة من فرص بناء الشراكات المحمية لتقديم خدمات أفضل لممواطنين:

كما أشرنا سابقان ،تتـ

عممية التخطيط السنكية التي تقكـ بيا بمدية تفكح في إطار إعدادىا لمكازنتيا السنكية بمعزؿ عف مؤسسات
المجتمع المدني في البمدة ،األمر الذم ال يم ّكف البمدية مف االستفادة بشكؿ فعاؿ مف مصادر ىذه
المؤسسات المالية كالبشرية في عممية التخطيط كال يم ّكنيا أيضا مف االستفادة مف خدمات كبرامج ىذه
المؤسسات في تقديـ خدمات أفضؿ لممكاطنيف .كىنا تجدر اإلشارة إلى أف مأسسة عممية التخطيط في
البمدية كجعؿ ىذه العممية شاممة بشكؿ يضمف عمؿ جميع المؤسسات المحمية في تحقيقيا يتطمب قد انر
كبي انر مف المشاركة في إعداد ىذه الخطط ،كتكفر عممية التخطيط االستراتيجي التي بدأت بيا البمدية حديثان
فرصة ممتازة لتكاتؼ الجيكد كبناء الشراكات المحمية باتجاه تحميؿ االحتياجات التطكيرية المختمفة في
مختمؼ القطاعات كتحقيؽ أىداؼ البمدية االستراتيجية لتمبية ىذه االحتياجات كالنيكض بكاقع البمدة.
 .6الخالصة والتوصيات لمأسسة التخطيط االستراتيجي في بمدية تفوح
تحاكؿ بمدية تفكح جاىدة التخطيط لتحقيؽ التنمية المحمية في تفكح كذلؾ مف خالؿ عممية إعداد كتنفيذ المكازنة
السنكية مف جية ،كالتكاصؿ مع جيات مانحة مختمفة لتمكيؿ مشاريع لتطكير البنية التحتية كالخدماتية األخرل،
كقد نجحت جيكد البمدية ىذه في تنفيذ مجمكعة كبيرة مف المشاريع الحيكية التي حسنت مف كاقع البمدة
كمستكل الخدمات ،كخصكصان في قطاعات التعميـ كالشكارع كالكيرباء .بالرغـ مف ىذا ،تعاني البمدية مف
مجمكعة مف المحددات الداخمية كالعكامؿ الخارجية التي تحد مف قدرة البمدية عمى التخطيط بشكؿ متكامؿ
كالتي تتمخص في األتي:
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عمى مستكل التخطيط الحضرم كالتنظيـ تفتقر البمدية إلى مخططات ىيكمية كتفصيمية ،األمر الذم ال
يمكنيا مف االضطالع بمسؤكلياتيا التنظيمية كيحد مف قدرتيا عمى التخطيط الفعاؿ كالكفؤ لمشاريع البنى
التحتية كالتي يتطمب التخطيط الفعاؿ ليا معرفة مستقبؿ المناطؽ التي تنفذ فييا كىك ما تكفرة المخططات
الييكمية كالتفصيمية .كيحد مف قدرة البمدية عمى القياـ بمسؤكلياتيا التنظيمية شغكر كظيفة مدير قسـ
التنظيـ كاألبنية كالمساحة كعدـ كجكد أم مكظفيف في ىذا القسـ.



قامت بمدية تفكح بمبادرات ىامة لتحسيف بنيانيا المؤسسي حيث استعانت بخبراء خارجييف لكضع
كصكفات كظيفية لجميع المكظفيف كقامت أيضان بتطكير إجراءاتيا الداخمية لتحسيف تقديـ الخدمات
لممكاطنيف .كبالرغـ مف ىذا ،تعاني البمدية مف ضعؼ القدرات عمى مستكل التخطيط لمبناء المؤسسي
كالذم يتمخص في عدـ كجكد جسـ كظيفي متخصص كقادر مف حيث التدريب كالخبرات داخؿ البمدية
لتكلي مسؤكلية البناء المؤسسي كتطكير المصادر البشرية في البمدية ،حيث يقتصر دكر الدائرة اإلدارية
فييا –كالتي تقع ضمف مسؤكلياتيا حسب الكصكفات الكظيفية لمكظفييا مياـ تطكير المصادر البشرية
كالنظـ اإلدارية كالمالية -عمى متابعة األعماؿ كاإلجراءات اإلدارية .كيمكف القكؿ أف ىذا أمر طبيعي في
ظؿ غياب خطط التطكير كالبناء المؤسسي لدل البمدية.



ضعؼ الخبرات في مجاؿ التخطيط البمدم المتكامؿ ،كىذا مرده شغكر كظيفة التخطيط كالتطكير مف جية
كعدـ تكفر الخبرات الكافية لدل كادر البمدية في ىذا المجاؿ .كيزيد مف إشكالية ضعؼ الخبرات في
مجاؿ التخطيط االستراتيجي المتكامؿ عدـ تكفر المعمكمات حكؿ القطاعات المختمفة كالالزمة لمتخطيط
الفعاؿ ،باإلضافة إلى عدـ كجكد رؤل مشتركة كمؤشرات محددة لتطكير ىذه القطاعات.



محدكدية تمكيؿ البمدية كالتي تجعؿ المفاضمة بيف المشاريع التطكيرية أم انر في غاية الصعكبة ،حيث تجد
البمدية نفسيا مضطرة إلى تنفيذ مشاريعيا عمى فترات طكيمة كبطريقة مجزكءة في كثير مف األحياف كذلؾ
لسد االحتياجات الطارئة عمى أكثر مف صعيد .كيزيد عدـ كجكد تكجو مؤسساتي داخؿ البمدية لبناء
الشراكات كالتحالفات كالتخطيط المشترؾ مع مؤسسات المجتمع البمدم إلحقاؽ التنمية المتكاممة في تفكح
مف إشكالية ضعؼ التمكيؿ ،حيث ال تقكـ البمدية في إطار إعداد خططتيا السنكية بإشراؾ مؤسسات
المجتمع المدني في تحديد أكلكيات الصرؼ عمى المشاريع التنمكية لمسنة التالية كبالتالي ال تحمؿ مدل
إمكانية االستفادة مف المصادر البشرية كالتمكيمية رأس الماؿ االجتماعي ليذه المؤسسات في دعـ خطط
البمدية في غالب األحياف.
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إف المحددات الكاردة أعاله ال تؤثر فقط عمى مخرجات عممية التخطيط كالتدخالت التنمكية التي تقكـ بيا بمدية
تفكح ،كانما تؤثر أيضان عمى قدرة البمدية لمأسسة التخطيط االستراتيجي في منظكمة عمميا بفاعمية .لذلؾ،
كلتتمكف بمدية تفكح مف بناء قدراتيا المكسساتية بشكؿ عاـ كقدرتيا لمتخطيط االستراتيجي المتكامؿ كمأسسة
عممية التخطيط االستراتيجي بشكؿ خاص ،فإنو الضركرم عمؿ ما يأتي:


البدء في عممية إفراز األراضي التابعة لتفكح كالكاقعة داخؿ كخارج المخطط الييكمي الحالي لتمكيف البمدية
مف تعزيز قدرتيا عمى كضع مخططات ىيكمية كتفصيمية أكثر كاقعية مما ىك الحاؿ خاليان كتتالئـ مع
حجـ الممكيات الخاصة كالعامة.



اإلسراع في انجاز المخطط الييكمي المكسع لمبمدية ،مع التأكيد عمى ضركرة االستفادة مف مخرجات عممية
التخطيط االستراتيجي الجارية حاليان في كضع السمات العامة لمخطط الييكمي ،كخصكصان نص الرؤيا
كالذم يصكر الكضع المستقبمي لمبمدية كتحميؿ القطاعت المختمفة.



البدء في كضع المخططات التفصيمية لممخطط الييكمي حاؿ انتياؤه كاق ارره كذلؾ لتمكيف دائرة التنظيـ
كالمشاريع مف القياـ بمياميا المتعمقة بالتنظيـ كالترخيص كالتخطيط الحضرم بشكؿ أفضؿ.



البدء بأقرب فرصة ممكنة بتحديث الكصكفات الكظيفية لمدكائر كاألقساـ المختمفة كذلؾ لتحديد المسؤكليات
كالمياـ كالصالحيات بشكؿ مفصؿ ،مع التأكيد عمى ضركرة ربط ىذه الكصكفات مع الخطة االستراتيجية
التي يجرم العمؿ عمييا حاليان بحيث تحدد ىذه الكصكفات مسؤكليات محددة لمدكائر كاألقساـ في تحقيؽ
أىداؼ الخطة االستراتيجية.



بالتزامف مع التكصية السابقة ،مراجعة الكصكفات الكظيفية لممكظفيف بحيث تحدد بشكؿ أفضؿ المياـ
كالمسؤكليات كالصالحيات ك ُؿ عمى حدا ،كتحدد أيضان األىداؼ األدائية لكؿ مكظؼ لتككف ىذه أساسان
لعممية التقييـ التي تتـ سنكيان .كىنا فال بد مف التأكيد عمى ضركرة أف ترتبط األىداؼ األدائية مع الخطة
االستراتيجية بنفس الطريقة التي كرد ذكرىا في التكصية السابقة.



كضع خطة قابمة لمتطبيؽ لممئ الشكاغر في الكظائؼ المحكرية ،ال سيما كظيفة رئيس قسـ التنظيـ
كاألبنية كالمساحة ،كرؤساء أقساـ الكيرباء كالمياه ،حيث أف استمرار شغكر ىذه الكظائؼ ال يؤثر فقط
عمى الخدمات األساسية التي تقدميا البمدية ،كانما يؤثر سمبان عمى قدرة البمدية عمى التخطيط الفعاؿ
لمجاالت عمميا األساسية.
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اجلزء الثالث :مأسسة عملية التخطيط التنموي اإلسرتاتيجي يف البلدية
إف مف أىـ أىداؼ مأسسة عممية التخطيط التف
المراحؿ األربع األكلى حسب دليؿ

مك م اإلستراتيجي في بمدية

تفكح  ،كال سيما بعد االنتياء مف

التخطيط التنمكم اإلستراتيجي لممدف كالبمدات الفمسطينية لك ازرة الحكـ

المحمي  ،ىك تحديد كحدة خاصة بالتخطيط التنمكم اإلستراتيجي لضماف التزاـ البمدية بتطكير كتطبيؽ الخطط
اإلستراتيجية كمتابعتيا كتقييميا.
كضمف ىذا السياؽ ،ييدؼ ىذا الجزء مف التقرير كضع مقترحات لتنظيـ كتحديد المسؤكليات كالصالحيات
بناء عمى تعميمات كتكجييات دليؿ التخطيط
داخؿ بمدية تفكح فيما يتعمؽ بعممية التخطيط التنمكم اإلستراتيجي ن

التنمكم اإلستراتيجي .كبذلؾ يعرض ىذا الجزء مكقع كحدة التخطيط التنمكم اإلستراتيجي ضمف ىيكمية البمدية
الحالية ،المياـ الكظيفية ليذه الكحدة كالكاجبات كالمسؤكليات لمكظؼ كحدة التخطيط التنمكم اإلستراتيجي.
.1

اقتراح لموقع وحدة التخطيط التنموي اإلستراتيجي في الييكمية الحالية لمبمدية

إف الييكمية الحالية لبمدية تفكح تتضمف كجكد كحدة "التخطيط كالتطكير" كالتي تعتبر مياميا الكظيفية كمياـ
كحدة التخطيط التنمكم اإلستراتيجي المقترحة ،كبذلؾ ال يكجد ضركرة إلنشاء كحدة جديدة بؿ بإمكاف ىذه
الكحدة قيادة عممية التخطيط التنمكم لمبمدة كمف الميـ أف يتـ تعييف مكظؼ مسئكؿ لمقياـ بمياميا.
.2

عالقة الوحدة مع الوحدات الداخمية في البمدية وجميع أطراف المصالح عمى المستوى المحمي
والوطني

تعتبر كحدة التخطيط التنمكم اإلستراتيجي ىي "المحرؾ الرئيسي لعممية التخطيط التنمكم اإلستراتيجي في
البمدة كبذلؾ عمييا نسج عالقات مع أطراؼ مختمفة داخؿ البمدية كعمى المستكل المحمي مع أصحاب العالقة
في بمدة تفكح كعمى المستكل الكطني أيضا .كبشكؿ عاـ ،يمكف تصنيؼ أنكاع ىذه العالقة في ثالثة محاكر
رئيسية ،أال كىي :تعاكف كتنسيؽ كتزكيد بالمعمكمات ،مساعدة كاسناد فني ،متابعة كتقييـ.
كيختمؼ ىذا بطبيعة العالقة مع كؿ طرؼ (أقساـ كدكائر البمدية ،المجمس البمدم ،لجاف العمؿ المتخصصة،
لجنة ممثمي أصحاب العالقة ،شركاء تنفيذ المشاريع التنمكية مف قطاع خاص كمؤسسات مجتمع مدني كذلؾ
عمى المستكل المحمي مف جية ،كمع ك ازرات السمطة الكطنية الفمسطينية عمى المستكل الحككمي مف جية
أخرل) ،كما ىك مكضح في الشكؿ رقـ .2
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الشكل رقم  :2عالقة وحدة التخطيط التنموي اإلستراتيجي مع جميع أطراف المصالح عمى المستوى المحمي والوطني

.3

الميام الوظيفية لوحدة التخطيط والتطوير

بناء عمى إجراءات دليؿ التخطيط التنمكم اإلستراتيجي لممدف كالبمدات الفمسطينية ،ستتكلى بمدية تفكح عممية
تحضير الخطة التنمكية اإلستراتيجية لمبمدة ،كبذلؾ ال بد أف يشمؿ ذلؾ ثالث مياـ كظيفية رئيسية لكحدة
التخطيط التنمكم اإلستراتيجي كالتالي:1


تحضير الخطة اإلستراتيجية التنموية :تتضمف ىذه الميمة مف جية إدارة تحضير الخطة اإلستراتيجية التنمكية بشكؿ
دكرم مع األطراؼ المعنية في البمدة كذلؾ حسب تحميؿ أصحاب العالقة كبناء عمى إجراءات دليؿ التخطيط التنمكم
اإلستراتيجي لمبمدات كالمدف الفمسطينية كبضماف مشاركة كتمثيؿ مجتمعي كاسع كبشكؿ يضمف تبادؿ المعرفة
كالمعمكمات بشفافية كبآليات مساءلة كاضحة .كمف جية أخرل،

تجييز خطط التنفيذ السنكية المنبثقة عف الخطة

اإلستراتيجية التنمكية تحديد المشاريع التي سيتـ تنفيذىا مف قبؿ البمدية بشكؿ مباشر كمساعدة رؤساء األقساـ
كمسئكلي الكحدات اإلدارية المختمفة في إعداد خطط التنفيذ السنكية المنبثقة عف الخطة اإلستراتيجية التنمكية المعتمدة
كالخاصة بأقساميـ ككحداتيـ اإلدارية كالمتابعة مع القسـ المالي إلدراج ىذه الخطط التنفيذية ضمف مكازنة البمدية
السنكية.


إدارة الخطة اإلستراتيجية :تشمؿ إدارة الخطة اإلستراتيجية التنسيؽ مع مسئكلي الكحدات اإلدارية المختمفة في البمدية
لتحضير مقترحات المشاريع التفصيمية كدراسات الجدكل االقتصادية لممشاريع المنكم تنفيذه ا ،باإلضافة إلى التنسيؽ
مع رئيس البمدية كالمجمس كالمؤسسات المحمية المشاركة في تنفيذ الخطة في عممية تجنيد األمكاؿ الالزمة لتنفيذ

1

تـ تحديد ىذه المياـ الكظيفية الرئيسية بناء عمى إجراءات كالمراحؿ الرئيسية المدرجة في دليؿ التخطيط التنمكم اإلستراتيجي لممدف كالبمدات الفمسطينية.
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الخطة ،كالتنسيؽ مع ك ازرة الحكـ المحمي لمتابعة عممية إدراج المشاريع التنمكية المختمفة المتعمقة بالبمدية كبالمؤسسات
المحمية األخرل التي ستنفذ مف قبؿ الك ازرات المختمفة ضمف الخطط القطاعية لتمؾ الك ازرات .كما ستشمؿ إدارة الخطة
اإلستراتيجية مساعدة المجمس البمدم في عممية التحضير إلبراـ عقكد كاتفاقيات كمذكرات تفاىـ مع مؤسسات المجتمع
المدني كالقطاع الخاص كممثمي المجتمع المحمي كالتركيج لممشاريع المكجية لمقطاع الخاص كمؤسسات المجتمع
المدني.


تقييم اإلنجازات المتعمقة بتنفيذ الخطة اإلستراتيجية :مف الميـ أف تقكـ كحدة التخطيط التنمكم اإلستراتيجي بمتابعة
خطط التنفيذ السنكية بشكؿ سنكم؛ بحيث تككف المتابعة مف خالؿ ضبط المشاريع المتأخرة التي لـ تنفذ في عاـ ما
بحسب ما كاف مخطط ليا ،كأيضا مف خالؿ ضبط المشاريع التي نفذت بشكؿ ُم َسّبؽ ككاف مف المفترض تنفيذىا في
أعكاـ الحقة .كلتحقيؽ ذلؾ ،مف الميـ متابعة التقدـ في التنفيذ مع جميع األطراؼ الفاعمة كالتي ستككف مسئكلة عمى
تنفيذ ىذه المشاريع كذلؾ مف خالؿ عقد اجتماعات دكرية كمتابعة التقارير مف الجيات المختمفة ،لمتابعة التقدـ في
سير العمؿ كحشد المكارد المحمية كالخارجية كالتنسيؽ ما بيف جميع األطراؼ .كما

أنو مف الميـ إجراء تقييـ سنكم

لمدل تحقؽ األىداؼ التنمكية التي حددتيا الخطة؛ عمى أف يرتكز التقييـ عمى المؤشرات التنمكية التي تـ تحديدىا
مسبقان في مصفكفة المتابعة كالتقييـ كذلؾ بمشاركة جميع األطراؼ المعنية.
كبعد االنتياء مف إعداد التقييـ السنكم لمخطة كاطالع المجمس المحمي عمى نتائج ىذا التقييـ ،يصبح مف الضركرم
إطالع المجتمع المحمي أيضان عمى ىذه النتائج كذلؾ مف خالؿ عقد لقاء مجتمعي) البيت المفتكح( .كضمف ىذا
اإلطار ،كبعد االنتياء مف عممية المتابعة كالتقييـ السنكية لمخطة ،مف الميـ مراجعة خطط التنفيذ السنكية كتحديثيا

كذلؾ باالعتماد عمى ما نتج مف تكصيات خالؿ عممية المتابعة كالتقييـ.
.4

الواجبات والمسؤوليات الوظيفية لموظف وحدة التخطيط والتطوير

عمى صعيد مأسسة التخطيط االستراتيجي في البمدية ،فإف التكصية الرئيسية ىي أف تقكـ البمدية بتعييف مكظؼ جديد
ليشغؿ منصب مدير التخطيط كالتطكير بأسرع كقت ممكف ليضطمع بالمسؤكليات التالية ،بالتنسيؽ الكثيؽ مع مدير البمدية
كرؤساء الدكائر كاألقساـ:


إدارة عممية مراجعة كاعداد الخطة اإلستراتيجية التنمكية بشكؿ دكرم.



مساعدة رؤساء األقساـ كمسئكلي الكحدات اإلدارية المختمفة في إعداد خطط التنفيذ السنكية المنبثقة عف الخطة
اإلستراتيجية التنمكية المعتمدة كالخاصة بأقساميـ ككحداتيـ اإلدارية كالمتابعة مع الكحدة المحاسبية إلدراج ىذه الخطط
التنفيذية ضمف مكازنة البمدية السنكية.



بناء عمى ما سبؽ ،تجييز خطط التنفيذ السنكية المنبثقة عف الخطة اإلستراتيجية التنمكية المعتمدة.
ن
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التنسيؽ مع مؤسسات المجتمع المحمي كالمجاف المحمية المختمفة إلعداد الدراسات القطاعية الالزمة لتحديد االحتياجات
التنمكية في البمدة ،كالتنسيؽ مع مسئكلي الكحدات اإلدارية المختمفة في البمدية لتحضير مقترحات المشاريع التفصيمية
كدراسات الجدكل االقتصادية لممشاريع المنكم تنفيذىا.



التنسيؽ مع ك ازرة الحكـ المحمي لمتابعة عممية إدراج المشاريع التي ستنفذ مف قبؿ الك ازرات المختمفة ضمف الخطط
القطاعية لتمؾ الك ازرات.



التركيج لممشاريع المكجية لمقطاع الخاص كمؤسسات المجتمع المدني.



تنفيذ عمميات المتابعة كالتقييـ السنكم لمخطة بمشاركة مف يمزـ مف ذكم العالقة.



تحديث خطط التنفيذ بشكؿ سنكم في ضكء عمميات المتابعة كالتقييـ.



إطالع رئيس البمدية كالمجمس البمدم عمى مدل تقدـ اإلنجاز في الخطة اإلستراتيجية بشكؿ دكرم كمكثؽ.



اإلشراؼ عمى عممية إعداد كتحديث المكقع االلكتركني الخاص بالبمدية كتحضير المادة المكتكبة الخاصة بذلؾ.

.5

المؤىالت والخبرات المطموبة لمدير التخطيط والتطوير

المؤىالت كالخبرات التي يجب أف تككف لدل مدير التخطيط كالتطكير يجب أف ال تقؿ عف اآلتي:


شيادة بكالكريكس في التخطيط الحضرم أك االقتصاد أك دراسات التنمية أك اإلدارة ،مع إعطاء األفضمية
لحممة شيادة الماجستير أك أعمى في ىذه المجاالت.



خبرة ال تقؿ عف سبع سنكات في مجاالت مرتبطة ارتباط مباشر بالتطكير المؤسسي كبناء القدرات
كالتخطيط االستراتيجي.



خبرة في مجاؿ المتابعة كالتقييـ كاعداد الدراسات ال تقؿ عف ثالثة سنكات.



إجادة تامة الستخداـ تطبيقات الحاسكب األساسية لشركة مايكركسكفت.



مستكل عالي مف اإلجادة لكتابة المغة العربية كمستكل متكسط في الكتابة كالمحادثة في المغة االنجميزية.
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.6

إجراءات العمل الخاصة بوحدة التخطيط التنموي اإلستراتيجي

بناء عمى المنيجية المتبعة في دليؿ التخطيط

الشكل رقم  :3مراحل عممية التخطيط التنموي اإلستراتيجي حسب الدليل

التنمكم اإلستراتيجي لممدف كالبمدات الفمسطينية
كآليات مأسسة عممية التخطيط التنمكم اإلستراتيجي
في الييئات المحمية ،فإف ىنالؾ خمسة إجراءات
عمؿ رئيسية خاصة بكحدة التخطيط التنمكم
اإلستراتيجي ضمف عممية التخطيط لمتجمع السكاني
المستيدؼ ،بحيث يجب الرجكع إلى الدليؿ
لتفاصيؿ اإلجراءات التفصيمية كالنماذج المستخدمة.
تقسـ إجراءات العمؿ بناء عمى دكرة حياة
عممية التخطيط التنمكم اإلستراتيجي حسب
الدليؿ كالتي تتككف مف خمسة مراحؿ رئيسية إل عدا د خطة تنمكية إستراتيجية لمتجمع السكاف  ،كالتي تقكـ كحدة
التخطيط اإلستراتيجي بقيادة عممية إعدادىا كادارة تنفيذىا ،كما تبيف اإلجراء ات التالية صالحيات كمسؤكليات
كمياـ كؿ مف تشممو عممية التنفيذ.
.1.6

إجراءات عمل المرحمة األولى :إجراء التنظيم والتحميل
الشكل رقم  :4خطوات المرحمة األولى حسب دليل التخطيط التنموي اإلستراتيجي

تىدؼ ىذق اإلجراءات إلى تنظيـ كتحديد األنشطة المتبعة في المرحمة
األكلى "التنظيـ كالتحميؿ" ،مف إعداد خطة تنمكية إستراتيجية لمتجمع
السكاني كالمكضحة في الشكؿ المقابؿ رقـ .4
تشتمؿ ىذه المرحمة عمى ثالثة خطكات رئيسية ككؿ خطكة
تتككف مف مجمكعة مف األنشطة ككؿ نشاط يشمؿ األدكات
الالزمة لتنفيذه .أما النتيجة النيائية ليذه المرحمة فتتمثؿ بالخركج
بما يسمى "التقرير التشخيصي" لمتجمع السكاني.
كيكضح الجدكؿ رقـ

 2أدناه األنشطة الرئيسية كالمياـ الفرعية كأسمكب التنفيذ كالمسؤكليات كالمشاركيف لكؿ

خطكة رئيسية ليذه المرحمة .كيجب التنكيو بأنو كال بد مف الرجكع إلى اإلجراءات التفصيمية لكؿ نشاط كاألدكات
كالنماذج المستخدمة المدرجة في دليؿ التخطيط التنمكم اإلستراتيجي لممدف كالبمدات الفمسطينية".
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جدول رقم  :2اإلجراءات الخاصة بالمرحمة األولى "التنظيم والتحميل"

الخطوة

النشاط

الميام الفرعية

األسموب

إجراء

الترتيبات

المؤسساتية

تشكيؿ المجاف.

اجتماع

الالزمة.

المسؤولية
ممثؿ عف الييئة
المحمية.

المشاركون
الييئة المحمية كممثميف

عف المجتمع المحمي.

كضع

ىيكمية إدارة
عممية

.1التييئة

كاإلعداد.

التخطيط

كتحضير

خطة تنفيذ

عممية

تحديد ادكار المجاف التفصيمية

ككضع ىيكمية التخطيط كخطة

العمؿ لمرحمة التخطيط

اجتماع

اإلستراتيجي.

منسؽ فريؽ

التخطيط األساسي.

أعضاء لجنة التخطيط
األساسي كالفريؽ

األساسي.

التخطيط.

تجنيد

متطكعيف

(خريجيف
كطالب

تجنيد متطكعيف (خريجيف
كطالب جامعات).

إعالف كمقابالت

منسؽ فريؽ

التخطيط األساسي.

أعضاء لجنة التخطيط

جامعات).
كرشة عمؿ مع فريؽ التخطيط

األساسي كلجنة التخطيط

تحميؿ

أصحاب

العالقة.

التنمكم اإلستراتيجي لتحميؿ

أصحاب العالقة في التخطيط

عممية تحميؿ أصحاب العالقة.

 .2تحميؿ

تشكيؿ لجنة

اجتماع القتراح أسماء كممثمي

أصحاب

أصحاب

كالمجاف األخرل ( 7لجاف).

كحشد

العالقة.

العالقة
كلجاف

العمؿ

المتخصصة

عرض

خطة التنفيذ

كادكار

المشاركيف.

التخطيط األساسي.

التنمكم.

إعداد تقرير لتمخيص نتائج

ممثمي

كرشة عمؿ

منسؽ فريؽ

لجنة ممثمي أصحاب العالقة

التكاصؿ مع ممثمي أصحاب
العالقة كالمجاف األخرل (

لجاف) إلعالميـ.

التحضير لدعكة عامة لممجتمع

المحمي إلطالؽ عممية

التخطيط.

-

اجتماع

 7زيارات ميدانية

منسؽ فريؽ

أعضاء لجنة التخطيط
األساسي كالفريؽ

األساسي.

مقرر فريؽ التخطيط

التخطيط األساسي.

األساسي.

منسؽ فريؽ

فريؽ التخطيط

التخطيط األساسي.
منسؽ فريؽ

التخطيط األساسي.

منسؽ فريؽ

التخطيط األساسي.

األساسي.

أعضاء فريؽ

التخطيط األساسي.
أعضاء فريؽ

،

التخطيط األساسي
لجنة التخطيط

اإلستراتيجي.
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النشاط

الخطوة

الميام الفرعية

األسموب

إعداد نشرة /رسالة عف عممية
إطالؽ عممية التخطيط.

دعكة مجتمعية أكلى إلطالؽ

عممية التخطيط.

كرشة عمؿ

مجتمعية.

الكرشة العامة كتعديؿ خطة

تشخيص

التجمع.

تحميؿ المجاالت التنمكية

كاعداد التقارير الخاصة بذلؾ.

.3تشخيص

المجاالت

التنمكية

المختمفة

زيارات ميدانية.

اجتماعات/كرشا
ت عمؿ

كمجمكعات

تحضير
التقرير

التشخيصي

األساسي ،لجنة

منسؽ فريؽ

أعضاء فريؽ

منسؽ فريؽ

التخطيط األساسي.

منسؽ فريؽ

التخطيط األساسي.

منسؽ فريؽ

تحضير التقرير التشخيصي.

فريؽ التخطيط

التخطيط األساسي.

مركزة مصغرة.

الكضع

القائـ في

مراجعة تقارير،

التخطيط األساسي.

التخطيط االستراتيجي ،

عقد

المجاالت

التنمكية

منسؽ فريؽ

التخطيط األساسي.

العمؿ لعممية التخطيط إف لزـ.
المختمفة كتعبئة استمارة حكؿ

منسؽ فريؽ

أعضاء فريؽ

التخطيط األساسي.

إعداد تقرير بنتائج كتكصيات

جمع معمكمات حكؿ القطاعات

المسؤولية

المشاركون

التخطيط األساسي.

لجنة أصحاب العالقة

التخطيط األساسي.
لجاف العمؿ

التخصصية كفريؽ

التخطيط األساسي.
لجاف العمؿ

التخصصية كفريؽ

التخطيط األساسي.
أعضاء المجاف

المتخصصة كأعضاء
فريؽ التخطيط

األساسي.

إقرار التقرير

مف قبؿ

المجمس

اجتماع مجمس بمدم كاجتماع

كلجنة

االستراتيجي.

البمدم

التخطيط

مع لجنة التخطيط

اجتماعات

منسؽ فريؽ

التخطيط األساسي.

المجمس البمدم ،لجنة

التخطيط اإلستراتيجي.

اإلستراتيجي

.2.6

إجراءات عمل المرحمة الثانية :إعداد اإلطار التنموي االستراتيجي.
الشكل رقم  :5خطوات المرحمة الثانية حسب دليل التخطيط التنموي اإلستراتيجي

تىدؼ ىذ ق اإلجراء ات إلى تنظيـ كتحديد األنشطة المتبعة في
المرحمة الثانية "أيف نريد أف نتجو؟ اإلطار التنمكم اإلستراتيجي"،
مف إعداد خطة تنمكية إستراتيجية لمتجمع السكاني كالمكضحة في
الشكؿ المقابؿ رقـ

 .5تشتمؿ ىذه المرحمة عمى خطكتيف رئيسيتيف،
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ككؿ خطكة تتككف مف مجمكعة مف األنشطة ككؿ نشاط يشمؿ األدكات الالزمة لتنفيذه :الخطكة األكلى ىي
تحديد األكلكيات التنمكية كالثانية تحديد الرؤيا كاألىداؼ التنمكية.
كيكضح الجدكؿ رقـ

 3أدناه األنشطة الرئيسية كالمياـ الفرعية كأسمكب التنفيذ كالمسؤكليات كالمشاركيف لكؿ

خطكة رئيسية ليذه المرحمة .كيجب التنكيو بأنو كال بد مف الرجكع إلى اإلجراءات التفصيمية لكؿ نشاط كاألدكات
كالنماذج المستخدمة المدرجة في دليؿ التخطيط التنمكم اإلستراتيجي لممدف كالبمدات الفمسطينية".
جدول رقم  :3اإلجراءات الخاصة بالمرحمة الثانية "أين نريد أن نتجو؟ اإلطار التنموي اإلستراتيجي"
الخطوة النشاط
 .1تحديد

األكلكيات

المجتمعية

تحديد القضايا
التنمكية ذات
األكلكية.

الميام الفرعية

األسموب

المسؤولية

المشاركون

تحديد القضايا

كرشات عمؿ

منسؽ فريؽ

أعضاء المجاف

األساسي.

التخطيط األساسي  ،لجنة

التنمكية.

التخطيط

المتخصصة كفريؽ

أصحاب العالقة ،لجنة

التخطيط اإلستراتيجي.
 .2تحديد

الرؤية

كاألىداؼ

التنمكية

تحديد الرؤية

تحديد الرؤية

التنمكية.

بمشاركة جميع

كاألىداؼ

كاألىداؼ التنمكية

كرشة عمؿ

المجاف.

منسؽ فريؽ

لجنة التخطيط

األساسي.

التخطيط األساسي،

التخطيط

االستراتيجي ،فريؽ

،

المجاف المتخصصة

لجنة أصحاب العالقة،

لجنة التخطيط

اإلستراتيجي.
إقرار اإلطار

اإلستراتيجي مف

اجتماع المجمس

البمدم إلقرار اإلطار

المجمس البمدم.

اإلستراتيجي المبدئي.

كضع مؤشرات

تحديد مؤشرات

لقياس مدل تحقؽ
األىداؼ.

لقياس مدل تحقؽ
األىداؼ.

اجتماع

منسؽ فريؽ

التخطيط

المجمس البمدم.

األساسي.

كرشة عمؿ

منسؽ فريؽ

فريؽ التخطيط

األساسي.

المتخصصة.

التخطيط

األساسي ،المجاف
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.3.6

إج ارءات عمل المرحمة الثالثة :كيف نصل؟ الخطة اإلستراتيجية

تىدؼ ىذ ق اإلجراء ات إلى تنظيـ كتحديد األنشطة المتبعة في المرحمة الثالثة "كضع خطط التنفيذ كالمتابعة"،
مف إعداد خطة تنمكية إستراتيجية لمتجمع السكاني كالمكضحة في الشكؿ المقابؿ رقـ .6
الشكل رقم  :6خطوات المرحمة الثالثة حسب دليل التخطيط التنموي اإلستراتيجي

تشتمؿ ىذه المرحمة عمى ثالث خطكات رئيسية ،ككؿ خطكة تتككف مف
مجمكعة مف األنشطة ككؿ نشاط يشمؿ األدكات الالزمة لتنفيذه:
الخطكة األكلى ىي تحديد كتكصيؼ المشاريع ،كالخطكة الثانية كضع
خطط التنفيذ كالمتابعة كالخطك الثالثة ىي تحضير كثيقة الخطة

كتحقيؽ شرعيتيا.

كيكضح الجدكؿ رقـ

 4أدناه األنشطة الرئيسية كالمياـ الفرعية كأسمكب

التنفيذ كالمسؤكليات كالمشاركيف لكؿ خطكة رئيسية ليذه المرحمة .كيجب التنكيو بأنو كال بد مف الرجكع إلى
اإلجراءات التفصيمية لكؿ نشاط كاألدكات كالنماذج المستخدمة المدرجة في دليؿ التخطيط التنمكم اإلستراتيجي

لممدف كالبمدات الفمسطينية".

جدول رقم  :4اإلجراءات الخاصة بالمرحمة الثالثة "كيف نصل؟ الخطة اإلستراتيجية"
الخطوة
 .1تحد

يد

كتكصيؼ

النشاط

الميام الفرعية

األسموب

المسؤولية

المشاركون

اقتراح مشاريع تنمكية

اجتماعات متخصصة

كرشة عمؿ.

منسؽ فريؽ

فريؽ التخطيط

.

القتراح مشاريع تنمكية.

التخطيط األساسي.

األساسي ،المجاف
المتخصصة.

المشاريع
مراجعة األىداؼ

عرض نتائج التخطيط

كرشة عمؿ

منسؽ فريؽ

لجنة التخطيط

كالمشاريع المقترحة.

لممجتمع كتحديد المشاريع

مجتمعية ليكـ

التخطيط األساسي.

االستراتيجي ،فريؽ

بشكؿ نيائي.

كاحد.

تحضير مصفكفة

تحضير مصفكفة خطة

اجتماعات.

التنفيذ.

التنفيذ.

التخطيط األساسي،
،

المجاف المتخصصة
لجنة أصحاب العالقة.
 .2كضع
خطط

منسؽ فريؽ

فريؽ التخطيط

التخطيط األساسي.

األساسي ،المجاف

التنفيذ
كالمتابعة
كالتقييـ

المتخصصة.
التكصيؼ المكاني

تحديد كتكضيح األماكف

لخطة التنفيذ.

المقترحة لتنفيذ المشاريع

اجتماعات.

منسؽ فريؽ

فريؽ التخطيط

التخطيط األساسي.

األساسي ،المجاف

حسب المخطط الييكمي.
تحضير خطة

تطكير خطة الرقابة كالتقييـ.

المتخصصة.
اجتماع.

المتابعة كالتقييـ.

منسؽ فريؽ

فريؽ التخطيط

التخطيط األساسي.

األساسي ،المجاف
المتخصصة.

 .3تحضير

تحضير المسكدة .

إعداد المسكدة.

اجتماعات.

الكثيقة

منسؽ فريؽ

فريؽ التخطيط

التخطيط األساسي.

األساسي ،المجاف

كتحقيؽ
شرعيتيا

المتخصصة.
تبني الخطة مف قبؿ

عقد اجتماع مع المجمس

اجتماع عاـ

منسؽ فريؽ

لجنة التخطيط
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المجمس

كلجنة

التخطيط

المحمي كمع لجنة التخطيط

مع األعضاء

االستراتيجي.

كالرئيس.

التخطيط األساسي.

االستراتيجي  ،المجمس
البمدم.

االستراتيجي.
مراجعة الخطة مف

عقد لقاء مجتمعي.

لقاء مجتمعي

قبؿ المجتمع.

منسؽ فريؽ

لجنة التخطيط

التخطيط األساسي.

االستراتيجي ،فريؽ
،

التخطيط األساسي
لجنة أصحاب العالقة.
تكقيع عقد مجتمعي.

زيارات مجتمعية .

زيارات ميدانية

منسؽ فريؽ

فريؽ التخطيط

لممؤسسات.

التخطيط األساسي.

األساسي  ،المؤسسات
القاعدية ،لجنة التخطيط
االستراتيجي.

 .4.6إجراءات عمل المرحمة الرابعة :آليات تنفيذ الخطة اإلستراتيجية
الشكل رقم

دليل التخطيط التنموي اإلستراتيجي

 :7خطوات المرحمة الرابعة حسب

تىدؼ ىذ ق اإلجراء ات إلى تنظيـ كتحديد األنشطة المتبعة في
المرحمة الرابعة "آليات تنفيذ الخطة اإلستراتيجية" ،مف إعداد خطة
تنمكية

إستراتيجية

لمتجمع

السكاني كالمكضحة في الشكؿ المقابؿ

رقـ  .8تشتمؿ ىذه المرحمة عمى ثالث خطكات رئيسية ،ككؿ
خطكة تتككف مف مجمكعة مف األنشطة ككؿ نشاط يشمؿ

األدكات الالزمة لتنفيذه :الخطكة األكلى كىي تحضيرات التنفيذ
كالخطكة الثانية ىي بناء شراكات كحشد مكارد  .كيكضح الجدكؿ
رقـ  5أدناه األنشطة الرئيسية كالمياـ الفرعية كأسمكب التنفيذ كالمسؤكليات كالمشاركيف لكؿ خطكة رئيسية ليذه
المرحمة .كيجب التنكيو بأنو كال بد مف الرجكع إلى اإلجراءات التفصيمية لكؿ نشاط كاألدكات كالنماذج
المستخدمة المدرجة في دليؿ التخطيط التنمكم اإلستراتيجي لممدف كالبمدات الفمسطينية".
جدول رقم  :5اإلجراءات الخاصة بالمرحمة الرابعة "آليات تنفيذ الخطة اإلستراتيجية"
الخطوة

النشاط

الميام الفرعية

األسموب

المسؤولية

المشاركون

 .1تحضير

اجتماعات

اجتماعات لتحضير

اجتماعات

منسؽ فريؽ

فريؽ التخطيط

األساسي.

البناء المؤسسي،

خطط

سنكية

لتحضير الخطط.

الخطط.

لألقساـ

التخطيط

كاقرارىا.

 .2إعداد

المكازنة

السنكية.

 ،لجنة

األساسي

مدراء الدكائر
كاألقساـ.

اجتماعات

لتحضير المكازنة.

اجتماعات لتحضير

المكازنة.

اجتماعات

منسؽ فريؽ

فريؽ التخطيط

األساسي.

المؤسسي ،مدراء

التخطيط

األساسي

 ،البناء

الدكائر كاألقساـ.
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 .3تحضير
دراسات
جدكل

كمقترحات

المشاريع.

تحضير دراسات

جدكل كمقترحات

المشاريع.

تحضير دراسات جدكل
كمقترحات المشاريع.

اجتماعات

منسؽ فريؽ

فريؽ التخطيط

األساسي.

المؤسسي ،مدراء

التخطيط

األساسي

 ،البناء

الدكائر كاألقساـ.
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.5.6

إجراءات عمل المرحمة الخامسة :تقييم وتحديث الخطة اإلستراتيجية
ا لشكل رقم  :8خطوات المرحمة الخامسة حسب دليل التخطيط التنموي اإلستراتيجي

تىدؼ ىذق اإلجراءات إلى تنظيـ كتحديد األنشطة المتبعة في المرحمة الخامسة
"تقييـ كتحديث الخطة اإلستراتيجية" ،مف إعداد خطة تنمكية إستراتيجية لمتجمع
السكاني كالمكضحة في الشكؿ المقابؿ رقـ  .8تشتمؿ ىذه المرحمة عمى ثالث
خطكات رئيسية ،ككؿ خطكة تتككف مف مجمكعة مف األنشطة ككؿ نشاط يشمؿ

األدكات الالزمة لتنفيذه :الخطكة األكلى كىي تحضيرات التنفيذ كالخطكة الثانية

ىي بناء شراكات كحشد مكارد  .كيكضح الجدكؿ رقـ  6أدناه األنشطة الرئيسية
كالمياـ الفرعية كأسمكب التنفيذ كالمسؤكليات كالمشاركيف لكؿ خطكة رئيسية ليذه
المرحمة .كيجب التنكيو بأنو كال بد مف الرجكع إلى اإلجراءات التفصيمية لكؿ نشاط كاألدكات كالنماذج المستخدمة المدرجة
في دليؿ التخطيط التنمكم اإلستراتيجي لممدف كالبمدات الفمسطينية".

جدول رقم  :6اإلجراءات الخاصة بالمرحمة الخامسة "تقييم وتحديث الخطة اإلستراتيجية"
الخطوة

النشاط

الميام الفرعية

األسموب

المسؤولية

المشاركون

 .1تقييـ

تقييـ ما تـ تحقيقو مف

تقييـ ما تـ

عمؿ مكتبي +

منسؽ فريؽ

لجنة التخطيط

اجتماعات داخمية.

الخطة مف

الخطة مف خالؿ

تحقيقو مف

اجتماعات.

التخطيط األساسي.

خالؿ

األكلكيات المجتمعية.

داخمية.

عقد لقاء مجتمعي

سنكم لمناقشة التقييـ.

مجتمعي سنكم

تعديؿ كتحديث الخطة

تعديؿ كتحديث

التخطيط األساسي،
أعضاء مف لجاف

اجتماعات
عقد لقاء

االستراتيجي ،فريؽ

كرشة مجتمعية.

لمناقشة التقييـ.

منسؽ فريؽ

التخطيط األساسي.

لجنة التخطيط

االستراتيجي ،البمدية،
فريؽ التخطيط

األساسي أعضاء مف
لجاف

المجتمعية

األكلكيات

 ،لجنة

أصحاب العالقة.

 .2تعديؿ ك
تحديث

.7

الخطة.

عمؿ مكتبي.

منسؽ فريؽ

التخطيط األساسي.

فريؽ التخطيط

األساسي

إجراءات وتقنيات خاصة لدمج النوع االجتماعي في عممية التخطيط التنموي اإلستراتيجي

بيدؼ تشجيع مشاركة النساء في عممية التخطيط التنمكم اإلستراتيجي ،ال بد مف األخذ بعيف االعتبار بعض تقنيات
الخاصة بدمج النكع االجتماعي لكؿ مرحمة كحسب األنشطة كذلؾ كما ىك مقترح أدناه:
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المرحمة األولى
الرقم

خطوات\مخرجات\أنشطة\أدوات

إجراءات لضمان دمج النوع االجتماعي

1

تشكيؿ الفرؽ كالمجاف( الفريؽ

.1ضماف تمثيؿ النساء بشكؿ مناسب في جميع الفرؽ كالمجاف كخاصة

االستراتيجي،لجنة البناء

.2ضماف أف النساء المكاتي يشاركف في المجاف كالفرؽ ىف داعمات

األساسي،لجنة التخطيط

المؤسسي،فريؽ التخطيط

األساسي).
2

فريؽ التخطيط األساسي.

لحقكؽ المرأة كقضايا النكع االجتماعي.

.3ضماف أف يتمقى جميع أعضاء الفرؽ مف الذككر كاإلناث التدريب
الالزـ حكؿ قضايا النكع االجتماعي.

كضع ىيكمية إلدارة عممية التخطيط

.1أف يتـ ضماف كجكد نساء أك المؤسسات التي تمثؿ النساء في

عممية التخطيط كدكرىا ( دكر

 .2أف يككف ىناؾ دكر لكؿ جية مرشحة لممشاركة في ترسيخ العمؿ

تشمؿ تحديد الجيات المشاركة في

المجمس المحمي،دكر الككادر الفنية

الجيات المرشحة لممشاركة.

الديمقراطي كتعزيز المشاركة الحقيقية كخاصة لمنساء.

في الييئة المحمية،دكر لجنة ممثمي

.3أف يككف ىناؾ التزاـ مف قبؿ كؿ جية مشاركة بتقديـ المعمكمات

التخصصية،لجاف األكلكيات

الرجؿ كالمرأة في القطاعات المختمفة.

أصحاب العالقة،دكر لجاف العمؿ

المجتمعية،دكر المجتمع المحمي).

3

تحضير خطة التنفيذ مف قبؿ

.4

إصدار تقرير يكضح أصحاب

الفريؽ األساسي.

حسب كضعية الرجؿ كالمرأة حيث يمزـ لممساىـ في فيـ الفركؽ بيف

.1أف يناقش الفريؽ مدل تأثير األنشطة كاألساليب المستخدمة في خطة
العمؿ عمى المشاركة الحقيقية لممرأة مف حيث كجكدىا أك إمكانيتيا

لمتعبير عف قضايا النساء.

.2أف يناقش الحضكر ،مدل ضركرة أف يككف ىناؾ أنشطة أك آليات
خاصة مثؿ عقد كرش كاجتماعات خاصة بالنساء منفصمة أك مكممة

لمقاءات العامة.
العالقة (يؤثر أك يتأثر سمبان أك

إيجابا في التخطيط) كأىمية كؿ

صاحب عالقة لمتخطيط كمرحمة

المشاركة التي سيشارؾ بيا كآلية

فئة ،فاف كاف ىناؾ فركؽ معينة لتأثر النساء في قضية معينة أف يتـ

كضع النساء في ىذه الفئة كصاحب عالقة منفصمة عف الرجاؿ ،مثالن

الطالب في المرحمة الثانكية يمكف أف يككنكا فئتيف( طالب ذككر في

الثانكية كطالبات المرحمة الثانكية).

المشاركة ككذلؾ مصالحو الرئيسية

.2أف يراعي عند كصؼ مرحمة إشراؾ أصحاب العالقة أف يتـ األخذ

تشكيؿ لجنة ممثمي أصحاب

.1أف يراعى كجكد نسبة معينة مف النساء في كافة لجاف أصحاب

مف عممية التخطيط.
5

.1أف يتـ تحديد أصحاب الفئات حسب المكاصفات الخاصة في كؿ

اء كقيادات مجتمعية أك
بعيف االعتبار مشاركة النساء كالرجاؿ سك ن
كمؤسسات في جميع مراحؿ عممية التخطيط كالتنفيذ.

العالقة كلجاف العمؿ المتخصصة (

العالقة كلجاف العمؿ التخصصية.

الخدمات االجتماعية،لجنة االقتصاد

بشكؿ عاـ في أك اجتماع لمجنة ،كبشكؿ متكازم مع عممية الشرح

العامة،لجنة الخدمات كالبني

التخطيط القطاعي.

لجنة التخطيط كالتنظيـ،لجنة

المحمي،لجنة البيئة كالصحة

.2أف يراعى تدريب كتكجيو المجاف إلى قضايا كمفاىيـ النكع االجتماعي
الخاصة في دكرىـ أك في التقنيات كاألدكات التي سيقكمكا بيا ألغراض
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الرقم

إجراءات لضمان دمج النوع االجتماعي

خطوات\مخرجات\أنشطة\أدوات
التحتية ،لجنة األمف كادارة الككارث،
لجنة الثقافة كالرياضة).

6

عقد لقاء مجتمعي لعرض خطة

.1أف يراعى في المقاء المجتمعي ،التطرؽ إلى قضايا النكع االجتماعي

المجتمع كبمشاركة جميع الفرؽ

.2أف يراعي كجكد نساء مف ضمف المتحدثيف في المقاء العاـ.

كضركرة تعزيز دكر المرأة كمشاركتيا في عممية التخطيط .

التنفيذ كادكار المشاركيف عمى
كالمجاف.

7

.3أف يككف مكعد ككقت كمكاف االجتماع مناسب لحضكر النساء كما
ىك مناسب لمرجاؿ.

تشخيص الكضع القائـ بما يشمؿ

شرح العممية لمفرؽ كعقد كرش عمؿ

تخصصية كاعداد التقارير.

.1تككيف فريؽ لمتشخيص مف رجاؿ كنساء ،كنراعي ايضان أف يككف

الجميع يدرؾ أىمية النظر إلى قضايا التمايز بيف الرجاؿ كالنساء في

القضايا المطركحة كحيث يمزـ.

.2أف تراعي عممية جمع المعمكمات الكصكؿ إلى جميع الفئات الميمشة
كالى األسر الفقيرة كخاصة النساء لمتعبير عف احتياجاتيـ كليس

االعتماد فقط عمى الفئات القيادية كالمؤسسات المحمية.

.3أف تراعي أدكات جمع المعمكمات كتحميميا تمكيف النساء كاألطفاؿ

الذككر كاإلناث مف عرض مشاكميـ كعرض الكاقع ،مثالن أف يتـ تصميـ
مجمكعة مف أدكات تحميؿ النكع االجتماعي في القضايا المختمفة.

.4أف نراعي عند تحديد المعمكمات كالمؤشرات أم تمايز ممكف بيف
الرجاؿ كالنساء.

المرحمة الثانية
الرقم

خطوات\مخرجات\أنشطة\أدوات

إجراءات لضمان دمج النوع االجتماعي

1

عقد كرشة العمؿ األكلى لتحديد

.1أف يعرض التقرير في الكرشة التشخيصية رجاؿ كنساء.

القضايا التنمكية ذات األكلكية
كتحديد الرؤيا بمشاركة مف

.2أف يشمؿ عرض التقرير التشخيصي التركيز عمى أم فركؽ أك تمايز

 -35بيف الرجاؿ كالنساء في القضايا المختمفة.

 40مشارؾ كمشاركة مف المجمس

.3أف يراعي عقد كرشة األكؿ ،تمثيؿ مناسب لمنساء ككجكد قيادات

المحمية كلجنة ممثمي أصحاب

.4عند تحديد كصياغة القضايا ،أف يتـ طرح أسئمة حكؿ أف تأثير

المحمي كالكادر الفني لمييئات

العالقة كلجاف العمؿ المتخصصة.

لدييا الكعي في قضايا النكع االجتماعي.

ككضع ىذه القضايا متساكم بالنسبة لمرجاؿ كالنساء ،كاف كاف ىناؾ

تفاكت ال بد مف ذكره في صياغة القضايا.

.5عند النقاش كالتصكيت عمى القضايا ذات األكلكية كالرؤيا ،ال بد مف
التأكد مف أف كجية نظر النساء تـ أخذىا بعيف االعتبار ،كعدـ إغفاليا

بسبب انينا قمية في االجتماع.

.6عند صياغة الرؤيا ،ال بد مف طرح سؤاؿ إضافي كىك ىؿ ىناؾ

تمايز أك فركؽ بيف الرجؿ كالمرأة ،ميمة لدرجة أف نضع كممة أك أكثر

بالرؤيا تعبر عف طمكحنا كايماننا بالعمؿ عمى ردـ ىذه الفجكة.
2

تقكـ لجاف األكلكيات المجتمعية

.1ضماف أف تتـ اجتماعات لجاف األكلكيات التنمكية بمشاركة
30

تقرير التشخيص المؤسسي وتوصيات لمأسسة عممية التخطيط التنموي اإلستراتيجي في بمدية تفوح

بتحديد األىداؼ التنمكية حسب

القضايا التنمكية كالرؤيا التي حددت

في السابؽ.

النساء،كاف يتـ تكضيح قضايا النكع االجتماعي عند شرح منيجية عمؿ

المجاف.

.2أف يتـ صياغة األىداؼ ،حيث يمزـ بما يراعي الفركؽ في النكع

االجتماعي ،كاف نضمف أف األىداؼ تشمؿ قضايا تمكيف المرأة حيث

يمزـ.
3

تقكـ لجاف األكلكيات المجتمعية

بتحديد المؤشرات لجميع األىداؼ.

.1أف يراعي أف تشمؿ المؤشرات التمايز بيف الرجؿ كالمرأة حيث أمكف.
.2أف يراعى عند صياغة أدكات مصادر التحقؽ مف المؤشر أف يككف

مالئـ لجمع المعمكمات مف الرجاؿ كالنساء كاف يككف مالئـ لمتعبير عف
قضايا النكع االجتماعي.

المرحمة الثالثة
الرقم

خطوات\مخرجات\أنشطة\أدوات

إجراءات لضمان دمج النوع االجتماعي

1

تقكـ لجاف األكلكيات المجتمعية

.1أف يراعى تكجيو المجاف أم قضايا النكع االجتماعي في القضايا

بعقد اجتماعات القتراح المشاريع
كتكصيفيا.

التنمكية.

.2أف يراعى عند تقييـ المشاريع أف يككف ىناؾ معايير خاصة في النكع
االجتماعي ،مثؿ ىؿ يساعد ىذا المشركع في زيادة أك ردـ فجكة النكع

االجتماعي؟ ،ىؿ المشركع يقكم أك يمكف النساء؟
2

عقد كرشة العمؿ الثانية لمراجعة
األىداؼ كالمشاريع المقترحة

بمشاركة مف

 40-35مشارؾ

كمشاركة مف المجمس المحمي

كالكادر الفني لمييئات المحمية

.1أف يراعي الكقت كالمكاف كالزماف إمكانية حضكر النساء كممثمييـ.
.2أف يراعي تمثيؿ النساء في الكرشة.

.3أف يتـ فحص تأثير المشاريع عمى قضايا النساء كخاصة التقكية
كقضايا النكع االجتماعي.

كلجنة ممثمي أصحاب العالقة

كلجاف األكلكيات المجتمعية،
3

يقكـ منسؽ\ة فريؽ التخطيط

بتحضير(تعبئة) مصفكفة التنفيذ مف

خالؿ عمؿ مكتبي كعقد ما يمزـ مف

رفعيا إلى لجنة التخطيط التنمكم

رفعيا ،كخاصة مف منظكر النكع االجتماعي.

االستراتيجي.

االجتماعية مع التركيز عمى حضكر النساء ،لدراسة المصفكفة قبؿ

تحضير خرائط تظير المكاقع

.1عند محاكلة تحديد مكاقع المشاريع أف يتـ النظر إلى إمكانية كصكؿ

المشاريع التي ستنفذ في أماكف

حيث العكامؿ الثقافية األخرل.

يقكـ منسؽ\ة فريؽ التخطيط

.1أف يتـ مراجعة خطة التقييـ كالرقابة مف حيث أف تككف المؤشرات

المقترحة(حيث يمكف) لتنفيذ

معينة.
5

بيف الرجؿ كالمرأة.

.2أف يراعى في عقده لالجتماع أف يعقد اجتماعات مع المجنة

اجتماعات لفريؽ التخطيط كمف ثـ

4

.1أف يراعي عند الكتابة التركيز كابراز األمكر التي تتعمؽ في التمايز

بتحضير(بتعبئة) مصفكفة الرقابة

كالتقييـ مف خالؿ عمؿ مكتبي كعقد

النساء إلى ىذه المكاقع حيث يمزـ كذلؾ مف حيث قربو أك بعده أك مف

تمايز بيف المستفيديف (حيث يمزـ) ذككر كاناث.

.2أف يراعى عند تحديد مصدر المعمكمات لجمع المؤشرات أف تككف
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ما يمزـ مف اجتماعات لفريؽ

مف الرجاؿ كالنساء (حيث يمزـ).

أعضاء فريؽ التخطيط األساسي

.1أف يراعى أف يعرض الفريؽ الخطة كىي مسكدة عمى مختص في

اإلستراتيجية التنمكية مف خالؿ

.2أف تراعي الكتابة الصيغة التي تخاطب النساء كالذككر.

التخطيط.

6

يقكمكا بتحضير تقرير الخطة

اجتماعات كعمؿ مكتبي يقكـ بو

قضايا النكع االجتماعي لمراجعتيا.

أعضاء الفريؽ.
7

عقد اجتماع رسمي لممجمس المحمي

.1أف يراعى في ىذا االجتماع حضكر النساء العضكات في المجمس.

8

مراجعة الخطة مف قبؿ المجتمع

.1أف يراعى الزماف كالمكاف المناسب لمنساء.

لنقاش كاقرارىا كتبنييا.

تمييدان العتمادىا مف خالؿ اجتماع

.2أف يراعى تمثيؿ مناسب لمنساء في الجمسة.

كمدراء المؤسسات المحمية كفئات

اء في التشخيص أك في التدخالت ،كفي حاؿ
كالرجاؿ في الخطة ،سك ن
عدـ كجكد فركؽ أف يراعى إبراز ذلؾ أماـ الجميع.

لمعائالت كالمجاف كأصحاب العالقة

المجتمعة عمى أف ال يزيد العدد

عف  200شخص.
9

يقكـ منسؽ\ة فرؽ التخطيط

بتحضير صيغة مناسبة لمعقد

المجتمعي الخاص بتكثيؽ تبني

.1أف يشمؿ العقد بند يبرز أىمية قناعة الجميع في العمؿ عمى

األنشطة كبما يراعى إزالة الفركؽ القائمة بيف الرجاؿ كالنساء في

القضايا التي أشار إلييا التشخيص كالتي تؤمف بيا الفرؽ التي تعمؿ في

الخطة مف قبؿ جميع األطراؼ ذات

التخطيط.

يقكـ رئيس\ة الييئة المحمية بتسميـ

.1أف تككف احد معايير المراجعة تتعمؽ في إبراز قضايا النكع

العالقة.
10

.3أف يراعى ،عند العرض التركيز عمى إبراز الفركؽ بيف النساء

نسخة مف الخطة إلى الدائرة المعنية
في ك ازرة الحكـ المحمي ،كمف ثـ

االجتماعي في القضايا ككذلؾ في المشاريع.

اعتمادىا مف قبؿ الك ازرة أك إعطاء

مالحظات عمييا كمف ثـ تعديميا
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المرحمة الرابعة
الرقم

خطوات\مخرجات\أنشطة\أدوات

إجراءات لضمان دمج النوع االجتماعي

1

يقكـ منسؽ\ة كحدة التخطيط

.1أف يتـ تحديد المكازنات في الخطة بما يضمف تخصيص المكازنات

بتحضير خطط التنفيذ السنكية

بالتعاكف مع الدائرة المالية بغرض

الكافية لألنشطة التي ليا مردكد ايجابي عمى قضايا النكع االجتماعي.

إدراجيا في المكازنة السنكية.

2

يقكـ مدير\ة رئيس\ة القسـ في

الييئة المحمية بكضع خطط تنفيذ

سنكية باالعتماد عمى خطة التنفيذ

.1أف تشمؿ االجتماعات التشاكرية ،أشخاص لدييـ التكجو كالمعرفة في
قضايا النكع االجتماعي.

السنكية كذلؾ مف خالؿ عمؿ

مكتبي كاجتماعات تشاكرية
.3

إقرار خطط التنفيذ السنكية مف قبؿ

المجمس المحمي كادراج تكاليؼ

.1ضماف مشاركة النساء في االجتماع.

التنفيذ في مكازنة الييئة السنكية

4

إعداد دراسات الجدكل كمقترحات

.1أف تشمؿ دراسات الجدكل التأثيرات االجتماعية لألنشط المختمفة

المرجعية كالمخططات الالزمة

.2أف يتـ صياغة المشاريع بمنظكر النكع االجتماعي.

المشاريع التفصيمية كالبنكد

لممشاريع المشمكلة في خطة العمؿ

كخاصة عمى النكع االجتماعي.

مف قبؿ الدكائر كاألقساـ في الييئة

المحمية.
5

تقديـ المشاريع لمجيات المانحة

6

تركيج بعض المشاريع لدل القطاع

ألغراض الحصكؿ عمى تمكيؿ.
الخاص كمؤسسات المجتمع

المدني.
8

.1أف يككف التقديـ حسب األكلكيات التي حددىا المجتمع
.1أف ال يتـ استثناء المشاريع التي تخدـ النساء أك تسد الفجكة بيف
الرجاؿ كالنساء

تحضير صياغات العقكد

كاالتفاقيات كمذكرات التفاىـ كابراـ

العقكد
9

جمع التبرعات مف أبناء البمدة

الميسكريف لتنفيذ بعض األنشطة

مف خالؿ لجنة مككنة مف أعضاء

.1عدـ استثناء المشاريع التي تخدـ النساء أك تساىـ في ردـ فجكة النكع
االجتماعي.

المجمس كبعض الكجياء
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المرحمة الخامسة
الرقم

خطوات\مخرجات\أنشطة\أدوات

إجراءات لضمان دمج النوع االجتماعي

1

منسؽ\ة كحدة التخطيط التنمكم االستراتيجي

.1أف يراعى عند تمخيص القيـ ،التركيز عمى أم فركؽ

يقكـ\تقكـ بضبط المشاريع المػتأخرة عف التنفيذ

ككذلؾ تمخيص قيـ المؤشرات التنمكية الكاردة في

 .2أف يراعى عند جمع المعمكمات حكؿ المؤشرات

بعد إعداد التقييـ السنكم لمخطة كاطالع المجمس

.1أف يراعى حضكر النساء في االجتماع.

التقييـ

المشاريع ذات العالقة المباشرة في األقساـ .

المصفكفة.
2

3

مف حيث االستيداؼ أك التأثير بيف الرجاؿ كالنساء.

المحمي يتـ عقد لقاء مجتمعي سنكم لمناقشة

يقكـ منسؽ\ة كحدة التخطيط بمراجعة خطط التنفيذ
السنكية كالعمؿ عمى تحديثيا مع اإلدارات

كاألقساـ كمف ثـ تجديد الخطط السنكية كاقرارىا.

مصداقية كحيادية المعمكمة .

 .2أف يراعى في العرض التركيز عمى إبراز المؤشرات أك
.1أف يراعى عند التحديث مراجعة النساء كالقيادات
المجتمعية في العممية.
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الممحق رقم :1
إقرار المجمس البمدي في جمستو رقم(

 ) 2011/16في القرار رقم (

 )2بتاريخ ( )2011-10-11

عمى تقرير التشخيص المؤسسي وتوصيات مأسسة عممية التخطيط التنموي اإلستراتيجي في بمدية
تفوح.
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الممحق رقم :2
محضر اجتماع والئحة حضور لمناقشة تقرير تقييم الوضع التنظيمي مع بمدية تفوح
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الممحق رقم :3
موازنات بمدية تفوح ()2011 -2008
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