
نبذة عن المجتمع: تقع مدينة البيرة في وسط الضفة الغربية، وهي متصلة ومتداخلة مع مدينة رام اهلل، 
وقد ذكر اسم المدينة في كتب التاريخ منذ عام 3500 ق.م، وقد شكلت المدينة عبر التاريخ نقطة تجارية على 
الطريق الواصل بين نابلس والقدس، وتأسست البلدية فيها عام 1928 خالل االنتداب البريطاني، ويسكنها 

اآلن حوالي 40,000 نسمة.

أقامت مؤسسة مجتمعات عالمية )مؤسسة CHF الدولية سابقًا( شراكة طويلة مع بلدية البيرة، 
بدأت من خالل برنامج الحكم المحلي والبنية التحتية )LGI( الممول من الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية )USAID(، وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين قدرة البلدية على تلبية احتياجات المواطنين 

بطريقة شفافة وفعالة.

مراكز التميز في الحوكمة: تماشيًا مع استراتيجية قطاع الحكم المحلي الفلسطيني، ركزت شراكة مؤسسة 
مجتمعات عالمية مع بلدية البيرة على ثالثة مجاالت رئيسية: تطوير القيادة، تقديم الخدمات، والمشاركة 
المجتمعية ألغراض دعم رؤية البلدية بأن تصبح مركزًا للتميّز في الحوكمة يتمتع بكفاءة وفعالية كبيرة. 
وكتعبير عن االلتزام بهذه الشراكة، شاركت مؤسسة مجتمعات عالمية مع البلدية والمجتمع المحلي، للعمل 
بقيمة  عينية  بمساهمات  المحلي،  والمجتمع  البلدية  قامت  وقد  للمدينة،  االستراتيجي  التطوير  خطة  على 

1,339,098$ باإلضافة إلى عدد كبير من ساعات العمل والتطوع.

المشاركة المجتمعية: يعتبر التشارك بين البلدية والمجتمع المحلي من أهم عناصر الحكم المحلي الشفاف 
والمسؤول، ولتحقيق هذه الغاية، دعمت مؤسسة مجتمعات عالمية بلدية البيرة، في تطوير خطتها التنموية  

االستراتيجية لألعوام الـ 8 - 12 القادمة، وذلك باستخدام المنهج التشاركي، الذي يمكن أفراد المجتمع من لعب دور مؤثر في اتخاذ القرارات، وتحديد المشاريع ذات 
األولوية، والمستقبل االجتماعي، واالقتصادي، والثقافي لمدينة البيرة، وستتم عملية طباعة وتوزيع الخطة االستراتيجية لمدينة البيرة، بحلول ربيع عام 2014.

والمشاركة،  والتطور،  المستدامة،  التنمية  تحقيق  في  القيادي  بدورها  االضطالع  أجل  من  البيرة  بلدية  تدعم  عالمية  مجتمعات  زالت مؤسسة  ما  القيادة:  تطوير 
والتخطيط لرؤية بعيدة المدى مع المجتمع المحلي.
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المخرجاتالتدخالت الرئيسة: تطوير القيادة والمشاركة المجتمعية

تحديث الخطة االستراتيجية للمدينة )2013(

المعلومات  إدارة  ونظام  الحضري،  والتخطيط  الفيزيائي،  التخطيط 
الشوارع  وترقيم  التكميلية، وتسمية  القطاعية  والخطط   الجغرافية، 

)2015 - 2014(

باالعتماد على األداة الجديدة لتحديد قدرة البلديات، ستقوم البلدية بتطوير خطتها االستراتيجية، والتي 
ستضع الخطوط العامة لكيفية تحديد البلدية ألولويات التطوير المؤسسي لعملها.

ستضمن  وبيتونيا،  اهلل  رام  بلديتي  مع  المشتركة  الحضرية  والخطة  البيرة،  لمدينة  الفيزيائية  الخطة  إن 
التخطيط المناسب والتنسيق للتنمية المحلية، والمواصالت، وتقسيم المناطق، وتحسين الوصول للخدمات 
العامة والمناطق الترفيهية، مع ضمان حماية البيئة بشكل أفضل. وستستخدم تكنلوجيا أنظمة المعلومات 
الخاصة  التحتية  للبنية  خرائط  ووضع  الشوارع،  وترقيم  ولتسمية  تفاعلية،  بيانات  قواعد  لخلق  الجغرافية 

والعامة، لتسهيل التخطيط لدى البلدية، وتسهيل الوصول لخدمات الطوارئ.

شراكة دائمة: البيرة

أن وجود  المختلفة، كما  البلدية  اقسام  بين  للتنقل  الحاجة  الخدمة بسهولة وسرعة ودقة دون  الحصول على  أستطيع  اليوم 
أنظمة متطورة يساعد الموظفين والمواطنين على التواصل بشكل افضل.      السيد محمد دحادحة، مواطن من مدينة البيرة



المخرجاتالتدخالت الرئيسة: تقديم الخدمة

توسيع نادي مؤسسة شباب البيرة للشباب، )2009 و2013(

مركز خدمة الجمهور )2014(

البلدية اإللكترونية )2015(

تبسيط وتحسين اإلجراءات المالية والمشتريات )2015(

الخدمات  وتحسين  توسيع  في  عالمية  مجتمعات  مؤسسة  ساعدت  الدولية،  للتنمية  الدولية  الوكالة  من  بتمويل 
المقدمة في النادي، واشتمل هذا التطوير على مركز إعالمي، ومختبر حاسوب، ومساحة لألداء الموسيقي، ومسرح، 
ووحدة لتطوير اللغات. وقد استفاد 1870 شابة وشاب من هذه التحسينات عام 2009، وقد تم تجديد هذه المساحات 

عام 2013.

تم بناء منشأة متطورة لتكون مركزًا لخدمة الجمهور، وهو مرفق بلدي عصري يعمل على تزويد المجتمع المحلي 
على  الوقت  لتوفير  اإلدارية  واإلجراءات  األنظمة  وتحديث  هيكلة  ويعيد  وشفافة،  آلية  بطريقة  رئيسية  بخدمات 

المواطنين والموظفين.

المعايير  وضع  أجل  من  للبلدية،  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  حول  وأساسي  شامل  هيكلي  تصور  تقديم 
القياسية للمصطلحات الفنية، وأنواع الشبكات، وإدارة البيانات الوصفية، والمحتويات، وتحديد وسائل وطرق وصول 
المستخدمين للبيانات والخدمات، والبدء في عمل تطبيقات انترنت تكاملية للتطبيقات المستخدمة، مثل نظام إدارة 

السجالت والوثائق، مع األخذ بعين االعتبار وجود ما يلزم من معايير وبروتوكوالت لحماية البيانات.   

ستقوم البلدية بتنفيذ نظام مالي وإداري جديد، للوصول إلى نظام مدفوعات أكثر شفافية وكفاءة، وإضفاء الطابع 
المشتريات،  إجراءات  إلى تحسين  إضافة  أفضل،  نحو  على  الداخلية  للرقابة  الداخلي  التدقيق  إجراءات  على  الرسمي 

وتطوير نظام إلكتروني لقواعد بيانات المشتريات، لتحسين نظام المتابعة.

الموجودة على  األنظمة  المفضلة لدي، حيث تساعدنا  االشياء  أكثر  استفساراتهم من  والرد على  المراجعين  التعامل مع  أصبح 
التعامل بشكل اسهل واسرع، وبذلك يمكننا أن نلمس رضا المواطنين عن عملنا.               اآلنسة اآلء عمر، موظفة في المركز

والمجتمع  البلدية  الدولية، بدعم  للتنمية  األميركية  الوكالة  وبتمويل من  عالمية،  قامت مؤسسة مجتمعات  المجتمعي،  التخطيط  نتائج  بناء على  الخدمة:  تقديم 
المحلي لتطوير البنية التحتية ذات األولوية والخدمات المقدمة للمواطنين.
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