
برنامج الحكم المحلي والبنية التحتية

من  مواطنيها  إشراك  على  العالم  دول  مختلف  في  المحلية  والمجالس  البلديات  تحرص 
كافة الشرائح والفئات في التخطيط لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة فيها. 
الوكالة  من  المموّل   )LGI( التحتية  والبنية  المحلي  الحكم  برنامج  عمل  وفلسطينيًا، 
االمريكية للتنمية الدولية )USAID(، والمنفذ من قبل مؤسسة مجتمعات عالمية )مؤسسة 
CHF الدولية سابقًا(، على دعم البلديات والمجالس المحلية، وتقديم األدوات الضرورية 
لتطوير الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي والبنية التحتية األساسية، بهدف تحسين 

مستوى حياة المواطن الفلسطيني.

يعتبر مبدأ الحوكمة الذي تطور عبر أكثر من 9 سنوات من شراكة مؤسسة مجتمعات عالمية 
مع مؤسسات قطاع الحكم المحلي الفلسطيني، نهجا أساسيًا لبرنامج الحكم المحلي والبنية 
التحتية. فقد صممت تدخالت البرنامج بناء على احتياجات المجتمعات المهمشة -التي تم 
تحديدها عن طريق دراسة االحتياجات االجتماعية واالقتصادية للبلدات المختلفة-، إضافة 
التميّز،  إلى  للوصول  أكبر  إمكانية  تملك  والتي  مأسسة،  األكثر  البلديات  احتياجات  إلى 
بهدف االستجابة لهذه الهيئات المحلية، وتعزيز فاعليتها وكفاءتها من خالل ثالث فئات 

رئيسية: المشاركة المجتمعية، وتطوير القيادة، وإدارة تقديم الخدمة.

المحلية  الهيئات  أداء  قياس  مؤشر  القيادة،  تنمية 
المؤسسي والتخطيط 

عن  عبارة  وهو  المحلية”،  الهيئات  أداء  قياس  “مؤشر  عالمية  مجتمعات  مؤسسة  قدمت 
إجراء  البلديات من  وتمكن  المحلي،  الحكم  في  التميّز  إلى  أداة جديدة وموحدة تستند 
تقييم ذاتي لقدراتها من أجل قيادة التنمية المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، وبناء 
شريكة  بلدية   27 دعم  تم  الموجودة،  والضعف  القوة  ونقاط  التقييم  هذا  نتائج  على 
المؤسسية  للتنمية  الرئيسية  األولويات  تبين  التي  المؤسسية  التطوير  خطط  إلعداد 
وخطط التنفيذ. خالل هذه العملية التي بدأت حديثًا في بلدية عاّلر، حقق رئيس البلدية 
نظام  تشغيل  من  تمكنوا  فقد  التشغيل،  عملية  في  وهامة  كبيرة  تغييرات  والموظفون 
إدارة الوثائق والسجالت اإللكتروني، ووضع خطط عمل دقيقة، وتسجيل محاضر اجتماعات 

المجلس المحلي.

سفيان شديد، رئيس بلدية عالر، أثناء عرضه لبعض األعمال والممارسات الجديدة بما في ذلك توثيق 
محضر اجتماع، وتقييم ذاتي للبلدية

نظرة إلى البرنامج
نيسان 2014، 	   31 تاريخ  من  اعتبارًا 

والبنية  المحلي  الحكم  برنامج  أنهى 
تحتية،  بنية  مشروع   83 التحتية 
بمدارس  منطقة   64 بتزويد  وقام 
وطرق. مجتمعية،  ومراكز   جديدة، 

للمشاريع 	  اإلجمالية  التكلفة  بلغت 
قرابة 16 مليون دوالر أمريكي، حيث 
على  باإليجاب  المشاريع  هذه  أثرت 
ومواطن. مواطنة   165,000  حياة 

شبابية 	  محلية  مجالس  إنشاء  تم 
أكثر  بمشاركة  بلدية   19 في 
ومواطن. مواطنة   10,000  من 

شارك 148 مهندسًة ومهندسًا زمياًل 	 
مجتمعات  مؤسسة  مع  العمل  في 
المهندسين  ونقابة  عالمية، 

والبلديات.
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نموذج للركائز الثالث األساسية لمراكز الحكم الرشيد – المشاركة 
المجتمعية، وتنمية المهارات القيادية، وتقديم الخدمة



وتحسين  تجميل  ذلك  في  بما  المحلية  المبادرات  لقيادة  الشبابية، 
واألنشطة  المحلية،  الحكومية  غير  للمنظمات  األموال  وجمع  البيئة، 

التطوعية األخرى.

المجتمعية المشاركة 

التخطيط االستراتيجي 

ولغاية هذه  المحلية،  التنمية  مفتاح  بمثابة  التشاركي  التخطيط  يعتبر 
محلي  ومجتمع  هيئة   27 عالمية  مجتمعات  مؤسسة  ساعدت  اللحظة 
على تطوير اإلطار التنموي االستراتيجي، والخطة التنموية االستراتيجية 
الخاصة بهم، على أساس رؤية ومنهجية وزارة الحكم المحلي التي تبنتها 
في  المبادرة  زمام  أخذ  على  الشريكة  المجتمعات  وتعمل   ،2009 عام 
متابعة وتنفيذ عملية التخطيط لضمان مشاركة المواطنين في تحديد 
المحلية  مواردهم  استخدام  كيفية  في  والبت  وأولياتهم،  احتياجاتهم، 
المحلي  الحكم  برنامج  يستفيد  أخرى،  جهة  من  ديمقراطية.  بطريقة 
التنموي االستراتيجي في تصميم  التخطيط  نتائج  التحتية من  والبنية 
المحلية.  الهيئات  مع  بالشراكة  رئيسية  تحتية  بنية  مشاريع  وتنفيذ 
التخطط  في  المحلي  الحكم  وزارة  جهود  ولموائمة  ذلك،  إلى  إضافة 
لبلديات شريكة  فيزيائية  6 مخططات  حاليًا  البرنامج  يطور  الفيزيائي، 
كتيب  من  وبتوجيه  االستراتيجي،  التنموي  التخطيط  نتائج  على  بناء 
التخطيط الفيزيائي الذي صدر حديثا عن وزارة الحكم المحلي بعنوان: 
المخططات  وإعداد  وأدوات  اجراءات  دليل   - الفيزيائي  التخطيط  دليل 

الهيكلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما سيساهم برنامج الحكم المحلي والبنية التحتية في تطوير الخطة 
القطاعية األولى في الضفة الغربية لصالح بلديات بيت لحم، وبيت جاال، 
تطوير  الفيزيائي  التخطيط  ويضمن  المحيطة،  والقرى  ساحور  وبيت 
التفكير التنموي بالتماشي مع االحتياجات السكانية، ومتطلبات الخدمة، 

وعمليات التخطيط التشاركي.

القيادة الشبابية في الحكم المحلي

يطمح برنامج الحكم المحلي والبنية التحتية إلى تفعيل آليات مستدامة 
وتعتبر  المحلية،  مجتمعاتهم  في  الجنسين  كال  من  الشباب  النخراط 
إذ  اآلليات،  هذه  أهم  أحد   )YLCs( الشبابية  المحلية  المجالس  مبادرة 
تساهم هذه المبادرة في خلق هيئات شبابية منتخبة بشكل ديمقراطي 
ولغاية  المجتمع،  في  المحلية  المجالس  وأدوار  ومهام  تكوين  تعكس 
اآلن عقدت مؤسسة مجتمعات عالمية 19 جولة انتخابية بمشاركة قرابة 
أعضاء  يعمل  االنتخابات،  االنتهاء من  وبمجرد  10,000 شابة وشاب. 
للمجالس  العامة  والهيئات  المعنية  البلديات  مع  الشبابية  المجالس 
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مواطنة من بيت لحم اثناء ورشة عمل التخطيط اال ستراتيجي

إنتخابات المجلس المحلي الشبابي في عنبتا

لبناء  اإللكترونية  البلديات  الخدمة:  تقديم  إدارة 
الكفاءة وتعزيز الشفافية

تدخالت  من  اثنتين  على  التحتية  والبنية  المحلي  الحكم  برنامج  يركز 
والبلديات   ،)CSCs( الجمهور  خدمات  مراكز  الرئيسية:  األتمتة 
برنامج  خالل  من  بداية  الجمهور  خدمة  مراكز  تنفيذ  تم  اإللكترونية. 
تواصل، ثم من خالل برنامج الحكم المحلي والبنية التحتية المنفذان من 
للتنمية  الوكالة األمريكية  قبل مؤسسة مجتمعات عالمية بتمويل من 
بموقع  المواطنين  تزويد  على  الجمهور  خدمة  مركز  ويعمل  الدولية، 
التراخيص،  على  الحصول  مثل  البلدية  خدمات  إلى  للوصول  مركزي 
بمجرد  تذكرة  على  مواطن  كل  ويحصل  الفواتير،  ودفع  والتصاريح، 
البلدية  موظفي  مع  التواصل  وبعد  الجمهور،  خدمة  مركز  إلى  دخوله 
معروف  آلي  نظام  عبر  الضرورية  المعلومات  أو  الطلبات  إدخال  يتم 
اإللكتروني”  والسجالت  الوثائق  إدارة  “نظام  وهو   )EDRMS( باسم 
المنطقة،  في  جديد  مفهوم  عن  تعبر  والتي  اإللكترونية  البلديات  أما 
المواطنين  تزويد  من  مستهدفة  بلديات   6-5 تمكين  إلى  فتهدف 
المحليين بخدمات إلكترونية. وكجزء من عملها لتمكين مفاهيم البلدية 
اإللكترونية ومراكز خدمة الجمهور، ستعمل مؤسسة مجتمعات عالمية 
الضرورية  العمليات  إعادة تصميم  المستهدفة في  البلديات  على دعم 

والخدمات المقدمة، لضمان تقديم خدمة فعالة ومؤتمتة بالكامل.

ولتعزيز االستثمار في البنية التحتية وأداء القطاع الحكومي، يركز برنامج 
المواتية  البيئة  التحتية بشكل كبير على تهيئة  المحلي والبنية  الحكم 
للحوكمة على المستوى الوطني، وذلك من خالل توظيف تدخالت الحكم 
المحلي التي تم اختبارها على المستوى المحلي للتأثير على السياسات 
صممت  التي  الداخلية  والرقابة  المجتمعية،  المشاركة  مثل:  الوطنية، 

بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي.

 في نفس الوقت يعمل البرنامج مع نقابة المهندسين – مركز القدس على 
تطوير المعرفة والمهارات الضرورية لدى الجيل الجديد من المهندسات 
والمهندسين الفلسطينيين من خالل برنامج المهندسين الزمالء، إلى 
وورش  المؤتمرات،  طريق  عن  ومفاهيمه  األخضر  للبناء  الترويج  جانب 
على  عالمية  مجتمعات  مؤسسة  تعمل  كما  التدريب.  وفرص  العمل، 
تعزيز الوعي حول قضايا النوع االجتماعي وتعميمها، وذلك في قطاعات 

الحكم المحلي، والبنية التحتية، والفعاليات الشبابية.
أيار 2014


