
المواطنين  التي تواجه  التحديات  أبرز  المعقدة من  البيروقراطية  الحكومية  الخدمات  تعتبر 
وهيئات الحكم المحلي في الضفة الغربية. حيث يمضي المواطنون أيامًا طويلة في التنقل 
ضرورة  إلى  إضافة  الطويلة،  االنتظار  ساعات  من  ويعانون  المختلفة،  البلدية  أقسام  بين 
متضاربة  أجوبة  البلدية  موظفو  يقدم  كما  طلباتهم.  عن  لالستفسار  مرات  عدة  عودتهم 

للمواطنين حول استفساراتهم. 
 

الدولية سابقًا(   CHF التحديات، قامت مؤسسة مجتمعات عالمية )مؤسسة  لمواجهة هذه 
بتقديم نموذج مركز خدمة الجمهور )CSCs( في الضفة الغربية، حيث تم االستفادة 
من تجربة قطاع الحكم المحلي الناجحة في البوسنة والهرسك.  فأنشأت مؤسسة مجتمعات 
عالمية بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID( مراكز خدمة الجمهور في 20 
تجمعًا محليًا في الضفة الغربية، من خالل برنامج تواصل )LDR(، وبرنامج الحكم المحلي 

.)LGI( والبنية التحتية
 

كما تعمل مؤسسة مجتمعات عالمية على تنفيذ 7 مراكز جديدة لخدمة الجمهور، ليصل عدد 
المراكز التي تم تنفيذها خالل البرنامجين إلى 27 مركزًا، بمعدل استثمار يصل إلى 250 

ألف دوالر أمريكي، حتى نهاية عام 2015. 
 

مركز خدمة الجمهور: 
يتمّكن  بحيث  واحد،  مكان  في  للبلدية  التابعة  األقسام  كافة  الجمهور  خدمة  مركز  يضم   
التنقل  إلى  الحاجة  البلدية دون  التي تقدمها  الخدمات  الحصول على كافة  المواطنون من 
بين األماكن المختلفة، إضافة إلى حصول المواطنين على خدماتهم بمهنية وشفافية عالية 
بسبب مأسسة التواصل بين المواطنين وطاقم البلدية.  وال يمكن  التعامل مع هذه المراكز 
والمعدات  األنظمة  بكافة  مجهزة  مراكز  بمثابة  أيضًا  تعتبر  فهي  منشآت،  مجرد  أنها  على 
الحديثة التي من شأنها تقديم وإدارة المعلومات المقدمة بطريقة آلية. إضـافة إلى ذلك، 

تقوم مؤسسـة مجتمعات عالمية بدعم البلدية الشريكة لتنظيم وترشيد إجراءاتها الداخلية قبيل افتتاح مركز خدمة الجمهور، من أجل ضمان فعالية أعلى واستثمار 
أدق للوقت المبذول في متابعة المعامالت والخدمات.

 
يقوم طاقم من الموظفين المؤهلين والمدربين بتقديم مجموعة متميزة من الخدمات في مراكز خدمة الجمهور، ومنها:

• البناء:  رخص بناء واستفسارات حول ملكية األراضي.
• المرافق العامة: االشتراك في خدمات الماء، والكهرباء، وخدمات الفواتير.

• الصحة العامة:  رخص المهن، وإدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي.
• األمور المالية:  تسديد رسوم الخدمات، وتقديم طلبات الحصول على براءات الذمة.

• األمور اإلدارية:  رخص الخدمات العامة، وإثبات الحالة االجتماعية، وإثبات مكان إقامة، وأية شكاوى أو مقترحات عامة للبلدية.

مراكز خدمة الجمهور

تحسين الحكم المحلي



”كنت مغتربًا ألكثر من 30 عامًا اختبرت خاللها العديد من المجالس المحلية والخدمات البلدية، لكن مبادرة مركز خدمة الجمهور يمكن 
تشبيهها بالوصفة الطبية التي سهلت عالج الكثير من المرضى. فأصبحنا نشعر بالكفاءة، واالحترام، والسلوك اإليجابي السائد بين طاقم 
المركز، وأصبح يتم إنجاز معامالتنا في الوقت المحدد. وها هي بلدتنا تشهد تقدمًا ملحوظًا في مجال الشفافية والدقة، واألهم أن كرامة 

المواطن تحترم وتصان.“

كيف تساهم مراكز خدمة الجمهور في تحسين قطاع الحكم المحلي؟
 

 من طبيعة تصميمه والطرق الخاصة بتدريب طواقمه، يساعد مركز خدمة الجمهور البلديات على االلتزام بالمعايير العالمية للحكم الرشيد:
المساواة:  يتم التعامل بطريقة متساوية وعادلة مع كافة المواطنين، إذ يأخذ كل مواطن رقم انتظار فور دخوله المركز، ويمكث في مكانه حتى يأتي دوره، قبل توجهه 

 إلى الطاقم المختص. ما يساهم في بناء عالقة صحية وإيجابية مع طاقم المركز، ويحد من ثقافة الواسطة السائدة.
الشفافية:  صممت كافة مراكز خدمة الجمهور لتحتوي على أقسام مفتوحة بهدف الحد من المكاتب المغلقة ما يؤدي إلى المساهمة في ضمان شفافية ومصداقية أعلى، 

حتى في حاالت وجود طلبات خاصة لدى المواطنين. كما يساهم ذلك في خلق شعور من الراحة عند المواطنين خالل تعاملهم مع طاقم المركز. 
 

المساءلة:  يساعد النظام اآللي إلدارة المعلومات طاقم المركز والمواطنين في الرجوع إلى الملفات السابقة، وتتبع مسار الطلب المقدم، وتقديم اإلجابة على االستفسارات 
بشكل سريع.

االستجابة:  كافة طواقم المراكز مدربة ومؤهلة في جانب »خدمة المواطنين« من أجل ضمان تقديم خدمات نوعية لهم.  عالوة على ذلك، يقدم المواطنون اقتراحاتهم 
 أو شكاويهم داخل المركز، من أجل تحسين الخدمات المقدمة في المستقبل.

الفعالية والكفاءة:  يقدم المركز كافة الخدمات التي تقدمها البلدية من أجل تقليل الوقت والجهد المبذولين في تنقل المواطنين بين المواقع المختلفة، أو التعامل مع 
إجراءات مربكة كما في السابق.

»العملية التي كانت تستغرق يومين أو ثالث أو أسبوع، 
 تتم اليوم خالل ساعات!«

الدكتور يوسف ناصر، رئيس بلدية بيرزيت السابق

»يجسد مركز خدمة الجمهور فلسفة جديدة فيما يخص 
يمتد  أن  المرجح  فعالة ومستجيبة، ومن  تقديم خدمات 
بعمليات  خاصة  أخرى  جوانب  ليطال  الفلسفة  هذه  أثر 

 وحدات الحكم المحلي األخرى...«
الوكالة  من  بتفويض  الجمهور  خدمة  لمراكز  خارجي  تقييم 

)USAID( األمريكية للتنمية الدولية

مراكز خدمة الجمهور، الوصول
 إلى الخدمات، الظاهرية 

تسهيل حصول ذوي اإلحتياجات الخاصة 
على الخدمات، عالر 

زيارة السيدة تريزا اسحاق رئيسة البلدية السابقة في
 والية لكسنجتون، كنتاكي، لمدينة طولكرم

يساعد التواصل مع 
المواطنين مركز خدمة
 الجمهور في تطوير  

عمليات التشغيل داخل  
المركز. وفي نفس 

الوقت  يستطيع المركز 
من  خالل التواصل 

إبالغ المواطنين بكافة 
الخدمات الجديدة 

المتوفرة لدى المركز. 

يعتمد باألساس على 
عدد السكان، وطبيعة 
الخدمات المطلوبة. 

أتمتة المعلومات 
والخدمات عن طريق 
النظام اآللي إلدارة 

المعلومات، وتركيب 
المعدات  التكنولوجية 

الحديثة.

مراجعة وتنقيح كافة 
اإلجراءات لضمان سهولة 

التعامل معها من قبل 
المواطنين وطاقم 

المركز.
تدريب الطاقم على 
اإلجراءات الجديدة، 
والبرامج المؤتمتة، 

تمكن فترة االختبار وخدمة الزبائن. 
البلدية من تجربة 

وإصالح أي أعطال أو 
مشكالت تظهر في 
المركز قبل افتتاحه.

كيف تم تأسيس مراكز خدمة الجمهور؟
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