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مقدمة مفتاح
ضمن برنامج تعزيز املشاركة املجتمعية ،الهادف إىل إعداد كوادر شبابية ونسوية ومجتمعية قيادية
قادرة عىل تسلم حقائب املسؤولية للتأثري والتغيري عىل املستوى املحيل والوطني ،باالستناد إىل النهج
الدميقراطي ومبادئ الحكم الصالح؛ تستمر املبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العاملي والدميقراطية
«مفتاح» يف مساهمتها يف تطوير الكفاءات النسوية والشبابية للتدرج يف مستويات املختلفة لصنع القرار
بجاهزية وكفاءة ودعم مساهمتهم/ن يف رسم السياسات العامة.
لقد سعى مرشوع "دعم الدور القيادي للنساء داخل مجالس الهيئات املحلية" الذي نفّذته املبادرة
الفلسطينية لتعميق الحوار العاملي والدميقراطية "مفتاح" بدعم من برنامج متكني النساء يف صنع القرار
يف الرشق األوسط املنفّذ من قبل ( )GIZبتفويض من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية
األملانية()BMZ؛ إىل تعزيز قدرات أعضاء وعضوات مجالس الهيئات املحلية والقيادات النسوية الشابة
املؤهلة لتبوء مراكز اتخاذ القرار يف هذه املجالس ،للتأثري يف منظومة الحكم بشكل يستند إىل مبادئ
الحكم الصالح وتعزيز آليات اتخاذ القرار مبا يلبي احتياجات النوع االجتامعي ويحقق العدالة االجتامعية،
خاصة يف القضايا ذات العالقة بالتخطيط واإلدارة داخل املجالس.
نضع بني أيديكم/ن رزمة الكتيبات اإلرشادية الخاصة بأعضاء وعضوات الهيئات املحلية الفلسطينية التي
تم إعدادها وتطويرها من خالل التعاون والتنسيق مع وزارة الحكم املحيل ،لالستناد والرجوع إليها يف
تعزيز مبدأ املشاركة واملساءلة املجتمعية داخل الحكم املحيل.
وتناولت رزمة الكتيبات مواضيع متخصصة شملت التخطيط االسرتاتيجي التنموي ،والتخطيط الحرضي/
الهيكيل ،وتخطيط خدمات البنية التحتية و تعزيز آليات اتخاذ القرار من منظور النوع االجتامعي.
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تقدمي
إن وزارة الحكم املحيل وضمن إطار مامرستها ملهامها ومسؤولياتها قد سعت دامئا للنهوض بواقع قطاع
الحكم املحيل والهيئات املحلية يك تكون قادرة عىل تنفيذ برامجها وخططها وقيادة عملية التنمية بكل
معانيها وجوانبها ،هذا بجانب رفع مستوى تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني بفاعلية وعدالة ،حتى
يتسنى للمواطن مامرسة حياته ونشاطاته يف بيئة صحية وسليمة وضمن ظروف اقتصادية واجتامعية
وثقافية وبيئية مالمئة.
إن التحديات والصعوبات التي نواجهها حكومة وشعبا واملتمثلة بإجراءات االحتالل وشح املصادر
واإلمكانيات وعدم السيطرة والقدرة عىل إستغالل املوارد ،وضعتنا جميعا أمام تحديات كبرية وخيارات
صعبة تتطلب منا التخطيط السليم والقائم عىل أسس علمية ومنهجية ،ومبشاركة فاعلة من كافة
األطراف واملؤسسات ،وبخاصة مؤسسات املجتمع املدين ،يف مامرسة فعلية للدميقراطية من أجل الوصول
إىل "حكم محيل رشيد قادر عىل تحقيق التنمية املستدامة مبشاركة مجتمعية فاعلة" تحقيقا لرؤية
وزارة الحكم املحيل.
يف ظل هذه الظروف وضمن محاور دعم الوزارة أيضا لتعزيز البناء املؤسيس يف الهيئات املحلية وبناء
القدرات البرشية فيها ،فقد عملت وزارة الحكم املحيل دامئا مع الرشكاء املحليني والدوليني عىل توفري
األدوات الالزمة لرفع املستوى املعريف وتشكيل قاعدة إرشادية من اإلجراءات وأدلة العمل لتكون مرجعية
لتسهيل التعامل مع معضالت الواقع ومواجهة تحدياته .ويف هذا السياق فقد قامت اإلدارة العامة
للتنظيم والتخطيط العمراين بالتنسيق والعمل مع مؤسسة التعاون األملاين ( )GIZومؤسسة "مفتاح" عىل
إعداد وإنجاز كتيبات إرشادية حول مامرسة أعامل التخطيط الحرضي والتخطيط التنموي االسرتاتيجي
يف الهيئات املحلية باإلستناد إىل مجموعة أدلة العمل املعتمدة مسبقا وإىل القوانني واألحكام السارية
املفعول .إن هذه الكتيبات اإلرشادية ستكون أدوات مبسطة للتعامل مع مهام عمل وإعداد األطر
التنموية االسرتاتيجية املشرتكة ،املخططات الهيكلية والخطط التنموية املحلية ،كام أنها ستشكل أدوات
مخترصة وعملية لإلجراءات والخطوات العلمية واملهنية لدى أعضاء ورؤساء الهيئات املحلية من جهة،
ولدى العاملني ذوي االختصاص من جهة أخرى.
يف النهاية ،ال يسعني إال الثناء عىل هذا الجهد املبذول وشكر كافة من ساهم يف إعداد وإنجاز هذه
الكتيبات من الرشكاء واملؤسسات الوطنية والجهة املانحة ملا أبدوه من جهد وتعاون ودعم يف إخراج
هذه الكتيبات إىل حيز الوجود.
حسني األعرج
وزير الحكم املحيل

6

المحل"
| كتيب إرشادي "تخطيط خدمات البنية التحتية ف ي� الحكم
ي

قائمةاملصطلحات
التخطيط هو معرفة ما هو متاح من موارد ،واستخدامه بالشكل األمثل ،لتحسني أوضاع البنية التحتية
يف املنطقة املعنية.
التخطيط عىل املستوى الوطني يقترص عىل األهداف العامة واملبادئ االسرتاتيجية ،وهو من دور الحكومة
والرشكاء من محافظات وغريها.
التخطيط اإلقليمي يركز عىل إقليم معني ،ورصد االحتياجات يف املرافق العامة.
التخطيط املحيل يعتمد عىل الهيئات املحلية ويتخصص يف املنطقة الجغرافية للهيئة املحلية.
الخطة هي مجموعة من القرارات املرتابطة حول استخدام املصادر ،وتتمثل بعدد من األنشطة .والخطة
تتضمن األساليب ،والطرق التي ستستخدم ،والتكاليف ،واملسؤوليات ،وجدولة النشاطات واألهداف
املتفق عليها.
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 .1مقدمة
تشكل البنية التحتية عصباً أساسياً ورافعة للتنمية االقتصادية واملجتمعية ،كام تؤثر جودتها يف التطور
العمراين والسكاين ومستوى الخدمات للمجتمع املحيل .وبالتايل ،فإن التخطيط لبناء بنية تحتية قادرة
عىل تلبية االحتياجات املتنامية للمجتمع املحيل ،هو من أهم القضايا التي تقع عىل عاتق مؤسسات
الدولة ذات العالقة ،مبا يف ذلك الهيئات املحلية ملختلف القطاعات.
كام أن التخطيط السليم للبنية التحتية يضمن أن ينعم السكان بخدمات املياه والرصف الصحي بشكل
جيد ،ويؤسس إلنشاء طرق آمنة ،ويحد من أثر الكوارث الطبيعية ،وبخاصة ترصيف مياه الفيضان،
والزالزل ،ويضمن بيئة آمنة وإدارة سليمة للنفايات ،ويفيض إىل وجود مرافق تعليمية وصحية تلبي حاجة
املجتمع ،ويوفر خدمة كهرباء واتصاالت مالمئة.

 .2أهداف الدليل
يهدف هذا الدليل إىل تسليط الضوء عىل أهمية عملية التخطيط للبنية التحتية ،وتوضيح املفاهيم،
واملتطلبات ،واألدوات واملحددات املتعلقة بالعملية ،ومتكني أعضاء الهيئات املحلية من كال الجنسني
من االسرتشاد بهذا الدليل لتطوير الخطط املحلية املالمئة لحاجات مدنهم ،وبلداتهم ،وقراهم ،بالشكل
العميل ،واملنهجية التشاركية املالمئة .ومن الجدير قوله أن من الرضوري مواءمة محتوى الدليل مع
الظروف املحلية لكل هيئة عند تطوير خطتها.
ويتكون الدليل من ثالثة أجزاء كام ييل:
يوضح مفهوم التخطيط للبنية التحتية ،وأهدافه ،واعتباراته ،ومتطلباته ،ومراحله.
		
الجزء األول:
يتناول أدوات التخطيط واملنهجية واملحددات أو املعيقات.
		
الجزء الثاين:
يعرض املخرجات وآليات التنفيذ واملتابعة والتقييم.
الجزء الثالث:

8

المحل"
| كتيب إرشادي "تخطيط خدمات البنية التحتية ف ي� الحكم
ي

الجزء األول

 .3مفهوم التخطيط ملرافق البنية التحتية املحلية
التخطيط للبنية التحتية هو معرفة ما هو متاح من موارد واستخدامه بالشكل األمثل ،لتحسني أوضاع
البنية التحتية يف املنطقة املعنية ،ويندرج ضمن إطار املستوى الثالث من التخطيط؛ أي التخطيط عىل
املستوى املحيل ،ويقع ضمن صالحيات الهيئات املحلية .ولضامن وجود بنية تحتية متكاملة ومرتابطة
عىل املستوى الوطني ،فال بد من أن ينسجم التخطيط املحيل مع الرؤيا الوطنية «حكم محيل رشيد قادر
عىل تحقيق تنمية مستدامة مبشاركة مجتمعية فاعلة» والتخطيط عىل املستويني اإلقليمي والوطني كام
هو موضح يف الشكل أدناه.
الرؤية
الوطنية
اسرتاتيجية التنمية الوطنية
االسرتاتيجية الوطنية للحكم املحيل
االسرتاتيجية العامة لهيئة الحكم املحيل
يف منطقتها الجغرافية
خطة تحسني وتطوير البنية التحتية يف املنطقة الجغرافية
الخاضعة للهيئة املحلية

ولضامن هذا االنسجام ،يجب مراعاة ما ييل:
·إجراء دراسة تقييميه للقطاع املعني ،وتحديد نقاط التقاطع مع الخطط الوطنية.
·إرشاك املجتمع املحيل يف التخطيط.
·إدراج عوامل االستدامة والجودة.
·تحديد األولويات ضمن املصادر املتاحة.

 .4أهداف التخطيط
ميكن تلخيص أهم أهداف التخطيط كام ييل:
·تحويل االسرتاتيجية إىل خطة أو مجموعة من الخطط جاهزة للتطبيق.
·تحديد األدوار واملسؤوليات املختلفة.
·الخروج بتقديرات للتكاليف وجداول زمنية لتنفيذ األنشطة.
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·تقييم االحتياجات من القدرات الالزمة لتنفيذ األعامل ،وتصميم برنامج لبناء القدرات.
·تحقيق أعظم الفوائد بأقل التكاليف دون اإلخالل بالجودة أو البيئة.

 .5االعتبارات األساسية اليت جتب مراعاهتا عند التخطيط
للبنيةالتحتية:
·مراعاة املواصفات الفلسطينية الصادرة عن مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية ،وإذا مل
تتوفر ،فيمكن االسرتشاد باملواصفات الدولية ذات العالقة عند التخطيط.
·مراعاة حقوق ذوي االحتياجات الخاصة.
·مراعاة حقوق امللكية للمواطنني أثناء التخطيط ،وتوضيح اآللية التي سيتم ات ّباعها الستخدام هذه
األمالك للمنفعة العامة ،ولتنفيذ الخطط بحسب قانون االستمالك الفلسطيني.
·االبتعاد عن التحيز واالستجابة للضغوط الحزبية أو االجتامعية عند التخطيط؛ أي عدم تجيري
الخطط لخدمة فئة معينة دون أخرى ،وأن تكون الخطة لخدمة رشائح املجتمع كافة.
·طلب املشورة بأنواعها كافة :الفنية ،القانونية ،االقتصادية االجتامعية ،من ذوي االختصاص من
الوزارات ،أو مؤسسات املجتمع املدين ،أو القطاع الخاص.
لنتذكر جيدا ً أننا:
·نخطط لبنية تحتية تخدم  20عاماً عىل األقل.
·نخطط ألجيال قادمة لها سياق اجتامعي واقتصادي واحتياجات مختلفة.
·نخطط لخدمة قطاعات أخرى (زراعة اتصاالت  ..وغريهام).
·نخطط مبوارد محدودة (أرض ومياه  ...وغريهام) الحتياجات متزايدة وغري محدودة.
·نخطط لتفادي خطر الكوارث ،ألن مثن عدم التخطيط أو التخطيط غري السليم ،يؤدي إىل:
·كوارث ومخاطر قد توقع ضحايا (انظر/ي الصور أدناه)
·تكلفة إصالح وإعادة إعامر باهظة.
·عمران مشوه وبنية تحتية مشوهة.
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 .6املتطلبات األساسية للتخطيط السليم للبنية التحتية
االستدامة

•الحفاظ عىل منوذج
متوازن السخدام
األرايض ،والحفاظ
عىل البيئة.
•التكاملية يف
التخطيط ما بني كل
القطاعات.
•الرتاكمية ،أو
االسفادة من الخطط
السابقة والبناء
عليها.

املشاركة
املجتمعية
مشاركة أصحاب العالقة
لتعزيز الشعور بامللكية
وعدم استئثار النخب.

االستجابة
لالحتياجات
بكفاءة عالية
تعزيز الرىض لدى املواطن،
وزيادة الرغبة للدفع مقابل
الخدمة.

جودة البنية
التحتية والخدمة
جودة البنية التحتية
والخدمة هي صورة
الهيئة املحلية يف املوقع.

 .7مراحل التخطيط للبنية التحتية
إعداد آليات املتابعة
والتقييم من أجل
تعديل الخطط
وتحسينها

إعداد آليات التنفيذ
وتحديد امليزانيات
واملصادر الالزمة

إعداد الخطط
التي تلبي االحتياج
ضمن سيناريوهات
مختلفة

تحديد االحتياج
والفجوات واملعيقات

تحليل الواقع
ومعرفة املصادر
املتاحة وأصحاب
العالقة
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الجزء الثاين

 .8املنهجية  -كيف خنطط؟
1.1تحديد أصحاب العالقة وتنظيم ورشة عمل مبشاركتهم لتحليل الوضع القائم ،وتحديد مشاكل البنية
التحتية؛ سواء أكانت يف مجال الطرق ،أم شبكات املياه والرصف الصحي ،أم النفايات الصلبة... ،
إلخ.
2.2إجراء دراسة يُعدها مختصني لتحديد االحتياج املستقبيل للبنية التحتية مبا يلبي النمو السكاين
وحاجات التنمية وتحديد الفجوات يف الوضع القائم (املخرجات ،دراسة االحتياجات املستقبلية).
3.3عرض نتائج الدراسة ومناقشتها مع أصحاب العالقة ،وأخذ مالحظاتهم للتعديل ،واعتامد النتائج-.
(دراسة معتمدة للتخطيط)
4.4تتبع ذلك ورشة تضم كل أصحاب العالقة لتحديد الخطط واملشاريع التي تعالج املشاكل وتلبي
الحاجات املستقبلية ،وتحديد السيناريوهات املختلفة (السيناريوهات املحتملة والخطط املندرجة
تحت كل منها ،لتلبية الحاجات املستقبلية للبنية التحتية).
5.5تكليف طواقم الهيئة املحلية مبساعدة مختصني من الوزارة ،أو املؤسسات األهلية ،أو القطاع
الخاص لتصميم املشاريع املختلفة وإعداد امليزانيات والخطة الزمنية الالزمة للتنفيذ وتحليل األثر
البيئي املتوقع ،ووضع التصور لتفادي اآلثار السلبية (خطط تنفيذية تفصيلية تتضمن األثر البيئي).
6.6تنظيم ورشة عمل ختامية مع أصحاب العالقة ملناقشة التكاليف والعوائد واألثر (مالياً واقتصادياً
وبيئياً) ملختلف املشاريع ،وتحديد املراحل واألولويات للتنفيذ (قامئة لتنفيذ املشاريع ذات األولوية).
7.7تجنيد األموال للتنفيذ (مقرتحات للتمويل حسب األولوية).
8.8املتابعة والتقييم (آلية للمتابعة والتقييم والتغذية الراجعة).
لنحرص عىل التوازن املستقبيل يف اآليت:

شوارع وبنية تحتية

مساحات خرضاء

خدمات عامة ومدارس

شوارع للتمدد العمراين

أر ٍ
اض زراعية
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ي

ال ننىس أننا نخطط لبنية تحتية تستجيب للطوارئ:
·البدائل عند عدم القدرة عىل التخطيط ملرشوع ألي سبب.
·العمل عىل إيجاد بديل (خطة ب ملكب عشوايئ).
·القدرة عىل الترصف برسعة مع حكمة.
مثال:
املشكلة :عدم متكن الهيئة املحلية من استخدام مكب النفايات الذي
تستخدمه.
الحل :أن يكون هناك مكب بديل يستجيب للمعايري البيئية والفنية.
االستجابة التخطيطية :األرايض املخصصة للمكب يجب أن تكون يف
املخطط أصالً.
من املهم أن نتذكر أن الحفاظ عىل املشهد رضوري
·البيئة والحفاظ عىل مشهد القرية مهم.
·التوازن بني البنية التحتية واملساحة الخرضاء.
·الشوارع التقليدية.
·األرايض الزراعية.
·األماكن الرتاثية.
مثال :ما يجب أن يشمله مخطط البنية التحتية املتكاملة لحي سكني
جديد:
·الطرق الرئيسية والطرق الفرعية.
·شبكات املياه والرصف الصحي.
·شبكات الكهرباء والهاتف.
·دور العبادة.
·املدارس واملالعب العامة
·مراكز الخدمات العامة.
·االستخدامات التجارية.
·الساحات العامة واملتنزهات واملساحات الخرضاء.
·املناطق السكنية.
·مكبات النفايات واملكبات البديلة أو الطارئة ومحطات الرتحيل.
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 .9ماذا تتضمن اخلطة؟
·الرسومات البيانية :متثل هذه الرسوم أدوات مفيدة يف تحليل املرشوعات املعقدة وتخطيطها.
·التحليل :سيساعدك هذا التحليل عىل تخطيط كافة املهامت املك ِّونة للمرشوع الواجب إنجازها.
·تقدير الوقت :إن التقدير الدقيق للوقت مهارة رضورية إلدارة جيدة للمرشوع ألسباب من أهمها
ما يتصل بالنفقات.
·جدولة املشاريع البسيطة :وهي املشاريع املنفذة من قبل شخص واحد أو بضعة أشخاص خالل
فرتة قصرية من الوقت.
·تقدير النفقات :يعود فشل الكثري من املشاريع إىل اإلخفاق يف الوصول إىل تقديرات معقولة
لنفقاتها .ويجب أن تستند هذه التقديرات إىل مجموعة من الفواتري املفصلة التي تشتمل عىل
الكميات واألسعار ،وإىل استرشاف املوارد الرضورية مستقبالً.
·التقييم البيئي :تخصيص جزء منفصل يناقش آثار املرشوع ويوضح اإلجراءات املقرتحة لتخفيف
اآلثار السلبية والتكلفة املتوقعة ،ومسؤولية الجهة التي يقع عىل عاتقها هذا األمر.
·تطوير القدرات :غالباً ما ستربز الحاجة لتطوير قدرات مختلف املعنيني ،وبخاصة يف أنشطة ما بعد
التطبيق ،كتلك املتعلقة بتشغيل األنظمة الجديدة وصيانتها ،وإدارة املؤسسات الجديدة .إن تطوير
الوقت الكايف واملوارد لتطوير القدرات ،أمر يف غاية األهمية.

 .10املعيقات واملخاطر  -ووضع خطة إلدارهتا ومعاجلتها
املخاطرة أو املعيق
معارضة مجتمعية (فتح شارع أو مكب نفايات)
رفع دعاوى قضائية وببيئية (مكب نفايات أو غريها)
تحريض من قبل فئة ضد أي مرشوع
املعيقات الناجمة عن تفتت امللكية ،تضارب األنظمة
والقوانني
محدودية املخططات الهيكلية والتنظيم  -املناطق الريفية
منطقة (ج)

اإلجراء املقرتح
إرشاك املجتمع يف التخطيط وضامن املوافقة املسبقة عىل
النشاط
إعداد دراسات األثر وإرشاك أصحاب العالقة يف مناقشة
املشكلة واقرتاح الحل لتفادي رفع قضايا
عدم استثناء أي فئة يف عملية التخطيط وضامن تأييد كل
ذوي العالقة
إعداد امللفات القانونية الكاملة وتحديد امللكيات وعمل
التسويات قبل البدء بالتنفيذ والتنسيق مع كافة الجهات
الحكومية ذات العالقة
إعداد مخططات التوسعة عىل مراحل والتخطيط لكل
مرحلة ،ولكن بشكل تكاميل
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الجزء الثالث

 .11خمرجات التخطيط
املخرجات

خطوة التخطيط
 .1تحديد أصحاب العالقة ،وتحديد مشاكل البنية التحتية
باملشاركة
 .2دراسة االحتياجات من قبل مختصني ومقارنتها مع
املشاكل التي تم تحديدها مبشاركة أصحاب العالقة
 .4مناقشة نتائج دراسة االحتياجات مع أصحاب العالقة
واعتامدها
 .5تطوير سيناريوهات التخطيط والخطط املندرجة تحتها
 .6تصميم املشاريع
 .7تحديد األولويات
.8إعداد مقرتحات للتمويل
 .9متابعة وتقييم

تقرير يلخص أهم مشاكل البنية التحتية يف مختلف
القطاعات؛ مثل الطرق ،وشبكات املياه والرصف الصحي،
والكهرباء... ،الخ
دراسة تصف املشكلة القامنة واالحتياج واألهداف خالل
فرتة التخطيط يف كل قطاعات البنية التحتية يف البلدة
دراسة االحتياج معتمدة من قبل أصحاب العالقة
للتخطيط مبوجبها
السيناريوهات والخطط املندرجة تحت كل سيناريو،
بحيث يضمن تحقيق األهداف
مخططات تنفيذية تفصيلية للمشاريع تتضمن التكلفة
واألثر البيئي لكل قطاع
قامئة باألولويات للتنفيذ
مقرتحات مشاريع مصممة وقابلة للتمويل يف مختلف
قطاعات البنية التحتية
خطة للمتابعة والتقييم وتحديد األدوار واملسؤوليات
لضامن تنفيذ املشاريع بالجودة املطلوبة

 .12هل أجنزت اخلطة؟
دوركم/ن يكمن يف رضورة التأكد من أن
أنه تم اعتبار اآليت:
•أن يكون توافق مجتمعي.
•األخذ بالرأي املهني.
•عدم التحيز.
•االنسجام مع املشهد
البيئي.
•الحفاظ عىل الرتاث
الحضاري واالثري.

الخطة
مناسبة للتمويل ،الخطة
أو إمكانية توفري تتصف بالرتاكم
املوارد والتكامل
الخطة
تم نقاشها مع كل االطراف
تشاركيا

من املهم أن ال يغيب عن بالك
وأنت تخطط:
•إن الخطة قد ال تستطيع
تنفيذها مرة واحدة،
فاجعلها عىل مراحل.
•التخطيط يجب أن يتكامل
مع القدرة االدارية واملالية
إلدارة البنية التحتية.
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 .13إجراءات املتابعة والتقييم والتغذية الراجعة
ال بد من وضع آلية للمتابعة والتقييم وتحديد األدوار واملسؤوليات ،وتوثيق الدروس املستفادة من
التخطيط ،وتحديد اإلشكاليات الحاصلة واستخدامها يف تحديث الخطط بشكل يضمن تفادي تكرار
حدوثها.

