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-جميُع حقوق النشر محفوظة للصندوق االجتماعي للتنمية
 .اليمن

يجوز للمنظمات غير الربحية أن تقتبس أو ُتعيد نشر هذه 
-الصندوق االجتماعي للتنمية"المواد شرط أْن تذُكَر اسَم 

 .مصدرًا لها" اليمن
إال في الحاالت التي  ال ُيسمح بالنشر لألغراض التجارية

وبإذٍن خطيٍّ  االجتماعي التنمية،الصندوق  يوافق عليها
 .ُمَعمٍَّد منه

ال ُيسمح بترجمة نصوص هذا المنتج إلى لغات أخرى، 
ويجوز نسخ مقتطفات منه ألهداف غير تجارية شريطة ِذْكِر 

مصدرًا للمادة  "اليمن-الصندوق االجتماعي للتنمية"اسِم 
 .المنشورة أو الُمترَجَمة أو الُمقَتَبَسة

ندوق حول النسخ أو االقتباس من هذه للتواُصل مع الص
  yemen.org-info@sfd: المادة، يمكنكم التواصل على

 

mailto:sfd@sfd-yemen.org


الصندوق االجتماعي للتنمية 
وحدة التدريب والدعم املؤسسي 

كتيب تعريفي لبرنامج التمكين من أجل التنمية المحلية
 يناير 2012 م
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الصندوق االجتماعي
 للتنمية

متَّ تأسيُس الصندوق االجتماعي للتنمية بناًء على القانون رقم )10( لسنة 1997. ومع نهاية عام 
2012، يكوُن قد َمرَّ على إنشائه مخسة عشر عامًا، كما يكون قد بدأ املرحلة الرابعة من 

عملياته بهدف حشد اجلهود واملوارد املتاحة لتلبية االحتياجات التنموية. 
يسهم الصندوق يف التخفيف من الفقر وحتسني الظروف املعيشية للفئات الفقرية من اجملتمع، 
االجتماعية  األساسية  اخلدمات  إىل  الفقرية  احمللية  اجملتمعات  وصول  وتيسري  زيادة  خالل  من 
واالقتصادية، وتوفري وزيادة فرص العمل، وبناء قدرات الشركاء احملليني ومتكني اجملتمعات 
والسلطة احمللية من تنفيذ املهام التنموية يف مناطقها.. وذلك من خالل أربعة برامج، هي: تنمية 
كثيفة  واألشغال  واألصغر؛  الصغرية  املنشآت  وتنمية  القدرات؛  وبناء  احمللية؛  والتنمة  اجملتمع 

العمالة )النقد مقابل العمل(. 
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برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية
 اإلطار العام للبرنامج  

الصندوق ودعم  توجهات الدولة  حنو الالمركزية :
دأَب الصندوق على دعم ومساندة احملليات منذ نشأتها، إميانًا منه بأهمية التوجه حنو الالمركزية يف سبيل إحداث التنمية احمللية، 
والربامج  باملشاريع  مرورًا  ولوائحه  السلطة احمللية  قانون  عليها يف  املنصوص  األدوار  تفعيل  واملشاركة يف  اإلسهام  وذلك عن طريق 
واألنشطة العملية اليت ساعدت على إثراء جتربة احملليات , وانتهاًء مبساهمة الصندوق يف إعداد االسرتاتيجية الوطنية للحكم احمللي 

اليت أقرت مع نهاية العام 2008م . وقد مرت عمليات دعم الصندوق للمحليات بعدة حمطات من أبرزها :

• تنفيذ برامج تدريبية موسعة منذ العام 2002وحتى العام 2005م  مشلت مجيع احملليات يف اجلمهورية استجابًة لالحتياج املتزايد على 
بناء القدرات هلذا القطاع اهلام، وقد ساعدت تلك الربامج على بناء قدرات ما يزيد عن 8000 من أعضاء السلطات احمللية ، كما 
أسهمت يف حتليل األوضاع املؤسسية واملشكالت التنظيمية للمحليات ،األمر الذي ساعد على إثراء التحليل املعمق لواقع احملليات 

الذي تضمنته اإلسرتاتيجية الوطنية للحكم احمللي .

مشاركة الصندوق مع الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة وماحنون آخرون املتعلق بتمويل برنامج دعم الالمركزية والتنمية احمللية   •
منذ نشأته أواخر عام 2003، حيث ُيْعَترَبُ الصندوُق من أكرب الداعمني هلذا الربنامج الذي متثَّلت أهم أهدافه يف املساهمة يف إعداد 
اإلسرتاتيجية، وتوفري جتربة عملية للتطبيق الالمركزي لعمليات التخطيط والتمويل والتنفيذ للمشاريع التنموية على املستوى احمللي 
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.
• تصميم الصندوق لربنامج التمكني من أجل التنمية احمللية ELD  خالل عامي 
2005-2006م  والبدء يف تنفيذه منذ العام 2007م الذي يركز على متكني مجيع 
احمللية  بالسلطة  وانتهاًء  اجملتمع  من  بدًء  التنموية  بالعملية  العالقة  ذات  املستويات 

حيث يقدم  رؤية واضحة لسد الفجوة بني تلك املستويات.

بناًء على منهجية  التطوير املؤسسي  دعم الصندوق لعدد من احملليات يف جمال   •
تنفيذ عدد من  الصندوق ساهمت يف  قبل كوادر  تطويرها من  حتليلية علمية مت 
مبشاركة  واملديريات  احملافظات  بعض  لدواوين  املؤسسي  التحليل  دراسات 

كوادرها . 

 ))Plan-based Projectsتبين فروع الصندوق ملشاريع من خطط بعض احملليات •
استهدفها  اليت  تلك  خاصة  معها  الشراكة  وتعميق  احملليات  تلك  تشجيع  بهدف 

برنامج التمكني . 
الوطنية  االسرتاتيجية  إعداد  الصندوق يف  مساهمة   تأتي  ما سبق  لكل  وتتوجيًا 

للحكم احمللي من خالل األنشطة اآلتية:

• اشرتاك كوادر من الصندوق بشكل مباشر يف اللجان والفرق الفنية املكلفة 
بإعداد االسرتاتيجية الوطنية . 

• تقديم خالصة التجارب الرتاكمية اليت ميتلكها الصندوق نتيجة عمله مع اجملتمع 
والسلطة احمللية  بهدف استخدامها يف إثراء موجهات االسرتاتيجية الوطنية .

مع  بالتعاون  النطاق  واسعة  حملية   عمل  ورش  مخس  وتنفيذه  الصندوق  متويل   •
يف  احملليات  مشاركة  تعزيز  يف  الكبري  األثر  هلا  كان  احمللية-  اإلدارة  وزارة 
السلطات  وأعضاء  قيادات  من  ممثلني  فيها  شارك  ،حيث  االسرتاتيجية  إعداد 
احمللية ومنظمات اجملتمع املدني من مجيع حمافظات اجلمهورية وعدد كبري من 

املديريات.

تقديم الصندوق لتحليل مفصل عن الوضع الراهن املتعلق باملشاركة اجملتمعية   •
وواقعها والتجارب الناجحة وكذا أفضل املمارسات يف هذا اجملال واملساندة يف دمج 

هذا البعد يف وثيقة اإلسرتاتيجية الوطنية. 
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الرؤية:
 أن تتحقق تنمية حملية متوازنة ، تضمن متكني وتكامل خمتلف املستويات املعنية،وتنسجم مع اإلمكانات واملوارد احمللية وتتوافق 

مع االسرتاتيجيات واألهداف الوطنية. 

الرسالة:
يسعى برنامج التمكني من أجل التنمية احمللية بالصندوق االجتماعي للتنمية لإلسهام يف إجياد البيئة املؤسسية املناسبة إلحداث 

تنمية حملية تتميز بالفاعلية )االستجابة لالحتياجات احلقيقية للمجتمعات املستهدفة( والكفاءة)االستغالل األمثل للموارد وتعظيم 
ما هو متاح منها حمليًا( معتمدين يف ذلك على متكني مجيع األطراف املعنية )اجملتمعات احمللية والسلطات احمللية (عن طريق:

-  تطبيق املنهج التشاركي مع اجملتمعات احمللية وممثليهم يف األطر والتشكيالت اجملتمعية يف القرى والعزل العداد وتنفيذ مبادرات 
تنموية ذات أولية جمتمعية ، وإحياء روح  العمل اجلماعي والتعاوني ، والقدرة على التواصل والتنسيق والربط بني اجملتمعات والسلطة 

احمللية.
- تطبيق منهجية التخطيط التنموي مبشاركة اجملتمع مع مكونات السلطة احمللية يف املديريات العداد اخلطط التنموية املستجيبة 

ألولويات اجملتمع.
- بناء قدرات السلطات احمللية على مستوى احملافظات يف التخطيط االسرتاتيجي لتمكينها من تطوير خطط اسرتاتيجية تعكس 

البعد التنموي للمديريات وكذا التوجهات والسياسات واملؤشرات على املستوى الوطين.
- توجيه برامج بناء قدرات وتطوير مؤسسي للسلطات احمللية على خمتلف املستويات يف املناطق اليت يعمل بها الربنامج ، مع تطوير 

آليات تنسيقية لتبادل األدوار واملسئوليات لضمان استدامة أنشطة الربنامج يف املستقبل. 
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منطلقات البرنامج :
يعمل الربنامج وفقًا ملنطلقات وأهداف اإلسرتاتيجية الوطنية للحكم احمللي  واليت تتمثل يف اآلتي: 

البنية التشريعية واملؤسسية وتعزيز القدرات البشرية واإلمكانات املادية الالزمة لالنتقال إىل نظام  :  بناء وتطوير  1. اهلدف األول 
احلكم احمللي.

2. اهلدف الثاني:  متكني وحدات احلكم احمللي من إدارة التنمية احمللية مبهنية وكفاءة وفعالية يف ظل أحدث املبادئ اإلدارية  الفاعلة 
.

3. اهلدف الثالث: توسيع وتعزيز املشاركة الشعبية يف حتقيق أهداف التنمية احمللية من خالل إجياد شراكة فاعلة بني وحدات احلكم 
احمللي وكافة األطر التنظيمية يف اجملتمعات احمللية.

4. اهلدف الرابع:  إرساء وتعزيز أسس وتقاليد املسائلة الشعبية لوحدات احلكم احمللي من قبل اجملتمع احمللي من خالل أطر وآليات 
مناسبة.

5. اهلدف اخلامس : إرساء وتعزيز أسس ومبادئ الرقابة املركزية على وحدات احلكم احمللي وتفعيلها يف حدود القوانني واألنظمة 
اخلاصة باحلكم احمللي.

األهداف العامة للبرنامج  :
االستهداف   وتعزيز  التشاركي   واملنهج  القاعدي  التخطيط  وتطبيق  اجملتمعية  املشاركة  مفهوم  لتفعيل  احمللية  السلطة  مساندة   .1

وسهولة الوصول واحلصول على اخلدمات األساسية
2. دعم توجهات الدولة لتطبيق االسرتاتيجية الوطنية للحكم احمللي وتفعيل النصوص القانونية املتعلقة بتطبيق التخطيط باملشاركة 

وحتسني االستهداف يف إطار املديريات والسعي العداد خطط  تنموية  واقعية  قابلة للتنفيذ.
3. نقل مهارات تقييم وحتليل األوضاع اجملتمعية وإعداد وتطوير خطط  تنموية  إىل أعضاء السلطة احمللية من خالل عملية تعلمية ثنائية 
اإلجتاه ينتقل خالهلا أعضاء اجملتمع من مرحلة تقديم املعلومات إىل مرحلة لعب دور أساسي يف تنمية جمتمعاتهم وبشكل مستدام، 

وممارسة أدوار الرقابة واملساءلة اجملتمعية  على أداء وجودة وكفاءة التدخالت التنموية القائمة. 
4. االستغالل األمثل للموارد  احمللية من خالل تعزيز املشاركة اجملتمعية وتفعيل أداء منظومة السلطة احمللية لدعم التنمية احمللية.
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األهداف  التفصيلية : 
*  بالنسبة للمجتمع: 

• تفعيل اجملتمع احمللي للمشاركة يف حتديد احتياجاته وترتيب أولوياته  امللحة.
• تأسيس أطر وتكوينات  جمتمعية قادرة على التواصل والربط بني اجملتمعات والسلطة 

احمللية وإعداد وتنفيذ خطط ذاتية عن طريق حتفيز املبادرات الذاتية يف اجملتمع .
*  بالنسبة للسلطة احمللية : 

• تعزيز أدوار السلطة احمللية يف املديرية جبميع مكوناتها فيما يتعلق بإدارة عملية التنمية 
احمللية يف املديرية.

تشريعات  مع  يتالءم  مبا   , التنموي  التخطيط  عملية  إدارة  من  احمللية  السلطة  متكني   •
السلطة احمللية واملوارد واإلمكانات احمللية املتاحة .

وصواًل  ميثلونها  اليت  واجملتمعات  احمللية  السلطة  أعضاء  بني  مستدامة  عالقة  تطوير   •
لضمان تفاعلهم وتقبلهم لفكرة املشاركة اجملتمعية يف إعداد ومناقشة وتنفيذ اخلطط 

التنموية للمديرية.
• املساندة لتهيئة وتوفري البيئة املؤسسية املناسبة لتحسني إدارة التنمية احمللية يف املديريات 

واحملافظات املستهدفة.
* بالنسبة للجهات األخرى ذات العالقة بالتنمية احمللية ) شركاء التنمية (  :
• خلق الكفاءة والفاعلية يف تدخالت اجلهات وبراجمها التنموية من خالل: - 

- معاجلة متطلبات واحتياجات حقيقية نابعة من مشكالت واقعية داخل اجملتمع .
- تبين مشاريع منبثقة من اخلطط التشاركية واملبنية براجميًا.

- تفادي االزدواجية يف التدخالت التنموية  . 
- إحداث تنمية متوازنة ومتكاملة ذات بعد مستدام .

الخصائص والسمات العامة للبرنامج :
من أهم مسات  الربنامج أنه يعتمد على منهجية احلقوق يف التنمية من حيث اعتماده على 

املكونات  األساسية التالية :
1( املشاركة اجملتمعية :

االحتياجات  أولويات  حتديد  يف  املشاركة   مبدأ  على  أساسية  بدرجة  الربنامج  يعتمد   
اجملتمعية بدءًا من  القرية ممثلة بأعضاء وعضوات جمالس تعاون القرى , وانتهاًء بقيادات 
اخلاصة  العمل  ورش  يف  املراكز   العزل/  جلان  منسقي  ومشاركة   , املديرية  وكوادر 

بإعداد اخلطط  التنموية للمديريات املستهدفة.
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2( النوع االجتماعي :
يركز الربنامج على أهمية مشاركة النساء ومجيع فئات اجملتمع من خالل  احلصص املتساوية  لعضوية األطر والتشكيالت اجملتمعية 

، باإلضافة إىل االنتخاب عن طريق القوائم املشرتكة  اليت تضمن حق ترشيح وانتخاب املرأة ومشاركتها يف العملية التنموية. 
3( الدميقراطية :

يعتمد الربنامج يف إنتخاب األعضاء والعضوات يف كل األطر املشكلة : )جمالس تعاون القرى- وجلان تنمية العزل / املراكز (عن  
طريقة االقرتاع السري املباشر ,  سعيًا منه إىل  نشر ثقافة الدميقراطية والشفافية والعدالة  واملساواة واحلرية املطلقة يف اإلختيار.

4( التخطيط التشاركي :
يعتمد الربنامج على  إعداد خطط تنموية مبنية على اإلحتياجات احلقيقية واألولويات امللحة للمجتمعات احمللية اليت تستند إىل املسارات 
واالجتاهات واملؤشرات واألهداف التنموية  من خالل التخطيط القاعدي واملنهج التشاركي والتنسيق والعمل املشرتك بني اجملتمعات 

احمللية والسلطات احمللية. 
5( مكون الرقابة واملساءلة اجملتمعية :

يسعى  الربنامج اىل وضع آليات للعمل الرقابي الفعال  وتعزيز دور عضو اجمللس احمللي يف الرقابة واملساءلة اجملتمعية  حسب  األدوار 
املناطة به وفق قانون السلطة احمللية واإلسرتاتيجية الوطنية للحكم احمللي  من خالل تدريبهم على أساليب وآليات عمل الرقابة واملسائلة 

اجملتمعية  بالشراكة  مع األطر اجملتمعية اليت مت تشكيلها يف الربنامج )جمالس تعاون القرى- جلان تنمية العزل / املراكز (.

المشكالت )الفجوات( التي يسعى البرنامج لمعالجتها : 
من خالل اخلربات املرتاكمة لدى الصندوق يف جمال املشاركة اجملتمعية ودعم منظمات اجملتمع املدني، ونتيجة للعمل املتواصل مع 
السلطة احمللية منذ نشأتها وحتى اآلن نستطيع توصيف بعض املشكالت والفجوات الرئيسية اليت تعاني منها التنمية احمللية يف اليمن  

حسب األهمية على النحو اآلتي:  
1.     ضعف القدرات اجملتمعية , والسلطات  احمللية على اكتشاف املوارد  املتاحة واإلمكانيات واخلربات املتوفرة حمليًا واستغالهلا              

        بشكل أمثل  ومستدام إلحداث تنمية حملية  متوازنة  ومستدامة .
2.     اإلتكالية واإلنتظار السليب والتوقع املفرط  من قبل اجملتمعات احمللية ، نتيجة للممارسات اخلاطئة يف عمليات التخطيط  

        الفوقية  واليت كانت يف معظمها تعتمد على التقديم للخدمات دون أي مشاركة أو مساهمة جمتمعية تذكر.
3.     وجود فجوة يف التواصل والربط بني اجملتمع احمللي وبني السلطة احمللية , نتيجًة لعدم وجود آليات متكن أفراد اجملتمع من 

        املشاركة يف عملية التخطيط واختاذ القرارات , وتعطيهم الدور األساسي يف تقييم أوضاعهم والتعبري عنها ومناقشتها بواقعية 
        ضمن األطر اجملتمعية  .

4.     ضعف منظمات اجملتمع املدني ومتركزها يف املناطق احلضرية والذي أدى اىل غياب التمثيل واملراقبة اجملتمعية  وضعف 
        املبادرة والروح التعاونية .

5.      وجود فجوات يف التنسيق واملتابعة بني السلطة احمللية يف املديرية وبني السلطة احمللية يف احملافظة واجلهات املركزية  
         واجلهات الداعمة والقطاع اخلاص، األمر الذي ينتج عنه تداخل يف تنفيذ املشاريع والتدخالت التنموية , و حدوث أزمة ثقة بني

         األطراف املذكورة  مما أدى إىل إحداث تنمية خمتلة غري متوازنة وغري فاعلة.  
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معايير إختيار المديريات المستهدفة من  برنامج التمكين من أجل التنمية 
المحلية 

• أن تكون املديرية من املديريات املصنفة ريفيًا .
• اكتمال اهليكل اإلداري حسب طبيعة العمل يف املديرية  .

• أن تكون لديها معظم  الصالحيات  التنفيذية من احملافظة .
• لديها وضع مهيأ  ومناسب للبنية التحتية واخلدمات األساسية يف املديرية .

• استقرار جمتمعي وأمين يف إطار املديرية . 
• لديها نواة لوحدة فنية  مستقباًل .

• لديها القدرة على حتصيل االيرادات احمللية وإستيعابها تنمويًا على مستوى املديرية  . 
• لديها االستعداد والقبول التام لتبين برنامج التمكني وآليات تنفيذه على مستوى املديرية.

اإلجراءات التحضيرية للبرنامج .

• توقيع مذكرة تفاهم  مع وزارة اإلدارة احمللية . 
• التهيئة والتواصل والتنسيق مع احملافظة لشرح آلية الربنامج وتوقيع مذكرة تفاهم مع قيادة احملافظة. 

• اختيار املديرية  املستهدفة وفق املعايري  بالتنسيق مع احملافظة  . 
والفاعلية  األداء  يسهم يف حتسني  دعم مؤسسي   وتقديم   . املستهدفة  املديرية  وديوان  لديوان احملافظة  املؤسسي   التحليل  دراسة   •

اإلدارية.
• تدريب  قيادات وكوادر السلطة احمللية باحملافظة على موجهات التخطيط االسرتاتيجي . 

• التنسيق والتواصل  وتوقيع مذكرة التفاهم  مع السلطة احمللية باملديرية . 
• تشكيل فريق املديرية الذي يقوم جبمع املصادر الثانوية عن املديرية وحتليلها وتعبئة النماذج اخلاصة بذلك. 

• تدريب قيادة ديوان املديرية وأعضاء اجملالس احمللية  على آليات العمل ومنهجيات التنفيذ لربنامج التمكني وإعداد تقارير العمل 
التنموي والتخطيط التشاركي .  

• وضع التصور املبدئي حول حجم االحتياجات الفنية والفرق امليدانية. 
• جتهيز البيانات الثانوية واخلرائط  الالزمة للعمل امليداني . 

• تدريب فرق الباحثني على  منهجية العمل وآليات التنفيذ امليداني . 
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مخرجات برنامج التمكين على مستوى :
القرية : 

•  جمالس تعاون قرى منتخبة ومتناغمة التشكيل حسب طبيعة الرتكيبة  
    السكانية . 

• مندوبني ومندوبات منتخبني  للعمل على مستوى العزلة / املركز .
• تقرير ملخص حول الوضع التنموي الراهن للقرية املستهدفة.

• خطة مبادرات ذاتية للقرية  تنفذ من قبل األهالي .
• تنفيذ مبادرات ذاتية على مستوى  القرية .

العزلة /المركز: 
• قائمة مبشاريع وإحتياجات العزل/املراكز مرتبة وفق اإلحتياجات الفعلية 

   واألولويات امللحة . 
• جلان تنموية منتخبة على مستوى العزل / املركز من بني املندوبني 

   واملندوبات املرشحني من  قبل جمالس تعاون القرى. 
• تقرير تنموي جتميعي على مستوى العزلة / املركز  . 

المديرية : 
• فريق مديرية مدرب على أساليب التخطيط وآليات املشاركة  ومنهجيات 

التنفيذ .
• دراسة حتليل مؤسسي ملكونات ديوان املديرية .

• دعم مؤسسي بناًء على خمرجات الدراسة التحليلية . 
• تقرير تنموي شامل عن املديرية. 

•  وثيقة خطة تنموية. 
اجملتمعية  واملساءلة  الرقابة  آليات  على  مدربني  حملية  جمالس  أعضاء   •
جمتمعيًا  واملنتخبة  املشكلة  اجملتمعية   والتكوينات  األطر  مبشاركة 

)اللجان التنموية يف العزل / املراكز – جمالس تعاون القرى ( . 

المحافظة :
• دراسة حتليل مؤسسي ملكونات ديوان احملافظة .

• تدريب ودعم مؤسسي لديوان احملافظة  . 
• موجهات خطة إسرتاتيجية عامة  للمحافظة .

• فريق حمافظة مشكل ومدرب .
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برنامج التمكين من اجل التنمية المحلية
) على مستوى القرية ( 

يتم العمل يف هذا الربنامج  بناًء على توجهات االسرتاتيجية الوطنية للحكم احمللي وعلى ضوء أهدافها االسرتاتيجية اليت ينص هدفها الثالث على :
توسيع وتعزيز املشاركة الشعبية يف حتقيق أهداف التنمية احمللية من خالل إجياد شراكة فاعلة بني وحدات احلكم احمللي وكافة األطر التنظيمية 

يف اجملتمعات احمللية.

الخلفية التاريخية للمشاركة المجتمعية : 

متيز اليمنيون منذ القدم بالعمل الطوعي اجلماعي املنظم عند تنفيذ الكثري من األنشطة واألعمال، سواًء تلك األعمال اليت تعود بالنفع والفائدة على 
اجملتمع ككل  بهدف مساعدة بعضهم بعضًا يف كافة الظروف الطارئة اليت تصيب اجملتمع ، أو تلك اليت تنفذ من قبل جمموعة من األفراد بهدف 

مساعدة شخص أو أسرة يف حالة عوز أو تعرض لكارثة طبيعية يف مواسم معينة.
ولو نظرنا إىل طبيعة هذه األعمال واألنشطة لوجدنا أنها متثل نوعًا من املوارد، فقد تكون على شكل جهد بشري، وقد تكون مبالغ مالية )رفد، 
غرم، تربع(، أوقد تكون تسخري احليوانات لتنفيذ أعمال جمهدة )ثريان، محري أو مجال(، أوقد تكون يف شكل مواد خام )كاألحجار، والطني، 
واملاء..اخل(، كما قد تكون عبارة عن طعام أو شراب يقدم من قبل األسر )كل يوم تتكفل به أسرة من األسر( للعمال املتطوعني. وعلى الرغم من 
أن هذه املوارد قد  تكون شحيحة ونادرة إال أن األعراف والقيم االجتماعية املتوارثة قد ساعدت يف استغالهلا واالستفادة منها بشكل أمثل ومستدام، 

كما أنها قد ساهمت يف تنمية االعتماد على الذات لدى اجملتمعات الريفية.
أما اجلزء اآلخر من هذه التقاليد التنموية اإلجيابية فيتمثل يف املوروث احمللي من األعراف اليت يتمسك بها اجملتمع للحفاظ على موارده وممتلكاته 
احمللية، أو ينظم بها أسلوب حياته وتعامالته الداخلية أو مع اآلخرين، وهذا ما ميثل أحد أهم آليات االستدامة )استخدام املوروث للمحافظة على 
املوارد احمللية(، ومن األمثلة على ذلك: املدونات واالتفاقات اليت يتم إجراؤها بني أعضاء اجملتمع لتنظيم ادوار استخدام مياه الغيول والربك العامة 
واليت هي مبثابة نظام ري متكامل. هذه االتفاقيات أو »املراقيم، أو الٌقرع« أو املدونات تتضمن آليات متكاملة تنظم استخدام املوارد احمللية واحلفاظ 

عليها من حيث أسلوب ووقت استخدام املورد وعقوبة املخالفني وأساليب الصيانة واحلفاظ على املورد . 
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مرحلة تحفيز المبادرات الذاتية  والعمل التعاوني : 
تعترب هذه املرحلة هي حجر األساس يف هذا الربنامج  حيث تنطلق فرق الباحثني امليدانيني للعمل على تفعيل اجملتمعات احمللية على 
مستوى القرى وتبصريهم مبواردهم الطبيعية والبشرية, وأهمية االعتماد على  الذات وإحياء  املبادرات الذاتية وأهمية التعاون والعمل 
اجلماعي , وتعزيز انتمائهم إىل قراهم وعزهلم / مراكزهم  ومن ثم املديرية اليت يسعى الربنامج اىل مساندتها  يف وضع خطتها التنموية  
ذات اإلستهداف احلقيقي  مبشاركة ما  يقارب من 80-90% من افراد اجملتمع على مستوى القرى يف املديرية وتأطري جمتمعاتها احمللية  

للمساهمة  بشكل فاعل ومستدام  يف عملية التنمية. 

المهام االساسية في هذه المرحلة: 
• تأطري اجملتمع الريفي يف القرى  بشكل دميقراطي  يف تكوينات جمتمعية يطلق عليها جمالس تعاون القرى وتدريبهم على حتليل 

أوضاعهم وإكتشاف مواردهم  وخرباتهم وإستغالهلا  بشكل أمثل للمساهمة يف عملية التنمية احمللية مببادرات ذاتية وطوعية .
• تدريب أعضاء جمالس تعاون القرى على تنفيذ  مناذج من املبادرات الذاتية مع األهالي ومساندتهم يف إعداد خطط فعلية ذاتية  حلل 

إشكاليات قائمة يف جمتمعاتهم  ذات طابع تنموي ترتكز متطلباتها على جهود جمتمعية  وموارد حملية  .

تعريف  للقرية المستهدفة  :
هي جتمع سكاني ثابت , مستقر , ومتجانس له مسمى متعارف عليه شريطة ااّل  تكون مدينة أو بدو رحل وللقرية أسم وحدود معينة 

تتضمن أراضيها ومراعيها واحملالت التابعة هلا وال يقل عدد سكانها عن ) 300( نسمة . 

مفهوم مجلس تعاون القرية : 
هم مجيع األعضاء / العضوات الذين مت اختيارهم بطريقة اإلقرتاع السري  املباشر من قبل أفراد اجملتمع على مستوى القرية الواحدة 
للقيام بتفعيل املبادرات الذاتية , وحشد طاقات  اجملتمع التعاونية يف القرية لإلسهام بشكل فعال ومستدام يف تنمية اجملتمع يف إطار 
القرية . ومنهم يتم اختيار مندوب ومندوبة حاصلني على أكثر األصوات داخل  اجمللس للمشاركة أثناء العمل على مستوى العزلة/

املركز مع بقية  مندوبي/ات القرى األخرى يف العزلة/املركز. 
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خطوات التنفيذ الميداني على مستوى القرى   :

• جتوال استطالعي مع التعريف بأهداف وطبيعة عمل الربنامج  
وتوزيع املطبوعات التعريفية املتعلقة بالربنامج  . 

واألوقات   املؤثرة   والشخصيات  احملالت  أمساء  معرفة   •
واألماكن املالئمة لإلجتماع مع النساء والرجال .

أفكار  متثل  أن  ميكن  اليت  املشاكل  وحصر  مالحظة   •
إجيابية تنموية  ملبادرات ذاتية فاعلة.

• عقد إجتماع عام مع األهالي والتعريف بشروط ومهام وأدوار 
وأهمية جملس تعاون القرية وشروط الرتشيح وآليات وخطوات 

االنتخاب وضوابط عملية االقرتاع . 
• جتهيز متطلبات العملية االنتخابية , والرموز املناسبة للمرشحني 
, والصناديق املكونة من خامات البيئة احمللية املتوفرة.                                 
• إجراء اإلنتخابات باإلقرتاع السري املباشر واإلعالن الفوري 
اجملتمع  أفراد  حبضور  القرية  تعاون  جملس  بعضوية  للفائزين 

احمللي . 
مقرتحات   حسب  توافقية  بطريقة  للمجلس  منسق  اختيار   •

أعضاء اجمللس واملصادقة عليه.
عدد   حبسب  وإختيارهم  واملندوبة  املندوب  مبهام  التعريف   •

االصوات . 
تدريبهم على حتليل أوضاعهم وإعداد تقرير مبسط  منبثق   •
أدوات حبثية  تطبيق  من خالل  احمللي   اجملتمع  مشاركة  من 
اإلجتماعية   واخلارطة   , واخلدمات  املوارد  خارطة  كأداتي  

ونقلها على لوحات قماشية تبقى حبوزتهم . 
األهالي   مبشاركة  ذاتية  مبادرات  تنفيذ  على  تدريبهم   •

والشخصيات املؤثرة يف القرية . 
والكامنة  الظاهرة  ورصد مشاكلهم   تدريبهم على حصر   •
املدة املخصصة  ووضعها يف خطط مبادرات ذاتية تنفذ حسب 

للمجالس املنتخبة ) 4 سنوات (. 
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األدوات والوسائل المعتمدة في العمل  مع مجتمع القرية : 
- مطبوعات تعريفية . 

- لوحات قماشية لرسم اخلرائط  . 
- مكربات الصوت إلدارة االجتماع والتبليغ . 

- رموز موحدة لألدوات البحثية ) خارطيت املوارد واخلدمات والفرص واخلارطة اإلجتماعية ( 
- قوائم خاصة حلصر وتصنيف ذوي اإلحتياجات اخلاصة.

- قوائم  خاصة حبصر املوارد البشرية يف القرية . 

شروط  المتقدمين لعضوية مجالس تعاون القرى  
• أن ال يقل عمره عن 25 سنة .

• أن يكون من أبناء القرية  واملقيمن بها.
• مقبول جمتمعيًا  وذو مسعة طيبة.

• أن يكون شخصية مؤثرة إجيابيًا يف اجملتمع .
• أن يكون صاحب قرار جمتمعي  ومسؤول عن آرائه ومواقفه. 
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مهام مجالس تعاون القرى  :

• تنمية املبادرات الذاتية يف القرية وحتفيز وتشجيع األهالي على تنفيذها .
• مجع التربعات لتنفيذ بعض املبادرات داخل القرية .

• حتفيز وتشجيع  األهالي على إنشاء صندوق تكافل إجتماعي  للقرية . 
• إعداد خطط للمبادرات الذاتية وإقرارها جمتمعيًا والعمل على تنفيذها خالل فرتة عمل اجمللس واحملدد بأربعة سنوات من تاريخ

     االختيار حسب الئحة الضوابط املعتمدة  من اجملتمع .
• إقرار ضوابط وحمددات عمل اجمللس واملصادق عليها من اجملتمع.

• التحضري والتهيئة اجملتمعية إلختيار جملس تعاون قرية جديد ومنتخب من مجيع فئات وشرائح اجملتمع .
• اختيارجملس تعاون قرية جديد بعد إنتهاء فرتة عمل جملس تعاون القرية األول , بالتنسيق مع اجمللس احمللي باملديرية ومندوبي

     ومندوبات القرى املنتخبة يف جلان العزل / املراكز  . 
• حتليل وضع القرية  مبساندة فريق البحث امليداني .

• املشاركة الفاعلة  يف كتابة وصياغة  تقرير القرية .
• متثيل القرية يف العزلة/املركز من خالل املندوب واملندوبة املنتخبني من جمالس تعاون القرى.

• املشاركة يف حتديد االحتياجات التنموية  وحل املشكالت اجملتمعية اليت هلا عالقة بعملية التنمية يف القرية. 

الضوابط العامة لمجالس تعاون القرى :

• احلق يف إعطاء أي مهمة تكليف ألي فرد من أهالي القرية إذا استدعت الضرورة ذلك , ومبوافقة ثلثي األعضاء .
• سحب العضوية بعد ثالثة إنذارات  بناًء على مربرات واضحة ومبوافقة ثلثي األعضاء  يف احلاالت اآلتية : 

     1. انتقال حمل إقامة العضو من القرية إىل منطقة أخرى  .
     2. تقصري العضو يف املشاركة الفاعلة أثناء تنفيذ  األنشطة واملبادرات أو أي تكليفات أخرى من جملس تعاون القرية 

     3. حماولة تسييس عمل جملس تعاون القرية أو إستغالله ملصاحل ذاتية ومنافع شخصية.
• يتم إنتخاب عضو بديل من أبناء القرية تنطبق عليه شروط اإلنتساب اىل جملس تعاون القرية وفق  بنود الضوابط السابقة.  

• حيق ملنسق جملس تعاون القرية تعيني من ينوب عنه  من أعضاء اجمللس يف حالة مرضه أو غيابه لفرتة وجيزة .
• حيل جملس تعاون القرية كل )4( سنوات على أن يقوم جملس تعاون القرية القائم بالتحضريوالتهيئة  إلنتخاب جملس  جديد بنفس 

اآللية اليت أعتمدت  يف اإلنتخاب السابق .
• تنتهي عضوية مندوب القرية يف جلنة العزلة بإنتهاء اجمللس احمللي باملديرية ويعاد إنتخاب مندوب جديد للقرية  من قبل اجمللس بنفس 

آلية االختيار السابقة.
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مخرجات البرنامج على مستوى هذه المرحلة . 

• جملس تعاون قرية منتخب باإلقرتاع السري. 
• خطة مبادرات ذاتية مصادق عليها من اجملتمع. 

• منوذج جترييب ملبادرة ذاتية فاعلة. 
• مندوب ومندوبة للعمل على مستوى العزلة / املركز .  

• تقرير عن وضع  للقرية , وبيانات  ميدانية حقيقية نابعة من اجملتمع. 

مؤشرات النجاح على مستوى هذه المرحلة  :   

• دقة يف وصف املنطقة.
• حضور كبري لألهالي يف اإلجتماعات اليت يدعـو إليها الفريق . 

• متثيل خمتلف الفئات والشرائح واالنتماءات اجملتمعية مبا فيها النساء . 
• غياب املماحكات احلزبية وذوبان اخلالفات القبلية .
• حضور األعيان والوجهاء  مع كافة فئات اجملتمع  . 

• مناقشة وإقرار مهام وأدوار جملس تعاون القرية واملندوبني واملندوبات حبضور أبناء اجملتمع يف القرية  .
• التوقيع واإلقرار واملصادقة على حماضر اإلنتخاب من مجيع أفراد اجملتمع .   

• إحرتام قواعد وضوابط عملية اإلقرتاع السري من مجيع احلاضرين . 
• قبول فكرة القائمة املشرتكة ) نساء - رجال ( اليت تضمن حق مشاركة ومتثيل املرأة . 

• املشاركة الفاعلة  وحشد  املوارد لتنفيذ املبادرات  املتفق عليها .  
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معايير تفعيل المبادرات الذاتية مع المجتمع 
:

• أن متثل  إحتياج  حقيقي وأولوية ملحة للمجتمع .
• أن تكون بسيطة التكاليف , وممكنة التنفيذ من  

    قبل اجملتمع وتتطلب جهد بشري وأدوات متوفرة  
    لديهم  من البيئة احمللية . 

 • ذات تأثري )تنموي – ثقايف – بيئي - ..اخل(.

نماذج من تطبيقات المبادرات الذاتية على 
مستوى القرى :

• إنشاء صندوق تكافل ورعاية للمحتاجني.
• إصالح املسارات الوعـرة يف الطرق الفرعية للقرى .

• صيانة دورات مياه املساجد وعمل بيارات هلا .
• فصول  حمو أمية. 

• تسوير املقابر. 
• تنظيف الربك والعيون القدمية . 

• القيام حبمالت النظافة واحلفاظ على البيئة .
• عمل بيارات جوار املنازل لتصريف اجملاري إليها .
• إزالة األشجار الضارة املدمرة لألراضي الزراعية .

• إنشاء جابيونات ) مصدات السيول ( حلماية األراضي 
الزراعية. 

• ردم مستنقعات مائية .
• عمل قنوات سيول .
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برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية
) على مستوى العزلة/المركز (

الوطنية  االسرتاتيجية  توجهات  على  بناًء  الربنامج   هذا  يف  العمل  يتم 
هدفها  ينص  اليت  االسرتاتيجية  أهدافها  ضوء  وعلى  احمللي  للحكم 

الثالث على :
توسيع وتعزيز املشاركة الشعبية يف حتقيق أهداف التنمية احمللية من 
خالل إجياد شراكة فاعلة بني وحدات احلكم احمللي وكافة األطر 

التنظيمية يف اجملتمعات احمللية.

مرحلة تحليل الوضع وإختيار لجنة العزلة  
إنتخاب  العمل يف القرى اليت يتم فيها  تأتي هذه املرحلة متممة ملرحلة 
املندوب   وإختيار   , والنساء  الرجال  من  مبمثلني  القرى  تعاون  جمالس 
, وذلك لتمثيل  واملندوبة احلاصلني على أكثر األصوات داخل اجمللس 
قراهم أثناء  مرحلة العمل  على مستوى العزلة / املركز لتحليل الوضع  
الراهن , وترتيب أولويات االحتياجات , وإختياراللجنة التنموية ,   وإقرار 
 / للعزلة  التنموي  التقرير  واملشاركة يف كتابة   , التنظيمية   الالئحة 
للمركز  ,  حيث  يفصل بني املرحلة االوىل والثانية فرتة زمنية بسيطة 
ال تتجاوز األسبوعني وذلك  إلعادة تشكيل فرق العمل امليداني وتهيئة 
الفنية  التحضريات   وعمل  العمل  ومنهجية  آلية  لتنفيذ  املديرية   فريق 

الالزمة هلذه املرحلة .   
المهام االساسية في هذه المرحلة   : 

تقوم فرق البحث امليداني  , وأعضاء  فريق املديرية وكافة مندوبي/ ات 
القرى املستهدفة يف العزل / املراكز  خالل املدة احملددة بـــ)9 ( أيام 

باملهام التالية : 
• تقييم وحتليل األوضاع الراهنة  للعزلة / املركز .

• حتديد وترتيب أولويات إحتياجات العزلة / املركز . 
•  عمل قائمة مشاريع العزلة / املركز . 

• إعداد التقرير التنموي للعزلة / املركز .  
• إختيار أعضاء جلنة العزلة / املركز .

• مناقشة وإقرار الالئحة التنظيمية للجنة العزلة  / للمركز . 
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آليات وخطوات العمل الميداني في هذه  المرحلة  :

• يتم  البدء بتحليل الوضع مبشاركة  )80-90% ( من إمجالي عدد املندوبني / ات على مستوى العزلة  / املركز .
• جتميع كافة تقاريرالقرى  ضمن إطار العزلة / املركز  لإلعتماد عليها كمدخالت أولية  لتحليل وضع العزلة / املركز . 

• العمل مع املندوبني واملندوبات خالل أيام التنفيذ الفعلي واملقررة بــ)9( أيام عمل ميداني  . 
• شرح موجز لألدوات البحثية املعتمدة  على منهجية التعلم والعمل باملشاركة )خارطة املوارد واخلدمات والفرص  – التدرج حسب 
الثروة-املخطط التنظيمي للمجتمع – حتليل اإلجتاهات – جدول حتليل املشاكل واألسباب واحللول /شجرة املشكالت واألهداف – 

التدرج التفضيل/ الزوجي ( . 
• حتديد جوانب القوة والضعف للعزلة / املركز .  

• حتليل وحتديد  املشكالت احملورية واألسباب واآلثار الناجتة عنها ووضع احللول املقرتحة  كأفكار أولية ملقرتحات املشاريع . 
• ترتيب  إحتياجات العزلة / املركز كمجاالت تنموية باإلضافة إىل  ترتيب أولويات احللول املقرتحة  ضمن اإلحتياج الواحد. 

• مطابقة املشاريع املطروحة ملعايري الوزارات القطاعية مثاًل :  معايري اخلارطة املدرسية , اخلارطة الصحية  ......  اخل .
• حتديد قائمة مشاريع العزلة / املركز  ربطًا بعدد السكان ومبوافقة مجيع املندوبني /ات مع بقاء املشاريع الغري مدرجة ضمن قائمة 

إحتياط العزلة / املركز من اإلحتياجات واملشاريع  . 
• كتابة حمضر قائمة املشاريع  من أصل وصورة مصادق عليها وموقع من عضو فريق املديرية ومندوبي /ات  العزل / املراكز  .
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• متابعة اجمللس احمللي لتخصيص املوارد املالية  ملشاريع املبادرات اجملتمعية  املنصوص عليها يف الباب التاسع من الالئحة التنفيذية 
لقانون السلطة احمللية  , املقرتح متويلها من ميزانية السلطة احمللية للمديرية مع املساندة الفنية  يف تنظيمها وتفعيلها .

• املشاركة مع جمالس تعاون  القرى يف العزلة / املركز  يف تذليل الصعوبات وتسهيل مهام اجلهات املمولة لتنفيذ املشاريع يف إطار 
العزلة / املركز  واملتمثلة يف إقرتاح وتوفري )املواقع– اخلربات احمللية – املساهمات اجملتمعية– مساندة السلطة احمللية يف تشكيل 

جلان املنتفعني وجلان  املشاريع ذات الطبيعة التنموية(, واملساعدة يف حل اخلالفات وإدارة النزاعات اجملتمعية  .
• حتفيز وتفعيل جمالس تعاون القرى يف تنفيذ مبادراتها الذاتية.

• تقييم أعمال جمالس تعاون القرى بناًء على تنفيذ املبادرات الذاتية وترشيح القرى املتميزة ملساندتها يف تنفيذ بعض مبادراتها الذاتية 
من أي جهة تنموية ومتويلية بالتنسيق مع السلطة احمللية باملديرية  .

• مساندة السلطة احمللية يف متابعة سري تنفيذ املشاريع املدرجة ضمن خطة املديرية  واجلهات األخرى وفق قانون السلطة احمللية يف 
إطار العزلة / املركز .

• مساندة  السلطة احمللية  يف تسويق قائمة أولويات إحتياجات العزل / املركز  لدى اجلهات املاحنة مبوافقة اجمللس احمللي باملديرية 
• رفع الشكاوي  املقدمة من جمالس تعاون القرى إىل السلطة احمللية  فيما يتعلق مبشكالت ومعيقات التنمية يف إطار القرية   .

• مساندة السلطة احمللية يف تعزيز  وإرساء مفهوم املساءلة واملراقبة اجملتمعية  من خالل رفع التقارير التحليلية  عن املشاريع املتعثرة .
• التنسيق مع أعضاء اجمللس احمللي يف رفع كشوفات بأمساء حاالت الضمان اإلجتماعي املستحقة  ومبا يتناسب مع لوائح صندوق 

الرعاية االجتماعية وذوي االحتياجات اخلاصة .
نهائية  منقحة  نسخة  مع  للجنة  الكرتونيًا  وطباعته   , املركز   / العزلة  للجنة  منه  صورة  وتسليم  امليدان  يف  يدويًا  التقرير  توثيق   •

للمديرية 

آليات إنتخاب لجنة العزلة  
نظرًا لتفاوت عدد القرى من عزلة / مركز  إىل أخرى ,  يتم على ضوءه تشكيل جلنة كل عزلة/ مركز  مبعزل عن األخرى  وحبسب 
القواعد املنصوص عليها يف دليل عمليات الربنامج ,  حيث يشرتط أن يكون عدد املندوبني /ات فردي أي  يزداد متثيل القرى بناًء 
على حجم وعدد السكان , وترتك للفرق حرية إختيار اآللية التنفيذية املناسبة حسب طبيعة املنطقة بإعتماد اإلنتخاب لكل مهمة من 
مهام اللجنة بشكل مستقل وعملية مستقلة , أو إنتخاب مهمة منسق ومقرر اللجنة يف عملية واحدة أو إنتخاب املهام اخلمسة املعتمدة 
يف هيكل اللجنة يف عملية واحدة , شريطة أن تتم العملية باالقرتاع  السري املباشر  . وتوقيع احملضر اخلاص بعملية اإلختيار من قبل 

عضو فريق املديرية  املتواجد مع فريق املديرية . 

الهيكل التنظيمي 
للجنة العزلة / المركز 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منسق عام اللجنة 

املقرر

منسق جمالس 
تعاون القرى 

منســق املبادرات 
اجملتمعية 

منسق املتابعة 
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بعض معايير أولوية المشاريع  المدرجة 
في قائمة أولويات العزلة/المركز  :

1.  أولوية للمشروع الذي يتبع قطاع تنموي وميكن أن ميتد أثره ملعاجلة 
فجوة تنموية يف قطاع تنموي آخر . 

2. أولوية  للمشاريع اليت ختدم أكرب عدد  ممكن من القرى والسكان 
يف العزلة / املركز .

 ( استكمال  أو  تفعيل  إىل  حتتاج  واليت  القائمة  للمشاريع  أولوية   .3
جتهيز، تأثيث، توفري كادر إعادة توزيع للكادر ( .

4. أولوية للمشاريع املتعثرة وقيد التنفيذ.

إطار التقرير التنموي للعزلة:

التقرير يتضمن يف حمتواه  بيانات مصدرها : ) العمل امليداني واملصادر 
الثانوية  مثل املسح الزراعي والرتبوي – مسح األسرة - نتائج دراسة 
املكاتب  مرفق مبدراء  كشف   – املديرية  لديوان  املؤسسي  التحليل 
التنفيذية باملديرية ( حبيث يعكس الصورة التنموية الكاملة  للعزلة 
/ املركز  يف مجيع جماالت التنمية ) البنى التحتية – التنمية البشرية 
القوة  , وكذا جوانب   ) التنيمة االقتصادية    – التنمية االجتماعية   –
والضعف للعزلة / املركز  , كما جيب أن حيتوي  على خارطة املوارد 
والفرص واخلدمات وقائمة مشاريع  العزلة  املركز اليت مت التوصل 
إليها مع املندوبني واملندوبات ,  إىل جانب حمضر إختيار اللجنة التنموية 

للعزلة / للمركز  .

مفهوم اللجنة التنموية في 
العزلة/المركز :

السري  باالقرتاع  إختياره  يتم  تنموي  أو كيان جمتمعي  تكوين  هي 
اجمللس  أعضاء  بإشراف  القرى  /ات  مندوبي  من  يتشكل   , املباشر 
رفع  يف  بفاعلية   املشاركة  ومهمتها    , املركز   / بالعزلة  احمللي 
االحتياجات , وإعداد قائمة مقرتحات املشاريع وإعداد التقرير التنموي 
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للعزلة / للمركز , وحبث وحتليل مشكالت املشاريع املتعثرة ومتابعة تفعيلها ضمن مهمة مشرتكة مع أعضاء اجمللس احمللي باملديرية 
. تقوم هذه اللجان مبهامها وأدوارها وفقًا لالئحة تنظيمية مت إعدادها باملشاركة مع السلطات احمللية يف املديريات وإعتمادها رمسيًا  

من قبل املديرية املستهدفة  .

مواصفات العضوية الفاعلة في لجان تنمية العزل / المراكز :
• أن يكون من املندوبني واملندوبات الفاعلني واملشاركني يف حتليل وضع العزلة / املركز . 

• متفاعل ومتعاون طوال أيام العمل مع الفريق .
• يغلب عليه طابع املصلحة العامة للعزلة / للمركز .

• عدم تغيبه أكثر من يومني أثناء حتليل الوضع على مستوى العزلة / للمركز   .
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مهام وأدوار 
لجنة العزلة / المركز  :

• متثيل العزلة / املركز أمام السلطة احمللية.
• مساندة السلطة احمللية يف تفعيل الدور التنموي للمجتمعات احمللية باإلشرتاك مع  جمالس  تعاون القرى .

•  حضور اإلجتماعات اخلاصة مبناقشة وإقرار اخلطة السنوية مع السلطة احمللية باملديرية.
•  اإلتفاق مع اجمللس احمللي على مواعيد تنفيذ دراسات حتديد األولويات واإلحتياجات اجملتمعية  حبسب  فقرات قانون السلطة احمللية 

وإسرتاتيجية احلكم احمللي.
• متابعة اجمللس احمللي لتخصيص املوارد املالية  ملشاريع املبادرات اجملتمعية  املنصوص عليها يف الباب التاسع من الالئحة التنفيذية 

لقانون السلطة احمللية  , املقرتح متويلها من ميزانية السلطة احمللية للمديرية مع املساندة الفنية  يف تنظيمها وتفعيلها .
• املشاركة مع جمالس تعاون  القرى يف العزلة / املركز  يف تذليل الصعوبات وتسهيل مهام اجلهات املمولة لتنفيذ املشاريع يف إطار 
العزلة / املركز  واملتمثلة يف إقرتاح وتوفري )املواقع– اخلربات احمللية – املساهمات اجملتمعية– مساندة السلطة احمللية يف تشكيل 

جلان املنتفعني وجلان  املشاريع ذات الطبيعة التنموية(, واملساعدة يف حل اخلالفات وإدارة النزاعات اجملتمعية  .
• حتفيز وتفعيل جمالس تعاون القرى يف تنفيذ مبادراتها الذاتية.

• تقييم أعمال جمالس تعاون القرى بناًء على تنفيذ املبادرات الذاتية وترشيح القرى املتميزة ملساندتها يف تنفيذ بعض مبادراتها الذاتية 
من أي جهة تنموية ومتويلية بالتنسيق مع السلطة احمللية باملديرية  .

• مساندة السلطة احمللية يف متابعة سري تنفيذ املشاريع املدرجة ضمن خطة املديرية  واجلهات األخرى وفق قانون السلطة احمللية يف 
إطار العزلة / املركز .

• مساندة  السلطة احمللية  يف تسويق قائمة أولويات إحتياجات العزل / املركز  لدى اجلهات املاحنة مبوافقة اجمللس احمللي باملديرية 
• رفع الشكاوي  املقدمة من جمالس تعاون القرى إىل السلطة احمللية  فيما يتعلق مبشكالت ومعيقات التنمية يف إطار القرية   .

• مساندة السلطة احمللية يف تعزيز  وإرساء مفهوم املساءلة واملراقبة اجملتمعية  من خالل رفع التقارير التحليلية  عن املشاريع املتعثرة .
• التنسيق مع أعضاء اجمللس احمللي يف رفع كشوفات بأمساء حاالت الضمان اإلجتماعي املستحقة  ومبا يتناسب مع لوائح صندوق 

الرعاية االجتماعية وذوي االحتياجات اخلاصة .
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برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية
)على مستوى المديرية والمحافظة(

يتم العمل يف هذا الربنامج  بناًء على توجهات االسرتاتيجية الوطنية 
ينص  اليت  االسرتاتيجية  أهدافها  وعلى ضوء  وعلى   للحكم احمللي 

كل من هدفيها الثاني والثالث على :
مبهنية  احمللية  التنمية  إدارة  من  احمللي  احلكم  وحدات  متكني   •

وكفاءة وفعالية يف ظل أحدث املبادئ اإلدارية  الفاعلة  . 
• توسيع وتعزيز املشاركة الشعبية يف حتقيق أهداف التنمية احمللية 
من خالل إجياد شراكة فاعلة بني وحدات احلكم احمللي وكافة 

األطر التنظيمية يف اجملتمعات احمللية.

المقدمة :

يفتتح وخيتتم الربنامج خطواته التنفيذية مع احملافظة واملديرية يف آٍن 

يتم العمل يف هذا الربنامج  بناًء على توجهات االسرتاتيجية الوطنية للحكم احمللي وعلى  وعلى ضوء أهدافها االسرتاتيجية اليت ينص 
كل من هدفيها الثاني والثالث على :

• متكني وحدات احلكم احمللي من إدارة التنمية احمللية مبهنية وكفاءة وفعالية يف ظل أحدث املبادئ اإلدارية  الفاعلة  . 
• توسيع وتعزيز املشاركة الشعبية يف حتقيق أهداف التنمية احمللية من خالل إجياد شراكة فاعلة بني وحدات احلكم احمللي وكافة 

األطر التنظيمية يف اجملتمعات احمللية.

مقدمة : 
يفتتح وخيتتم الربنامج خطواته التنفيذية مع احملافظة واملديرية يف آٍن واحد ,على إعتبار أن  السلطة احمللية باملديرية هي احللقة التنموية 
املعنية مباشرًة بالتخطيط  التشاركي والتأطري اجملتمعي  وإدارة التنمية احمللية ، لذا كان من  الضروري إشراكها وإطالعها على  

كافة فعاليات الربنامج حرصًا على ترك أثر تعلمي مشرتك على كافة األصعدة .

مرحلة مساندة المديرية على إعداد الخطة التنموية :
تعترب هذه املرحلة هي احللقة األخرية من العمل مع املديرية , وهي حصيلة  نتائج وخمرجات مرحليت حتليل الوضع على مستوى  القرية 
والعزلة / املركز ، واليت  بناًء عليها  يتم إعداد تقرير املديرية واخلطة التنموية من قبل فريق املديرية وفريق الباحثني , وفق منهجية  
مت تطويرها من أجل متكني السلطة احمللية للقيام بعملية التخطيط التشاركي بشكل دائم ،إضافًة إىل تشكيل األطر اجملتمعية 
ذات الطابع املستدام  الذي يسهل  من تنفيذ  هذه اخلطط وترمجتها تنموياً  على أرض الواقع  حسب قانون وتشريعات السلطة احمللية  
ولوائحها  التنفيذية واملالية كما يتم يف هذه املرحلة  تقديم الدعم  الالزم  لبناء  القدرات اإلدارية والفنية الالزمة  للقيام بالدور واألداء 

املناط بالسلطة احمللية باملديرية .

المهام االساسية في هذه المرحلة: 
الدعم  وتقديم  املؤسسي  للعمل  امللحة  واإلحتياجات  اإلدارية   الفجوات  واملديرية على حتديد  السلطة احمللية يف احملافظة  - مساندة 

الضروري لتحسني األداء املؤسسي للمديرية  واحملافظة .  
- مساندة املديرية إلعداد اخلطة التنموية )السنوية - الربنامج االستثماري( وإقرارها   .

- التشبيك بني كافة األطر اجملتمعية , وخمتلف القطاعات الرمسية فيما يتعلق باألدوار واملهام يف آليات ومفاهيم مكون  املسائلة  
واملراقبة اجملتمعية . 

األجراءات التنفيذية  : 
• تعريف احملافظة واملديرية بالربنامج ) منهجيته - مكوناته - خمرجاته , ومتطلبات تنفيذه وعالقته  باالسرتاتيجية الوطنية للحكم 

احمللي( . 
• اإلتفاق مع احملافظة على إختيار املديرية املستهدفة , وفق معايري اإلختيار املتفق عليها . 

• توقيع مذكرات  التفاهم  مع احملافظة واملديرية . 
• تشكيل فريق  املديرية . 
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• إختيار املعنيني بعملية التخطيط يف احملافظة للمشاركة يف كافة مراحل عمل الربنامج .  
• وضع التصورات  املبدئية  حول حجم االحتياجات واملتطلبات اللوجستية والفرق امليدانية  .

• توزيع أعضاء فريق املديرية على العزل / املراكز  ووضع خطط  السري التنفيذية للعمل امليداني   . 

المراحل التنفيذية المتعلقة بتدريب ورفع قدرات السلطة المحلية :  
• مفاهيم ومبادىء وموجهات التخطيط االسرتاتيجي  ) للمحافظة (. 

• منهجية التحليل املؤسسي ) للمحافظة واملديرية ( . 
• منهجية برنامج التمكني ومنهجية التخطيط التشاركي التكاملي )للمديرية(. 

• التصميم والتخطيط  والتنفيذ للعمل امليداني ) للمديرية (  . 
• إعداد تقارير العزل  واملديرية  ) للمديرية ( . 

• إعداد اخلطة التنموية واخلطة السنوية والربنامج االستثماري )للمديرية(. 
• تسويق اخلطط التنموية للجهات الداعمة  ) للمديرية ( . 

• حتديد وحتليل مشكالت املشاريع املتعثرة وتعزيز منهجية مكون املراقبة واملسائلة اجملتمعية من خالل) اجمللس احمللي ومنسقي 
األطر اجملتمعية باملديرية ( . 

من هو فريق المديرية ؟
هو فريق يضم مجيع املعنيني بعملية التخطيط حبسب مواقعهم يف السلطة احمللية باملديرية , حبسب تشريعات وقانون السلطة احمللية 
والئحته التنفيذية ، يتم تشكيله من قبل اهليئة االدارية بالسلطة احمللية باملديرية  ، وعددهم التقرييب يصل اىل ) 25 ( عضو/ ويشرتك 

فيه أعضاء من منظمات اجملتمع املدني يف املديرية ) إن وجدت ( . 

 1- مدير املديرية – رئيس اجمللس احمللي                          مشرفَا
 2- أمني عام اجمللس احمللي باملديرية               رئيسًا
 3- رئيس جلنة التخطيط واملالية باجمللس احمللي             عضوًا
 4- رئيس جلنة الشئون االجتماعية باجمللس احمللي                         عضوًا
 5- رئيس جلنة اخلدمات باجمللس احمللي             عضوًا
 6- مدير إدارة السكرتارية الفنية واملتابعة باملديرية            عضوًا
 7- مدير إدارة املعلومات واإلحصاء والتوثيق باملديرية            عضوًا
 8- مدير إدارة حتصيل الواجبات الزكوية يف املديرية            عضوًا
 9- مدير إدارة رقابة حتصيل املوارد املالية             عضوًا
 10-مدير إدارة الشئون املالية واالدارية               عضوًا
 11- مدير مكتب مدير املديرية               عضوًا
 12- مدير املالية يف املديرية                عضوًا

 اهليئة اإلدارية 
باجمللس احمللي  
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-مكونات  الفريق المستهدف على حسب التسلسل المرفق أدناه  : 
 

1- مدير املديرية – رئيس اجمللس احمللي     مشرفَا
رئيسًا 2- أمني عام اجمللس احمللي باملديرية   
عضوًا 3- رئيس جلنة التخطيط واملالية باجمللس احمللي  
عضوًا 4- رئيس جلنة الشئون االجتماعية باجمللس احمللي 
عضوًا 5- رئيس جلنة اخلدمات باجمللس احمللي  
عضوًا 6- مدير إدارة السكرتارية الفنية واملتابعة باملديرية 
عضوًا 7- مدير إدارة املعلومات واإلحصاء والتوثيق باملديرية 
عضوًا 8- مدير إدارة حتصيل الواجبات الزكوية يف املديرية 
عضوًا 9- مدير إدارة رقابة حتصيل املوارد املالية  
عضوًا 10-مدير إدارة الشئون املالية واالدارية    
عضوًا 11- مدير مكتب مدير املديرية    
عضوًا 12- مدير املالية يف املديرية    
عضوًا 13 – مدير الوحدة احلسابية    
عضوًا 14- مدير إدارة الرتبية التعليم يف املديرية  

اهليئة اإلدارية
 باجمللس احمللي

13 – مدير الوحدة احلسابية        عضوًا
 14- مدير إدارة الرتبية التعليم يف املديرية      عضوًا
 15- مدير إدارة الصحة يف املديرة       عضوًا
 16- مدير األشغال يف املديرية       عضوًا
 17 – مدير اخلدمة املدنية يف املديرية       عضوًا
 18 – مدير الزراعة يف املديرية       عضوًا
 19 - مدير السياحة يف املديرية       عضوًا
 20- عضو جملس حملي        عضوًا
 21- عضو جملس حملي       عضوًا
 22- عضو جملس حملي        عضوًا
 23- عضو جملس حملي        عضوًا
 24- ممثل /ممثلة عن منظمات اجملتمع املدني      عضوًا
 25- ممثل /ممثلة عن منظمات اجملتمع املدني     عضوًا

المهام األساسية  لفريق المديرية :
• مجع مصادر املعلومات الثانوية عن املديرية  .

• تعبئة مناذج مجع املعلومات وتفريغها على شكل جداول ورسومات  بيانية .
• املشاركة كأعضاء ضمن الفرق امليدانية يف حتليل الوضع وكتابة التقارير التنموية للعزل / للمراكز  وإدارة الورش مع املندوبني 

واملندوبات يف العزل / املراكز  . 
• املشاركة يف إعداد التقرير التنموي للمديرية  .

• املشاركة يف إعداد خارطة اخلدمات  واملوارد والفرص للمديرية .
• املشاركة يف إعداد اخلطة التنموية  للمديرية  .

• اإلقرار املبدئي على حمتويات اخلطة التنموية ومكونات التقرير التنموي للمديرية  .

يتم اختيارهم من قبل
 اهليئة اإلدارية باجمللس احمللي  
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المشاركين في إعداد
 الخطة التنموية للمديرية  :

• فريق املديرية  املشاركني يف النزول امليداني .
• منسقي جلان العزل/ املراكز  وهم من مجيع األعضاء / ات املنتخبني 

بطريقة اإلقرتاع السري املباشر على مستوى العزل/املراكز.  
• اهليئة اإلدارية باجمللس احمللي للمديرية املستهدفة  .

الورشة  ) ميسر + مساعد ميسر + موثق ملخرجات  امليسرين  فريق   •
التخطيطية(.

• بعض رؤساء الفرق  امليدانية على مستوى العزل / املراكز  .  

مدخالت إعداد الخطة
 والموازنات السنوية للمديريات :

وأهداف احملافظة يف اجملاالت  وتوجهات  املديرية   قائمة مؤشرات   •
التنموية. 

• نسبة قائمة الفجوات يف كل جمال من جماالت التنمية بني احملافظة 
واملديرية .

• ملخص بنتائج دراسة التحليل املؤسسي )الفجوات /احللول (.
املراكز  مبوجب   / العزل  لكافة  والقوة  الضعف  جوانب   جدول   •

حمتويات التقارير التنموية للعزل / للمراكز  .
• قائمة مشاريع العزل / املراكز  . 

• التقارير التنموية لكافة العزل / املراكز  .
• خارطة موارد وخدمات كافة العزل / املراكز  . 

• تقرير األداء السنوي للمديرية  للمشاريع ) املتعثرة - قيد التنفيذ - 
حتت التنفيذ ( .  

• التقرير التنموي للمديرية  . 
• الربنامج اإلستثماري واحلساب اخلتامي للمديرية . 
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معايير ترتيب أولويات المشاريع على سنوات الخطة :
• املشاريع املتعثرة وقيد التنفيذ  وحتت التنفيذ .

• املشاريع القائمة واليت حتتاج إىل تفعيل وحتسني نوعية اخلدمة املقدمة .
• الكثافة السكانية ومستوى الفقر .

• شدة اإلحتياج نتيجة النقص احلاد يف اخلدمات )فقر اخلدمات (.
• املشاريع اليت ختدم أكثر من قطاع .

• املشاريع اليت ختدم عدد أكرب من القرى أو تربط بني عزلتني / مركزين  يف املديرية .

أهم النقاط التي  تحتوي عليها  الخطة :
• نقاط القوة والضعف للمديرية .

• التحدي التنموي للمديرية . 
• اهلدف العام للمدير ية .

•  أولويات اجملاالت التنموية )بنية حتتية - تنمية بشرية - تنمية إقتصادية أو معدل الفقر - تنمية إجتماعية ( . 
• أهداف تنموية قابلة للقياس . 
• الربامج واملشاريع  التنموية  . 

• كلفة املشاريع  ) موازنة استثمارية  - موازنة تشغيلة - املوازنة اجلارية ( 
• تزمني املشاريع على سنوات اخلطة .

• املشاريع اليت سيتم متويلها من الربنامج اإلستثماري .
• اخلطة السنوية والربنامج االستثماري  .

االنشطة على مستوى المحافظة :
• التعريف بالربنامج لدى السلطة احمللية باحملافظة وتوقيع اتفاق إطار عمل معها.

• تنيفذ دراسة حتليل مؤسسي لديوان احملافظة توضح الفجوات ومتهد خلطة تطوير مؤسسي لديوان احملافظة. 
• تقديم الدعم املؤسسي بناء على نتائج الدراسة لتغطية الفجوات امللحة .

•  تشكيل وتدريب فريق على مستوى احملافظة ليقوم بتقديم الدعم للمديريات وليشكل أحد عناصر االستدامة على مستوى احملافظة 
حبيث يتم نقل اخلربة إليه. 

• تدريب املعنيني يف احملافظة على التخطيط االسرتاتيجي وإعداد موجهات اسرتاتيجية للتخطيط على مستوى احملافظة . 
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برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية
 )  المساءلة والمراقبة المجتمعية (

يتم العمل يف هذا الربنامج  بناًء على توجهات االسرتاتيجية الوطنية للحكم 
احمللي وعلى ضوء اهدافها االسرتاتيجية اليت ينص هدفها الرابع  على :

إرساء وتعزيز أسس وتقاليد املسائلة الشعبية لوحدات احلكم احمللي من قبل 
اجملتمع احمللي من خالل أطر وآليات مناسبة.

 

مفهوم المساءلة 
والمراقبة المجتمعية :

هي جمموعة من املهام واألنشطة اليت  تنفذ من قبل اجملتمعات احمللية ,عرب 
ممثليهم يف اجملالس احمللية واألطر اجملتمعية , ومنظمات اجملتمع املدني بشكل 
واخلدمات  املشاريع  ومتابعة  تقييم  يف  الفاعلة  املشاركة  خالل  من   , طوعي 
الرمسية  واجلهات  احمللية  السلطات  أجهزة  قبل  من  املقدمة  املتعثرة  التنموية 
تلك اجلهات يف  دور  تفعيل  بهدف   , واملركزية  ومقدمي اخلدمات اآلخرين 
يليب  ونوعية خدماتها مبا  املتعثرة  وحتسني جودة  املشاريع  تنفيذ  استكمال 
قائمة  سلبية  أوضاع  على  التغلب  أو  للمجتمع  واحلقيقية  الفعلية  االحتياجات 
تؤثر على حياة الناس أو تفعيل تشريعات غري مفعلة ختدم اجملتمعات احمللية .

الغاية من تطبيق المساءلة 
والمراقبة المجتمعية :

الوصول باجملتمع ليكون أفراده  قادرين على املشاركة والتأثري يف مسارات 
السياسات والتشريعات واالسرتاتيجيات والتدخالت التنموية , وجودة اخلدمات 
  , املنافع  حتقق  حبيث  ألوضاعهم  مالئمة  أكثر  وجعلها   , للمجتمع  املقدمة 
واالستفادة القصوى , والفوائد املرجوة للمجتمع فيما يتعلق خبدمات املشاريع 

التنموية املقدمة .
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األهداف العامة :

•  تعزيز أدوار ) الدور الرقابي (  وتفعيل مهام أعضاء اجملالس احمللية .
•  خلق جو من الثقة والتنسيق املتبادل بني أعضاء اجملالس احمللية وأفراد اجملتمع .

•  حتسني بيئة التنمية من خالل اإلستفادة القصوى من خدمات املشاريع التنموية على النحو األفضل .
• متكني أعضاء اجملالس احمللية واألطر اجملتمعية من مهارة حتديد وحتليل وإكتشاف مشكالت املشاريع املتعثرة . 

•  التشبيك بني أعضاء األطر اجملتمعية واجملالس احمللية  فيما خيص حتسني جودة وكفاءة وفاعلية املشاريع املقدمة للمجتمع . 

المستهدفون  بالتدريب :
•  اهليئة اإلدارية باملديرية مع كافة أعضاء اجمللس احمللي باملديرية .

•  مندوبي/ات جلان العزل / املراكز  ومنسقي جمالس تعاون القرى .

منهجية العمل المعتمدة :  

•  إستخدام املنهج الوصفي التحليلي والذي يوفر معلومات حول املشاريع واخلدمات املتعثرة من خالل األساليب 
) املقابالت – السجالت ...( واألدوات ) اإلستبيان – التوثيق ...( . 

•  وضع خطة لكسب تأييد الالعبني الرئيسيني وغري الرئيسيني يف املشكلة ) املشروع املتعثر ( بغرض تفعيلها . 

آليات تطبيق منهجية المساءلة والمراقبة المجتمعية :

• مجع املعلومات والبيانات واإلثباتات عن املوضوع املعين من مصادرها األولية )اجملتمع( ومن مصادرها الثانوية املختلفة بواسطة أدوات 
مثل:  )استبيانات – مقابالت – جمموعات حوار بؤري مركز ........اخل(.

• حتليل البيانات وتوثيقها يف تقرير جمتمعي موجز .
• حتليل املشكلة وحتديد أسبابها اجلذرية واملباشرة والسلوكية  .

• دراسة الالعبني الرئيسيني  .
• معرفة خطوات ومستويات إختاذ القرار يف اجلهات ذات العالقة . 

• إعداد خطة لتنفيذ عملية كسب التأييد .
• صياغة رسائل كسب التأييد . 

• توصيل رسائل كسب التأييد إىل املستهدفني بشكل اسرتاتيجي وفعال.
• استخدام مهارات كسب التأييد مثل تقنيات التواصل الفعال، والتفاوض وإستخدام وسائل اإلعالم.

• التعامل السليم مع مؤشرات النجاح.
• وضع خطة للمتابعة.
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التدخالت وآلية العمل التي
 تتم في هذا اإلطار   :

• تدريب نظري للهيئة اإلدارية و أعضاء اجمللس احمللي على الربنامج وما يتضمنه من مفاهيم  ومعلومات وآليات عمل .
• تطبيق ميداني يف إعداد دراسات حالة  ومناذج عملية ملشاريع متعثرة  . 

• تدريب عملي على إعداد تقارير حول املشاريع  املتعثرة وحتليل بياناتها وإستخالص نتائجها . 
• تدريب عملي على  صياغة رسائل كسب التأييد إىل اجلهات املعنية وصناع القرار .

• اختيار املتميزين من أعضاء السلطة احمللية لنقل التدريب إىل أعضاء األطر اجملتمعية يف إطار املديرية  . 
• متابعة تنفيذ التدريب ألعضاء األطر اجملتمعية  على آليات مجع البيانات وحتليلها عن املشاريع املتعثرة  وصياغتها يف شكل تقرير 
جمتمعي ، يسلم لعضو اجمللس احمللي بالعزلة / باملركز ليقدم عن طريقه إىل اهليئة اإلدارية باجمللس احمللي  ملناقشته وإقراره ,  ليتم 

على ضوءه صياغة رسائل  كسب التأييد املقنعة إىل اجلهات  املعنية .
• تدريبهم على التنسيق مع املعنيني وصناع القرار على مستوى احملافظة والقدرة على إدارة النقاش وعرض املشكلة  ومقرتحات احللول 

واملعاجلات املناسبة . 
• تدريبهم على آليات املتابعة للتوصيات اليت تنتج عن اإلجتماعات مع املعنيني وصانعي القرار .   
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