دليل التدريب

التنمية االقتصادية المحلية وآثارها على األردن

وزارة التخطيط والتعاون الدولي
وزارة الداخلية
وزارة الشؤون البلدية
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
اللجنة الوزارية لالمركزية

تتولى وكالة التعاون الدولي التحاد البلديات الهولندية ( )VNGIقيادة برنامج الحكم
المحلي والصمود المجتمعي ( ،)LOGOREPالذي تم تنفيذه في المناطق المحيطة
بسوريا والمتأثرة بالالجئين :األردن ولبنان.
تم تنفيذ برنامج الحكم المحلي والصمود المجتمعي ( )LOGOREPبالتعاون من مدينة
أمستردام.
تم تمويل هذا البرنامج من قبل و ازرة الخارجية الهولندية.
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التنمية االقتصادية املحلية يف االردن وأثرها
لقــد صممــت هــذه الــدورة التدريبيــة التخصصيــة المقترحــة حــول التنميــة االقتصاديــة المحليــة فــي األردن
وآثارها ،ولمدة  4أيام ،لتكون أحد مكونات معهـــــــد تدريب اإلدارة المحليـــــــــة ودعــــــــــــم الالمركزيـــــــة،
وضمــن برنامــج الحكــم المحلــي والصمــود المجتمعــي ( )LOGOREPفــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا ،يوفــر هــذا الدليــل المبــادئ التوجيهيــة للتدريــب ،وكمــا يوفــر جميــع المعلومــات الالزمــة
إلعــداد وتنفيــذ وتقييــم هــذه الــدورة التدريبيــة.
الهدف من التدريب
تزويد المشاركين بالمعرفة حول التنمية االقتصادية ،والمهارات الالزمة لفهم أبعاد التنمية االقتصادية المحلية،
وعملية التخطيط ،والمفاهيم واألنشطة الرئيسية المتعلقة بها.
أهداف التعلم
في نهاية هذا التدريب ،سيتمكن للمشاركين من :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فهم أهمية التنمية االقتصادية المحلية ومكوناتها األساسية وشرحها.
تعريف االقتصادية المحلية أركانها ،عوامل نجاحها وأصحاب المصلحة فيها.
فهم األسباب التي جعلت للقطاع العام دو اًر أساسيا في دفع عجلة التنمية االقتصادية المحلية.
إظهار مدى استيعاب مفهوم اإلطار الوطني للتنمية االقتصادية المحلية.
تمييز بين انشطه قوى السوق ومهام السلطات المحلية التنموية.
فهم عملية صياغة استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية ومراحلها المحددة.
استيعاب مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطرائقها كأحد أدوات التنمية االقتصادية المحلية.
استيعاب أهميه دعم المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المحلية من أجل إنشاء الوظائف الحالية وتوطيدها
فهم دور قطاع االقتصاد غير الرسمي وأهميته في اي محافظة  /البلدية.
تقييم السياق االقتصادي والسياسي للتنمية على المستوى المحلي وعلى مستوى االقليم.
تحديد التحديات والفرص لتعزيز االقتصاد المحلي وخلق فرص العمل بالتشارك مع أصحاب المصلحة على
المستوى المحلي واإلقليمي والوطني.
وضع نهج للتخطيط االقتصادي المحلي االستراتيجي.
التعرف على األدوات العملية الالزمة لدعم االقتصاد المحلي.
تقييم (تحليل) فرص التنمية االقتصادية المحلية وتحدياتها على مستوى المحافظة  /البلدية واإلجراءات الالزمة
للتغلب على أي من أوجه القصور.
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االستعدادات
يتعين اتباع اإلجراءات التاليه قبل التدريب لتنفيذ هذه الدورة التدريبية بطريقة مثلى:

1

الخدمات اللوجستية

يتــم تنفيــذ التدريــب بشــكل مثالــي لمجموعــة تتكــون مــن  10الــى 25
مشــاركاً ،حيــث تؤثــر المجموعــات األصغــر أو األكبــر حجمـاً ســلباً علــى
العناصــر التفاعليــة للتدريــب.
يجــب ترتيــب قاعــة التدريــب بطريقــة تشــجع علــى المشــاركة  ،ويجــب
االبتعــاد عــن ترتيــب القاعــة الكالســيكي ،وكمــا يجــب أن توفــر قاعــة
التدريــب مســاحة كافيــة للمشــاركين للعمــل كمجموعــات ،ويفضــل أن
ترتــب القاعــه بشــكل « الكباريــه».
يرجى توفير المعدات التاليه لتنفيذ التدريب:
أجهزة الكمبيوتر المحمول
الشريط االصق
باث [الحاسوب]
ورق قالب  +ورق إضافي
بطاقات بحثيه  /وبوست ات
اقالم ماكر بألوان مختلفة
التحكم عن بعد لبرنامج /PowerPointالعرض المرئي
ترتب القاعه بشكل الكباريه.

•
•
•
•
•
•
•
•
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2

تحليل االحتياجات التدريبية

يرجــى تزويــد المدربيــن قبــل أســبوعين علــى األقــل مــن بــدء
التدريــب ،بتحليــل االحتياجــات التدريبيــة والــذي يشــمل علــى
االقــل وصفــا للخلفيــة التعليميــة والمهنيــة للمشــاركين ،والخب ـرة
ذات الصلــة بهــذا الموضــوع ،ودوافعهــم للمشــاركة فــي الــدورة
التدريبيــه ،وتوقعاتهــم منهــا.

3

ضبط التدريب

وتهــدف المـواد التدريبيــة المرفقــة واالطــار العــام للــدورة التدريبيــة
إلــى توفيــر التوجيــه الــازم لتنفيــذ التدريــب .ويمكــن لــكل مــدرب
ضبــط المـواد التدريبيــة والمنهجيــات حســب مــا يفضــل وحســب
احتياجــات الفئــة المســتهدفة (كمــا تــم اســتنتاجه مــن خــال
تحليــل االحتياجــات التدريبيــة).

الفروض المنزلية

يتطلب هذا التدريب من المشاركين (والمدربين) قراءة عدد من الدراسات واالوراق البحثيه ،بهدف التحضير الجيد للتمارين التفاعلية:
•
•
•
•
•
•
•
•

قانون الالمركزية األردني رقم  2015/49الحكومة األردنية2015 /
قانون البلديات األردني رقم  2015/41الحكومة األردنية2015 /
الشراكة بين القطاعين العام والخاص  2014الحكومة األردنية2014 /
تعزيز التنمية االقتصادية المحلية من خالل التخطيط االستراتيجي 2005 /UNHABITAT
استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية لمدينة اربد  2018-2016منظمة العمل الدولية /اربد عام .2016
مذكرة مختصرة حول «مفاهيم وعناصر التنمية االقتصادية المحلية»
( )Salaues .Aأكاديميه الهيج للحكم المحلي2016 /
وضع استراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية :دليل المدرب .البنك الدولي واشنطن
الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلق بالعمل البلدي «األدوات»
الوكالة األمريكية للتنمية برنامج تنميه االدارة المحليه في األردن 2008/

6

منهجية التدريب
وينبغي تنفيذ التدريب بما يتفق مع منهجيات التدريب الحديثة ،وأن يشتمل ما يلي :
•
•
•
•
•

أن يكون تفاعلياً ويسمح للمشاركين تبادل االراء.
يحفز المشاركين على التحدي.
يوفر بيئة تعليمية أمنة.
يحفز المشاركين على المشاركة.
ذات صلة بعمل المشاركين.

يوصي البنك الدولي في دليل المدرب في مساق التنمية االقتصادية المحلية  ،بما يلي:
التوصيات العامه
•

ينصح المدرب بتحفيز المتدربين للمشاركة بعد30-20
دقيقة من االستماع المتواصل خالل الجلسه التدريبية.

•

ينصح المدرب بطرح األسئلة على المتدربين وتحفيزهم
على اإلجابة على هذه األسئلة المطروحة .

•

ينصح المدرب بطرح مواضيع العرض التقديمي للمناقشة
إو�نشاء مجموعات عمل للمناقشة.

•

ينصح المدرب بطرح مشكلة افتراضية أو حقيقية على
المشاركين وتحفيزهم على اقتراح الحلول الممكنة بشكل
فردي ،ومن ثم بحث هذه الحلول المقترحة.

•

كما وينصح المدرب من كل مشارك مناقشة زميله
المجاور له حول الحلول الممكنة للمشكلة المقترحة
ومن ثم استقبال الحلول المقترحة.

•

ينصح المدرب بتجنب تقديم كل المعلومات بصورة
محاضرة ،بل توزيع مقاالت قصيرة على المشاركين
لقراءتها ومناقشتها خالل الجلسه التدريبية.

•

ينصح المدرب باستخدام مجموعات عمل صغيرة لوضع
الحلول العملية للمشاكل المعروضة خالل ورشة التدريب.

•

ينصح المدرب طرح االسئلة على المشاركين كجزء من
محتوى العرض التقديمي.

قبل التدريب
•
•
•

كيف يتناسب العرض مع أهداف الجلسة؟
المعينات البصرية
وقت الجلسه

خالل التدريب
•
•
•
•
•
•

االنتقال من موضوع الى أخر على نحو سلس
استخدام األسئلة التمهيدية
تحديد النقاط الرئيسية
التلخيص بشكل متكرر
استخدم أمثلة حقيقية
طرح االسئلة خالل الجلسة

7

منهجية تقييم التدريب

يمكن أن تتم عملية تقييم التدريب بطريقتين:
•
•

تقييم مستمر من خالل الجلسات الختامية في نهاية كل يوم تدريبي وجلسة التلخيص في بداية كل يوم.
تقييم مدى رضى المشاركين في نهاية التدريب ،ينبغي أن يسأل المشاركون عن تقييمهم للتدريب من خالل
نموذج تقييم في نهاية التدريب ،يمكن أن يشمل النموذج ما يلي:
•
•
•
•
•

هل كان المشاركين راضين عن التدريب؟
كم تعلم المشاركون من معلومات؟
مستوى المشاركة
مدى احتمالية تطبيق المحتوى
مدى فعالية منهجيات التعلم

هيكل الدورة التدريبية
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اليوم الثاين

اليوم االول

أهداف

الشراكة

9

اليوم الثالث

اليوم الرابع

االطار العام للجلسة التدريبية
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الرشوع يف العمل

أهداف التعلم
في نهاية هذه الجلسة التدريبية:
•
•
•
•
•

يعرف المشاركون والميسرون زمالئهم في القاعة بما في ذلك مجاالت اهتماماتهم الرئيسية.
فهم المشاركين الهدف التعليمي والجدول الزمني للدورة التدريبية.
تحديد إو�دارة التوقعات  -سيتم توضيح المواضيع التي سيتم تناولها والتي لن يتم تناولها في ورشة العمل.
توفير بيئة تدريبية مناسبة غير رسمية ولكنها تركز على التدريب.
يتفق المشاركون على مجموعة من القواعد األساسية لتوجيه الدورة التدريبية.

المدة اإلجمالية
 115دقيقة (بما في ذلك التسجيل واستراحة القهوة)
الخدمات اللوجستية (باإلضافة إلى المتطلبات العامة في الصفحة )5
القهوة  /الشاي
•
المواد المساندة
باور بوينت/العرض المرئي :مرحبا بكم
•

11

وستستخدم
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اليوم االول :التنمية االقتصادية املحلية

أهداف التعلم
الهــدف التعليمــي مــن اليــوم االول هــو أن يكــون المتــدرب أكثــر إســتيعابا لمفهــوم التنميــة االقتصاديــة المحليــة واالســباب وراء
نجاحهــا .علــى وجــه الخصــوص ,فــي نهايــة الــدورة ســيتمكن المشــاركون مــن:
•
•
•

مناقشه المصطلحات الرئيسية للتنمية االقتصادية المحلية ذات الصلة ،المكونات الرئيسية ،وشروط
النجاح والتحديات؛
وصف خارطة الطريق للتنمية االقتصادية المحلية :الوصول إلى المعلومات ،والتخطيط االستراتيجي،
واإلنجازات واإلشراف والمتابعة والرصد والتقييم؛
تحليل دور أصحاب المصلحة في عمليه التنمية االقتصادية المحلية.

المدة اإلجمالية
 135دقيقة ،بما في ذلك استراحات للقهوة ()1
الخدمات اللوجستية (باإلضافة إلى المتطلبات العامة في الصفحة )5
القهوة  /الشاي
•
المواد المساندة
باور بوينت/العرض المرئي اليوم  : 1التنمية االقتصادية المحلية
•
مادة تدريبية :تمرين رقم  / 1معوقات التنمية األردن
•
مادة تدريبية :تمرين رقم  /2تحليل أصحاب المصلحة
•
القراءات الرئيسية
مذكرة مختصرة حول «مفاهيم وعناصر التنمية االقتصادية المحلية»
•
 Salaues .Aأكاديميه الهيج للحكم المحلي2016 /

13

االطار العام للجلسة التدريبية
14

اليوم الثاين :التنمية االقتصادية املحلية

أهداف التعلم
الهــدف مــن اليــوم الثانــي هــو تحليــل تحديــات التخطيــط للتنميــة االقتصاديــة الحاليــة ،وفهــم أعمــق لمبــدء الشـراكة بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص وطرقــه ،ســيتمكن المشــاركون فــي نهايــة اليــوم الثانــي علــى وجــه الخصــوص مــن:
•
•

تحليل للوضع الحالي للتخطيط التنمية االقتصادية المحلية في األردن.
مناقشة االدوات الخاصة للتنمية االقتصادية الحالية  ،بما في ذلك  10برامج  /مواضيع اقترحها البنك الدولي،
والتي تؤدي الى تعزيز المؤسسات المحلية وتحسين مناخ االعمال.
تحلیل مشارکة القطاع الخاص في توفیر السلع والخدمات من خالل أنواع مختلفة من العقود واالتفاقات .تحليل
أنواع شراكة بين القطاعين العام والخاص ومزاياها وعيوبها ،وفي أي حاله التي يكون فيها من المناسب
استخدام عقود محددة.

المدة اإلجمالية
 5ساعات و  30دقيقة ،بما في ذلك استراحات للقهوة ()2
الخدمات اللوجستية (باإلضافة إلى المتطلبات العامة في الصفحة )5
القهوة  /الشاي
•
المواد المساندة
باور بوينت/العرض المرئي اليوم  : 2التنمية االقتصادية المحلية
•
مادة تدريبية :تمرين رقم  / 3تأمالت في المنهجية الحالية لتخطيط التنميه االقتصادية المحلية في األردن
•
مادة تدريبية :تمرين رقم 4أ /دور الحكومة المحلية والقطاع الخاص في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
•
مادة تدريبية :تمرين رقم 4ب /دراسات حالة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (مواقف السيارات ،مسلخ،
•
مشروع الغاز الحيوي)
مادة تدريبية :تمرين رقم  /5استعراض الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،وقانوني الالمركزية والبلديات
•
القراءات الرئيسية
قانون الالمركزية األردني رقم 2015/49
•
الحكومة األردنية2015 /

•

قانون البلديات األردني رقم 2015/41

•

الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2014

الحكومة األردنية2015 /
الحكومة األردنية2014 /
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اليوم الثاني :التنمية االقتصادية المحلية (تكملة)

االطار العام للجلسة التدريبية
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اليوم الثالث :التنمية االقتصادية املحلية
أهداف التعلم
الهــدف مــن اليــوم الثالــث هــو فهــم مصطلــح التنميــة المحليــة االقتصاديــة إو�ســتيعاب خط ـوات التخطيــط المتعلقــة بالتنميــة
االقتصاديــة المحليــة ،.ســيتمكن المشــاركون فــي نهايــة اليــوم الثالــث علــى وجــه الخصــوص مــن:
•
•
•

مناقشه عمليه التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية ،ومراحلها  6-1بما في ذلك:
التنظيم ،جمع البيانات ،وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات ،تطوير الرؤية  ،وتطوير المهام؛
تحديد األهداف والنتائج القابلة للقياس واألنشطة االستراتيجية (البرامج والمشاريع) ،تقنيات الرصد والتقييم؛
تطبيق تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات
تعريف رؤيه ومهمام التنمية االقتصادية المحلية

المدة اإلجمالية
 5ساعات و  30دقيقة ،بما في ذلك استراحات للقهوة ()2
الخدمات اللوجستية (باإلضافة إلى المتطلبات العامة في الصفحة )5
القهوة  /الشاي
•
المواد المساندة
باور بوينت/العرض المرئي اليوم  : 3التنمية االقتصادية المحلية
•
مادة تدريبية :تمرين رقم  / 6تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات SWOT
•
مادة تدريبية :تمرين رقم  /7صياغة الرؤية والرسالة
•
القراءات الرئيسية
تعزيز التنمية االقتصادية المحلية من خالل التخطيط االستراتيجي
•
2005 /UNHABITAT

•

استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية لمدينة اربد 2018-2016

•

وضع استراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية :دليل المدرب.

منظمة العمل الدولية /اربد عام .2016

البنك الدولي واشنطن

االطار العام للجلسة التدريبية
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اليوم الثالث :التنمية االقتصادية املحلية
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االطار العام للجلسة التدريبية
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اليوم الرابع :التنمية االقتصادية املحلية

أهداف التعلم
الهدف من اليوم الرابع هو اســتيعاب خطوات عمليه تخطيط التنمية االقتصادية ،ســيتمكن المشــاركون في نهاية اليوم التدريبي
ال اربــع علــى وجــه الخصــوص من:
صياغة األهداف واإلجراءات االستراتيجية والنتائج لمناطقهم  /بلديتهم.
•
مناقشة خطوات استراتيجيه التنمية االقتصادية المحلية /المرحلة  ،7الكتابة إو�يصال لخطة االستراتيجية
•
والمرحلة ( 8تنفيذ خطة).
المدة اإلجمالية
 4ساعات و  30دقيقة ،بما في ذلك استراحات للقهوة ()2
الخدمات اللوجستية (باإلضافة إلى المتطلبات العامة في الصفحة )5
القهوة  /الشاي
•
المواد المساندة
باور بوينت/العرض المرئي اليوم  : 4التنمية االقتصادية المحلية
•
مادة تدريبية :تمرين رقم  /8تطبيقات االستراتيجية ،صياغة النتائج
•
القراءات الرئيسية
تعزيز التنمية االقتصادية المحلية من خالل التخطيط االستراتيجي
•
2005 /UNHABITAT

•

استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية لمدينه اربد 2018-2016

•

وضع استراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية :دليل المدرب.

منظمة العمل الدولية /اربد عام 2016

البنك الدولي واشنطن
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املرفق :ملخص الطرق املستخدمة ملراجعة جلسة التدريب اليوم السابق
مقتبــس مــن :تقنيــات العــرض « 101تقنيــات التدريــب التفاعليــة لزيــادة التعلــم» مــن قبــل كريســتال شــيمب ،كي ـران هيكســون
ونانســي تريــم فــي مؤتمــر مكتبــات جمعيــة كولــورادو http://www.slideshare.net .2011

طريقة الرسم والخربشه
طلب من المشاركين رسم صورة أو رسم بياني يوضح الموضوع المطلوب طرحه على المشاركين.
طريقة المسابقة
تقســم المجموعــة إلــى مجموعــات أصغــر مــن  5-4مشــاركين .تقــوم كل مجموعــة بوضــع عــددا مــن
األســئلة للمســابقة مــع معرفتهــم المســبقة باالجابــه ،معتمديــن علــى الموضوعــات التــي تمــت مناقشــتها
أمــس .وتقــوم المجموعــات بامتحــان المجموعــات االخــرى .وتفــوز المجموعــة التــي تجيــب علــى معظــم
االســئله اجابــه صحيحــة.
طريقة الكتابة على الجدران
يســتخدم المشــاركون اللــوح االبيــض أو لــوح الــورق القــاب للكتابــه حــول الموضــوع الــذي تــم مناقشــته،
بمــا فــي ذلــك اآلراء والمشــاعر ،بهــدف تشــجيع التعبيــر اإلبداعــي ،و المناقشــة.
طريقة الحوار بين االعضاء في المجموعات
يقــوم المشــاركون بمناقشــة موضــوع التدريبــي فــي اليــوم الســابق فــي مجموعــات صغيـرة ،وبعــد ذلــك ينتقــل
نصــف أعضــاء المجموعــة إلــى مجموعــة أخــرى وتبــادل االراء حــول مــا تــم مناقشــته.
طريقة السؤال والجواب
اطلــب مــن كل مشــارك وضــع اســئله حــول هــذا الموضــوع .واطلــب مــن المشــاركين االخريــن محاولــة
اإلجابــة علــى هــذه األســئلة.
طريقة المشاركه
يقــوم المشــاركون بتحديــد المواضيــع التــي لفتــت انتباههــم فــي اليــوم الســابق ،واختيــار ثالثــة أشــخاص
لمشــاركة هــذه المعلومــات عنــد انتهــاء التدريــب.
طريقــة التلخيــص والمشــاركه :العمــل فــي مجموعــات صغيـرة لكتابــة جملــه واحــدة تلخــص
مــا تــم تغطيتــه فــي اليــوم الســابق  ،ومــن ثــم مشــاركتها مــع المجموعــة بأكملهــا.
طريقــة قائمــه الخمســة االوائــل :اطلــب مــن المشــاركين كتابــه قائمــة بخمســة أشــياء قــد
تعلموهــا حتــى اآلن.
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تطبيقات كرس الجمود أو الجليد والتطبيقات التنشيطيه
تذكر األسماء (تطبيق كسر الجمود أو الجليد)
تقــف المجموعــة بشــكل دائ ـرة بهــدف التعــارف .يبــدأ الشــخص االول بالتعريــف عــن اســمه ،ثــم يقــوم
الشــخص التالي بالتعريف عن اســمه ويذكر جميع أســماء الذين قدموا أنفســهم قبله  .وتنتهي العملية
عندمــا يذكــر آخــر مشــارك أســماء جميــع الحاضريــن بعــد التعريــف عــن نفســه.
القنوات التلفزيونية (تطبيق تنشيطي)
يقف جميع المشــاركين أو يجلسـوا في خط .يلعب كل مشــارك دور (قناة تلفزيونية واحدة) .يتم اختيار
أحــد المشــاركين ليلعــب دور (جهــاز التحكــم عــن بعــد) .ويشــير هــذا المشــارك إلــى إحــدى المشــاركين
الــذي يمثــل أحــد القنـوات التلفزيونيــة ،فيقــوم الشــخص الــذي تــم اختيــاره بتقديــم علــى ســبيل المثــال تقريــر
إخبــاري ،أو برنامــج رياضــي الــخ . ،يتــم تســليم دور (جهــاز التحكــم عــن بعــد) إلــى مشــاركين أخريــن
عــدة مـرات خــال التمريــن .
أحب توني (تطبيق تنشيطي)
يقــف جميــع المشــاركين .يشــرح الميســر أن لــدى المجموعــة صديــق يدعــى تونــي (وهــو اســم يمكــن أن
يطلــق علــى رجــل أو امـرأة) ،وســيطلب مــن المشــاركين بالتعبيــر عــن حبهــم لتونــي ولكــن التحــدي أن
تونــي أصــم .ســيطلب الميســر مــن المجموعــة كيفيــة توصيــل هــذه الرســالة إلــى تونــي بــدون كلمــات .ومــن
المتوقع ان يقوم المشــاركون بتقديم اشــارات ل (أنا) و (الحب) ,ولكن مفتاح التمرين هو كســر الكلمة
إلــى كلمتيــن (تــو) و (نــي) .ويتوقــع أن يشــير المشــاركون ل(تــو) بمعنــى االصبــع باللغــة االنجليزيــه
و (نــي) اي بمعنــى الركبــه باللغــة االنجليزيــه.
صحيح أو خاطىء (تطبيق كسر الجمود أو الجليد)
يقــف المشــاركون فــي صفيــن .يجــب أن يكــون لــكل شــخص شــخص أخــر يقابلــه .يختــار الميســر
شــخص مــا لبــدء التطبيــق  .يبــدأ الشــخص بتقديــم معلومــة عــن نفســه ،والتــي يمكــن أن تكــون معلومــة
صحيحــة أو خاطئــة .يجــب أن يخمــن الشــخص الــذي يقابلــه مــا إذا كانــت المعلومــة صحيحــة أو خطــأ.
يمتــد التمريــن مــن أحــد طرفــي الخــط إلــى الطــرف االخــر.
اإلجابة على األسئلة (تطبيق كسر الجمود أو الجليد)
يقــف المشــاركون فــي صفيــن .يطلــب الميســر مــن كل مشــارك فــي الصــف االول التفكيــر فــي سـؤال
يطرحــه علــى الشــخص الــذي يواجهــه فــي الصــف المقابــل .يطلــب مــن كل مشــارك فــي الصــف
الثانــي الــذي يقابلــه تخميــن السـؤال الــذي ســوف يطرحــه الشــخص االول فــي الصــف االول والتفكيــر فــي
الجـواب .وبمجــرد أن يفكــر الجميــع فــي سـؤال أو إجابــة ،يبــدا المشــارك االول فــي الصــف االول بطــرح
السـؤال ويجيــب عليــه الشــخص الــذي يقابلــه وهكــذا.
تمرين البالون (تطبيق كسر الجمود أو الجليد أو تطبيق تنشيطي):
يطلــب الميســر مــن كل مشــارك إعــداد أســئلة حــول موضــوع التدريــب وكتابتهــا علــى قطــع مــن الــورق
(مطلــوب س ـؤال واحــد علــى األقــل لــكل مشــارك) .يضــع المشــارك كل قطعــة مــن الــورق فــي بالــون،
ثــم ينفخهــه ويربطــه .توضــع البالونــات فــي الجــزء األمامــي مــن غرفــة التدريــب .يطلــب الميســر مــن كل
مشــارك أن يفقــع بالــون واحــد .ثــم يطلــب مــن المشــارك قـراءة السـؤال الــذي وجــده فــي البالــون بصــوت
عــال واإلجابــة عليــه.
تمرين الدائرة (تطبيق كسر الجمود أو الجليد)
يطلــب الميســر مــن المشــاركين تشــكيل دائ ـرة ويطلــب مــن كل مشــارك تذكــر فــي حلــم مــن أحــام
طفولتــه او انجــاز يفخــر بــه .يرمــي الك ـرة لشــخص واحــد ويطلــب منــه الميســر المشــاركه بذلــك الحلــم
أو اإلنجــاز .يلقــي هــذا الشــخص الك ـرة إلــى شــخص اخــر و هكــذا.

الملحق
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الملحق 1
26

جلسة السياسات االقتصادية االردنية

أهداف التعلم
بنهاية الجلسه  ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
االتفاق على فهم مشترك حول الوضع الحالي االقتصاد االردني واالجراءات الحكومية لتعزيز التنمية االقتصادية
•
المحلية.
تصميم بشكل تشاركي نظام تخطيط للتنمية االقتصادية .
•
المدة اإلجمالية
 70دقيقة
الخدمات اللوجستية (باإلضافة إلى المتطلبات العامة في الصفحة )5
القهوة  /الشاي
•
المواد المساندة
باور بوينت/العرض المرئي عن السياسات االقتصادية االردنية.
•
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الملحق 2
28

مترين رقم  :1معوقات التنمية يف األردن
قم بترشيح المتحدث عن المجموعة.
ما هي التحديات األساسية للتنمية في األردن؟ مع التفكير بالعوامل التالية :
العقبات المؤسسية
		
العقبات المتعلقة بالقوى البشرية
		
العقبات المالية
		
العقبات المتعلقة بالتخطيط
		
الوصول إلى الحواجز المعلومات
		
مشاركة رأيك مع زمالئك.
تقارير المتحدث عن المجموعة حول النتائج المستخلصه في الجلسة العامة.
 20دقيقة لمناقشة المجموعة و 10دقيقة للتغذيه الراجعة من الجلسة العامة.
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مترين رقم  :2تحليل أصحاب العالقة

		
		
		
		
		
		
		

تؤثر سلطة أصحاب العالقة على عملية التنمية االقتصادية المحلية إيجابيا أو سلبياً.
شرعية العالقة وأنشطه أصحاب العالقة في أي عمليه بناءأ على مدى الرغبة ،أو مالئمة أو الموافقة.
المِل َّحة لمتطلبات أي عمليه من قبل أصحاب العالقة  ،بناءأ على األهمية والحساسية
تحدد
َ
الحاجةٌ ُ
الزمنيه ألصحاب العالقة.
موارد أصحاب العالقة البالغة األهمية بهدف تنفيذ التنمية االقتصادية المحلية.
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مترين رقم  :3التفكري يف عملية التخطيط الحالية للتنمية االقتصادية املحلية
قم بترشيح المتحدث عن المجموعة.
ما هو تقييمكم للمنهجية الحالية المستخدمة في تخطيط التنمية االقتصادية
المحلية األردن؟
		
		
		

-

مزايا
عيوب
فرص التطوير المقترحة على المنهجية الحالية

مشاركة رأيك مع زمالئك.
تقارير المتحدث عن المجموعة حول النتائج المستخلصه في الجلسة العامة.
 20دقيقة لمناقشة المجموعة و  10دقيقة للتغذيه الراجعة من الجلسه العامة.

مترين رقم  :4دور الحكومة املحلية والقطاع الخاص يف رشاكة القطاعني العام والخاص
قم بترشيح المتحدث عن المجموعة.
وبناء على مراجعتك لقانون البلديات (يوم  1الواجبات المنزلية)
		
			
		
			

ما رأيك في دور الحكومة المحلية والقطاع الخاص على حد
سواء في شراكة القطاعين العام والخاص؟
ما هي خدمات البلديه التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص
وتحت أي شكل من شراكة القطاعين العام والخاص ؟

مشاركة رأيك مع زمالئك.
تقارير المتحدث عن المجموعة حول النتائج المستخلصه في الجلسة العامة.
 20دقيقة لمناقشة المجموعة و  10دقيقة للتغذيه الراجعة من الجلسه العامة.
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مترين رقم  :5تـأمل يف رشاكة القطاعني العام والخاص وقانوين الالمركزية والبلديات
		

تقسيم المشاركين إلى ثالث مجموعات وترشيح المتحدث عن المجموعة.

		

وبناء على مراجعتك للقوانين التاليه ( الواجب المنزلي) ما هو تقييمك حول :

		
				
			
				
			
				
			
				
			
			
			
		
		
		

•
•
•

الى اي مدى أدى ذلك الى تبسيط تطبيق التنمية
االقتصادية المحلية وشراكة القطاعين العام والخاص؟
الى اي مدى أدى ذلك الى تكامل مختلف المستويات في
التخطيط ( على المستوى المحلي ،و المحافظة ،والمركزي ؟
هل هناك أي ثغرات في القوانين التي يمكن تطويرها
لتعزيز التنمية االقتصادية المحلية في األردن؟
إلى أي مدى يمكن لهذه القوانين تعزيز وتشجيع المشاركة
وإشراك أصحاب العالقه في التنمية االقتصادية المحلية؟
قانون الالمركزية األردني رقم  2015/49الحكومة األردنية2015 /
قانون البلديات األردني رقم  2015/41الحكومة األردنية2015 /
الشراكة بين القطاعين العام والخاص  2014الحكومة األردنية2014 /

شارك رأيك مع زمالئك
يتحدث المتحدث عن النتائج التي توصلت إليها المجموعة في الجلسة العامة ؛
 40دقيقة لمناقشة المجموعة و 20دقيقة للتعليقات العامة.

مترين رقم  : 6تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات ()S.W.O.T.
		

تقسيم المشاركين إلى ثالث مجموعات وترشيح المتحدث عن المجموعة.

تحديد  .S.W.O.Tتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات
		
للمحافظه الخاصة بك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية على لوح
		
الورق القالب:
		
تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات من الموقع الخاص بك.
			
تحديد أصحاب العالقه المحليين الذين يمكنهم االستفادة من نقاط القوة والفرص
			
المتاحة ،و  /أو يتأثرون بنقاط الضعف والتهديدات.
				
تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي يمكن معالجتها من خالل
			
اتخاذ إجراءات أصحاب المصلحة المحليين.
				
تحديد تلك النقاط التي ال يمكن معالجتها من قبل الجهات الفاعلة المحلية ،وهل
				
يمكن تحديد نوع التدخالت الخارجية التي تعتقد انها ضرورية.
				
		
		
		

مشاركة رأيك مع زمالئك.
تقارير المتحدث عن المجموعة حول النتائج المستخلصه في الجلسة العامة.
 45دقيقة لمناقشة المجموعة و 15دقيقة للتغذيه الراجعة خالل الجلسه العامة.
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مترين رقم  :7صياغة الرؤية
قم بترشيح المتحدث عن المجموعة.
تطوير الرؤية والمهام والعمل في الموقع الخاص بك من خالل المجموعة.
مشاركة رأيك مع زمالئك.
تقارير المتحدث عن المجموعة عن النتائج المستخلصه في الجلسة العامة.
 30دقيقة لمناقشة المجموعة و  15دقيقة للتغذيه الراجعة في الجلسه العامة.

مترين رقم  :8صياغة األهداف واإلجراءات االسرتاتيجية والنتائج
قم بترشيح المتحدث عن المجموعة.
كتابه األهداف واإلجراءات االستراتيجية والنتائج الخاصة بمنطقتك؟
يرجى ملء النموذج.
مشاركة رأيك مع زمالئك.
تقارير المتحدث عن المجموعة عن النتائج المستخلصه في الجلسة العامة.
 60دقيقة لمناقشة المجموعة و  30دقيقة للتغذيه الراجعة في الجلسه العامة.

الملحق 3
33

التنمية االقتصادية املحلية يف االردن وأثرها
اليوم األول :مقدمة في التنمية االقتصادية المحلية
االهداف التدريبيه
في نهاية اليوم االول من الدورة  ،سيكون المشاركون قادرين على:
		
-

فهم مصطلح التنمية االقتصادية المحلية والعوامل وراء نجاحها من خالل:
مناقشة التعاريف الرئيسية المتعلقة بالتنمية االقتصادية المحلية ،واسسها  ،وعوامل نجاحها وتحدياتها؛
وصف خارطة طريق التنمية االقتصادية المحلية بما في ذلك :الوصول إلى المعلومات ،والتخطيط
االستراتيجي واإلنجازات واإلشراف والمتابعة والرصد والتقييم.
تحليل دور أصحاب المصلحة في عملية التنمية االقتصادية المحلية

المفاهيم والتعاريف
التمييز بين النمو والتنمية
				

النمو هو عامل كمي يعكس الزيادة مع مرور الوقت.
ويتحول النمو إلى تنمية عندما يصاحبه تغيرات هيكلية هامة تضمن استدامته.

التنمية االقتصادية المحلية عملية تشاركية تشجع عقد الشراكات بين ممثلين من جميع القطاعات.
وتهدف إلى توفير خارطة طريق ألصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام
				
والخاص في المحافظة ،حتى يتمكنوا من تصميم وتنفيذ استراتيجية مشتركة للتنمية.
				
				
				
				
				

تهدف االستراتيجية الى االستفادة من الموارد المحلية والمزايا التنافسية في سياق
شــامل وبهــدف نهائــي يتمثــل فــي إيجــاد مجتمــع محلــي يمتــاز بالمرونــه واالســتدامة،
ويتوفر فيه وظائف الئقة ونشاط اقتصادي محفز .

المصدر :نسخة معدلة قليال من تعريف برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)

		
خصائص التنمية االقتصادية
				
المحلية
					
					
						
					
						
						

ذات نطاق جغرافي.
ذات نهج المتكامل :تعدد القطاعات والجهات الفاعلة والتدخالت
مملوكة محلياٌ :بقيادة الجهات الفاعلة محلياً.
الشراكة :عملية تدار من خالل شراكة بين القطاع العام ،والقطاع
الخاص ،والمجتمع المدني ،ومعاهد البحوث  /التعليم.
تشجع العمالة واألنشطة االقتصادية المستدامة :وهي تتناول
المساواة ونوعية النمو االقتصادي ،والعمل الالئق واالستدامة
البيئية.
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مقدمة يف التنمية االقتصادية املحلية
الركائز األساسية للتنمية االقتصادية المحلية
		

-

		

اعتماد الالمركزية كخيار استراتيجي وتعميق األسس المؤسسية والقانونية والتنظيمية والمالية والبشرية
لتفعيل عملية الالمركزية.
تأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص ،بما في ذلك الحكومة المركزية والحكومة المحلية،
والنقابات ،وغرف التجارة والمنتجين ،الجمعيات النسائية وكافة مكونات المجتمع المدني.

-

التوافق الديمقراطي ومبادئ الحكم الرشيد.

-

النظام القانوني واإلجرائي المناسب

شروط النجاح
-

تضافر الجهود للوقوف على اإلمكانيات المتاحة واالحتياجات الحقيقية (التخطيط االستراتيجي).

-

توجيه الجهود المبذوله نحو تطوير المنتجات والخدمات التي تأخذ بعين االعتبار القدرات والمزايا
المحلية  ،وبخاصة تلك الجهود التي تحفز القطاعات االقتصادية األخرى المرتبطة بها (أو بما يعرف
سالسل القيمة).

-

تسهيل امكانيه الوصول إلى التمويل وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

-

توفير المعلومات الضرورية وجمعها (النافذة الواحدة).

-

تحسين الكفاءة والتخصصات في مجاالت العمل المختلفة من خالل التدريب الجيد والمتخصص.

-

إنشاء نظام البنية التحتية ودعمها (مرافق التخزين ،ونظم الري ،والتنقل ،وما إلى ذلك)
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التحديات
-

الحد من عدم المساواة وتحقيق تنمية أكثر توازنا بين المحافظات؛

		

ادماج الشباب العاطلين عن العمل ،وبخاصة الحاصلين على مؤهالت التعليم العالي ،في سوق العمل
وريادة األعمال;

		

تقييم الموارد والخصوصيات المحلية لصناعه الثروة وفرص العمل ،والتي بدورها تدعم المحافظات
وتعزز جاذبيتها للمستثمرين المحليين واألجانب.

		

تحقيق التكامل االقتصادي بين المحافظات من أجل تحقيق الجدوى االقتصادية القصوى من المشاريع،
والحد من التبذير في الموارد (الشراكة بين البلديات).

		

الحد من العبء الواقع على كاهل السلطات المركزية؛ من خالل إشراك الجهات الفاعلة المحلية مثل
األعمال التجارية المحلية  ،والمجتمع المدني في جهود التنمية.

-

فهم واالستجابة قدر اإلمكان الحتياجات الرياديين ومطالبهم.

مترين للمجموعة رقم 1
يرجى مناقشة السؤال التالي في مجموعات 20( ،دقيقة) :

		
		
		

ما هي العقبات الرئيسية التي تواجه التنمية المحلية في األردن؟

		

ترشيح أحد الزمالء لتقديم النتائج المستخلصة من مناقشة المجموعة إلى الجلسة العامة
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خريطة الطريق املتعلقة بالتنمية االقتصادية املحلية
الوصول إلى
المعلومات
التقييم

التخطيط
االستراتيجي

المتابعة والرصد

انجاز

إشراف

الوصول إىل املعلومات
الحالة
ال يمكن أن تتحقق التنمية االقتصادية المحلية
في غياب المعلومات الكافيه والمحدثة عن
المحافظة/البلديه ذات العالقة.

الطريقة
إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات الالزمة عن
المنطقة الجغرافيه/البلديه والتي تشمل المعلومات
االجتماعية واالقتصادية والبيئية الالزمة.
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التخطيط االسرتاتيجي
مبادئ التخطيط االستراتيجي الخمس:
		
		
		

بناء التخطيط المحلي استنادا إلى رؤية مشتركة موضوعة من قبل جميع الشركاء/أصحاب المصلحة
من خالل النهج التشاركي الذي يدمج أصحاب األعمال التجارية ،ورابطات األعمال ،والشركات الصغيرة
والمتوسطة في عملية صنع القرار ،وينظر في مصالح (احتياجات) الرياديين من جميع الفئات.

		
		
		

تحسين الموارد المالية والبشرية المتاحة  /الممكنة من خالل التخصيص الفعال والكفء لموارد العامة
وتحريك الموارد اإلضافية (ادارة الموارد المالية المحلية  -تسهيل الحصول على التمويل وتقييم االصول
المالية).

		

ربط التخطيط المحلي مع مشاريع مشتركة مع البلديات المجاورة.

		
		

ربط التخطيط المحلي مع السياسات والمشاريع الوطنية التي تتطلب تدخل الحكومة الوطنية (بسبب
وفورات الحجم الواضحة).

		
		

ربط التخطيط المحلي مع االتفاقيات الدولية  ،والتى تهدف إلى تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامه
والمحافظة على التراث واالعتراف بأهميه مقاربة النوع االجتماعي.

1
2
3
4
5
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التخطيط االسرتاتيجي
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الشروط
		
		
-

إجراء دراسات بحثية متعمقة
إيجاد مصادر التمويل
تحديد الطريقة المثلى لتنفيذ مشاريع التنمية
االقتصادية المحلية ،مثل الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ،أو التعاون بين البلديات.
توافر الموارد البشرية المختصة والفعالة.

الدعم الفني الخارجي
		
		
		
-

يقوم به خبراء محليين أو خارجيين خالل جميع
مراحل التخطيط والتنفيذ؛
ينبغي أن يقتصر دور الدعم الفني الخارجي على
القضايا التقنية والتكنولوجية واالستشارات لتسهيل
عمليات صنع القرار.
ال ينبغي أن يحل الخبراء محل أصحاب العالقة.

الرصد والتقييم
-

المتطلبات األساسية ؛
الترتيبات واإلجراءات؛
نظم المعلومات؛
لوحة الضوابط والمؤشرات ؛

أهداف
		

-

		
		

المصدرThe Hague Academy for Local Governance :

تقييم التقدم المحرز في المشاريع مقارنة بالجداول
الزمنية المخطط لها وتوقعات الفئات المستهدفة
تقييم الق اررات المتخذة بشأن تنفيذ الخطة.
إيجاد حلول لمواجهة العقبات والتحديات القائمة
مراجعة وتعديل الخطة االستراتيجية والخطط.
التشغيلية السنوية تبعاً للظروف أوظهور أولويات
جديدة.
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التخطيط االسرتاتيجي
ملخص أسس استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية
.1

توفر معلومات مفيدة ومحدثة.

.2

قنوات التواصل مع الرياديين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.

.3

التخطيط االستراتيجي التشاركي إلنشاء مخطط للتنمية وتحديد رؤية واضحة وبرامج ومشاريع ذات ميزانيات
محددة ومواعيد محددة لالنتهاء.

.4

االعتماد على األساليب الحديثة إلنشاء مشاريع البلدية ،مثل الشراكات بين القطاع العام والخاص؛ والتعاون بين
البلديات.

.5

تحقيق نماذج التسويق على مستوى المدينة والمنطقة والتي تستهدف جذب المستثمرين المحليين واألجانب
المحتملين.

.6

تشجيع ريادة األعمال وتوفير وظائف للشباب وتسهيل الحصول على األموال ورأس المال االستثماري ،وذلك من
خالل الدورات التدريبية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

مترين للمجموعة رقم  :2تحليل أصحاب املصلحة
		
		
		
		
		

يرجى مناقشة األسئلة التالية في مجموعات 20( ،دقيقة) :
التنمية االقتصادية المحلية هي مسؤولية من؟
ما هي المسؤولية المحددة لكل من أصحاب العالقة؟
ترشيح أحد الزمالء لتقديم النتائج المستخلصة من مناقشة المجموعة إلى الجلسة العامة

الفرض املنزيل من اليوم األول
		
		
		

يرجى مراجعة الوثائق التالية تمهيدا لليوم الثاني:
•
•

قانون
قانون

الالمركزية األردني رقم  2015/49الحكومة األردنية2015 /
البلديات األردني رقم  2015/41الحكومة األردنية2015 /
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مقارنه الصالحيات بين المجالس المنتخبة:
مجالس المحافظات ،مجالس البلديات
والمجالس المحلية
المصدر:
UNDP, EU-funded project support Electoryal Cycle
Jordan 2012 - 2017

42

الوضع الحايل لعملية تخطيط التنمية املحلية يف األردن
اليوم الثاني :
الوضع الحالي لعملية تخطيط التنمية المحلية في األردن
االهداف التدريبية
الهــدف الرئيســي مــن اليــوم الثانــي هــو تحليــل للتحديــات التــي تواجــه عمليــة التخطيــط للتنميــة االقتصاديــة المحليــة الحاليــة ،وفهــم
معمــق حــول شـراكة القطاعيــن العــام والخــاص وأنواعهــا .وســيتمكن المشــاركون مــن:
-

تحليل الوضع الحالي لعمليه تخطيط التنمية االقتصادية المحلية األردن.
مناقشه مفهوم شراكة القطاعين العام والخاص وأنواعها ،ومزايا وعيوب كل نوع ،والمبادئ التوجيهية الختيار نوع
الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الوضع الحالي للتخطيط التنموي المحلي في المملكة األردنية الهاشمية
التقسيم اإلداري:
-

تقسم المملكة إدارياٌ إلى محافظات وألوية وأقضية وبلديات .ويعتبر مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي أهم
الجهات الفاعلة العامة على مستوى المحافظة.
داخل أي محافظة ،هناك بلديات ،ويوجد تحت كل بلديه مجالس محلية ( مناطق)  ،ويوجد في كل محافظة
مجلس تنفيذي (مدراء المدريات القطاعية) بموجب قانون الالمركزيه يرأس المحافظ المجلس التنفيذي ،كما يوجد
مجالس المحافظة المنتخبة.
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هيكلية اإلدارة املحلية والنظام البلدي يف األردن

UNCDF The Decentralization and Local Development Support Program, EU funded :المصدر

 اللجنة الوزارية/ الهيكل املقرتح الالمركزي يف املحافظات

UNCDF The Decentralization and Local Development Support Program, EU funded :المصدر
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الوضع الحايل لعملية تخطيط التنمية املحلية يف األردن
الوضع الحالي للتخطيط التنموي المحلي في المملكة األردنية الهاشمية
التقسيم اإلداري:
-

ال يمكن وضع خطة تطوير موحدة لجميع المحافظات لتنوع التوزيع الجغرافي للمحافظات .لذلك فان الالمركزية
تساعد على ادارة افضل للمحافظات النها تأخذ بعين االعتبار التنوع بين المحافظات.
لذلك من الضروري دراسة الظروف البيئيه واالقتصادية واالجتماعية لكل محافظة.
ويتألف النظام البلدي من عدد من المجالس البلدية ،والتي تنتخب لمدة أربع سنوات.
وتوفر المجالس البلدية للمواطنين خدمات تقليدية ذات صالحيات محدودة.
هناك نقصا واضحا في موارد البلديات.
ويخصص جزء كبير من موارد البلديات للنفقات المتكررة ،وال سيما المرتبات واألجور.
وال تكفي موارد البلديات لتنفيذ مشاريع االستثمار الرأسمالي لوحدها.

منهجية إعداد مخططات التنمية ()1
حتــى نهايــة عــام  ،2012كانــت عمليــة التخطيــط التنمــوي مركزيــة إلــى حــد كبيــر ،وبعــد ذلــك اتخــذت الحكومــه المركزيــه
اج ـراءات بهــدف  :إســناد األدوار االقتصاديــة والتنمويــة للمحافظــات ،يتولــى المحافــظ كالحاكــم االداري الــدور التنســيقي بيــن
شــركاء التنميــة فــي جميــع القطاعــات
يتم تقسيم العملية إلى ثالثة مستويات :المستوى المحلي ومستوى المحافظات والمستوى المركزي :
على المستوى المحلي /البلدي
ترتيب لقاءات تشاورية واستشارية بصورة اتشاركية يحضرها الجهات الفاعلة المحلية الرئيسية والجهات الفاعلة في
المجتمع المدني .وتعقد هذه االجتماعات لتحديد االحتياجات المحلية المختلفة.
على مستوى المحافظة
يتم جمع االحتياجات وفرزها ،ثم يتم دراسة جدوى للمشاريع .وتقدم هذه النتائج إلى المجلس االستشاري والمجلس
التنفيذي للمحافظة.
على المستوى المركزي
تقوم و ازرة المالية من خالل دائرة الموازنة العامة بتحديد السقوف اإلرشادية لإلنفاق للو ازرات ،ليشمل النفقات
المتكررة والنفقات الرأسمالية .تقوم و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ،بمشاركة الو ازرات ذات العالقة  ،بتطوير
المشــاريع النهائيــة /المقترحــات مــع م ارعــاة القيمــة الماليــة لهــذه المشــاريع والمشــاريع القطاعيــة المقترحــة مــن قبــل
الو ازرات المختصة.
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جمع البيانات
التحديات
-

عدم وجود استراتيجية منظمة وواضحة لتكون بمثابة اطا اًر عاما لمجموعة البيانات اإلحصائية المحلية،
باستثناء المعلومات الدورية التي تقدمها دائرة اإلحصاءات العامة في األردن والمعلومات المقدمة من قبل
الدراسات واألبحاث من وقت آلخر.

-

قلة االهتمام باستخدام البرمجيات في المحافظات والبلديات( ،مثل لوحات التحكم ،وقواعد البيانات ،وسجالت
األنشطة)  ،والتي بدوره تؤثر سلباً على فعاليه المعلومات وشفافيتها .

-

غياب البيانات المحلية التي تتضمن بيانات كمية[ ،التي يمكن استخراجها من اإلدارة المحلية العامة] ،والبيانات
النوعية [التي تتطلب المسوح الميدانية واستطالعات الرأي].

-

عدم وجود تقارير إحصائية دورية محلية مماثلة للنشرة التونسية السنوية( ،حالة  ،)...األرقام ،العام ...

-

غياب قاعدة بيانات التنمية المحلية على مستوى المحفظات والبلديات ،وفيما يتعلق بالمشاريع المنجزة أو
المخطط لها .وباإلضافة إلى ذلك ،تفتقر البلديات إلى نظام إلكتروني منظم للمتابعة.

-

غياب هيكل واضح لمنظومه متابعة البيانات في البلديات والمحافظات ،مثل التقارير المادية والمالية للمشاريع
االستثمارية الرأسمالية.

-

غياب بيانات ومؤشرات الحكم الرشيد (االستجابة للشكاوى ،ومعالجة وتوثيق مؤشرات التصرف ،وحمالت
التوعية ،والتواصل مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني)...

-

لم تطور المحافظات والبلديات األردنية بعد أي خططا متوسطة األجل لالستثمارات الرأسمالية.

مترين للمجموعة رقم 3
		
		
		
		

يرجى مناقشة األسئلة التالية في مجموعات 20( ،دقيقة) :
ما هو تقييمكم للمنهجية المستخدمة في التخطيط في األردن؟
ترشيح أحد الزمالء لتقديم النتائج المستخلصة من مناقشة المجموعة إلى الجلسة العامة.
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الوضع الراهن للتخطيط التنموي املحيل يف األردن (النظام املقرتح)
مؤشرات قطاعية
 الصحة -النقل

 -التعليم

مؤشرات الحوكمة

مؤشرات البلدية

 المشاركة		
 التقييم -المجتمع المدني

 -القوة البشرية

 اقتصادياً االجهزة -المشاريع التنموية

 الشفافية -االتصاالت

مساحة مواطن حتى يسمع

مؤشرات محددة

مؤشرات الحوكمة

قاعدة البيانات
قاعدة البيانات المركزية
المركز الملكي للمحافظات والبلديات

المصدرThe Hague Academy for Local Governance :

أدوات التنمية االقتصادية املحلية
أهمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة في األردن
وفقــا لرؤيــة األردن لعــام  ،2025ســيتم توفيــر مليــون وظيفــة إضافيــة خــال الســنوات العشــر القادمــة مــن أجــل تخفيــض معــدل
البطالــة الوطنــي إلــى  .٪8غيــر أن ذلــك لــن يكــون ممكنــا دون أن يتــم توفيــر الدعــم الــازم للمشــاريع الصغيـرة والمتوســطة الحجــم
لتنمــو .واليــوم ،تشــكل المشــاريع الصغي ـرة والمتوســطة حوالــي  ٪98مــن جميــع المشــاريع فــي األردن وتوفــر حوالــي ٪60مــن
الوظائــف الرســمية (كاس.)2015 ،
المصدر :المنتدى االستراتيجي األردني
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التنمية االقتصادية املحلية تدعم الرشكات الصغرية واملتوسطة من مختلف القطاعات
المعرفة و خدمات
األعمال

أنشطة
اقتصادية
تجارة التجزئة وغيرها
من األنشطة التجارية

التصنيع
على نطاق صغير

اإلجراءات البلدية الرامية إىل دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم
-

تحديث خطط التنمية الحضرية (الخطط الرئيسية) التي تصل إلى بعض قطاعات محددة من األنشطة االقتصادية
(مثل :آليات تقسيم المناطق الحضرية ،وتحديد مناطق المشاة ،والمناطق الخضراء ،والترفيه ،واألماكن العامة،
ومواقف السيارات ،وما إلى ذلك).
-

داخل الحي ومركز المدينة.

األدوات التنظيمية للمناطق الحضرية واألنشطة االقتصادية المحددة
رسوم مستخدمي األدوات االقتصادية إو�دارة حركة المرور.
األدوات المالية لبناء البنية التحتية التحفيزية(الشراكات بين القطاع العام و الخاص).

-

مراجعة التعليمات المتعلقة بتقسيم المناطق الحضرية (مجاالت التجارة والصناعات الصغيرة والسياحة) ،والقضايا
البيئية (ورشة عمل صغيرة للتعامل مع المواد الخطرة في المناطق الحضرية) ،الصحة و السالمة العامة للعاملين
في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

-

اقتراح التعديالت المناسبة لمعايير التخطيط و البناء ؛ والتعليمات واإلجراءات اإلدارية المتعلقة بعمليات ترخيص
األعمال التجارية واستخدام أراضي البلدية.

-

تحديد إو�زالة القيود الرئيسية التي تحول دون تكييف الخدمات الحضرية الستيعاب أماكن العمل للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم (مثل :توفير الكهرباء من أجل اآلالت واألدوات الصغيرة الحجم).

-

توفير حوافز للموظفين التقنيين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (التدريب الداخلي لطالب الهندسة
واألعمال من طالب الجامعات) لضمان اإلدارة الفعالة و تحسين إنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
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توزيع المنشآت االقتصادية حسب فئة الموظفين
(المحافظة من إجمالي المنشآت في كل فئة)

المصدرILO, governorates of Amman, Irbid, and Mafraq :

تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2014
مقارنة أنظمة األعمال للشركات المحلية (الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم) في  189اقتصاد
االمارات العربيه المتحدة
تركيا
الكويت
المتوسط اإلقليمي ()MENA
لبنان
األردن
مصر
سوريا

سهولة ممارسة أنشطة األعمال

المصدرDoing Business Database :

49

ممارسه األعمال  :2016قياس الكفاءة التنظيمية والجودة
الترتيب في ممارسة األعمال التجارية في األردن
1
10

2
3

9

4
8
5
6

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

بدء نشاط تجاري ()88
تراخيص البناء ()1.3
الحصول على الكهرباء ()56
تسجيل العقارات ()98
االئتمان ()185
حماية المستثمرين من االقليات ()163
دفع الضرائب ()52
تجارة عبر الحدود ()50
تنفيذ العقود ()126
احالل عقود االفالس ()146

7

المصدرDoing Business Database :

القوى العاملة و اتجاهات البطاله لألعوام ما بين 2014 – 2010

المصدرILO, governorates of Amman, Irbid, and Mafraq :
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التنمية االقتصادية املحلية هي جهد متعدد القطاعات و متعدد الرشكاء

المصدرAndrés Rodríguez-Pose London School of Economics :
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التنمية االقتصادية املحلية األفعال والنتائج
االنشطة

النتائج

استثمارات خاصة

خلق وظائف ،ثراء و تحسن مستوى الدخل

برامج ،مشاريع وانشطة لدعم التنمية
االقتصادية المحلية على مستوى
البلديات و المحافظات

توزيع افضل للموارد العامة

مشاورات و مشاركات
في صناعة القرار

اطار مؤسسي جديد ناظم للعالقاات
(حوكمة)

ارادة سياسية/
قيادة ادارية فاعلية للحكم المحلي

تغيرات سياسية و تنظيمية على مستوى
الحكم المحلي

دور املجالس املحلية يف التنمية اإلقتصادية املحلية
-

الدعوة للتغييرات القانونية والتنظيمية التي تؤثر على أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة/
البلديات وتعزيز مناخ األعمال.

-

تشجيع مشاركة المؤسسات األكاديمية التي تربط بين ممارسات البحث والتطوير في الجامعات والمعاهد
باستراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية واعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة /البلدية.

-

كسب التأييد إلنشاء خدمات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات والبلديات (مثل التدريب المهني،
والخدمات المالية ،والخدمات القانونية إلضفاء الطابع الرسمي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم،
والخدمات المشتركة مثل المحاسبة ،والشراء ،وما إلى ذلك).

-

ضمان إدراج طلبات منظمات التي تشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في استراتيجيات التنمية االقتصادية
المحلية من خالل التشاور والعمليات التشاركية للتخطيط للتنمية االقتصادية المحلية.

-

التأكد من أن الخطط االستثمارية الرأسمالية للمحافظات والبلديات تدعم أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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خيارات برنامج التنمية االقتصادية املحلية
مقتبسة من نشرة البنك الدولي حول التنمية االقتصادية المحلية
ٌ
محليا
تحسين مناخ االستثمار و ممارسة األعمال
المشــروع :تحســين اللوائــح والخدمــات البلديــة مــن خــال مراجعــة كاملــة للوائــح ومتطلبــات األعمــال (أي تحســين العمليــات
واإلج ـراءات لتســجيل األعمــال التجاريــة ،والض ارئــب ،ومــا إلــى ذلــك)؟
المشروع :بدء إو�نشاء «محطة واحدة» لتسهيل أفضل لعالقات الحكومة مع رجال األعمال.
اإلستثمار في البنية التحتية الإلستراتيجية
المشروع :وضع برنامج لتصميم وبناء مناطق للمشاة ،مناطق الخضراء لتحسين التنقل في وسط المدينة.
المشروع :وضع برنامج لتركيب و تحسين إمدادات الكهرباء والمياه يستهدف للصناعات الصغيرة /المنزلية.
اإلستثمار في مواقع واماكن تواجد األعمال متناهية الصغر والصغيرة و المتوسطة
مشروع المباني التجارية :تنظيف المواقع المهجورة لتنمية الصناعات الخضراء الصغيرة.
المشروع :قم بإنشاء مساحة عمل مخصصة لألعمال الناشئة.
اإلستثمار في البنية التحتية البسيطة
المشروع :توفير المرافق الالزم ودعم تطوير جمعيات األعمال المحلية.
المشــروع :تحديــث المناهــج وتقديــم التدريــب المهنــي .إنشــاء برنامــج للمنــح الد ارســية لتشــجيع التدريــب والتعليــم القائــم علــى
العمــل.
المشــروع :تقديــم الدعــم الفنــي للمؤسســات الصغي ـرة والمتوســطة التــي تجمعهــا قطاعــات معينــة وتحفيــز تبــادل المعرفــة
والممارســات الجيــدة.
تعزيز نمو األعمال المحلية
المشروع :إنشاء وتعزيز مبادرة شراء المنتجات المحلية
المشــروع :تمكيــن و تطويــر تقديــم المشــورة والدعــم التقنــي والمـوارد لتمكيــن األعمــال التجاريــة المحليــة القائمــة ،لتعزيــز النمــو
بهــدف الحفــاظ علــى وتعزيــز األعمــال التجاريــة المحليــة القائمــة.

تشجيع الشركات الجديدة
المشروع :انشاء وتطوير مساحة عمل صغيرة
المشروع :تمکين برنامج تمويل األصول واإلقراض لمقاولي األعمال الجدديدة وتشغيل العاطلين عن العمل طويل األجل.
تعزيز اإلستثمار الداخلي
المشــروع :تســويق المدينــة :يعــرض األصــول والتجــارب ذات الصلــة والفريــدة مــن نوعهــا و يقــوم علــى ان تقديــم مدينتــك
للعمــاء والــزوار ،والتــي تميزهــا عــن المــدن المجــاورة والمنافســين فــي الســوق األوســع .وهــو يدعــم ويســاعد علــى ضمــان أقصــى
قــدر مــن التأثيــر لجهودكــم التنميــة الٌتصاديــة المحليــة الشــاملة.
المشــروع :إنتــاج وتوزيــع دليــل ممارســة أنشــطة األعمــال فــي المحافظــة  /البلديــة يبيــن الم ازيــا والظــروف الفريــدة لألعمــال
التجاريــة
تنمية و تطوير القطاعات (ومجموعات األعمال)
المشــروع :تحديــد واســتقصاء قطاعــات األعمــال الرئيســية وتســهيل الروابــط فيمــا بيــن الشــركات (بمــا فــي ذلــك المورديــن
والمشــترين) ،والخدمات المســاندة (بما في ذلك مؤسســات التدريب والمصارف) في شــبكة إنتاج (وبيع) المنتجات والخدمات.
المشروع :وضع برنامج تدريبي لتطوير المهارات الحرفية التقليدية.
استراتيجيات استهداف  /تجديد المناطق
المشروع :إجراء تحسينات فعلية لمنطقة معينة من المدينة.
المشــروع :إجـراء مســح للمهــارات المحليــة لتحديــد مهــارات القــوى العاملــة ووضــع برنامــج خــاص بــكل منطقــة لتشــجيع الشــركات
الناشــئة ذات الصلة.
دمج العمال ذوي الدخل المنخفض أو العمال الذين يصعب توظيفهم
المشروع :الشروع في برنامج المنح الدراسية المهنية لتشجيع التدريب والتعليم القائم على العمل.
المشروع :وضع برنامج إرشادي خاص بالتدريب واالستشارات الوظيفية للحي الخاص بالعمال ذوي الدخل المنخفض.
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اإلقتصاد غري الرسمي
-

يؤدي الدور المتزايد للقطاع غير الرسمي في االقتصاد واإلسكان والخدمات إلى أن الردود والحلول لمشكالت
التنمية اإلقتصادية المحلية قد تقع في الواقع خارج نظام التخطيط الرسمي .ومع ذلك ،فإن أهمية االقتصاد غير
المنظم لخلق فرص العمل تتطلب اهتماما خاصا لهذه األنشطة ،وستهدف استراتيجية التنمية اإلقتصادية المحلية
إلى تعزيز سالسل القيمة الخاصة بهم (الموردين والمصادر المالية واألسواق ،وما إلى ذلك).

-

وتعتمد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم غير الرسمية اعتمادا كبي ار على العالقات الشخصية والممارسات
التقليدية وال تحبذ اعتماد التكنولوجيا والممارسات اإلدارية  /التشغيلية األفضل.

-

وتتركز األنشطة غير الرسمية في الممناطق شبه الحضرية حيث يعيش عدد متزايد من الفقراء والمجموعات
المهمشة األخرى ويعملون ضمن (حلقات عمل ،وتقع المحالت التجارية في منازل خاصة دون ظروف مناسبه).

-

وينبغي أن تشمل استراتيجيات التنمية اإلقتصادية المحلية حوافز إلضفاء الطابع الرسمي على المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم من خالل توفير التدريب والخدمات المتخصصة التي تهدف إلى تحسين أنشطتها االقتصادية،
وتعزيز إنتاجيتها وتسويق منتجاتها وخدماتها.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للقطاع غير الرسمي في اإلقتصاد األردني
التوزيع النسبي للعمالة األردنية حسب الجنس 2010

األجور المكتسبة في
الحكومة
األجور في
القطاع الخاص
األجور في القطاع الخاص
الغير الرسمي
العاملون
لحسابهم الخاص
العمال بدون أجر

		
المجموع

		
اناث

ذكور
المصدرUNDP :
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التنمية االقتصادية املحلية األفعال و النتائج
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للقطاع غير الرسمي في اإلقتصاد األردني
التوزيع النسبي للعمالة غير الرسمية في القطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي

المصدرUNDP :

الرشاكات بني القطاعني العام والخاص (تعريف املفهوم)
		

-

شراكة القطاعين العام والخاص ( )PPPهي اتفاق بين القطاعين العام والخاص من أجل تقديم السلع والخدمات
العامة .ويساهم كل من الطرفين من خالل مسؤوليات محددة.

		
		

الخصخصة هي نقل المسؤولية الكاملة والوحيدة من القطاع العام إلى القطاع الخاص ،مع الحفاظ على الدور
التنظيمي في كثير من األحيان .

		

يتاح للبلديات خيار الدخول في شراكة بين القطاعين العام والخاص

األساس القانوين لرشاكة القطاعني العام والخاص يف األردن
		

يسمح قانون البلديات رقم  41لعام  2015للبلديات باختيار أداء مهامها لتوفير السلع والخدمات إما من خالل
موظفيها أو من خالل ومعداتها وموادها أو من خالل ترتيبات تعاقدية مع القطاع الخاص.

		

يسمح قانون شراكة القطاعين العام والخاص في األردن عام  2014لتنفيذ نماذج مختلفة من شراكة القطاعين
العام والخاص  ،كما هو موضح في ”“مجموعة أدوات““ البلدية (.)USAID

		

تؤيد السياسة الوطنية هذه الخيارات :تعمل الحكومة على وضع التعليمات التكميلية لشراكة القطاعين العام
والخاص.

56

دليل اختيار منوذج رشاكه القطاعني العام والخاص

المصدرThe Hague Academy for Local Governance :
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دورة حياة مشاريع رشاكة القطاعني العام والخاص

المصدرThe Hague Academy for Local Governance :
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طيف رشاكة القطاعني العام والخاص
االستثمار والعمليات

العمليات

الخاص

نظام البناء والتشغيل والتحويل
تنازل

عقد التأجير
عقد اإلدارة
عقد الخدمة

المسؤوليات
السيطرة
الدعم المالي
المجازفة

مدة شراكه القطاعين العام والخاص

املسؤوليات العامة يف رشاكة القطاعني العام والخاص
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مشاريع رشاكة القطاعني العام والخاص املحتملة عىل مستوى البلدية

المصدر :بلدية الشوبك الجديدة ،استراتيجية الشراكة بين البلدية والقطاع الخاص.

مترين للمجموعة رقم 4
		
		
		
		
		

يرجى مناقشة األسئلة التالية في مجموعات 20( ،دقيقة) :
ما رأيك في دور الحكومة المحلية والقطاع الخاص في شراكة
القطاعين العام والخاص على حد سواء؟
ترشيح أحد الزمالء لتقديم النتائج المستخلصة من مناقشة المجموعة إلى الجلسة العامة.

مترين للمجموعة رقم 5
		
		
		
		

يرجى مناقشة األسئلة التالية في مجموعات 20( ،دقيقة) :
ما هى تصوراتك عن القانون الذي تم االطالع عليه خالل الفرض
المنزلي؟
قانون
قانون

الالمركزية األردني رقم  2015/49الحكومة األردنية2015 /
البلديات األردني رقم  2015/41الحكومة األردنية2015 /

		
		

•
•

		

ترشيح أحد الزمالء لتقديم النتائج المستخلصة من مناقشة المجموعة إلى الجلسة العامة.
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تطوير اسرتاتيجية التنمية االقتصادية املحلية
اليوم الثالث :
تطوير استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية
االهداف التدريبية
هــدف التعلــم مــن اليــوم الثالــث هــو فهــم مفهــوم التخطيــط للتنميــة االقتصاديــة المحليــة والخطـوات الرئيســية لهــا  .فــي فــي نهايــة
اليــوم الثالــث  ،ســيكون المشــاركون قادريــن علــى:
-

مناقشه عملية التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية من مرحلها  8-1مراحل بما في ذلك؛ التنظيم،
وجمع البيانات ،وتحليل نقاط القوة الفرص والضعف والتهديدات ،تطوير الرؤية ،وتطوير المهام؛ تحديد األهداف،
والنتائج القابلة للقياس واإلجراءات االستراتيجية (البرامج والمشاريع)؛ وتقنيات التقييم والمتابعة.
إجراء تحليل نقاط القوة الفرص والضعف والتهديدات
تحديد رؤية التنمية االقتصادية المحلية ورسالتها

تطوير استراتيجية التنمية التنمية االقتصادية المحلية
المفهوم
-

إيجاد تناسب بين القدرات والموارد في سياق اقتصادي متغير؛ بالنظر إلى ما يراد تحقيقه.

التخطيط االســتراتيجي هو عملية مســتمرة التخاذ الق اررات الحالية بشــكل منهجي ومع معرفة عن مســتقبلها؛ وتشــمل
تنظيــم منهجــي للجهــود الالزمــة لتنفيــذ هــذه الق ـ اررات ،وقيــاس نتائــج هــذه الق ـ اررات مقابــل التوقعــات مــن خــال التغذيــه الراجعــة
المنهجيه والمنظمة( .المصدر :بيتر دراكر)

عملية التخطيط االسرتاتيجي
البدء
والتنظيم

تحليل /تقييم

الصياغة

 تصور سلوك المجتمع تحديد األهداف تحديد القضايا المحلية(نقاط التهديدات ضعف قوة والفرص)  -تطوير األعمال االستراتيجية
 وضع اللمسات األخيرةللخطة االستراتيجيه

التطبيق

تقييم

 تعيين المسؤولياتالتنظيمية
 صياغة خطط العملوالتنظيم االستراتيجية
 تخصيص الموارد -برامج تطوير العمل

 مراقبة مراجعة األداء -تحليل األثر
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الخطوه ( :)1البدء والتنظيم
-

2

يبدأ المجتمع في عملية التخطيط االستراتيجي من خالل تحديد أصحاب المصلحة المعنيين ،أي مؤسسات
المجتمع المدني والمؤسسات العامة والشركات والمنظمات وغيرها من فئات المجتمع التي لها اهتمام في
االقتصاد المحلي.
غالبا تقود الحكومة المحلية هذه العمليه  /رئيس البلديه أو المدير التنفيذي.
تعتبر المهارات والموارد التي يساهم بها أصحاب المصلحة لتحقيق االستراتيجية األساس الحاسم للنجاح.
يحتاج تحديد األفراد والمنظمات إلى بعض المعارف األساسية في شؤون االقتصاد المحلي.
تعتبر مراجعة الموارد الالزمة كأحد المدخالت الضروريه لالستراتيجية ،وينبغي أن تتضمن تحديد الموارد
الطبيعية ،والمالية ،والبشرية ،والمعرفية وغيرها من المدخالت ،والتي يمكن أن تسهم في استراتيجية التنمية
االقتصادية المحلية .
يمكن أن تشكل اللجان التوجيهية ومجموعات العمل بهدف دعم التنمية وتنفيذ االستراتيجية من خالل الهياكل
الرسمية وغير الرسمية المعمول بها.
تشمل المسائل األخرى التي تحتاج إلى معالجة في المراحل األولى تشكيل فرق الموظفين العاملين في التنمية
االقتصادية المحلية ولجان السياسيات داخل المجلس.

الخطوة ( :)2جمع البيانات والتشخيص
وينبغي أن تغطى عمليات جمع البيانات جميع المحاور المطلوبة إلعداد االستراتيجية ،بما في ذلك القطاعات التالية:
قطاع :1
		
قطاع :2
قطاع :3
قطاع :4
قطاع :5
			
قطاع :6
			
قطاع :7
قطاع :8
قطاع :9
القطاع :10
			

الموارد البشرية إو�عادة هيكلة البلدية ( إو�نشاء وحدات التنمية االقتصادية المحلية).
آليات التخطيط القائمة (استراتيجيات ،وخطط شاملة ،وخطط التقسيم ،وما إلى ذلك)
السياحة والتراث الثقافي.
األصول الطبيعية (التربة والجيولوجيا والهيدرولوجيا والمناخ ،وما إلى ذلك).
الظروف البيئية (المناطق الطبيعية المتأثرة بيئيا  ،المناطق الخطرة والتلوث وجمع النفايات،
وما إلى ذلك).
البنية التحتية والخدمات (شبكة الطرق ،والنقل ،وتمديد المياه ،ومياه الصرف الصحي،
تمديدات الطاقة ،الخ).
الخدمات االجتماعية (المدارس والمرافق الصحية والمساحات الخضراء ،وما إلى ذلك).
الظروف االجتماعية واالقتصادية (الديموغرافيا ،والتعليم ،والعمل ،والفقر ،وما إلى ذلك).
األنشطة االقتصادية.
الموارد المالية لتنفيذ الخطة (الضرائب ،واالئتمانات ،والمنح ،والتحويالت من الحكومة
المركزية ،والسندات ،وما إلى ذلك)
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3

الخطوة ( :)3تحليل نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص
الضعف

القوة

الفرص

تعديل ...
استعادة القوة

االستفادة باكبر قدر
الدفاع!

التهديد

البقاء على قيد الحياة!
التجديد

مشاهدة ما تقوم به من خطأ

مترين للمجموعة رقم  :6تحليل نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص
		
		
		
		
		

يرجى مناقشة األسئلة التالية في مجموعات 20( ،دقيقة) :
إدراج نقاط القوة والضعف والفرص والتهديد من خالل الموقع الخاص بك.
تحديد مدى االستفادة أصحاب المصالح المحليين من نقاط القوة والفرص
المتاحة ،و /أو تأثرهم بنقاط الضعف والتهديدات.

		
		

تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي يمكن معالجتها من
خالل اتخاذ اإلجراءات المناسبه من أصحاب المصلحة المحليين.

		
		

بالنسبة لتلك التي ال يمكن معالجتها من قبل الجهات الفاعلة المحلية ،هل
يمكن لك ادراج أنواع من التدخالت الخارجية التي تعتقد أنها ضرورية؟

		

دون مالحظاتك على اللوح القالب وقدم تقريرك بالنتائج في الجلسة العامة
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4

الخطوة ( :)4تحديد الرؤية
-

الرؤية المشتركة هي نتيجة للتشاور من خالل عملية تشاركية.

-

ينبغي أن تعكس الرؤية ما يريد تحقيقه أصحاب المصلحة بما يشمل المستقبل االقتصادي لبلديتهم  /مدينتهم (الحلم).

-

ينبغي أن تعكس الرؤيه أبرز الميزات االقتصادية الرئيسية من خالل تقييم االقتصاد المحلي.

-

ينبغي أن تعكس الرؤية الثقافة والتاريخ والعمل االقتصادي لهذه المحافظة.

-

تحدد الرؤية سبب التنمية االقتصادية المحلية واتجاهها.

-

وتعطي الرؤيه لكل أصحاب العالقة الدور المطلوب و تزويدهم باإللهام الذي يدفعهم في نفس االتجاه.

مدينة نيوارك ،ديالوير (الواليات المتحدة األمريكية)
فــي عــام  ،2020ســيعترف بمدينــه ني ـوارك /واليــة ديالويــر دوليــا كمركــز إقليمــي للعلــوم والتكنولوجيــا ،والتعليــم العالــي .وســتكون
األبحــاث والتكنولوجيــا جوهــر االقتصــاد المتنــوع الــذي يوفــر فــرص عمــل جيــدة األجــر ،وذلــك للعامليــن فــي منطقــة متعــددة الواليــات.
ســيتوفر فــي وســط مدينــة نيـوارك فــرص التســوق والترفيــه  ،وســتكون المدينــه الوجهــة لــكل مــن المقيميــن مــن اإلقليــم والــزوار العالمييــن،
فضــا عــن اعتبارهــا الموقــع المناســب لشــركات األعمــال .وســيكون قطــاع ني ـوارك االقتصــادي عنص ـ ار رئيســيا فــي نوعيــة الحيــاة
المرغــوب فيــه.
المصدرhttps://www.newarkde.gov :
رؤية أمانة عمان الكبرى
البلدية القائدة التي ستجعل مدينة عمان منظمه  ،حديثه ،ذكية وآمنة وجذابة ،ذات روح ،ودية ،وصالحة للعيش ،تفتخر
بتراثها وأصالتها.
المصدرhttp://www.ammancity.gov.jo :
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بيان المهمة هو وصف واسع يشمل:
		
ما نقوم به
•
مع من  /لمن نفعل ذلك
•
صفاتنا المميزة
•
ولماذا نفعل ذلك (نهاية المطاف)
•
األسئلة /المراجعة انتقادية لبيان المهمة:
•
•
•
•
•

هل بيان المهمة واضح وهدفا في بيئة العمل الحالية؟
هل لديك أي أسئلة محددة أو مخاوف فيما يتعلق ببيان المهمة؟
هل بيان المهمة تكرار للمهمه في أي مكان أخر؟ إذا كان األمر كذلك ،ما
يجب علينا القيام به حيال ذلك؟
وبالنظر إلى اإلجابات على األسئلة ،كيف يمكن تغيير بيان المهمة؟

رؤية أمانة عمان الكبرى
تقديم خدمات بلديه عالية الجودة والمتفوقه والتى تركز على األبعاد البيئية والصحية والتنظيمية والبنية التحتية ،مع
الحفاظ على هوية مدينة عمان ،والتراث الثقافي وتنمية المجتمع واالهتمام بالبعد اإلنساني من خالل التخطيط الجيد،
واالستثمار األمثل للموارد و بناء شراكات مع أصحاب العالقة
المصدرhttp://www.ammancity.gov.jo :

مترين للمجموعة رقم  :7تحديد الرؤية
		
		
		
		

في مجموعات:
صياغة الرؤية والمهمه الخاصة لمنطقتك أو بلديتك.
دون مالحظاتك على اللوح القالب وقدم تقريرك بالنتائج في الجلسة العامة.
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(البرامج والمشروعات)
		
تعتبر القضايا والمشاكل سلبية في طبيعتها؛ انها أسئلة تبحث عن إجابات.
•
تعتبر األهداف بيانات ايجابية حول المستقبل ،وتعكس تحقيق شرط أو وضعيه مرغوب فيها.
•
تبدأ عملية تطوير االنشطة من خالل تحليل المشاكل وأسبابها .وتحويل القضايا إلى أهداف من خالل كتابة
•
الخطة االستراتيجية.
		
االهداف
•
•
•
•
•

الرؤية المنشورة هي أكثر تحديدا من الرؤية الواسعة.
ال تقاس االهداف عموما (وهذا هو الغرض من النتائج).
تستخدم االهداف كإطار مرجعي في صنع القرار.
تصاغ النتائج بناء على الواقع االقتصادي.
تمتاز االهداف أنها واضحة وموضوعة بشكل مقتضب وصريح,

مثال عن الهدف :
		
الموضوع
		
الهدف
		
النشاط
			

ال يوجد لمجتمع معين المواقع الصناعية المتاحة لممارسة االنشطة التجارية والصناعية الجديدة.
أن يكون لذلك المجتمع مواقع مالئمة لجذب مجمع أعمال جديد بهدف جذب أصحاب العمل الجدد.
تستملك الهيئة العامة للتنمية الصناعية أرض من  100دونم تصلح لبناء مجمع تجاري/منطقة
صناعية.

مثال لنتائج الهدف :
		
الهدف
			
النتيجة
				
		
العمل االستراتيجي
				

أن يتوفر للمؤسسه االموال الكافيه لتنفيذ خطة عملها.
أن يتمكن المدير التنفيذي والمجلس من جمع مليون دينار من أموال القطاع العام والخاص،
بهدف تمويل المؤسسه في غضون األشهر ال  12المقبلة.
يعين المجلس لجنة لتقوم بتصميم وتنفيذ حملة جمع التبرعات لسنة واحدة باستخدام
المتطوعين المحليين.

األداء القائم على النتائج
			
نتائج
التخطيط االستراتيجي

النتائج المرجوة
كيفية تحقيق النتائج
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تطوير تطبيقات االستراتيجية
		
قد يميل القادة المحليين الى التمسك باألفكار المألوفة بدال من استحداث منهجيات عمل جديدة.
•
ال بد من التفكير خارج الصندوق؛ وتقديم أفكار جديدة من خالل فرق البحوث أو المختصين أو الخبراء
•
الخارجيين.
		
اختيار المواضيع على أساس:
•
األهداف
		
الموارد المتاحة،
		
التأثير المحتمل على االقتصاد
		
التزام القادة
		
العمل االستراتيجي
تجنب كلمات اإلجراءات التي تفتقر إلى المساءلة ،مثل:
				
ترويج
•
				
متابعة
•
		
االستمرار في استخدام
•
			
تقييم األنشطة
•
•
•
•
•
•

•
•
•

من الذي سيطبقها؟
كم ستكون التكلفة؟
ما هي الموارد والقوى البشريه المطلوبة؟
ما هو اإلطار الزمني؟
ماذا ستكون فائدة؟
كيف نقيس تقدمنا؟

المتابعة والتقييم

		
التركيز على
			
تعزيز
			
مراجعة

•
•
•

تشجيع
التعاون مع
دراسة
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عشرة معايير للمؤشرات الجيدة
تجنب كلمات اإلجراءات التي تفتقر إلى المساءلة ،مثل:
•
•
•
•

			
قابلة للقياس
				
مالئمة
				
حساسة
قابلة للتصنيف

•
•
•

			
عملية
		
مفيدة لإلدارة
			
متجاوبة

•
•
•

موثوقة
مباشرة
هادفة

هل هذه مؤشرات «جيدة»؟
•
			
 ٪من موظفي العيادات المدربين
•
•
		
 #البرامج اإلذاعية حول االنتخابات التى تبث
•
•
			
 #األطفال الذين تناولوا التطعيم
•
									
									

 #النوادي الفاعلة للنساء واالوالد
مساءلة أكثر فعالية في ست مدن
إشراك لجان الحي ال 20المدربة في
تقنيات تثقيف الناخبين وفي نشر المعلومات
للناخبين
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تصاميم بديلة للتقييم:

المشاركة
		
التركيز على االستخدام من خالل مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.
•
يشارك مباشرة كل من المنفذين والمستفيدين في جميع جوانب التقييم بما في ذلك :التصميم ،وجمع البيانات،
•
وتحليل النتائج
		
التمكين
استخدام مفاهيم التقييم ،والتقنيات ،والنتائج لتعزيز التحسين وتقرير المصير.
يقوم المشاركون في البرنامج – بما في ذلك العمالء ،بتنفيذ عمليات التقييم الخاصة بهم  ،حيث أن أي مقيم
خارجي في كثير من األحيان يكون بمثابة مدرب أو ميسر إضافي ،والذي بدوره يعتمد على قدرات البرامج
الداخلية.

•
•
		
		
		
دراسة حالة
•
•
•
		
•
•
•
•
•
•

تعتبر ذات قيمه عاليه عند تناول اسئله معقدة في ظروف معقدة.
وتستخدم دراسه الحاله أساليب متعددة ،ألنه ال توجد طريقة واحدة كافية الحتواء كل الجوانب البارزة.
تعتمد على بناء صورة كاملة ومفصلة عن موضوع التقييم ،حيث يتم التحليل عموما من خالل دراسة
حاالت متعددة.

ال تستطيع أن تميز النجاح من الفشل؛ من دون قياس النتائج.
ال يمكنك مكافأة النجاح ،من دون رؤيته.
إذا لم تتمكن من مكافأة النجاح ،فأنك تكافىء الفشل.
إذا كنت ال تستطيع رؤية النجاح ،ال يمكنك ان تتعلم منه.
إذا لم تتمكن من التعرف على الفشل ،فإنك ال يمكنك تصليحه.
إذا تمكنت من إظهار النتائج ،يمكنك كسب تأييد الرأي العام.

يجب أن يكون صورة األهداف واالنشطه كما يلي:
النشاط االستراتيجي :1
		
نتائج قابلة للقياس:
الهدف :1
									
									
									
									
									

المنظمة المسؤولة:
التكلفة التقديرية$ :
مصدر التمويل:
الجدول الزمني:
مدى االستفادة للمجتمع:
قياس األداء
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تطوير اسرتاتيجية التنمية االقتصادية املحلية –تكمله
اليوم الرابع :
تطوير استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية –تكمله
االهداف التدريبية
الهدف من التعلم هو استيعاب الخطوات الرئيسية للتنمية االقتصادية المحلية.
على وجه الخصوص ،سيغطي اليوم الرابع ما يلي:
-

صياغة األهداف واإلجراءات االستراتيجية والنتائج لمناطقهم  /بلدياتهم
شرح استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية المرحلة رقم  ( 7كتابة الخطة االستراتيجية والتواصل بها) والمرحلة
رقم ( 8تنفيذ الخطة).

مترين للمجموعة رقم 8
		
		
		
		

في مجموعات:
صياغة األهداف واإلجراءات االستراتيجية والنتائج الخاصة بك القليمك او بلديتك.
دون مالحظاتك على اللوح القالب وقدم تقريرك بالنتائج في الجلسة العامة.
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تقييم الجماعة

(من نحن؟)

		

بيان الرؤية

(ما نريد أن نصبح؟)

		

األهداف (القضايا ذات األولوية)

(أين نريد أن نصل؟)

استراتيجيات

(كيف نصل إلى هناك؟)

التقييم والتعديل

(ما يتم قياسه ،وما يتم القيام به)

		
		

8

الخطوة ( :)8تنفيذ الخطة

		
		
		

-

كل نشاط استراتيجي يتطلب مؤسسة محددة لتقوم بالتنفيذ.
تحتاج كل المؤسسه إلى خطة ليكون لها دور في التنفيذ.
تقوم مجموعة بالمساعدة في عمليه الرصد والتنسيق بين اجراءات التنفيذ بين المؤسسات.

		

الخطة االستراتيجية

خطة العمل

تعديل الخطة

		
		
		
		

على المدى الطويل ( 5 -3سنوات)
موجه نحو هدف معين
استراتيجيات عامة
تحسين الوضع التنافسي

سنة واحدة
يركز على النتائج
إجراءات استراتيجية محددة
تحسين الوضع القائم

إعادة تقييم األولويات
إعادة توزيع الموارد
تغيير اإلجراءات
تعديل البرنامج األساسي أو الخطة
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التخطيط االسرتاتيجي الناجح

•

االنتهاء بنجاح من العملية

-

االنتقال بكفاءة م خالل جميع الخطوات.
التوقيت ( 6إلى  9أشهر).
تكاليف معقولة.
تعظيم المشاركة المحلية إلى أقصى حد.

•

المشاركة الفعالة للقادة و أصحاب المصلحة

•

توظيف قادة لترويج العملية

•

االختيار الدقيق للجنة التوجيهية

•

استخدام المنسق المحلي بهدف الحفاظ على تحريك عملية

•

االستخدام الحكيم للميسرين الخارجين

•

المراجعة الدورية للتقدم والتعديل المناسب

تذكر
			
			
			
			

يجب أن ال تكتب الخطة االستراتيجية على حجر!
المهم هو التحول الناجح للمجتمع وليس النجاح في تنفيذ الخطة فقط.

المصدرLouisianacommunitynetwork.org:

