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 كلمة فريق التخطيط
 

نه يتوجب حملها بالكيفية التي تليق بها وتحقق النتيجة النهائية التي ينتظرها إيجاب فويكون موقفك اإل ةمانحين تكلف بحمل األ
"البيرة مدينة ن تكون أقق لهم رؤيتهم القادمة للمدينة بن تحفل وتضم في جنباتها ما يحألف مواطن وأسعون وتما يقارب اثنان 

قليم تسوده العدالة إضمن  متكاماًل خدماتيًا رائدة وجاذبة وعصرية تحافظ على أصالتها وتعزز ترابطها بالقدس، ومركزًا
ليها إومكانة القاطنين بها والزائرين  هلية المدينةأب يمانًاإو، الشامل والمستدام"االجتماعية والنمو االقتصادي والتطور العمراني 

دوات الفاعلة على بلورة األ يط االستراتيجي والتخطيط التنمويوتي من علم وخبرة ودراية بالتخطأعمل فريق التخطيط بكل ما 
 .مة وتحقق العيش الكرييوية والحيوالتي تغطي قواعد المدن الحة ربعوية الرئيسية األمفي المجاالت التن

 
ت العمرية ساس على شمولية التخطيط والمشاركة الفاعلة من قبل مختلف الفئاليه فريق التخطيط تستند باألإن قوة ما توصل إ

ة لها بصور ثراء الرؤية المستقبلية لمدينة البيرة وتحديد الميزة التنافسيةإطياف والتي ساهمت في والجنسية والتعليمية وبكافة األ
ن نتقدم بجزيل الشكر أال إ. وال يسعنا في الختام يجابيإنفيذ الخطة التنموية بشكل فاعل وت مليةعلمية وممنهجة ستسهل ع

  .جل البيرة والتي تستحق الجهد والعناءلجميع من كانوا معنا وفي ركبنا ألوالتقدير 
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 ملخص تنفيذي

على مختلف نواحي الحياة وأهمها االقتصادية  ديد من التحديات والتي تؤثر سلبًاتواجه المدن والبلدات الفلسطينية الع
نه يقع على عاتقها الحمل إالصلة المباشرة مع المواطنين فواالجتماعية، ولكون الهيئات المحلية الفلسطينية هي المؤسسات ذات 

لتحديات وتوفير حياة أفضل للمواطنين من خالل السعي لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير خدمات متميزة. وفي األكبر في مواجهة ا
 ظل محدودية الموارد الذاتية وكبر حجم التحديات واالحتياجات، تصبح عملية التخطيط التنموي على المستوى المحلي احتياجًا

 . ملحًا
 

الذي ركز  2017 المحلي التنموية على دليل التخطيط التنموي المعد من قبل وزراة الحكمعداد الخطة إفي  البيرةبلدية استندت 
 ساسي على المشاركة المجتمعية من خالل تشكيل اللجان التنموية المختلفة وهي: أبشكل 

 لجنة التخطيط التنموي. 
  األساسيفريق التخطيط. 
 لجان المجاالت التنموية. 
 

وتم دعوة الحضور للمشاركة في اللجان وتم تشكيل  البيرة مدينةق الخطة التنموية لطالول إلألحيث تم عقد اللقاء المجتمعي ا
ولجنة التخطيط التنموي، قامت اللجان  األساسيشراف والمتابعة من فريق التخطيط إلالمذكورة. وبالتنسيق وااللجان التنموية 

في  لمدينةن أجل تشخيص الواقع الحالي لالتنموية بعقد عدة اجتماعات وجمع البيانات الالزمة من البلدية والمؤسسات المعنية م
 ربعة وهي: األ المجاالت التنموية

 البيئة والبنية التحتية. 
 التنمية االقتصادية. 
 التنمية االجتماعية. 
 والحكم الرشيد دارةاإل. 

 
ا تم تحليل نقاط القوة/ الفرص والضعف/ التهديدات كما تم تحديد االحتياجات والقضاي مدينةوعند تشخيص الواقع الحالي لل

ولوية وصياغة الرؤية لترتيب القضايا التنموية حسب األ ولىأ ربعة. وبعدها، تم عقد ورشة عملالتنموية للمجاالت التنموية األ
تم عقد ورشة العمل الثانية واللقاء المجتمعي الثاني حيث تم صياغة البرامج والمشاريع التنموية لكل  خيرًاأونموية الت األهدافو

خالل  البيرةمدينة احتياجات وتطلعات  ربعة بهدف الخروج بخطة تنموية شاملة تلبيل رئيسي من المجاالت التنموية األمجا
 سنوات. 4فترة الخطة ومدتها 
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 التنموية المجاالت ولجان األساسي التخطيط فريقالتخطيط التنموي ولجنة  .1
 

 لجنة التخطيط التنموي المحلي

 ا في اللجنة/دوره ة/اسم العضو
 )مقرر أو عضو(

 مقرر اللجنة  عزام اسماعيل 
 عضو  المهندس منيف طريش
 عضو المهندس موسى جويد

 عضو ناريمان الفار
 عضو جهاد زهور

 

 التخطيط األساسيفريق 

 ة/اسم العضو
في ا /دوره

 الفريق
 عضو(/)منسق

 المؤسسة التي يعمل
 تعمل بها/

المسمى الوظيفي في  مجال االهتمام
 المؤسسة

 عضو مجلس بلدي - بلدية البيرة منسق م. ديما جودة 

البنية التحتية والبيئة/ ادارة  - عضو م. منيف طريش 
 عضو مجلس بلدي وحكم رشيد

 - عضو جويد م. موسى
البنية التحتية والبيئة/ ادارة 

 عضو مجلس بلدي وحكم رشيد

 بلدية البيرة عضو زياد الطويل 
/ ادارة وحكم االقتصاد

 مدير بلدية رشيد

 مدير دائرة الصحة صحة بلدية البيرة عضو اياد ضراغمة 
 مدير شؤون الموظفين ادارة وحكم رشيد بلدية البيرة عضو محمد قرعان 
 - عالقات عامة بلدية البيرة عضو جميلة عواد 

 - المجال االجتماعي بلدية البيرة عضو عامر عوض اهلل 
 - اقتصاد /بنية تحتية بلدية البيرة عضو م. رؤى الطويل 

 - اقتصاد بلدية البيرة عضو رنا بني عودة 
 رئيس مجلس ادارة اجتماعي أصالة عضو رجاء الرنتيسي 
 - ادارة وحكم رشيد - عضو نجوى قرعان 

/ بنية ادارة وحكم رشيد - عضو عالء عايش 
 تحتية

- 

/ بيئة ادارة وحكم رشيد - عضو د. سميح العبد 
 وبنية تحتية

- 
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 ة/اسم العضو
في ا /دوره

 الفريق
 عضو(/)منسق

 المؤسسة التي يعمل
 تعمل بها/

المسمى الوظيفي في  مجال االهتمام
 المؤسسة

 - ادارة وحكم رشيد/ اقتصاد - عضو عبد الكريم االسعد 
 -  - عضو جمال عفيف نسر 
 - ادارة وحكم رشيد - عضو زيد سامي الطويل 

 - عضو حسين الطويل 
ادارة وحكم رشيد/ 

 - اجتماعية

 - اجتماعية - عضو أمجد كنعان الطويل 
 - جميع المجاالت - عضو ماهر القديري 

 - بنية تحتية - عضو م. ابراهيم عايش
 رئيس الجمعية - جمعية ابناء البيرة عضو موسى يوسف عطا اهلل

 رئيس الجمعية الجتماعية جمعية االتحاد النسائي عضو منتهى جرار 
 رئيس الجمعيى االجتماعية جمعية انعاش االسرة عضو فريدة العارف العمد

 رئيس الجمعية اجتماعية جمعية لفتا الخيرية عضو ضياء معال 
 - اقتصادي شركة اوغاريت عضو امل المصري 

 عضو م. خولة الطويل 
وحدة التعاون 

 الوحدة منسق بنية تحتية / وحكم رشيد المشترك
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 لجان المجاالت التنموية الرئيسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجال التنمية االجتماعية 
 االسم الرقم
 منسق اللجنة :عامر عوض اهلل   1
 ماهر القديري 2
 عالء عايش 3
 ماجدة بادي سالم 4
 فاتن الزماعرة 5
 محمد سليم محمود دار زايد 6
 هناء الطويل 7
 محمد نضال قرعان 8
 ايمن عابدضيف اهلل  9
 فائق حسين 10
 سمية عبد الجابر قرعان 11
 امل محمد العيساوي 12
 مروة قاسم خصيب 13
 ناهدة محمد سليمان 14
 سنا بسام قرعان 15
 لؤي مصطفى سمرين 16
 عمر عبد الكريم الطويل 17
 عصام سعيد الطويل 18
 تيسير نبهان 19
 حسين فرح الطويل 20
 جاد كنعان الطويل 21
 رجاء الرنتيسي 22
 منتهى جرار  23
 فريدة العمد 24
 ضياء معال 25

 مجال التنمية االقتصادية
 االسم الرقم
 منسق اللجنة: زياد الطويل  1
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 رؤى رافع الطويل 2
 عالء عايش 3
 محمد نضال قرعان 4
 زياد اسعد الطويل 5
 اخالص عابد 6
 عابداسيل ايمن دار  7
 امل ضراغمة مصري 8
 مريم جاك قرعان 9
 ايمن الحاج علي 10
 د. سعيد هيفا  11
 رنا بني عودة 12

 مجال االدارة والحكم الرشيد
 االسم  الرقم 

 منسق اللجنة: محمد قرعان  1
 عالء عايش 2
 موسى يوسف عطا اهلل 3
 نجوى جعفر قؤعان 4
 بيان عودة قرعان 5
 زيد سامي الطويل 6
 نور غازي عطايا 7
 محمد علي قرعان 8
 عمر ناصر شحادة 9
 حسين امين قاللوة 10
 زياد اسعد الطويل 11
 عمر محمود الخطيب 12

 مجال البنية التحتية والبيئة
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 االسم الرقم 

 منسق اللجنة د. اياد ضراغمة ، م. رؤى الطويل   1
 ماهر القديري 2
 ابراهيم عايش 3
 امجد شوقي داوود الطويل 4
 آمنة مبدى 5
 رندة قراقرة 6
 زياد الجالد 7
 سعيد محمود يونس 8
 سحر جاك قرعان 9
 عالء عايش 10
 اميل غسان عبده 11
 موسى يوسف عطا اهلل 12
 خلدون تيسير غزاونه 13
 م. لمياء حمايل 14
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 المحليةاعتماد الخطة التنموية مجلس الهيئة المحلية بقرار  .2
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 الوثيقة المجتمعية .3
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 مقدمة

التخطيط التنموي هو أحد أنواع التخطيط المحلي الذي يعمل على تحقيق التنمية في المنطقة المستهدفة )إقليم، محافظة، مدينة، 
على شكل برامج ومشاريع تنموية وضمن برنامج تنفيذي قرية( من خالل خطة تسعى إلى تحقيق أهداف تنموية في المجتمع 

مرتبط بموازنة مالية وإطار زمني محدد، كما التخطيط التنموي هو منهج علمي ُيستخدم لبلورة األولويات واألهداف التنموية 
بما يتماشى مع تطلعات للتجمعات السكانية وتحديد البرامج والمشاريع القادرة على تحقيق هذه األهداف خالل فترة زمنية معينة 

السكان واألخذ بعين االعتبار الموارد المتاحة والمعوقات المحتملة، وهو مرتكز على مبادئ الحكم واالدارة الرشيدة التي تعتبر 
أساسية في أي مجتمع يسعى للتحرر ورقي والنهوض وذلك باالعتماد على موارده ومقوماته الذاتية، وهو نظام متكامل يتم 

د وبخطوات متعارف عليها لتحديد مسار االمؤسسة في المستقبل ويتضمن تحديد رسالتها وأهدافها والتصرفات بشكل معتم
الالزمة لتحقيق ذلك والجهود الموجهة لتخصيص الموارد. كما يتم من خالله تحديد مجاالت تميز االمؤسسة في المستقبل 

د فعل لكل من نقاط القوة والضعف في آداء االمؤسسة والتهديدات وتحديد مجال أعمال وأنشطة االمؤسسة مستقباًل. كما أنه ر
 والفرص الموجودة في البيئة وذلك لتطوير وتنمية مجاالت التميز والتنافس المتاحة أمام االمؤسسة مستقباًل.

عملية التخطيط والتخطيط التنموي هو عملية متجددة يتم تحديثها كل عام لدراسة المستجدات الخارجية والداخلية.  وتقوم  
التنموي على تحديد الرؤية والقضايا واألهداف المستقبلية، وتحديد كافة  األطراف المعنية، و تحليل البيئة الداخلية والخارجية 

 للمدينة. وذلك باالعتماد على موارده ومقوماته الذاتية. وتجيب بالترتيب عن األسئلة األساسية التالية:
 

 آلن؟ وهي مرحلة التنظيم والتحليل.المرحلة األولى: أين نحن ا
 المرحلة الثانية: إلى أين نريد أن نتجه؟ وهي مرحلة اإلطار التنموي.

 المرحلة الثالثة: كيف نصل؟ وهي مرحلة وضع خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم.
 المرحلة الرابعة: ما يوصلنا؟ وهي مرحلة التنفيذ. 

 لمتابعة والتقييم.المرحلة الخامسة: هل وصلنا؟ وهي مرحلة ا
 

وايمانا الهمية التخطيط التنموي قامت بلدية البيرة وباشراف شركة مزايا لخدمات االعمال وشركة معالم المجموعة العالمية 
-2018للهندسة واالستشارات  وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات،  بإعداد خطة تنموية محلية لألعوام )

ة مقسمة إلى خمس مراحل تم االنتهاء من إعداد المراحل الثالث االولى، بهدف الوصول إلى رفع مستوى (. هذه الخط2021
كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن داخل المدينة على أساس إحداث تنمية قطاعية متوازنة و رفع أداء مستوى الخدمات العامة 

نة  نقدم اليوم لمواطنينا في مدينة البيرة نتاج وثمرة جهودهم للوصول إلى مستوى رفاهية ومعيشية أفضل للمواطن في المدي
التي بذلوها إلعداد هذه الخطة التي نأمل ان تجسد اآلمال والطموحات وان تلبي القسم األكبر لالحتياجات التي نحن بأمس 

 لى تحديدها.الحاجة اليها من خالل تحقييق االهداف المخطط لها وتنفيذ حزمة المشاريع التي عكف ابناؤنا ع
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 والجدير بالذكر ان التخطيط مرتكز على المبادئ التالية:
المشاركة: من حيث االعتماد على مشاركة المواطنين/ات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص وجميع ذو الشأن في تحديد  -

 القضايا واألولويات التنموية وعمليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي.
والمساءلة: من حيث مشاركة المواطنين/ات والمجتمع المحلي وجميع ذو الشأن في تخطيط وتنفيذ ومتابعة الشفافية  -

 النشاطات التنموية، وتبوء مكانة بارزة في متابعة وتقييم االنجازات وتحقيق االهداف المرجوة.
تكاملية مع خطط المستويات االدارية التكاملية: من حيث التطرق للقضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية ومن حيث ال -

 المختلفة والتخطيط العمراني/الهيكلي وموازنات الهيئات المحلية. 
شمولية التشخيص والبعد االستراتيجي: من حيث التركيز على القضايا ذات االولوية مع األخذ بعين االعتبار الموارد  -

 والفرص المتاحة والمعوقات المحتملة.
 من حيث االرتقاء بالمجتمع المحلي لقيادة وتنسيق عملية التنمية المحلية.الكفاءة والفعالية:  -

 
 أهداف الخطة .1

تهدف عملية التخطيط التنموي االستراتيجي والمتمثلة بإعداد الخطة التنموية المحلية الى تحقيق تنمية مجتمعية شاملة ضمن 
مجاالت التنموية ذات االولوية على مستوى مدينة رؤية واضحة وأهداف محددة ومنهج علمي منظم يسهم في تطوير كافة ال

البيرة ويضمن ان تكون االستجابة لعملية التطوير والتنمية منظمة ومخطط لها بشكل مسبق وغير آني وطارىء وبما ينسجم مع 
االستراتيجي االحتياجات المجتمعية الملحة للمواطنين والمجتمع المحلي، لذلك تكمن اهمية وأهداف عملية التخطيط التنموي 

 :على مستوى البلدة بما يلي

  المحلي. للمجتمع التنموية التوجهات وتحديد التنمية عملية خالل ودائم بديل كمنهج واعتماده التخطيط عملية مأسسة -
 . تطويرها و التنموي االستراتيجي التخطيط مجال في المدني المجتمع ومؤسسات المحلية الهيئات قدرات بناء -
 التخطيط عملية تشمله تجمع لكل العام الصالح وخدمة الجماعي والعمل االنتماء من يعزز بما المجتمعية المشاركة تشجيع -

. 
 المحلية التنمية جهود لدعم االهلي و والخاص العام بين ما خاصة و المختلفة المجتمع قطاعات بين ما التكاملية تعزيز -

 الذاتية. المحلية المصادر على االعتماد خالل من المختلفة المبادرات وتطوير
 المتعلقة الرئيسية القدرات تحديد من المحلي المجتمع وتمكين التنموية والمجاالت القطاعات لكافة الحالي الوضع تشخيص -

 عملية خالل تم حيث التهديدات( و الضعف )نقاط تواجهه التي والمعيقات االزمات الى باالضافة الفرص( و القوة )نقاط به
 وتقدم المدينة واقع تشخص مرجعية وثيقة اهم يعد والذي التشخيصي التقرير اعداد االستراتيجي والتحليل صالتشخي
  البيرة. مدينة داخل التنموية القطاعات لكافة واضحة صورة

 مستقبال المدينة عليه ستكون الذي المستقبلي التصور عن تعبر المواطنين بمشاركة وشاملة موحدة تنموية رؤية وضع -
 اعوام. 4 مدته متوسط زمني اطار ضمن وتطويرها المدينة تنمية وتضمن

 الخطة. عمر فترة خالل عليها التركيز يجب التي العالقة ذات التنموية والقضايا واألولويات االحتياجات اهم تحديد -
 والمواطنين. المحلي المجتمع احتياجات تلبي تدخالت ايجاد تضمن والتي االستراتجية االهداف من مجموعة وضع -
 من المحلي المجتمع يمكن بما القادمة االربع االعوام خالل تنفيذها ليتم محددة مشاريع على تشتمل تنفيذية خطة اعداد -

 وواضح. جلي بشكل المستقبلية رؤيته واستيضاح التنموية توجهاته تحديد
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 قياس وأدوات محددة مؤشرات على تشتمل وتنفيذها االستراتجية تحقيق في النجاح مدى قياس تضمن متابعة خطة تصميم -
 االستراتيجية االهداف وتحقيق الخطة تنفيذ في الفعلي والنجاح التطبيق ومدى المتحققة النتائج من التأكد تتيح واضحة

  المطلوبة.

 إعداد الخطة منهجية .2

هجية العلمية المقرة من وزارة الحكم المحلي للتخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية والموثقة في تم اعتماد المن
والذي يقسم العمل إلى مراحل ولجان، لكل مرحلة مهام محددة، وكانت الركيزة ، 2017دليل التخطيط التنموي المحلي لعام 

مراحل واحد عشر خطوة، كما هو  5راحل التخطيط استندت باالساس على وماالولى في التخطيط هي المشاركة المجتمعية.  
 موضح في الشكل التالي: 
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حيث تم تطبيق الثالث مراحل االولى بهدف انجاز وإعداد الخطة ضمن جدول زمني محدد ومن ثم تقوم  البلدية على تنفيذ 
والجدول المرفق يقدم تفصيل للمراحل واالنشطة التي تم المراحل الرابعة والخامسة بالتعاون مع اللجان المشكلة لذلك، 

 .اتيجي للمدن والبلدات الفلسطينيةانجازها باالعتماد على دليل التخطيط التنموي االستر

 النشاط الخطوة ومدتها المرحلة ومدتها

 األولى: أين نحن اآلن؟
)تنظيم وتحليل( ومدتها شهر 

 ونصف

 
التهيئة واإلعداد وحشد 

 3العالقة/اصحاب 
 اسابيع

 توجيه الهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية
 إجراء الترتيبات المؤسساتية الالزمة

عقد لقاء البيت المفتوح االول إلطالق عملية  
 اعداد الخطة )اللقاء المجتمعي األول(

 استكمال تشكيل فريق التخطيط واللجان 

 3تشخيص الوضع القائم/
 اسابيع

 جمع وتحليل البيانات والمعلومات الالزمة 
 تشخيص المجاالت التنموية 
 تحضير التقرير التشخيصي

الثانية: إلى أين نريد أن 
 نتجه؟

)اإلطار التنموي( ومدتها 
 شهر 

تحديد التوجهات 
 3االستراتيجية للمجتمع/

 اسابيع

تحديد الرؤية والقضايا ذات االولوية 
 العمل االولى(واالهداف )عقد ورشة 
 صياغة البرامج التنموية

تحضير وثيقة االطار 
 التنموي/اسبوع واحد

 التشاور مع شركاء البرامج
 صياغة االطار التنموي واالفصاح عنه 

 الثالثة: كيف نصل؟
)خطط التنفيذ والمتابعة 

ومدتها شهر  والتقييم(
 ونصف

اعداد خطة التنفيذ 
ووصف مكونات 

 3المشاريع/البرامج/ 
 اسابيع

 اعداد الخطة الرباعية
 اعداد خطة السنة االولى

توصيف مكونات برامج/مشاريع السنة 
 االولى )وربطها مكانيا وماليا(

مراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية 
ووثائق مكونات البرامج/المشاريع المقترحة 
للسنة االولى وتحديدها بشكل نهائي )عقد 

 العمل الثانية(ورشة 
وضع خطة المتابعة 
 والتقييم/اسبوع واحد

 تحضير خطة المتابعة والتقييم
 اليات المتابعة

تبني وثيقة الخطة 
 واطالقها/اسبوعان

 تبني الخطة من مجلس الهيئة المحلية
عقد لقاء البيت المفتوح الثاني إلطالق الخطة 

 )اللقاء المجتمعي الثاني(
 

 يوصلنا؟الرابعة: ما 
اليات التنفيذ )مستمرة على 

 امتداد الخطة(
 إجراءات التنفيذ

 تحضير الخطط السنوية لألقسام واقرارها
 إقرار الموازنة السنوية للهيئة المحلية

تحضير دراسات الجدوى ومقترحات مكونات 
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 النشاط الخطوة ومدتها المرحلة ومدتها

البرامج/المشاريع والبنود المرجعية ووثائق 
 العطاءات للخطة السنوية )على االقل(

حشد الموارد وبناء 
 الشراكات

 تجنيد االموال
تحضير العقود/االتفاقيات/مذكرات التفاهم 

 وتوقيعها

 الخامسة: هل وصلنا؟ 
 تقييم وانطالق )سنويا(

 متابعة وتقييم واطالع

المتابعة والتقييم السنوي للخطة واعداد 
 مسودة خطة السنة القادمة

الطالع  عقد لقاء البيت المفتوح السنوي 
المجتمع المحلي على مدى تحقيق الخطة 
ومسودة خطة السنة القادمة )اللقاء المجتمعي 

 السنوي(

اعداد الخطة السنوية 
 القادمة

اعداد خطة التنفيذ السنوية )بشكل نهائي( 
 وخطط اقسام الهيئة المحلية
 إقرار خطة التنفيذ السنوية

 ويمكن تلخيص المراحل التي تم انجازها من أجل إعداد الخطة كما يلي: 

 المرحلة األولى:

 " أين نحن اآلن؟" وهي مرحلة تنظيم وتحليل وتتم من خالل انجاز ثالث خطوات مقسمة إلى ثماني نشاطات حيث: 

تقوم على توجيه المجلس المحلي الخطوة االولى في عملية التخطيط هي التهيئة واالعداد وحشد اصحاب العالقة والتي  -
لعملية اعداد الخطة التنموية االستراتيجية من قبل الجهة المسؤولة عنه، وهي مديرية الحكم المحلي، وتكمن أهمية عملية 
التوجيه هذه في ضمان الفهم الجيد لهذه العملية من قبل الهيئة المحلية، وضمان اتباعها المنهجية المعتمدة لدى وزارة الحكم 
المحلي وضمان الفهم الجيد لألدوار المختلفة للمشاركين في عملية اعداد الخطة، وترسيخ بعض المبادئ األساسية لعملية 

 التخطيط، هذا كله ضمن اطار زمني مناسب دون اطالة.
حيث تمت عملية التوجيه من خالل  ورشة عمل حضرها رئيس البلدية وأعضاء المجلس وموظفوا الهيئة المحلية 
المعنيون، باالضافة الى بعض موظفي مديرية الحكم المحلي ذوي العالقة، وتم خالل االجتماع توجيه المجلس والتأكيد 

 على بعض المبادىء األساسية لعملية التخطيط التنموي االستراتيجي.
الالزمة بتشكيل لجنة  اجراء الترتيبات المؤسسية الالزمة لعملية التخطيط حيث تكمن الترتيبات المؤسساتيةومن ثم بدأ 

أشخاص من أعضاء المجلس المحلي، يكمن دور لجنة التخطيط  3التخطيط االستراتيجي وهي لجنة تشكل من 
االستراتيجي بكونها حلقة الوصل بين فريق التخطيط األساسي والمجلس المحلي، بحيث يتم التنسيق وتبادل اآلراء مع 

طيط والتأكد من سيرها حسب المخطط، وكذلك ابقاء المجلس على اطالع فريق التخطيط األساسي ومتابعة عملية التخ
 وتم اختيار اللجنة المذكورة بعد عقد جلسة مجلس بلدي. ، بمجريات عملية التخطيط
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وثم تم تشكيل نواة فريق التخطيط األساسي إلعداد الخطة التنموية االستراتيجية؛  وفريق التخطيط األساسي هو من 
قيادة عملية التخطيط التنموي االستراتيجي وادارتها، وهذا يتطلب من الهيئة المحلية اختيار الفريق بعد سيتولى مسؤولية 

أعضاء(: منسق الفريق )موظف بلدية(،  4تتشكل نواة فريق التخطيط األساسي من )عقد جلسة مجلس تشاروية، حيث 
أعضاء عن الهيئة المحلية،  6-5البلدية والمجموع وممثل عن لجنة التخطيط االستراتيجي، وثالث الى أربعة من موظفي 

 وفيما بعد تم  استكمال تشكيل باقي أعضاء الفريق بعد اللقاء المجتمعي األول.
ثم تم تشكيل نواة لجان المجاالت التنموية التي يتركز دورها في عمل التحليل االستراتيجي )تشخيص الوضع القائم( 

اسها والمشاريع وتوصيفها، وتم من قبل نواة فريق التخطيط األساسي والمجلس ووضع األهداف التنموية ومؤشرات قي
 تحضير قوائم أولية بأسماء أعضاء للجان المجاالت التنموية األربعة بتفرعاتها مجاالت هي: حيث تم  المحلي بشكل أولي،

 المجاالت الرئيسية 
 المجال الفرعي "حسب الخطط الوطنية"

 مجال البيئة والبنى التحتية 
الخدمات البلدية والبنى التحتية )الطاقة واالتصاالت، الطرق والمواصالت، 

، مطارالصحة العامة والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف مياه األ
 والنفايات(

 مجال تنمية االقتصادي المحلي 
والصناعة والخدمات العمالة والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة 

 المساندة

 مجال التنمية االجتماعية
الخدمات االجتماعية، التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية والتمكين، الثقافة 

 والتراث، الرياضة، والسكن

 مجال االدارة والحكم الرشيد
التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة الكوارث، إدارة وحوكمة المؤسسات 

 حليةوخاصة الهيئة الم

بعد االنتهاء من تشكيل اللجان تم عقد اللقاء المجتمعي األول وتم خالله اعطاء شرح مبسط عن منهجية العمل العداد  -
التخطيط االستراتيجي المصدق من قبل وزاارة الحكم المحلي، واستكمال تشكيل اللجان المختلفة. واعالم المجتمع المحلي 

ية وتوضيح ماهيتها ومنهجية العمل والترويج لها أمام المجتمع، وتوضيح األدوار عن بدء عملية اعداد الخطة االستراتيج
 المختلفة )هيكلية عملية التخطيط( وكذلك دعوة المجتمع والحضور للمشاركة والترشح في عضوية اللجان المختلفة.

وحشد أصحاب العالقة، والتي تسااعد  بعد االنتهاء من عملية التهيئة واالعداد تم التحضير للخطوة الثانية والتي هي تحليل  -
في تحقيق تمثيل شامل ومشاركة فاعلة لمختلف قطاعات وشرائح المجتمع المحلي في عملية التخطيط؛ حيث تم باساتكمال  

قائمة )قائمة األشخاص الذين تم ترشيحهم لعضوية اللجنة خالل اللقاء المجتمعي األول( بأسماء المؤسساات واألشاخاص    
في عملية ومخرجات التخطيط التنموي االستراتيجي للمدينة أو البلادة. وتام    -ايجابا أو سلبا –ثر أو التأثير المحتملين للتأ

مراجعة القائمة وتدقيقها واالتفاق عليها بشكل شبه نهائي من قبل فريق التخطيط. ومن ثم تم تشكيل لجنة ممثلي أصاحاب  
لية التخطيط التنموي للبلدة أو المدينة، وبذلك يكون لها صفة اعتبارية العالقة وهي الجهة التي تمثل المجتمع المحلي في عم

دون أي صفة رسمية، ومشاركتها تمثل مشاركة المجتمع في عملية التخطيط. وتم تشكيل هذه اللجنة خالل اجتماع للجناة  
 التخطيط األساسية وموافقة جميع األعضاء.
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الثانية  والتي هي تشخيص الوضع القائم حيث تم تشخيص المجاالت التنموية األربعة السالف ذكرها ثم بدء العمل بالخطوة  -
وتفرعاتها وتحديد ما أمكن من نقاط القوة والضعف في كل فرع ومن ثم تحديد االحتياجات القضايا األولية، وتم ذلك مان  

علومات ومؤشرات لكل مجال للمسااعدة فاي عملياة    خالل عقد عدة اجتماعات للجان التخطيط التنموي المختلفة وجمع م
التحليل، وثم تم تدقيق المخرجات والقضايا من حيث اختيار اللجان وصياغتها، ومن ثم تكاميتها ماع بعضاها الابعض،    
وبالتالي يعدل أو يدمج أو يعيد صياغة قضايا حسب الحاجة. حيث كان مخرج هذه المرحلة هو اعداد التقرير التشخيصاي  

يل التنموي لبلدية والذي ضمن العديد من القطاعات المذكورة بالتحليل والتشخيص والتفصيل التام لكل قطاع ومجال والتحل
 مستهدف.

وبعد اعداد التقرير التشخيصي بدء العمل على تحديد القضايا التنموية ذات األولوية للمدينة حياث قاام فرياق التخطايط      -
ة للمدينة، والتحضير لعقد ورشة العمل األولى التي شاارك فيهاا ممثلاون عان     بتحضير الصيغة األولية للقضايا التنموي

المجلس المحلي، والكادر الفني للبلدية، ولجنة ممثلي أصحاب العالقة ولجان العمل المتخصصة. وتم فاي ورشاة العمال     
ل وفي المدينة، من اجل تقديم عرض ملخص ألهم نتائج مخرجات تشخيص المجاالت التنموية، والقضايا التنموية لكل مجا

وضع رؤية للمدينة  وتقييم القضايا التنموية ذات األولوية وتعديلها وتم اعتماد على مصفوفة المقارنة الثنائية أو المزدوجة 
(pairwise ranking.) 

جهات مرشحة للمشاركة  الدارة 

 التخطيطعملية 

 المجتمع المحلي

مهنيون من أبناء 

 البلد

 مؤسسات المجتمع

 المدني

 القطاع الخاص

 

 
 لجان المجاالت التنموية

 عضوية

تأيد و

وتزويد 
بمعلوما

 ت

تمثيل 

 تنسيقو

 و إخبار

 تبادل معلومات وآراء عضوية وتأيد

عضوية ودعم وتزويد 
 بمعلومات وآراء

 المجلس البلدي

لجنة التخطيط 

 االستراتيجي

 :التخطيط االساسيفريق 
 الفريق منسق/ة-
 مدراء الدوائر الرئيسية  في البلدية-
مقرر لجنة التخطيط االستراتيجي -

 )عضو مجلس(
 ممثل/ة مجلس شبابي (ان وجد(-

 ممثلوا جمعيات أو مؤسسات-

تنسيق وتبادل 

 آراء ومعلومات

عضوية وتوجية 

 واقرار 

 

 الكادر الفني في البلدية

عضوية ودعم  تنسيق

 فني

عضوية 

ودعم 

 فني

عضوية 
 وتأيد واخبار

دعم 

 فني

تبادل 

معلوما

ت 

 وآراء

متابعة 

  وتنسيق

لجنة 

ممثلي 

أصحاب 

 العالقة 
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 المرحلة الثانية:

جية للمدينة واالهداف التنموية المرجاوة  "إلى أين نريد أن نتجه؟ رؤية وأهداف": وخالل هذه المرحل تم تحديد الرؤية االستراتي
 الخطوات التالية: لحيث تمت من خال

تحديد الرؤية التنموية بعد استكمال نشاطات ورشة العمل األولى، وبعد االتفاق على األولويات التنموية، تم عمال ورشاة    -
تم الطلب مان  المشااركين   عمل وتقديم عرض حول مفهوم الرؤية وخصائصها وطريقة صياغتها من قبل المشاركين ثم 

تقديم صيغة لكلمة مكتوبة تعبر عن رؤيتهم المستقبلية لمدينتهم/بلدتهم؛ متبعين في ذلك خطوات إعداد الرؤياة التاي تام    
شرحها خالل العرض بعد انتهاء من وضع الصيغ المقترحة، تم تعليق هذه اللكلمات واعادو صياغتها بعبارة تعبار عان   

، فيما بعد قام فريق التخطيط الحقا بمراجعة وتلخيص القضايا التنموية ذات األولوية وكذلك صيغة رؤية اتفق عليها الجميع
مقترحين  للرؤية وعرضها على مسائل التواصل االجتماعي للتصويت عليها ، وإجراء ما قد يلزم من تعديالت لغوياة أو  

 ولى. فنية، مع الحرص على عدم اإلخالل في مضمون مخرجات ورشة العمل األ

تحديد األهداف التنمية المنبثقة من القضايا والرؤية حيث أنها ترسم االطار العام للعمل التنموي في المدينة/البلدة خالل فترة  -
تنفيذ الخطة. واألهداف التنموية تجيب على سؤال "ما الذي نريد عمله لتحقيق التنمية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين؟" 

 األولويات التنموية للمدينة وتم ذلك من خالل تشكيل لجان األولويات المجتمعية.واألهداف أيضا تعرف 

 المرحلة الثالثة: 

"كيف نصل؟ خطة التنفيذ والمتابعة" وفي هذه المرحلة تم تحديد وتوصيف المشروعات، ووضع خطط التنفياذ والمتابعاة،    -
العمل من )لجان العمل االساسية وممثلي اصاحاب  وتحضير وثيقة الخطة وتحقيق شرعيتها، ولتحقيق ذلك تم عقد ورشة 

العالقة واإلعالم وأعضاء المجلس البلدي وذلك بهدف مراجعة االهداف والمشاريع وتحديدها بشكل نهائي من قبل ممثلاي  
اصحاب العالقة واللجان المتخصصة وكادر البلدية والمهتمين والخبراء وللتأكد من المشاريع المنوي تنفياذها تعبار عان    
االحتياجات الحقيقية للمجتمع المحلي . ايضا اشتملت هذه المرحلة على اعداد خطط التنفيذ والمتابعة وإعاداد التوصايف   
المكاني لخطة التنفيذ، باإلضافة الى تحضير وثيقة الخطة وجمع محتوياتها بما يوضح كافة عناصار ومادخالت الخطاة    

سمي من قبل المجلس البلدي والمجتمع المحلي مان خاالل عقاد لقااء     واعتمادها بشكل ر -التنموية االستراتجية للمدينة
جماهيري يهدف الى عرض  مخرجات عملية التخطيط المتمثلة بالخطة التنموية المحلية لالعاوام االرباع القادماة مان     

 على المجتمع المحلي. 2018-2021
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 البيرةمدينة لمحة عامة عن 
  

 
 والتاريخالموقع الجغرافي والمساحة  .1

 الموقع الجغرافي والمساحة  1.1

تقع مدينة البيرة في منتصف الضفة الغربية في قلب فلسطين في محافظة رام اهلل والبيرة على الطريق الموصل بين مدينة 
، وتعتبر الشريان الرئيسي الذي م 860ينة القدس، وترتفع عن سطح البحر نابلس والقدس على بعد تسعة أميال فقط من مد

م( ومن  907، وتحتضن هذه المدينة جبال القدس إذ يحيط بها من الشرق مرتفع الشيخ نجم )هاشمال فلسطين بجنوبيربط 
 908م( ومرتفع الشيخ عبد اهلل ) 800م( ومن الشمال الغربي مرتفع الشيخ يوسف ) 893الشمال الشرقي مرتفع الشيخ شيبان )

 م(. 

كم عن آخر موقع في جنوبي  259صى نقطة من شمال البالد )المطلة(، ونحو كم عن أق 164كما تقع مدينة البيرة على بعد 
دونم مساحة  10,854دونم، منها فقط  22,198البالد )أم الرشراش( على خليج العقبة. وتبلغ مساحة مدينة البيرة الكلية 

دونم  308مساحتها  ويل وتبلغمدينة البيرة مستعمرتان صهيونيتين هما مستعمرة جبل الط أراضيتنظيمية، كما أقيمت على 
قرى سردا، ودورا القرع، وبيتين، وبرقة، وكفر  أراضيها أراضيدونم. وتحيط ب 1908يل وتبلغ مساحتها إومستعمرة بيت 

 عقب، ومدينة رام اهلل، وعين يبرود.

(: موقع مدينة البيرة1خارطة )  

 

ملم،  600يصل إلى  مطاراألجيدة حيث أما المعّدل السنوي لهطول  مطاراألأما بالنسبة للطبيعة المناخية فهي معتدلة وكمية 
 . % صيفًا60-40% شتاء 80 -70درجة مئوية، ومعّدل الرطوبة النسبية  19ومعّدل درجات الحرارة السنوي هو 

 تاريخ مدينة البيرة  1.2

تضاربت الروايات حول تسمية المدينة، فهناك من يرى أنها تحريف للمدينة الكنعانية بئروت التي تعني آبار التي كانت تنتشر 
في ذلك المكان، في حين ترى الموسوعة اإلسالمية أنها ترجمة للفظ اآلرامي "بيرتا"، الذي يعني القلعة أو الحصن، وفي الفترة 

، وبعد أن ”Mahumeria“وفي الفترة الصليبية أطلق عليها في البداية اسم المحمرة  ”Berea“الرومانية عرفت باسم بيرا 
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للتفريق بينها وبين القبيبة، وكلمة  ”Magna Mahumeria”ازدهرت في ذلك العهد أصبح يطلق عليها اسم المحّمرة الكبرى 
 خون باسم البيرة.محمرة تعني منطقة التعبد أو المنبر، وفي الفترة األيوبية ذكرها المؤر

ق.م(، ومنذ ذلك الحين وعلى  3500ويعود تاريخ مدينة البيرة الكنعانية إلى القرن الخامس والثالثين قبل الميالد )حوالي سنة 
مدى أكثر من خمسة آالف سنة بقيت البيرة مأهولة بالسكان، ورد ذكر البيرة في العهد القديم أكثر من مرة باسم بيئروت، وذلك 

كل من النبي هارون أخي النبي موسى عليهما السالم، وقصة احتالل بني إسرائيل لفلسطين زمن يوشع بن نون، في قصة 
ولكن المدينة لم تعتبر مقدسة لدى اليهود ولذلك لم تنضم إلى الممالك اليهودية التي نشأت في فلسطين في العهد الحديدي 

ة، وأصبحت مدينة مهمة في هذه الفترة وخاصة في بداية العهد المسيحي، المتأخر، عرفت البيرة في العهد الروماني باسم بيري
ويقال أن السيدة مريم العذراء فقدت المسيح بها وهو طفل في الثانية عشرة من عمره في طريق عودتهم من القدس إلى 

ديمة، عرفت هذه الكنيسة باسم ثارها ماثلة حتى اليوم وسط البلدة القآي المكان كنيسة بيزنطية ما زالت الناصرة، حيث شيد ف
عمر بن بعد الفتح اإلسالمي لعبت البيرة دورًا مميزًا على مسرح األحداث في فلسطين ويعتقد أن  .كنيسة العائلة المقدسة

م في 1195من المدينة المنورة إلى القدس الستالم مفاتيح القدس من البيزنطيين، وقد أقيم سنة  هالخطاب قد حل بها في طريق
ان الذي يقال أن عمر صلي فيه مسجدًا يعرف بالمسجد العمري، وهو ما زال قائمًا ومستخدمًا حتى اليوم وهو مالصق المك

م، في الفترة الصليبية كانت البيرة قرية مهمة لقربها من القدس خاصة بعد 1995للكنيسة البيزنطية، وقد أعيد تجديده عام 
ن لها ين، وبعد احتالل الصليبييأصبحت مركزًا للمقاومة اإلسالمية ضد الصليبي م حيث1099استيالء الصليبين على القدس سنة 

من منطقة القدس على كنيسة القيامة، وكانت المدينة وكنيستها البيزنطية التي  أخرىقرية فلسطينية  21أوقفها الصليبيون هي و
ادمين من إنجلترا، عندما حرر صالح الدين األيوبي تم تجديدها وتنظيفها في الفترة األخيرة مركزًا لفرسان القديس يوحنا الق

ن الذين استسلموا له في البيرة يم ويقال أن عدد الصليبي1187فلسطين استولى على البيرة ودمر المستوطنة الصليبية فيها سنة 
سياسيًا وإداريًا م كانت البيرة مركزًا 1918-1517في العهد العثماني و .أسير، وهكذا تعربت المدينة من جديد 50000بلغ 

مهمًا ومركز قضاء، سكنها المتصرف العثماني وكان فيها طابور عسكري عرف بطابور البيرة تشكل من أبنائها، وكان له دور 
م، في عهد االنتداب البريطاني ألحقت البيرة بقضاء رام اهلل، 18في الدفاع عن عكا أثناء حملة الصليبيين في أواخر القرن 

أصبحت البيرة  م1994عام  طينية إليها، بعد دخول السلطة الوطنية الفلسم1994-1919ك خالل الفترة من واستمر الحال كذل
البيرة ورام اهلل العاصمة اإلدارية والمالية للسلطة الوطنية  تيتعتبر مدينمع توأمتها رام اهلل مركزًا لمحافظة رام اهلل والبيرة، و

  ة للوزارات والمؤسسات الحكومية. ات الرئيسيا غالبية المقرمالفلسطينية حيث يوجد فيه
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 السكاني الديموغرافيا/السكان والنمو .2
 :التطور السكاني في المدينة حسب الجهاز المركزي لإلحصاء 2.1

 م1961-1931ن نسبة التطور السكاني في الفترة ما بين أسكاني في المدينة و يمكن مالحظة يمثل الجدول المرفق التطور ال
أما وحسب االحصائيات الحديثة للسكان والتي يوجد  %3.97حوالي  2016 -1997في الفترة ما بين % و1.84حوالي بلغت 

 .حيث تبين ان عدد السكان تناقص ولكن حسب االحصائيات الداخلية لدى البلدية والمرفقة تبين عكس ذلك
مخيم عدد سكان 

معرياأل  
عدد سكان 
 مدينة البيرة

 السنة

- 2292 1931 
- 14510 1961 

4046 27972 1997 
4947 37690 2007 
5894 44905 2013 
6416 48887 2016 
4725 45975 2017 

 

 العدد الفعلي لسكان مدينة البيرة:  1.2

 م مستندًا على:  2017تم عمل دراسة تفصيلية لعدد السكان الفعلي لمدينة البيرة عام 
فإن عادد   2017من تقرير جهاز االحصاء الفلسطيني المركزي للعام جهاز االحصاء المركزي : وفقا للنتائج االولية  -

 نسمة.45975سكان مدينة البيرة =  
)مركز خادمات الجمهور/بلدياة    21546عدد الشقق المكلفة بدفع الضرائب : حيث ان عدد شقق المدينة بلغ حوالي  -

 نسمة. 103421=  (4.8في الضفة الغربية  ) 2017البيرة( * معدل افراد االسره لمنتصف عام 
شركة كهربااء محافظاة القادس: حياث ان مجماوع سااعات الكهربااء لماديتني رام اهلل و البيارة حاوالي            -

)معادل   4.8*  22806ساعه , و باعتبار ان مديناة البياره لهاا نصاف عادد السااعات و بالتاالي         45612
 نسمة. 109469( = 2017االسره 

و بمعامال خطاأ    11700حاوالي   2012ت الميااه الساكنية لعاام    مصلحة مياه القدس: حيث انه بلغ عدد عدادا -
 نسمة. 87010=  4.8*  1.3* 14040و بالتالي :  1.3

و مع استثناء الرقم االول الذي يعتبر بعيدا عن االرقام االخارى المحساوبه , فاإن عادد ساكان مديناة البيارة                  
 نسمة. 99966=  3(/87010+109469+103421بدون مخيم االمعري معدل االرقام التي تم حسابها  )

نسامة )حساب النتاائج االولياة لتقريار جهااز االحصااء        4725:    2017*** عدد سكان مخايم االمعاري للعاام    
 (2017المركزي الفلسطيني للعام 

 نسمة.104691= 4725+99966*** اما عدد سكان المدينة كاملة )مع مخيم االمعري( فهو يساوي 
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 :الفئات العمرية 1.3

ما كبار السن ، أ%55.4% ونسبة فئة الشباب حوالي 40.3تشكل  15إن نسبة األطفال دون سن ما بالنسبة للفئات العمرية  فأ
 ، و يعتبر ذلك مؤشر قوي بأن مجتمع البيرة مجتمع شبابي منتج. %4.3 ال تتجاوز نسبتهمف

 حصاء.من خالل الجهاز المركزي لإل حصائية تم عملها لمدينة البيرةإبين آخر الذي ي التاليالحظ الجدول 
 مخيم األمعري
 نسبة مئوية

 سكان المدينة
الفئات  نسبة مئوية

 العمرية
2007 1997 2007 1997 
17.83 16.7 11.4 14.5 0-4 

26.98 
15.7  

25.23 
14.2 5-9 

12.4 11.6 10-14 

 
46.89 

10.7 

46.29 

9.9 15-19 
10.2 9.1 20-24 
8.7 7.4 25-29 
6.0 7.4 30-34 
4.9 6.2 35-39 
2.6 4.5 40-44 
2.6 3.6 45-49 

4.9 
2.3 

7.12 
 

3.1 50-54 
2.0 2.1 55-59 
2.0 2.1 60-64 

3.4 
1.6 

3.92 
1.6 70-74 

0.6 1.2 75-79 
0.5 .7 +80 

 

كبار السن في المدينة تهم صانعي القرار ليحددوا إن النسبة العالية من الشباب في مدينة البيرة مقارنة مع النسبة المنخفضة من 
مر الذي يؤثر مباشرة على المستوى األ ،لى معدالت البطالةإضافة إخالل ذلك مشاريعهم المستقبلية والفئة المستهدفة  من

 البياني أدناه.الرسم المعيشي. الحظ 
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 2007الفئات العمرية في مدينة البيرة عام رسم توضيحي:

 البياني التالي.الرسم لسكان المدينة الحظ  نوعيللتركيب البالنسبة ما أ

 

 2007حصاءات إ: التركيب النوعي للمدينة حسب حيرسم توضي

 

 :حجم األسرة  1.4

حوالي  8فرادها عن أغت نسبة العائالت التي يزيد عدد بل 2000، ففي عام ال زالت تتميز األسرة الفلسطينة بكبر حجمها
لضفة الغربية في ا 5.5، 5.7والي في فلسطين ح  فراد األسرةأما معدل عدد أ ،%15.7حوالي  2004و في عام  ،20.1%

 (.2004حصاء في قطاع غزة )الجهاز المركزي لإل 6.2و
فبلغ  فراد األسرةأما بالنسبة لمعدل أ ،%10.8قد بلغت  8فرادها عن أسر التي يزيد عدد األ نسبةما في مدينة البيرة فإن أ

بلغ حوالي  فراد األسرةألمدينة البيرة فإن معدل  حصاءاتإخر آل وباالستناد (،2007حصاء )الجهاز المركزي لإل 4.5حوالي 
 العائالت واألفراد عدد) معريمخيم األفراد العائالت في مدينة البيرة وأوالذي يمثل عدد العائالت و أدناهجدول ال. الحظ 4.95

 (.2007 ،1997عوام معدل األسرة لألو

فراد أمعدل 
 األسرة
لعام 
2013 

معدل 
فراد أ

االسره 
لعام 
2007 

عدد 
 األفراد
لعام 
2007 

عدد العائالت 
 2007لعام 

معدل 
افراد 
 األسرة
لعام 
1997 

 األفرادعدد 
لعام 
1997 

عدد العائالت 
 - 1997لعام 

 مدينة البيرة 5294 27912 5.8 7429 35642 5.3 4.95

 معريمخيم األ 649 4046 6.3 851 4947 5.8 5.5

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0-1415-6465 +

males

females

ذكور 
51% 

 إناث
49% 
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 تشخيص المجاالت التنموية الرئيسية

تحليل الوضع القائم وتشخيص المجاالت التنموية االربعة سالفة الذكر وتم اعتماد التحليل الرباعي اثناء التشخيص حيث لقد تم 
راسة دو المعيقات والتحدّيات التي تواجه عملية التنمية الشاملة والمستدامة ان التشخيص يهدف إلى معرفة  نقاط الضعف و

 حيث كانت النتائج كما يلي:التي تساهم في تعزيز عملية التنمية الشاملة المستدامة، والفرص نقاط القوة 

 
 مجال البيئة والبنية التحتية .1

 على النحو اآلتي: البيرةيشتمل مجال البيئة والبنية التحتية على المجاالت الفرعية التالية والتي تم تشخيصها لمدينة 
 

 مجال الصرف الصحي والمياه:  1.1
 خلفية عن المجال:

تخدم بلدية البيرة سكانها بمنظومة صرف صحي متكاملة، تتكون من شبكة 
كم تقريبًا، وخمس محطات ضخ، ومحطة تنقية  93تجميع بالجاذبية بطول 

تعمل بتقنيات عالية الجودة، والتي تعتبر المحطة الوحيدة التي تعمل بكفاءة 
عالية في فلسطين وتعتبر أيضا صرحًا علميًا لكافة طالب المدارس 

 والجامعات من مختلف القطاعات.
ركزية بدأ إنشاء شبكة الصرف الصحي منذ الخمسينيات في المنطقة الم

للمدينة والتي تضم منطقة المنارة وأجزاء من البلدة القديمة بأنابيب فخارية، وعملت البلدية بشكل دؤوب على توسعة الشبكة 
سنويًا، وكانت المياه العادمة تجمع في أحواض ترسيب في وادي العين. وفي الثمانينات قامت البلدية بخدمة المنطقة الشمالية 

، وفي بداية 1987جاذبية مصنوعة من االسبست، ومع إنشاء أول محطة ضخ  مقابل عرابي عام  مع مخيم األمعري بخطوط
تم تشغيل ثاني محطة ضخ في كراج البلدية مع شبكة مجاري تخدم المنطقة الصناعية وما  1992التسعينيات وتحديدًا في عام 

 كم. 41% وقدر طول الشبكة ب 51ت وصلت نسبة شبك البيو 1996حولها من سكان المنطقة الجنوبية. وفي عام 
كم في المنطقة الجنوبية لتشمل حوضي أم الشرايط وخلة القرعان،  17.5تم إنشاء شبكة بطول  1999-1997ما بين عام 

كم في المنطقة  20تم إنشاء شبكة بطول  2004-2000وكذلك إنشاء ثالث محطة ضخ في منطقة أم الشرايط، وما بين عام 
تضم حوضي اإلذاعة والبالوع ومحطتي ضخ إحداهما بالقرب من مدرسة األوائل والثانية بالقرب من المسلخ الشمالية العليا ل

 %.93كم ووصلت نسبة شبك البيوت  1.5البلدي، وسنويًا تقوم البلدية بتوسعة الشبكة بمعدل 
سات في موقع المحطة الحالي بواد العين بدأت الدرا 1994أما بالنسبة لمحطة التنقية، وبدعم من بنك اإلنماء األلماني في عام 

بدأت  1998لتحديد خصائص المياه العادمة وتجميع البيانات لتصميم محطة تنتج مياه مطهرة صالحة للزراعة، وفي عام 
متر مكعب في  5750تم تشغيل المحطة بقدرة استعابية  2000عمليات البناء لمحطة تعمل بنظام الحمأة المنشطة، وفي عام 

%، إال ان 97نسمة كمرحلة أولى، ولغاية اليوم تعمل المحطة لمعالجة الملوثات العضوية بكفاءة تصل  50,000وتخدم اليوم 
وبالتعاون مع الحكومة األلمانية تقوم البلدية بعمل دراسات وتصاميم  2010استهالكها للطاقة الكهربائية عالي، لذا منذ عام 

%. تنتج المحطة سنويًا ما يزيد عن مليون 40ليل استهالك الطاقة الكهربائية بنسبة لتطوير وتوسعة المحطة لرفع كفاءتها وتق
متر مكعب من المياه المطهرة وتلقى في واد العين دون استخدام مباشر إال انها تقوم بحماية البيئة من التلوث وتحسين الصحة 

 العامة للمواطنين.
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دس لمنطقة رام اهلل والبيرة بتزويد مدينة البيرة بالمياه والتمديدات الالزمة لشبكة أما بالنسبة للمياه، تقوم مصلحة مياه محافظة الق
المياه وتقوم مصلحة المياه بدورها بشراء المياه من شركة ميكوروت االسرائيلية. أما بالنسبة للشبكة نفسها فقد تم إعادة تأهيلها 

 االنتهاء من إعادة تأهيل شبكات التوزيع في المدينة.، وكذلك تم 1995واستبدال خطوط األنابيب القديمة فيها عام 
مشترك وهي مصنفة لدى مصلحة المياه على أنها منزلية، أما معدل  11,839أما بالنسبة لعدد المشتركين في خدمة المياه فهو 

شيكل، وحسب الدراسة االقتصادية الخاصة بالمتروبوليتان فإن نسبة عالية من أفراد العينة التي  6.84تكلفة المتر المكعب فهو 
أخذت كان انطباعهم عن تكلفة المياه أنها عالية وهناك توصية بأخذ هذا الموضوع على محمل الجد. وبالنسبة للفاقد في الشبكة 

 الفاقد لألسباب التالية: % وهي نسبة مقبولة، ويعزى هذا24.4يقدر ِبا   2016لعام 
 الفاقد في خطوط التوريد الرئيسية. .1
 الفاقد من خالل شبكة التوزيع. .2
 الفاقد نتيجة لعدم دقة عدادات المياه. .3
 الفاقد نتيجة استهالك المياه بطرق غير مشروعة. .4

% مان الساكان. ومعادل االساتهالك الياومي لكال فارد فهاو         100إن نسبة التغطية في شبكة المياه لمدينة البيرة هاي  
 150-100لتر/ فرد/ يوميًا. هذا المعدل يقع ضمن المعدل المخصاص مان قبال منظماة الصاحة العالمياة وهاو         105

 لتر/ فرد/ يوميًا.
%، 93طة تنقية تعمل بكفاءة عالية، ووجود شبكة صرف صحي بتغطية وقد اظهر التحليل ان من نقاط القوة هو وجود مح

%، أم بشأن التهديدات 100كذلك وجود كوادر مؤهلة تعمل بكفاء، وان نسبة التغطية الكاملة لشبكة المياه والتي تصل لِـ 
يل المحطة، وعدم الجباية من لخدمة الصرف الصحي، وارتفاع تكلفة ادارة وتشغ-ونقاط الضعف فقد كانت ضعف التحصيل

لتقليل استهالك الفرد من المياه التي يتم شراءها، اضافة الى تدني  مطاراستغالل مياه التنقية بشكل فعال، وعدم استغالل مياه األ
مستوى حصة الفرد  من المياه, وقلة وعي االفراد في كيفية ترشيد استهالك المياه , كذلك االكتظاظ السكاني المرتفع بالنسبة 

احة المتوفرة و بالتالي يترتب عن ذلك أهم القضايا األساسية في هذا المجال و المتمثلة بتقادم اجزاء من شبكة الصرف للمس
الصحي وضعف كفاءتها وضعف الوعي البيئي لدى المواطنين وقلة المناطق الخضراء وعدم فاعلية التشجير في الطرق في 

 ظل غياب االجراءات والخطط.
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 لمواصالت: مجال الطرق وا 1.2
 خلفية عن المجال:

تقع مدينة البيرة في قلب الضفة الغربية وتعتبر الممر الواصل ما بين 
الشمال والجنوب حيث تعتبر الطرق الداخلية الرئيسية في المدينة كطرق 

 إقليمية والطرق الرئيسية هي:
م ويمثل المدخل  30القدس بعرض يصل إلى -شارع البيرة -

 الجنوبي للمدينة. 
م  30نابلس بعرض يصل في بعض المناطق إلى -شارع البيرة -

 ويعتبر المدخل الشمالي الشرقي للمدينة.
 م ويعتبر المدخل الشمالي الغربي للمدينة. 22بيرزيت ويصل عرضة إلى -شارع البيرة -

والجدير بالذكر أن نسبة  % من المناطق المبنية،96وتعتبر الطرق في مدينة البيرة جيدة نسبيًا وبتغطية جيدة جدًا أي بنسبة 
 م. 126,500% من الطرق المصدقة في المخطط الهيكلي للمدينة وبطول 87الطرق المعبدة في المدينة 

 يمكن تصنيف الطرق في المدينة حسب الدراسات المتوفرة في البلدية كما يلي: أنه والجدير بالذكر
% من المجموع العام 21شارع وتشكل ما نسبته  86ها متر أو أقل تعتبر شوارع فرعية وعدد 8الشوارع التي عرضها  .1

 للشوارع.
 %.72شارع وتشكل ما نسبته  308متر تعتبر شوارع ثانوية وعددها  14-8الشوارع التي عرضها يترواح ما بين  .2
متر فما فوق فتصنف شوارع  14الشوارع التي عرضها  .3

 %.7شوارع وتشكل ما نسبته  7رئيسية وعددها 
شارع، وتقدر مساحة هذه  399دود البلدية كما ويوجد ضمن ح

%، 11.39دونم، وتشكل ما نسبته  1,236الشوارع بحوالي 
% من هذه الطرق يوجد لها أرصفة. ويوجد في المدينة 53

متر أو طرق مغلقة  3دونم وهي عبارة عن طرق  497حوالي 
أو دخالت للمنازل. أما بالنسبة لحالة الشوارع المعبدة فإن هناك 

% من 20الطرق يمكن اعتبارها بحالة جيد جدًا، و % من54
% من الطرق بحاجة إلى صيانة. كما 26الطرق بحالة جيدة، و

أن معظم الطرق تتوفر فيها الخدمات سواء الصرف الصحي أو 
إشارة  3,480الماء وخطوط االتصاالت وتتوفر في الطرق 

,  القوةومن خالل التحليل الرباعي تبين انه من نقاط   مرورية.
% من مجموع الطرق المصدقة , 87نسبة الطرق المعبدة تشكل 

, اضافة  وجزء جيد جدا % منها تعتبر بحالة جيدة74وحوالي 
الى وجود كوادر فنية مؤهلة لتطوير هذا القطاع , ووجود 

وجود خطة مرورية للطريق الدائري, و مصدقة مخططات 
, و هناك اعادة يتونيامشتركة للبلديات الثالث البيرة ورام اهلل وب

شوارع كافية  المركبات و ازمة السير و عدم وجود عروض اكتظاظ ومن نقاط الضعف  دراسة للمخطط الهيكلي للمدينة.
عدم وجود دور فاعل لشرطة المرور و عدم وجود سيطرة على الطرق الخارجية و عدم وجود مقومات للتطور المستقبلي و
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ة الى عدم التزام المواطنين بقوانين و انظمة السير و ضعف التنسيق مع المؤسسات االخرى السالمة العامة على الطرق اضاف
كاالتصاالت و الكهرباء و تمركز المؤسسات و المدارس في مناطق محدده و عدم وجود مواصالت عامة , كذلك فإن نسبة 

ه االرصفه بحالة سيئة و يتم استغالله من المعبدة و عدد كبير من هذ ق% فقط من الطر53الطرق ذات االرصفة تشكل حوالي 
 . كل ذلك يؤثر سلبا على المدينة قبل التجار

 

 مجال الطاقة:  1.3
 خلفية عن المجال:

يعد قطاع الطاقة في المديناة مان القطاعاات االقتصاادية     
األهم ألنه يندرج ضمن قطاعاات البنياة التحتياة التاي ال     

وال يازال  يمكن ألي مدينة من المادن االساتغناء عنهاا،    
هذا القطااع فاي طاور النماو، حياث تشاكل الطاقاة        

% مان إجماالي الطاقاة المساتهلكة     31الكهربائية حوالي 
محليًا، ويتم توفيرها من خاالل شاركة كهربااء محافظاة     
القدس، والتي هي شركة مسااهمة محادودة تام تشاكيل     

وماان  20/7/1957أول مجلااس إدارة لهااا بتاااريخ   
حينه بلدياة البيارة يمثلهاا    أعضاء مجلس اإلدارة كان في 

 السيد عبد اهلل الجودة.

% وبلدية البيرة مسؤولة عن إنارة الطرق وتوفير 100شبكة الكهرباء في مدينة البيرة جيدة نسبيًا كما أن نسبة التغطية للشبكة 
كهرباء محافظة القدس، وتقدر  الطاقة الكهرباء للمباني العامة التابعة ملكيتها للبلدية ولمحطة التنقية والمضخات من خالل شركة

 للبلدية. 2017حسب إحصائية عام شيكل  2,418,419التكلفة السنوية التي تقوم البلدية بتغطيها ِبا 

وبما أن أراضي السلطة الوطنية تفتقر لمصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز األمار الاذي يكلاف ساكان المديناة إنفااق       
واستيراد موارد الطاقة. ونظرًا ألهمية هذا القطااع وضارورة تطاويره مان أجال بنااء       المالييين من الدوالرات لشراء 

اقتصاد وطني مستقل، وضرورة خفض االعتماد في هذا المجاال علاى أطاراف خارجياة خاصاة االسارائيلية، يوجاد        
كماا يوجاد   محاوالت ناجحة إلى حد ما باستغالل الطاقة الشمسية، وبشكل خاص فاي الحصاول علاى الميااه السااخنة،      

محاوالت في مدينة البيرة بشكل خاص وبدرجاة أقال فاي تولياد الطاقاة الكهربائياة، وهنااك محااوالت أولياة فاي           
استغالل طاقة الرياح، وأيضا استخدام طاقة األرض الجوفية في عمليات التدفئاة والتبرياد مثال مشاروع االتحااد. وماا       

 عد بالكثير.زالت كل هذه التطبيقات في الطور الجنيني، ولكنها ت

% 100يجدر االشاره الى توفر البنية التحتية لمجاال الطاقاة حياث ان نسابة تغطياة الكهربااء فاي المديناة تشاكل          و
ووجود كوادر مؤهلة في هذا المجال اضافة الى وجود توجه لتحديث شابكة الكهربااء بحياث تصابح أرضاية و وجاود       

يح فرصاة لشامل موضاوع الطاقاة فاي النظاام و وجاود خطاة         دراسة وتحديث لنظام األبنية للبلديات الثالث مما يتا 
استراتيجية وطنية للطاقة النظيفة باالضافة لوجود مصادر مالية جيدة في المديناة الطاالق مشااريع ريادياة فاي مجاال       
الطاقة و وجود محطة تنقية قد تكون مصدر للطاقة اما بالمقابل فإن هنااك نقااط ضاعف و تهديادات تاؤثر سالبا علاى        

ع و تتمثل بعدم وجود منافس و استقرار لهذه الخدمة حيث ان مصادر هاذه الطاقاة مان خاالل شاركة اسارائيلية        القطا
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مع العلم بعدم وجود استقرارسياسي في المنطقة اضاافة لعادم اساتغالل الطاقاة النظيفاة و المتجادده و ارتفااع ساعر         
اقاة و ضاعف القاوانين الخاصاة فاي هاذا المجاال        الطاقه و كمية استهالكها وقله وعي المواطنين بترشيد استهالك الط

كل ذلك ترتب عنه أهم القضايا األساسية في هاذا المجاال و المتمثال بقلاة التوعياة فاي االساتخدام  االمثال  للطاقاة           
 وعدم استغالل الطاقة البديلة

 مجال النفايات الصلبة:  1.4
 خلفية عن المجال:

ة والبيئاة  يقوم قسم النفايات الصلبة التاابع لادائرة الصاح   
في البلدية بتقديم خدمة جمع النفايات الصالبة مان أحيااء    
المدينة والمناطق التجارياة عان طرياق الجماع اليادوي      
من خالل عمال النفاياات الماوزعين فاي كافاة أحيااء      
المدينة وشوارعها باستخدام العربات ومن ثام نقلهاا إلاى    
الحاويات الموزعة فاي الشاوارع والتاي يبلاغ عاددها      

كاوب، كماا ياتم     6حاوياة بحجام    379كاوب و   1حاوية بحجم  572وية موزعة في كافة أنحاء المدينة منها حا 951
تجميع النفايات الصلبة من هذه الحاويات عن طريق الجمع اآللي للنفاياات مان قبال السايارات الضااغطة إلاى محطاة        

 ترحيل نفايات البيرة الذي يقع بالقرب من مستوطنة بيسغوت.
الجمع اآللي على أربعة خطوط كل خط يغطي منطقة في المديناة، وتتاولى عملياة الجماع علاى كال خاط        وتتم عملية 

سيارة ضاغطة، كما يوجد سيارة كباش تقوم بجمع النفايات التاي ال يمكان اساتيعابها فاي السايارات الضااغطة، وياتم        
ألصاول وحساب ماا تقتضايه     التخلص من النفايات في مكب النفايات عن طرياق الطمار باالطمم واألترباة حساب ا     

كغام   1طان نفاياات يومياًا أي ماا يقاارب       78الحاجة، أما بالنسبة لحجم النفايات بالمتوسط السنوي فتبلغ ماا يقاارب   
 يوميًا/ مواطن.

% اضاافة لوجاود كاوادر بشارية و     100اظهر التقرير التشخيصي ان   نسبة التغطية لعملية تجميع النفاياات الصالبة    
جارب صغيرة فاي عملياة تادوير النفاياات  و االساتفادة مان النفاياات العضاوية النتااج الساماد           معدات , و هناك ت

العضوي اضافه لوجود خطة استراتيجية وطنية للنفايات الصالبة ووجاود مجلاس خادمات مشاترك للنفاياات للمديناة و        
طق المحيطاة وكاذلك   المدن المحيطة ووجود محاوالت النشاء مكب نفاياات صالبه صاحي مشاترك للمنطقاة و المناا      

فإنه تم تخصيص أمكنة خاصة ضمن رخص البناء للحاويات العاماة ضامن الارخص, اماا بالنسابة لنقااط الضاعف و        
التهديدات في هذا المجال فقد تمثلت بأن قيمة الجباياة ال تغطاي التكلفاة الحقيقياة وخاصاة اناه ياتم ترحيال النفاياات          

اليف تجمياع النفاياات الصالبة فاي المديناة، كاذلك عادم وجاود خطاة          الصلبة إلى مكب زهرة الفنجان مما زاد من تك
توعوية لتقليل انتاج النفايات الصلبة و عدم وجود انظماة صاارمة الدارة النفاياات الصالبة او اساتغالل هاذه النفاياات        

 النتاج الطاقة اضافه الى قله الحاويات الصغيره الموجوده في الطرق و التي تخدم المشاه.
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 التنمية االقتصاديةمجال  .2

الهدف األساسي لخطة التنمية االقتصادية المحلية لمدينة البيرة هو تعزيز البيئة والمناخ االستثماري واالقتصادي في المدينة من 
خالل توفير قنوات وأدوات لتقديم خدمات تساهم في تعزيز وتنمية االقتصاد المحّلي وكذلك مأسسة وتفعيل منهجيات مستدامة 

مبدأ الشراكة والحوار المجتمعي الهادف إلى ترقية وتعزيز البيئة االقتصادية واستغالل الخصائص والموارد المحّلية تعتمد 
 لتوفير نوعية حياة أفضل لجميع فئات المجتمع مع تمكين فئات النساء والشباب وذوي االحتياجات الخاصة من التأثير الفّعال.

 جال التنمية االقتصادية في المدينة بما يلي:يمكن تلخيص نقاط القوة بشكل عام في م
  .وجود مجلس تنمية االقتصاد المحلي 
  .اإليمان العام من قبل مجلس بلدية البيرة وموظفيها ومواطنيها ومؤسساتها بأهمية العمل في مجال التنمية االقتصادية 
  قيام البلدية منذ زمن طويل بالعمل ضمن المجاالت االقتصادية بصورة محدودة كتأسيس شركات بالشراكة مع القطاع

الخاص )المسلخ البلدي وعمارة محطة الباصات المركزية(، باإلضافة إلى الشراكة مع األوقاف اإلسالمية كمشروع السوق 
 المحلي. التجاري وتأسيس شركة البيرة لدعم مؤسسات المجتمع 

 .الموقع االستراتيجي واإلداري المركزي للمدينة واحتضانها للمؤسسات الرسمية الصانعة للقرار 
 

 مجال الترفيه والسياحة:  2.1
 خلفية عن المجال:

مدينة البيرة غنية بعناصر ومقومات السياحة المحلية والعالمية، 
والتراث الشعبي وهي مميزة من حيث الموقع والخدمات، حيث 

كم شمال مدينة القدس، ويعتبر 16مدينة البيرة على بعد تقع 
موقع المدينة مركزًا في قلب فلسطين التاريخية وكانت تمثل 
استراحة للقوافل التجارية حيث ذكر موقعها ياقوت الحموي 
على أنها واقعة بين بيت المقدس ونابلس، وتعود أقدم الدالئل 

ق.م(، وتعاقبت على البيرة الحضارات والعصور  4500الحجري النحاسي ) على االستيطان البشري في البيرة إلى العصر
المختلفة منها العصر البرونزية والعصر الحديدي والعصر الفارسي والعصر اليوناني والعصر الروماني والبيزنطي 

للعيان، ويمكن تقسيم واإلسالمي، وقد تركت تلك الحضارات آثار في مواقع مختلفة في مدينة البيرة، مازال بعضها ماثاًل 
 المعالم األثرية والتاريخية والحضارية في المدينة كما يلي:

  المقامات االسالمية: ومنها مقام الشيخ شيبان يقع شمال شرق المدينة ويعود الطراز المعماري إلى العصر األيوبي، ومقام
يخ مجاهد يقع شمال شرق مركز المدينة الشيخ يوسف شمال المدينة، ومقام الشيخ نجم جنوب شرق المدينة، ومقام الش

ووجد فيه آثار تعود للفترة العثمانية المتأخرة )دائرة اآلثار الفلسطينية(، ومقام الشيخ سليمان يقع في وسط المدينة،ومقام 
 الست أم خليل ويقع أيضًا في وسط المدينة.
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 ها / 591مسجد األيوبي العمري والذي أقيم عام )المساجد: يوجد في مدينة البيرة مسجدان لهما قيمة تاريخية احداهما ال
م القامة مسجد حديث مكانه، ومسجد 1995م ( وتم تدميره عام 1195

العين الذي أقيم في فترات زمنية مختلفة على عين ماء، ويعود تاريخ 
 المتأخرة.إنشائه إلى الفترة العثمانية 

 )والتي تعرف باسم  اآلثار الصليبية: وتتمثل في البناية المركزية )كوريا
الخان وكانت مقر القيادة اإلدارية الصليبية وتحول إلى خان في الفترة 
المملوكية، وكما يوجد آثار لكنيسة صليبية تقع مالصقة للمسجد 

 العمري.
  مواقع أثرية: وهي عبارة عن تالل وخرب أثرية منها: تل النصبة

 –م 1926 جنوب المدينة، وقد دلت الحفريات التي أجريت فيه عام
م على أنه يعود إلى العصر الحجري والنحاسي والى العهد 1935

البيزنطي، وخربة عطارا وتعود إلى العهد البيزنطي والفترة اإلسالمية 
المبكرة، ومنطقة راس الطاحونة وتعود إلى العصر الحجري النحاسي 
كذلك إلى الفترة البيزنطية، وخربة البرج وتعود إلى العصور اليونانية 
والرومانية والبيزنطية واإلسالمية، وخربة السالمية وتعود إلى العصور 
الرومانية والبيزنطية واإلسالمية، وخربة الردانة وجد فيها آثار تعود 

  للعصر البرونزي والحديدي والبيزنطي.
 ي منطقة خلة القرعان كما ودلت بعض الحفريات التي قامت بها دائرة اآلثار الفلسطينية على وجود مقابر ومعصرة نبيذ ف

 تعود إلى العصر الروماني والبيزنطي.

ولكن تعاني المناطق السياحية واألثرية من اهمال شديد وبحاجة إلى ترميم وتفعيل، كما يوجد توجه في البلدية من أجل زيادة 
المصادقة على مشروع تعديل من أجل زيادة الجذب السياحي حيث تم المناطق المصنفة سياحية ضمن حدود المخطط الهيكلي 

 تنظيمي لتحويل بعض المناطق التي تمتاز بموقع خاص إلى سياحي لرفع قيمة وتعزيز السياحة في المدينة.

في مدينة البيرة  بوجود مجموعة من المعالم األثرية التي تضفي صبغة سياحية على تكمن عناصر القوة في المجال السياحي 
الطاحونة والخان وحديقة العائلة وخربة عطارا وخربة البرج وخربة السالمية. ووجود مقامات المدينة وهي تل النصبة ورأس 

تاريخية كمقام الشيخ شيبان والشيخ يوسف والشيخ نجم والشيخ مجاهد والشيخ سليمان والست أم خليل. ووجود مسجد العين 
ت ومتنزهات كحديقة االستقالل وحديقة السفراء ومتنزه وفيه العين التي شرب منها المسيح عليه السالم, باالضافة لوجود ساحا

بلدية البيرة واالستاد الرياضي, ومن الجدير االشارة لوجود مشروع للتسمية والترقيم في المدينة )تم إنجازه مؤخرًا( و مشروع 
المدينة ووجود خريطة  نظم المعلومات الجغرافية في البلدية، والذي يشكل قاعدة بيانات للعديد من الخدمات األساسية في

سياحية حديثة لمدينة البيرة, وكذلك وجود موافقة على مشروع تعديل تنظيمي لتحويل بعض المناطق التي تمتاز بموقع خاص 
إلى سياحي لرفع قيمته وتعزيز السياحة في المدينة, ناهيك عن موقع المدينة المميز بالنسبة لمدينة القدس )عاصمة الدولة 

كم، وتقع البيرة على الخط الواصل بين القدس وشمال الضفة الغربية  16ستقبلية( حيث ال تبعد عنها أكثر من الفلسطينية الم
 ومناخها الجيد.

المعالم السياحية التاريخية والدينية أما في المقابل فإن هناك نقص وضعف في االستثمار في القطاع السياحي مقارنة بحجم 
باالضافة لتردد مؤسسات التمويل في توفير الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في واألثرية الموجودة في المدينة, 
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القطاع السياحي بسبب قلة توافر المعلومات والضمانات التمويلية وهناك قلة وعي بأهمية القطاع السياحي وال يوجد ثقافة 
هني وفي البرامج السياحية المتعلقة بالكادر السياحي سياحية بين السكان والعاملين في القطاع ,وهناك ضعف في التدريب الم

والمواقع السياحية في المدينة, باالضافة لغياب السياسات العامة التي تعمل على تفعيل قطاع السياحة وتأهيل وترميم االماكن 
 االثرية والسياحية.

 مجال الصناعة:  2.2
 خلفية عن المجال: 

ة بان البيئة الصناعية ذات سمة ديناميكية خالية من السكون لكونها مرتبطة بشكل من االمور البدهية لذوي االختصاص والخبر
وثيق بالتطور التكنولوجي واالقتصادي العالمي مما يعكس ذلك اثره على الفرص والتهديدات للبيئة الصناعية في ظل التمتع 

حلية التي ال تتحكم بمعابر والتسيطر على االجراءات باالستقالل والسيادة الكاملة وسيتغير الحال في ظل التنمية االقتصادية الم
والقيود التجارية والصناعية وترزح للقيود والمعيقات مما يؤدي الى تهديد الهيكل الصناعي ومستقبله على الدوام وتحت اي 

المحلية فانه من  تغيير قد يحدث في المنطقه الجغرافية او خارجها واذا كانت تلك احدى اهم التحديات التي تواجه التنمية
الواجب تظافر كافة الجهود من اجل تبني سياسات تنموية ووطنية تعزز الوجود الوطني للصناعة الفلسطينية وتستجيب الى 
مطالب وتتطلعات اصحابها والمبادرين الى وجودها. ولكون ان الجانب الذي سنتطرق اليه في هذا المجال ما زال فتيا وفي 

ه وخلق االدوات الالزمة للمحافظة على ديمومته فاننا سنجتهد قليال في تعريفنا للصناعة وسنخرج قليال محاولة لمساندته وتحفيز
عن االنماط التقليدية المعرفة للصناعة ونعتبرها اي نشاط تقدمة المؤسسات من منتجات او خدمات يحقق اشباع الحاجات 

ن مدينة البيرة تحتوي قاعدة صناعية تصلح لالستناد عليها في االساسية للمستهلك وبذلك يمكننا القول ضمن ذلك االطار با
مسيرة التنمية االقتصادية المحلية لمدينة البيرة لكونها تتضمن العديد من الصناعات المالية والكيماوية وااللكترونية والغذائية 

 .واالتصاالت كتركز صناعي في المدينة 
ولخصوصية الواقع الفلسطيني ولما تم االشارة اليه اعاله فان االستراتيجية التنموية ستتوجه نحو تحفيز وتوفير البيئة المناسبة 
للمشاريع الصغيرة والتي تشكل قاعدة لتطوير المهارات والكفاءات االنتاجية والتسويقية وتوفير الظروف المناسبة لها للحفاظ 

ها لينشئ عنها مشاريع متوسطة تتناسب مع حجم السوق المحلي وتساهم في تشغيل االيدي العاملة على استمراريتها وتتطور
لتخفيض نسبة البطالة ورفع مستوى االجور في المدينة وتوفير منتج ذو جودة عاليه يؤدي الى تخفيض حجم االستيراد 

الصغيرة هي المرحلة االولى والنواة لتحقيق تنمية  الخارجي لمثيله . وقد اكدت الدراسات المختلفة واجمعت على ان المشاريع
اقتصادية بمفهومها الشامل باعتبارها من اهم العوامل االستراتيجية التي تعتمد عليها اقتصاديات دول العالم الثالث في تحقيق 

والصناعات والخدمات والتي  التنمية االقتصادية واالجتماعية لكونها من اهم االليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات
تحقق التوازن في الياكل االقتصادية وقد قامت البلدية خالل السنوات الماضية باجراءات فاعلة كخطوة على تحقيق االستراتيجية 
التي تبنتها البلدية والتي تمثلت في تاسيس شركة البيرة لدعم منتجات المجتمع المحلي ومركز حواء النسوي لتطوير المنتجات 
النسوية والترويج لها وتؤصل روح التعاون بين ذوي العالقة وستستند الرؤية المستقبلية على العمل ضمن ذلك االطار 
باالضافة لما تم االشارة اليه بتشجيع كبار المستثمرين ووضع سياسات واجراءت تسهل االستثمارات القادمة ضمن االمكانيات 

ف ذات العالقة وبما يشمل هيئة تشجيع االستثمار ووزارة االقتصاد الوطني والقطاع المتاحة والتنسيق الكامل مع كافة االطرا
 .الخاص وكافة المؤسسات الممثله له لتحقيق االهداف المرجو الوصول اليها خالل االربع سنوات القادمة 

رة حلقة وصل بين مدن الضفة وبعد تحليل الوضع القائم للمجال تبين أن من نقاط القوة في هذا المجال أن موقع مدينة البي .1
الغربية ومركز تجاري وخدماتي، كذلك وجود منطقة حرفية وصناعات خفيفة، توفر المقومات األساسية في شبكات البنية 
التحتية العامة الحالية مثل المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحي، وجود مشروع إلعداد مخطط هيكلي تفصيلي، 

المقترحة في الخطة التنموية االستراتيجية فيما يتعلق باالستثمار في المدينة، وجود خطة تنموية  وجود العديد من المشاريع
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، وجود مركز خدمة الجمهور في البلدية، 2014، وتم تحديثها بالعام 2013استراتيجية لمدينة البيرة تم إعدادها بالعام 
ات لدى البلدية، وجود مقرات مؤسسات اقتصادية وطنية وجود مركز معلوموجود وحدة التنمية االقتصادية في البلدية، 

هامة في المدينة كشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية وشركة االتصاالت الوطنية وشركة القدس للمستحضرات الطبية 
وكذلك عشرة بنوك ومؤسسات مصرفية باإلضافة إلى مقر سلطة النقد الفلسطينية، وجود استثمارات مختلفة في مجال 

لخدمات والعقار، وجود فرصة لتوقيع بروتوكول مع المحافظة لتسهيل إجراءات المستثمرين في المدينة. وبالنسبة لنقاط ا
الضعف فكانت ضعف البيئة المالئمة لالستثمار )السياسات الوطنية، نظام لتشجيع االستثمار، نظام الضرائب، البنية 

فيف الحالية محدودة من حيث المساحة والصناعات فيها محدودة، عدم التحتية(، كذلك المنطقة الحرفية والصناعات الخ
توافر قاعدة بيانات شاملة للتنمية االقتصادية، بتاالضافة لقلة برامج التدريب المهني ،و ارتفاع أسعار العقارات في المدينة، 

ى صعوبة الحصول على وبيروقراطية اإلجراءات من قبل الجهات والوزارات والمؤسسات المختصة، وهذا يؤدي إل
الرخص المطلوبة وطول فترة اإلجراءات وتعقيدها أحيانًا، وعدم السيطرة الكاملة على المعابر، والتبعية االقتصادية 

 السرائيل. 
 

 مجال الزراعة:  2.3
 خلفية عن المجال:

األراضي الزراعية: ضمن حدود المخطط الهيكلي 
ة الحالي هناك ثالثة مناطق مخصصة للزراعة بمساح

% من  1.13دونم أي ما نسبته  123ال تزيد عن 
المساحة الكلية لألراضي داخل حدود المخطط 
الهيكلي. لكن نسبة األراضي التي هي خارج حدود 

% 50البلدية و ضمن أراضي المدينة فإنها تزيد عن
من مجموع أراضي المدينة وهي متركزة بشكل 

جاد برامج توعية وخطط تشجيعية ألصحاب هذه األراضي في محاولة إلعادة أساسي في شرقي أراضي المدينة. لذا ال بد من إي
 استصالحها وزراعتها بالنباتات واألشجار التي تناسب مناخ المنطقة )مثل لوزيات، تين، زيتون(. 

هي لسكانها كما تفتقر مدينة البيرة إلى وجود مناطق خضراء أو حدائق والتي بدورها تعمل على رفع المستوى المعيشي والترفي
وتساعد على تنقية الهواء والتخفيف من تلوث الهواء وحماية المناطق السكنية من الضجيج. من المقترحات المستقبلية لدى 
البلدية هو وضع قانون يساعد على زيادة الغطاء األخضر في المدينة والذي يقوم على فرض زراعة مناطق االرتدادات 

  االرتداد األمامي فقط هو الحد األدنى لذلك.  الفارغة باألشجار وأن يكون زراعة
و يجدر الذكر ان نقاط القوة والفرص في المجال في المدينة تتمثل بأن مساحة األراضي الزراعية الموجودة داخل المخطط 

من الهيكلي وخارجه لمدينة البيرة يؤهل البيرة لتكون مركز زراعي مهم في حال توفر جميع الفرص لالستفادة العظمى 
األراضي من أجل زيادة االستثمارات الزراعية وتوفير األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي للسكان وتقديم المنتجات الزراعية 
كمدخالت للصناعات الزراعية المختلفة، كما تمتاز البيرة بوجود العديد من المحاصيل الزراعية المهمة والتي تشمل الحبوب 

ة الخضروات التي يتصف إنتاجها باستقرار نسبي بفضل اعتماده على الري هذا باإلضافة ويصدر منها القليل، وهناك زراع
إلى أشجار الزيتون، كما أن توفر العديد من األفكار االستثمارية في القطاع الزراعي والتي يمكن أن تربط الشق النباتي مع 

جال من الفرص االستثمارية العالية في  هي استثمار الحيواني في اإلنتاج والمصادر البديلة للطاقة اعطى فرصة اضافية للم
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الزيتون لتميز البيرة بجودة اإلنتاج فيها، كذلك توفر مدخالت الزراعة للمزارعين )األشتال والمبيدات واألدوية من قبل وزارة 
 الزراعة وغيرها(.

 
 
 
 مجال التنمية االجتماعية .3

 على النحو اآلتي: البيرةعلى المجاالت الفرعية التالية والتي تم تشخيصها لمدينة  تنمية االجتماعيةيشتمل مجال ال
 

 : مجال التعليم 3.1
 خلفية عن المجال:

لقد أدرك سكان مدينة البيرة أهمية التعلايم  
منذ القدم، حيث أنشئت الكتاتياب لتعلايم   
القراءة والكتابة والقرآن الكاريم وأصاول   

و يشير المسجد العمري الذي أقايم  الدين، 
عمربناا لخطااب بالمديناة     عندما حال  

فيطريقه من المدينة المنورة إلاى القادس   
الستالم مفاتيح القدس من البيزنطيين سانة  

في المكان الذي يقاال أن عمار   –م 1195
مسجد ًاي عارف بالمساجد    –صلى فيه 

ً حتى  العمري، وهو مازال قائمًا ومستخدما
ه المكتبه العمرية  انما  وجود اليوم، وبجانب

هذان الموقعان يدالن على اهتماام أهال   
العلم منذ القدم كما أن قيام الدولاة  بالمدينة 

م 1913العثمانية ببناء مدرسة واسعة عام 
والتزال غرف هذه المدرسة قائمة، وتمثل 
جزءًا من المدرسة الهاشمية الثانوياة، ثام   

 1912أسساات مدرسااة الفرناادز عااام 
م كاناات 1919ت التعلاايم عااام وباشاار

ومازالت مدرسة متميازة، القات نجاحاًا    
منقطااع النظياار وأصاابحت محطااأ   
نظارالطالب من أنحاء فلساطين وشارق   

 األردن.
مدرسااة حكوميااة، وهي )مدرسة البيرة الجديدة، مدرسة الوحدة ،  15مدرسة منها  39تحتوي مدينااة البياارة على 
أمين الحسيني ، مدرسة الهاشمية( وخمس مدارس للبنات وهاي  ) المدرساة االسابانية ،     مدرسة المستقبل الصالح، مدرسة

مدرسة بنت االزور،مدرسة البيرة الثانوية ، مدرسة سميحة خليل والمدرسة التركية ( واربع مدارس مختلطه وهي ) مدرساة  
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مدرسة تابعااة لوكالاة   2سة خاصااة وماادر 22البيرة االساسية،مدرسة المغتربين، مدرسة الفجر ومدرسة الكرامة ( و
. ونسبة جيدة منهم تأتي للدراسة مان  15,703الغوث خاصااة بالذكااور واإلناااث . ويبلغ عدد الطلبة اإلجمالي تقريبًا 

المناطق المحيطة بالمدينة خاصة في المدارس الثانوية والخاصة التي تتبع في األغلب مناهج تعليمية دولياة مثال األكاديمياة    
 8البريطانية ومدارس البريدج والفرندز والنجاح واألردنية. وقد شهد العام الماضي افتتاح مدرسة نموذجية ثانوية لالناث بتكلفة 

ماليين شيكل. كما يتوفر عدد كبير جدًا من رياض األطفال ومرافق الطفولة المبكرة. كما قامت البلدية بافتتاح مركاز البيارة   
يث يعتبر هذا المركز األول من نوعه في الوطن، ويتكون من أربع طوابق يضام مسارحًا لألطفاال    لتنمية وإسعاد الطفولة ح

 وعدًدا من المرافق العصرية األخرى والمتالئمة أيضًا مع احتياجات ذوي اإلعاقة.
كلية إنعاش األسارة،  وفي مجال التعليم العالي، يوجد فرع لجامعة القدس المفتوحة وأربع كليات جامعية منها الكلية العصرية، و

وكلية التمريض ومعهاد اإلعاالم التاباعين لجامعاة القادس، وكلية أبو جهاد. كما ويوجااد فاي المديناة مراكاااز    
تعليميااة مساااندة مثاال اإلمديساات وبعض الجمعيااات التي تعناااى بتعلايم ذوي اإلعاقاة منهاا جمعيااة      

 م وغيرها. المكفوفيان وجمعياة الياسامين وجمعية رحي
عدم كفاية المدارس الثانوية الخاصة بالذكور )توجد واحدة فقط وهي المدرساة الهاشامية(,   من نقاط الضعف في هذا المجال و

غياب التعليم المهني وبروز ظاهرة البطالة والثقافة الشعبية المناوئة لألعمال الحرة واليدوية, و ظاهرة التسرب والتغياب باين   
في المدارس الثانوية, باالضافة للبعد النسبي للمدارس وغياب المواصالت العامة للمدارس لعدم جدواها  الطالب الذكور خاصة

المادية بالنسبة للسائقين )خاصة الهاشمية والبيرة الجديدة للبنات(, وسوء توزيع الطلبة في بعض المادارس  والعشاوائية فاي    
التجارية على أهدافها. ناهيك عن ضعف التحصيل لدى طالب المرحلاة   توزيع وإقامة مرافق الطفولة المبكرة وغلبة األغراض

األساسية خاصة مهارات القراءة والكتابة, ونسبة الرسوب العالية والتسرب خاصة في االثانوية العامة, والتذبذب فاي نوعياة   
والمختبرات والحواسايب ونقاص   التعليم والمنهاج ومستوى المعلمين,و نقص الموارد والمرافق واألدوات الرياضية والعلمية 

المكتبات, ومحدودية األنشطة الالمنهجية في المدارس أثناء اليوم الدراسي وبعد انتهائه, نقاص المسااحات والمرافاق مثال     
 الوحدات الصحية في المدارس وبعضها خارجي حتى اآلن.

دارس المتواجدة في مدينة البيرة, و اعتماد المدينة أما اهم الفرص ونقاط القوة المتمثلة في هذا المجال اعتماد المحافظة على الم
على المدارس الموجودة في مدينة رام اهلل خاصة بالنسبة لطالب الفرع األدبي, كفاية مرافق الطفولة المبكرة في المدينة تابعاة  

برنامجاًا   25ية والاذي يقادم   للقطاع الخاص و توفر البرامج التعليمية المتنوعة للطفولة مثل مركز إسعاد الطفولة التابع للبلد
مختلفًا )مثل المكتبة، المسرح، الموسيقى، والنادي اإلعالمي، ومختبر العلوم وغير ذلك(, وجود مدارس خاصة تقادم بارامج   
أكاديمة دولية بديلة وكذلك وجود مدارس للتربية الخاصة تابعة لجمعيات الياسمين والهالل األحمار ومركاز رحايم للتوحاد     

للقطاع الخاص, ووجود بعض مرافق التدريب المهني مثل إنعاش األسرة التي تقدم تخصصات غير تقليدية منها  ومدارس تابعة
دبلوم تمريض للجنسين. ومن الجدير االشارة الى وجود مجلس اآلباء الموحد رغم أنه ال يمثل كافة المدارس مان القطاعاات   

عضاء لصندوق الطالب الجامعي سنويًا, باالضافة للبدء بتطبيق سياساات  الثالث, ووجود تقليد دائم في البلدية يقضي بتبرع األ
تربوية حديثة مثل التعليم الذكي ورقمنة التعليم للصفين الخامس والسادس بشكل تجريبي و البدء فاي تطبياق سياساة إدراج    

 مين والحفاظ على مستوى التعليم.الصفوف التمهيدية في المدارس األساسية, و البدء في إقامة مبنى تربوي دائم لتدريب المعل
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 : مجال الصحة 3.2
 :خلفية عن المجال

يعتبر هذا القطاع من القطاعات الحيوية والمهمة للسكان، ويجب ايالؤه اهتمام خاص. الخدمات المقدمة في هذا القطاع تقدم من 
 قبل الحكومة، القطاع الخاص ووكالة الغوث لالجئين الفلسطينيين. الخدمات الطبية الحكومية فهي كالتالي:  

 ري، الجلدية، األطفال، الطب الوقائي، الطب المهناي، الطاب النفساي،    مديرية الصحة: وتشمل عيادات الطب العام )السك
المختبر الطبي، تصوير الثدي، قسم التطعيم(. تقدم الخدمات لجميع المواطنين في محافظة رام اهلل والبيرة ويقدر عدد السكان 

 مستوى الرابع .ألف نسمة ويقع في منطقة البالوع. ويعتبر مركز طبي من ال 315,080في المحافظة حوالي 
    عيادة البيرة: تعتبر مركز صحي مستوى أول،  يدار من قبل مرشدة صحية ) مراكز رعاية أولية( تقع في شاارع المنتازه

بالقرب من المسجد العمري, ويشااتمل علاى عياادات التالياة: عياادات األطفال، العيااادات النسااائية، عياادات 
يبلاغ عاادد األطباااء الحكوميياان الذياان      تبار من المساتوى الثانااي، والحمال الخطر، تنظيم األسرة، ويع

أطفاال، نساائية، طاب (طبيبااا مختااص  11طبياابا منهاام  44يعملاون ضمان هاذه المراكاز حوالاي  
 وقائاي، طاب مهنااي، أمااراض صدريااة، جلديااة، ساكري، نفساي

 ية: عيادات األطفال، العيادات النسائية، عيادات الحمل الخطر، تنظيم األسرة، وتعتبر أمومة البيرة: وتشتمل على عيادات التال
 من المستوى الثاني،  وتقع بالقرب من مقر البلدية القديم.

طبيبا مختص )أطفال، نسائية، طاب   11طبيب منهم  44يبلغ عدد األطباء الحكوميين الذين يعملون ضمن هذه المراكز حوالي 
ي، أمراض صدرية، جلدية، سكري، نفسي(.  وحسب ما ورد لنا من وزارة الصحة فان مدينة البيرة بحاجة إلى وقائي، طب مهن

مركزين طبيين متقدمين ذات مستوى ثالث أو رابع تشتمل على عيادات عامة وتخصصية، مراكز أمومة وطفولة، مختبارات،  
بلد واآلخر في منطقة أم الشرايط لالكتظاظ السكاني فيها وعادم  أشعة، على أن تكون المواقع المقترحة لهذه المراكز في وسط ال

 توفر أي خدمات طبية هناك.
 اما الخدمات المقدمة في هذا القطاع تقدم من قبل القطاع الخاص تقدم من خالل:

    المركز الصحي العربي )مستوى رابع( ويشمل على عيادات عامة وتخصصية وأشعة ومختبر طبي ويقع مقابال مدرساة
 اشمية.اله

 . مستشفى الهالل األحمر للجراحة والتوليد 
 . مستشفى خالد الجراحي: للجراحة والتوليد 
  سرير . 20مستشفى المستقبل للجراحة والتوليد فيه 
 مستشفى مسلم 
  مختبرات طبية خاصة في مدينة البيرة.   9يوجد 
  عيادة طبية خاصة   51يوجد 
 31 .صيدلية خاصة 



37 
 

وبالتالي فإن التداخل في الخدمات الصحية بين مدينتي رام اهلل والبيرة التي تشمل خدمة مواطني المدينة وخارج المدينة,و وجود 
مراكز صحية ومستشفيات متعددة, و وجود مؤسسات صحية وطنية مثل اتحاد لجان العمل الصحي ومؤسسة جاذور ومعهاد   

ووجود تخصصات مهمة أنشأت بمبادرات محلية وتقدم خدماتها بأسعار مخفضة مثال  الصحة المجتمعية التابع لإلغاثة الطبية, 
الثالسيميا ومرض السكر وطب األسنان, و وجود قوي للقطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية, باالضاافة لبنااء مستشافى    

صحية الحكومية مقارنة بعدد السكان, و الصفوة للعظام تعتبر فرص ونفاط قوة في هذا المجال, وبالمقابل فإن قلة عدد المرافق ال
إغالق بعض المستشفيات المتخصصة مثل الرازي وبامية, و انخفاض مستوى الرضا عن خدمات مستشفى الهاالل األحمار,   
باالضافة لتكرار حدوث األخطاء الطبية و نقص المعدات والتكنولوجيا الطبية, و صعوبة الوصول إلى المستشافيات المركزياة   

شفى رام اهلل أو الحصول على الخدمات فيه بسبب االكتظاظ الدائم(, وكذلك ضعف التوعية الصحية للمواطن وعدم )خاصة مست
اكتراثه بالصحة البيئية والرياضات الجسدية, و انعدام الثقافة والوعي الصحي عند السكان, و ضعف الرقاباة الصحياة علاى  

 ر تشكل نقاط ضعف وتعتبر كمؤثرات سلبية في هذا المجال.األسواق والمسالخ ومصادر المياه جميع هذة االمو

 تمكين المراة:مجال  3.3
 خلفية عن المجال:

تعتبر المرأة في أي مجتمع قوة البناء والتأسيس المجتمعي، وهي التي يقع على عاتقهاا بنااء النفساية التربوياة والفكرياة      
، وتشاير  .ي تدعم وتؤيد، والبنات صااحبة التوجاه والمياو    واالجتماعية لكل أفراده، بوصفها األم التي تربي، والزوجة الت

%(  49.3%( من الشعب الفلسطيني، بواقع: ) 49.3اإلحصائيات الرسمية في فلسطين بأن المرأة الفلسطينية تشكل ما نسبته: )
 .عددًا %( في قطاع غزة، وهذا معناه أن المرأة عمليًا تشكل نصف المجتمع الفلسطيني 49.4في الضفة الغربية، و )

المرأة في مدينة البيرة هي العنصر االساسي في االسرة و يوجد عدد من االسر ترأساها المارأة اقتصااديا حياث اظهارت      
% 17.0إوقد بلغات   2009أن عمل المراة ساهم في  إنخفاض نسبة الفقر في األسرالتي ترأسها نساء خالل العام االحصائيات 

ولذا يوجد في المدينة العديد من الجمعيات العاماة التاي    .مقارنة معا لسنوات السابقة% األسر التي يرأسها ذكور 18.6مقابل 
تهتم لتمكين المرأة وتعزيز وجودها ومنها جمعية إنعاش األسرة ،جمعة االتحاد النسائي ،جمعية الخنساء، وغيرها. كما قامات  

المدينة والمدن المجاورة ورفع من قدراتها الفنية لتساهم بلدية البيرة بتأسيس مركز حواء والذي يسعى لتعزيز تمكين المرأة في 
نساء و ان حجم المجتمع صغير نسبيا  مما يسهل  3مجلس بلدية البيرة منتخب وفيه في بناء المجتمع.  ومن الجدير الذكر  ان 

ة و من المهم االشااره  االتصال والتواصل معه. اضافة الى وجود عدد البأس به من الجمعيات الخيرية و المؤسسات المجتمعي
 الى النظره االيجابية للمرأه في المدينة و سهولة تحديد هويه االشخاص و المشاركة في المعاناه.

وجود تجارب نسوية رائدة فاي مجاال العمال المجتمعاي     وبذلك فإن اهم الفرص المتوفرة في هذا المجال في مدينة البيرة : 
جمعية النهضة(, وجود مركز حواء التابع لمركز بلدية البيرة الثقافي والذي يقدم فياه  والتنموي )جمعية إنعاش األسرة النسوية، 

دورات تدريب مهني مثل محو أمية الحاسوب للسيدات, وجود مؤسسة شباب البيرة, مشاركة الشابات في العمال المجتمعاي   
ية أعضاء المجلس الموحد ألولياء األمور هام  والفرق الفنية والتراثية, وجود نشاط ملحوظ للمرأة في العمل مع المدارس )أغلب

سيدات(, واخيرا وجود قوانين التمييز اإليجابي مثل الكوتا االنتخابية والتي تلزم مشاركة النساء في هاذه المجاالس المنتخباة.    
مراكاز  وعلى الصعيد االخر وبشكل عام فإن ضعف المؤسسات النسوية والشبابية وغياب التمويل عنها, وغياب المرأة عان  

صنع القرار, وصعوبة دمج المرأة في المجاالت االجتماعية لوجود عوائق اقتصادية ومؤسساتية جميع هذه النقاط تؤثر سلبا في 
 تطور هذا المجال الهام.  
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 مجال السكن والحماية االجتماعية وكبار السن: 3.4
 خلفية عن المجال:

عموما، ولفقرائه وفئاته الضعيفة والمهشمة خصوصا، عنصرا رئيسيا من عناصر الحماية االجتماعية  للشعب الفلسطيني  تعتبر
بقائه واستمراريته وصموده، حيث تعرض على امتداد تاريخه المعاصر إلى شتى نواع الحروب واالحتالل والتهجير واالقتالع 

 والى محاوالت طمس هويته وثقافته الوطنية.
فرع البيارة، جمعياة    -جمعية الهالل األحمر الجمعيات الخيرية في المدينة حيث اهمها:ومن الجدير بالذكر وجود العديد من 

جمعية إنعاش األسرة ،جمعة االتحاد النسائي ،جمعية الخنساء،جمعية أصادقاء المجتمع،الجمعياة الخيرياة     الهالل المركزية،
طبي ،جمعية الياسامين الخيرياة, مؤسساة شاباب     جمعية الرعاية ال، اإلسالمية، جمعية لفتا الخيرية ،جمعية أصدقاء الكفيف

البيرة.نادي ثقافي البيرة, مركز شباب األمعري, جمعية عنابا الخيرية ، جمعية أبناء البيرة إال ان المدينىة بحاجة الى مراكاز  
 ايوائية للجهات الضعيفة والمهمشة فيها.

والمحافظة تعمل على رعاية وايواء كبار السان وهام:  جمعياة    وفيما يخص كبار السن فإن هناك ثالث جمعيات في المدينة 
 النهضة النسائية )للجنسين( وجمعية االتحاد النسائي )نساء فقط( إضافة إلى وجود دار رعاية واحدة للرجال تم نقلها إلى رافات.

كن والصحة للمسنات, و وجود ويعتبر وجود بعض المؤسسات المعنية بكبار السن مثل جمعية النهضة النسائية والتي توفر الس
قاعدة بيانات لدى بعض المؤسسات حول المسنين, و وجود عدد كبير من المتطوعين المتدربين على التدخل وتقديم العون لهذه 
الفئة في حاالت الكوارث واألزمات, باالضافة الى ظاهرة عودة الذكور من كبار السن من االغتراب لإلقامة الدائمة والتطاوع  

ثمار في المدينة, وكذلك افتتاح نواة لنادي المتقاعدين حديثًا تابع للبلدية سيعمل كملتقى لكبار السن وفياه لجاان ثقافياة    واالست
وصحية, فرص ونقاط قوية رئيسية تساهم في تطور هذا المجال, إال أن نقص عدد المؤسسسات العاملة في هذا المجال, و قلاة  

ضافة لوجود نسبة مرتفعة من المسنين ذو اقامة فردية حسب بعض الدراسات, وكذلك اهمال الموارد المالية لبيوت الرعاية, باال
االهالي لكبار السن بعد وضعهم في بيوت الرعاية وحصر التأمين الصحي لهم, الى جاناب تعادي الساكان علاى المرافاق      

 والملكيات العامة كل ذلك يؤثر سلبا على هذا المجال.
 

 مجال الشباب والرياضة: 3.5
 لفية عن المجال:خ

الشباب هم صمام األمان، وقوة لألوطان، وهم ُعدَّة األمم وثروتها وقادتها فالشباب هم مقياس تقدم األمم وتأخرها، ومعيار رقيها 
% من إجمالي الساكان، إذ أن  40( سنة، بلغت حوالي 29-15أن نسبة الشباب في المدينة ومن سن )وانحطاطها  و خاصة و

ل عشرة في المجتمع الفلسطيني هم من الشباب وفقا لجهاز االحصاء الفلسطيني، و يظهر جهاز االحصاء إلى أربعة أفراد من ك
ن مجتمع المدينة مجتمعا فتيا يتطلب اهتماما خاصا فاي إعاداد أي   إأن ثلث الشباب في األرض الفلسطينية يعانون من البطالة، 
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فع نسبة السكان في سن الزواج وبالتالي ارتفاع معدل تكوين األسر الجديدة خطة للمدينة لتوفير المتطلبات الالزمة له حيث سترت
ومعدالت اإلنجاب. وسيزداد الطلب على الخدمات التعليمية والصحية وهناك خوف من أن عدم التحضير لمثل هاذه الطفارة   

ال بد من التفكير والتحضير لتوفير وستزيد نسبة البطالة واإلعالة مما سيكون له تأثير واضح على مستوى معيشة السكان. لذلك 
فرص عمل لألعداد المتزايدة من السكان بشكل جاد، من خالل أنشطة اقتصادية )صناعية، زراعية أخرى( لضمان عدم تفشاي  

 البطالة بين الشباب وبنطاق واسع، لتجنب الكثير من المشاكل األخالقية واالجتماعية.
مات والمؤسسات في اإلهتمام بأعظم ثروة عندها وهي الشباب فهم يملكاون طاقاات   والواقع اليوم يشهد قلة اهتمام من الحكو

هائلة ال يمكن وصفها، وبالسهو عنها يكون االنطالق بطيئا، والبناءهشا، والصناعة بائدة، والتطلع المنشود هواكتشاف الطاقات 
تم اساتثمارها، واعتبار باأن هاذا المشاروع      للشباب، ومن ثم توجيهها إلى من يهتم بها ويفعلها التفعيل المدروس، حتى يا 

االستثماري له أرباح مضمونة متى ماوجد اهتماما بالغا من الحكومه  والبلدية والمؤسسات، والتطلع المنشود من خاالل هاذا   
ريب مان  المحور هو عملية تعديل إيجابي تتناول طاقة الشاب وتنميها، حتى يكتسب المهارة واإلتقان وينبغي أن يكون تنفيذ التد

 –وتهدف إلى تصحيح األخطاء، وتهدف إلى إعانة مباشرة للممارسة والتطبيق، ثم الوسيلة اإلبداعية  –خالل الوسيلة العالجية 
وتهدف إلى زيادة الدافعية نحو التجديد واإلبدا ع فالشباب في المدينة يعانون من الفراغ قاتل االبداع والطموح ، وكذلك يعانون 

تكلفاة  و عدم وجود الدعم المالي الذي يشكل عائقا لتقدمهم و تحقيق احالمهم وطموحااتهم. وخاصاة ان     من ظاهرة االحباط
 األنشطة الشبابية والثقافية والفنية مرتفعة.

النسبة الكبيرة من السكان في المدينة هي من و في هذا المجال هناك بعض نقاط القو ه التي يمكن االستفاده منها و المتمثلة بأن 
فئة الشابة, وأن هناك مركز مصادر تنمية الشباب تابع للبلدية اآلن ويجري العمل على تفعيله, باالضافة لوجود مراكز شبابية ال

 -130طفل سنويًا, ووجود  120ذات تاريخ عريق في العمل مع الشباب, و وجود أكاديمية كرة القدم التي يتدرب فيها حوالي 
بع لمؤسسة شباب البيرة, باالضافة لتوفر المرافق والمالعب الرياضية واهمها استاد البيارة  العب في فريق كرة القدم التا 150

الرياضي, ويجدر االشارة الى مساهمه البلدية المادية والمعنوية سنويا لدعم المؤسسات الشبابية والمحلية, وكذلك إنشاء مجلاس  
 شبابي محلي قريبًا بالتعاون مع منتدى شارك.

قلة عدد المراكز التي تستثمر فاي قطااع   و بالمقابل فإن  
الشباب ووصولها حد اإلفالس واإلغالق لغياب الادعم, و  
ارتفاع تكلفة األنشطة الشبابية والثقافية والفنية وعدم قادرة  
البلدية على دعمها جميعها, و عدم التوازن بين األنشاطة  

ب, و عادم  الرياضية وبين األنشطة الثقافية والفنية للشابا 
التوازن في توزيع المراكز واألنشطة بين األحياء المختلفة 
داخل المدينة, باالضافة الى غياب مبدأ التطوع بين الشباب 
وغيابهم عن األنشطة العامة و اقتصاار االساتفادة مان    
المراكز الشبابية على شرائح شبابية واجتماعية معيناة, و  

ب مدينة البيرة بما في ذلك المتعلمين, و ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب ياؤثر سالبا   ارتفاع نسبة الهجرة واالغتراب بين شبا
 على تطور هذا القطاع الهام.  

 

 مجال الثقافة والفنون والتراث:      3.6
 خلفية عن المجال:
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يرة الثقافي )مركاز بلادنا   تعتبر مدينة البيرة جزء ال يتجزأ من االوساط الفكرية العربية والفلسطينية فالمدينة تحتضن مركز الب
الثقافي سابقا( والذي خرج العدد من االدباء و الفنانين والمثقفين وكان لكبار االدباء والكتاب لمسه ثقافية في هذا المكان فالكاتب 

ن الراحل ادوارد سعيد زار ذلك المكان وكانت تدب فيه بعض المقطوعات الموسيقة التي يحبها الكاتب ادوارد ساعيد ، كماا ا  
المدينة تضم مقر جريدة الحياة الجديدة و و راديو راية اف ام وراديو الشرق وصوت النساء ومركز الفان الشاعبي ومركاز    
التبادل الثقافي و جمعية انعاش االسرة والتي تضم متحف يصور ثقافة الشعب الفلسطيني وتاريخ تهجيره من اراضية والبااس  

التي استخدمت قبل االنتداب البريطاني وابان االنتاداب وبعاده فالمديناة بشاوارعها و      التراثي و اواني الطبخ القديمة والنقود
حواريها تضم تاريخ وثقافة اجدادنا الذي مرو من هذه المدينة في فترات الحروب المختلفاة ولعلناا نتاذكر  تحريرهاا مان      

الصليبيين على يد القائد العظيم عمر بان الخطااب فالمديناة    
مرية التي تحتوي على كتب غير موجاودة  تحتضن المكتبة الع

إال فيها و كذلك  المسجد العمري الذي يشرح ارتبااط اهال   
المدينة بالديانة االسالمية و التعليم و الثقافاة  إال ان المديناة   
بحاجة الى تفعيل الثقافة وتنشيط النشاط الثقافي فيها وذلك مان  
 خالل عمل  ومسرح ، مركز ثقافي ومسرح ومركز موسيقي

. 
وفقا إلحصائيات البلدية يوجد في مدينة البيارة العدياد مان    

جمعية خيرية  16مراكز ثقافية وحوالي  5المؤسسات الثقافية ,
نوادي رياضية. باإلضافة إلى وجود مكتبة عاماة وقسام    4و

موازنتها الخاصة منها نشاط ثقافي وفني وتطوعي من  34بتنفيذ  2017ثقافي فاعل تابع للبلدية، حيث قامت المكتبة خالل عام 
معارض الكتب. سنويًا تشهد المدينة معارض الكتاب والمعارض الصناعية ألغراض تسويق األجهزة التكنولوجياة أو األثااث   

 المحلي أو المنتجات النسوية والزراعية باإلضافة إلى المهرجانات السنوية مثل مهرجان العنب.

 ثرية والتاريخية والحضارية في المدينة كما يلي:أما بالنسبة لألثار يمكن تقسيم المعالم األ

   المقامات االسالمية: ومنها مقام الشيخ شيبان يقع شمال شرق المدينة ويعود الطراز المعماري إلى العصر األيوبي، ومقاام
الشيخ يوسف شمال المدينة، ومقام الشيخ نجم جنوب شرق المدينة، ومقام الشيخ مجاهد يقع شمال شرق مركاز المديناة   

ومقام الشيخ سليمان يقع في وساط المديناة،ومقام    )دائرة اآلثار الفلسطينية(،رة ووجد فيه آثار تعود للفترة العثمانية المتأخ
 الست أم خليل ويقع أيضًا في وسط المدينة.

 ( هاا /  591المساجد: يوجد في مدينة البيرة مسجدان لهما قيمة تاريخية احداهما المسجد األيوبي العمري والذي أقيم عام
مة مسجد حديث مكانه، ومسجد العين الذي أقيم في فترات زمنية مختلفة على عين م القا1995م ( وتم تدميره عام 1195

 .ماء، ويعود تاريخ إنشائه إلى الفترة العثمانية المتأخر
  اآلثار الصليبية: وتتمثل في البناية المركزية )كوريا( والتي تعرف باسم الخان وكانت مقر القيادة اإلدارية الصليبية وتحول

 ترة المملوكية، وكما يوجد آثار لكنيسة صليبية تقع مالصقة للمسجد العمري. إلى خان في الف
  مواقع أثرية: وهي عبارة عن تالل وخرب أثرية منها: تل النصبة جنوب المدينة، وقد دلت الحفريات التي أجريت فيه عام

بة عطارا وتعود إلى العهاد  م على أنه يعود إلى العصر الحجري والنحاسي والى العهد البيزنطي، وخر1935 –م 1926
البيزنطي والفترة اإلسالمية المبكرة، ومنطقة راس الطاحونة وتعود إلى العصر الحجري النحاساي كاذلك إلاى الفتارة     
البيزنطية، وخربة البرج وتعود إلى العصور اليونانية والرومانية والبيزنطية واإلسالمية، وخربة الساالمية وتعاود إلاى    
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لبيزنطية واإلسالمية، وخربة الردانة وجد فيها آثار تعود للعصر البرونزي والحديدي والبيزنطي.كما العصور الرومانية وا
ودلت بعض الحفريات التي قامت بها دائرة اآلثار الفلسطينية على وجود مقابر ومعصرة نبيذ في منطقة خلة القرعان تعود 

 إلى العصر الروماني والبيزنطي.
 التي تم انشاؤها في الفترة العثمانية وما بعدها: أظهرت نتائج المسح الميداني لألبنية القديمة الاذي  المباني الريفية القديمة و

مبنى، وقد جاء معظمها مؤلفًا من طابق واحد،كما ويوجد بعاض   168أن عدد المباني الكلي بلغ  1994نفذه رواق العام 
مدينة البيرة ،وجاء بعضها بشكل متصل، وبعضها اآلخار   المباني مؤلفة  من طابقين. تمركزت المباني القديمة في مركز

 بشكل منفصل، وقد شكل بعضها األحواش والعليات وغيرها، وبعض تلك األبنية كان بعيدًا عن المركز فجاء بشكل منفرد.
ج وأنشاطة  وفيما يخص نقاط القوة في هذا المجال فهي تتمثل بما يلي: تعدد المراكز الثقافية غير الربحياة, و وجاود بارام   

ومشاريع ثقافية مجتمعية لكنها محدودة وموسمية, و وجود مكتبة ودائرة ثقافية فعالة لدى البلدية, اضافة لوجود مركاز الفان   
الشعبي وعدة مبادرات لجمع التراث الشعبي المحكي وإنتاج أفالم وثائقية عن التراث الشفوي, و وجود الكثيار مان البياوت    

التي يمكن االستفادة منها ألغراض عامة, وكذلك الخبارة الساابقة للمؤسساات والبلدياة فاي إقاماة       القديمة القابلة للترميم و
 المهرجانات والمعارض التسويقية, و وجود بعض الدعم المالي المحدود من البلدية للمراكز الثقافية.

تقدم األنشطة والعروض داخلها وتعاني  هناك مراكز ومؤسسات ثقافية مقرها داخل المدينة لكنها الأما على الصعيد االخر فإن 
من نقص التمويل ووجود مشاكل ادارية بداخلها, اضافة لتبعثر مفهوم الثقافة بين المراكز المتواجدة وعدم التنسيق بينها, وفشال  

فرق الفنياة  المحاوالت المتكررة إلنشاء إذاعة خاصة بالمدينة, وغياب األنشطة والمراكز الثقافية عن بعض األحياء, وغياب ال
والمسرحية ونقص المسارح )الداخلية والخارجية( الثابتة القادرة على استيعاب أعداد كبيرة مان المشااركين فاي األنشاطة     
الجماهيرية واللقاءات العامة والمعارض الخارجية للصناعات والكتب وغيرها, وكذلك عدم تعاون مالك البيوت وانتشار ظاهرة 

 األبنية التجارية والسكنية العالية مكانها تهدد المضي قدما في هذا المجال الهام. هدم البيوت القديمة وإنشاء
 

 مجال تمكين ذوي االعاقة:  3.7
 خلفية عن المجال:

% شاامال  11فإن نسبة االعاقة حاوالي   (WHO)يجدر االشارة الى انه في فلسطين وحسب احصاءات منظمة الصحة العالمية 
(, االمار الاذي يساتحق    2017% بدون االمراض المزمنة )حسب تقرير دائرة االحصاء للعام 7االمراض المزمنة, وحوالي 

الدراسة واعادة النظر في تأهيل المدينة وفق خطة مدروسة وضمن اطار زمني معين, ولذا قامت البلدية بتبني خطة مان اجال   
باني لذوي االعاقة وكمرحلة اولى تم العمل على االبنية العامة وخاصة المراكز التعليمية ، لتتوسع الخطاة وتشامل   موائمة الم

تشترط  2011عام  5الطرق واالرصفة والمراكز التجارية، كما انه تم اقرار مادة في نظام االبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم 
 لعامة والتجارية والسكنية وعمارات المكاتب بما يتناسب مع ذوي االعاقة.  في الترخيص موائمة وتهيئة المباني ا

ومن الجدير الذكر ان البلدية وضمن اتفاق داخلي مع نقابة المهندسين ال تقوم بإعطاء رخصة ألي مبنى اال اذا كان موائم لذوي 
عة المنشأه حتى تشغيلها, واخطاار اي مخاالف   االعاقة وخصوصا ذوي االعاقة الحركية ومن هذه النقطة يجدر من البلدية متاب

 لبنود مؤائمة ذوي االعاقة, وذلك بناء على قائمة فحص تعبأ من قبل مراقبي االبنية.
وفيما يخص نقاط القوة فإنها تتمثل بما يلي :وجود مدارس خاصة لذوي اإلعاقة مثل مدارس الصم والمكفوفين وحاالت التوحد, 

تي تعني بذوي اإلعاقة خاصة بين األطفال )تشخيص + تعليم خاص(, وجود جمعية تأهيل المعاقين توفر العديد من الجمعيات ال
 تستضيفها بلدية البيرة بحيث تعمل على تزويد ذوي اإلعاقة باألجهزة الطبية المساعدة

 في المدينة, ارتفاع الطلب على الخدمات التأهيلية والتعليمية من المناطق األخرى للمحافظة التي تقدمها المرافق
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أحيانًا القطاع الخاص يكون سباقًا للتنبؤ باحتياجات ذوي اإلعاقة وتلبيتها قبل المؤسسات الرسمية والمجتمعية مثل توفير الهاتف 
 الذكي الناطق لذوي التحديات البصرية والحركية واخيرا وجود برامج خاصة بصعوبات التعلم لدى مدرسة الفرنذز.

 
عدم كفاية الخدمات التعليمية والتأهيلية لاذوي اإلعاقاة مقارناة     قة في هذا المجال فهي تتمثل بمايلي:اما نقاط الضعف المتعل

بعددهم, غياب المرافق والمراكز التي تكمل عمل مدارس التربية الخاصة, غياب التدريب والتعليم  المهني لاذوي اإلعاقاة, و   
 امة أو السكنية أو التجارية.غياب المباني المؤهلة لذوي اإلعاقة سواء المباني الع

 

 والحكم الرشيد  دارةمجال اإل .4

"يقيم اهلل الدولة العادلة إذا كان األمام ابن تيمية قد قال
وان كانت كافرة، وال يقيم الدولة الظالمة وإن كانت 

"يقيم اهلل المدينةة  فإننا ومن باب القياس نقولمسلمة" 
الظالمةة  العادلة وان كانت كافرة، وال يقيم المدينةة  

ذلك ان اإلدارة والحكام الرشايد    وإن كانت مسلمة"
لمدينة البيرة أساسه وجود مؤسسة كفوءة قادرة علاى  
االساتجابة لحاجاات المااواطنين وتعزياز العدالااة    
االجتماعية وتحقيق المساواة في الخادمات وترسايخ   
المشاركة المجتمعية للوصول الى الشفافية والنزاهاة  

والمعلوماات وتوفيرهاا    وذلك عبر نشار البياناات  
للباحثين والدارسين والماواطنين بمنتهاى الساهولة    

واليسر وسيؤدي ذلك حتما الى ان نعيش جميعا في مدينة عصرية بطابع تاريخي أصيل وبضمان التنمية المستدامة واألركاان  
لى البيرة الزاهارة والمشاار   أعاله لإلدارة والحكم الرشيد كخريطة طريق وبرنامج عمل متكامل لكل وطني ونزيه للوصول إ

  يها بالبنان.إل

 األمن وإدارة الكوارث: مجال  4.1
 خلفية عن المجال:

تمتاز مدينة البيرة بالمقارنة بالمدن المجاورة ومدن الضفة الغربية بأنها مدينة مركزية، وذلك لوجود مقر الرئاساة والحكوماة   
والمؤسسات األهلية، مما منح المدينة صفة أمنية أفضل، ولكن وجود  المركزية فيها ومعظم الدوائر الرسمية الحكومية واألمنية

مستوطنات االحتالل على أراضي المدينة أضعف من قدرة المدينة على مجابهة الكوارث الناتجة عان وجاود المساتوطنات    
كوارث والحفااظ علاى   والطرق االلتفافية والتعديات من قبل االحتالل. وبالرغم من ذلك، حرصت البلدية على التخفيف من ال

وجود بوليصة تأمين لتغطية الكوارث للمباني العامة والتي هي قيد اإلنشاء، كما يوجاد دراساة   األمن العام حيث تحرص على 
لعمال  تفصيلية للتخفيف من الكوارث المرورية، وتم توقيع بروتوكول للسالمة العامة مع كل مان الادفاع المادني ووزارة ا   

 .المهندسينوالمحافظة ونقابة 
كما وتم العمل مع بلدية رام اهلل الشقيقة على اعداد خطة المدينة المنيعة لوضع خطط لمجابهة المخاطر والكاوارث والتخفياف   

 من آثار الكوارث، ويتم العمل في حاالت الكوارث بشكل مشترك مع ذوي االختصاص من خالل غرفة طوارئ موحدة.
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وجود بوليصة تأمين لتغطية الكوارث للمباني العامة, وجود الحكوماة المركزياة فاي    ل االيجابية في هذا المجا من المؤثرات
المدينة, وجود دراسة تفصيلية عن مكافحة الخطر في المرور,  وجود وحدة اعالم وتوعية في جهاز الشرطة, اضافة الى وجود 

 بروتوكول سالمة عامة للمنشآت.

ويتمثل ذلك بعدم جاهزية المدينة وعدم وعي المواطنين للتعامل مع الكوارث الناجمة  بالمقابل هناك ما يؤثر سلبا في هذا المجال
عن الزالزل, وضعف تبادل الخبرات على الصعيد الوطني والمحلي في مجال إدارة الكوارث واألزمات, باالضافة لعدم وجاود  

الكوارث, و عدم وجود معدات كافية إلدارة خطة إلدارة الكوارث )تفصيل سبب الكارثة(, وعدم وجود طواقم متخصصة إلدارة 
الكوارث, وعدم وجود بنية تحتية مؤهلة الستيعاب الكوارث, وعدم وجود توعية للتحضير الكوارث, وعادم وجاود برناامج    

تدريب متواصل دوري للتعامل ماع  
 الكوارث, وعادم كفاياة مالباس   

(safety Gear)  ,لمواجهة الكوارث
ياة  وعدم وجود بوليصة تأمين لتغط

الكوارث للمباني الخاصاة,و عادم   
وجود يافطات إرشادية وتوعوياة,  
وكذلك وجود مخالفات بناء تشاكل  
خطورة على السالمة العامة, وعدم 
وجود مراكز اإلسعاف في األحيااء  
)التوزيع الجغرافي( , باالضافة الى 
وجود أسلحة غير مرخصة, وهناك 
ضعف استجابة األمن عند الحاجاة  

والدقة والكفاءة في من حيث السرعة 
العمل, وعدم وجود شرطة بلاديات,  
وعدم وجود خطة إنشااء وصايانة   
ممرات المشاة بشكل دوري, وعادم  
وجود كاميرات ومرايا على بعاض  
المقاطعات والشوارع الخطرة, اخيرا 

 الشوارع ليست ضمن معايير هندسية.المطبات الموجودة في 

 ة المحلية:المؤسسات وخاصة الهيئ مجال ادارة وحوكمة 4.2
 خلفية عن المجال:

بلدية البيرة هي هيئة محلية منتخبة ذات استقالل مالي، تحدث وتلغي وتعين حدود مناطقها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكاام   
القانون. ويشرف على ادائها وزارة الحكم المحلي، ويتولى ادارة البلدية مجلس بلدي منتخب أعضاؤها انتخاباًا مباشارًا. وقاد    

 م.  1952رة إلى مجلس بلدي في عام م  وقررت الحكومة االردنية تحويل مجلس محلي البي1932تأسس أول مجلس محلي سنة 
 ويتكون الجسم الهيكلي الوظيفي للبلدية من سبع دوائر أساسية هي: 

  دائرة الهندسة 
 دائرة التخطيط 
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 دائرة البناء والتنظيم 
  دائرة الشؤون االدارية 
  دائرة المالية والمحاسبة 
  دائرة الصحة والبيئة 
 .الدائرة الثقافية 

وتعمل كافة الدوائر بشكل تكاملي وبطريقة منسقة لتقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة في كافة المجاالت، حياث تركاز فاي    
تطاوير الخادمات والمرافاق العاام،     خطتها االستراتيجية على تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية و

وتطوير المشهد الثقافي والفني والحفاظ على التراث، وتعزيز العالقات مع المجتمع المحلي والدولي والحفاظ على البيئة وتحسين 
فاة  المشهد الجمالي وتوسيع المساحات الخضراء وبناء القدرات والتطوير المؤسساتي، كما تعمل البلدية جنبًا إلى جنب ماع كا 

 مؤسسات المدينة على أساس الشراكة والتعاون للنهوض بواقع المدينة على كافة الصعد.
وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدني في المدينة والتي يوجد باين البلدياة وبينهاا    و فيما يخص البلدية فمن الجديربالذكر 

السيادية في داخل حدود المدينة وقربها مان مركاز    تنسيق وشراكات في مجاالت عدة, و وجود الحكومة المركزية وأجهزتها
صنع القرار, كذلك فإن مدينة البيرة جزء من مشروع المراكز الحضارية المتكاملة التي تستهدف النمو الحضري المستدام لاِـ  

باالضاافة لحرياة   عام, وهناك هيكلية جديدة حالية منسجمة مع الهيكلية المعيارية المصدقة من الوزارة للبلديات الكبارى,   16
الوصول للمعلومات والبيانات, و وجود مركز خدمات الجمهور, و وجود برامج عمل منسجمة وتعمل بتكامل وقابلة للربط ماع  
البلدية اإللكترونية, و وجود أدلة إجراءات للعمل في البلدية, و وجود وحدة رقابة داخلية, واخيرا وجود كفااءات تعمال فاي    

بل فإن هناك ضعف تبادل الخبرات العلمية والعملية واإلدارية على الصعيد المحلي والعربي والادولي, و  المؤسسة, اما في المقا
ضعف في الثقة بين البلدية والمواطنين, و ضعف في تطبيق أدلة إجراءات العمل, و ضعف  في االنتماء للمؤسسة, و ضاعف  

ابة الداخلية في البلدية بحاجة إلى تطوير، وكذلك بالنسابة لبيئاة   في تطبيق أدلة إجراءات العمل, باالضافة الى ان منظومة الرق
النزاهة والشفافية, وكذلك فإن عدم وجود خطة تدريب سنوية واضحة, وعدم وجود حوافز )مزايا( للموظفين, وعدم وجود خطة 

وعدم وجود مؤشرات قياس أداء تتابع وظيفي, و عدم وجود عدالة في الرواتب, وعدم وجود نظام اإلدارة بالنتائج أو األهداف, 
 للبلدية منسجمة مع المؤشرات الوطنية والدولية جميعها تؤثر سلبا على المضي قدما في هذا المجال.

 
 : التخطيط والتنظيممجال  4.3

 خلفية عن المجال:
وإنسجام الخطاة  تناسق يقوم عمل البلدية على اساس خطة سنوية مربوطة بالموازنة اضافة لوجود معلومات للتخطيط و هناك 

)متوسطة أو قصيرة األمد(مع الخطة القطاعية )الوطنية( للدولة كما الخطة السنوية التي تم اعدادها خاالل االرباع سانوات    
 الماضية كانت مبنية على خطة استراتيجية موثقة ومكتوبة, وتم العمل على تنفيذها.

بما يلي: العمل ضمن خطة استراتيجية يتم تحديثها سنويًا, ووجود ويجدر الذكر ان هناك نقاط قوة رئيسية في هذا المجال تتمثل 
خطة صيانة وتشغيل محدثة, و ربط الموازنة بالخطة السنوية, و وجود معلومات للتخطيط, و وجود مشروع تحديث المخطاط  

المتكاملة, ووجود الهيكلي, ووجود مخطط إطار توجيهي للمدينة مشترك مع المدن المجاورة, ووجود مشروع المدن الحضرية 
خطة مرورية للمدينة والمدن المجاورة, و وجود تناسق وانسجام ما بين الخطة متوسطة أو قصيرة األمد مع الخطة القطاعياة  

   )الوطنية( للدولة, ووجود خطة إشرافية للرقابة على الرخص.
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للمدينة، مثل تغيير صفة اساتخدام، وإغاالق   وجود مخالفات تنظيمية متركزة في المنطقة الجنوبية أما على الصعيد اآلخر فإن 
شاغرة, و عدم وجود سياسات تخطيط.عدم وجود فريق تخطيط واضح  العبارات وغيرها..., و وجود وحدة تخطيط استراتيجي

 , وغياب نظام )آلية( المتابعة والتقييم, اضافة الى صدور بعض التراخيص من البلدية دون أخذ مصادقة الدفاع المدني.  
التقرير  -1الملحق رقم الرئيسية والفرعية، يرجى االطالع على التنموية زيد من التفاصيل حول تشخيص كافة المجاالت وللم

 .البيرةالتشخيصي لمدينة 
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 المحلي طار التنموياإل
 

 الرؤية التنموية .1

قليم تسوده إضمن  متكاماًل خدماتيًا البيرة مدينة رائدة وجاذبة وعصرية تحافظ على أصالتها وتعزز ترابطها بالقدس، ومركزًا
 العدالة االجتماعية والنمو االقتصادي والتطور العمراني الشامل والمستدام.

 
 مرتبة حسب األولوية القضايا التنموية .2

مل التنموية، تم خالل ورشة العبعد الخروج بالقضايا التنموية من قبل اللجان وبعد عملية التشخيص لكافة المجاالت التنموية، 
باستخدام مصفوفة المقارنة المزدوجة وتم التوصل إلى القضايا ذات  ولويةهذه القضايا حسب األ ولى العمل على ترتيباأل

 األولوية وجاءت كما يلي:
 الرقم القضية

 1 ضعف ادارة النفايات الصلبة
 2 ضعف كفاءة وتقادم منظومة الصرف الصحي

 3 ضعف تنفيذ التوصيات المقترحة على المدى القصير للخطة المرورية 
 4 ضعف الخدمات اللوجستية في المرافق التعليمية 

 5 ضعف البنية التحتية الخادمة لجميع القطاعات االقتصادية 
 6 ضعف االنظمة والتشريعات واالجراءات المعمول بها وضعف التشبيك

 7 ضعف االهتمام بالتدريب المهني والتكنولوجيا الحديثة 
 8 عدم تفعيل الرقابة الصحية  بالمنشئات الصناعية والبيئية واالبنية

 9 ضعف الوعي البيئي
 10 ضعف االهتمام بالقطاع السياحي واالثار

 11 ضعف منظومة االتصال والتواصل بين أقسام الهيكلية
 12 االقتصاديضعف الترويج والتنسيق 

 13 عدم تفعيل خطة التمكين لذوي االعاقة وعدم شموليتها
 14 غياب االستخدام االمثل للطاقة وعدم استغالل الطاقة البديلة
 15 ضعف الجاهزية في التعامل مع الحاالت الطارئة والمخاطر

 16 تراجع االهتمام بقطاع الزراعه
 17 بالفنون والتراث وتمكين المراةضعف البنية التحتية الشاملة التي تعنى 

 18 ضعف روح المبادرة
 19 ضعف مؤسسة العمل االجتماعي 

 20 ضعف تفعيل اللجان المساندة
 21 ضعف التشبيك بين المؤسسات الشبابية والرياضية
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 الرقم القضية
 22 غياب التواصل مع ابناء المدينة في المهجر

 23 قلة المعلومات االحصائية الموثوقة
 
 
 التنموية  األهداف .3

االهداف التنموية هي عبارة عن العمود الفقري للخطة التنموية والتي ترسم االطار العام للعمل التنموي في المدينة وتجيب عن 
سؤال ) ما الذي نريد عمله لتحقيق ورفع المستوى المعيشي للمواطنين؟( ، كما ان االهداف هي حل للقضايا التي انبثقت من 

 مجاالت التنموية االربعة.التحليل الرباعي لل
 واالهداف التنموية لمدينة البيرة هي: 

 

المجاالت 
 االهداف التنموية التنموية

تية
لتح

ة ا
لبني

 وا
يئة

 الب
جال

م
 

 رفع كفاءة وفاعلية منظومة الصرف الصحي 
 رفع كفاءة نظام تصريف مياه االمطاء

 مطارتوسعة منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه األ
 زيادة الوعي البيئي لدى المواطنين 

 تشجيع االفكار واالبتكارات البيئية لدى طالب المدارس
 تطوير البيئة القانونية لتطوير الوعي البيئي

 تطوير خطة تنفيذ لمقترحات الخطة المرورية
 تحسين البنية التحتية لالرصفة والطرق القائمة 

 تفعيل قانون مواقف المركبات 
 تفعيل مشروع الطريق الدائري

 تشجيع االستخدام االمثل للطاقة البديلة 
 زيادة الوعي في الطاقة البديلة 

 تطوير البيئة القانونية المشجعة الستغالل الطاقة البديلة 
 تطوير ادارة النفايات الصلبة 

 تشجيع سياسة التقليل من النفايات الصلبة 
 االقليميتفعيل مشروع المكب 

كم 
الح

ة و
دار

 اال
جال

م
شيد

الر
 

 رفع كفاءة غرفة الطوارئ لدى البلدية بشريا وتقنيا 
 زيادة قدرة المدينة على مواجهة الحاالت الطارئة 

 صاصتتطوير العالقة مع المؤسسات ذات االخ
 تشجيع مبدء التطوع في المدينة 

 تفعيل لجان االحياء
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المجاالت 
 التنموية

 االهداف التنموية

 المجتمع المدني )نقابات، جمعيات خيرية، اندية، مراكز شبابية(تفعيل التعاون مع مؤسسات 
 تقليص الفترة الزمنية لتقديم الخدمات 

 جودة تقديم الخدمات 
 زيادة رضى المواطن عن الخدمة

 تحديث االنظمة 
 تطوير الهيكلية 

 تطوير منظومة االتصال والتواصل 
 تطوير الوصف الوظيفي القسام البلدية 

 تفعيل جباية الرسوم والمستحقات
 تشجيع روح المبادرة داخليا وخارجيا 

 تطوير العالقة مع مؤسسات التعليم العالي

ية 
تنم

ل ال
مجا

ية 
صاد

القت
ا

 

 المحافظة على التراث واالآثار
 تشجيع القطاع السياحي 
 تشجيع السياحة الحديثة 

 رفع مستوى الخدمات للقطاع االقتصادي
 انعاش االقتصاد في مركز المدينة وشارع نابلس

 تطوير المواصالت العامة
 تطوير وسط المدينة 

 تطوير قاعدة بيانات شاملة
 تعزيز مكانة مدينة البيرة عالميا ومحليا

 تشجيع الشركة مع القطاع الخاص 
 تفعيل وحدة االستثمار

 الترويجتطوير مهارات الشباب ورفع القدرات في 
 رفع الكفاءة في المجال التقني لدى المواطنين

 زيادة تنوع الخبرات المهنية
 دعم المؤسسات المهنية

 تشجيع الزراعة في المدينة 
 تشجيع قطاع الثروة الحيوانية

 
ية 

تنم
ل ال

مجا
عية

تما
الج

ا
 

 تعزيز العالقة مع المؤسسات الرياضية
 تعزيز العالقة مع مؤسسات الشباب

 تنظيم قطاع الرياضة والشباب في المدينة
 تعزيز البنية التحتية والمرافق التعليمية
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المجاالت 
 التنموية

 االهداف التنموية

 توفير بيئة مناسبة للتعليم
 تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية 

 تعميم فكرة المدارس الذكية
 رفع كفاءة الكارد األكاديمي

 رفع تمكين المرأة في المدينة
 الجمعيات النسويةتعزيز التعاون مع 

 تفعيل خطة تمكين ذوي االعاقة 
 تأهيل أولياء االمور للتعامل مع ذوي االعاقة

 توحيد جهود مؤسسات العمل االجتماعي في المدينة
 تطوير المؤسسات المجتمعية العاملة في المدينة

 تفعيل الرقابة الصحية على المنشآت 
 العاملة في هذا المجالتطوير العالقة مع المؤسسات 

 زيادة وعي المواطن بموضوع الرقابة الصحية
 تحسين جودة البيئة في المدينة

 تعزيز صالحيات كوادر البلدية
 تعزيز التواصل مع أبناء المهجر

 تنشيط مأسسة العالقة مع أبناء المهجر
 تعزيز صالحيات كوادر البلدية
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 البرامج التنموية 4

تم تحديد المشاريع التنموية  والتي تعمل على تحقيق األهداف والرؤية التنموية على ارض الواقع  وقابلة للتنفيذ وواقعية  وتم 
 : اعدادها مراعاة المعايير التاليةفي 
  تحقيقها على وتعمل أكثر أو بهدف مرتبطة تكون أن .  
 لتنفيذها الالزمة الموارد توفر . 
  المقترحة لالهداف مسبقا تحديدها تم التي القياس مؤشرات مع تنسجم . 
 تنفيذها دون تحول عوائق يوجد ال  
  التنفيذ على قادرة جهة تتوفر  
 سلفيت لمحافظة اإلستراتيجية  الخطة في وردت والتي التنموية والمشاريع والقضايا التوجهات مع ايضا وتنسجم  
 التالي: النحو على القطاعات على وزعةم المقترحة المشاريع كانت وقد 

 

المجال 
 التنموي

 اسم مكون البرنامج/ المشروع
رقم مكون 
البرنامج/ 
 المشروع

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ا
 

 El/01 كم (1تأهيل أجزاء من شبكة الصرف الصحي. )

 El/02 توسعة محطة التنقية.

 El/03 تطوير محطات الضخ.

 GIS El/04عمل خرائط الصرف الصحي وربطها مع مشروع  

 El/05 معالجة مشكلة الروائح الناتجة من الصرف الصحي.

 El/06 توسعة منظومة الصرف الصحي وشبك مناطق التوسعة الحالية.

 El/07 لتشمل منطقة خلة القرعان  مطارتوسعة شبكة تصريف مياه األ
للمواطنين على مستوى لجان أحياء واألندية عمل ورشات عمل توعوية بيئية 

 الشبابية.
El/08 

 El/09 حمالت إعالمية وإعالنية برفع التوعية البيئية.

 El/10 عمل نشاطات تطوعية من أجل رفع الوعي البيئي

 El/11 وضع سياسات للهيئة المحلية تعنى بالبيئة.

 El/12 البيئية.عمل مسابقات على مستوى المدينة لتعزيز التوعية 

 El/13 عمل دراسة للتخلص من الكالب الضالة.
عمل عطاء مشترك لتنفيذ مشاريع الخطة المرورية للمدى القصير مع رام اهلل 

 El/14 وبيتونيا.

 El/15 إعادة تأهيل طرق قائمة وشق طرق وبناء ارصفة  .
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المجال 
 التنموي

 اسم مكون البرنامج/ المشروع
رقم مكون 
البرنامج/ 
 المشروع

 El/16 تأهيل أرصفة وبناء ارصفة.

 El/17 المرور )اإلشارات الضوئية وإعادة برمجتها(.إعادة دراسة إدارة شبكة 

 El/18 عمل بروتوكول تعاون مع الشرطة من أجل تفعيل قانون المركبات.

 El/19 زيادة عدد مواقف الدفع المسبق ) شارع فلسطين وشارع البلدية(.

 El/20 ( وتأثيث ارصفة.street land scapeعمل مشاريع تحسين مشهد الطرق )

 El/21 تجنيد أموال من أجل تنفيذ الطريق الدائر

 El/22 وضع سياسة للهيئة المحلية لإلستغالل األمثل للطاقة البديلة.

 El/23 إستبدال وحدات اإلنارة في الطرق بوحدات موفرة للطاقة.

 El/24 تمديد شبكات انارة جديدة

 El/25 تأهيل وصيانة شبكة االنارة القديمة 

 El/26 مباني البلدية كمرحلة أولى لمباني موفرة للطاقة.تحويل 

 El/27 شراء مكانس آلية.

 El/28 التواصل مع ذوي االختصاص من أجل تفعيل مشروع المكب

 El/29 عمل ورشات عمل لتقليل النفايات وإعادة تدويرها.

 El/30 عمل دراسة لحركة مركبات تجميع النفايات.

 El/31 شراء حاوية ضاغطة 

شيد
الر

كم 
الح

ة و
دار

اال
 

 GO/01 عمل دورات تدريبية لرفع كفاءة طواقم الطوارئ واألندية واللجان التطوعية.

 GO/02 تجهيز غرفة عمليات  وشراء معدات ) مضخات، مقصات ألخ...(.

 GO/03 عمل خطة طوارئ مع العمليات المشتركة 

 GO/04 من خالل العالقات العامة(.التواصل مع أبناء مدينة البيرة في المهجر ) 

 GO/05 ورشات عمل لزيادة الوعي المجتمعي وأهمية التطوع.
توقيع إتفاقية مع التربية والتعليم من أجل تشجيع التطوع المجتمعي على 

 GO/06 مستوى المدارس.

 GO/07 عمل أيام تطوعية في المدينة.

 GO/08 تفعيل بيت الحكمة والخبرة من خالل مشاريع.
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المجال 
 التنموي

 اسم مكون البرنامج/ المشروع
رقم مكون 
البرنامج/ 
 المشروع

 GO/09 (.GISزيادة كادر )

 GO/10 33/2، 33/1مشروع تسوية حي 

 GO/11 مشروع توسعة المخطط الهيكلي

 GO/12 (.GISشراء برامج مساندة للا )

 GO/13 مشروع تنظيمية وافرازية
وضع سياسات موحدة ) الحرف والصناعات، براءة الذمة، عدم الممانعة، 

 GO/14 األشجار، سياسة التخمين، وضع دليل للزراعة(.شهادة شهود، إزالة 

 GO/15 عمل إتفاقيات مع حماية المستهلك ووزارة الصحة وسلطة جودة البيئة.

 GO/16 تعيين الشواغر.

 GO/17 بناء قدرات.

 GO/18 عمل دراسة للهيكلية.

 GO/19 زيادة الرسوم والمستحقات.

 GO/20 والمستحقات.عمل سياسة لتفعيل جباية الرسوم 

 GO/21 تأهيل كراج البلدية 

 GO/22 التأهيل التقني لدى كوادر قسم الصرف الصحي

 GO/23 ( خارجي.GISرفع قدرات كادر )
دراسة المشاريع الفنية للتخرج لدى طالب الجامعة من اجل تبني المشاريع 

 GO/24 التي تخدم البلدية 

دية
صا

القت
ة ا

نمي
الت

 

 EC/01 للمواقع األثرية الموجودة في المدينة.عمل دراسات 

 EC/02 عمل إحصائيات  للمواقع التراثية في المدينة وعمل احكام خاصة لها.

 EC/03 إعادة تفعيل مشروع أرض الشويكه وترميمها.

 EC/04 عمل خارطة سياحية إلكترونية للمدينة.

 EC/05 زيادة نسبة الخضار في المدينة.

 EC/06 حديقة اإلستقالل والحدائق األخرى.تخضير 

 EC/07 مشروع تهيئة مالعب وحدائق اطفال
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المجال 
 التنموي

 اسم مكون البرنامج/ المشروع
رقم مكون 
البرنامج/ 
 المشروع

 EC/08 مشروع تأهيل المقبرة الجديدة وتوسعتها

 EC/09 مشروع تأهيل المقبرة القديمة

 EC/10 مشروع تأهيل وتطوير مداخل المدينة

 EC/11 انشاء قناة البالوع السياحية 
وكالء سفر وسياحة من أجل تفعيل مركز المعلومات  عمل اتفاقية مع 

 السياحية
EC/12 

 EC/13 إزالة التعديات في المنطقة الصناعية من خالل نظام خاص.

 EC/14 توسعة المخطط الهيكلي.

 EC/15 عمل مشروع تخطيط عمراني لمنطقة وسط المدينة مع االوقاف 

 EC/16 اعادة تفعيل بناء االبار ضمن الترخيص

 EC/17 مشروع استثمار االرض المقابلة للبلدية 

 EC/18 شراء رافعة كهرباء

 EC/19 مشروع شراء اراضي للبلدية

 EC/20 مشروع خصخصة شبكات االنارة في المدينة

 EC/21 استكمال تنفيذ اتفاقية انشاء محطة المواصالت العامة في شمال المدينة 

 EC/22 عمل مشروع احصاء للمنشآت والمباني 

 EC/23 تكملة مشروع التسمية والترقيم وترميز الشقق

 EC/24 إعداد مقترحات مشاريع لجلب إستثمارات خارجية.

 EC/25 وقيع إتفاقيات من أجل تفعيل مركز البيرة لدعم مؤسسات المجتمع المدني.ت

 EC/26 اإلقتصادية.عمل خطة شاملة لوحدة التنمية 

 EC/27 عمل بروتوكول مع هيئة اإلستثمار.

 EC/28 عمل شراكه مع المراكز الثقافية ) الفرنسي(.

 EC/29 إنشاء مدرسة تقنية حديثة إلكترونية.
عمل شراكات وإتفاقيات مع مؤسسات عالمية وبلديات من أجل التدريب 

 EC/30 المهني.
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المجال 
 التنموي

 اسم مكون البرنامج/ المشروع
رقم مكون 
البرنامج/ 
 المشروع

 EC/31 الكترونية في المركز الكوري.عمل دورات صيانة اجهزة 

 EC/32 عمل طرق زراعية للمناطق التي تقع خارج حدود مدينة البيرة.

 EC/33 زراعة األرصفة.

 EC/34 إعادة تطبيق نظام الحدائق المنزلية في رخص البناء.

 EC/35 عمل أيام تسويق زراعي.

 EC/36 عمل دورات متخصصة في مجال الزراعة.

 EC/37 مشروع استغالل مياه المحطة في الري وتشجيع الزراعة

 EC/38 مشروع تشجير وتخضير المدينة وشراء معدات لقسم الزراعة

 EC/39 تنظيم العالقة مع الجمعيات الزراعية من خالل إتفاقية.

عية
تما

الج
ة ا

نمي
الت

 

 SO/01 إنشاء دورات دورية تعزيزية للشباب.

 SO/02 البيرة الدوليمشروع مظالت الستاد 

 SO/03 تنظيم ندوات ولقاءات تعاقد.

 SO/04 تطوير مذكرة تعاون مع المؤسسات الشبابية.

 SO/05 عمل دراسة مسحية إلحتياجات المدارس.

 SO/06 انشاء مبنى تربوي 

 SO/07 صيانة وتطوير التمديدات الكهربائية للمدارس .

 SO/08 المدارس. صيانة وتطوير المرافق الصحية في

 SO/09 عمل مذكرات تفاهم مع الجامعات المحلية مع التعاون المشترك.
عمل إتفاقية مع الوزارة من أجل تطوير المشاركة الطالبية في العمل 

 SO/10 المجتمعي.

 SO/11 عمل إتفاقية مع التربية تسمح باإلستفادة من مرافق المدارس بعد إنتهاء الدوام.

 SO/12 البلدية العامة بقواعد البيانات العالمية البحثية. ربط مكتبة

 SO/13 تركيب نظام تدفئة وتكييف للمكتبة

 SO/14 زراعة مساحات في المدارس

 SO/15 إحتضان النشاطات الالمنهجية لتطوير التعليم والطالب
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المجال 
 التنموي

 اسم مكون البرنامج/ المشروع
رقم مكون 
البرنامج/ 
 المشروع

 SO/16 عمل أيام تطوعية تعنى بالمرأة.

 SO/17 النشاطات التي تعنى بالمرأة.مشاركة المؤسسات المجتمعية في 

 SO/18 عمل دورات للنساء في التعليم الذكي واإللكتروني.

 SO/19 عمل دورات للنساء في التربية الحديثة.

 SO/20 تطوير مهارات التمكين اإلقتصادي لدى المرأة.

 SO/21 تطوير وتحديث خطة تمكين ذوي اإلعاقة.

 SO/22 تركيب مصعد للمكتبة

 SO/23 عمل مسح للمباني العامة لجاهزيتها لإلستخدام من قبل المعاقين.

 SO/24 موائمة مباني عامة لذوي االعاقة
مل دورات تدريب ألولياء األمور بالتعاون مع الجهات ذات اإلختصاص في ع

 SO/25 مجال التعامل مع ذوي اإلعاقة.

 SO/26 ي االعاقة وكبار السنعمل اتفاقيات تعاون مع الجمعيات التي تعنى بذو

 SO/27 عمل دراسة وإحصائيات لذوي اإلعاقة في المدينة.

 SO/28 عمل إتفاقيات تعاون مع مؤسسات العمل االجتماعي.

 SO/29 انشاء مركز بحثي

 SO/30 للمكتبة العامة  libs system.netتحديث البرنامج االلكتروني 

 SO/31 في مجال العمل المجتمعي.حصر المؤسسات الدولية العاملة 

 SO/32 عمل أيام مجانية للمتطوعين عالمية.

 SO/33 الحصول على ضابطة قضائية  

 SO/34 رفع كفاءة كوادر البلدية في الرقابة الصحية.

 SO/35 توقيع بروتوكول تعاون مع المؤسسات ذات العالقة في الرقابة الصحية.
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 والتقييم خطط التنفيذ، والمتابعة
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 خطة التنفيذ .1

 مصفوفة خطة التنفيذ الرباعية: 1.1
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وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 
اسم مكون البرنامج/ 

 المشروع

وع
شر

الم
ج/

نام
لبر

ن ا
مكو

قم 
ر

 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000 
 شيكل

تصنيف مكون  خطة
البرنامج/المشروع حسب 

 توفر التمويل

 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجهة المرشحة للتنفيذ
 المضمونة والمحتملة فقط 

 الصرف السنوي 
X 1000 شيكل 

غير الهيئة  الهيئة المحلية
 المحلية/الشريك

غير الهيئة  المحليةالهيئة 
 المحلية/الشريك

مضم الرابعة الثالثة الثانية األولى
 ون

حدد القسم  متمنى محتمل
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهة
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة
1000 
 شيكل

 حدد الجهة

قيمة 
المساهمة 

1000 
 شيكل 

البيئة 
والبنى 
 التحتية

تأهيل أجزاء من شبكة 
 (كم 6الصرف الصحي. )

El/
01 

الصرف    * 750 750 750 450 2700
 الصحي

موازنة   _
 عامة

450 _ _ 

 توسعة محطة التنقية.
El/
02 3600 900 900 900 900 *   

الصرف 
 KFW - الصحي

موازنة 
 KFW 2700 900 عامة

/El تطوير محطات الضخ.
03 

الصرف    * 1000 1000 1000 1000 4000
 الصحي

موازنة  _ -
 عامة

1,000 _ _ 

عمل خرائط الصرف 
الصحي وربطها مع 

 GISمشروع  
El/
0 

600 500 100 0 0 *   GIS - _ 
موازنة 

 _ _ 600 عامة

إنشاء محطة تنقية في 
 مناطق السالمية.

1000 0 0 0 1000   * 
الصرف 
 الصحي

- - - - _ _ 

عمل دراسة إلعادة 
  *  0 30 0 0 30 استخدام الحمأة.

الصرف 
 _ _ 30 - - - الصحي

معالجة مشكلة الروائح 
الناتجة من الصرف 

 الصحي.

El/
05 100 100 0 0 0 *   

الصرف 
 _ _ الصحي

موازنة 
 _ _ 100 عامة

توسعة منظومة الصرف 
الصحي وشبك مناطق 

 التوسعة الحالية.

El/
06 800 200 200 200 200 *   

الصرف 
 _ _ الصحي

موازنة 
 _ _ 800 عامة

توسعة شبكة تصريف 
لتشمل  مطارمياه األ

منطقة خلة القرعان ، 
شارع المنصورة في 
المنطقة الصناعية وشارع 
عبد القادر الحسينيي 

 منطقة الجور الفوقا

El/
07 

 _ _ الهندسة   * 400 400 400 400 1600
موازنة 

 عامة
400 _ _ 

شراء جهاز فحص 
بكة الصرف وصيانة ش

الصحي وتصريف المياه 
 الفارة(.)

350 0 0 350 0  *  
قسم العطاءات / 
 الصرف الصحي

- - 
موازنة 

 عامة
350 - - 
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عمل ورشات عمل 
توعوية بيئية للمواطنين 
على مستوى لجان أحياء 

 واألندية الشبابية.

El/
08 

14 3.5 3.5 3.5 3.5 *   

الصحة 
/الدائرة الثقافية 

/االعالقات 
 العامة

 - _ 14 تشغيلية _ _

حمالت إعالمية وإعالنية 
 برفع التوعية البيئية.

El/
09 

40 10 10 10 10 *   
الصحة 

والعالقات 
 العامة

موازنة  _ _
 عامة

40 _ - 

عمل ننشاطات تطوعية 
من أجل رفع الوعي 

/El البيئي
10 
  
  

16 4 4 4 4 *   
صحة / دائرة 
الثقافة/العالقا
 ت العامة

موازنة  _ _
 عامة

16 _ - 

وضع أنظمة للهيئات 
المحلية لتشجيع الوعي 

 البيئي.
االدارة العامة   *  0 0 3.5 0 3.5

 / الصحة
موازنة  - -

 عامة
3.5 - - 

وضع إجراءات وعقوبات 
 في نظام النفايات الصلبة.

االدارة العامة   *  0 0 3.5 0 3.5
 /الصحة

موازنة  - -
 عامة

3.5 - - 

وضع سياسات للهيئة 
 المحلية تعنى بالبيئة.

El/
11 

35 35 0 0 0 *   
االدارة العامة 

 /الصحة
_ _ 

موازنة 
 عامة

35 _ - 

عمل مسابقات على 
مستوى المدينة لتعزيز 

 التوعية البيئية.

El/
12 

32 8 8 8 8 *   
العالقات 
العامة / 
 الصحة

موازنة  _ _
 عامة

32 _ - 

عمل دراسة للتخلص من 
 الكالب الضالة.

El/
13 

 - _ 0 _ _ _ االصحة   * 0 0 0 0 0

عمل عطاء مشترك لتنفيذ 
مشاريع المدى القصير مع 

 رام اهلل وبيتونيا.

El/
14 1400 1400    *   

قسم الهندسة 
/وحدة التعاون 

 المشترك

البنك 
 الدولي

مساهمة 
مالية/فن

 ي

موازنة 
 400 عامة

البنك 
 1000 الدولي

إعادة تأهيل طرق قائمة  
 وشق طرق.

El/
15 

 _ _ دائرة الهندسة   * 6000 6000 6000 5600 23600
موازنة 

 عامة
23600 _ - 

بناء ارصفة وتأهيل 
 ارصفة 

El/
16 

موازنة  _ _ دائرة الهندسة   * 900 900 900 900 3600
 عامة

3600 _  

إعادة دراسة إدارة شبكة 
المرور )اإلشارات 
الضوئية وإعادة 

 برمجتها(.

El/
17  

موازنة  _ _ قسم الكهرباء   * 0 0 0 150 150
 عامة

150,000 _  
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إنشاء عطاء من أجل  
تطبيق بنود من قانون 
المركبات والتطوير 

 اإللكتروني. 

 - - االدارة العامة  *  0 0 200 0 200
موازنة 

 عامة
200   

عمل بروتوكول تعاون 
مع الشرطة من أجل 

/El تفعيل قانون المركبات.
18 

موازنة  _ _ االدارة العامة   * 0 0 0 1 1
 عامة

1,000 _  

توسعة المفارق لزيادة 
  *  100 100 100 0 300 الحركة على اليمين.

الهندسة / 
 - - التخطيط

موازنة 
  - 300 عامة

زيادة عدد مواقف الدفع 
المسبق ) شارع فلسطين 

 وشارع البلدية(.

El/
19 

 _ _ الهندسة   * 0 0 0 0 0
موازنة 

 عامة
0 - - 

إستمالك مؤقت ألراضي 
شارع نابلس، وشارع 
البلدية مقابل الهالل أرض 

 دحدول.

االدارة العامة   *  336 336 336 0 1008
 / التخطيط

موازنة  - -
 عامة

1008 - - 

زيادة عدد الخلجان ما 
 أمكن.

موازنة  - - الهندسة  *  0 100 0 0 100
 عامة

100 - - 

مشاريع تحسين مشهد 
 street landالطرق )

scape وتأثيث )
 األرصفة.

El/
20 

300 0 100 100 100 *   
التخطيط / 
الزراعة / 

 الهندسة
- - 

موازنة 
 عامة

300 - - 

زيادة عدد اإلشارات 
 المرورية.

100 0 100 0 0  *  
الهندسة/ 
 االشغال

- - 
موازنة 

 عامة
100 - - 

وضع نظام إلكتروني 
لتوجيه السير عن الحركة 

 واإلزدحام.
االدارة العامة/   *  0 1000 0 0 1000

 الحركة
موازنة  - -

 عامة
1000 - - 

وضع دليل ألعمال وضع 
اإلشارات المرورية 

 وتنفيذها.
35 0 35 0 0  *  

االدارة العامة 
 / قسم االشغال

- - 
موازنة 

 عامة
35 - - 

تجنيد أموال من أجل تنفيذ 
 الطريق الدائر

El/
21 

4 4 0 0 0 *   
االدارة العامة 

/ وحدة 
 التعاون

_ _ 
موازنة 

 عامة
4 _ - 

عمل دراسة تحليلية 
إليجاد أفضل البدائل 

 إلستغالل الطاقة البديلة.
 - - قسم الكهرباء  *  0 0 35 0 35

موتزنة 
 - - 35 عامة
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وضع سياسة للهيئة 
المحلية لإلستغالل األمثل 

 للطاقة البديلة.

El/
22 

االدارة العامة    * 0 0 0 3.5 3.5
 / قسم الكهرباء

موازنة  - -
 عامة

3.5 - - 

إستبدال وحدات اإلنارة 
في الطرق بوحدات موفرة 

 للطاقة.

El/
23 

سلطة  قسم الكهرباء   * 100 100 100 100 400
 الطاقة

فني / 
 مالي

موازنة 
 عامة

سلطة  300
 الطاقة

100 

/El تمديد شبكات انارة جديدة
24 

موازنة  _ _ قسم الكهرباء   * 0 0 0 700 700
 عامة

700 _ - 

تأهيل وصيانة شبكة 
 االنارة القديمة 

El/
25 

 _ _ قسم الكهرباء   * 0 0 0 400 400
موازنة 

 عامة
400 _ - 

تحويل مباني البلدية 
كمرحلة أولى لمباني 

/El موفرة للطاقة.
26 

موازنة  _ _ قسم الكهرباء   * 0 0 0 300 300
 عامة

300,000 _ - 

 - - - - - - قسم الكهرباء *   490 0 0 0 490 بناء وحدات شمسية 

/El شراء مكانس آلية.
27 

الصحة /    * 0 0 0 800 800
 الحركة

موازنة  _ _
 عامة

800,000 _ - 

التواصل مع ذوي 
االختصاص من أجل 

 تفعيل مشروع المكب

El/
28 
  

3.5 3.5 0 0 0 *   
الصحة / 

 - - 3,500 تشغيلية _ _ االدارة العامة

شراء سيارة شطف 
  *  0 0 600 0 600 لألرصفة.

الصحة / 
 - - الحركة

موازنة 
 - - 600 عامة

عمل دراسة لوضع بدائل 
 ألفضل وضع للحاويات.

الصحة   *  0 0 35 0 35
 والحركة

موازنة  - -
 عامة

35 - - 

وضع سالل نفايات 
صغيرة في الطرق 

 العامة.
80 0 0 80 0  *  

الصحة 
 - - واالشغال

موازنة 
 - - 80 عامة

دراسة عمل مشروع 
 الذبال

35 0 35 0 0  *  
الصرف 
الصحي 
 والصحة

موازنة  - -
 عامة

35 - - 

عمل ورشات عمل لتقليل 
 النفايات وإعادة تدويرها.

El/
29 

14 3.5 3.5 3.5 3.5 *   
الصحة / 
العالقات 

 العامة

المدارس 
 الخضراء

المدارس  10.5 تشغيلية فني
 الخضراء

3.5 

تخفيف المخالفات للبيئة 
ومن خالل ربطها ببراءة 

 الذمة.
1 0 0 1 0  *  

االدارة العامة 
/ الصحة / 
 التنظيم والبناء

موازنة  - -
 عامة

1 - - 
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عمل دراسة لحركة 
 مركبات تجميع النفايات.

El/
30 

 - - 3.5 تشغيلية _ _ GISالصحة /   * 0 0 0 3.5 3.5

إلزام المستشفيات لعمل 
إتالف للنفايات الطبية 

 عبر الحرق الصحي.
موازنة  - - الصحة  *  0 3.5 0 0 3.5

 عامة
3.5 - - 

شراء اربع حاويات 
 ضاغطة

El/
31 

الصحة / قسم    * 140 140 140 140 560
 المشتريات

- _ 
موازنة 
عامة 
 تطويرية

560 _  

شراء مركبات تجميع 
 الصحة  *  1050 1050 1050 0 3150 نفايات 

مجلس 
الخدمات 
المشترك 
للنفايات 
الصلبة / 
صندوق 
 البلديات

مالي / 
 فني

موازنة 
 0 عامة

مجلس 
الخدمات 
المشترك 
للنفايات 
الصلبة / 
صندوق 
 البلديات

3150 

عمل دراسة ألفضل 
البدائل إلعادة تدوير 

 البالستيك والكرتون.
 - - الصحة  *  0 0 35 0 35

موازنة 
 عامة

35 - - 

        13495 13569.5 13187 14119.5 54371 المجموع الجزئي

 تنمية
االقتصاد 
 المحلي

عمل دراسات للمواقع 
األثرية الموجودة في 

 المدينة.

EC
 _ - 0 _ _ _ التخطيط   * 0 0 0 0 0 01/

عمل إحصائيات  للمواقع  
التراثية في المدينة وعمل 

 احكام خاصة لها.
EC
/02 
  
  
  

موازنة  _ _ التخطيط   * 0 0 0 150 150
 عامة

150 - _ 

عمل إحصائيات 
ودراسات لمواقع عيون 

 المياه.
موازنة  - - التخطيط  *  0 0 3.5 0 3.5

 عامة
3.5 - - 

عمل منشورات ترويجية 
   * 10 10 10 0 30 سياحية.

قسم العالقات 
 العامة

وزارة 
 فني السياحة

موازنة 
 30 عامة

وزارة 
 0 السياحة

إحصائية المقامات  
 الموجودة في المدينة.

وزارة  التخطيط    0 3.5 0 0 3.5
 السياحة

موازنة  فني
 عامة

وزارة  3.5
 السياحة

0 
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إعادة تفعيل مشروع 
 أرض الشويكه وترميمها.

EC
/03 

 التخطيط   * 0 0 0 0 0
وزارة 
السياحة 
 واآلثار

موازنة  فنية
 عامة

0 
وزارة 
السياحة 
 واآلثار

 فنية

عمل خارطة سياحية 
 إلكترونية للمدينة.

EC
/04 

11 11 0 0 0 *   
العالقات 

 _ _ العامة
موازنة 

 _ _ 11,000 عامة

عمل يافطات تعريفية 
 سياحية.

15 0 15 0 0  *  

العالقات 
العامة / 
الهندسة / 
 التخطيط

وزارة 
السياحة 
 واالثار

 15 - فني
وزارة 
السياحة 
 واالثار

 فني

عمل مسار سياحي 
 للمدينة.

200 0 0 0 200   * 
التخطيط / 
العالقات 

 العامة

وزارة 
 السياحة

 - - - - فني

عمل جداريات جميلة في 
 المدينة.

موازنة  - - التخطيط  *  100 100 100 0 300
 عامة

300 - - 

زيادة نسبة الخضار في 
 المدينة.

EC
 _ _ ,40 تشغيلية _ _ الصحة   * 40 40 40 40 160 05/

تخضير حديقة اإلستقالل 
 والحدائق األخرى.

EC
/06 

 الصحة   * 100 100 100 290 590
المستحضرا
ت الطبية 

 القدس
 مالي

موازنة 
 عامة

550 
المستحضرا
ت الطبية 

 القدس
40 

عمل مهرجان سياحي 
 تراثي سنوي.

العالقات   *  210 210 210 0 630
 العامة

مؤسسة 
 شباب البيرة

مالي / 
 فني

موازنة 
 عامة

مؤسسة  210
 شباب البيرة

420 

المشاركة الدولية للترويج 
 للمدينة.

300 0 100 100 100  *  

العالقات 
العامة / 
التنمية 

 االقتصادية

- - 
موازنة 

 عامة
300 - - 

 االدارة العامة *   0 0 35 0 35 مشروع ادارة الخان.
وزارة 
السياحة 
 واالثار

- 
موازنة 
 - - 35 تشغيلية

عمل نظام تسهيالت 
للمباني السياحية 

 واإلستخدام السياحي.
10 0 0 10 0  *  

االدارة العامة 
/ التنظيم 
والبناء / 
 الهندسة

- - 
موازنة 

 عامة
10 - - 

وضع يافطات تعريفية 
  *  0 184 0 0 184 وإرشادية في المدينة.

الهندسة / 
 - - التخطيط

موازنة 
 - - 184 عامة

مشروع تهيئة مالعب 
 وحدائق اطفال

EC
/07  

التخطيط    * 950 950 950 939 3789
 /الهندسة

مالي/  بريكو
 فني

موازنة 
 عامة

 239 بريكو 3550
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مشروع تأهيل المقبرة 
 الجديدة وتوسعتها

EC
/09 1500 1500 0 0 0 *   

التخطيط 
 _  /الهندسة

موازنة 
 - _ 1,500 عامة

مشروع تأهيل المقبرة 
 القديمة

EC
/10 

التخطيط    * 0 0 0 350 350
 /الهندسة

موازنة  _ 
 عامة

350 _ - 

مشروع تأهيل وتطوير 
 مداخل المدينة

EC
 _  التخطيط   * 0 0 0 750 750 11/

موازنة 
 - _ 750 عامة

انشاء قناة البالوع 
 السياحية 

EC
/12 

100 100 0 0 0 *   
الهندسة 
 /التخطيط

 _ 
موازنة 

 عامة
100 _ - 

عمل اتفاقية مع وكالء 
 سفر وسياحة

EC
/13 10.5 3.5 3.5 3.5 0 *   

العالقات 
 - _ 10.5 تشغيلية _ _ العامة

إزالة التعديات في المنطقة 
الصناعية من خالل نظام 

 خاص.

EC
/14
  

3.5 3.5 0 0 0 *   
قسم التنفيذ / 
 التنظيم والبناء

 - _ 3.5 تشغيلية _ _

توسيع منطقة الحرف 
 والصناعات الخفيفة.

 - - 0 - - - التخطيط   * 0 0 0 0 0

تشجيع الحرف 
والصناعات خارج حدود 

 المدينة.
المالية /   *  0 0 0 0 0

 االدارة العامة
- - - 0 - - 

دراسة عمل محطة نقل 
  *  0 0 35 0 35 عام في شارع نابلس

التخطيط 
 - - واالدارة العامة

موازنة 
 - - 35 عامة

عمل مشروع تخطيط 
عمراني لمنطقة وسط 

 المدينة مع االوقاف 

EC
 التخطيط   * 0 0 0 112.5 112.5 15/

وزارة 
 فني االوقاف

موازنة 
 112.5 عامة

وزارة 
  االوقاف

اعادة تفعيل بناء االبار 
 ضمن الترخيص

EC
/16 

  _ 0 _ _ _ التنظيم والبناء   * 0 0 0 0 0

مشروع استثمار االرض 
 المقابلة للبلدية 

EC
/17 4000 4000 0 0 0 *   

االدارة العامة 
 _ _ /التخطيط

موازنة 
  _ 4,000 عامة

EC شراء رافعة كهرباء
/18 

الكهرباء    * 0 0 0 480 480
 والحركة

موازنة  _ _
 عامة

480 _  

مشروع شراء اراضي 
 للبلدية

EC
/19 10000 5000 0 5000 0 *   

االدارة العامة 
 _ _ /التخطيط

موازنة 
  _ 5,000 عامة

مشروع خصخصة 
 شبكات االنارة في المدينة

EC
/20 

االدارة العامة    * 0 0 0 300 300
 والكهرباء

موازنة  _ _
 عامة

300 _  
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استكمال اتفاقية انشاء 
محطة المواصالت العامة 

 في شمال المدينة 

EC
/21 

500 500 0 0 0 *   
االدارة العامة 
/ التخطيط 

/GIS 
موازنة  _ _

 عامة
500 _  

عمل مشروع احصاء 
 للمنشآت والمباني 

EC
/22 182.25 182.25 0 0 0 *   

التخطيط 
/GIS /

الحرف 
 والصناعات

وزارة 
 فني االحصاء

موازنة 
 182.25 عامة

وزارة 
  االحصاء

تكملة مشروع التسمية 
 والترقيم وترميز الشقق

EC
/23 

 _ _ GISالصيانة /   * 0 0 0 146.5 146.5
موازنة 

  _ 146.5 عامة

عمل قاعدة بيانات 
 الكترونية 

602 0 602 0 0 *   
االدارة العامة 

/ التنمية 
 االقتصادية

VNG 
فني 
 ومالي

- - VNG 602 

عمل موقع الكتروني  
بجميع الحرف الموجودة 
في المدينة بمختلف 

 اللغات.

 

المالية    * 0 200 0 0 200
 واالدارة العامة

موازنة  - -
 عامة

200 - - 

التواصل مع المدن التي 
يوجد بينها وبين البلدية 
توأمة أو عالقة تعاون من 
أجل ترويج منتجات 

 المدينة.

العالقات  *   3.5 3.5 3.5 0 10.5
 العامة

 - - 10.5 تشغيلية - -

 *   0 0 10 0 10 تفعيل حاضنة االعمال.
التنمية 

 - - االقتصادية
موازنة 

 - - 10 عامة

وضع سياسات جاذبة  
للتعامل مع القطاع 

 الخاص
10 0 10 0 0 *   

التنمية 
 - - االقتصادية

موازنة 
 - - 10 عامة

توقيع شراكات مع 
مؤسسات المجتمع االهلي 

 والقطاع الخاص.
3.5 0 3.5 0 0 *   

التنمية 
االقتصادية/ 
 االدارة العامة

- - 
موازنة 

 - - 3.5 عامة

إعداد مقترحات مشاريع 
لجلب إستثمارات 

EC خارجية.
/24 

140 
35 
 35 35 35 *   

التنمية 
 - - االقتصادية

موازنة 
 - - 140 عامة

تاأسيس شركة لتشجيع 
   * 0 0 3.5 0 3.5 اإلستثمار.

التنمية 
 - - 3.5 تشغيلية - - االقتصادية
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توقيع إتفاقيات من أجل 
تفعيل مركز البيرة لدعم 
 مؤسسات المجتمع المدني.

EC
/25 

0 0 0 0 0  *  
االدارة العامة 

/ التنمية 
 االقتصادية

موازنة  _ _
 عامة

0 _  

عمل خطة شاملة لوحدة 
 التنمية اإلقتصادية.

 E
C/
26 

التنمية    * 0 0 0 35 35
 االقتصادية

موازنة  _ _
 عامة

35 _  

عمل بروتوكول مع هيئة 
 اإلستثمار.

EC
/27 

التنمية    * 0 0 0 1 1
 االقتصادية

  _ 1 تشغيلية _ _

المشاركة في المؤتمرات 
 اإلستثمارية.

42 0 14 14 14 *   
التنمية 

 االقتصادية
_ _ 

موازنة 
 عامة

42 _  

المشاركة في معارض 
 *   20 20 20 0 60 ترويجية.

التنمية 
  _ - - _ _ االقتصادية

عمل شراكه مع المراكز 
 الثقافية ) الفرنسي(.

EC
/28 3.5 3.5 0 0 0  *  

االدارة العامة 
/ العالقات 

 العامة
  _ 3.5 تشغيلية _ _

إنشاء مدرسة تقنية حديثة 
 إلكترونية.

EC
/29 

20000 2000 9000 9000 0 *   
التخطيط / 

 الهندسة
_ _ 

موازنة 
 عامة

20,000 _  

المشاركة في عمل يوم 
توظيفي لخريجي 
المؤسسات المهنية 

 والتقنيه.

 - - - - - - االدارة العامة   * 0 0 0 0 0 

عمل شراكات وإتفاقيات 
مع مؤسسات عالمية 
وبلديات من أجل التدريب 

 المهني.

EC
/30 

14 3.5 3.5 3.5 3.5  *  
العالقات 

 العامة
 - - 3,500 تشغيلية _ _

عمل دورات صيانة 
اجهزة الكترونية في 

 المركز الكوري.

EC
 - - 0 تشغيلية _ _ االدارة العامة   * 0 0 0 0 0 31/

عمل طرق زراعية 
للمناطق التي تقع خارج 

EC حدود مدينة البيرة.
/32 

 - - 3,500 تشغيلية _ _ الهندسة   * 3.5 3.5 3.5 3.5 14

تطوير المشتل في 
 - - الزراعة   * 50 50 100 0 200 المحطة.

موازنة 
 - - 200 عامة

EC زراعة األرصفة.
/33 

موازنة  - - الزراعة   * 60 60 60 60 240
 عامة

240 - - 
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إعادة تطبيق نظام الحدائق 
 المنزلية في رخص البناء.

EC
 - - 0  - - التنظيم والبناء   * 0 0 0 0 0 34/

 عمل أيام تسويق زراعي.

EC
/35
  

العالقات    * 3.5 3.5 3.5 3.5 14
 العامة

 - _ 3,500 تشغيلية _ _

ترخيص حرفة مزارع 
حيوانية في مناطق خارج 

 المخطط الهيكلي.
0 0 0 0 0 *   

االدارة العامة 
 - - 0 - - - والمالية

ترويج المنتجات الزراعية 
 سواء نباتية أو حيوانية.

10 0 10 0 0   * 
االدارة العامة 

/ التنمية 
 االقتصادية

موازنة  - -
 عامة

10 - - 

مل دورات متخصصة ع
 في مجال الزراعة.

EC
/36 

40 10 10 10 10 *   
الصحة / 
العالقات 

 العامة
 - _ 10 تشغيلية _ _

مشروع استغالل مياه 
المحطة في الري وتشجيع 

 الزراعة

EC
/37 

0 0 0 0 0 *   
الصحة / 
الصرف 
 الصحي

 - _ 0 تشغيلية _ _

مشروع تشجير وتخضير 
المدينة وشراء معدات 

 لقسم الزراعة

EC
/38 

 _ _ الزراعة   * 100 100 100 350 650
موازنة 

 عامة
350 _ - 

عمل مشاريع زراعية 
لالراضي خارج المخطط 

 الهيكلي.
 60 0 20 20 20 *   

االدارة العامة/ 
 - - الصحة

موازنة 
 - - 60 عامة

تنظيم العالقة مع 
الجمعيات الزراعية من 

 خالل إتفاقية.

EC
/39 3.5 3.5 0 0 0  *  

الصحة 
 - _ 3,500 تشغيلية _ _ واالدارة العامة

        2033 16234 11614 17366.8 47247.8 المجموع الجزئي

التنمية 
االجتماع

 ية

زيادة المساحة المستغلة 
 .للمؤسسات الرياضية

SO
/01 

1000 0 0 0 1000  *  
التخطيط / 
 - - االدارة العامة

موازنة 
 - - 1000 عامة

إنشاء رابطة أندية في 
 .المدينة

 - - 3.5 تشغيلية - - الدائرة الثقافية *   0 3.5 0 0 3.5

عمل مسابقات رياضية 
  *  10 10 10 0 30 .مشتركة متنوعة

الدائرة الثقافية 
/ العالقات 

 العامة
- - 

موازنة 
 - - 30 عامة

إنشاء دورات دورية 
 - - 0 - - - الدائرة الثقافية   * 0 0 0 0 0 .تعزيزية للشباب
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عمل مهرجان رياضي 
  *  105 105 105 0 315 .لبطولة البيرة

العالقات 
 - - العامة

موازنة 
 - - 315 عامة

مشروع مظالت الستاد 
 البيرة الدولي

SO
/02 

موازنة  - - الهندسة   * 0 0 0 1000 1000
 عامة

1000 - - 

تنظيم ندوات ولقاءات 
 .تعاقد

SO
/03 

 الدائرة الثقافية   * 10 10 10 9.6 39.6

التربية 
التعليم / 
وزارة 
الثقافة/ 

مركز بيت 
المقدس 
لالدب/ 
االمن 

الوطني / 
الجمعيات 
المدينة/ 
المجلس 
الموحد 
الولياء 
 االمور

 39.6 تشغيلية _

التربية 
التعليم / 
وزارة 
الثقافة/ 

مركز بيت 
المقدس 
لالدب/ 
االمن 

الوطني / 
الجمعيات 
المدينة/ 
المجلس 
الموحد 
الولياء 
 االمور

 

تطوير مذكرة تعاون مع 
 .المؤسسات الشبابية

SO
 الدائرة الثقافية   * 0 0 0 0 0 04/

متندي 
 0 تشغيلية _ شارك

متندي 
 - شارك

عمل دراسة مسحية 
SO .إلحتياجات المدارس

/05 

التربية  الهندسة   * 0 0 0 0 0
 والتعليم

التربية  0 معارف فني
 والتعليم

- 

   * 0 5600 0 0 5600 .بناء مدرسة ثانوية ذكور
الهندسة 
 والتخطيط

التربية 
 والتعليم

 5600 معارف فني
التربية 
 والتعليم

- 

  انشاء مبنى تربوي
SO
 الهندسة   * 0 0 0 3000 3000 06/

التربية 
 3,000 معرف فني والتعليم

التربية 
 - والتعليم

صيانة وتطوير التمديدات 
 . الكهربائية للمدارس

SO
/07 

التربية  الهندسة   * 0 0 500 500 1000
 والتعليم

التربية  500 معرف فني
 والتعليم

- 

صيانة وتطوير المرافق  
 .الصحية في المدارس

SO
/08 400 100 100 100 100 *   

الهندسة / 
 الصيانة

التربية 
 100 معرف فني والتعليم

التربية 
 - والتعليم

عمل قاعات مدرسية 
 .صفية

20
0 

الهندسة /    * 0 100 100 0 200
 الصيانة

التربية 
 والتعليم

التربية  200 معرف فني
 والتعليم

- 

عمل مذكرات تفاهم مع 
الجامعات المحلية مع 

 .التعاون المشترك

SO
/09 3.5 3.5 0 0 0 *   

االدارة العامة/ 
العالقات 

 العامة
 - _ 3,500 تشغيلي _ _
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تحديث دليل تصميم 
 *   0 0 35 0 35 .المدارس مع التربية

الهندسة 
 والتخطيط

التربية 
 والتعليم

فني 
 - - - - ومالي

عمل إتفاقية مع الوزارة 
من أجل تطوير المشاركة 
الطالبية في العمل 

 .المجتمعي

SO
 1,000 تشغيلي _ _ الدائرة الثقافية   * 0 0 0 1 1 10/

التربية 
  والتعليم

عمل إتفاقية مع التربية 
تسمح باإلستفادة من 
مرافق المدارس بعد 

SO .إنتهاء الدوام
/11 

 0 تشغيلي _ _ االدارة العامة   * 0 0 0 0 0
التربية 
  والتعليم

 15عمل صيانة لاا  
 الهندسة   * 1700 1700 1700 0 5100 .مدرسة حكومية

التربية 
 5100 معرف فني والتعليم

التربية 
 - والتعليم

تزويد المدارس بتقنية 
 .التعليم الذاتي

التربية  الهندسة  *  0 0 150 0 150
 والتعليم

التربية  150 معرف فني
 والتعليم

- 

ربط مكتبة البلدية العامة 
بقواعد البيانات العالمية 

SO .البحثية
/12 

  _ 140 تشغيلي _ _ الدائرة الثقافية   * 0 0 0 140 140

بناء مظالت في ساحات 
 الهندسة   * 0 0 150 0 150 المدارس

التربية 
 150 معرف فني والتعليم

التربية 
 - والتعليم

تركيب نظام تدفئة 
 وتكييف للمكتبة

SO
/13 

التربية  الهندسة   * 0 0 0 400 400
 والتعليم

التربية  400 معرف فني
 والتعليم

- 

زراعة مساحات في 
 المدارس

SO
  _ 300 تشغيلي _ _ الزراعة   * 75 75 75 75 300 14/

إحتضان النشاطات 
الالمنهجية لتطوير التعليم 

 والطالب

SO
/15 

  _ 48 تشغيلي _ _ الدائرة الثقافية   * 12 12 12 12 48

عمل أيام تطوعية تعنى 
 .بالمرأة

SO
/16 

  _ 14 تشغيلية _ _ عالقات عامة   * 3.5 3.5 3.5 3.5 14

مشاركة المؤسسات 
المجتمعية في النشاطات 

 .التي تعنى بالمرأة

SO
/17 

  _ 0 تشغيلية _ _ عالقات عامة   * 0 0 0 0 0

عمل دورات للنساء في 
التعليم الذكي 

 .واإللكتروني

SO
/18 

موازنة  _ _ عالقات عامة   * 7 7 7 7 28
 عامة

28 _  

عمل دورات للنساء في 
 .التربية الحديثة

SO
 _ _ عالقات عامة   * 3.5 3.5 3.5 3.5 14 19/

موازنة 
   3.5 عامة
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تطوير مهارات التمكين 
 .اإلقتصادي لدى المرأة

SO
 _ _ عالقات عامة   * 1 1 1 1 4 20/

موازنة 
   4 عامة

تطوير وتحديث خطة 
 .تمكين ذوي اإلعاقة

SO
/21 

موازنة  _ _ تخطيط   * 0 0 0 0 0
 عامة

0   

 تركيب مصعد للمكتبة
SO
/22 

 _ _ هندسة   * 0 0 0 200 200
موازنة 

 عامة
200   

عمل مسح للمباني العامة 
لجاهزيتها لإلستخدام من 

 .قبل المعاقين

SO
/23 

موازنة  _ _ تخطيط   * 0 0 0 0 0
 عامة

0   

موائمة مباني عامة لذوي 
 االعاقة

SO
/24 

موازنة  _ _ تخطيط   * 0 0 0 100 100
 عامة

100   

عمل دورات تدريب 
ألولياء األمور بالتعاون 
مع الجهات ذات 
اإلختصاص في مجال 

 .التعامل مع ذوي اإلعاقة

SO
 _ _ الدائرة الثقافية   * 1 1 1 1 4 25/

موازنة 
   4 عامة

عمل اتفاقيات تعاون مع 
الجمعيات التي تعنى 
 بذوي االعاقة وكبار السن

SO
/26 

1 1 0 0 0 *   
عالقات عامة 

/ التأهيل 
 المجتمعي

_ _ 
موازنة 

 عامة
1   

عمل دراسة وإحصائيات 
 .لذوي اإلعاقة في المدينة

SO
/27 

التأهيل    * 0 0 0 0 0
 المجتمعي

موازنة  _ _
 عامة

0   

عمل إتفاقيات تعاون مع  
مؤسسات العمل 

SO .االجتماعي
/28 

عالقات عامة    * 0 0 0 0 0
 /ادارة عامة

موازنة  _ _
 عامة

0   

إنشاء قاعدة معلومات عن 
مؤسسات العمل 

 .المجتمعي
موازنة  - - الدائرة الثقافية   * 0 0 10 0 10

 عامة
10 - - 

SO انشاء مركز بحثي
/29 

 - - 42 تشغيلية - - الدائرة الثقافية   * 0 0 0 42 42

تحديث البرنامج 
 libsااللكتروني 

system.net  للمكتبة
 العامة 

SO
/30 

موزنة  - - الدائرة الثقافية  *  0 0 0 49 49
 عامة

49 - - 

حصر المؤسسات الدولية 
العاملة في مجال العمل 

 .المجتمعي

SO
 _ _ الدائرة الثقافية   * 0 0 0 0 0 31/

موازنة 
 - _ 0 عامة
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التواصل مع مؤسسات 
الدولة العاملة في مجال 

 .العمل اإلجتماعي
موازنة  - - الدائرة الثقافية  *  0 0 0 0 0

 عامة
0 - - 

عمل أيام مجانية 
 .للمتطوعين عالمية

SO
 _ _ عالقات عامة   * 10 10 10 10 40 32/

موازنة 
  _ 40 عامة

الحصول على ضابطة 
 قضائية 

SO
/33 

موازنة  _ _ الصحة  *  0 0 0 0 0
 عامة

0 _  

رفع كفاءة كوادر البلدية 
 .في الرقابة الصحية

SO
/34 

 الصحة   * 10 10 10 0 30
وزارة 
  _ 30 تشغيلية فني الصحة

تحديث تفعيل التشريعات 
 .الصحية

االدارة العامة   *  0 0 0 0 0
 / الصحة

- - - 0 - - 

تعيين طبيب بشري عام 
في دائرة الصحة لمتابعة 
تراخيص الحرف 

 .والصناعات

االدارة العامة   *  84 84 84 0 252
 / الصحة

 - - 252 تشغيلية - -

توقيع بروتوكول تعاون  
مع المؤسسات ذات 
العالقة في الرقابة 

 .الصحية

SO
/35 

موازنة  _ _ الصحة   * 0 0 0 1 1
 عامة

1 _ 0 

عمل أيام صحية بالتعاون 
مع فريق طبي من أبناء 

 .المهجر
 _ _ الصحة *   10 10 10 0 30

موازنة 
 0 _ 30 عامة

عمل قاعدة بيانات 
وعنوانين أبناء البيرة 

 .المهجر
5 0 5 0 0 *   

العالقات 
 - - 5 تشغيلية - - العامة

بروتوكول تعاون مع أبناء 
  *  0 0 0 0 0 .المهجر

االدراة العامة 
والعالقات 

 العامة
- - - 0 - - 

إستضافة مؤتمر أبناء 
 .البيرة

70 0 70 0 0   * 
االدارة العامة 
والعالقات 

 العامة
- - - - - - 

مأسسة صناديق 
  *  0 35 0 0 35 .إستثمارية

التنمية 
 - - االقتصادية

موازنة 
 - - 35 عامة

تعيين موظف لمتابعة  
شؤون المغتربين في 

 .دائرة العالقات العامة
252 0 84 84 84 *   

العالقات 
 - - 252 تشغيلية - - العامة
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         3226 7964.5 3246 5660.1 20096.6 المجموع الجزئي

اإلدارة 
والحكم 
 الرشيد

عمل دورات تدريبية لرفع 
كفاءة طواقم الطوارئ 
واألندية واللجان 

GO .التطوعية
/01 

 االدارة العامة   * 3.5 3.5 3.5 3.5 14
الدفاع 
 المدني

 14 تشغيلي _
الدفاع 
 المدني

_ 

وضع سياسات للتعاون 
 .مع الطوارئ

 االدارة العامة  *  0 0 10 0 10
الدفاع 
 المدني

_ 
موازنة 

 عامة
10 

الدفاع 
 المدني

_ 

بناء قاعدة بيانات مشتركة 
 االدارة العامة  *  3.5 3.5 0 0 7 .مع العمليات المشتركة

الدفاع 
 7 تشغيلي _ المدني

الدفاع 
 _ المدني

تجهيز غرفة عمليات   
وشراء معدات ) 
مضخات، مقصات 

 .(...ألخ
GO
/02 

الموازنة  _ _ االدارة العامة   * 0 0 0 300 300
 العامة

300 _ - 

تجهيز موقع إخالء 
 .ومعدات إخالء

الدفاع  االدارة العامة   * 100 100 100 0 300
 المدني

موازنة  _
 عامة

الدفاع  300
 المدني

_ 

عمل خطة طوارئ مع 
  العمليات المشتركة

GO
 - _ 3.5 تشغيلي _ _ االدارة العامة   * 0 0 0 3.5 3.5 03/

التواصل مع أبناء مدينة 
البيرة في المهجر ) من 

 .(خالل العالقات العامة

GO
/04 

0 0 0 0 0 *   
العالقات 

 العامة
_ _ _ 0 _ - 

ورشات عمل لزيادة 
الوعي المجتمعي وأهمية 

 .التطوع

GO
/05 

14 3.5 3.5 3.5 3.5 *   
العالقات 

 العامة
_ _ 

موازنة 
 عامة

14 _ - 

توقيع إتفاقية مع التربية 
والتعليم من أجل تشجيع 
التطوع المجتمعي على 

 .مستوى المدارس

GO
/06 

التربية  الدائرة الثقافية   * 0 0 0 0 0
 والتعليم

التربية  0 تشغيلي فني
 والتعليم

- 

عمل أيام تطوعية في 
 .المدينة

GO
/07 

صحة /    * 35 35 35 35 140
 عالقات عامة

موازنة  _ _
 عامة

140 _ - 

تفعيل بيت الحكمة 
والخبرة من خالل 

 .مشاريع

GO
/08 

 - _ 2 تشغيلي _ _ االدارة العامة   * 0 0 0 2 2
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التواصل مع المؤسسات 
ذات العالقة ) البلديات 
الثالثة ووزارة المالية( 
من أجل تحديث قانون 

 .الحرف والصناعات

0 0 0 0 0  *  
االدارة العامة 
والعالقات 

 العامة
- - - 0 - - 

تغيير موقع وتوسعة 
 .مركز خدمات الجمهور

1000 0 0 800 200  *  
التخطيط 
 والهندسة

- - 
موازنة 

 عامة
1000 - - 

زيادة عدد الموظفين في 
 .مركز خدمات الجمهور

252 0 0 126 126  *  
االدارة العامة 

والموارد 
 البشرية

 - - 252 تشغيلية - -

 .(GIS) زيادة كادر
GO
/09 76.8 76.8 0 0 0 *   

االدارة العامة 
 - _ 76.8 تشغيلي _ _ / والتخطيط

مشروع تسوية حي 
33/1 ،33/2 

GO
/10 

موتزنة  _ _ الهندسة   * 0 0 0 112.5 112.5
 عامة

112.5 _ - 

مشروع توسعة المخطط 
 الهيكلي

GO
 _ _ التخطيط   * 0 0 0 206.25 206.25 11/

موازنة 
 - _ 206.25 عامة

 شراء برامج مساندة للا
(GIS). 

GO
/12 

التخطيط /    * 0 0 0 68.6 68.6
 ITقسم 

موازنة  _ _
 عامة

68.6 _ - 

 مشروع تنظيمية وافرازية
GO
/13 

93.75 93.75 0 0 0 *   
التخطيط 
 والمساحة

_ _  93.75 _ - 

وضع سياسات موحدة ) 
الحرف والصناعات، 
براءة الذمة، عدم 
الممانعة، شهادة شهود، 
إزالة األشجار، سياسة 
التخمين، وضع دليل 

 .(للزراعة
GO
/14 

140 35 35 35 35 *   
االدرة العامة / 

 _ _ المالية
موازنة 

 - _ 140 عامة

تنفيذ مشروع مع السالمة 
على الطرق، والضابطة 

 .الجمركية
 - - االدرة العامة   * 0 0 10 0 10

موازنة 
 عامة

10 - - 

مأسسة اإلجراءات 
 .والرقابة

 - - 3.5 تشغيلية - - الصحة   * 0 3.5 0 0 3.5

عمل إتفاقيات مع حماية 
المستهلك ووزارة الصحة 

 .وسلطة جودة البيئة

GO
 الصحة   * 0 0 0 3.5 3.5 15/

وزارة 
 - - 3,500  فني الصحة
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 .تعيين الشواغر
GO
/16 

 - - 0 تشغيلية _ _ االدارة العامة   * 0 0 0 0 0

شراء برنامج للموارد 
   * 0 0 46 0 46 البشرية

الموارد 
 - - البشرية

موازنة 
 - - 46 عامة

GO .بناء قدرات
/17 

 - _ 120 تشغيلية _ _ االدارة العامة   * 40 40 40 0 120

 .عمل دراسة للهيكلية 

GO
/18 

 - _ 0 تشغيلية _ _ االدارة العامة   * 0 0 0 0 0

تشكيل غرفة عمليات مع 
 .ضريبة األمالك

25 0 25 0 0  *  
االدارة العامة 

 والمالية
- - 

موازنة 
 عامة

25 - - 

تطوير إدارة رسوم 
الصرف الصحي مع 

 .مصلحة المياه
10 0 10 0 0  *  

االدارة العامة 
والصرف 

 الصحي
موازنة  - -

 عامة
10 - - 

عمل دراسات لجميع 
 .تكاليف الخدمات

موازنة  - - المالية   * 0 35 0 0 35
 عامة

35 - - 

اعداد نظام الدارة 
  ممتلكات البلدية

 - - المالية   * 0 35 0 0 35
موازنة 

 عامة
35 - - 

زيادة الرسوم 
 .والمستحقات

GO
/19 0 0 0 0 0 *   

المالية / 
  _ 0 تشغيلية _ _ االدارة العامة

عمل سياسة لتفعيل جباية 
 .الرسوم والمستحقات

GO
/20 

المالية /    * 0 0 0 35 35
 االدارة العامة

موازنة  _ _
 عامة

35 _  

عمل نظام التقييم 
 .للموظفين في البلدية

10 0 10 0 0 *   
االدارة العامة 

/ الموارد 
 البشرية

موازنة  - -
 عامة

10 - - 

  تأهيل كراج البلدية
GO
/21 3100 3100 0 0 0 *   

الهندسة / 
 _ _ التخطيط

موازنة 
 - _ 3,100 عامة

التأهيل التقني لدى كوادر 
GO قسم الصرف الصحي

/22 

الصرف   *  20 20 20 0 60
 الصحي

موازنة  _ _
 عامة

0 _ - 

   * 0 0 0 0 0  تحديث الخطة التنموية
جميع اقسام 

 - - 0 - - - البلدية

 (GIS) رفع قدرات كادر
 .خارجي

GO
/23 

354.1 84.1 90 90 90 *   GIS _ _ 354.1 تشغيلي _  

أرشفة إلكترونية للحرف 
 .والصناعات

 - - المالية  *  30 0 0 0 30
موازنة 

 عامة
30 - - 

رصد مخصصات لمكافأة 
 - - االدارة العامة   * 0 0 35 0 35 .األفكار اإلبداعية

موازن 
 - - 35 عامة



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :2018السنوية للعام مصفوفة خطة التنفيذ  1.2
 

وضع نظام لتقييم 
          * 0 0 3.5 0 3.5 .المبادرات

دراسة المشاريع الفنية  
للتخرج لدى طالب 
الجامعة من اجل تبني 
المشاريع التي تخدم 

  البلدية

GO
/24 

  _ 3.5 تشغيلي _ _ اقسام متعددة   * 3.5 3.5 3.5 3.5 14

           690 1333.5 480 4166.5 6670 المجموع الجزئي
دوالر  -المجموع الكلي )محتمل + مضمون( 

           126431.4 أمريكي

           1954 دوالر أمريكي -المجموع الكلي )متمناة( 

المجموع الكلي للخطة التنموية )محتمل + 
 دوالر  أمريكي -مضمون+ متمنى( 

128385.35           

ي 
مو

التن
ال 

مج
ال

 

  
  

 اسم مكون البرنامج/ المشروع
  

ن 
مكو

قم 
ر

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

 

  
  

التكلفة التقديرية 
x1000  

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 
جدوى/ مقترحات 
/ بنود مرجعية/ 

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي

 قيمة المساهمة حدد الجهةقيمة المساهمة حدد بند  دورها حدد الجهة  الربع الربع الربع الربع 
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 شيكل 
حدد القسم  الرابع الثالث الثاني األول

 المعني
 وثائق عطاء(* بالشيكل  الموازنة

ية 
تحت

ى ال
البن

ة و
لبيئ

ا
 

تأهيل أجزاء من شبكة الصرف الصحي.  
 - - - - El/01 450 كم (1)

الصرف 
 _ _ الصحي

موازنة 
 _ _  450,000 عامة 

اعداد عطاء لتأهيل 
شبكة الصرف 
الصحي مبنى على 
دراسات قسم 

 الصرف الصحي

 - - - - El/02 900 توسعة محطة التنقية. 
الصرف 
 الصحي

  
KFW 

مساهمة 
 مالية

موازنة 
 عامة 

 بنود مرجعية  _ _  900,000

 - - - - El/03 1000 تطوير محطات الضخ. 
الصرف 
 الصحي

  
_ _ 

موازنة 
 بنود مرجعية  _ _  1,000,000 عامة 

عمل خرائط الصرف الصحي وربطها مع 
 GISمشروع  

El/04 500 - - - - GIS   
_ 

موازنة  _
 عامة 

 بنود مرجعية  _ _  500,000

معالجة مشكلة الروائح الناتجة من   
 - - - - El/05 100 الصرف الصحي.

الصرف 
 الصحي

  
_ _ 

موازنة 
 بنود مرجعية  _ _  100,000 عامة 

توسعة منظومة الصرف الصحي وشبك  
 مناطق التوسعة الحالية.

El/06 200 - - - -  الصرف
 الصحي

  
_ 

موازنة  _
 عامة 

 عطاء _ _  200,000

توسعة شبكة تصريف مياه األمطار لتشمل 
 منطقة خلة القرعان 

El/07 400 - - - -  الهندسة 
  
_ 

_ 
موازنة 
 عامة 

 عطاء _ _  400,000

عمل ورشات عمل توعوية بيئية للمواطنين 
 - - - - El/08 3.5 على مستوى لجان أحياء واألندية الشبابية.

الصحة /الدائرة 
الثقافية 

/االعالقات 
 العامة 

  
 خطة  _ _  3,500 تشغيلية  _ _

حمالت إعالمية وإعالنية برفع التوعية 
 البيئية.

El/09 10 - - - - 
الصحة 

والعالقات 
 العامة

  
_ 

موازنة  _
 عامة

 خطة  _ _  10,000

عمل نشاطات تطوعية من أجل رفع الوعي 
 البيئي

El/10 4 - - - - 
صحة / دائرة 
الثقافة/العالقات 

 العامة

  
_ 

موازنة  _
 عامة

 خطة عمل  _ _  4,000

وضع سياسات للهيئة المحلية تعنى   
 بالبيئة.

El/11 35 - - - -  االدارة العامة
 /الصحة

  
_ 

موازنة  _
 عامة 

بنود مرجعية  _ _  35,000
 الستشاري

عمل مسابقات على مستوى المدينة لتعزيز 
 التوعية البيئية.

El/12 8 - - - - 
العالقات العامة 

 / الصحة 
  
_ 

_ 
موازنة 
 عامة 

 وضع خطة  _ _  8,000

 االصحة  - - - - El/13 0 عمل دراسة للتخلص من الكالب الضالة.
  
 دراسة  _ _  0 _ _ _
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عمل عطاء مشترك لتنفيذ مشاريع الخطة  
المرورية للمدى القصير مع رام اهلل 

 وبيتونيا.
El/14 1400 - - - - 

قسم الهندسة 
/وحدة التعاون 

 المشترك 

  
 البنك الدولي

مساهمة 
 مالية/فني

موازنة 
 عامة

 عطاء  1,000,000 البنك الدولي   400,000

إعادة تأهيل طرق قائمة وشق طرق وبناء  
 دائرة الهندسة  - - - - El/15 5600 ارصفة  .

  
_ _ 

موازنة 
 عطاء _ _  5,600,000 عامة 

   دائرة الهندسة  - - - - El/16 900 تأهيل أرصفة وبناء ارصفة. 
_ 

موازنة  _
 عامة  

 عطاء _ _  900,000

إعادة دراسة إدارة شبكة المرور )اإلشارات 
 قسم الكهرباء - - - - El/17 150 الضوئية وإعادة برمجتها(.

  
_ _ 

موازنة 
 عطاء _ _  150,000 عامة  

عمل بروتوكول تعاون مع الشرطة من 
 أجل تفعيل قانون المركبات.

El/18 1 - - - -  االدارة العامة   
_ 

موازنة  _
 عامة  

 تقديم مقترح  _ _  1,000

زيادة عدد مواقف الدفع المسبق ) شارع 
 فلسطين وشارع البلدية(.

El/19 0 - - - -  الهندسة 
  
_ 

_ 
موازنة 
 عامة  

 تقديم مقترح  _ _  0

عمل مشاريع تحسين مشهد الطرق  
(street land scape.وتأثيث ارصفة ) El/20 0 - - - - التخطيط 

  
_ _ 

موازنة 
 _ _  0 عامة  

اعداد مخططات 
 تصميمية 

االدارة العامة /  - - - - El/21 4 تجنيد أموال من أجل تنفيذ الطريق الدائر
 وحدة التعاون

  
_ 

موازنة  _
 عامة  

عمل مقترح تمويل  _ _  4,000
 للمشروع 

وضع سياسة للهيئة المحلية لإلستغالل 
 األمثل للطاقة البديلة.

El/22 3.5 - - - - 
االدارة 

العامة/قسم 
 الكهرباء

  
_ 

موازنة  _
 عامة  

 رفع دراسة  _ _  3,500

إستبدال وحدات اإلنارة في الطرق بوحدات 
 قسم الكهرباء - - - - El/23 100 موفرة للطاقة.

  
 سلطة الطاقة 

فني / 
 مالي

موازنة 
 _ سلطة الطاقة   100,000 عامة  

دراست 
 واحصائيات

   قسم الكهرباء - - - - El/24 700 تمديد شبكات انارة جديدة
_ 

موازنة  _
 عامة  

 عطاء _ _  700,000

 قسم الكهرباء - - - - El/25 400 تأهيل وصيانة شبكة االنارة القديمة 
  
_ _ 

موازنة 
 عطاء _ _  400,000 عامة  

تحويل مباني البلدية كمرحلة أولى لمباني 
 موفرة للطاقة.

El/26 300 - - - - قسم الكهرباء   
_ 

موازنة  _
 عامة  

 دراسة  _ _  300,000

 - - - - El/27 800 شراء مكانس آلية. 
الصحة / 
 الحركة 

  
_ 

_ 
موازنة 
 عامة  

 اعداد عطاء  _ _  800,000

التواصل مع ذوي االختصاص من أجل 
 - - - - El/28 3.5 تفعيل مشروع المكب

الصحة / 
 االدارة العامة

  
 _ _  3,500 تشغيلية _ _

مراسالت 
 واجتماعات 

عمل ورشات عمل لتقليل النفايات وإعادة 
 - - - - El/29 3.5 تدويرها.

الصحة / 
 العالقات العامة 

  
المدارس 
 الخضراء

  3,500 تشغيلية فني
المدارس 
 عمل خطة  _ الخضراء
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عمل دراسة لحركة مركبات تجميع 
 النفايات.

El/30 3.5 - - - - / الصحةGIS   
_ 

 _ _  3,500 تشغيلية _
اعداد خرائط 
لحركة المركبات 

 ومواقع الحاويات 

الصحة / قسم  - - - - El/31 140 شراء حاوية ضاغطة 
 المشتريات 

  
  

_ 
موازنة 
عامة 
 تطويرية

 عطاء _ _  140,000

             - - - -   14119.5 المجموع الجزئي

 وا
ارة

الد
ا

شيد
الر

كم 
لح

 

عمل دورات تدريبية لرفع كفاءة طواقم 
 _ الدفاع المدني  3,500 تشغيلي _ الدفاع المدني االدارة العامة  - - - - GO/01 3.5 الطوارئ واألندية واللجان التطوعية.

مراسالت لذوي 
 الالختص

تجهيز غرفة عمليات  وشراء معدات )  
 مضخات، مقصات ألخ...(.

GO/02 300 - - - -  االدارة العامة   
_ 

الموازنة  _
 العامة 

 عطاء شراء  _ _  300,000

 االدارة العامة  - - - - GO/03 3.5 عمل خطة طوارئ مع العمليات المشتركة 
  
_ 

 دراسة  _ _  3,500 تشغيلي _

التواصل مع أبناء مدينة البيرة في المهجر 
 العالقات العامة  - - - - GO/04 0 ) من خالل العالقات العامة(.

  
 خطة عمل _ _  0 _ _ _

ورشات عمل لزيادة الوعي المجتمعي 
 وأهمية التطوع.

GO/05 3.5 - - - -  العالقات العامة   
_ 

موازنة  _
 عامة 

 خطة تنفيذ _ _  3,500

توقيع إتفاقية مع التربية والتعليم من أجل 
تشجيع التطوع المجتمعي على مستوى 

 المدارس.
GO/06 0 - - - -  الدائرة الثقافية   

 التربية والتعليم 
 مراسالت  فني التربية والتعليم   0 تشغيلي فني

 - - - - GO/07 35 عمل أيام تطوعية في المدينة.
صحة / 

 عالقات عامة
  
_ _ 

موازنة 
 خطة  _ _  35,000 عامة 

تفعيل بيت الحكمة والخبرة من خالل 
 مشاريع.

GO/08 2 - - - -  االدارة العامة   
_ 

   _ _  2,000 تشغيلي _

 - - - - GO/09 76.8 (.GISزيادة كادر )
االدارة العامة / 

 والتخطيط
  
 اعالن توظيف _ _  76,800 تشغيلي _ _

   الهندسة  - - - - GO/10 112.5 33/2، 33/1مشروع تسوية حي 
_ 

موتزنة  _
 عامة 

 عطاء _ _  112,500

 التخطيط  - - - - GO/11 206.25 مشروع توسعة المخطط الهيكلي
  
_ 

_ 
موازنة 
 عامة 

206,250  _ _ 
ااستكمال المشروع 

 القديم 

 - - - - GO/12 68.6 (.GISشراء برامج مساندة للا )
التخطيط / قسم 

IT 
  
_ _ 

موازنة 
 بنود مرجعية  _ _  68,600 عامة 

التخطيط  - - - - GO/13 93.75 مشروع تنظيمية وافرازية
 والمساحة 

  
_ 

 تقديم دراسات  _ _  93,750   _
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وضع سياسات موحدة ) الحرف 
والصناعات، براءة الذمة، عدم الممانعة، 

شهادة شهود، إزالة األشجار، سياسة 
 التخمين، وضع دليل للزراعة(.

GO/14 35 - - - - 
االدرة العامة / 

 المالية 
  
_ 

_ 
موازنة 
 عامة 

35,000  _ _ 
بنود مرجعية 

 الستشاري

عمل إتفاقيات مع حماية المستهلك ووزارة 
 الصحة  - - - - GO/15 3.5 الصحة وسلطة جودة البيئة.

  
   فني وزارة الصحة   3,500   فني وزارة الصحة 

   االدارة العامة  - - - - GO/16 0 تعيين الشواغر.
_ 

 اعالن توظيف _ _  0 تشغيلية _

 االدارة العامة - - - -   GO/17 بناء قدرات.
  
_ 

   _ _  0 تشغيلية _

 االدارة العامة  - - - - GO/18 0 عمل دراسة للهيكلية. 
  
 دراسة  _ _  0 تشغيلية  _ _

المالية /  - - - -   GO/19 زيادة الرسوم والمستحقات.
 االدارة العامة 

  
_ 

تقديم دراسة  _ _  0 تشغيلية  _
 ومقترح 

عمل سياسة لتفعيل جباية الرسوم 
 - - - - GO/20 35 والمستحقات.

المالية / 
 االدارة العامة 

  
_ _ 

موازنة 
 _ _  35,000 عامة 

بنود مرجعية 
 الستشاري

الهندسة /  - - - - GO/21 3100 تأهيل كراج البلدية 
 التخطيط 

  
_ 

موازنة  _
 عامة 

عطاء خدمات  _ _  3,100,000
 هندسية 

التأهيل التقني لدى كوادر قسم الصرف 
 الصحي

GO/22 0 - - - - 
الصرف 
 الصحي

  
_ 

_ 
موازنة 
 عامة 

0  _ _   

 GO/23 84.1 - - - - GIS ( خارجي.GISرفع قدرات كادر )
  
   _ _  84,100 تشغيلي _ _

دراسة المشاريع الفنية للتخرج لدى طالب  
الجامعة من اجل تبني المشاريع التي تخدم 

 البلدية 
GO/24 3.5 - - - - اقسام متعددة 

  
   _ _  3,500 تشغيلي _ _

 4166.5 المجموع الجزئي
  

- - - -             

ية 
صاد

القت
ة ا

نمي
الت

 

عمل دراسات للمواقع األثرية الموجودة في 
 المدينة.

EC/01 0 - - - - تقديم مقترح  _ 0  0 _ _ _ التخطيط 

عمل إحصائيات  للمواقع التراثية في  
 المدينة وعمل احكام خاصة لها.

EC/02 150 - - - - التخطيط _ _ 
موازنة 
 عامة 

 بنود مرجعية  _ 0  150,000

عادة تفعيل مشروع أرض الشويكه 
 التخطيط - - - - EC/03 0 وترميمها.

وزارة السياحة 
  0 _ فنية  واآلثار

وزارة السياحة 
 عمل خطة عمل  فنية  واآلثار

اعداد استدراج  _ _  11,000   _ _ العالقات العامة - - - - EC/04 11 عمل خارطة سياحية إلكترونية للمدينة.
 عروض 

 _ _  40,000 تشغيلية _ _ الصحة - - - - EC/05 40 زيادة نسبة الخضار في المدينة.
اعداد عطاء 

 مشتريات
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تخضير حديقة اإلستقالل والحدائق 
 الصحة  - - - - EC/06 290 األخرى.

المستحضرات 
 مالي الطبية القدس 

موازنة 
  250,000 عامة 

المستحضرات 
  40,000 الطبية القدس 

اعداد عطاء 
 مشتريات

التخطيط  - - - - EC/07 939 مشروع تهيئة مالعب وحدائق اطفال
 /الهندسة 

موازنة  مالي/ فني بريكو
 عامة 

 اعداد عطاء  239,000 بريكو  700,000

 - - - - EC/08 1500 مشروع تأهيل المقبرة الجديدة وتوسعتها
التخطيط 
 /الهندسة 

_ _ 
موازنة 
 عامة 

 عطاء _ _  1,500,000

 - - - - EC/09 350 مشروع تأهيل المقبرة القديمة
التخطيط 
 _ _ /الهندسة 

موازنة 
 عطاء _ _  350,000 عامة 

 _ _ التخطيط - - - - EC/10 750 مشروع تأهيل وتطوير مداخل المدينة
موازنة 
 عامة 

 مقترحات  _ _  750,000

الهندسة  - - - - EC/11 100 انشاء قناة البالوع السياحية 
 /التخطيط

موازنة  _ _
 عامة 

100,000  _ _ 
بنود مرجعية 
العادة دراسة 

 المشروع 
عمل اتفاقية مع وكالء سفر وسياحة من 

 العالقات العامة - - - - EC/12 3.5 أجل تفعيل مركز المعلومات  السياحية
  
   _ _  3,500 تشغيلية _ _

إزالة التعديات في المنطقة الصناعية من 
 خالل نظام خاص.

EC/13 3.5 - - - -  / قسم التنفيذ
 التنظيم والبناء

  
_ 

عمل خطة واخذ  _ _  3,500 تشغيلية _
 مصادقات 

 التخطيط - - - - EC/14 17.5 توسعة المخطط الهيكلي.
  
_ _ 

موازنة 
 بنود مرجعية  _ _  17,500 عامة 

عمل مشروع تخطيط عمراني لمنطقة وسط 
 المدينة مع االوقاف 

EC/15 112.5 - - - - التخطيط   
 وزارة االوقاف 

موازنة  فني 
 عامة 

 بنود مرجعية  فني  وزارة االوقاف   112,500

 التنظيم والبناء  - - - - EC/16 0 اعادة تفعيل بناء االبار ضمن الترخيص
  
_ 

 قرار مجلس _ _  0 _ _

 - - - - EC/17 4000 مشروع استثمار االرض المقابلة للبلدية 
االدارة العامة 

 /التخطيط 
  
_ _ 

موازنة 
 بنود مرجعية  _ _  4,000,000 عامة 

الكهرباء  - - - - EC/18 480 شراء رافعة كهرباء
 والحركة 

  
_ 

موازنة  _
 عامة 

 عطاء _ _  480,000

 - - - - EC/19 5000 مشروع شراء اراضي للبلدية
االدارة العامة 

 /التخطيط 
  
_ _ 

موازنة 
 اجراءات استمالك _ _  5,000,000 عامة 

مشروع خصخصة شبكات االنارة في 
 المدينة

EC/20 300 - - - -  االدارة العامة
 والكهرباء

  
_ 

موازنة  _
 عامة 

300,000  _ _   

استكمال تنفيذ اتفاقية انشاء محطة 
 المواصالت العامة في شمال المدينة 

EC/21 500 - - - - 
االدارة العامة / 

 GISالتخطيط /
  
_ 

_ 
موازنة 
 عامة 

 بنود مرجعية _ _  500,000

 - - - - EC/22 182.25 عمل مشروع احصاء للمنشآت والمباني 
التخطيط 

/GIS الحرف /
 والصناعات

  
 وزارة االحصاء

موازنة  فني
 عامة 

وزارة   182,250
 االحصاء

 خطة عمل  فني
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تكملة مشروع التسمية والترقيم وترميز 
 GISالصيانة / - - - - EC/23 146.5 الشقق

  
_ _ 

موازنة 
 بنود مرجعية  _ _  146,500 عامة 

إعداد مقترحات مشاريع لجلب إستثمارات 
 خارجية.

EC/24 35 - - - -  التنمية
 االقتصادية 

  
_ 

موازنة  _
 عامة 

 اعداد مقترحات  _ _  35,000

توقيع إتفاقيات من أجل تفعيل مركز البيرة 
 - - - - EC/25 0 لدعم مؤسسات المجتمع المدني.

االدارة العامة / 
التنمية 

 االقتصادية 

  
_ _ 

موازنة 
 عمل اتفاقية  _ _  0 عامة 

 - - - - EC/26 35 عمل خطة شاملة لوحدة التنمية اإلقتصادية.
التنمية 

 االقتصادية 
  
_ _ 

موازنة 
 _ _  35,000 عامة 

بنود مرجعية 
 الستشاري

التنمية  - - - - EC/27 1 عمل بروتوكول مع هيئة اإلستثمار.
 االقتصادية 

  
_ 

   _ _  1,000 تشغيلية  _

عمل شراكه مع المراكز الثقافية ) 
 الفرنسي(.

EC/28 3.5 - - - - 
االدارة العامة / 
 العالقات العامة 

  
_ 

   _ _  3,500 تشغيلية  _

 - - - - EC/29 2000 إنشاء مدرسة تقنية حديثة إلكترونية.
التخطيط / 
 الهندسة 

  
_ _ 

موازنة 
 خدمات هندسية  _ _  2,000,000 عامة 

عمل شراكات وإتفاقيات مع مؤسسات  
 عالمية وبلديات من أجل التدريب المهني.

EC/30 3.5 - - - - العالقات العامة   
_ 

   _ _  3,500 تشغيلية  _

عمل دورات صيانة اجهزة الكترونية في 
 االدارة العامة  - - - - EC/31 0 المركز الكوري.

  
 بنود مرجعية  _ _  0 تشغيلية  _ _

عمل طرق زراعية للمناطق التي تقع 
 خارج حدود مدينة البيرة.

EC/32 3.5 - - - -  الهندسة   
_ 

عمل مخططات  _ _  3,500 تشغيلية  _
 للطرق 

 الصحة  - - - - EC/33 60 زراعة األرصفة.
  
_ 

   _ _  60,000 تشغيلية  _

إعادة تطبيق نظام الحدائق المنزلية في 
 التنظيم والبناء  - - - -   EC/34 رخص البناء.

  
 قرار مجلس _ _  0 تشغيلية  _ _

   العالقات العامة - - - - EC/35 3.5 عمل أيام تسويق زراعي.
_ 

   _ _  3,500 تشغيلية  _

عمل دورات متخصصة في مجال 
 - - - - EC/36 10 الزراعة.

الصحة / 
 العالقات العامة 

  
   _ _  10,000 تشغيلية  _ _

مشروع استغالل مياه المحطة في الري 
 وتشجيع الزراعة

EC/37 0 - - - - 
الصحة / 
الصرف 
 الصحي

  
_ 

 دراسة  _ _  0 تشغيلية  _

مشروع تشجير وتخضير المدينة وشراء 
 معدات لقسم الزراعة

EC/38 350 - - - -  الزراعة   
_ 

موازنة  _
 عامة 

عطاء شراء جهاز  _ _  350,000
 فرم الشجر

تنظيم العالقة مع الجمعيات الزراعية من  
 - - - - EC/39 3.5 خالل إتفاقية.

الصحة 
 واالدارة العامة 

  
   _ _  3,500 تشغيلية _ _
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             - - - - - - 17384.3 المجموع الجزئي

  

 الدائرة الثقافية  - - - - SO/01 0 ورات دورية تعزيزية للشباب.إنشاء د 
  
_ 

   _ تشسغيلية   0   _

 الهندسة  - - - - SO/02 1000 مشروع مظالت الستاد البيرة الدولي
  
_ _ 

موازنة 
 بنود مرجعية  _ _  1,000,000 عامة 

 الدائرة الثقافية  - - - - SO/03 9.6 تنظيم ندوات ولقاءات تعاقد.

  
التربية التعليم / 
وزارة الثقافة/ 
مركز بيت 

المقدس لالدب/ 
االمن الوطني / 

الجمعيات 
المدينة/ المجلس 
الموحد الولياء 

 االمور

  9,600 تشغيلية _

التربية التعليم / 
وزارة الثقافة/ 

بيت مركز 
المقدس لالدب/ 
االمن الوطني 
/ الجمعيات 

المدينة/ 
المجلس الموحد 
 الولياء االمور

_   

تطوير مذكرة تعاون مع المؤسسات 
 الشبابية.

SO/04   - - - -  الدائرة الثقافية 
  

 متندي شارك 
   _ متندي شارك   0 تشغيلية _

 الهندسة  - - - - SO/05 0 إلحتياجات المدارس.عمل دراسة مسحية 
  

    0 التربية والتعليم   0 معارف فني التربية والتعليم 

 الهندسة  - - - - SO/06 3000 انشاء مبنى تربوي 
  

 التربية والتعليم 
 عطاء تنفيذ  0 التربية والتعليم   3,000,000 معرف فني

صيانة وتطوير التمديدات الكهربائية 
 الهندسة  - - - - SO/07 500 للمدارس .

  
 عطاء تنفيذ  0 التربية والتعليم   500,000 معرف فني التربية والتعليم 

صيانة وتطوير المرافق الصحية في 
 المدارس.

SO/08 100 - - - -  / الهندسة
 الصيانة

  
 التربية والتعليم 

 عطاء  0 التربية والتعليم   100,000 معرف فني

عمل مذكرات تفاهم مع الجامعات المحلية 
 مع التعاون المشترك.

SO/09 3.5 - - - - 
االدارة العامة/ 
 العالقات العامة 

  
_ 

 خطة   0 _  3,500 تشغيلي _

عمل إتفاقية مع الوزارة من أجل          -
تطوير المشاركة الطالبية في العمل 

 المجتمعي.
SO/10 1 - - - -  الدائرة الثقافية 

  
_ 

 مراسالت   0 التربية والتعليم   1,000 تشغيلي _

عمل إتفاقية مع التربية تسمح باإلستفادة من 
 مرافق المدارس بعد إنتهاء الدوام.

SO/11 0 - - - - االدارة العامة   
_ 

 مراسالت   0 التربية والتعليم   0 تشغيلي _

ربط مكتبة البلدية العامة بقواعد البيانات 
 العالمية البحثية.

SO/12 140 - - - -  الدائرة الثقافية 
  
_ 

 مراسالت   0 _  140,000 تشغيلي _

 الهندسة  - - - - SO/13 400 تركيب نظام تدفئة وتكييف للمكتبة
  
_ _ 

موازنة 
 عطاء  0 _  400,000 عامة 
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 الزراعة  - - - - SO/14 75 زراعة مساحات في المدارس
  
 عطاء مشتريات  0 _  75,000 تشغيلي _ _

إحتضان النشاطات الالمنهجية لتطوير 
 التعليم والطالب

SO/15 12 - - - -  الدائرة الثقافية   
_ 

 خطة عمل   0 _  12,000 تشغيلي _

 عالقات عامة  - - - - SO/16 3.5 عمل أيام تطوعية تعنى بالمرأة.
  
_ 

 خطة   0 _  3,500 تشغيلية _

مشاركة المؤسسات المجتمعية في 
 عالقات عامة  - - - - SO/17 0 النشاطات التي تعنى بالمرأة.

  
    0 _  0 تشغيلية _ _

عمل دورات للنساء في التعليم الذكي 
 واإللكتروني.

SO/18 7 - - - -  عالقات عامة 
  
_ 

_ 
موازنة 
 عامة 

7,000  _ 0    

 عالقات عامة  - - - - SO/19 3.5 عمل دورات للنساء في التربية الحديثة.
  
_ _ 

موازنة 
    0 _  3,500 عامة 

تطوير مهارات التمكين اإلقتصادي لدى 
 المرأة.

SO/20 1 - - - -  عالقات عامة   
_ 

موازنة  _
 عامة 

بنود مرجعية   0 _  1,000
 لخبراء في المجال

 تخطيط - - - - SO/21 0 تطوير وتحديث خطة تمكين ذوي اإلعاقة.
  
_ 

_ 
موازنة 
 عامة 

0  _ 0    

   هندسة - - - - SO/22 200 تركيب مصعد للمكتبة
_ 

موازنة  _
 عامة 

 عطاء  0 _  200,000

عمل مسح للمباني العامة لجاهزيتها 
 لإلستخدام من قبل المعاقين.

SO/23 0 - - - - تخطيط 
  
_ 

_ 
موازنة 
 عامة 

0  _ 0    

 تخطيط - - - - SO/24 100 موائمة مباني عامة لذوي االعاقة
  
_ _ 

موازنة 
    0 _  100,000 عامة 

عمل دورات تدريب ألولياء األمور 
بالتعاون مع الجهات ذات اإلختصاص في 

 مجال التعامل مع ذوي اإلعاقة.
SO/25 1 - - - -  الدائرة الثقافية 

  
_ 

_ 
موازنة 
 عامة 

1,000  _ 0    

عمل اتفاقيات تعاون مع الجمعيات التي 
 - - - - SO/26 1 وكبار السنتعنى بذوي االعاقة 

عالقات عامة / 
التأهيل 
 المجتمعي

  
_ _ 

موازنة 
    0 _  1,000 عامة 

عمل دراسة وإحصائيات لذوي اإلعاقة في 
 المدينة.

SO/27 0 - - - - 
التأهيل  

 المجتمعي
  
_ 

_ 
موازنة 
 عامة 

0  _ 0    

عمل إتفاقيات تعاون مع مؤسسات العمل 
 - - - - SO/28 0 االجتماعي.

عالقات عامة 
 /ادارة عامة 

  
_ _ 

موازنة 
    0 _  0 عامة 

   الدائرة الثقافية  - - - - SO/29 42 انشاء مركز بحثي
 - 

 توظيف كفاءة  -  -  42,000 تشغيلية   

 libsتحديث البرنامج االلكتروني 
system.net  للمكتبة العامة SO/30 49 - - - -  الدائرة الثقافية 

-  
    

موزنة 
 قرار مجلس   -  -  49,000 عامة 
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حصر المؤسسات الدولية العاملة في مجال 
 الدائرة الثقافية  - - - - SO/31 0 العمل المجتمعي.

  
_ _ 

موازنة 
    0 _  0 عامة 

   عالقات عامة - - - - SO/32 10 عمل أيام مجانية للمتطوعين عالمية.
_ 

موازنة  _
 عامة 

10,000  _ 0    

 الصحة - - - - SO/33 0 الحصول على ضابطة قضائية 
  
_ 

_ 
موازنة 
 عامة 

0  _ 0    

رفع كفاءة كوادر البلدية في الرقابة 
 فني وزارة الصحة  الصحة - - - - SO/34 0 الصحية.

موازنة 
    0 _  0 عامة 

توقيع بروتوكول تعاون مع المؤسسات  
 ذات العالقة في الرقابة الصحية.

SO/35 1 - - - - الصحة _ _ 
موازنة 
 عامة 

1,000  _ 0    

                         5660.1 المجموع الجزئي
                         41330.4 2018فاق الكلي للعاممجموع اإلن
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 مخطة المتابعة والتقيي .2

 

القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

 مجال البيئة والبنية التحتية
تأهيل أجزاء من شبكة الصرف الصحي.  
 طول الشبكة البلدية 1 2 3.5 5 كم6 طول شبكة الصرف الصحي التي هي بحاجة لتأهيل  كم (6)

قسم الصرف 
 الصحي

 توسعة محطة التنقية.
عدد  البلدية 3 3 2 2 للتهوية 2 عدد احواض التنقية  

 االحواض
قسم الصرف 

 الصحي

كمية المياه  البلدية 8500 8000 7500 7000 مكعب 6000 كميات المياه المعالجة 
 المعالجة

قسم الصرف 
 الصحي

 البلدية 0 0 0 3 محطات 5 عدد محطات الضحة التي بحاجة إلى صيانة  تطوير محطات الضخ.
تقارير اداء 
 المضخات

قسم الصرف 
 الصحي

عمل خرائط الصرف الصحي وربطها 
 ال يوجد لشبكة الصرف الصحي GISوجود خرائط  GISمع مشروع  

وجود بنود 
 مرجعية

وجود 
 البلدية يوجد يوجد GISخرائط 

تقرير 
 GIS االنجاز

 البلدية يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجدال  وجود محطة تنقية للمنطقة  إنشاء محطة تنقية في مناطق السالمية.
 

قسم الصرف 
 الصحي

 البلدية يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد وجود دراسة  عمل دراسة إلعادة استخدام الحمأة.
 

قسم الصرف 
 الصحي

معالجة مشكلة الروائح الناتجة من 
 الصرف الصحي.

يوجدال  ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجد وجود روائح    البلدية 
 

قسم الصرف 
 الصحي

توسعة منظومة الصرف الصحي وشبك 
 مناطق التوسعة الحالية.

 البلدية %96 %95.50 %95 %94 %93 نسبة الشبك بالصرف الصحي  
طول شبكة 
الصرف 
 الصحي

قسم الصرف 
 الصحي

 مطارتوسعة شبكة تصريف مياه األ
لتشمل منطقة خلة القرعان ، شارع 

المنطقة الصناعية وشارع المنصورة في 
 قسم المشاريع عدد البلدية 1 2 3 4 مناطق 5 المناطق التي بحاجة لشبكة تصريف مياه
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

 عبد القادر الحسينيي منطقة الجور الفوقا
شراء جهاز فحص وصيانة شبكة 

الصرف الصحي وتصريف المياه ) 
 الفارة(.

قسم الصرف  عدد البلدية يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد وجود الجهاز
 الصحي

عمل ورشات عمل توعوية بيئية 
للمواطنين على مستوى لجان أحياء 

 واألندية الشبابية.
 البلدية 6 6 6 6 / سنويا4 عدد الورشات 

تقرير 
 االنجاز

قسم العالقات 
 العامة

حمالت إعالمية وإعالنية برفع التوعية 
 البيئية.

تقرير  البلدية 2 2 2 2 /سنة1 عدد الحمالت 
 االنجاز

قسم العالقات 
 العامة

عمل ننشاطات تطوعية من أجل رفع 
 البلدية 4 4 4 4 /سنة3 عدد النشاط  الوعي البيئي

تقرير 
 االنجاز

قسم العالقات 
 العامة

وضع أنظمة للهيئات المحلية لتشجيع 
 االدارة العامة وجود نظام البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد اليوجد وجود نظام  الوعي البيئي.

وضع إجراءات وعقوبات في نظام 
 البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد عدم وجود اجراءات موثقة  النفايات الصلبة.

وجود دليل 
 االدارة العامة اجراءات

وضع سياسات للهيئة المحلية تعنى 
 البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود سياسات للهيئة تعنى بالبيئة بالبيئة.

وجود 
سياسة 
 معممة

 االدارة العامة

عمل مسابقات على مستوى المدينة 
 لتعزيز التوعية البيئية.

 البلدية 2 2 2 2 1 عدد المسابقات 
وجود 
سياسة 
 معممة

 االدارة العامة

 البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود دراسة  عمل دراسة للتخلص من الكالب الضالة.
تقارير 
 الصحة االنجاز

عمل عطاء مشترك لتنفيذ مشاريع المدى 
 تم جزئيا تنفيذ مشاريع المدى القصير للخطة  القصير مع رام اهلل وبيتونيا.

انهاء 
مشاريع 

 السنة االولى

انهاء 
مشاريع 

 السنة الثانية

انهاء مشايع 
 السنة الثالثة

انهاء 
مشاريع 
المدى 

وحدة 
التعاون 
 المشترك

تقارير 
 االنجاز

وحدة اللتعاون 
 المشترك
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

 القصير

 إعادة تأهيل طرق قائمة وشق طرق.

نسبة تغطية شبكة الطرق من المخطط الهيكلي 
 البلدية %98 %97 %96 %95.50 %95 المصادق

تقارير 
 االنجاز

قسم ادارة 
 المشاريع

نسبة الطرق المعبدة في المدينة من الطرق المصدقة 
 البلدية %91 %90 %89 %88 %87 في المخطط الهيكلي

تقارير 
 االنجاز

قسم ادارة 
 المشاريع

نسبة األرصفة في المدينة من الطرق المصدقة في  بناء ارصفة وتأهيل ارصفة 
 المخطط الهيكلي

تقارير  البلدية 70% 68% 65% 60% 53%
 االنجاز

قسم ادارة 
 المشاريع

إعادة دراسة إدارة شبكة المرور 
 برمجتها(.)اإلشارات الضوئية وإعادة 

وجود  البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود دراسة 
 دراسة

 قسم الكهرباء

إنشاء عطاء من أجل تطبيق بنود من 
 قانون المركبات والتطوير اإللكتروني. 

 تطبيق قانون المركبات وربطه بنطام الكتروني
ال يوجد 
اجراءات 
 للتطبيق

اعداد بنود 
 مرجعية

وجود 
اجراءات 

 تطبيق

وجود نظام 
 الكتروني

 البلدية نظام مطبق
وجود 

اجراءات 
 تنفيذ

 االدارة العامة

عمل بروتوكول تعاون مع الشرطة من 
 أجل تفعيل قانون المركبات.

 البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد عدم وجود بروتوكول
وجود 
برتكول 

 موقع
 االدارة العامة

توسعة المفارق لزيادة الحركة على 
 اليمين.

عدد  البلدية 5 10 15 20 20 عدد المفارق التي بحاجة لتوسعة 
 المشاريع

قسم ادارة 
 المشاريع

زيادة عدد مواقف الدفع المسبق ) شارع 
 فلسطين وشارع البلدية(.

عدد  البلدية 370 370 370 370 278 عدد مواقف الدفع المسبق 
 العدادات

قسم ادارة 
 المشاريع

نابلس، إستمالك مؤقت ألراضي شارع 
وشارع البلدية مقابل الهالل أرض 

 دحدول.
 البلدية 4 3 2 0 ال يوجد عدد االراضي المستملكة بشكل مؤقت 

قطعة 
مستملكة 

 مؤقتا
 االدارة العامة

 - - البلدية - - - - - طول الخلجان في شوارع المدينة   زيادة عدد الخلجان ما أمكن.
عمل مشاريع تحسين مشهد الطرق 

(street land scape وتأثيث )
 األرصفة.

 قسم التخطيط تقرير انجاز البلدية 2 2 2 2 0 عدد المشاريع 
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

 - - - - عدد االشارات المرورية  زيادة عدد اإلشارات المرورية.
 

 قسم الصيانة تقرير انجاز البلدية
وضع نظام إلكتروني لتوجيه السير عن 

 االدارة العامة وجود نظام البلدية يوجد يوجد ال يوجد يوجدال  ال يوجد وجود نظام  الحركة واإلزدحام.

وضع دليل ألعمال وضع اإلشارات 
 االدارة العامة وجود دليل البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود دليل  المرورية وتنفيذها.

   تجنيد أموال من أجل تنفيذ الطريق الدائر
 

x 
   

التعاون / وحدة  وجود منحة البلدية
 االدارة العامة

عمل دراسة تحليلية إليجاد أفضل البدائل 
 إلستغالل الطاقة البديلة.

وجود  البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود دراسة تحليلية 
 دراسة

 قسم الكهرباء

وضع سياسة للهيئة المحلية لإلستغالل 
 األمثل للطاقة البديلة.

 البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود سياسة 
وجود 
سياسة 
 معممة

 االدارة العامة

إستبدال وحدات اإلنارة في الطرق 
 البلدية - - - - 580 عدد الوحدات المستبدلة  بوحدات موفرة للطاقة.

تقارير 
 قسم الكهرباء انجاز

تقارير  البلدية - - - x -   تمديد شبكات انارة جديدة
 انجاز

 قسم الكهرباء

تقارير  البلدية - - - x -   تأهيل وصيانة شبكة االنارة القديمة 
 انجاز

 قسم الكهرباء

تحويل مباني البلدية كمرحلة أولى لمباني 
 البلدية - - - 4 3 عدد مباني البلدية التي تعتمد على نظام موفر للطاقة  موفرة للطاقة.

تقارير 
 قسم الكهرباء انجاز

البلدية  بناء وحدات شمسية على حساب
 البلدية يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد وجود وحدات شمسية  في منطقة العوجا

تقارير 
 ادارة المشاريع انجاز

 البلدية 2 2 2 2 1 وجود مكنسة  شراء مكانس آلية.
تقارير 
 انجاز

 قسم الحركة

التواصل مع ذوي االختصاص من أجل 
 تفعيل مشروع المكب

 البلدية مفعل مفعل مفعل مفعل غير مفعل االقليميتفعيل مشروع المكب 
 

 الصحة
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

 البلدية 0 0 1 0 0 عدد سيارات الشطف لالرصفة  شراء سيارة شطف لألرصفة.
تقارير 
 الصحة / الحركة االصول

عمل دراسة لوضع بدائل ألفضل وضع 
 للحاويات.

 البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود دراسة 
تقارير 
االنجاز/ 
 وخرائط

 الصحة

وضع سالل نفايات صغيرة في الطرق 
 العامة.

تقارير  البلدية - - - - - عدد السالل الصغيرة في الطرق العامة 
 االنجاز

 قسم الصحة

تقارير  البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود دراسة  دراسة عمل مشروع الذبال
 االنجاز

 قسم الصحة

لتقليل النفايات وإعادة عمل ورشات عمل 
 البلدية 2 2 2 2 1 عدد الورشات  تدويرها.

تقارير 
 قسم الصحة االنجاز

تخفيف المخالفات للبيئة ومن خالل ربطها 
 البلدية - - - - - عدد المخالفات البيئية  ببراءة الذمة.

تقارير 
 قسم الصحة االنجاز

عمل دراسة لحركة مركبات تجميع 
 البلدية ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجد ال يوجد وجود دراسة  النفايات.

تقارير 
 قسم الصحة االنجاز

إلزام المستشفيات لعمل إتالف للنفايات 
 الطبية عبر الحرق الصحي.

تقارير  البلدية - - - - -  
 االنجاز

 قسم الصحة

تقارير  البلدية 4 3 2 1 0 عدد الخاويات الضاغطة  شراء اربع حاويات ضاغطة
 االنجاز

 قسم الصحة

 البلدية 7 6 5 5 5 عدد مركبات تجميع النفايات الحديثة  شراء مركبات تجميع نفايات 
تقارير 
 قسم الصحة االصول

عمل دراسة ألفضل البدائل إلعادة تدوير 
 قسم الصحة  البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود دراسة  البالستيك والكرتون.

 االدارة والحكم الرشيدمجال 
عمل دورات تدريبية لرفع كفاءة طواقم 

 الطوارئ واألندية واللجان التطوعية.
 االدارة العامة تقارير البلدية 3 3 3 3 1 عدد الدورات 
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

 وجود سياسة  وضع سياسات للتعاون مع الطوارئ.
ال يوجد 
 البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد سياسة

تقارير 
 االدارة العامة االنجاز

بناء قاعدة بيانات مشتركة مع العمليات 
 يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد وجود قاعدة بيانات  المشتركة.

البلدية / 
غرفة 

العمليات 
 المشتركة

تقارير 
 االدارة العامة انجاز

تجهيز غرفة عمليات  وشراء معدات )  
 مضخات، مقصات ألخ...(.

 - - - - - - x 1 وجود غرفة عمليات  

وجود اماكن  البلدية 3 2 2 1 0 عدد مواقع االخالء تجهيز موقع إخالء ومعدات إخالء.
 اخالء

 االدارة العامة

 يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود خطة طوارئ مع العمليات المشتركة  عمل خطة طوارئ مع العمليات المشتركة 
البلدية/ 
العمليات 
 المشتركة

تقارير 
 االنجاز

 االدراة العامة

التواصل مع أبناء مدينة البيرة في المهجر 
 البلدية - - - - - -  ) من خالل العالقات العامة(.

تقارير 
 العالقات العامة االنجاز

ورشات عمل لزيادة الوعي المجتمعي 
 وأهمية التطوع.

تقارير  البلدية 2 2 2 2 0 عدد الورشات 
 االنجاز

 العالقات العامة

إتفاقية مع التربية والتعليم من أجل توقيع 
تشجيع التطوع المجتمعي على مستوى 

 المدارس.
 الدائرة الثقافية تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود اتفاقية 

 تقارير البلدية 4 4 4 4 2 عدد االيام التطوعية  عمل أيام تطوعية في المدينة.
العالقات العامة / 

 الثقافية /الدائرة 
تفعيل بيت الحكمة والخبرة من خالل 

 البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود بيت حكمة فعال   مشاريع.
تقارير 
 االدارة العامة االنجاز

التواصل مع المؤسسات ذات العالقة ) 
البلديات الثالثة ووزارة المالية( من أجل 

 المالية تقارير البلدية محدث محدث محدث غير محدث غير محدث قانون محدث
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

 تحديث قانون الحرف والصناعات.
تغيير موقع وتوسعة مركز خدمات 

 البدء بالتنفيذ بنود مرجعية يوجد ال يوجد وجود تصميم للتوسعة  الجمهور.
انهاء 
  تقارير البلدية التوسعة

زيادة عدد الموظفين في مركز خدمات 
 الموارد البشرية التشكيالت البلدية 5 5 3 3 3 عدد موظفي المركز  الجمهور.

 الموارد البشرية التشكيالت البلدية GIS 3 5 5 5 5عدد موظفي قسم  (.GISزيادة كادر )

وجود  البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود تسوية  33/2، 33/1مشروع تسوية حي 
 تسوية

 االدارة العامة

 دونم 10850 مساحة المدينة  مشروع توسعة المخطط الهيكلي
15676 

 دونم
15677 

 دونم
15678 

 دونم
15679 

 البلدية دونم

وجود 
مخطط 
هيلكي 
 موسع

 التخطيط

 البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود برامج مساندة   (.GISشراء برامج مساندة للا )
تقارير 
 IT االنجاز

تقارير  - البلدية - - - -- - -  مشروع تنظيمية وافرازية
 االنجاز

 التخطيط والمساحة

وضع سياسات موحدة ) الحرف 
والصناعات، براءة الذمة، عدم الممانعة، 

شهادة شهود، إزالة األشجار، سياسة 
 التخمين، وضع دليل للزراعة(.

وجود  البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود سياسات موحدة 
 سياسات

 االدارة العامة

مع السالمة على الطرق، تنفيذ مشروع 
 البلدية - - - - - -  والضابطة الجمركية(.

تقارير 
 االدارة العامة االنجاز

 البلدية - - - - - -  مأسسة اإلجراءات والرقابة.
تقارير 
 االدارة العامة االنجاز

عمل إتفاقيات مع حماية المستهلك ووزارة 
 الصحة وسلطة جودة البيئة.

تقارير  البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد يوجدال  وجود اتفاقيات 
 سنوية

 االدارة العامة
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

 - - - - - - - - -  تعيين الشواغر.
 الموارد البشرية تقارير البلدية يوجد جديد يوجد جديد يوجد جديد يوجد قديم يوجد قديم وجود برنامج جديد للموارد البشرية  شراء برنامج للموارد البشرية

 الموارد البشرية تقارير البلدية - - - - - عدد دورات بناء القدرات  بناء قدرات.

 البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود دراسة  عمل دراسة للهيكلية.
تقاير 
 االنجاز

 االدارة العامة

تشكيل غرفة عمليات مع ضريبة 
 يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود غرفة عمليات  األمالك.

/  البلدية
وزارة 
 المالية

 تقارير
االدارة العامة / 

 المالية

تطوير إدارة رسوم الصرف الصحي مع 
 تقارير البلدية - - - - - -  مصلحة المياه.

الهندسة واالدارة 
 العامة

 المالية تقارير البلدية يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد وجود دراسة   عمل دراسات لجميع تكاليف الخدمات.
 المالية تقارير البلدية يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد وجود نظام ادارة ممتلكات البلدية  اعداد نظام الدارة ممتلكات البلدية 

 المالية تقارير البلدية - - - - - -  زيادة الرسوم والمستحقات.
عمل سياسة لتفعيل جباية الرسوم 

 والمستحقات.
 المالية تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود سياسة موثقة  

 الموارد البشرية تقارير البلدية يوجد جديد يوجد جديد يوجد جديد يوجد قديم يوجد قديم وجود نظام جديد  عمل نظام التقييم للموظفين في البلدية.

 قيد الدراسة وجود مشروع تأهيل  تأهيل كراج البلدية 
البدء بأعمال 

 الهندسة التقارير البلدية مؤهل مؤهل مؤهل التأهيل

التأهيل التقني لدى كوادر قسم الصرف 
 الصرف الصحي التقارير البلدية - - - - - عدد المؤهلين   الصحي

 االدارة العامة التقارير البلدية - - - - - -  تحديث الخطة التنموية 

 البلدية 6 5 4 3 1 عدد الدورات  ( خارجي.GISرفع قدرات كادر )
تقارير 
الموارد 
 البشرية

 الموارد البشرية

  وجود البلدية يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد وجود ارشيف الكتروني للحرف والصناعات  أرشفة إلكترونية للحرف والصناعات.
 البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود مخصصات  رصد مخصصات لمكافأة األفكار 
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

 اإلبداعية.
 االدارة العامة وجود نظام البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود نظام  وضع نظام لتقييم المبادرات.

دراسة المشاريع الفنية للتخرج لدى  
طالب الجامعة من اجل تبني المشاريع 

 التي تخدم البلدية 
 البلدية 4 3 2 1 0 عدد مشاريع التخرج المتبنى 

 
 العامةاالدرة 

 مجال التنمية االقتصادية
عمل دراسات للمواقع األثرية الموجودة 

 في المدينة.
وجود  البلدية 2 2 2 2 1 وجود دراسات للمواقع االثرية في بلدية البيرة 

 دراسة
 الثقافة والتخطيط

عمل إحصائيات  للمواقع التراثية في 
 وجد احصائية دقيقة وموثقة  المدينة وعمل احكام خاصة لها.

يوجد غير 
 الثقافة والتخطيط  البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ومدققة مدققة

عمل إحصائيات ودراسات لمواقع عيون 
 وجود احصائية ودراسة  المياه.

يوجد احصائية 
 غير تحليلية

يوجد 
احصائية 
 غير تحليلية

احصائية 
ودراسة 

 دقيقة

احصائية 
ودراسة 

 دقيقة

 احصائية
ودراسة 

 دقيقة

البلدية 
/سلطة المياه 
/ مديرية 
السياحة و 

 االثار

 

التخطيط 
والعالقات العامة 

 والثقافة

 4 3 2 1 1 عدد المنشورات  عمل منشورات ترويجية سياحية.

البلدية / 
مديرية 
السياحة 
 واالثار

 العالقات العامة تقارير

 وجود احصائية تحليلة  إحصائية المقامات الموجودة في المدينة.
يوجد ولكن 
 غير تحليلية

يوجد ولكن 
 غير تحليلية

يوجد ولكن 
 غير تحليلية

يوجد 
 وتحليلية

يوجد 
 وتحليلية

البلدية / 
مديرية 
السياحة 
 واالثار

 الثقافة تقارير

إعادة تفعيل مشروع أرض الشويكه 
 يوجد ال يوجد بنود مرجعية العادة الترميم  وترميمها.

يوجد خطة 
 تنفيذ

البدء باعمال 
 الترميم

اعمال 
 الترميم

البلدية / 
مديرية 
السياحة 

 التخطيط تقارير
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

 واالثار

 تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود خارطة الكترونية  عمل خارطة سياحية إلكترونية للمدينة.
العالقات العامة / 

 التخطيط

 9 8 7 2 2 عدد اليافطات  عمل يافطات تعريفية سياحية.

البلدية / 
مديرية 
السياحة 
 واالثار

 تقارير
التخطيط / المركز 

 السياحي

 يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد وجود مسار محدد عمل مسار سياحي للمدينة.

البلدية / 
مديرية 
السياحة 
 واالثار

 تقارير
التخطيط /العالقات 
العامة / المركز 

 السياحي

 تقارير البلدية 4 3 2 1 1 عدد الجداريات  جداريات جميلة في المدينة.عمل 
التخطيط 

 والعالقات العامة

%1 - - نسبة الخضار في المدينة  زيادة نسبة الخضار في المدينة.  2%  3%  
قسم الزراعة 

 قسم الصحة تقارير والبستنه

تخضير حديقة اإلستقالل والحدائق 
 األخرى.

 قسم الصحة تقارير البلدية - - - - - والشتالت واالشجار المزروعهعدد الشجيرات  

 يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد اقامة المهرجان  عمل مهرجان سياحي تراثي سنوي.
مؤسسة 

شباب البيرة 
 وبلدية البيرة

 العالقات العامة تقارير

 العالقات العامة تقارير البلدية 2 2 1 0 0 عدد المشاركات  المشاركة الدولية للترويج للمدينة.

 يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود ادارة فعالة  مشروع ادارة الخان. 
وزارة 
السياحة 
 واالثار

البلدية ووزارة  تقارير
 السياحة

عمل نظام تسهيالت للمباني السياحية 
 واإلستخدام السياحي.

التخطيط / التنمية  تقارير البلدية يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد وجود نظام تسهيالت مصدق 
 االقتصادية
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

وضع يافطات تعريفية وإرشادية في 
 قسم الهندسة تقارير البلدية 200 200 3 3 3 عدد اليافطات  المدينة.

 مشروع تهيئة مالعب وحدائق اطفال
 الهندسة تقارير البلدية 8 7 6 6 3 عدد الحدائق المؤهلة 

 تقارير البلدية 11 10 9 8 6 عدد الحدائق في المدينة 
التخطيط / 

 الزراعة

مساحة  البلدية 2م15187 2م15187 2م15187 2م15187 2م 8234 المساحة المؤهلة للدفن  مشروع تأهيل المقبرة الجديدة وتوسعتها
 المقبرة

 الهندسة

قسم  مؤهلة مؤهلة مؤهلة مؤهلة مؤهلةغير  المقبرة القديمة مؤهلة  مشروع تأهيل المقبرة القديمة
 المشاريع

تسليم 
 المشروع

 التخطيط/ الهندسة

 التخطيط / الهندسة تقارير البلدية 0 0 0 1 2 عدد مداخل المدينة التي بحاجة لتأهيل  مشروع تأهيل وتطوير مداخل المدينة
 التخطيط / الهندسة تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود قناة البالوع  انشاء قناة البالوع السياحية 

 االدارة العامة تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود اتفاقية  عمل اتفاقية مع وكالء سفر وسياحة
إزالة التعديات في المنطقة الصناعية من 

 خالل نظام خاص.
 الهندسة تقارير لبلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود نظام خاصة للمنطقة الصناعية 

توسيع منطقة الحرف والصناعات 
 الخفيفة.

المخطط  البلدية دونم 534 دونم 534 دونم 340 دونم 340 دونم 340 مساحة المنطقة الصناعية 
 الهيكلي

التخطيط / االدارة 
 العامة

تشجيع الحرف والصناعات خارج حدود 
 البلدية - - 5 0 0 عدد الحرف المرخصة من البلدية خارج الهيكلي  المدينة.

رخص 
 المالية الحرف

دراسة عمل محطة نقل عام في شارع 
 الهندسة والتخطيط  البلدية يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد وجود دراسة  نابلس

عمل مشروع تخطيط عمراني لمنطقة 
 وسط المدينة مع االوقاف 

 يوجد قديم عمراني لوسط المدينة التجاريوجود مخطط 
وجود 
مخطط 
 حديث

 يوجد يوجد يوجد
البلدية / 
وزارة 
 االوقاف

وجود 
 مخطط

 التخطيط

نسبة الرخص البناء التي يوجد فيها ابار مياه حسب  اعادة تفعيل بناء االبار ضمن الترخيص
 النظام 

 التنظيم والبناء الرخص البلدية 100% 100% 100% 100% 5%

   البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود مخططات بناء  مشروع استثمار االرض المقابلة للبلدية 
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

 البلدية 2 2 2 2 1 عدد الرافعات العاملة في البلدية  شراء رافعة كهرباء
تقارير 
 قسم الكهرباء االصو ل

 البلدية 76552 76552 76552 76552 2م51736 وفارغةمساحة االراضي التي تملكها البلدية  مشروع شراء اراضي للبلدية
سندات 
 ملكية

التخطيط / االدارة 
 العامة

مشروع خصخصة شبكات االنارة في 
 المدينة

 قسم الكهرباء التقارير البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد خصخصة االشبكة 

استكمال اتفاقية انشاء محطة المواصالت 
 العامة في شمال المدينة 

ال يوجد اتفاقية  توقيع اتفاقية 
 موثقة

 االدارة العامة التقارير البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد

 يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود احصائيات جديدة وموثقة ودقيقة  عمل مشروع احصاء للمنشآت والمباني 
البلدية / 
مركز 
 االحصاء

 االدارة / التخطيط تقارير

والترقيم وترميز  تكملة مشروع التسمية
 وجود رموز بريدية على مستوى الشقق  الشقق

ال يوجد على 
 مستوى الشقة

البدء 
 تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد باالمشروع

 GISقسم  
 والتخطيط

 libsتحديث البرنامج االلكتروني 
system.net  يوجد قديم وجود برنامج محدث للمكتبة العامة 

البدء 
 بالتحديث

يوجد 
 ومحدث

يوجد 
 ومحدث

يوجد 
 تقارير البلدية ومحدث

الدائرة الثقافية / 
IT 

  تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود قاعدة بيانات الكترونية  عمل قاعدة بيانات الكترونية 
 الثقافيةالدائرة  تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود مركز بحثي  انشاء مركز بحثي

عمل موقع الكتروني  بجميع الحرف 
 الموجودة في المدينة بمختلف اللغات.

يوجد باكثر  يوجد بلغتين يوجد بلغتين يوجد بلغتين وجود موقع الكتروني جديد بمختلف اللغات 
 من لغتين

يوجد باكثر 
 من لغتين

العالقات العامة و  وجود موقع البلدية
IT 

التواصل مع المدن التي يوجد بينها وبين  
البلدية توأمة أو عالقة تعاون من أجل 

 ترويج منتجات المدينة.
 العالقات االتفاقيات البلدية 6 4 2 0 0 االتفاقيات الموقعة مع المدن 

 البلدية 6 5 4 0 0 عدد مشاريع حاضنة االعمال    تفعيل حاضنة االعمال.
  

وضع سياسات جاذبة للتعامل مع القطاع  
 الخاص

 التنمية االقتصادية تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود سياسات جاذبة للقطاع الخاص

 االدارة العامة تقارير البلدية 5 4 3 2 1عدد  اتفاقيات التعاون مع مؤسسات المجتمع االهلي توقيع شراكات مع مؤسسات المجتمع 
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

 والقطاع الخاص االهلي والقطاع الخاص.
إعداد مقترحات مشاريع لجلب إستثمارات 

 التنمية االقتصادية تقارير البلدية 4 4 4 4 2 عدد المقترحات  خارجية.

 التنمية االقتصادية تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود شركة  تاأسيس شركة لتشجيع اإلستثمار.
إتفاقيات من أجل تفعيل مركز توقيع 

 البيرة لدعم مؤسسات المجتمع المدني.
 االدارة العامة تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود اتفاقية موقعة 

عمل خطة شاملة لوحدة التنمية 
 اإلقتصادية.

ال يوجد خطة  وجود خطة 
 شاملة

 االقتصاديةالتنمية  تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد

 تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود بروتوكول موقع  عمل بروتوكول مع هيئة اإلستثمار.
التنمية االقتصادية 

 / االدارة العامة
 االقتصاديةالتنمية  تقارير البلدية 1 1 1 0 1 عدد المؤتمرات التي تم المشاركة فيها  المشاركة في المؤتمرات اإلستثمارية.

 البلدية - - - - 0 عدد المعارض التي تم االشتراك فيها  المشاركة في معارض ترويجية.
  

عمل شراكه مع المراكز الثقافية ) 
 الفرنسي(.

 االدارة العامة تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد اليوجد وجود اتفاقية شراكة 

وجود  البلدية 1 1 1 1 0 عدد المدارس التقنية في المدينة  إنشاء مدرسة تقنية حديثة إلكترونية.
 مدرسة

 الهندسة والتخطيط

المشاركة في عمل يوم توظيفي لخريجي 
 االدارة العامة التقارير البلدية 1 1 0 0 0 عدد المشاركات  المؤسسات المهنية والتقنيه.

عمل شراكات وإتفاقيات مع مؤسسات  
   البلدية - - - - 0 عدد دورات التدريب المهني المشارك فيها الخارجية  عالمية وبلديات من أجل التدريب المهني.
عمل دورات صيانة اجهزة الكترونية في 

 المركز الكوري التقارير البلدية 2 2 2 1 0 عدد الدورات الخاصة بالصيانة االلكترونية  المركز الكوري.

عمل طرق زراعية للمناطق التي تقع 
 خارج حدود مدينة البيرة.

 الهندسة والزراعة التقارير البلدية - - - - 0 طول الطرق الزراعية في المدينة 

 الزراعة - البلدية - - - - - -  تطوير المشتل في المحطة.  
 الهندسة والزراعة التقارير البلدية - - - - - نسبة الزراعة في االرصفة  زراعة األرصفة.
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

إعادة تطبيق نظام الحدائق المنزلية في 
  التقارير البلدية - - - - - - رخص البناء.

 العالقات العامة التقارير البلدية 4 4 4 4 3 عدد ايام التسويق الزراعي عمل أيام تسويق زراعي.
ترخيص حرفة مزارع حيوانية في مناطق 

 الرخص البلدية - - - - 0 عدد رخص المزارع الحيوانية خارج المخطط الهيكلي  الهيكلي.خارج المخطط 
الحرف 

 والصناعات
ترويج المنتجات الزراعية سواء نباتية أو 

 حيوانية.
تقارير  البلدية 2 2 1 0 0 عدد المنشورات الترويجية 

 االنجاز
 العالقات العامة

عمل دورات متخصصة في مجال 
 الزراعة.

تقارير  البلدية 4 4 4 3 2 عدد الدورات المتخصصة في مجال الزراعة 
 االنجاز

 قسم الزراعة

مشروع استغالل مياه المحطة في الري 
 البلدية - - - - - كمية المياه المستغلة  وتشجيع الزراعة

تقارير 
 الصرف الصحي االنجاز

مشروع تشجير وتخضير المدينة وشراء 
 البلدية - - - - - المساحة المشجرة في المدينة   معدات لقسم الزراعة

تقارير 
 قسم الزراعة االنجاز

عمل مشاريع زراعية لالراضي خارج 
 المخطط الهيكلي.

عدد المشاريع الزراعية التي تقع خارج المخطط  
 الهيكلي 

تقارير  البلدية - - - - -
 االنجاز

 قسم الزراعة

من تنظيم العالقة مع الجمعيات الزراعية 
 خالل إتفاقية.

تقارير  البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود اتفاقية 
 االنجاز

 االدارة العامة

 مجال التنمية االجتماعية
زيادة المساحة المستغلة للمؤسسات 

 البلدية - - - - دونم 40 مساحة المناطق المستغلة للمؤسسات الرياضية   الرياضية.
تقارير 
 التخطيط االنجاز

 البلدية يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد وجود رابطة اندية  إنشاء رابطة أندية في المدينة.
 

العالقات العامة 
 والثقافة

التقارير  البلدية 2 2 2 1 1 عدد المسابقات الرياضية  عمل مسابقات رياضية مشتركة متنوعة.
 السنوية

 العالقات العامة

 البلدية 6 6 6 6 6 عدد الدورات التي تعنى بالشباب  تعزيزية للشباب.إنشاء دورات دورية 
التقارير 
 العالقات العامة السنوية
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

 من التقارير البلدية 1 1 1 0 0 عدد المهرجانات الرياضية  عمل مهرجان رياضي لبطولة البيرة.
العالقات العامة / 

 الثقافة
 الهندسة تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود مظالت  مشروع مظالت الستاد البيرة الدولي

 3 3 3 3 2 عدد الندوات  تنظيم ندوات ولقاءات تعاقد.
التقارير 
 السنوية

العالقات 
 التقارير السنوية العامة

تطوير مذكرة تعاون مع المؤسسات 
 الشبابية.

االدارة العامة /  تقارير البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود مذكرة تعاون 
 الدائرة الثقافية

 وجود دراسة جديدة وبشكل سنوي عمل دراسة مسحية إلحتياجات المدارس.
يوجد وبحاجة 
 يوجد يوجد يوجد يوجد لتحديث سنويا

البلدية / 
التربية 
 والتعليم

 الهندسة تقارير

 17 17 16 15 15 عدد المدارس في المدينة  بناء مدرسة ثانوية ذكور.
البلدية / 
التربية 
 والتعليم

تقارير 
 االصول

 الهندسة

 البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود مبنى تربوي انشاء مبنى تربوي 
تقارير 
 الهندسة االصول

صيانة وتطوير التمديدات الكهربائية 
 للمدارس .

 8 عدد المدارس التي بحاجة لصيانة التمديدات الكهربائية 
       

صيانة وتطوير المرافق الصحية في  
 المدارس.

تقارير  البلدية 0 2 4 6 8  
 االنجاز

 الهندسة

 البلدية 9 9 8 7 7 عدد القاعات المدرسية   عمل قاعات مدرسية صفية.
تقارير 
 الهندسة االنجاز

عمل مذكرات تفاهم مع الجامعات المحلية 
 االدارة العامة تقارير البلدية 3 3 3 3 1 وجود مذكرة تفاهم  مع التعاون المشترك.

 يوجد جديد يوجد جديد يوجد جديد يوجد قديم يوجد قديم وجود دليل جديد  تحديث دليل تصميم المدارس مع التربية.
البلدية / 
التربية 
 والتعليم

 التخطيط والهندسة وجود دليل
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

عمل إتفاقية مع الوزارة من أجل تطوير 
 المجتمعي.المشاركة الطالبية في العمل 

وجود اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم من أجل تطوير 
 المشاركة المجتمعية للطالب

 يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد
البلدية / 
التربية 
 والتعليم

تقارير 
 انجاز

 االدارة العامة

عمل إتفاقية مع التربية تسمح باإلستفادة 
 من مرافق المدارس بعد إنتهاء الدوام.

 يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود اتفاقية 
البلدية / 
التربية 
 والتعليم

تقارير 
 انجاز

 االدارة العامة

تقارير  البلدية 15 15 15 0 15 عدد المدارس التي بحاجة للصيانة الروتينية  مدرسة حكومية. 15عمل صيانة لاا  
 االنجاز

 الهندسة

 يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود تقنية التعليم الذاتي  تزويد المدارس بتقنية التعليم الذاتي.
البلدية / 
التربية 
 والتعليم

تقارير 
 االدارة العامة االنجاز

ربط مكتبة البلدية العامة بقواعد البيانات 
 البلدية 6 5 4 3 0 عدد المراكز ابحاث وبيانات عالمية التي تم شرائها  العالمية البحثية.

تقارير 
 الدائرة الثقافية االنجاز

 البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود مظالت  بناء مظالت في ساحات المدارس
تقارير 
 الهندسة االنجاز

تقارير  البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود نظام تدفئة  تركيب نظام تدفئة وتكييف للمكتبة
 االنجاز

 الهندسة

تقارير  البلدية 15 15 15 15 15 عدد المدارس التي تم زراعة ساحاتها   زراعة مساحات في المدارس
 االنجاز

 قسم الزراعة

إحتضان النشاطات الالمنهجية لتطوير 
 البلدية 1 1 1 1 0 عدد النشاطات الالمنهجية التي تم احتضانها  التعليم والطالب

تقارير 
 الدائرة الثقافية االنجاز

 البلدية 48 40 30 20 0 عدد االيام التطوعية  بالمرأة.عمل أيام تطوعية تعنى 
تقارير 
 مركز حواء االنجاز

مشاركة المؤسسات المجتمعية في 
 النشاطات التي تعنى بالمرأة.

 البلدية 6 5 5 4 4 عدد المشاركات  
تقارير 
 االنجاز

 مركز حواء

 مركز حواءتقارير  البلدية 2 2 1 1 1  عمل دورات للنساء في التعليم الذكي 
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

 االنجاز واإللكتروني.

 البلدية 2 2 2 2 2   عمل دورات للنساء في التربية الحديثة.
تقارير 
 مركز حواء االنجاز

تطوير مهارات التمكين اإلقتصادي لدى 
 البلدية 6 6 6 6 6   المرأة.

تقارير 
 مركز حواء االنجاز

تطوير وتحديث خطة تمكين ذوي 
 اإلعاقة.

يوجد وبحاجة  وجود خطة محدثة 
 لتحديث

تقارير  البلدية تم التحديث تم التحديث تم التحديث تم التحديث
 االنجاز

التخطيط / االدارة 
 العامة

تقارير  البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود مصعد  تركيب مصعد للمكتبة
 االنجاز

 الهندسة

عمل مسح للمباني العامة لجاهزيتها 
 وجود مسح للمباني العامة التي بحاجة لموائمة  لإلستخدام من قبل المعاقين.

يوجد وبحاجة 
 البلدية محدث محدث محدث تم التحديث لتحديث

تقارير 
 التخطيط االنجاز

 البلدية 24 22 20 18 16 عدد المباني الموائمة  موائمة مباني عامة لذوي االعاقة
تقارير 
 التخطيط / الهندسة االنجاز

عمل دورات تدريب ألولياء األمور 
بالتعاون مع الجهات ذات اإلختصاص في 

 مجال التعامل مع ذوي اإلعاقة.
 البلدية 2 2 2 1 0 عدد الدورات  

تقارير 
 الدائرة الثقافية االنجاز

تقارير  البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود قاعدة بيانات عامة  انشاء قاعدة بيانات
 االنجاز

 االدارة العامة

عمل اتفاقيات تعاون مع الجمعيات التي 
 البلدية 3 2 2 1 0 عدد االتفاقيات  تعنى بذوي االعاقة وكبار السن

تقارير 
 االدارة العامة االنجاز

عمل دراسة وإحصائيات لذوي اإلعاقة 
 وجود احصائية كاملة  في المدينة.

يوجد بشكل 
 البلدية كاملة كاملة كاملة كاملة جزئي

تقارير 
 التأهيل المجتمعي االنجاز

عمل إتفاقيات تعاون مع مؤسسات العمل  
 االجتماعي.

 البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود اتفاقية 
تقارير 
 االنجاز

االدارة العامة / 
 العالقات العامة

إنشاء قاعدة معلومات عن مؤسسات 
 العمل المجتمعي.

وجود قاعدة معلومات عم مؤسسات العمل المجتمعي 
 في المدينة 

تقارير  البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد
 االنجاز

 الدائرة الثقافية
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

حصر المؤسسات الدولية العاملة في 
 البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود احصائيات جديدة وموثقة ودقيقة  مجال العمل المجتمعي.

تقارير 
 الدائرة الثقافية االنجاز

التواصل مع مؤسسات الدولة العاملة في 
 مجال العمل اإلجتماعي.

تقارير  البلدية - - - - - - 
 االنجاز

الدائرة 
الثقافية/العالقات 

 العامة

تقارير  البلدية 3 2 2 1 0 عدد االيام التطوعية للمتطوعين عالميين عمل أيام مجانية للمتطوعين عالمية.
 االنجاز

العالقات العامة / 
 االدارة العامة

رفع كفاءة كوادر البلدية في الرقابة 
 الصحية.

تقارير  البلدية 2 2 2 2 1 عدد الدورات لقسم الصحة في الرقابة الصحية 
 االنجاز

 الصحة

 البلدية - - - - - - تحديث تفعيل التشريعات الصحية.
تقارير 
  االنجاز

عام في دائرة الصحة  تعيين طبيب بشري
 البلدية 1 1 1 0 0 وجود طبيب بشري ضمن الكادر الوظيفي للبلدية  لمتابعة تراخيص الحرف والصناعات.

تقارير 
 الصحة االنجاز

توقيع بروتوكول تعاون مع المؤسسات 
 البلدية يوجد يوجد يوجد يوجد ال يوجد وجود برتكول  ذات العالقة في الرقابة الصحية.

تقارير 
 االدارة العامة االنجاز

السعي وراء الحصول على ضابطة 
 قضائية.

تقارير  البلدية يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد وجود ضابطة قضائية 
 االنجاز

 الصحة

عمل أيام صحية بالتعاون مع فريق طبي 
 من أبناء المهجر.

تقارير  البلدية 1 1 1 0 0 عدد االيام الصحية بالتعاون مع ابناء المهجر 
 االنجاز

العالقات العامة / 
 الصحة

عمل قاعدة بيانات وعنوانين أبناء البيرة 
 المهجر.

 يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود قاعدة بيانات البناء المهجر 

البلدية / 
جمعية ابناء 

البيرة 
والجمعيات 

 االخرى

تقارير 
 االنجاز

 العالقات العامة

تقارير  البلدية يوجد يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد وجود برتكول  المهجر.بروتوكول تعاون مع أبناء 
 االنجاز

العالقات العامة / 
 االدارة العامة
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس المشاريع والتدخالت
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة 
مصدر 
 المعلومات

 اداة القياس
الجهة المسؤولة 
عن متابعة قياس 

 السنة الرابع السنة الثالثة سنة الثانية  سنة اولى  المؤشر

 البلدية 1 1 1 0 0 استضافة المؤتمر  إستضافة مؤتمر أبناء البيرة.
تقارير 
 العالقات العامة االنجاز

 البلدية 1 1 0 0 0 عدد صناديق االستثمار  مأسسة صناديق إستثمارية.
تقارير 
 التنمية االقتصادية االنجاز

تعيين موظف لمتابعة شؤون المغتربين 
 في دائرة العالقات العامة.

عدد موظفي العبالقات العامة المختصين بمتابعة شؤون 
 المغتربين 

 البلدية 1 1 1 0 0
تقارير 
 االنجاز

 العالقات العامة
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 المالحق

 التقرير التشخيصي .1

 وثيقة منفصلة.

 وصف مكونات المشاريع .2

 وثيقة منفصلة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


