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 ملخص تنفيذي

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

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

 
الذي ركز  2017 المحلي عداد الخطة التنموية على دليل التخطيط التنموي المعد من قبل وزراة الحكمإفي  العيزريةبلدية استندت 

 ساسي على المشاركة المجتمعية من خالل تشكيل اللجان التنموية المختلفة وهي: أبشكل 
 لجنة التخطيط التنموي. 
  ساسياالفريق التخطيط. 
 تنمويةلجان المجاالت ال. 
 

وتم دعوة الحضور للمشاركة في اللجان وتم تشكيل  العيزريةق الخطة التنموية لبلدة طالول إلحيث تم عقد اللقاء المجتمعي األ
ساسي ولجنة التخطيط التنموي، قامت اللجان األشراف والمتابعة من فريق التخطيط إلالمذكورة. وبالتنسيق وااللجان التنموية 

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

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

 
ا التنموية ل نقاط القوة/ الفرص والضعف/ التهديدات كما تم تحديد االحتياجات والقضايوعند تشخيص الواقع الحالي للبلدة تم تحلي

هداف ولوية وصياغة الرؤية واأللترتيب القضايا التنموية حسب األ ولىأ ربعة. وبعدها، تم عقد ورشة عملللمجاالت التنموية األ
ل رئيسي الثاني حيث تم صياغة البرامج والمشاريع التنموية لكل مجاتم عقد ورشة العمل الثانية واللقاء المجتمعي  خيرًاأوالتنموية 

خالل فترة الخطة ومدتها  العيزرية احتياجات وتطلعات بلدة ربعة بهدف الخروج بخطة تنموية شاملة تلبيمن المجاالت التنموية األ
 سنوات. 4
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 المحليةاعتماد الخطة التنموية مجلس الهيئة المحلية بقرار  .1
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 الوثيقة المجتمعية .2
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 مقدمة

إن التخطيط التنموي هو منهج علمي يستخدم لبلورة األوليات واألهداف والبرامج والمشاريع التنموية للهيئات المحلية خالل فترة 
المحتملة. وتنبع أهمية استخدام هذا زمنية معينة، بما يتماشى مع تطلعات السكان، واألخذ باالعتبار الموارد المتاحة والمعوقات 

المفهوم الحديث في التخطيط من كونه مرتكز على مبادئ الحكم واإلدارة الرشيدة، والتي تعتبر أساسية في أي مجتمع يسعى للتحرر 
ية والمساءلة، والرقي والنهوض، وذلك باالعتماد على موارده ومقوماته الذاتية. وتتمثل هذه المبادئ بما يلي: المشاركة، والشفاف

 والتكاملية، وشمولية التشخيص والبعد االستراتيجي، والكفاءة والفعالية.
 

لقد باشرت وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، وبالشراكة مع بعض الجهات الدولية الداعمة في األراضي 
س التخطيط التنموي للمستوى المحلي، والمشار إليه بـ الفلسطينية في مجال التخطيط التنموي المحلي، بالعمل على تحديد أس

"التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية" وذلك باستخدام دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية 
2017 . 

مع وزارة الحكم المحلي تعمل بلدية  ضمن برنامج تطوير البلديات والمقدم من صندوق تطوير وإقراض البلديات، وبالتعاون
على إعداد خطة تنموية استراتيجية للبلدة. تهدف الخطة إلى إحداث نقلة نوعية بعمل البلدية واالنتقال من مرحلة العمل العيزرية 

وية العشوائي كاستجابة لحاجات ومتطلبات الواقع إلى مرحلة التخطيط المنظم والممنهج. حيث يكون ذلك بإعداد خطة تنم
استراتيجية للبلدية تتحد فيها القضايا األساسية ومن ثم األوليات لجميع المجاالت التنموية بمشاركة المجتمع المحلي لتعزيز مبدأ 

 الشراكة والحكم الرشيد.
 

الفلسطينية ومن هنا تأتي أهمية التخطيط التنموي االستراتيجي الذي يهدف إلى وضع خارطة طريق لعملية التنمية المحلية للبلدات 
من خالل دراسة وتحليل الوضع القائم لجميع المجاالت التنموية المذكورة حتى يتسنى تحديد القضايا ذات األولوية والرؤية 

 واالهداف والبرامج والمشاريع التنموية.
 
 أهداف الخطة .1

 :باآلتيتتمثل األهداف العامة المرتبطة بعملية التخطيط التنموي االستراتيجي 
 

  مبدأ التخطيط االستراتيجي كمنهج عمل أساسي تعتمد عليه البلدية في اتخاذ القرارات.ترسيخ 
 .بناء قدرات البلدية ومؤسسات المجتمع المحلي في مجال التخطيط التنموي االستراتيجي 
 .تعزيز مبدأ التعاون والعمل المشترك بين جميع مكونات المجتمع المحلي في سبيل تحقيق األهداف المشتركة 
 فساح المجال للكفاءات والمبادرات الريادية في دعم جهود التنمية المحلية.إ 
 .تعزيز مبادىء الحكم الرشيد المتمثلة في الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة االجتماعية 
 

 :باآلتيكما يمكن تلخيص أهم األهداف المتوقعة من عملية إنجاز الخطة التنموية االستراتيجية للبلدة 
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 يص وتحليل المجاالت التنموية المختلفة من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف المرتبطة بهذه المجاالت.تشخ 
 .تحديد القضايا التنموية ذات األولوية والرؤية 
 .تحديد االهداف التنموية المتربطة بالقضايا ذات األولوية، وتحديد مؤشرات لقياس مدى تحقق هذه األهداف 
  المرتبطة بهذه األهداف. والمشاريع امجالبرتحديد وتوصيف 
 .وضع خطة التنفيذ وخطة المتابعة والتقييم لمتابعة تنفيذ مخرجات الخطة خالل المدة المحددة 

 
 إعداد الخطة منهجية .2

 التنظيم والتحليل –المرحلة األولى 
والمجتمع من خالل عقد اللقاءات التحضيرية واللقاء تم في هذه المرحلة العمل على التهيئة واإلعداد على المستوى الداخلي للبلدية 

المجتمعي األول،، وتم أيضًا تشكيل اللجان المرتبطة بعملية التخطيط وفريق التخطيط األساسي. وتم كذلك تحليل وتحديد أصحاب 
اللجان المختصة للوقوف  العالقة وتشكيل لجنة ممثلي أصحاب العالقة، وبعد ذلك تم تنفيذ عملية التشخيص للوضع القائم من خالل

 على نقاط القوة والضعف في مختلف المجاالت التنموية في البلدة.
 

  اإلطار التنموي االستراتيجي –المرحلة الثانية 
 التشخيص تم في هذه المرحلة تحديد التوجهات اإلستراتيجية للبلدة من خالل تحديد القضايا التنموية ذات األولوية بناء على نتائج

والتحليل التي تم الحصول عليها في المرحلة األولى، وتم كذلك تحديد الرؤية واالهداف التنموية للبلدة، ومؤشرات القياس المرتبطة 
 بها.

 
 الخطة االستراتيجية –المرحلة الثالثة 

موية، وتحضير مصفوفة تم في هذه المرحلة تحديد وتوصيف المشروعات والبرامج التنموية المرتبطة بكل هدف من األهداف التن
التنفيذ ومصفوفة المتابعة والتقييم، وأخيرا تم تحضير وثيقة الخطة التنموية االستراتيجية ةاعتمادها والمصادقة عليها من قبل جميع 

 الفعاليات والمؤسسات والمجتمع.
 

 

 

 
 منهجية عملية تطوير الخطة التنموية ومراحلها المختلفة
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 العيزرية لمحة عامة عن بلدة
  

 
 الموقع الجغرافي والمساحة والتاريخ .1

 الموقع الجغرافي والمساحة  1.1

متر، وتتميز 553 كم من مركز المدينة، وترتفع عن سطح البحر قرابة  3تقع بلدة العيزرية إلى الشرق من مدينة القدس على بعد 
 شمال وجنوب الضفة الغربية.بموقعها المهم حيث تعد البوابة الشرقية لمدينة القدس ونقطة الوصل بين 

ن الجنوب، وراس العامود من مبي موسى من الشرق، وبلدة أبوديس العيزرية بلدة الزعيم من الشمال، وأراضي الن يوتحيط بأراض
 تبلغ المساحةوبيت لحم والناصرة، و ية الدينية والتاريخية بعد القدس،وتعد بلدة العيزرية رابع أهم موقع من حيث األهمالغرب. 

 دونم.  3,600دونم بينما تبلغ مساحة المخطط الهيكلي فيها حوالي  11,179الكلية للبلدة قرابة 

أما معدل  ،في الشتاء بارد نسبيًالمتوسط شبه الرطب وهو لطيف صيفًا ويتميز مناخ العيزرية باعتداله ألنه ينتمي إلى مناخ البحر ا
حسب  %. أما معدل سقوط األمطار في البلدة60دل الرطوبة النسبية حوالي ويبلغ مع ،درجة مئوية 18درجات الحرارة فيصل إلى 

 ملم. 264.4و األرصاد الجوية فهدائرة 

، أما حديثًا فيعمل أهل العيزرية بالتجارة )حيث تمتاز العيزرية بوجود أطول خط تجاري في والتجارة بالزراعةقديمًا  لقد عمل أهل البلدة
وتعد السياحة واحدة من أهم األعمدة التي تقوم عليها البلدة فهي واحدة من  ،الحرة عمالوالوظائف الحكومية والخاصة واأل الضفة الغربية(

تكريمًا لنبي اهلل  صالح الدينمقام نبي اهلل العزير الذي شيده القائد الفاتح فيها ويوجد كما ، المسيحيةالبلدات القالئل التي تمتلك معالم عدة للديانة 
 العزير.

 

 العيزريةة تاريخ بلد  1.2

أما كما ورد في اإلنجيل وحسب الرواية المسيحية ، لكريمالقرآن اسالمية جاء من نبي اهلل العزير المذكور في العيزرية حسب الرواية اإلسم ا
ما قبل الميالد. أما سكان لى يعود إنشاء التجمع إو .فإن تسمية العيزرية يعود إلى اليعازر شقيق مريم ومارثا الذي أحياه سيدنا عيسى بعد موته

من دير ابان،  1948الجئين سنة مثل القدس، والخليل، ويوجد سكان من مختلف مناطق فلسطين صليين العيزرية فباإلضافة إلى سكانها األ
 والقسطل، وصوبا، وبيت نتيف.

مباني البلدة التاريخية، نتداب البريطاني الذي قتل العديد من الثوار ودمر عدد من الت المتعاقبة لفلسطين ومنها االتاللقد قاومت البلدة االح
واستمرت مقاومتهم لالحتالل االسرائيلي وخاصة  وشاركوهم منازلهم وقوتهم، 1948حتالل عام العيزرية إخوانهم الالجئين بعد ا سكانواستقبل 

ال لعشرات في المواجهات المتعاقبة واعتقل العديد أبناء البلدة والذين شهداء وأصيب ا لبلدةنتفاضة األولى حيث سقط العديد من أبناء افي اال
 سرائيلي.اال معتقلين في سجون االحتالل هميزال العشرات من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B5%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2585
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 السكان والنمو السكاني/الديموغرافيا .2

يضاف لهم ما ال يقل عن  2011نسمة وفق تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام  21,000 بِـ يقدر عدد سكان بلدة العيزرية
ناث % واإل50.5فرة أن نسبة الذكور متوحصاء. وتشير الدالالت الالمقدسية لم يتم احتسابهم في اإل مواطن من حملة الهوية 10,000

 أنه ال توجد فروق كبيرة بين الذكور واإلناث في األعمار خاصة في مرحلة الطفولة. ، كما تشير إلى49.5%

بالمتوسط، وهذه الزيادة تظهر من خالل  5رتفاع نسبة الخصوبة والتي قد تصل إلى في العيزرية بصورة طبيعية بسبب ا يتزايد عدد السكان
ضافة إلى تزايد عدد الوافدين من القدس ومناطق الضفة الغربية إلى بلدة األطفال والمرحلة األساسية. باإل تزايد عدد الطلبة في رياض

 العيزرية. 
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 تشخيص المجاالت التنموية الرئيسية
 

 مجال البيئة والبنية التحتية .1

 المجاالت الفرعية التالية: بيئة والبنية التحتيةيشمل مجال ال
يوجد في البلدة شبكة ويتم تزويد بلدة العيزرية بخدمة الطاقة الكهربائية من قبل شركة كهرباء القدس، : الطاقة والكهرباء 1.1

 24حياء السكنية، وتقدم شركة كهرباء القدس الخدمة على مدار % من األ99 ما نسبته تغطي، 1978كهرباء تأسست عام 
 لى قطع التيار الكهربائي عن البلدة.إ( تؤدي ةال في حاالت استثنائية )ظروف قاهرإقطاع ساعة بدون ان

 متر 000,50 كلي بطول بعد فيما عليها ضافةاإل وتم 1978 سنة إنشاؤها تم مياه شبكة العيزرية بلدة تمتلك المياه والصرف الصحي: 1.2
 إلى تصل يومية بكمية (3) العيزرية بئر :هما مصدرين من بالمياه البلدة تزويد ويتم .عداد 200,4 وجود لىإ باإلضافة ،مختلفة بأقطار
 بقطر ناقل خط بواسطة المنازل لىإ المياه يصالإ ويتم .يوميًا مكعب متر 500,2 إلى تصل بكمية جيحون شركةو ،مكعب متر 000,1

 بسعة المسلح الباطون من معطل خزان ويوجد كما .سابقًا ذكر كما متر 000,50 طولها مختلفة بأقطار وشبكة ،متر 000,4 بطول "8
 بالصرف يتعلق فيما أما البلدة. في المرتفعة المنطقة في للبيوت المياه يصالإل يستعمل أنه حيث البلدة في نقطة لىأع في يقع 3م 300

 لمنطقة ضافةباإل سكاناإل منطقة في قديمة شبكة يوجد حيث البلدة، في صحي صرف شبكة وجود عدم من العيزرية بلدة تعانيف الصحي،
 خطير. بوضع ناآل والبلدة امتصاصية، لحفر بالتصريف تقوم البنايات ومعظم قبسة، راس

تتولى بلدية العيزرية إدارة خدمة جمع النفايات الصلبة، حيث أنه يتم جمع النفايات من خالل سيارات جمع  النفايات الصلبة: 1.3
 حاوية، 187 وعددها حديدية حاويات من أسبوعيًا أيام ستة بمعدل النفايات جمع يتم العيزرية. لبلدية تابعة نفايات من ضاغطة

 النفايات من التخلص ويتم البلدة. احتياج تلبي وال السكاني للتمدد الجغرافية المنطقة كامل لتغطية تكفي ال الحاويات هذه لكن
 المكب إلى المكب في المتراكمة النفايات من التخلص ويتم تغيير، إلى بحاجة غالقباإل مهدد نفايات مكب في جمعها يتم التي

 متر. كيلو 40 حوالي الترحيل محطة عن يبعد النفايات مكب أن إلى اإلشارة وتجدر النهائي.
 من المحيط وبين بينها الربط حيث من ومدينة بلدة ألي الحيوية المرافق أهم من الطرق شبكة تعتبر والمواصالت: الطرق 1.4

 المنطقة، تلك تطور لمدى مقياس الطرق تكون مكان ألي األولى النظرة خالل من ولعله الداخل من أجزائها بين و الخارج
 تطور إلى يؤدي وهذا لإلنسان عمل أي يسرع و يسهل فيها المتوفرة الخدمات ومدى وتفرعها وامتدادها الطرق سعة أن حيث

 غير القائمة الطرق من كم 5,000 حوالي وهناك كم 45 بطول  معبدة داخلية طرق شبكة تمتلك العيزرية فبلدة المنطقة،
 وقد بجنوبها، الغربية الضفة ووسط شمال يربط الذي الوحيد الشارع وهو كم 4 بطول رئيسي شارع البلدة من ويمر المعبدة،

 بعرض 2010 سنة DIASU من وبتمويل نواإلسكا العامة األشغال وزرة قبل من الشرقي العيزرية مدخل تأهيل إعادة تم
 زراعية طرق فهناك الزراعية بالطرق يتعلق فيما أما المجاورة. أبوديس وبلدة البلدة بين رابطة طرق يوجد أنه كما متر، 30

 مشقوق. غير معظمها كم 5 بطول
 اتصاالت شبكة البلدة في يوجد ،الفلسطينية االتصاالت شركة قبل من االتصاالت بخدمة العيزرية بلدة تزويد يتم االتصاالت: 1.5

 انقطاع بدون ساعة 24 مدار على الخدمة االتصاالت شركة تقدم و السكنية، حياءاأل من %99 تغطيو ،9519 عام تأسست
 البلدة. عن الخدمة قطع لىإ تؤدي (ةقاهر )ظروف استثنائية حاالت في الإ
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 مجال التنمية االجتماعية .2

 المجاالت الفرعية التالية: االجتماعيةيشمل مجال التنمية 
مدرستي ذكور و، منها مدرستين ثانويتين واحدة للذكور واألخرى لإلناث يوجد في العيزرية ثماني مدارس حكوميةالتعليم:  2.1

خر من قصى المختلطة من الصف الثالث حتى الثامن، والقسم اآلومدرسة رياض األأساسيتين لإلناث،  ومدرستين تينساسيأ
بعض  ساسية مختلطة.أمدارس هي ما المدارس الخاصة فهي ستة، واحده ثانوية للذكور والبقية . أاألول حتى التاسع الصف

لى تزويد بالمعدات إسالمية، وبعض المدارس الحكومية بحاجة يتام اإلاأل عادة تأهيل مثل مدرسة دارإلى إالمدارس بحاجة 
 بة الجيل.دوات التعليمية المتطورة تكنولوجيا لمواكواأل

والذي  رثوذكس للمسنين )خاص(ملجأ األ اهناك مركزين فقط في البلدة للعناية بذوي االحتياجات الخاصة، وهم ذوي اإلعاقة: 2.2
ن الملجأ أ، ومدرسة الرعاية للتربية الخاصة، بحيث يعنى بشكل أساسي بتقديم الخدمات لذوي االحتياجات الخاصة والمسنين

ة، أما مرتفعقساطه الشهرية أ، وتعتبر وذوي االحتياجات الخاصة عاب عدد كبير من المسنينياست لدية خدمات ولكن ال يستطيع
 يضًاأالمدرسة فطالبها من جميع المناطق المحيطة وتقدم خدمات ممتازة لطالبها وللمجتمع المحلي، و لكن مصاريف المدرسة 

 مرتفعة جدًا.
ن عدم وجود أي مراكز نهارية للمسنين أو برامج نهارية لهم في المراكز تعاني فئة المسنين في بلدة العيزرية م المسنين: 2.3

االجتماعية والرياضية القائمة، حيث تحتاج هذه الفئة إلى الدعم من خالل إيجاد المؤسسات التي تعمل على توفير كافة 
 االحتياجات الالزمة لها.

حيث هنالك نقص غير مكتمل ، وهو نادي شباب العيزريةنادي هو ام عنادي يوجد في العيزرية نادي  الشباب والرياضة: 2.4
من  بشكل عام جيدةكما ان هنالك نوادي خاصة  .دوات والخبرات الالزمة لتفعيله والمنافسة مع النوادي األخرىباألكبير 

 .ولكنها متخصصة في مجال واحد وهو اللياقة البدنية ةااللي اتناحية التجهيز
وزيادة  ةلى توسعإ بحاجةساسية كمركز الغانم د من المراكز والعيادات الطبية، ولكن المراكز األيتوفر في البلدة العدي الصحة: 2.5

. إضافة إلى شمولية التأمين لهذه المراكز وتجدر اإلشارة إلىكبر من السكان، أعدد يتسنى له خدمة جهزة لكي في عدد األ
 .ساعة ووحدة والدة 24لى مركز طوارئ إتحتاج البلدة ذلك، 

توجد نسب عالية نسبيًا من الفقر والبطالة في العيزرية، حيث هناك الكثير من الفئات  مكين والحماية االجتماعية:الت 2.6
االجتماعية من حملة الهوية الفلسطينية التي تحتاج إلى التمكين المالي وتحسين ظروف الحياة والسكن مثل العائالت المستورة 

اإلعاقة، والنساء المعيالت مثل األرامل والمطلقات وزوجات المعتقلين والمساجين  كبيرة العدد من حيث عدد األفراد، وذوي
 وكبار السن، إضافة إلى طالب الجامعات ممن هم بحاجة للمساعدة المادية إلكمال تعليميهم على وجه الخصوص.  

هتمام بترميم لال إضافة إلى الحاجة واالستفادة منهاحياؤها إفي بلدة العيزرية يمكن  قافية سابقةثتجارب تنمية  يوجد التراث والفنون: 2.7
 .ثرية ذات الطابع األالبيوت القديم
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 مجال التنمية االقتصادية .3

 يشمل مجال التنمية االقتصادية المجاالت الفرعية التالية:
بعد مدينة القدس وبيت لحم والناصرة حيث  ُتعتبر العيزرية رابع أهم المواقع التاريخية والدينية عالميًاالسياحة والترفيه:  3.1

على المستوى العالمي.  ثرية دينية وتاريخية هامة جدًاأضافة إلى وجود مواقع حياه السيد المسيح باإلأتحوي قبر اليعازر الذي 
الرئيسية في البالد  حيةالمراكز السيا من ةالذي سيجعلها واحد يمرَكًزا مثاليًًّا للتطوير السياح وتعد البلدة القديمة في العيزرية

. ولذلك تبرز سنويًا سائح 400,000 بِـ عدد السياح في البلدة يقدر إذ خرى.أثرية ألى موقع عين الحوض ومواقع إضافة باإل
 ةتنمية االقتصاد المحلي وتوسيع دائرة الحركة السياحية في البلد لضرورة االستثمار في الحركة السياحية النشطةوأهمية 

 تشجيع السياحة الداخلية والخارجية. والعمل على
يعتبر قطاع التجارة من القطاعات المهمة في بلدة العيزرية حيث يساهم هذا القطاع الصناعة والتجارة والخدمات المساندة:  3.2

تحسين مستوى الدخل العام في المنطقة كما ويوفر احتياجات السكان من المواد والسلع. ويوجد في وفي خلق فرص العمل 
طول خط ألدة محالت متنوعة في مختلف األنشطة التجارية وتمتد هذه المحالت على جانبي الشارع الرئيسي والذي يعد الب

نها منتشرة أال إتجاري في الضفة الغربية. كما تمتاز بلدة العيزرية بتعدد الحرف والورشات الصناعية بمختلف المجاالت 
 بشكل عشوائي وال يوجد منطقة خاصة بها.

ن يستفيد منها الشباب الخريجين أتعتبر بلدة العيزرية بئر من التنوع في المجاالت واألنشطة التي يمكن لة والتوظيف: العما 3.3
ووجود خط تجاري غني  ،صحاب الحرف لوجود العديد من الدوائر الحكومية والبالغ عددها ستةأميين المهنيين ويكاداأل

كبر في تشغيل ويشكل النسبة األ ، كمامحل تجاري 920عدد المحالت فيه طول في الضفة الغربية ويبلغ ومتنوع ويعد األ
مصانع ال حيث يوجد العديد منمية عن القطاع التجاري أهلى قطاع الوظائف والذي ال يقل إضافة باإل .يدي العاملةاأل
ال ان عدد العاطلين إقطاعات فعلى الرغم من هذا التنوع في ال، غير مستغل بالطريقة الصحيحة أن هذا القطاعال إ .شركاتالو

 طراف لتعم الفائدة على الجميع.ال يوجد قانون ينظم العالقة بين جميع األلألسف و. شخصًا 2604عن العمل كبير ويبلغ 
يزرعون مساحات واسعة  1967دونم، وكان سكان البلدة قبل عام  11,139تبلغ مساحة بلدة العيزرية التاريخية الزراعة:  3.4

مطار وعلى بعض الينابيع وعيون شجار الزيتون معتمدين على مياه األأمحاصيل الموسمية والبعلية وزراعة من األراضي بال
تم مصادرة العديد من األراضي لصالح  1967نه وبسبب االحتالل االسرائيلي عام أال إ .راضي البلدةأالماء الموجودة ضمن 

دونم، منها  5500لى حوالي إلى تقليص مساحة البلدة إبناء جدار الفصل العنصري مما أدى  تم والحقًا ،قامة المستوطناتإ
دونم( تسعى قوات  2900داخل المخطط الهيكلي وما تبقى ) Cدونم تقع في منطقة  1200، وBدونم تقع في منطقة  2400

جديد واستكمال جدار الفصل العنصري لصالح عن البلدة بواسطة شارع  السكان منها وعزلها إخراجلى إاالحتالل االسرائيلي 
 ،، وهي مساحات يقطنها بالغالب قبائل بدوية يمارسون الزراعة الحيوانية والرعي في هذه المناطقE1مشروع ما يسمى 

نها أوالسمة الغالبة على األراضي الزراعية  .راضي وعرة تمتاز بانحدارها الشديد وتربتها ضعيفة وغير خصبةأوهي 
 لى طابع الزراعة المنزلية.إغيرة ومجزأة وتميل ملكيات ص
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 مجال اإلدارة والحكم الرشيد  .4

 المجاالت الفرعية التالية: دارة والحكم الرشيديشمل مجال اإل
في عام  ،دونم 11179حوالي  1945تبلغ المساحة اإلجمالية لبلدة العيزرية حسب إحصاء القرى عام  التخطيط والتنظيم: 4.1

تم مصادرة  1974وضمها إلى بلدية القدس من الناحية الغربية للبلدة. وفي عام  دونم تقريبًا 394تم مصادرة  1968
دونم إلقامة جدار  2848.3تم مصادرة  2003وفي عام ، دوميم من الجهة الشرقيةأدونم إلنشاء مستعمرة معاليه  4403.2

وقطع  ،% من إجمالي مساحة البلدة77.5لك فقد تم اقتطاع وبذ ،الفصل العنصري من الجهة الشرقية والشمالية والغربية للبلدة
تبلغ مساحة المخطط الهيكلي  واستبداله بطريق التفافي سريع على أطراف البلدة الشرقية. الطريق الرئيسي إلى القدس

ات جراءإن في لى اآلإوهو  2010تم العمل على تحديث المخطط منذ عام ، وقد دونم 3600المصادق لبلدة العيزرية 
تقدمت بلدية العيزرية وعن طريق وزارة الحكم المحلي وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان  2017وفي العام . المصادقة

 ."ج"بمخطط هيكلي توسعي لبلدة العيزرية في المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة داخل ما يعرف بمناطق 
ضمن التجمعات السكانية  الفلسطيني الجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاءتصنف بلدة العيزرية حسب الحوكمة والبناء المؤسسي:  4.2

تم انتخاب مجلس بلدي  2017وفي عام  .حيث تم تعيينه من قبل وزارة الحكم المحلي، 1997ويديرها مجلس بلدي منذ عام  ،الحضرية
يوجد في البلدة مديريات ونساء.  5موظف بينهم  63ويعمل في البلدية ، منهم عضوين من النساء، عضو 13مكون من جديد 

سكان/ مجمع الخدمات شغال العامة واإلمديرية األ، مديرية  الصحة، مديرية أوقاف محافظة القدس للوزارات المختلفة ومنها
بلدية  –مجمع الخدمات  /ثارمكتب وزارة السياحة و اآل، ومكتب محافظة القدسما ويوجد ك .مديرية العمل، بلدية العيزرية –
 –من الوقائي/ محافظة/ مجمع الخدمات مكتب األ، و-ضريبة الدخل والقيمة المضافة-مالك مكتب ضريبة األ، ويزريةالع

 .المحكمة الشرعية، وبلدية العيزرية –سرى والمحررين/ مجمع الخدمات مكتب شؤون األ، والغرفة التجارية، وبلدية العيزرية
ولسلطة االحتالل  والتي تتبع  للسلطة الفلسطينية مدنيًا Bوسلو أمناطق بلدة العيزرية إلى تقسم  األمن وإدارة الكوارث: 4.3

من والنظام االمر الذي يجعل من الصعب فرض األ، ومدنيًا حتالل االسرائيلي أمنيًالال,التي تتبع  Cومناطق ، منيًاأاالسرائيلي 
قليمي للتجمعات إتعاني من كثافة سكانية مرتفعة وتعتبر مركز شبه ن البلدة ألى إشارة كما وتجدر اإل. والسيطرة الفلسطينية

 .المجاورة
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 المحلي طار التنموياإل
 

 الرؤية التنموية .1
مدينة سياحية، آمنة، مزدهرة اقتصاديا، يحظى فيها المقيم والزائر بتلبية حاجاته في بيئة صحية تجمع بين عراقة الماضي "

 ."العدالة االجتماعيةستقبل تسودها واستشراف الم
 
 مرتبة حسب األولوية القضايا التنموية .2

 
 :مجال البيئة والبنية التحتية .1

 .ضعف شبكة الطرق 1.1
 .قلة المياه 1.2
 .عدم وجود محطة ترحيل للنفايات 1.3
 .تكلفة الكهرباء المرتفعة 1.4
 .عدم وجود شبكة صرف صحي 1.5

 
 :مجال التنمية االجتماعية .2

 .انعدام المراكز التي تعنى بالمسنين 2.1
 .ضعف التعليم والبنية التحتية للتعليم 2.2
 .ضعف المراكز التي تعنى بذوي االحتياجات الخاصة 2.3
 .م للبلدة و ضعف الخدمات الثقافيةضعف خدمات النادي العا 2.4
 .ضعف الخدمات الصحية 2.5

 
 :التنمية االقتصاديةمجال  .3

 وبما يخدم القطاع السياحي.عدم وجود خطط لتشجيع ودعم االستثمار في القطاع التجاري والصناعي والخدماتي  3.1
 .ضعف البيئة والخدمات السياحية المقدمة للسياح 3.2
 ضعف االنتاج من قطاع الزراعة.  3.3
 .عدم وجود مبادرات مقدمة للشباب والشابات في مجال التدريب والتشغيل 3.4
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 :مجال اإلدارة والحكم الرشيد .4
 المخطط الهيكلي للواقع وللملكيات.عدم وجود تسوية لالراضي في بلدة العيزرية وعدم موائمة  4.1
 .عدم شعور المواطن باالمن 4.2
 .زيادة وقت االستجابة للحاالت الطارئة 4.3
 .عدم وجود محكمة بلديات في البلدة والتجمعات المجاورة ومحكمة صلح تبت في خالفات المواطنين 4.4

 
 وبعد عمل المجموعات في ورشة العمل تم ترتيب األولويات كالتالي:

 
 القضية التنموية الرقم
 قلة المياه 1
 زيادة وقت االستجابة للحاالت الطارئة 2
 ضعف الخدمات الصحية 3
 عدم وجود شبكة صرف صحي 4
 عدم شعور المواطن باالمن 5
 ضعف التعليم والبنية التحتية للتعليم 6
 للواقع وللملكياتعدم وجود تسوية لالراضي في بلدة العيزرية وعدم موائمة المخطط الهيكلي  7
 ضعف شبكة الطرق  8
 ضعف البيئة والخدمات السياحية المقدمة للسياح 9
 ضعف المراكز التي تعنى بذوي االحتياجات الخاصة 10
 عدم وجود مبادرات مقدمة للشباب والشابات في مجال التدريب والتشغيل 11
 ومحكمة صلحعدم وجود محكمة بلديات في البلدة والتجمعات المجاورة  12
عدم وجود خطط لتشجيع ودعم االستثمار في القطاع التجاري والصناعي والخدماتي وبما يخدم القطاع  13

 السياحي
 انعدام المراكز التي تعنى بالمسنين 14
 عدم وجود محطة ترحيل للنفايات 15
 ضعف خدمات النادي العام للبلدة و ضعف الخدمات الثقافية 16
 من قطاع الزراعةضعف االنتاج  17
 تكلفة الكهرباء المرتفعة 18
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 األهداف التنموية  .3

 تم حصر األهداف التنموية وفق القضايا التنموية ذات األولوية وتم جدولتها وفق االتي:
  

 االهداف التنموية المجاالت التنموية

 التحتية يةمجال البيئة والبن

 عملهم.تسهيل وصول المواطنين الى منازلهم واماكن  -
 توفير شوارع آمنة لمستخدمي الطرق. -
 الحد من كمية الفاقد من المياه . -
 رفع قدرة البلدية في مجال خدمة المياه. -
 الحد من المكاره الصحية الناجمة عن النفايات الصلبة . -
 تعزيز ادارة قطاع النفايات الصلبة . -
 توفير مصادر للطاقة المتجددة . -
 تخفيض استهالك الكهرباء. -

 االقتصاديةتنمية المجال 

 تطوير القطاع التجاري في البلدة -
 تطوير قطاع الصناعات والحرف التقليدية. -
 تحسين االقتصاد المحلي في قطاع السياحة. -
 تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسياح . -
 الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي. -
 تطوير الزراعة البيئية -
 آبار المياه التاريخية .الحفاظ على  -
 تعزيز قدرات الشباب . -

 مجال التنمية االجتماعية

 دمج فئة المسنين في المرافق والمؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية .  -
 رفع مستوى البنية التحتية وتاهيل وتحسين المرافق التعليمية . -
 رفع مستوى التحصيل العلمي في مستوى التعليم االساسي -
 تفعيل دور وكفاءة المؤسسات التي تعنى بذوي االحتياجات الخاصة -
 تفعيل دور وكفاءة المؤسسات الثقافية والرياضية الشبابية . -
 رفع مستوى الخدمات الصحية . -

 مجال االدارة والحكم الرشيد

 تنظيم  وتوثيق ملكيات االراضي . -
 مالئمة المخطط الهيكلي مع الواقع . -
 المواطن باالمن .رفع مستوى شعور  -
 تحسين وتطوير ادارة الكوارث . -
 تعزيز سلطة القانون        -
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 البرامج التنموية .4

البرامج التنموية والتي -األهداف-اء على األهداف التنموية المحدد وفق القضايا التنموية ذات األولوية، تم بلورة مصفوفة القضيةبن
 :برنامج، وكانت كالتاليتشمل تحديد المكونات الرئيسية لكل 

 
المجاالت 
 التنموية

القضايا التنموية ذات 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية االهداف التنموية االولوية

مجال البيئة 
 التحتية يةوالبن

 
 

 ضعف شبكة الطرق

تسهيل وصول  -
المواطنين الى 

منازلهم واماكن 
 عملهم.

توفير شوارع آمنة  -
 الطرق.لمستخدمي 

 تحسين شبكة الطرق

كم من الشارع  2.6تأهيل  -
 الرئييسي

 كم من الطرق الداخلية 10تأهيل  -
 كم من الطرق الداخلية4شق  -
 صيانة  -
 جدران استنادية -
 انارة طرق -

 قلة المياه

الحد من كمية الفاقد  -
 من المياه .

رفع قدرة البلدية في  -
 مجال خدمة المياه.

تحسين وتطوير شبكة 
 المياه

انش على الشارع  8كم 1 تأهيل -
 الرئيسي

 كم من الخطوط الفرعية4تأهيل  -
 صيانة وتأهيل خزان المياه -
 عداد مسبق الدفع 2000تركيب  -
 4تركيب مضخات عدد  -
تركيب عدادات ومحابس على  -

 الخطوط الفرعية
 كم5توسيع شبكة المياه بطول  -
-  

عدم وجود محطة 
 ترحيل

الحد من المكاره  -
الصحية الناجمة عن 

 النفايات الصلبة .
تعزيز ادارة قطاع  -

 النفايات الصلبة .

تحسين خدمة  النفايات 
 الصلبة

توفير محطة ترحيل للنفايات  -
 الصلبة

توريد سيارات لجمع النفايات عدد  -
2 

 توريد باجر -
 30كوب عدد  4توريد حاويات  -
 250كوب عدد  1توريد حاويات  -
 توريد مكنسة للشوارع -

تكلفة الكهرباء 
 المرتفعة

توفير مصادر  -
 للطاقة المتجددة .

تخفيض استهالك  -
 الكهرباء.

تخفيض تكلفة خدمة 
 الكهرباء

توعية المجتمع المحلي بمصادر  -
الطاقة البديلة وترشيد استهالك 

 الطاقة.
استبدال  وحدات االنارة في  -
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المجاالت 
 التنموية

القضايا التنموية ذات 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية االهداف التنموية االولوية

 الطرق بوحدات موفرة للطاقة
استخدام اسطح المباني العامة  -

 لتركيب خاليا شمسية

التنمية مجال 
 االقتصادية

 
 

عدم وجود خطط 
لتشجيع ودعم 

االستثمار في القطاع 
التجاري والصناعي 

والخدماتي وبما يخدم 
 القطاع السياحي.

تطوير القطاع  -
 التجاري في البلدة

تطوير قطاع  -
الصناعات والحرف 

 التقليدية.

تمكين قطاع التجارة 
 والصناعة والسياحة 

تدريب الشباب على الصناعات  -
 رف التقليديةوالح

تأهيل وتوسيع االرصفة على  -
 الشارع الرئيسي

تنظيم مواقف السيارات على  -
 الشارع الرئيسي

-  

ضعف البيئة 
والخدمات السياحية 

 المقدمة للسياح

تحسين االقتصاد  -
المحلي في قطاع 

 السياحة.
تطوير وتحسين  -

مستوى الخدمات 
 المقدمة للسياح .

الحفاظ على  -
الموروث الثقافي 

 والتاريخي.

تحسين وتطوير البنية 
 التحتية للسياحة

تاهيل حوش خلف كمركز  -
 استعالمات سياحي 

توفير بيوت ضيافة للسياح , عدد  -
 غرفة. 20الغرف 

توفير حمامات عامة لكال الجنسين  -
 . 10عدد 

 توسيع المسار السياحي في البلدة . -
 تشغيل متحف العيزرية -
 مهرجان تحت القناطر السنوي -
نشرات تعريفية بتاريخ اعداد  -

 العيزرية بجميع اللغات
تطوير الخارطة السياحية للبلدة  -

 وتحديثها
 تركيب لوحات تعريفية -
 انشاء ساحة بازار سياحي -
 تأهيل القناطر  -
انشاء حديقة سياحية في ارض  -

 القناطر
تطوير وتاهيل حديقة بلدية  -

 العيزرية
 اعداد خطة ومسار سياحي . -

ضعف االنتاج من 
 قطاع الزراعة. 

تطوير الزراعة  -
 البيئية

الحفاظ على آبار  -

تحسين وتطوير االنتاجية 
 الزراعية

 اعادة تاهيل بئر عين الحوض -
 اعادة تأهيل بئر العد -
 اعادة تأهيل بئر عين مهندس -
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المجاالت 
 التنموية

القضايا التنموية ذات 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية االهداف التنموية االولوية

استثمار القطاع الخاص في  - المياه التاريخية .
 الزراعة البيئية.

عدم وجود مبادرات 
ة للشباب مقدم

والشابات في مجال 
 التدريب والتشغيل

تعزيز قدرات  -
 الشباب .

تطوير برامج تدريب 
 وتشغيل للشباب

 تشغيل مركز التدريب المهني -
-  

مجال التنمية 
 االجتماعية

 
 

انعدام المراكز التي 
 تعنى بالمسنين

دمج فئة المسنين في  -
المرافق والمؤسسات 

الثقافية والرياضية 
 والترفيهية . 

تحسين الخدمات المقدمة 
 للمسنين

تهيئة حديقة العيزرية الستخدام  -
 المسنين

عمل انشطة ثقافية في نادي شباب  -
 العيزرية.

توفير يوم خاص للمسنين في  -
 المسابح في البلدة

توفير مركز لياقة بدنية في نادي  -
 شباب العيزرية.

ضعف التعليم والبنية 
 التحتية للتعليم

رفع مستوى البنية  -
تية وتاهيل التح

وتحسين المرافق 
 التعليمية .

رفع مستوى  -
التحصيل العلمي في 

مستوى التعليم 
 االساسي

 تحسين مستوى التعليم  

 انشاء مدرسة اساسية للذكور  -
 انشاء مدرسة اساسية لالناث -
توفير قاعة متعددة النشاطات في  -

 مدرسة بنات العيزرية الثانوية .
توفير قاعة متعددة االغراض في  -

 مدرسة مسقط الثانوية .
 توفير برامج تعليم مساند. -
-  

ضعف المراكز التي 
تعنى بذوي 

 االحتياجات الخاصة

تفعيل دور وكفاءة  -
المؤسسات التي 

تعنى بذوي 
 االحتياجات الخاصة

تمكين ذوي االحتياجات 
 الخاصة 

انشاء مركز لذوي االحتياجات  -
 الخاصة

-  

ضعف خدمات النادي 
العام للبلدة و ضعف 

 الخدمات الثقافية 

تفعيل دور وكفاءة  -
المؤسسات الثقافية 
والرياضية الشبابية 

. 

تحسين وتطوير المجاالت 
الرياضية والثقافية 

 واالجتماعية

انشاء البنية التحتية لملعب القدس  -
 الدولي ) المرحلة االولى (

تعشيب ملعب القدس الدولي )  -
 الثانية (المرحلة 

انارة ملعب القدس الدولي )  -
 المرحلة الثالثة (

 انشاء مركز لياقة بدنية  -
 انشاء قاعة العاب رياضية . -
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المجاالت 
 التنموية

القضايا التنموية ذات 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية االهداف التنموية االولوية

ضعف الخدمات 
 الصحية

رفع مستوى  -
 الخدمات الصحية .

تحسين وتطوير الخدمات 
 انشاء مركز طوارئ ووالدة . - الصحية

مجال االدارة 
 والحكم الرشيد

عدم وجود تسوية 
في بلدة  لالراضي

العيزرية وعدم 
موائمة المخطط 
الهيكلي للواقع 

 وللملكيات.

تنظيم  وتوثيق  -
 ملكيات االراضي .

مالئمة المخطط  -
 الهيكلي مع الواقع .

تحسين قطاع تنظيم 
 االراضي والعقارات 

مشروع تسوية اراضي بلدة  -
 العيزرية

تعديل المخطط الهيكلي لبلدة  -
 العيزرية

 ترقيم الشوارع والمباني -
 في البلدية. GISستحداث قسم ا -

عدم شعور المواطن 
 باالمن

رفع مستوى شعور  -
 المواطن باالمن .

تفعيل دور السلطات 
 التنفيذية 

 انشاء مركز للشرطة . -
-  

زيادة وقت االستجابة 
 للحاالت الطارئة

تحسين وتطوير  -
 ادارة الكوارث .

تقليل وقت االستجابة 
 للحاالت الطارئة

 توفير سيارة اسعاف مجهزة  -
 انشاء مركز فرعي للدفاع المدني -
 توريد سيارة دفاع مدني -
 توفير سيارة التدخل السريع -
تدريب متطوعين من الشباب  -

والشابات في مجال الدفاع المدني 
 واالسعاف

عدم وجود محكمة 
بلديات في البلدة 

والتجمعات المجاورة 
ومحكمة صلح تبت 

في خالفات 
 المواطنين

الحد من الخالفات  تعزيز سلطة القانون        -
 واالعتداءات

 انشاء مبنى مجمع محاكم  -
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 المشاريع التنمويةومكوناتها/البرامج 
 

يعرض هذا القسم البرامج والمشاريع التنموية لكل مجال تنموي حيث يبين كل برنامج ومشروع حسب تصنيفه، سنة تنفيذه، تكلفته 
 المادية، الجهات الشريكة، الدور ويوضح ايضا المؤشرات لقياس مستوى انجاز وتحقق المشروع. 

 

                                                            تطوير قطاع النفايات  اسم البرنامج: 
 (INF01رقم البرنامج )

 مقدمة ووصف البرنامج: تفتقر البلدة الى مكب نفايات مؤهل وحاويات وسيارة نفايات وهناك ضعف في الوعي البيئي لدى المواطنين.  .1
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 2 1 عدد سيارة نفايات
 250 100 عدد الحاويات

 800 150 عدد االشجار الحرجية المزورعة
 2 0 حول الوعي البيئي عدد دورات التوعية

 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .2
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم  .3

 مكونات البرنامج:
 )اداري، مالي، وفني(دوره  اسم الشريك التكلفة التقديرية )دوالر( المكونات

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

المانحين ، وزارة الحكم  500000 تأهيل مكب النفايات واعادة تدوير النفايات  
 مالي ، فني المحلي

  --- 1000 زراعة اشجار حرجية على الطرقات  

المانحين ، وزارة الحكم  150000 شراء سيارة نفايات وحاويات  
 مالي ، فني المحلي

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3
 مالي ، اداري المانحين  30000 دورات توعوية حول الوعي البيئي  

   831000 التكلفة االجمالية
   150000 المتوفر منها
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 تاهيل شبكة الطرق والمواصالت                                                                اسم البرنامج: 
 (INF02رقم البرنامج )

اء مقدمة ووصف البرنامج: تحتاج البلدة الى تعبيد عدد من الطرق الداخلية نظرا الهميتها بالنسبة للمواطنين باالضافة الى حاجتها الى انش .4
 موقف باصات بالقرب من الدوار لتخفيف االكتظاظ. 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 18 10 )باكيلو متر(مساحة الطرق الداخلية الجديدة المعبدة 

 14 9 مساحة الطرق الزراعية المفتوحة )باكيلومتر(
 1 0 عدد مواقف الباصات

 سنة 16مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:  .5
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم  .6

 مكونات البرنامج:

)اداري، مالي، دوره  اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
( كم  وشق 8تعبيد  عدد  من الطرق الداخلية  بطول  )

المانحين، وزارة الحكم  4100000 ( كم 5طرق  زراعية بطول )
 اداري ، مالي ، فني  المحلي، وزارة الزراعة 

المانحين ، وزارة الحكم  300000 انشاء موقف للباصات  بالقرب  من الدوار 
 اداري ، مالي  المحلي

   4400000 التكلفة االجمالية
   0.0 المتوفر منها
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رقم توسعة شبكة الكهرباء                                                                                               اسم البرنامج: 
 (INF03البرنامج )

مقدمة ووصف البرنامج: بعد المصادقة على المخطط الهيكلي وتوسعة عدد االراضي تحتاج البلدة الى توسيع شبكة الكهرباء لتشمل كافة تلك 
 المناطق. كما تعاني البلدة من وجود اعمدة انارة تالفة وبالتالي تحتاج الى استبدالها باالضافة الى انشاء شبكة ضغط عالي.

 القيمة المنشودة قيمة الحاليةال المؤشر
 %100 %80 نسبة تغطية الكهرباء للمناطق الجديدة المشمولة في المخطط

 5 4 عدد محوالت الكهرباء 
 0 70 عدد اعمدة االنارة التالفة

 100 0 عدد اعمدة االنارة باستخدام الطاقة البديلة
 سنتان مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .7
 4500وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم الفئات المستهدفة  .8
 مكونات البرنامج: .9

 دوره )اداري، مالي، وفني( اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات
    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

توسعة شبكة الكهرباء للمناطق المشمولة  في المخطط  الهيكلي 
 الجديد  

شركة كهرباء   200.000
 محافظة القدس 

 اداري ، مالي ، فني 

شركة كهرباء   100.000 شراء محول كهرباء جديد  لتقوية الكهرباء 
 محافظة القدس 

 اداري ، مالي ، فني 

زرع اعمدة  كهرباء جديدة واستبدال التالفة واستخدام الطاقة البديلة 
 في انارة الشوارع  

شركة كهرباء   80.000
 محافظة القدس 

 اداري ، مالي ، فني 

   380000 التكلفة االجمالية
   0.0 المتوفر منها
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 توسعة شبكة المياه                                                                       اسم البرنامج: 
 (INF04رقم البرنامج )

تفتقر البلدة الى وجود خزان مياه يخدم كافة المواطنين ويضمن وصول المياه لهم بشكل دائم ودون انقطاع. كما تحتاج مقدمة ووصف البرنامج: 
 ممة.البلدة لتوسعة شبكة المياه الحالية لتشمل المناطق الجديدة المشمولة ضمن المخطط الهيكلي الجديد. كم ان عيون المياه الموجودة غير مر

 القيمة المنشودة الحاليةالقيمة  المؤشر
 1 0 عدد خزان مياه

 90 %30 نسبة تغطية المياه للمناطق المشمولة بالمخطط الجديد
% 

 1 0 عدد عيون المياه المرممة
 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:

 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 
 دوره )اداري، مالي، وفني( اسم الشريك التقديريةالتكلفة  المكونات

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
المانحين ،دائرة المياه  250.000 بناء خزان للمياه  

 والصرف الصحي
 مالي ، فني ،اداري

 مالي  المانحين  90.000 تاهيل وترميم عيون المياه  الموجودة في القرية  
توسعة  شبكة المياه  للمناطق  المشمولة في المخطط  

 الهيكلي 
المانحين ، دائرة  500.000

المياه والصرف 
 الصحي

 مالي ، فني ، اداري

   840000 التكلفة االجمالية
   0.0 المتوفر منها
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 انشاء شبكة صرف صحي                                                                   اسم البرنامج: 
 (INF05رقم البرنامج )

مقدمة ووصف البرنامج: تفتقر البلدة الى شبكة صرف صحي. كما ان غالبية المواطنين تقوم بعمل حفر امتصاصية وتسعى البلدية الى توجيه 
 منع عمل حفر امتصاصية. الناس نحو انشاء حفر صماء و

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 1 0 عدد شبكة صرف صحي

 سنة.  16مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 

 مكونات البرنامج
 مالي، وفني(دوره )اداري،  اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
المانحين ، دائرة المياه  4500000 انشاء شبكة صرف  صحي  

 والصرف الصحي
 اداري ، مالي ، فني 

   4500000 التكلفة االجمالية
   0.0 المتوفر منها
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 تطوير القطاع الزراعي                                                                    اسم البرنامج: 
 (EC01رقم البرنامج )

مقدمة ووصف البرنامج: هناك ضعف في االنتاج الزراعي بسبب عدم اهتمام المواطنين بزراعة اراضيهم حيث ان تكاليف االنتاج مرتفعة 
 والدعم المقدم للمزارعين ضعيف. كما ال يوجد عدد كافي من الطرق الزراعية وليس لدى المزارعين القدرة على استصالح اراضيهم.  

 القيمة المنشودة الحاليةالقيمة  المؤشر
ابار مياه عدد المزارعين المستفيدين من المشاريع والخدمات الزراعية )

وبذور محسنة واشتال وبيتوت بالستيكية ومدخالت انتاج وخدمات 
 ارشادية بيطرية ودورات توعوية(

0 450 

 500 0 مساحة االراضي المستصلحة )بالدونم(
 1 0 عدد ينابيع المياه المرممة

 6 2 عدد المؤسسات الشريكة الداعمة في الزراعة
 100 0 عدد المزارعين المستفيدين من المعدات واالليات الزراعية 

 10 0 عدد دورات بناء القدرات 
 3 0 عدد منتجات الصناعات الغذائية

 سنوات 16  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:
 4500اهالي البلدة وعددهم الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة 

 مكونات البرنامج:
دوره )اداري،  اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

 مالي، وفني(
    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

دعم المزارعين في ابار مياه وبذور محسنة واشتال وبيتوت بالستيكية 
 ومدخالت انتاج وخدمات ارشادية بيطرية ودورات توعوية 

وزارة الزراعة ،  2.200.000
 العيزريةجمعية 

 الزراعية 

اداري ، مالي ، 
 فني 

وزارة الزراعة ،  500.000 تأهيل واستصالح اراضي زراعية 
 العيزريةجمعية 

 الزراعية 

اداري ، مالي ، 
 فني 

وزارة الزراعة ،  90.000 ترميم وتاهيل ينابيع المياه  في البلدة  الستخدامات الزراعة 
 العيزريةية جمع

 الزراعية 

اداري ، مالي ، 
 فني 

وزارة الزراعة ،  100.000 شراء اليات ومعدات زراعية  بالتعاون مع الجمعيات الزراعية/ النسوية
 العيزريةجمعية 

 الزراعية 

اداري ، مالي ، 
 فني 

تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2
 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريبعمل إدارية ومالية 

   

اداري ، مالي ، وزارة الزراعة ،  10.000 التشبيك  مع المؤسسات  التي  تقدم الدعم للمزارعين  
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 العيزريةجمعية 
 الزراعية 

 فني 

وزارة الزراعة ،  10.000 بناء قدرات الجمعيات الزراعية و دعم الصناعات الغذائية
 العيزريةجمعية 

 الزراعية 

اداري ، مالي ، 
 فني 

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3
    

   2910000 التكلفة االجمالية
   0.0 المتوفر منها

 

                                 بناء شراكات مع القطاع الخاص واصحاب رؤوس االموالاسم البرنامج: 
 (EC02رقم البرنامج )

تعاني البلدية من عدم وجود شراكات حقيقية مع القطاع الخاص واصحاب رؤوس المال وذلك لجذب االستثمار في مقدمة ووصف البرنامج: 
 المجاالت الترفيهية والصناعية والتجارية والخدماتية الى البلدة.

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 1 0 خطة تشبيك وتواصل
 1 0 عدد االماكن الترفيهية

 1 0 المناطق الصناعيةعدد 
 2 0 اعداد دراسة احتياجات  

 2 0 عدد الدورات التوعوية
 1 0 عدد المدارس الحرفية

 5 0 عدد الشركاء من القطاع الخاص واصحاب راس المال
 سنوات 16 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:

 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 
 مكونات البرنامج:

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
المانحين ، مؤسسات  150000 انشاء اماكن ترفيهية  

 المجتمع المحلي
 اداري ، مالي ، فني 

 اداري ، مالي ، فني  المانحين 1000000 انشاء منطقة حرفية 
 اداري ، مالي ، فني  المانحين 300000 انشاء مدرسة حرفية  بما يتناسب مع احتياجات السوق 

تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2
 ( وتشمل:عمل إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

   

 اداري ، مالي ، فني المانحين ، مؤسسات  10000 مختلفةالتشبيك  مع اصحاب المال النشاء مشاريع ترفهية  
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 المجتمع المحلي
المانحين ، مؤسسات  10000 عمل دورات توعوية  حول  احتياجات السوق  

 المجتمع المحلي
 اداري ، مالي ، فني 

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3
اعداد دراسات  حول  احتياجات البلدة  من المشاريع  االقتصادية 

 الصغيرة  
المانحين ، مؤسسات  10000

 المجتمع المحلي
 اداري ، مالي ، فني 

   1480000 التكلفة االجمالية
   0.0 المتوفر منها

 

 تحسين  فرص التشغيل                                                                   اسم البرنامج: 
 (EC03رقم البرنامج )

مقدمة ووصف البرنامج: تعاني البلدة من ارتفاع معدالت البطالة وخاصة في اوساط الشباب والشابات المتعلمين )اكاديمي ومهني( حيث ال 
تشغيلهم وال دورات توعوية وبناء قدرات وال دراسات الحتياجاتهم. كما تفتقر الى الشراكات مع المؤسسات يوجد مبادرات لخلق فرص عمل ل

رة المختفة التي تقدم الدعم لقطاع الشباب. وال يوجد اي حاضنة ودعم يقدم الى اصحاب المشاريع الصغيرة والريادية للشباب والعائالت الفقي
 لتحسين مستوى معيشتهم. 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 20 0 عدد المؤسسات الشريكة الداعمة في التدريب والتشغيل

 10 0 عدد الدورات التدريبية المقدمة للشباب والشابات
 200 0 عدد المستفيدين من فرص التدريب 
 200 0 عدد المستفيدين من فرص التشغيل

 10 0 انشائهاعدد المشاريع الصغيرة والريادية التي تم 
 2 0 عدد دراسة احتياج للشباب والشابات

 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 

 مكونات البرنامج:

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات
 وفني(

تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل وتطوير مؤسسي ). بناء قدرات 2
    ( وتشمل:إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

 15000 وضع خطة تشبيك مع المؤسسات المختلفة  لدعم فرص التشغيل والتدريب
المانحين ، 
مؤسسات 
 االقراض 

 اداري ، مالي ، فني 

تقديم دورات توعوية للشباب و الشابات  حول  العمل الريادي والتعليم 
 10000 المهني ومواضيع هامة  

المانحين ، 
مؤسسات 
 االقراض 

 اداري ، مالي ، فني 
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 200000 دعم المشاريع الصغيرة 
المانحين ، 
مؤسسات 
 االقراض 

 اداري ، مالي ، فني 

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3

 10000 دراسات حول احتياجات الشباب وسوق العملعمل 
المانحين ، 
مؤسسات 
 االقراض 

 اداري ، مالي ، فني 

   235000 التكلفة االجمالية
   0.0 المتوفر منها

 

 تحسين البنية التحتية والخدمات للمدارس                                                  اسم البرنامج: 
 (SC01)رقم البرنامج 

مقدمة ووصف البرنامج: تعاني البلدية من ضعف البنية التحتية للمدارس واالنشطة الالمنهجية باالضافة الى قلة المدارس لالناث للمرحلة 
 الثانوية. كما يوجد ضعف كبير لدى االهالي وابنائهم حول اهمية التعليم المهني وضرورة العمل على توجيه ابنائهم نحو التعليم المناسب

 لقدراتهم واهتمامتهم. 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 3 0 عدد المدارس الرقمية
 1 0 عدد المدارس الثانوية للطالبات

 3 0 عدد المدارس التي تم تاهيلها
 50 0 عدد االنشطة الالمنهجية 

 10 0 عدد الدورات التوعوية لالهالي والطلبة حول التعليم المهني
 سنوات 4التنفيذ المتوقعة للبرنامج: مدة 

 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 
 مكونات البرنامج:

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
المانحين ، وزارة  900000 بناء مدرسة ثانوية للطالبات 

 التربية والتعليم 
 مالي ، فني 

المانحين ، وزارة  300000 اعادة تاهيل البنية التحتية  للمدارس  
 التربية والتعليم 

 مالي ، فني 

تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2
 وتشمل:( عمل إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

   

المانحين ، وزارة  50000 ادخال التعليم  الرقمي في المدراس
 التربية والتعليم 

 مالي ، فني 
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المانحين ، وزارة  20000 عمل انشطة المنهجية للطلبة
 التربية والتعليم 

 مالي ، فني 

عمل دورات توعوية لالهالي حول اهمية التعليم وتوجيه الطلبة نحو التعليم 
 المناسب لهم  

المانحين ، وزارة  10000
 التربية والتعليم 

 مالي ، فني 

   1280000 التكلفة االجمالية
   0.0 المتوفر منها

 

 تفعيل دور المرأة في المجتمعاسم البرنامج: 
 (  SC02رقم البرنامج )

االنشطة المجتمعية  ووصف البرنامج: تعاني المراة في البلدة من قلة فرص العمل وغياب الوعي المجتمعي وحقها في المشاركة في مقدمة
 المختلفة والتمكين االقتصادي. 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 10 0 عدد دورات بناء القدرات والتمكين االقتصادي

 10 0 حول مشاركة المراةعدد الدورات التوعوية 
 40 0 عدد المستفيدات من المشاريع الصغيرة

 20 0 عدد المشاريع الصغيرة للمراة
 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:

 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 
 مكونات البرنامج:

التكلفة  المكونات
 التقديرية

دوره )اداري، مالي،  الشريكاسم 
 وفني(

تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2
 ( وتشمل:إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

   

المركز النسوي ،  30000 تقديم دورات توعوية حول حق المراة في المشاركة والعمل 
 المانحين 

 اداري ، مالي 

بناء قدرات المراة في مجاالت  متنوعة  مع التشبيك  بالتعاون مع المؤسسات 
 النسوية  تتمثل بتمويل مشاريع صغيرة 

المركز النسوي ،  100000
 المانحين 

 اداري ، مالي 

   130000 التكلفة االجمالية
   0.0 المتوفر منها
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 تطوير الخدمات الصحية                                                                 اسم البرنامج: 
 (SC03رقم البرنامج )

مقدمة ووصف البرنامج: تعاني البلدة من عدم وجود مراكز صحية ووحدة طوارىء مؤهلة وتقدم خدمات شاملة على مدار الساعة. ويوجد في 
غوث ولكنه ال يعمل على مدار الساعة وال يقدم خدمات طوارىء وغير مجهز بشكل كامل ليقدم خدمات صحية البلدة مركز صحي تابع لوكالة ال

 نوعية للمواطنين. كما ال يوجد في البلدة سيارة اسعاف للحاالت الطارئة. 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0 عدد مراكز الطوارىء
 1 0 عدد سيارات االسعاف

 سنوات 4  التنفيذ المتوقعة للبرنامج:مدة 
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 

 مكونات البرنامج:
دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

 وفني(
    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

المانحين،  200000 انشاء مركز طوارى ذات جودة عالية  
 وزارة الصحة 

 اداري ، مالي 

تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2
 ( وتشمل:إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

   

المانحين،  200000 شراء سيارة اسعاف  
 وزارة الصحة 

 اداري ، مالي 

   400000 التكلفة االجمالية
   0.0 المتوفر منها

 

                                                  تطوير الخدمات في الثقافة والتراث والشباب والرياضةاسم البرنامج: 
 (SC04رقم البرنامج )

متنوعة للمواطنين وخاصة مقدمة ووصف البرنامج: تعاني البلدة من عدم وجود مركز ثقافي ورياضي يقدم خدمات وانشطة ثقافية ورياضية 
 الشباب والمراة.

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 10 0 عدد الدورات التوعوية حول االعاقة

 1 0 عدد مراكز التعليم والتاهيل لذوي االعاقة
 1 0 عدد المالعب الرياضية

 8 0 عدد الدورات التوعوية للشباب
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 سنوات 4  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 

 مكونات البرنامج:
التكلفة  المكونات

 التقديرية
دوره )اداري،  اسم الشريك

 مالي، وفني(
    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

المانحين ، نادي  500000 الرياضي   العيزريةبناء مقر وملعب لنادي 
 الرياضي  العيزرية

 اداري ، مالي 

المانحين ، وزارة  150000 انشاء مركز تعليم وتاهيل لذوي االعاقة 
 الصحة 

 اداري ، مالي 

تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2
 ( وتشمل:إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

   

   10000 عقد دورات توعوية  متنوعة  للشباب  
المانحين ، وزارة  10000 رفع وعي المجتمع حول اإلعاقة

 الصحة 
 اداري ، مالي 

   670000 التكلفة االجمالية
   0.0 المتوفر منها

 

                                       تحسين الجباية وتوسعة الهيكلية وبناء قدرات البلديةاسم البرنامج: 
 (GV01رقم البرنامج )

على  مقدمة ووصف البرنامج: تعاني البلدية من تراكم المديونية بسبب عدم سداد المواطنين ثمن الخدمات التي تقدمها البلدية لهم وضعف القدرة
الف شيقل والذي يؤثر سلبا  1100000م المبالغ المستحقة للبلدية استراداد تلك الديون وخاصة في غياب االمن والتنظيم السليم حيث يبلغ حج

ن على مشاريعها التطويرية. كما تحتاج البلدية الى المصادقة على المخطط الجديد الذي يشمل توسعة لالراضي الستيعاب النمو الطبيعي للسكا
 ء قدرات لتحسين الخدمات للمواطنين.وحاجاتهم للسكن. ايضا، هناك ضعف بالبناء المؤسسي للبلدية وتحتاج الى بنا

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 2500 1720 مساحة المخطط الهيكلي

 0 1100000 حجم ديون البلدية 
 1 0 تجهيز وتاثيث مقر البلدية

 1 0 مركز خدمات جمهور
 5 0 دورات بناء قدرات لطاقم البلدية

 1 0 وحدة عالقات عامة في البلدية
 سنوات 4  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:

 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 
 مكونات البرنامج:

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات
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 وفني(
    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

وزارة الحكم المحلي  150000 المصادقة على المخطط  الهيكلي 
، المكاتب 

 االستشارية 

 اداري ، مالي ، فني 

صندوق البلديات ،  150000 انشاء مركز  خدمات جمهور 
 المانحين 

 اداري ، مالي 

المانحين ، صندوق  15000 انشاء وحدة عالقات عامة في البلدية 
 البلديات 

 اداري ، مالي 

هيزات ومستلزمات مادية، أنظمة تج. بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2
 ( وتشمل:عمل إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

   

 اداري ، مالي  صندوق البلديات  10000 وضع الية فعالة للجباية
 مالي ، اداري ، فني  صندوق البلديات  15000 بناء قدرات موظفين البلدية 

المانحين ، وزارة  15000   تأثيث  مقر البلدية باالدوات االزمة
 الحكم المحلي 

 مالي 

   355000 التكلفة االجمالية
   150000 المتوفر منها

 

 تحسين االمن وخدمات الدفاع المدني اسم البرنامج: 
 (GV02رقم البرنامج )

 ن. مقدمة ووصف البرنامج: تفتقر البلدة لمجمع دوائر حكومية يشمل مقر البلدية ومركز شرطة ودفاع مدني لتقديم خدمات بطريقة امثل للمواطني
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 8 0 عدد اللجان الشبابية المدربة على الكوارث
 1 0 عدد مجمع الدوائر الحكومية

 سنوات 4  المتوقعة للبرنامج: مدة التنفيذ
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 

 مكونات البرنامج:
دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

 وفني(
    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

 اداري ، مالي ، فني  المانحين  3000000 ئر حكومية ) البلدية ، الشرطة ،  الدفاع  المدني( واانشاء مجمع د
تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2

 ( وتشمل:إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب
   

المجتمع  10000 ث  تشكيل لجنة شبابية ورفع الوعي على مواجهة الكوار
 المحلي 

 اداري 
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   3010000 التكلفة االجمالية
   0.0 المتوفر منها

 
 
 

 تحسين المشاركة والمسائلة المجتمعية                                                                   اسم البرنامج: 
 (GV03رقم البرنامج )

ال يوجد مشاركة حقيقية وفعالة من ابناء البلدة للبلدية حيث تحتاج البلدية الى الدعم والمساندة في مواجهة التحديات  مقدمة ووصف البرنامج:
مواجهة التي تواجهها من تعديات بناء، عدم سداد ثمن الخدمات، عدم المشاركة في القرار وغيرها الكثير وبالتالي زيادة العبىء على البلدية في 

 تلك التحديات. 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 2 0 مشاريع مشتركة مع البلديات المحيطة 
 8 0 عدد لجان االحياء

 سنوات 4  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 

 مكونات البرنامج:
دوره )اداري، مالي،  الشريكاسم  التكلفة التقديرية المكونات

 وفني(
تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )1

 ( وتشمل:إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب
   

البلديات المجاورة  2000000 الشبيك مع البلديات الجاورة لتنفيذ مشاريع مشتركة 
 ، المانحين 

 مالي ، اداري ، فني 

المواطنين ،  10.000 تشكيل لجان احياء  
مؤسسات المجتمع 

 المحلي

 اداري 

   2010000 التكلفة االجمالية
   0.0 المتوفر منها

 

                                                                                تحسين البيئة التنظيميةاسم البرنامج: 
 (GV04رقم البرنامج )

 مقدمة ووصف البرنامج: تعاني البلدية من ضعف البيئة التنظيمية بسبب تعديات البناء ومخالفة القوانين التنظيمية من قبل المواطنين.
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 10 0 عدد دورات التوعية حول قانون البناء والتنظيم
 700 0 المرقمةعدد الشوراع واالبنية 
 1 0 عدد اللجان التنظيمية 

 30 0 عدد الالفتات االعالنية المنظمة
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 9500 0 مساحة اراضي المصنفة طابو
 سنوات 4مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 

 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 
 مكونات البرنامج:

دوره )اداري،  اسم الشريك التقديريةالتكلفة  المكونات
 مالي، وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
المانحين ، وزارة الحكم  50000 تسمية وترقيم الشوارع واالبنية 

 المحلي 
اداري ، مالي ، 

 فني 
تجهيزات ومستلزمات مادية، . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2

( تنمية موارد بشرية وتدريبأنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها، 
 وتشمل:

   

المانحين ، مؤسسات  10000 رفع مستوى الوعي لدى السكان  الحترام  قانون البناء والتنظيم  
 المجتمع المحلي  

اداري ، مالي ، 
 فني 

 اداري ، فني  وزارة الحكم المحلي 10000 تشكيل لجنة تنظيمية لتسهيل  ترخيص البناء
مالي ، اداري ،  المانحين ، المجتمع المحلي  20000 تنظيم االفتات االعالنية 

 فني 
المجتمع المحلي ،هيئة  1300000 تسوية االراضي )  الطابو (  

 تسوية األراضي والمياه 
مالي ، اداري ، 

 فني 
   1390000 التكلفة االجمالية

   0.0 المتوفر منها
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 التنفيذ، والمتابعة والتقييم خطط
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 خطة التنفيذ .1

 مصفوفة خطة التنفيذ الرباعية: 1.1
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وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

اسم 
مج البرنامج

رنا
 الب

رقم
* 

 
مكون  اسم

 المشروع البرنامج/

رق
نام

لبر
ن ا

مكو
م 

/ج
وع

شر
الم

 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 خطة
توفر  بمكون البرنامج/المشروع حس تصنيف

 التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 اريعمشمكونات البرامج/الالجهة المرشحة لتمويل 

 المضمونة والمحتملة فقط 

 الصرف السنوي
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 /الشريكغير الهيئة المحلية الهيئة المحلية /الشريكالمحلية

 متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد 
القسم 
 المعني

اسم 
 الجهة

حدد بند  دورها
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

 قيمة المساهمة

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ا
 

الطرق 
 والمواصالت

كم من  2.6تأهيل  
 الشارع الرئييسي

 

     الهندسة    االولى 850

وزارة 
االسكان 
واالشغال 

 العامة

850000 

الطرق 
 والمواصالت

كم من  10تأهيل  
 الطرق الداخلية

 
 1000000 مانحين     الهندسة    االولى الثانية والثالثة والرابعة 1000

الطرق 
 والمواصالت

كم من 4شق  
 الطرق الداخلية

 
 500000 مانحين     الهندسة    الثانية 500

الطرق 
 والمواصالت

  للشوارع صيانة 
   30000    الهندسة    االولى الثانية والثالثة والرابعة 30

الطرق 
 والمواصالت

  جدران استنادية 
 150000 مانحين     الهندسة    االولى الثانية والثالثة والرابعة 150

 الكهرباء
)تركيب  انارة طرق 

 وصيانة(
 

   120000    الهندسة    االولى الثانية والثالثة والرابعة 120

توعية المجتمع   الكهرباء
المحلي بمصادر 
الطاقة البديلة 

وترشيد استهالك 
 الطاقة.

 

    الرابعة 1

 الهندسة

 1000 مانحين    

استخدام اسطح   الكهرباء
  المباني العامة
لتركيب خاليا 

 شمسية

 

    الرابعة 60

 الهندسة

 60000 مانحين    

استبدال  وحدات   الكهرباء
االنارة في الطرق 
بوحدات موفرة 

 للطاقة

 

    الرابعة 200

 الهندسة

 200000 مانحين    

 المياه
 8 م700تأهيل  

انش على الشارع 
 الرئيسي

 
    الثانية 100

 الهندسة
    

الممثلية 
 اليابانية

100000 

كم من 4تأهيل   المياه
 الخطوط الفرعية

 
 الهندسة    الثانية والثالثة 400

 400000 مانحين    
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صيانة وتأهيل   المياه
 خزان المياه

 
    الثانية 40

 الهندسة
 40000 مانحين    

 3400تركيب   المياه
 عداد مسبق الدفع

 
    الثانية 750

 الهندسة
    

وزارة 
 750000 المالية

تركيب مضخات   المياه
 4عدد 

 
    االولى والثانية 20

 الهندسة
     20000 

تركيب عدادات   المياه
ومحابس على 
 الخطوط الفرعية

 
    االولى والثانية والثالثة والرابعة 40

 الهندسة
   40000   

توسيع شبكة المياه   المياه
 كم5بطول 

 
    الثالثة 500

 الهندسة
 500 مانحين    

النفايات 
 الصلبة

توفير محطة ترحيل  
 للنفايات الصلبة

 
 350000 اليابان     الهندسة    االولى 350

النفايات 
 الصلبة

توريد كباش  
 ورافعة

 
     الهندسة    االولى 90

صندوق 
 90000 البلديات

النفايات 
 الصلبة

   توريد بوبكات 
     الهندسة    االولى 40

صندوق 
 40000 البلديات

النفايات 
 الصلبة

توريد تنك رش  
 مبيدات

 
     الهندسة    االولى 5

صندوق 
 5000 البلديات

النفايات 
 الصلبة

توريد سيارات  
لجمع النفايات عدد 

2 

 
 200000 ماتحين     الهندسة    الثانية 200

النفايات 
 الصلبة

  توريد باجر 
     الهندسة    االولى 90

صندوق 
 البلديات

90000 

النفايات 
 الصلبة

 4توريد حاويات  
 30كوب عدد 

 
    الثانية والثالثة 60

 الهندسة
    

 ماتحين
60000 

النفايات 
 الصلبة

 1توريد حاويات  
 250كوب عدد 

 
    الثانية 250

 الهندسة
    

 ماتحين
250000 

النفايات 
 الصلبة

 توريد مكنسة 
 للشوارع

 
    االولى 90

 الهندسة
    

صندوق 
 90000 البلديات

             المجموع الجزئي

جال
م

 
مية

تن
اد  

تص
االق

حلي
الم

 

التجارة 
 والصناعة

تدريب الشباب على  
الصناعات والحرف 

 التقليدية

 
 10000 مانحين     البلدية    الثانية 10
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التجارة 
 والصناعة

تأهيل وتوسيع  
االرصفة على 
 الشارع الرئيسي

 
    الثانية 300

 الهندسة
    

 مانحين
300000 

التجارة 
 والصناعة

تنظيم مواقف  
السيارات على 
 الشارع الرئيسي

 
    الرابعة 10

 الهندسة
    

 مانحين
10000 

 السياحة
تاهيل حوش خلف  

كمركز استعالمات 
 سياحي 

 
  الثانية 230

 
 230000 مانحين     الهندسة 

 السياحة
توفير بيوت ضيافة  

للسياح , عدد 
 غرفة. 20الغرف 

 
  االولى والثانية والثالثة 300

 
 300000 مانحين     البلدية 

 السياحة
توفير حمامات  

عامة لكال الجنسين 
 . 10عدد 

 
  الثانية 50

 

 50000 مانحين     الهندسة 

 السياحة
توسيع المسار  

السياحي في البلدة 
. 

 
  الثانية والثالثة 100

 
     البلدية 

 مانحين
100000 

 السياحة
تشغيل متحف  

 العيزرية
 

     الهندسة    االولى 50
 مانحين

50000 

 السياحة
مهرجان تحت  

 القناطر السنوي
 

     البلدية    االولى والثانية والثالثة والرابعة 50
 مانحين

50000 

 السياحة

اعداد نشرات  
تعريفية بتاريخ 
العيزرية بجميع 

 اللغات

 

     البلدية    االولى والثانية 4

 مانحين

4000 

 السياحة

تطوير الخارطة  
السياحية للبلدة 

 وتحديثها
 

 

     البلدية    الثانية 5

 مانحين

5000 

تركيب لوحات   السياحة
 تعريفية

 5000 مانحين     البلدية    الثالثة 5 

انشاء ساحة بازار   السياحة
 سياحي

 10000 مانحين     البلدية    الرابعة 10 

 300000 مانحين     الهندسة    الرابعة 300  تأهيل القناطر   السياحة



45 
 

انشاء حديقة   السياحة
سياحية في ارض 

 القناطر

 
     الهندسة    الثالثة 200

 مانحين
200000 

تطوير وتاهيل   السياحة
حديقة بلدية 

 العيزرية

 
     الهندسة    الثانية 200

 مانحين
200000 

اعداد خطة ومسار   السياحة
 سياحي 

 5000 مانحين     البلدية    االولى 5 

اعادة تاهيل بئر   الزراعة
 عين الحوض

 100000 مانحين     الهندسة    الثانية 100 

اعادة تأهيل بئر   الزراعة
 العد

   الثالثة 50 
 50000 مانحين     الهندسة 

اعادة تأهيل بئر   الزراعة
 عين مهندس

   الثالثة 50 
 50000 مانحين     الهندسة 

استثمار القطاع   الزراعة
الخاص في الزراعة 

 البيئية.

 
   الرابعة 50

 
     البلدية

 مانحين
50000 

تشغيل مركز   الشباب
 التدريب المهني

 
     البلدية    االولى 100

 مانحين
100000 

             المجموع الجزئي

عية
تما

الج
ة ا

نمي
 الت

جال
م

 

 المسنين
تهيئة حديقة  

العيزرية الستخدام 
 المسنين

 
     البلدية    الرابعة 10

 مانحين
10000 

عمل انشطة ثقافية   المسنين
في نادي شباب 

 العيزرية.

 
     البلدية    االولى والثانية والثالثة والرابعة 10

 مانحين
10000 

توفير يوم خاص   المسنين
للمسنين في 

 المسابح في البلدة

 
     البلدية    االولى والثانية والثالثة والرابعة 2

 مانحين
2000 

توفير مركز لياقة   المسنين
بدنية في نادي 
 شباب العيزرية.

 
     البلدية    الثالثة 50

 مانحين
50000 

انشاء مدرسة   التعليم
 اساسية للذكور 

  الثالثة 1000 
 

 1000000 مانحين     الهندسة 

انشاء مدرسة   التعليم
 اساسية لالناث

  الثالثة 1000 
 

 1000000 مانحين     الهندسة 
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توفير قاعة متعددة   التعليم
النشاطات في 
مدرسة بنات 

 العيزرية الثانوية .

 

   الرابعة 30

 

     البلدية

 مانحين

30000 

توفير قاعة متعددة   التعليم
االغراض في 
مدرسة مسقط 

 . الثانوية

 

   الرابعة 30

 

     البلدية

 مانحين

30000 

توفير برامج تعليم   التعليم
 مساند.

 50000 مانحين     البلدية    االولى والثانية والثالثة والرابعة 50 

ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

انشاء مركز لذوي  
 االحتياجات الخاصة

 
     الهندسة    الرابعة 1000

 مانحين
1000000 

 الرياضة

انشاء البنية  
التحتية لملعب 
القدس الدولي ) 
 المرحلة االولى (

 

     الهندسة    االولى 180

وزارة 
 الشباب

180000 

 الرياضة

تعشيب ملعب  
القدس الدولي        

 ) المرحلة الثانية (
 

 

     الهندسة    االولى 300

وزارة 
 الشباب

300000 

 الرياضة
انارة ملعب القدس  

الدولي ) المرحلة 
 الثالثة (

 
     الهندسة    الثانية 400

 مانحين
400000 

 الرياضة
انشاء قاعة العاب  

 رياضية .
 

     الهندسة    الثانية 100
 مانحين

100000 

 الصحة
انشاء مركز  

 طوارئ ووالدة .
 

     الهندسة    الثانية 2000
 مانحين

2000000 

              المجموع الجزئي

شيد
الر

كم 
الح

ة و
دار

اإل
 

المخطط 
 الهيكلي 

مشروع تسوية  
اراضي بلدة 

 العيزرية

 
 200000    الهندسة    االولى والثانية 200

 
 

المخطط 
 الهيكلي

تعديل المخطط  
الهيكلي لبلدة 

 العيزرية

 
 10000    الهندسة    االولى والثانية 10
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النخطيط 
 والتنظيم

ترقيم الشوارع  
 والمباني

 
 10000    الهندسة    الثالثة 10

 
 

النخطيط 
 والتنظيم

 GISاستحداث قسم  
 في البلدية.

 
 10000    البلدية    الثانية 10

 
 

 االمن
انشاء مركز  

 للشرطة .
 

     البلدية    االولى 100
 مانحين

100000 

 االمن
توفير سيارة  

 اسعاف مجهزة 
 

     البلدية    الثانية 90
 مانحين

90000 

انشاء مركز فرعي   االمن
 للدفاع المدني

 500000 مانحين     الهندسة    الثالثة 500 

توريد سيارة دفاع   االمن 
 مدني

 150000 مانحين     البلدية    الثالثة 150 

توفير سيارة   االمن
 التدخل السريع

 150000 مانحين     البلدية    الثالثة 150 

الحكم 
 الرشيد

تدريب متطوعين  
من الشباب 

والشابات في مجال 
الدفاع المدني 

 واالسعاف

 

     البلدية    الثانية و الثالثة 5

 مانحين

5000 

الحكم 
 الرشيد

انشاء مبنى مجمع  
 محاكم

 1000000 مانحين     الهندسة    الثالثة 1000 

                المجموع الجزئي
                دوالر أمريكي -المجموع الكلي )محتمل + مضمون( 

             دوالر أمريكي -ع الكلي )متمناة( المجمو
             دوالر  أمريكي -المجموع الكلي للخطة التنموية )محتمل + مضمون+ متمنى( 
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 :2018السنوية للعام مصفوفة خطة التنفيذ  1.1

ج 
نام

لبر
م ا

اس
ور

مه
ق

 

 
 

ن  المشروع مكون البرنامج/ اسم
مكو

قم 
ر

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

 

 
 

التكلفةةةةةة 
 Xالتقديريةةة 

1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية المحليةالهيئة 

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 

 المعني

حدد 
 الجهة

 حدد الجهة قيمة المساهمة حدد بند الموازنة دورها
قيمة 

 المساهمة

ا
الت

اص
مو

وال
ق 

طر
ل

 

  50   850  كم من الشارع الرئييسي 2.6تأهيل 
100 

وزارة  الهندسة
االسكا

 ن

وزارة    اشراف
االسةةةكان 

 واالشغال

850000  

  200000 مانحين     الهندسة 100 100   1000  كم من الطرق الداخلية 10تأهيل 

    30000    الهندسة 10 10 5 5 30  للشوارع صيانة

  50000 مانحين     الهندسة 50 25   150  استنادية جدران

         260 185 5 5 2030 المجموع الجزئي

ت 
فايا

الن
لبة

لص
ا

 EI
\02

 
 

الهعندسةةةة +    350  350  توفير محطة ترحيل للنفايات الصلبة
 الصحة

مجلس 
الخدما

ت 

اشراف 
وتشغي

 ل

  350000 جايكا  



49 
 

ج 
نام

لبر
م ا

اس
ور

مه
ق

 

 
 

ن  المشروع مكون البرنامج/ اسم
مكو

قم 
ر

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

 

 
 

التكلفةةةةةة 
 Xالتقديريةةة 

1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية المحليةالهيئة 

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 

 المعني

حدد 
 الجهة

 حدد الجهة قيمة المساهمة حدد بند الموازنة دورها
قيمة 

 المساهمة

المشتر
 ك

         45 45   90  توريد كباش ورافعة

         20 20   40  توريد بوبكات

          5   5  توريد تنك رش مبيدات

         45 45   90  توريد باجر

         45 45   90  للشوارع توريد مكنسة

         155 160 350  575 المجموع الجزئي

باء
هر

الك
 

  )تركيب وصيانة( انارة طرق
120 

5 5 10 10         

         10 10 5 5 120 المجموع الجزئي
ا

 المياه  
 

         10 10   40  4تركيب مضخات عدد 
تركيب عدادات ومحابس على الخطوط 

 الفرعية
 40   5 5         

         15 15   80 المجموع الجزئي

         440 370 340 10 2805  ..…مجموع اإلنفاق الكلي للعام 

 

ج 
نام

لبر
م ا

اس
ور

مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

ن 
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفةةةةةة 
 Xالتقديريةةة 

1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

الهيئة  الربع سنويالصرف 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد 
القسم 
 المعني

قيمة  حدد الجهة قيمة المساهمة حدد بند الموازنة دورها حدد الجهة
 المساهمة

ا
شبا

ل   100      البلدية  20 100 100  تشغيل مركز التدريب المهني  ب
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ج 
نام

لبر
م ا

اس
ور

مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

ن 
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفةةةةةة 
 Xالتقديريةةة 

1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

الهيئة  الربع سنويالصرف 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد 
القسم 
 المعني

 حدد الجهة قيمة المساهمة حدد بند الموازنة دورها حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

 5 

  100          100 100 المجموع الجزئي

   
   

  
حة

سيا
ال

     

  20توفير بيوت ضيافة للسياح عدد 
300 

  100      البلدية 25 25 25 25

  50      البلدية  25 25  50  تشغيل متحف العيزرية

    50    البلدية   10 5 50  القناطر السنويمهرجان تحت 

    4    البلدية   4  4  اعداد نشرات تعريفية بتاريخ العيزرية

    5    البلدية   5  5  اعداد خطة ومسار سياحي

  150  59     25 50 69 30 409 المجموع الجزئي

نين
مس

ال
 

عمل انشطة ثقافية في نادي شباب 
 العيزرية

 10 2 4 4 2
5 

    10    البلدية

    2    البلدية   2  2  توفير يوم خاص للمسنين في مسابح البلدة

    12      4 6 2 12 المجموع الجزئي

ا
ليم

لتع
ا

 

  15      البلدية 5  5 5 50  توفير برامج التعليم المساند

  15       5  5 5 50 المجموع الجزئي

ضة
ريا

ال
 

  180      الهندسة 80 8 100  180  لملعب القدس الدوليانشاء البنية التحتية 

  300      الهندسة 150  150  300  تعشيب ملعب القدس الدولي

  480       230  250  480 المجموع الجزئي

لي
هيك

ط ال
خط

الم
 

  200      الهندسة 100  100  200  مشروع تسوية اراضي بلدة العيزرية

  10      الهندسة 5  5  10  للبلدةتعديل المخطط الهيكلي 

  210       105  105  210 المجموع الجزئي
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ج 
نام

لبر
م ا

اس
ور

مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

ن 
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفةةةةةة 
 Xالتقديريةةة 

1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

الهيئة  الربع سنويالصرف 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد 
القسم 
 المعني

 حدد الجهة قيمة المساهمة حدد بند الموازنة دورها حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

ا
من

اال
 

  100         50 50 100  انشاء مركز شرطة

  100         50 50 100 المجموع الجزئي

               ..…مجموع اإلنفاق الكلي للعام 
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 مخطة المتابعة والتقيي .2

 

مكونات البرنامج/المشاريع  البرنامج
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة 
المسئولة 
عن متابعة 

قياس 
 المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 التحتيةمجال البيئة والبنى 

ــاع  ــوير قط تط
 النفايات  

شراء سيارة نفايات 
 وحاويات  

مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية    2 1 عدد سيارة النفايات
ــة  ولقاءات مع المستفيدين لجنــ

 المتابعة
مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية    250 100 عدد الحاويات

 ولقاءات مع المستفيدين
دورات توعوية حول 

 الوعي البيئي  
دورات التوعية  عدد

لجنة  لقاءات مع المستفيدين البلدية   2  0 حول الوعي البيئي
 المتابعة

زراعة اشجار حرجية على 
 الطرقات  

عدد االشجار 
لجنة  مشاهدات ميدانية  البلدية  400 400  150 الحرجية المزروعة

 المتابعة
تأهيل مكب النفايات واعادة 

 تدوير النفايات  
نفايات عدد مكب 

لجنة  مشاهدات ميدانية  البلدية 1    0 مؤهل
 المتابعة

ــبكة  ــل  ش تاهي
ــرق  الطــــ

 والمواصالت  

تعبيد  عدد  من الطرق 
( كم  8الداخلية  بطول )

وشق طرق  زراعية بطول 
 (  كم 5)

مساحة الطرق 
الداخلية الجديدة 

 المعبدة )باكيلومتر(
مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية 18 16 14 12 10

 ولقاءات مع المستفيدين
لجنة 

 المتابعة

مساحة الطرق 
الزراعية المفتوحة 

 )باكيلومتر(
مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية 14 13 12 10.5 9

  ولقاءات مع المستفيدين

لجنة  مشاهدات ميدانية  البلدية 1    0عدد مواقف انشاء موقـف للباصـات    
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مكونات البرنامج/المشاريع  البرنامج
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة 
المسئولة 
عن متابعة 

قياس 
 المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 المتابعة الباصات بالقرب  من الدوار

ــبكة  ــعة ش توس
 الكهرباء  

توسعة شبكة الكهرباء 
للمناطق المشمولة  في 

 المخطط  الهيكلي الجديد  

نسبة تغطية 
الكهرباء للمناطق 

الجديدة المشمولة في 
 المخطط الهيكلي

لجنة  لقاءات مع المستفيدين البلدية 13 11 9 7.5 6.5
 المتابعة

شراء محول كهرباء جديد  
 لتقوية الكهرباء 

عدد محوالت 
لجنة  مشاهدات ميدانية  البلدية   5  4 الكهرباء 

 المتابعة

زرع اعمدة  كهرباء جديدة 
واستبدال التالفة واستخدام 

الطاقة البديلة في انارة 
 الشوارع  

عدد اعمدة االنارة 
مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية    0 70 التالفة 

 ولقاءات مع المستفيدين
لجنة 

 المتابعة
اعمدة االنارة عدد 

باستخدام الطاقة 
 البديلة

مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية  100   0
 ولقاءات مع المستفيدين

لجنة 
 المتابعة

توســعة  شــبكة 
 المياه

مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية  1   0 عدد خزان مياه بناء خزان للمياه  
 ولقاءات مع المستفيدين

لجنة 
 المتابعة

تاهيل وترميم عيون المياه  
 الموجودة في القرية  

عدد عيون المياه 
مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية   1  0 المرممة

 ولقاءات مع المستفيدين
لجنة 

 المتابعة

توسعة  شبكة المياه  
للمناطق  المشمولة في 

 المخطط الهيكلي 

نسبة تغطية المياه 
للمناطق المشمولة 

 بالمخطط الجديد
30%   90%  

ــرة  دائـ
ــاه  الميـ
والصرف 
 الصحي 

مشـــاهدات ميدانيـــة 
 ولقاءات مع المستفيدين

لجنة 
 المتابعة

ــبكة   ــاء ش لجنة مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية    1  0عدد شبكة صرف  انشاء شبكة صرف صحي  انش
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مكونات البرنامج/المشاريع  البرنامج
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة 
المسئولة 
عن متابعة 

قياس 
 المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 المتابعة ولقاءات مع المستفيدين صحي صرف صحي  
 مجال تنمية االقتصاد المحلي

تطوير القطـاع  
 الزراعي

دعم المزارعين في ابار 
مياه وبذور محسنة واشتال 

وبيتوت بالستيكية 
ومدخالت انتاج وخدمات 
ارشادية بيطرية ودورات 

 توعوية 

عدد المزارعين 
المستفيدين من 

المشاريع والخدمات 
ابار مياه الزراعية )

وبذور محسنة 
واشتال وبيتوت 

بالستيكية ومدخالت 
انتاج وخدمات 

رية ارشادية بيط
 ودورات توعوية(

ــة  450 300   150 الجمعي
لجنة  لقاءات مع المستفيدين الزراعية 

 المتابعة

تاهيل و استصالح اراضي 
 زراعية 

مساحة االراضي 
المستصلحة 

 )بالدونم(
ــة  500 350 200 100 0 الجمعي

 الزراعية 
مشـــاهدات ميدانيـــة 

 ولقاءات مع المستفيدين
لجنة 

 المتابعة

ترميم وتاهيل ينابيع المياه  
في البلدة   الستخدامات 

 الزراعة 

عدد ينابيع المياه 
مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية   1   0 المرممة

 ولقاءات مع المستفيدين
لجنة 

 المتابعة

التشبيك  مع المؤسسات  
 التي  تقدم الدعم للمزارعين  

عدد المؤسسات 
الشريكة الداعمة في 

 الزراعة
ــة    10  0 الجمعي

 الزراعية 
ــة  ــع البلدي ــاءات م لق

 والمستفيدين
لجنة 

 المتابعة
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مكونات البرنامج/المشاريع  البرنامج
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة 
المسئولة 
عن متابعة 

قياس 
 المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

شراء اليات  ومعدات 
زراعية  بالتعاون مع 

 الجمعيات الزراعية

عدد المزارعين 
المستفيدين من 

المعدات واالليات 
 الزراعية 

لجنة  لقاءات مع المستفيدين البلدية    500  0
 المتابعة

بناء قدرات الجمعيات 
الزراعية و دعم الصناعات 

 الغذائية 

عدد دورات بناء 
ــة  10    0 القدرات  الجمعي

لجنة  لقاءات مع المستفيدين الزراعية 
 المتابعة

عدد منتجات 
لجنة  لقاءات مع المستفيدين  2  1  0 الصناعات الغذائية

 المتابعة

بناء  شـراكات   
ــاع   ــع القط م
الخــــــاص 

رؤوس واصحاب 
 االموال

التشبيك  مع اصحاب المال 
النشاء مشاريع ترفهية 

 مختلفة

 خطة تشبيك
 

 
0  1    

مشـــاهدات ميدانيـــة 
ولقــاءات مــع البلديــة 

 والمستفيدين

لجنة 
 المتابعة

عدد الشركاء من 
القطاع الخاص 
واصحاب راس 

 المال

 لقاءات مع البلدية  5 2  1 0

االماكن عدد  انشاء اماكن ترفيهية  
ــة     1  0 الترفيهية ــع البلدي ــاءات م لق

 والمستفيدين
انشاء منطقة صناعية 

 وحرفية
عدد المناطق 

مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية 1    0 الصناعية
 ولقاءات مع المستفيدين

اعداد دراسات  حول  
احتياجات البلدة  من 

اعداد دراسة 
لجنة  ادوات بحث كمي وكيفي البلدية   2  0 احتياجات  

 المتابعة
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مكونات البرنامج/المشاريع  البرنامج
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة 
المسئولة 
عن متابعة 

قياس 
 المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

المشاريع االقتصادية 
 الصغيرة  

عمل دورات توعوية  حول  
 احتياجات السوق  

عدد الدورات 
لجنة  لقاءات مع المستفيدين البلدية  2   0 التوعوية

 المتابعة
انشاء مدرسة حرفية  بما 

يتناسب مع احتياجات 
 السوق 

عدد المدارس 
ميدانيـــة مشـــاهدات  البلدية 1    0 الحرفية

 ولقاءات مع المستفيدين
لجنة 

 المتابعة

تحسين  فـرص  
 التشغيل  

وضع خطة تشبيك مع 
المؤسسات المختلفة  لدعم 
 فرص التشغيل والتدريب 

عدد المؤسسات 
الشريكة الداعمة في 

 التدريب والتشغيل
ــة  البلدية   20  0 ــع البلدي ــاءات م لق

 والمستفيدين
لجنة 

 المتابعة

تقديم دورات توعوية 
للشباب و الشابات  حول  

العمل الريادي و التعليم 
 المهني  ومواضيع هامة  

عدد الدورات 
التدريبية المقدمة 
 للشباب والشابات

لجنة  لقاءات مع المستفيدين البلدية 10 5   0
 المتابعة

دعم المشاريع الصغيرة  
مع التركيز على الشباب 

 والمراة    

عدد المستفيدين من 
ــز   200   0 فرص التدريب  المرك

لجنة  لقاءات مع المستفيدين النسوي
 المتابعة

عدد المستفيدين من 
ــز   200   0 فرص التشغيل المرك

لجنة  لقاءات مع المستفيدين النسوي
 المتابعة

عدد المشاريع 
الصغيرة والريادية 

 التي تم انشائها
ــز   10   0 المرك

 النسوي
مشـــاهدات ميدانيـــة 

 ولقاءات مع المستفيدين
لجنة 

 المتابعة
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مكونات البرنامج/المشاريع  البرنامج
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة 
المسئولة 
عن متابعة 

قياس 
 المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

عمل دراسات حول 
احتياجات الشباب وسوق 

 العمل

عدد دراسة احتياج 
ــز  2  1  0 للشباب والشابات المرك

لجنة  ادوات بحث كمي وكيفي النسوي
 المتابعة

 مجال التنمية االجتماعية

تفعيل  دور 
المرأة في 
 المجتمع  

 

بناء قدرات المراة في 
مجاالت  متنوعة  مع 
التشبيك  بالتعاون مع 
المؤسسات النسوية  

والمتمثل بتمويل مشاريع 
 صغيرة 

عدد المشاريع 
 10 7 3  0 الصغيرة للمرأة 

ــز  المرك
 النسوي

مشـــاهدات ميدانيـــة 
 ولقاءات مع المستفيدين

لجنة 
عدد النساء  المتابعة

المستفيدات من 
 المشاريع الصغيرة 

 لقاءات مع المستفيدين 40 25 10  0

عدد دورات بناء 
القدرات والتمكين 

 االقتصادي
لجنة  لقاءات مع المستفيدين  10 7 3  0

 المتابعة

تقديم دورات توعوية حول 
حق المراة في المشاركة 

 والعمل 

عدد الدورات 
التوعوية حول 
 مشاركة المراة 

ــز  10 6 4 2 0 المرك
لجنة  لقاءات مع المستفيدين النسوي

 المتابعة

تطوير الخدمات 
 الصحية

انشاء مركز طوارى ذات 
 جودة عالية  

عدد مراكز 
مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية   1   0 الطوارئ

 ولقاءات مع المستفيدين
لجنة 

 المتابعة

عدد سيارات  شراء سيارة اسعاف  
مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية  1    0 االسعاف

 ولقاءات مع المستفيدين
لجنة 

 المتابعة
ــة  ــين البني تحس
التحتية وجـودة  

ادخال  التعليم الرقمي في 
 المدراس 

عدد المدارس 
مشـــاهدات ميدانيـــة  المدارس    3 0 الرقمية

 المستفيدينولقاءات مع 
لجنة 

 المتابعة
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مكونات البرنامج/المشاريع  البرنامج
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة 
المسئولة 
عن متابعة 

قياس 
 المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

ــي  ــدمات ف الخ
عدد المدارس  بناء مدرسة ثانوية للطالبات  المدارس

مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية   1   0 الثانوية للطالبات
 ولقاءات مع المستفيدين

لجنة 
 المتابعة

اعادة تاهيل البنية التحتية  
 للمدارس  

عدد المدارس التي 
مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية    3  0 تم تاهيلها

 ولقاءات مع المستفيدين
لجنة 

 المتابعة
عمل انشطة الالمنهجية 

 للطلبة 
عدد االنشطة 

مشـــاهدات ميدانيـــة  المدارس   50  0 الالمنهجية 
 ولقاءات مع المستفيدين

لجنة 
 المتابعة

عمل دورات توعوية 
لالهالي حول اهمية التعليم  

وتوجيه  الطلبة  نحو 
 التعليم المناسب لهم  

الدورات عدد 
التوعوية لالهالي 

والطلبة حول التعليم 
 المهني

مشـــاهدات ميدانيـــة  المدارس  5 5  0
 ولقاءات مع المستفيدين

لجنة 
 المتابعة

تطوير الخدمات 
فــي الثقافــة   
ــراث وذوي  والت
االعاقة والشباب 

 والرياضة

رفع وعي المجتمع حول 
 اإلعاقة

عدد الدورات 
التوعوية حول 

 االعاقة
ــز  10 8 6 4 0 المرك

 النسوي 
مشـــاهدات ميدانيـــة 

 ولقاءات مع المستفيدين
لجنة 

 المتابعة

انشاء مركز تعليم  وتاهيل 
 لذوي االعاقة 

عدد مراكز التعليم 
والتاهيل لذوي 

 االعاقة
مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية     1 0

 ولقاءات مع المستفيدين
لجنة 

 المتابعة

بناء مقر وملعب لنادي 
 الرياضي   العيزرية

عدد المالعب 
   1  0 الرياضية

نـــادي 
 العيزريــة
 الرياضي 

مشـــاهدات ميدانيـــة 
 ولقاءات مع المستفيدين

لجنة 
 المتابعة

عقد  دورات توعوية  
 متنوعة  للشباب  

عدد الدورات 
نـــادي  10 6 3  0 التوعوية للشباب

لجنة  لقاءات مع المستفيدين العيزريــة
 المتابعة
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مكونات البرنامج/المشاريع  البرنامج
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة 
المسئولة 
عن متابعة 

قياس 
 المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

  الرياضي 
 اإلدارة والحكم الرشيدمجال 

تحسين الجبايـة  
وتوسعة الهيكلية 
ــدرات  ــاء ق وبن

 البلدية

المصادقة على المخطط  
 الهيكلي 

مساحة المخطط 
لجنة  لقاءات مع البلدية البلدية     1720 900 الهيكلي

 المتابعة

حجم ديون البلدية  وضع الية فعالة للجباية
لجنة  لقاءات مع البلدية البلدية  0 78572 157143 235714  314285 )دوالر(

 المتابعة
تأثيث  مقر البلدية باالدوات 

 االزمة
تجهيز وتاثيث مقر 

لجنة  لقاءات مع البلدية البلدية     1 0 البلدية
 المتابعة

انشاء مركز  خدمات 
 جمهور 

مركز خدمات 
مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية   1   0 جمهور

 ولقاءات مع المستفيدين
لجنة 

 المتابعة
بناء قدرات موظفين البلدية 

 وتطوير الهيكلية 
عدد دورات بناء 

لجنة  لقاءات مع البلدية البلدية    5  0 قدرات لطاقم البلدية
 المتابعة

انشاء وحدة عالقات عامة 
 في البلدية 

وحدة عالقات عامة 
لجنة  لقاءات مع البلدية البلدية    1  0 في البلدية

 المتابعة

االمــن  تحســين
وخدمات الـدفاع  

 المدني

تشكيل لجنة شبابية ورفع 
الوعي على مواجهة 

 الكوارث  

عدد اللجان الشبابية 
المدربة على 

 الكوارث
ــة  البلدية    8  0 ــع البلدي ــاءات م لق

 والمستفيدين
لجنة 

 المتابعة

انشاء مجمع دوائر حكومية 
)البلدية، الشرطة، الدفاع  

 المدني( 

عدد مجمع الدوائر 
مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية  1    0 الحكومية

 ولقاءات مع المستفيدين
لجنة 

 المتابعة

لجنة مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية  2 1   0عدد المشاريع الشبيك مع البلديات الجاورة تحسين المشاركة 
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مكونات البرنامج/المشاريع  البرنامج
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة 
المسئولة 
عن متابعة 

قياس 
 المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

والمســـــائلة 
 المجتمعية

المشتركة مع  لتنفيذ مشاريع مشتركة 
 البلدات المجاورة

ولقــاءات مــع البلديــة 
 والمستفيدين

 المتابعة

عدد لجان االحياء  تشكيل لجان احياء  
ــة  البلدية     8 0 المشكلة ــع البلدي ــاءات م لق

 والمستفيدين
لجنة 

 المتابعة

ــة  ــين البيئ تحس
 التنظيمية

رفع مستوى الوعي لدى 
السكان  الحترام  قانون 

 البناء والتنظيم  

عدد دورات التوعية 
حول قانون البناء 

 والتنظيم
مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية  10 8 6 4 0

 ولقاءات مع المستفيدين
لجنة 

 المتابعة

تسمية وترقيم الشوارع 
 واالبنية 

عدد الشوراع 
 البلدية   700   0 واالبنية المرقمة

مشـــاهدات ميدانيـــة 
ولقــاءات مــع البلديــة 

 والمستفيدين

لجنة 
 المتابعة

تشكيل لجنة تنظيمية لتسهيل  
 ترخيص البناء 

عدد اللجان 
مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية     1 0 التنظيمية 

 ولقاءات مع البلدية 
لجنة 

 المتابعة

عدد الالفتات  تنظيم االفتات االعالنية 
مشـــاهدات ميدانيـــة  البلدية   30   0 االعالنية المنظمة

 ولقاءات مع البلدية
لجنة 

 المتابعة

مساحة اراضي  تسوية االراضي  )الطابو(  
لجنة  لقاءات مع البلدية البلدية  9500 7125 4750 2375 0 المصنفة طابو

 المتابعة
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 المالحق

 التقرير التشخيصي .1

 وثيقة منفصلة.

 وصف مكونات المشاريع .2

 وثيقة منفصلة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


