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 ملخص التنفيذي ال .1

 الخطة التنموية المحليةاللجان التي شاركت بإعداد  .1.1
من وزارة  ، وبدعمالتجمعالمؤسسات ومواطني و المحلي مجتمع الافر جهود البلدية و ضبت لتجمع الكفريات  تم إعداد الخطة التنموية المحلية 

ات زايا لخدموبإشراف ائتالف المجموعة العالمية للهندسة واالستشارات "معالم " وم ،الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات
اب األعمال، ومن خالل العمل الدؤوب للجنة التخطيط التنموي المحلي وفريق التخطيط األساسي ولجان المجاالت التنموية ولجنة أصح

 العالقة حيث شكلت لجان التخطيط على النحو التالي:
 

 لجنة التخطيط التنموي المحلي

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

 عضو يوسف جيوسيعزمي 
 عضو مرشد جبارة
 عضو فالح هالل

 عضو محمد المجذوب
 عضو عوني سلحب
 عضو احسان عوض

 
 فريق التخطيط األساسيلجنة  -أ

 عضو(/في الفريق)منسقا /دوره ة/اسم العضو

 عضو محمد عويضة                    

 عضو محمد عمر               
 عضو نبيل غنايم

 عضو                      عارف عوضمحمد زكي 
 عضو ناريمان عبد الرحيم محمود طحينة

 عضو هشام شناعة              
 عضو شكري منصور   

 عضو فالح هالل
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 لجنة تنمية االقتصاد المحلي -ب

  

 للجنةدوره/ا في ا االسم الرقم

 منسق  محمد عويضة                      .1

 منسق  محمد عمر                 .2

 عضو مروان فريد محمد عوض                      .3

 عضو سعيد عبد الرحيم اسعد  .4

 عضو محي الدين عبد الغافر حمدان  .5

 عضو منتصر عدنان رشيد توبه  .6

 عضو ساجدة عبد السالم                           .7

 عضو صادق مشد                        .8

 عضو صبحي الشيخناصر   .9

 عضو عماد عبد الرؤوف توبه  .10

 عضو لينا شتيوي   .11

 عضو عايد حاتم ناصر   .12

 عضو                رائد داود حماد                                 .13

 عضو محمد صالح محمد صيفي   .14

 عضو ماجد أمين الشيخ حسين   .15

 عضو بهاء رياض عزت خلف   .16

 عضو طارق رياض موسى موسى   .17

 عضو عزمي عبد هللا عبد الفتاح خلف   .18
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  المقدمة .2
تحليال تشخخخخخخخخخخخخخخيصخخخخخخخخخخخخخيا ألهم الخصخخخخخخخخخخخخخائص التنموية  2021-2018لألعوام  لتجمع الكفرياتتقدم وثيقة الخطة التنموية المحلية 

، ونتائج التحليل االسخخخخخخخخخخخخخختراتيجي لمختلف القطاعات التنموية فيها، والرؤية واألهداف التنموية والخطط المقترحة للتنفيذ تجمعلل
 . التجمع شاريع المقترحة للتنفيذ فيوالمتابعة والتقييم، إضافة إلى التوزيع الجغرافي والمكاني للم

تشاري وبإشراف من فريق الخبراء االس الكفرياتفعاليات وأهالي المؤسسات و البلدية و اللقد جاء إعداد هذه الخطة بتضافر جهود 
من المجموعة العالمية للهندسخخخخخخخخخخخخخخة واالسخخخخخخخخخخخخخختشخخخخخخخخخخخخخخارات "معالم" ومجموعة مزايا لخدمات االعمال ودعم وإدارة وزارة الحكم المحلي 

وضخخخخخخمن مذكرة التفاهم بين صخخخخخخندوق تطوير  MDPوذلك في إطار برنامج تطوير البلديات بلديات وصخخخخخخندوق تطوير وإقراض ال
 تنفيذ رزم بناء قدرات البلديات في مجال اإلدارة المالية والتخطيط االستراتيجي. لالكفريات وإقراض البلديات وبلدية 

 

 أهمية الخطة وأهدافها   .2.1
لوضخخخخخخخع مخرجات عملية التخطيط وما نتج عنها من أهداف في وثيقة قابله للتحقيق إن أهمية هذه الخطة تتلخص في محاولتها 

 : بعة. وتتمثل أهداف الخطة بما يليوالتنفيذ والمتا
 

  الكفرياتتشخيص الوضع الراهن وتقديم صورة شاملة عن المجاالت التنموية في. 

  تواجهها.تحديد الفرص المتاحة لعملية التنمية في البلدة والمعيقات التي قد 

  للسنوات األربعة القادمة. تجمع الكفرياتوضع رؤية تنموية شاملة لتطوير 

 .وضع أهداف تنموية متكاملة ورسم استراتيجيات لتحقيقها 

 ة وتحديد مناطق تنفيذها في التجمعتحديد المشروعات والبرامج التنموية ذات األولوي. 

 مالية.  وضع خطة تنفيذ متكاملة في إطار زمني محدد وتقديرات 

 .وضع منهجية لمراقبة ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطة ومدى تحقيق األهداف المتوقعة منها 
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 منهجية إعداد الخطة .2.2
 
  تشخخخخكيل لجنة التخطيط التنموي المحلي برئاسخخخخة رئيس البلدية وتشخخخخكيل فريق التخطيط األسخخخخاسخخخخي والمكون من أعضخخخخاء المجلس

 من ذوي الخبرة واالختصاص.  إلى عدد من أبناء التجمعية إضافة البلدي ورؤساء األقسام في البلد

  تصخخخخخخخميم خطة التنفيذ واإلطار الزمني لكل مرحله وتحديد وتحليل أصخخخخخخخحاب العالقة من المجتمع المحلي وتشخخخخخخخكيل لجنة ممثلي
قاءات أصخخخخخخحاب العالقة وتشخخخخخخكيل لجان العمل المتخصخخخخخخصخخخخخخة في المجاالت التنموية وتحديد أدوارها وجاء ذلك من خالل عدة ل

 واجتماعات وورش عمل لهذه الغاية.  

 ( تختص كل لجنة منها في مجال تنموي محدد وقيامها تحت إشخخخخخخخخخخخخخخراف الفريق  4تشخخخخخخخخخخخخخخكيل اللجان القطاعية ،)لجان قطاعية
 االستشاري بالمشاركة في تشخيص الوضع الراهن والمؤشرات والتحليل االستراتيجي في كل قطاع. 

 لقضايا تشخيص الوضع الراهن والتحليل االستراتيجي على مستوى القطاعات التنموية وتحديد المؤثرات اإليجابية والسلبية واهم ا
 . الكفرياتالتنموية في كل قطاع وتحضير ملخص عن التجمع السكاني في 

 لجان ع التقارير األولية التي أعدتها المن واق كافة المجاالت التنموية في التجمعإعداد التقرير التشخخخخخخخخخخخخخيصخخخخخخخخخخخخي للوضخخخخخخخخخخخخع القائم ل
 القطاعية. 

  عرض ومناقشخخخة نتائج تشخخخخيص الوضخخخع الراهن والتحليل االسخخختراتيجي والقضخخخايا التنموية في ورشخخخة عمل ضخخخمت جميع الجهات
 لتنمويةوممثلي وزارة الحكم المحلي حيث تم االتفاق والخروج بمجموعه من القضخخخخخايا ا األشخخخخخخاص من ذوي العالقة في التجمعو 

 .  تجمع الكفرياتذات األولوية وكذلك االتفاق على الرؤية التنموية ل

 وأدوات  قيام لجان األولويات المجتمعية بتحديد األهداف التنموية بناءا على القضخخخخخخخخايا التنموية ذات األولوية وتحديد المؤشخخخخخخخخرات
 األهداف .  القياس وتحديد البرامج التنموية المقترحة  التي سيتم من خاللها تحقيق

  وضع توصيف للبرامج والمشاريع التنموية من خالل نموذج صمم لهذه الغاية، شمل اسم المشروع ونبذة مختصرة عن المشروع
معوقات أمام واألهداف التنموية التي يحققها ومكان التنفيذ والتكلفة التقديرية للمشخخخخخخخخخخخخخخروع وجهة التنفيذ وجهة التمويل المقترحة وال

 تنفيذه وطرق التغلب عليها. 

  عرض تلك النتائج على اللجان الفنية المختصخخخة في البلدة من خالل ورشخخخة عمل ثانيه تحت إشخخخراف الفريق االسخخختشخخخاري، حيث
 ن بمراجعة قائمة المشروعات، ومن ثم تمت صياغتها بالشكل النهائي. و قام المشارك

 لمرشخخخخخخخحة االتكلفة المتوقعة لكل مشخخخخخخخروع والجهة  لتنفيذ المشخخخخخخخاريع وتقدير متكامال   ا  زمني ا  تم إعداد خطة للتنفيذ تضخخخخخخخمنت برنامج
 لتنفيذه. 

 وية إعداد خطة المتابعة والتقييم، لتقييم مدى تحقق األهداف التنموية على مدار سنوات الخطة وتشتمل على مؤشرات قياس تنم
 واضحة وقابلة للقياس.



26 

 

  من خالل اجتماع عام عرضخخخخخخخخخخت فيه رياتالكفعرض الخطة التنموية اإلسخخخخخخخخخختراتيجية على مؤسخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخات وفعاليات وممثلي أهالي
مخرجات الخطة على األهالي وتم اخذ مالحظاتهم على الخطة وصخخخخخخياغتها بصخخخخخخورتها النهائية وذلك من خالل عقد لقاء البيت 

 المفتوح الثاني " اللقاء الجماهيري". 

 هذه الخطوات موضحة بالشكل الموضح أدناه.
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل عملية التخطيط(: 1الشكل رقم )
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 الكفرياتعن  نبذة .3

 الموقع الجغرافي والمساحة  .3.1
قرى  تقع الكفريات في الجهة الجنوبية لمدينة طولكرم وهي ذات طبيعة جبلية خضراء ويبلغ عدد القرى المشاركة في الخطة فيها ست

 كم وهي منطقة محاذية لما 22عن البحر ما يقارب هي جبارة، الراس، كور، كفرجمال، كفر زيباد وكفر عبوش. وتبتعد الكفريات 
ع يعرف بخط التماس )الخط االخضر(. وهي منطقة تعتمد على الزراعة بمختلف انواعها المروية والبعلية حيث تختلف مناطق التجم

 من حيث الخصائص الجغرافية والموقع، وذلك على النحو التالي:
 

لمرتفع ايزرع فيها الحبوب والبقوليات والزيتون وقد اكتسخخخخبت هذا االسخخخخم لطبيعة موقعها دونما    3908: تبلغ مسخخخخاحة اراضخخخخيها الراس
 عما يحيط به.

 
ن جرم دونما  وتزرع فيها البقوليات والزيتون والتين. سخخخخميت بهذا االسخخخخم نسخخخخبة الى قبيلة عربية م 8457: تبلغ مسخخخخاحة اراضخخخخيها كور

 عبيات وفيها الى اليوم بقايا حصون وقالع وغيره. طيء وكانت مركزا لشيوخ الجيايسة شيوخ قطاع الص
 

 دونما   تزرع فيها الحمضخخخخخيات والزيتون والحبوب، وقد سخخخخخلب كثير من اراضخخخخخيها السخخخخخهلية 9419تبلغ مسخخخخخاحة اراضخخخخخيها  كفر جّمال:
 . 1921وقد اسست فيها في اول مدرسة في المنطقة وذلك عام  1948الخصبة في عام النكبة 

 
زبد  دونما  وتشخخخختهر بزراعة الحبوب والزيتون . يعود مسخخخخمى القرية الى زيباد من جذر كلمة 7044مسخخخخاحة ارضخخخخيها  تبلغ كفر زيباد:

 .وهو اسم اله ومعناه الكرم فيكون المعنى قرية االله زبد الكريم وقد يكون الجزء تحريفا  لزبدين السريانية بمعنى الزبدة
 

 مزروعة بالزيتون والتين والحبوب ويحيط بها العديد من الخرب غير الماهولة  دونما   5109تبلغ مسخخخخخخخخخخخاحة اراضخخخخخخخخخخخيها  عبوش: كفر
 ومنها بيت جفا وابو حرفيل وكان الهلها خربة تحمل اسمها تقع في مناطق الداخل الفلسطيني في منطقة الحرم قضاء يافا.

 
( إلى %80دونما ، ويعود أصخخخخخول معظم سخخخخخكان القرية )  4463تقع )خربة( جبارة جنوب طولكرم، وتبلغ مسخخخخخاحت أراضخخخخخيها  جبارة:

ي على م، لكن إقامة الجدار العنصر 2002على الزراعة وتربية الدواجنن قبل عام  قرية الرأس المجاورة.  وكان اعتماد معظم السكان
ا يبين ( خارطة للتجمع وموقعه بالنسخبة للمناطق المجاورة في المحافظة، فيم1ويبين الشخكل )أراضخيها حد كثيرا من نشخاطها الزراعي.

 (: مساحة بلدات وقرى التجمع 1جدول رقم )
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 محافظةللمناطق المجاورة في ال(: خارطة للتجمع وموقعه بالنسبة (1الشكل 
 

 (: مساحة بلدات وقرى التجمع 1جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناخ .3.2
 تتمتع المنطقة بمناخ دافىء معتدل، بشكل عام فإن مناخ المنطقة مشابه لمناخ محافظتي طولكرم وقلقيلية. 

 

 اسم التجمع التجمع )دونم (مساحة 
 كفر جمال  9419
 كفر صور 8867
 كور 8457
 كفر زيباد 7044
 الراس 3908
 كفر عبوش 5109
 خربة جبارة 4463
 المجموع 47267



29 

 

 الخصائص الديموغرافية .3.3
 7300لي حوا 2017بناء على تقديرات الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني فان أعداد السكان للتجمعات المذكورة تبلغ في العام 

 %، يبين الجدول1.85حيث يبلغ معدل الزيادة السكانية  نسمة 7752الى  2021نسمة ومن المتوقع ان تصل خالل العام 
 السكان لكل من التجمعات.( أعداد 2)

 
 

 (2021-1997(: عدد السكان حسب البلدات على مدار السنوات )2جدول رقم)

 
   

 2021السكان  2017السكان  2016السكان  2007السكان  1997السكان  البلدة
 1380 1300 1264 1,070 975 كفر زيباد

 1866 1757 1709 1,446 1,111 كفر عبوش
 3104 2923 2843 2,406 1,907 كفر جمال

 691 651 633 536 378 الراس
 335 315 307 260 242 كور

 376 354 344 291 244 جبارة
 7752 7300 7100 6009 4857 المجموع
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 والقطاعات التنمويةتشخيص المجاالت ملخص  .4
 

تشخيص لعمل فريق التخطيط األساسي ولجان المجاالت التنموية وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والجهات األخرى ذات الصلة 
جاالت الوضع القائم لثالثة أسابيع من الجهد المركز؛ حيث بدأت عملها بإعداد دليل التجمع السكاني ومن ثم العمل على تشخيص الم

 :التشخيص للوضع القائم إلى ما يلي اللجان لخصالتنموية المختلفة حيث 
 

 مجال البيئة والبني التحتية  .4.1
طاع قتعتبر البنية التحتية المجال األسخخخخخخاسخخخخخخي لعمل البلدية ال سخخخخخخيما وأنه المطلب األكثر إلحاحا لكل مواطن ، ويشخخخخخخمل هذا المجال 

الخدمات من عدمها هي التي تحدد بشخخكل كبير مسخختويات ؛ وجودة هذه والنفايات الصخخلبةالكهرباء والماء والطرق والصخخرف الصخخحي 
 الرضا من قبل المواطنين.

 
 المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية

 الطرق والمواصالت:
 .جغرافيا الخط نفس على المنطقة تواصل -
 الرئيسية المداخل لتوسعة كافية مساحات وجود -

 .الرابطة والطرق 
 

 الكهرباء والطاقة:
الشبكة حديثة نسبيا وتغطي كافة المناطق ما نسبته  -

99 % 
 للكفريات تغذية بالشبكة نقاط اربع وجود -
الكهرباء نادر  التيار خدمة الكهرباء جيدة وانقطاع -

  جدا
 

 :والصرف الصحي والنفايات الصلبة المياه
 المياه ومن بينها االبار االرتوازية مصادر يتوفر -
مرتفعة وتبلغ  المياهنسبة السكان المتصلين بشبكة  -

 %91 حوالي
 موحدة مياه شبكة بانشاء تسمح وجود طبوغرافيا -

 
 

 الطرق والمواصالت:
 بالشارع األبنية التصاق بسبب الداخلية الطرق  ضيق -

 . المواقع من العديد في
 الرئيسية) الخارجية الطرق  حالة مطابقة عدم -

 حيث عرض من المطلوبة للمواصفات( والرابطة
 الخ.... وحالته الشارع

 االستنادية الجدران إلى المواقع من العديد افتقار -
 .األمطار بمياه الخاصة والعبارات

 أية أو منظمة جزر إلى المفارق  من العديد افتقار -
 .مرورية إشارات أو شواخص

 الرئيسية الطرق  في الخطرة المنعطفات تعدد -
 .حصول حوادث مرورية إلى يؤدي مما خصوصا

  الطرق. على أرصفة وجود عدم -
 في الطرق  جوانب على إسمنتية أكتاف وجود عدم -

 .انجرافها إلى يؤدي مما المواقع من العديد
 

 الكهرباء والطاقة:
 للصيانة فني طاقم وجود عدم -
 عالية فاقد نسبة -
 محدودة العالي الضغط في والشبكات التغذية قدرة -
 عدم االهتمام بالطاقة البديلة -
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 :الصلبة والصرف الصحي والنفايات المياه
و المتوفرة غير كافية لالستهالك الفردي ا المياه كمية -

 االنشطة الصناعية 
 وقدمها  المياه ضعف شبكات -
 ضمن الشبكة  الفاقد ارتفاع نسبة -
 متصلة غير ما زالت بعض المناطق في التجمع -

 مياه  بشبكة
 العاملة االرتوازية اآلبار بعض استغالل عدم -
 المتوقفة والتي ال تعمل االرتوازية بعض األبار وجود -
الشركات  قبل من المتاحة المياه كميات تحديد -

 المزودة االسرائيلية
 ال يتوفر في التجمع خدمة الصرف الصحي  -
وجود نقص في عدد حاويات النفايات وقلة عدد  -

 العاملين
 أهم القضايا األساسية في هذا المجال ألولوياتوا االحتياجات

 الطرق والمواصالت:
 لمدينة المؤدي الطريق وتعبيد تأهيل وإعادة توسعة -

 كفرجمال قرية بين الواصل الطريق وخاصة طولكرم
 . جبارة وقرية

 في الداخلية الطرق  من العديد وتعبيد تأهيل إعادة -
 .الكفريات قرى 

 للمواصفات مطابقة لتصبح الخارجية الطرق  توسعة -
 .القياسية

 وجدران والعبارات للمياه ممرات تأهيل على العمل -
 .الطرق  عمر إلطالة باطون  وأكتاف استنادية

 للمنعطفات التوضيحية المرورية االشارات وضع -
 .وغيرها الخطرة

الفتقار الطرق  جيدة بحالة تكون  أرصفة على العمل -
 .أرصفة إلى المنطقة في
 

 الكهرباء والطاقة:
 العالي  الضغط شبكات توسيع على العمل -

الكهربائية في شبببببببكات  القدرة زيادة على العمل -

 العالي الضغط

  العالي الدورية لشبببببكات الضببببغط توفير الصببببيانة -

 والمنخفض

 الطرق والمواصالت:
ضعف الربط مع بعض المناطق المجاورة وشبكات  -

  الطرق الداخلية
من شبكة الطرق في طولكرم  بكلترتبط المنطقة  -

 574 وقلقيلية عبر الطريق االقليمي رقم
 

 الكهرباء والطاقة:
 من قدرتها وتحديد العالي الضغط شبكات ضعف -

 القطرية الشركة قبل
التيار في  ضعف يسبب مما عالية فاقد وجود نسبة -

 بعض االحيان
 شبكة الكهرباء حديثة نسبيا وتغطي كافة المناطق -

 
 :الصلبة والصرف الصحي والنفايات المياه

 ضعف شبكات المياه وارتفاع نسبة الفاقد -
 فةوالمتوق القديمة االرتوازية اآلبار عدم االستفادة من -
 ال تتوفر في التجمع خدمة الصرف الصحي  -
 ضعف ادارة النفيات الصلبة -
 المياه ومن بينها االبار االرتوازية مصادر توفر -
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 تحسين االنارة العامة في شوارع التجمعات -

 
 :والصرف الصحي والنفايات الصلبة المياه

 الكفريات في المياه شبكات تأهيل إعادة -
 الكفريات لمنطقة رئيسي خزان بناء -
 العاملة اآلبار تأهيل إعادة -
 والمقفلة المرخصة اآلبار إحياء على العمل -
 تقليل نسبة الفاقد -
 توفير شبكة صرف صحي ومحطة تنقية -
زيادة عدد العاملين لجمع النفايات واضافة حاويات  -

 جديدة

 

 

 المحليمجال تنمية االقتصاد  .4.2
وفي  48يعتمد السكان في دخلهم بشكل رئيسي على العمل في الوظائف الحكومية وعلى الزراعة والعمل داخل االراضي المحتلة 

تكون من المشاريع المقامة في منطقة التخطيط وبدرجة اقل على التجارة والخدمات والحرف. كذلك يوجد في المنطقة حرف خفيفة ت
 .والبقاالت، وتتركز المحالت التجارية في مراكز البلداتبعض المتاجر والدكاكين 

 
 المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية

 :والخدمات الصناعةالتجارة و 
 المحيطة وسط المحافظات المناسب، الموقع -

 (.قلقيلية نابلس، طولكرم،)
 مقارنة لها المناسبة واالسعار االراضي رقعة اتساع -

 .االخرى  المناطق في اسعارها مع
واالنشطة التجارية والحرفية  الصناعات بعض توفر -

 .المنطقة في
 السياحة:

 وجود عدد من االماكن االثرية. -
 وجود عدد من البيوت القديمة واالثرية. -
 اتساع رقعة االراضي واسعارها المناسبة. -
 الموقع المناسب والجو الجبلي المناسب. -
 

 :والخدمات ناعةالصالتجارة و 
ضعف القطاع التجاري والخدماتي والصناعي بصفة  -

 خاصة.
 السكان عدد وقلة المواطن العام لدى الدخل ضعف -

 المحلية. السوق  على سلبا مما يؤثر
 (واالستهالكية الزراعية) للبضائع سوق  وجود عدم -

 .االستهالكية وغير
 رأس ضعف من تعاني فردية أعمال االعمال معظم -

 .الحاد والتنافس المال
 .المحلية التجارة على سلبا تؤثر اآلجل الدفع عملية -
 اموال رؤوس توفر وعدم االستثمارية الروح ضعف -

  ترغب باالستثمار. كبيرة
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 الزراعة:
 لالستغالل الزراعي.وجود مساحات كبيرة صالحة  -
وجود مساحة كبيرة من األراضي المزروعة  -

 بالخضار المروية.
وجود مساحة جيدة من البيوت البالستيكية ذات  -

 اإلنتاج العالي على مدار العام.
 انتشار زراعة الخضار التصنيعية. -
 الخبرة الزراعية الجيدة والمتراكمة لدى المزارعين. -
 ير عاملة.غ 3آبار زراعية عاملة و  4وجود  -
وجود مساحة كبيرة مزروعة بأشجار الزيتون حيث  -

 يعد المحصول الرئيسي في المنطقة.
 وجود عدد كبير من األسر التي تعتمد على الزراعة. -
اهتمام األهالي وبشكل كبير ومساندتهم لدعم  -

وتطوير القطاع الزراعي خاصة بعد تدني وانعدام 
 فرص العمل داخل الخط األخضر

 التحتية بالبنى مؤهلة صناعية مناطق وجود عدم -
 .االستثمار لجذب المالئمة

ضعف البنية التحتية المالئمة للقطاع التجاري  -
 )الكهرباء، المياه وغيرها(.والصناعي 

 وارتفاع الصناعية، المخلفات من للتخلص الحاجة -
 المكبات لبعد الصلبة النفايات من التخلص تكلفة

 .المنطقة عن
 مصاريف ارتفاع) فنيا المؤهلة العمالية الكفاءات قلة -

 ومصاريف البعيدة، االماكن من االستقطاب
 (.احيانا التدريب

 يزيد الذي االمر المنطقة في البنكية الخدمات غياب -
 .للبنوك النقد ارسال مخاطر من

 السياحة:
 اهمال المناطق االثرية. -
 هدم العديد من البيوت القديمة. -
 صعوبة الوصول الى المناطق االثرية. -

 الزراعة:
االعتماد على الزراعة البعلية وعدم كفاية المياه  -

 المتاحة لتغطية انشطة الزراعة المروية.
 تكاليف مدخالت اإلنتاج الزراعي.ارتفاع  -
 عدم وجود وحدة لإلرشاد الزراعي.  -
 عدم صيانة اآلبار الزراعية القائمة منذ مدة طويلة.  -
صعوبة الحصول على تراخيص لحفر وتأهيل اآلبار  -

 الزراعية.
صعوبة تسويق الحاصالت الزراعية المروية وتذبذب  -

 األسعار بشكل حاد.
 سياسات الحماية.عدم تنظيم المزارعين وغياب  -
 قلة التنوع الزراعي في االنشطة الزراعية. -
 عدم وجود برامج استصالح أراضي. -
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عدم كفاية الطرق الزراعية الحالية لتغطية جميع  -
 المناطق الزراعية وخاصة الجبلية.

 أهم القضايا األساسية في هذا المجال االحتياجات واألولويات
 والخدمات: الصناعةالتجارة و 

 الزراعية البضائع محلي لمختلف سوق  انشاء -
 .واالستهالكية

 منطقة االنشطة المهنية والحرفية وانشاء تنظيم -
 جميع تشمل بنية تحتية كاملة ذات صناعية

 المخلفات لمعالجة مصانع ذلك في بما الصناعات
 .الصناعية

 كميات توفير على تطوير البنية التحتية والعمل -
 الصناعية. جاتللحا والكهرباء المياه كافية من

 المالية المؤسسات تحفيز البيئة االستثمارية وتشجيع -
 .القطاع هذا على فتح فروع لها لدعم

 التدريب والتاهيل لالنشطة التجارية والصناعية توفير -
 .القائمة

 السياحة:
ترميم المناطق االثرية القائمة والتنقيب عن اخرى  -

 وابرازها والتسويق لها.
بطرق مؤهلة لتسهيل الوصول ربط المنطاق األثرية  -

 اليها.
االهتمام بالبيوت القديمة وترميمها وتحويلها الى  -

 متاحف اثرية واخرى ثقافية.
انشاء المرافق المساندة لهذا القطاع كالمطاعم  -

 .المالهي والمتنزهات ومدن

 الزراعة:
 المحافظة على الرقعة الزراعية وزيادتها. -
الزراعية إيجاد حلول لمشاكل تسويق المنتجات  -

 وخاصة الخضار والزيتون.

 والخدمات: لصناعةاالتجارة و 
ضعف القطاع التجاري والخدماتي والصناعي بصفة  -

 خاصة
 ضعف البيئة االستثمارية -
ضعف البنية التحتية المالئمة للقطاع التجاري  -

 والصناعي )الكهرباء، المياه وغيرها(

 السياحة:
اهمال المناطق االثرية وعدم االهتمام بالموروث  -

 الثقافي.
والبيوت القديمة  وجود عدد من االماكن االثرية -

 .واالثرية

 الزراعة:
ضعف البنية التحتية للقطاع الزراعي وعدم توفر  -

 مصادر مياه كافية.
 ضعف التسويق الزراعي. -
 محدودية التدريب واالرشاد الزراعي. -
 وجود مساحات كبيرة صالحة لالستغالل الزراعي. -
وجود مساحة كبيرة من األراضي المزروعة  -

 بالخضار المروية.
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 تطوير وزيادة كفاءة مصادر المياه. -
تطوير البنية التحتية من استصالح اراضي وشق  -

 طرق زراعية.
 إيجاد وحدة لإلرشاد الزراعي. -
تشجيع االهتمام بالعمل التعاوني وإنشاء جمعيات  -

 زراعية.
 دعم المواد األولية كالسماد واألدوية واألعالف. -

 

 مجال التنمية االجتماعية  .4.3
يعنى هذا المجال بالتعليم والصحة والمرأة والرياضة والثقافة والشباب وغيرها، حيث أن مجال الخدمات االجتماعية في البلدة يعكس 

 .المستوى المعيشي واالقتصادي ويعتمد تطويره على عدد ونوعية الخدمات المتوفرة في هذا المجال
 

 المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية
 التعليم: 

 يوجد اهتمام من قبل االهالي بتعليم ابنائهم -
 تميز المنطقة تعليميا بنتائجها الثانوية والجامعية -
توفر المرافق التعليمية في قرى التجمع من المرحلة  -

 االساسية والثانوية.
امكانية توفير الدعم المجتمعي لتوفير اراض لبناء  -

 مجتمعيةالمدارس كمساهمة 
 الصحة: 

 وخاصة القرى  معظم في أولية صحية خدمات توفر -
 .والطفولة األمومة رعاية

 تصوير وجهاز إشعاعي تصوير جهاز وجود -
 كفر صحي مركز في الصوتية فوق  بالموجات

 .جمال
 المجتمع وإشراك إلزامية وجعلها الطعومات توفير -

 الطاقم مهمة لتسهيل الكفريات ومجلس المحلي
  العامل. الطبي

 التعليم: 
 وجود ضعف في البنية التحتية للمرافق التعليمية -
وجود بعض المدارس المختلطة خصوصا في  -

 المرحلة الثانوية 
تبعية منطقة الكفريات تعليميا  إلى مديريتين   -

تعليميتين مما يؤدي إلى عدم التواصل بين 
 األكاديميين في المنطقة 

 افتقار المنطقة إلى التعليم المهني  -
 ضيق ساحات ومالعب بعض المدارس في المنطقة  -
تربط المنطقة بمراكز  صعوبة المواصالت التي -

 الجامعات وخاصة نابلس
بعض الغرف الصفية القائمة حاليا  مالءمة عدم  -

 للتعليم
 الصحة: 

 ثالث في األولية الصحية الرعاية توفر خدمات عدم -
كفاية الخدمات  وعدم وكور، الرأس، جبارة، هي قرى 
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 تخصصات في عالجية ورشات تنظيم إمكانية -
 المؤسسات مع بالتعاون  نادر وبعضها مختلفة،
 العمل لجان واتحاد الطبية، اإلغاثة مثل األهلية

 . حدود بال وأطباء, الصحي
 تبادل خدمات الرعاية الصحية من خالل التواصل -

  .الكفريات في الجغرافي
 
 : حماية االجتماعيةال
 بين صفوف االناث التعليم نسبة ارتفاع -
 وكفر جمال كفر من كل في نسائية جمعيات وجود -

 عمل نطاق حيث ان لها، البلده اهالي ودعم عبوش
 الكفريات منطقه هو النسائية جمال كفر جمعيه
 كاملة

 اهتمام الجمعيات النسوية بالتمكين االقتصادي من -
في جوانب  االقتصادي مستوى المراة  رفع اجل

 اليدوية واالشغال المنزلي الغذائي التصنيع
 للدخل مدرة صغيرة مشاريع تدير النساء بعض وجود -

  عملهن مسؤولية ويتحملن
وجود نسبة جيدة من فئات الشباب على مستوى  -

 التجمع
 وجود الرغبة للعمل التطوعي من قبل الشباب -
 

 أيام لباقي عبوش وكفر زيباد وكفر قرى  في المقدمة
 . األسبوع

 ون تك قد وهذه والثالثية الثانوية الطبية الرعاية انعدام -
 .عامة مشكلة

 جمال كفر مركز في المقدمة الخدمات نقص -
 الفحوصات أن حيث المختبر خدمة وخصوصا

 النتائج إعادة ويتم طولكرم إلى توصيلها يتم المخبرية
 في والعالج التشخيص إعاقة يعني مما يومين، بعد

 .الحاالت من كثير
 المجاالت في االختصاص عيادات توفر عدم -

 المدن إلى المواطنين لجوء إلى يؤدي مما المختلفة
 .فيها الخدمات هذه لتوفر

 .اليوم مدار على الطوارئ  خدمة انعدام -
 لدى الوعي ومستوى  الصحي التثقيف ضعف -

 .المواطن
 : حماية االجتماعيةال
 والتثقيف التوعية اجل من كافية برامج وجود عدم -

  والتدريب
 عمل كافية فرص توفر عدم -
  لالناث انترنت مركز وجود عدم -
  بالنساء ةخاص ةترفيهي اماكن من المنطقه تخلو -
  بالمنطقة للجمعيات مقرات توفر عدم -
 مرافق وانشطة خاصة بالشباب توفر عدم -
 محدودية االنشطة الثقافية والرياضية -

 المجالأهم القضايا األساسية في هذا  االحتياجات واألولويات
 التعليم: 

بناء مدارس جديدة وتشمل )مدرسة اساسية )كفر  -
 زيباد(، مدرسة اساسية )كفر عبوش((

 تاهيل المدارس القائمة في مختلف بلديات الكفريات -
 اضافة غرف صفية حسب االحتياج -

 التعليم: 
 ضعف في البنية التحتية للمدارس والمرافق التعليمية  -
فصل المدارس األساسية الدنيا عن الحاجة الى  -

 الثانوية 
 افتقار المنطقة إلى التعليم المهني   -
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 تاهيل المرافق المدرسية والساحات والمالعب -
 .فصل المدارس األساسية الدنيا عن الثانوية  -
 .دارس الذكور عن مدارس اإلناث فصل م -
 إعادة تأهيل بعض الوحدات الصحية في المدارس.  -

 
 الصحة: 

 تحسين الخدمات المقدمة عبر العيادات الصحية. -
 األولية الصحية الرعاية لمراكز مستقلة أبنية توفير -

 عبوش. وكفر زيباد كفر من كل في الموجودة
 لخدمة للطوارئ  صحي مركز وجود إلى الحاجة -

 .متكاملة بخدمات اليوم مدار على المواطنين
 .الكفريات كافة لتغطية إسعاف سيارة توفير -
 الصحي. والتثقيف للتدريب تعزيز التوعية المجتمعية -
 المنطقة في الصحية للكوادر وبعثات دورات توفير -

 وزيادة لتنميتها محددة مجاالت في للتخصص
 .خبرتها

 الصحية للمراكز االختصاص أطباء زيارات تكثيف -
 المنطقة. في

 : حماية االجتماعيةال
 التمكين االقتصادي للنساء -
  مهنية للنساء دورات تدريب توفير -
  بالمنطقة التوفير صندوق  ودعم تطوير -
  للنساء ترفيهية اماكن توفير -
توفير مركز تدريب مهني للشباب والشابات )خياطة،  -

 تجميل، نجارة وحدادة، ألمنيوم... الخ(
التحتية الخاصة ببرامج الشباب من توفير البنى  -

 قاعات ومراكز تدريبية ومالعب ومكتبات
وضع وتنفيذ البرامج التنموية الفنية والترفيهية  -

 والتثقيفية والتعليمية الخاصة بالشباب والنساء
 توفير مركز تاهيل لذوي االحتياجات الخاصة  -

امكانية توفير الدعم المجتمعي لتوفير اراض لبناء  -
 مجتمعية المدارس كمساهمة

 الصحة: 
ضعف الخدمات الصحية وعدم توفرها في مناطق  -

 اخرى من التجمع.
غياب خدمات الرعاية الثانوية والتخصصية وخدمات  -

 الطوارىء. 
 لدى الوعي ومستوى  الصحي التثقيف ضعف -

 .المواطن
 وخاصة القرى  معظم في أولية صحية خدمات توفر -

 .والطفولة األمومة رعاية
الموارد المحلية لتحسين مستوى امكانية تجنيد  -

 .الخدمات الصحية

 : حماية االجتماعيةال
 ضعف المشاركة المجتمعية لفئة الشباب والنساء -
 محدودية المرافق المتوفرة للقطاع النسائي والشبابي -
قلة االنشطة والبرامج الخاصة بتنمية وتطوير قدرات  -

 الشباب
 محدودية برامج التمكين االقتصادي للنساء -
 جمعيات نسوية مهتمة بتحسين واقع المرأة  توفر -
وجود رغبة بالعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية  -

 من قبل النساء والشباب
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 تطوير وتوسيع حديقة و متنزه منطقة الكفريات -
صغيرة مدرة للدخل للفقراء من الشباب توفير مشاريع  -

 المنطقة في

 

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد .4.4
 

تقع منطقة الكفريات إلى الجنوب الشرقي من مدينة طولكرم، وتوجد مجالس قروية لكل قرية على حدى، ويتكون كل مجلس من رئيس 
وكان أول مقر له في كفر صور، ثم تم شراء قطعة  1998وأعضاء  منتخبين. كما يوجد مجلس خدمات مشترك للقرى مجتمعة انشئ سنة 

ل على ويقع في أراضي كفر زيباد، ويتوسط التجمعات السكانية. وتوجد لجنة محلية للتنظيم والبناء تعمأرض وبناء مبنى للمجلس عليها، 
ما إصدار رخص بناء ومتابعة أعمال البناء والمحافظة على االرتدادات لجميع القرى ما عدا جبارة، حيث أنها مصنفة ضمن منطقة ج. ك

تضم  لكوارث وذلك بسبب عدم وجود مركز للدفاع المدني او الطوارىء في المنطقة التيتعاني المنطقة من ضعف ادارة الطوارىء وحاالت ا
طارئة عدة قرى وبلدات. حيث تعتمد منطقة الكفريات على المدن المجاروة مثل طولكرم وقليلية في الحصول على خدمات الرعاية الصحية ال

اجات ز للشرطة على مستوى المنطقة والذي يعتبر غير كافي لتغطية احتيباالضافة الى الدفاع المدني. مع اهمية التاكيد على وجود مرك
 المنطقة من الناحية االمنية. 

 

 
 المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية

 األمن وادارة الكوارث:
 وجود مركز شرطة في المنطقة -
 وجود عدد من أبناء البلدة يعمل في األجهزة األمنية -
 الخدماتوجود معدات واليات في مجلس  -
 انتشار البناء األفقي وليس العمودي -
 معظم األراضي تقع ضمن منطقة ب -

 :التخطيط والتنظيم
وجود مخطط هيكلي حالي لقرى الكفريات ووجود  -

 دراسة لتوسعته.
ال يوجد مناطق )ج( في االراضي المحصورة بين  -

التجمعات السكانية ما عدا خربة جبارة وهي في 
 القرى.موقع بعيد نسبيا عن باقي 

 قرب التجمعات السكانية من بعضها البعض. -

 األمن وادارة الكوارث:
طبيعة المنطقة وعرة جغرافيا في معظم المناطق  -

باإلضافة إلى وجود أودية غير مؤهلة لتصريف 
 سليم.مياه األمطار بشكل 

عدم وجود مراكز طوارئ متخصصة أو دفاع مدني  -
 في المنطقة

عدم وعي أهالي البلدة في أمور السالمة العامة   -
وضرورة توفير متطلبات السالمة العامة في معظم 

 مجاالت الحياة.
قلة المتابعة من قبل الجهات المختصة في مجال  -

السالمة العامة وخاصة في المنشآت الصناعية 
 والتجاري 

قلة إمكانيات أجهزة األمن وخاصة في المعدات  -
 والمقرات والدعم اللوجستي
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وجود مجلس خدمات مشترك موقعه يتوسط   -
 التجمعات السكانية.

 وجود لجنة محلية للترخيص والبناء -
 

العشائرية تعيق تطبيق رجال األمن لمهامهم بشكل  -
 دقيق.

 :التخطيط والتنظيم
 وجود مستوطنة في المنطقة غربي قرية كفر صور. -
 عدم وجود تسوية لألراضي.  -
الطرق في وسط القرى عروضها قليلة، وكذلك الحال  -

 طرق الرابطة بين قرى المنطقة.لبعض ال
الطرق التي تصل المنطقة بطولكرم والمحافظات  -

األخرى منفذة بطريقة غير مالئمة من الناحية 
 الهندسية، وهي قليلة العرض.

 أهم القضايا األساسية في هذا المجال ألولوياتوا االحتياجات
 األمن وادارة الكوارث:

 مراكز طوارئ ودفاع مدني  توفير -
 مقر لألجهزة الشرطية واألمنية في المنطقةبناء  -
توعية األهالي في مجال إدارة الكوارث وتجنب  -

 الكوارث بأنواعها
تامين مجاري لمياه األمطار وإعداد الدراسات الالزمة  -

وتنفيذ المشاريع الضرورية لتجنب الخطر الذي قد 
 ينتج عن الفيضانات

بالسالمة وضع آلية لمراقبة تطبيق القوانين الخاصة  -
 العامة

تطبيق إدارة الكوارث على المخطط الهيكلي من  -
خالل العمل على إدراج إدارة الكوارث ضمن قوانين 

 الهيكلي  التخطيط وخاصة

 :التخطيط والتنظيم
 انهاء اجراءات توسعة المخطط الهيكلي -

 األمن وادارة الكوارث:
وجود مركز خدمات طوارئ ودفاع مدني في  عدم -

 المنطقة.
الطبيعية الجغرافية للمنطقة قد تسمح بحدوث  -

 فيضانات.
التواجد الملموس لألجهزة الشرطية واألمنية في  -

 .المنطقة

  

 :التخطيط والتنظيم
 عدم وجود تسوية لألراضي  -
عدم وجود عروض تنظيمية مالئمة للطرق أو عدم  -

 إمكانية تنفيذها وخاصة في المناطق المزدحمة.
االستيطان ووجود الجدار تعرض المنطقة لمخاطر  -

 على أجزاء من األراضي.
 وجود دراسات لتوسعة المخطط الهيكلي.  -
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 االطار التنموي  .5

 الرؤية التنموية  5.1
ة للرؤية على على المشاركين في ورشة العمل األولى وبعد النقاش تم االتفاق على الصياغة النهائيتجمع تم عرض الرؤية السابقة لل

 النحو التالي:
 

 تجمع واحد، تعاون وإخاء، اقتصاد مزدهر، ثقافة مميزة، ريف آمن، ومواطن واع وطموح"" 

 

 القضايا واألهداف التنموية والبرامج التنموية ومكوناتها ومؤشرات القياس  5.2
أنها  لي علىعمال على تحقيق األهداف التنموية التي تم وضعها من أجل معالجة القضايا المجتمعية الملحة والتي أكد المجتمع المح

م تاألولويات التي يجب معالجتها، ومن خالل اللجان المشكلة من المجتمع المحلي؛ وهي لجان مجاالت التنموية المجتمعية؛ فقد 
ن رغبة عتحديد البرامج التنموية ومكوناتها )المشاريع( ومؤشرات قياس األداء لها بما يحقق األهداف التنموية والتي تعبر بدورها 

 .تجمعلمحلي في معالجة القضايا ذات األولوية وذات االهتمام المشترك لسكان الالمجتمع ا
 تم اشتقاق األهداف التنموية وفق القضايا التنموية ذات األولوية )بعد اعادة صياغتها( وتم جدولتها وفق التالي:وقد 

 
 االهداف القضية المجال التنموي

 البيئة والبنية التحتية

المناطق المجاورة ضعف الربط مع بعض  .1

 وشبكات الطرق الداخلية

 تعزيز الربط مع الجوار -

 تحسين أوضاع شبكات الطرق الداخلية -

تلبية احتياجات المنطقة المستقبلية في  - الحاجة لتطوير وتوسعة شبكة الكهرباء .2

 مجال الكهرباء

الحاجة الستغالل مصادر المياه )االبار  .3

االرتوازية( بشكل أفضل مع ضرورة 

معالجة ضعف شبكات المياه وارتفاع نسبة 

 الفاقد

استغالل مصادر المياه )االبار  -

 االرتوازية( على الوجه األمثل

تحسين خدمة التزود بالمياه ومعالجة  -

 مشكلة الفاقد 

 

 التنمية االجتماعية

 

ضعف البنية التحتية للتعليم ومرافقه وعدم  .4

 توفر التعليم المهني

 التعليميةتحسين  وتطوير المرافق  -

  توفير التعليم المهني للمنطقة -

 ضعف الخدمات الصحية لمناطق التجمع .5
تحسين الخدمات الصحية لمناطق  -

 التجمع 

ضعف البنية التحتية لقطاعات المرأة  .6

والشباب والطفولة واألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

تفعيل المراكز  والمرافق الشبابية  -

 القائمة

تمكين الشباب والنساء واألشخاص  -

 ذوي اإلعاقة

 تطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاعات -

المرأة واألطفال واألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

 تنمية االقتصاد المحلي

 

ضعف البيئة االستثمارية بما يشمل  .7

 قطاعات الصناعة والسياحة

تشجيع الفرص االستثمارية بالقطاعات  -

 المختلفة
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ضعف البنية التحتية للقطاع الزراعي  .8

التحتية للقطاع الزراعي  ضعف البنية

 وعدم توفر مصادر مياه كافية

 تطوير وتحسين بنية القطاع الزراعي -

عدم وجود خدمات للطوارئ والدفاع  .9 اإلدارة والحكم الرشيد

 المدني في المنطقة

توفير خدمات الطوارئ والحد من  -

الكوارث وتعزيز العالقة مع المجتمع 

 المحلي والدولي

تنظيم وضبط ملكيات األراضي  في  - لألراضي في المنطقةعدم وجود تسوية  .10

 المنطقة
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 شاريع التنمويةمالبرامج ومكوناتها/ال .6

  البرامج ومكوناتها/المشاريع المقترحة  6.1
 ة لكل برنامج، كالتالي:البرامج التنموية، والتي تشمل تحديد المكونات الرئيسي-األهداف-مصفوفة القضيةبناء على األهداف التنموية المحددة وفق القضايا التنموية ذات األولوية، تم بلورة 

 

ت 
جاال

الم
وية

تنم
ال

 

القضايا التنموية 
 المشروع  البرامج التنموية االهداف التنموية ذات االولوية

  X المشتركة $ X 1000الميرازنية المحلية 
1000 $ 

المجموع 
  X يلالك

 كفر زيباد كفر جمال كور $ 1000
كفر 

 عبوش
 الراس

خربة 

 جبارة

ية
حت

لت
 ا
ى

بن
وال

ة 
يئ

لب
 ا
ل
جا

م
 

ضعف الربط مع 

بعض المناطق 

المجاورة 

وشبكات الطرق 

  الداخلية

تعزيز الربط  -

 مع الجوار

تحسين  -

أوضاع 

شبكات 

الطرق 

 الداخلية

تأهيل وتطوير  -

 شبكة الطرق

إعادة تأهيل  -

-جمالطريق كفر 

 حجة -كفر عبوش

 

   700   200 900 

إعادة تأهيل  -

بيت  -طريق كور

 ليد 

 

      150 150 

إعادة تأهيل  -

 -طريق المغراقة 

 فالمية

 100     100 200 

إعادة تأهيل  -

 -طريق العماير

 مدخل كفر زيباد

      300 300 

شق طرق جديدة  -

 في التجمعات

 

300 50 400 100  200  1050 

إعادة تأهيل بعض  -

 الداخليةالطرق 
100 170 100 1000 128 100  1598 
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الحاجة لتطوير 

وتوسعة شبكة 

 الكهرباء

تلبية  -

احتياجات 

المنطقة 

المستقبلية في 

مجال 

 الكهرباء

تطوير  -

وتوسعة شبكة 

 الكهرباء

وإعادة  توسعة -

شبكة  تأهيل 

 الكهرباء

 

20   50  10  80 

 زيادة القدرة -

 الكهربائية
   50    50 

إنشاء محطات  -

فرعية لتوليد 

الكهرباء من 

 مصادر بديلة

   200    200 

الحاجة الستغالل 

مصادر المياه 

)االبار 

االرتوازية( 

بشكل أفضل مع 

ضرورة معالجة 

ضعف شبكات 

المياه وارتفاع 

 نسبة الفاقد

استغالل  -

مصادر المياه 

)االبار 

االرتوازية( 

 على الوجه

 األمثل

تحسين خدمة  -

التزود بالمياه 

ومعالجة 

 مشكلة الفاقد 

 

برنامج  -

تطوير 

 مصادر المياه

بئر إعادة تأهيل  -

 ارتوازي

 

  400 500 400   1300 

انشاء وتأهيل ابار  -

 للجمع 
   100    100 

برنامج  -

تحسين نظام 

 التزود بالمياه

إنشاء خط ناقل  -

للمياه من فالمية 

)كفر إلى المنطقة 

 جمال(

 

 80      80 

 900 900       إنشاء خزان للمياه  -

إعادة تأهيل   -

وتوسعة شبكات 

المياه الداخية في 

 التجمعات

20 550 500 500 100 20  1690 
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ية
ع

ما
جت

ال
 ا
ية

نم
لت
 ا
ل
جا

م
 

ضعف البنية 

التحتية للتعليم 

ومرافقه وعدم 

توفر التعليم 

 المهني

تحسين   -

وتطوير 

المرافق 

 التعليمية

 

برنامج بناء  -

 مدارس

ارس بناء مد -

 جديدة
 800 800 1000    2600 

برنامج تأهيل  -

 مدارس قائمة

تأهيل المرافق  -

التعليمية في 

التجمعات جميعها 

 كل على حدة

80    180 80  340 

توفير التعليم  -

المهني 

 للمنطقة

برنامج إنشاء  -

مراكز تعليم 

مهني مدمجة  

داخل 

 المدارس 

إنشاء مراكز تعليم  -

مهني مدمجة  في 

المدارس الثانوية 

 للتجمعات

   200    200 

ضعف الخدمات 

الصحية لمناطق 

 التجمع

تحسين  -

الخدمات 

الصحية 

لمناطق 

 التجمع

برنامج رفع  -

كفاءة المراكز 

الصحية 

الحكومية في 

 التجمعات

تفعيل ورفع  -

مستوى المركز 

الصحي في كفر 

جمال للمستوى 

مع الثالث ) 

إضافة تخصصات 

 ومرافق(

 50      50 

ضعف البنية 

التحتية لقطاعات 

المرأة والشباب 

والطفولة 

واألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

تفعيل  -

المراكز  

والمرافق 

الشبابية 

 القائمة

برنامج  -

تطوير البنية 

التحتية 

للمرافق 

الشبابية 

 والرياضية

تأهيل ملعب كفر  -

 عبوش 
   20    20 

نادي تأهيل ساحة  -

 دكفر زيبا
  25     25 

 170   120    50 مالعب إنشاء  -
تمكين  -

الشباب 

والنساء 

واألشخاص 

 ذوي اإلعاقة

 

برنامج  -

التمكين 

االقتصادي 

 للنساء

 

توفير منح  -

صغيرة لدعم 

المشاريع النسائية 

الصغيرة لكافة 

 التجمعات

  30 100 25 20 
 
 

175 

تطوير البنية  -

التحتية 

برنامج إنشاء  -

وتطوير 

تفعيل وتطوير  -

المسبح الخاص 
      50 50 
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المرتبطة 

بقطاعات 

المرأة 

واألطفال 

واألشخاص 

 ذوي اإلعاقة

 

مرافق بالمرأة 

والطفولة 

واألشخاص 

 ذوي اإلعاقة

بالبلدية المشتركة 

ليصبح مركزا 

 للطفولة 

إنشاء مركز  -

لالشخاص ذوي 

اإلعاقة يتضمن 

خدمات عالجية 

قاعة وتأهيلية ) 

 البلدية المشتركة(

      100 100 

ضعف البيئة 

االستثمارية بما 

يشمل قطاعات 

الصناعة 

 والسياحة

تشجيع  -

الفرص 

االستثمارية 

بالقطاعات 

 المختلفة

برنامج جذب  -

رؤوس  

األموال 

لالستثمار في 

 المنطقة

اعداد دراسات  -

جدوى لمشاريع 

مقترحة في 

 المنطقة

      50 50 

المشاريع انشاء  -

الترفيهية 

 والسياحية

   200    200 

ترميم البيوت  -

األثرية  في 

 المنطقة

5000  3000 150 100 100  8350 

ي
حل

لم
 ا
اد

ص
قت

ال
 ا
ية

نم
 ت

ل
جا

م
 

ضعف البنية 

التحتية للقطاع 

الزراعي وعدم 

توفر مصادر مياه 

 كافية 

تطوير  -

وتحسين بنية 

القطاع 

 الزراعي

برنامج  -

تطوير القطاع 

 الزراعي

استصالح  -

األراضي 

الزراعية في 

وحفر   التجمعات

شق  ابار جمع و

وتأهيل الطرق 

 الزراعية

 

120 200 200 400 200 100  1220 

معالجة المياه  -

الرمادية الناجمة 

عن مصنع كابي 

واستغاللها في 

 الزراعة

  200     200 
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إنشاء جمعية  -

 زراعية
      10 10 

ة 
ار

الد
 ا
ل
جا

م
يد

ش
لر

 ا
كم

ح
ال
و

 

عدم وجود مركز 

طوارئ ودفاع 

 مدني في المنطقة 

توفير خدمات  -

الطوارئ 

والحد من 

 الكوارث 

مشروع إنشاء  -

وتجهيز مركز 

للطوارئ 

والدفاع 

 المدني

إنشاء مركز  -

للطوارئ والدفاع 

المدني في البلدية 

المشتركة كنواة 

لكلية وطنية 

 للدفاع المدني

 
      500 500 

المركز تزويد  -

بالمعدات 

والتجهيرات 

الالزمة بما فيها 

 سيارة إسعاف

عدم وجود تسوية 

لألراضي في 

 المنطقة

تنظيم وضبط  -

ملكيات 

األراضي  

 في المنطقة

برنامج إعداد  -

مخططات 

تسوية 

لألراضي في 

 المنطقة

تسوية األراضي  -

على مستوى كل 

 تجمع

310 200 200 200 180 200  1290 

 

 )التوصيف( المكاني للبرامج ومكوناتها/المشاريعالبعد  6.2
ليها وسخخخختعمل من المشخخخخاريع لم يتم تحديد أماكن تنفيذها ويعود السخخخخبب في ذلك إلى عدم توفر األراضخخخخي إلقامة وإنشخخخخاء المشخخخخاريع ع اتم تحديد أماكن تنفيذ العديد من المشخخخخاريع غير أن هناك عدد

 ع التنموية. البعد المكاني لبعض المشاري توضح (8.3)زم لهذه المشاريع على توفير األراضي الالزمة إلقامة المشاريع عليها. الخرائط في الملحق البلدية جاهدة وفي حال توفر التمويل الال
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 خطة التنفيذ الرباعية السنوية والمتابعة والتقييم  .7
 مصفوفة خطة التنفيذ الرباعية 7.1



48 

 

ي  و
تنم

ل ال
مجا

ال
 

مج
برنا

م ال
اس

 

قم 
ر

مج
برنا

ال
* 

 
 اسم مكون البرنامج/ المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

تصنيف مكون  (2018-2021خطة )
البرنامج/المشروعحسب توفر 

 التمويل

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

الهيئة  الصرف السنوي 
 المحلية

غير الهيئة 
غير الهيئة  الهيئة المحلية المحلية/الشريك

 المحلية/الشريك

 متمنى محتمل مضمون  الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد 
القسم 
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساهمة

تية
لتح

ة ا
لبني

 وا
يئة

الب
 

ق  ر
الط

كة 
 شب

وير
وتط

يل 
تأه

 

EI
\01

 

-إعادة تأهيل طريق كفر جمال
EI حجة -كفر عبوش

\01
\01

 

 الهندسة  200    200  200
الحكم 

المحلي 
 ،االشغال

 40 تطويرية اشراف
المالية 
،التنمية 
 االسالمي

160 

 بيت ليد-إعادة تأهيل طريق كور

EI
\01

\02
 

الحكم  الهندسة  150    150  150
 30 تطويرية اشراف المحلي

المالية 
،التنمية 
 االسالمي

120 

-إعادة تأهيل طريق المغراقة
EI فالمية

\01
\03

 

 الهندسة  100    100  100
الحكم 
 20 تطويرية اشراف المحلي

المالية 
،التنمية 
 االسالمي

80 

 –اعادة تاهيل طريق العماير 
EI كفر زيباد

\01
\04

 

الحكم  الهندسة   300    300 300
 المحلي

 30 تطويرية اشراف
المالية 
،التنمية 
 االسالمي

270 

 شق طرق جديدة في التجمعات
 EI

\0
1\0

5
 

الحكم  الهندسة  1050  275 275 200 300 1050
الحكم  145 تطويرية اشراف المحلي

 905 المحلي 

إعادة تأهيل بعض الطرق 
EI الداخلية

\01
\06

 

 الهندسة   1000 598   650 948 1598

 سلطة المياه
 وزارة المالية

الحكم 
 المحلي

 215 تطويرية اشراف
الحكم 
 1383 المحلي

رباء
لكه

ة ا
شبك

عة 
وس

 وت
وير

تط
 

EI
\02

 

 توسعة وتاهيل شبكة الكهرباء

EI
\02

\01
 

80 10 10 35 25 20 60  
الهندسة 

 +
 الكهرباء

اشراف  سلطة الطاقة
 ودعم

سلطة  20 تطويرية
 الطاقة

60 

 زيادة القدرة الكهربائية

EI
\02

\02
 

 الكهرباء   50   50   50
 سلطة الطاقة 
هيئة كهرباء 

 جيوس 

اشراف 
 وتمويل 

 10 تطويرية
سلطة 
 40 الطاقة 
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هيئة 
كهرباء 
 جيوس

إنشاء محطات فرعية لتوليد 
EI الكهرباء من مصادر بديلة

\02
\03

 

200       200 
الهندسة 

 +
 الكهرباء

اشراف  سلطة الطاقة 
    تطويرية وتمويل 

مياه
ر ال

صاد
ر م

طوي
ت

 

EI
\03

 

 إعادة تأهيل بئر ارتوازي 
 EI

\0
3\0

1
 

1300   800   800 500 
الهندسة 
 + المياه 

 سلطة المياه 
UNDP 

اشراف 
 100 تطويرية وتمويل 

سلطة 
 700 المياه

 انشاء وتأهيل ابار للجمع 

EI
\03

\02
 

الهندسة    100 25 25 25 25 100
  + المياه 

االغاثة 
 الزراعية 

 ومؤسسة معا 

تمويل 
 10 تطويرية واشراف 

االغاثة 
 الزراعية 
ومؤسسة 

 معا

90 

مياه
 بال

زود
 الت

ظام
ن ن

حسي
ت

 

EI
\04

 

إنشاء خط ناقل للمياه من فالمية 
 إلى المنطقة )كفر جمال(

 EI
\04

\01
 

الهندسة   80  40 40   80
سلطة   تطويرية تمويل سلطة المياه  + المياه 

 المياه
80 
 

EI إنشاء خزان للمياه 
\0

4\0
2

 

الهندسة+   900   175 450 275 900
سلطة  50 تطويرية تمويل  سلطه المياه المياه 

 850 المياه 

إعادة تأهيل  وتوسعة شبكات 
EI المياه الداخية في التجمعات

\0
4\0

3
 

الهندسة  620 510 560   10 1060 1690
 + المياه 

اشراف  مياهسلطة 
 ودعم

سلطة  60 تطويرية
 المياه

1010 

 5748  730     1320 4900 1578 365 1400 1795 2918 7798 المجموع الجزئي 

حلي
الم

اد 
تص

االق
ية 

تنم
 

طقة
لمن

ي ا
ر ف

ثما
الست

ل ل
موا

 األ
س 

رؤو
ب 

جذ
ج 

رنام
ب

 

EC
\01

 

اعداد دراسات جدوى لمشاريع 
مقترحة في المنطقة لجذب 

EC االستثمار
\01

\01
 

الحكم  الهندسة  50     50 50
 10 تطويرية اشراف المحلي

 صندوق 
تطوير 
 واقراض 
 البلديات

40 

انشاء المشاريع الترفيهية 
EC والسياحية

\01
\02

 

اشراف  اليونسيف  الهندسة 200       200
     وتمويل 

ترميم البيوت األثرية  في 
EC المنطقة

\01
\03

 

وزارة السياحة  الهندسة  8350       8350
     اشراف واألثار
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ي 

زراع
ع ال

قطا
ر ال

طوي
ت

 
 

 EC
\02

 
 

استصالح أراضي وشق طرق 
زراعية وحفر ابار جمع وشق 

EC وتأهيل الطرق الزراعية
\02

\01
 

الحكم  الهندسة 500 520 200 160 260 300 0 1220
 المحلي

 60 تطويرية اشراف

االغاثة 
 الزراعية 

وزارة 
 الزراعة

660 

معالجة المياه الرمادية الناجمة 
عن مصنع كابي واستغاللها في 

EC الزراعة
\02

\03
 

الحكم  الهندسة   200  100 100   200
مصنع    اشراف المحلي

 200 كابي

 انشاء جمعية زراعية

EC
\02

\04
 

     اشراف وزارة الزراعة  الهندسة  10       10

 900  70     9060 770 200 260 360 300 50 10030 المجموع الجزئي 

 

رس
مدا

اء 
بن

 

SO
\01

 

 دارس جديدةبناء م

SO
\01

\01
 

وزارة التربية  الهندسة  800 1800  800 500 500  2600
 والتعليم

المجتمع  اشراف
 المحلي

وزارة  110
 المالية 

1690 

ئمة
س قا

دار
ل م

أهي
ت

 

SO
\02

 

تأهيل المرافق التعليمية في 
SO التجمعات جميعها كل على حدة

\02
\01

 

وزارة التربية  الهندسة 260 80  80    340
المجتمع  اشراف والتعليم

 10 المحلي

وزارة 
التربية 
والتعليم 

ومؤسسات 
دولية 

 وعربية 

70 

ة  
مج

 مد
هني

م م
علي

ز ت
راك

ء م
نشا

إ
رس

مدا
ل ال

داخ
 

SO
\03

 

إنشاء مراكز تعليم مهني مدمجة  
SO في المدارس الثانوية للتجمعات

\03
\01

 

 الهندسة   200 200    200
وزارة التربية 

والتعليم 
 العالي 

اشراف 
وتمويل 
 ومتابعة 

  

وزارة 
التربية 
والتعليم 
 العالي 

200 
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ية 
صح

ز ال
راك

 الم
اءة

 كف
رفع

ات
جمع

 الت
في

ية 
كوم

الح
 

SO
\04

 

مستوى المركز تفعيل ورفع 
الصحي في كفر جمال للمستوى 
الثالث ) مع إضافة تخصصات 

 ومرافق(

SO
\04

\01
 

 10 المجلس اشراف وزارة الصحة الهندسة  50  25 25   50
وزارة 

 40 المالية 

ية 
تحت

ة ال
لبني

ر ا
طوي

ت
ضية

لريا
ة وا

بابي
الش

ق 
مراف

لل
 

SO
\05

 

 تأهيل ملعب كفر عبوش 

SO
\05

\01
 

 الهندسة   20   20  20

المجلس 
األعلى 
للشباب 

  والرياضة 

 اشراف
 وتمويل 

 5 انمائية

المجلس  
األعلى 
للشباب 

  والرياضة 

15 

 تأهيل ساحة نادي كفر زيباد

SO
\05

\02
 

 الهندسة   25    25 25

المجلس 
األعلى 
للشباب 

  والرياضة 

   25 تطويريةا اشراف

  مالعبإنشاء 

SI
O\

05
\03

 

 الهندسة 120 50   50   170

المجلس 
األعلى 
للشباب 

  والرياضة 

 30  20 انمائية اشراف

ي 
صاد

القت
ن ا

مكي
الت

ساء
للن

 SO
\06

 

توفير منح صغيرة لدعم 
المشاريع النسائية الصغيرة لكافة 

SO التجمعات
\06

\01
 

 الهندسة  175     175 175
 مؤسسة معا 
وجمعية بيت 

 دافيء

 اشراف
 وتدريب
 وتمويل

  

مؤسسة 
 معا 

وجمعية 
بيت 
 دافيء

175 

ولة 
طف

 وال
مرأة

 بال
فق

مرا
ير 

طو
 وت

شاء
ج إن

رنام
ب

اقة
إلع

ي ا
 ذو

ص
شخا

واأل
 

SO
\07

 

تفعيل وتطوير المركز الخاص 
بالبلدية المشتركة ليصبح مركز 

SO للطفولة
\07

\01
 

وزارة الشؤون  الهندسة   50   50  50
 االجتماعية

متابعة 
 واشراف

 10 تطويرية
المالية 
،التنمية 
 االسالمي

40 

انشاء مركز لالشخاص ذوي 
SO االعاقة

\07
\02

 

 الهندسة 100       100
وزارة الشؤون 

 االجتماعية
متابعة 
     واشراف 
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 سنويةمصفوفة خطة التنفيذ ال 7.2
 

 

 تطوير متنزه البلدية الحالي

SO
\07

\03
 

الحكم  الهندسة  150    150  150
 المحلي

 30 تطويرية اشراف

 صندوق 
تطوير 
 واقراض
 البلديات

120 

تشطيب قاعة متعددة 
SO االستعماالت

\07
\04

 

الحكم  الهندسة  200    200  200
 المحلي

 40 تطويرية اشراف

 صندوق 
تطوير 
 واقراض 
 البلديات

160 

 2540  260     1280 2505 295 1105 575 920 200 4080 المجموع الجزئي

شيد
الر

كم 
الح

ة و
دار

اال
 

ئ  ر
طوا

ز لل
مرك

يز 
جه

 وت
شاء

إن
دني

 الم
فاع

والد
 

GO
\01

 

 مركز الدفاع المدني والطوارئ 

GO
\01

\01
 

الدفاع  الهندسة  500    500  500
 المدني

 USAID 400 100 تطويرية اشراف

ي 
ض

ألرا
ة ل

سوي
ت ت

ططا
مخ

اد 
إعد

طقة
لمن

ي ا
ف

 

GO
\02

 

تسوية األراضي على مستوى 
GO كل تجمع

\02
\01

 

 الهندسة   1290   645 645 1290
هيئة تسوية 
األراضي 
 والمياه 

 700 تطويرية اشراف

هيئة 
تسوية 

األراضي 
 والمياه

 
590 
 

 990  800     0 500 1290 0 0 1145 645 1790 المجموع الجزئي
 10178  1860      8675 3363 1730 2335 4160 3813 12038 دوالر أمريكي -المجموع الكلي )محتمل + مضمون( 

            11660 دوالر أمريكي -المجموع الكلي )متمناة( 
            23698 يدوالر  أمريك -المجموع الكلي للخطة التنموية )محتمل + مضمون+ متمنى( 
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 نامج روقمهاسم البر 
 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 الجهة المرشحة لتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/إلشراف 2018خطة العام 
 

تحضيرات 
الزمة 
للتنفيذ 
)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات / 
بنود 

مرجعية/ 
وثائق 
 عطاء(*

الهيئة  الصرف السنوي 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

غير الهيئة  الهيئة المحلية
 المحلية/الشريك

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول
حدد القسم 

 دورها اسم الجهه المعني
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجهة المساهمة

قيمة 
 المساهمة

تأهيل وتطوير شبكة 
 الطرق 
EI\01 

كفر  –اعادة تاهيل طريق العماير 
EI زيباد

\01
\04

 

الحكم  الهندسة 100 100 100  300
 30 تطويرية اشراف المحلي

المالية 
،التنمية 
 االسالمي

270  

 شق طرق جديدة في التجمعات
 EI

\01
\05

 

الحكم  الهندسة 100 100 100  300
 المحلي

الحكم  80 تطويرية اشراف
 المحلي 

220  

 إعادة تأهيل بعض الطرق الداخلية

EI
\01

\06
 

 الهندسة 240 363 265 80 948

سلطة 
 المياه

 وزارة المالية
الحكم 
 المحلي

الحكم  215 تطويرية اشراف
  733 المحلي

تطوير وتوسعة شبكة 
 الكهرباء
EI\02 

 توسعة وتاهيل شبكة الكهرباء

EI
\02

\01
 

  + الهندسة 5 5   10
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

اشراف 
سلطة  5 تطويرية ودعم

  5 الطاقة

 تطوير مصادر المياه
EI\03  انشاء وتأهيل ابار للجمع 

EI
\03

\02
 

+  الهندسة  25   25
 المياه

االغاثة 
 الزراعية 
ومؤسسة 

 معا 

تمويل 
 10 تطويرية واشراف 

االغاثة 
 الزراعية 
ومؤسسة 

 معا

15  
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تحسين نظام التزود 
 بالمياه
EI\04 

 إنشاء خزان للمياه 

EI
\04

\02
 

275   135 140 
+  الهندسة

 المياه 
سلطه 
 50 تطويرية تمويل  المياه

سلطة 
  225 المياه 

تأهيل  وتوسعة شبكات المياه إعادة 
EI الداخية في التجمعات

\04
\03

 

+  الهندسة 205 405 450  1060
 المياه 

سلطة 
 المياه

اشراف 
 ودعم

سلطة  60 تطويرية
 المياه

1000  

  2468  450     790 1133 915 80 2918 جموع الجزئيمال

برنامج جذب رؤوس  
األموال لالستثمار في 

 المنطقة
EC\01 

اعداد دراسات جدوى لمشاريع 
مقترحة في المنطقة لجذب 

EC االستثمار
\01

\01
 

الحكم  الهندسة 10 20 20  50
 10 تطويرية اشراف المحلي

صندوق 
تطوير 
واقراض 
 البلديات

40  

  40  10     10 20 20 0 50 الجزئي المجموع

تطوير البنية التحتية 
للمرافق الشبابية 

 والرياضية
SO\05 

 تأهيل ساحة نادي كفر زيباد

SO
\05

\02
 

 الهندسة  25   25

المجلس 
األعلى 
للشباب 
 والرياضة

    25 تطويرية اشراف

التمكين االقتصادي 
 للنساء

SO\06 

توفير منح صغيرة لدعم المشاريع 
SO النسائية الصغيرة لكافة التجمعات

\06
\01

 

 الهندسة  50 50 75  175

مؤسسة 
 معا 

وجمعية 
 بيت دافيء

 اشراف
وتدريب 
 وتمويل

  

مؤسسة 
 معا 

وجمعية 
 بيت دافيء

175  

  175  25     50 75 75 0 200 المجموع الجزئي

إعداد مخططات 
تسوية لألراضي في 

 المنطقة
GO\01 

مستوى كل تسوية األراضي على 
GO تجمع

\02
\01

 

 الهندسة  300 200 145  645
هيئة تسوية 
األراضي 
 والمياه 

 420 تطويرية اشراف
هيئة تسوية 
األراضي 

 والمياه

225 
 

 

  225 تطويرية 420     300 200 145 0 645 المجموع الجزئي

  2908  905     1150 1428 1155 80 3813 2018مجموع االنفاق الكلي لعام 
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 مصفوفة خطة المتابعة والتقييم 7.3
 

 مؤشرات القياس مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة البرنامج
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة المسئولة عن 
متابعة قياس 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر
 مجال البيئة والبنى التحتية

 تأهيل وتطوير شبكة الطرق 

كفر -إعادة تأهيل طريق كفر جمال
 8 8 8 0 0 طول الطرق المؤهلة )كم( حجة -عبوش

الخخمخخجخخخخخخخالخخس 
 القروية 

تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 
 القروية 

 المجالس القروية 

 10 10 10 0 0 طول الطرق المؤهلة )كم( بيت ليد-إعادة تأهيل طريق كور
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

 6 6 6 0 0 طول الطرق المؤهلة )كم( فالمية-إعادة تأهيل طريق المغراقة
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

كفر  –اعخخادة تخخاهيخخل طريق العمخخاير 
 زيباد

 2 2 2 2 0 طول الطرق المؤهلة )كم(
الخخمخخجخخخخخخخالخخس 

 القروية 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

 12 11 9 7 0 )كم( الجديدة  اطوال الطرق  شق طرق جديدة في التجمعات
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

 30 30 30 15 0 طول الطرق المؤهلة )كم( إعادة تأهيل بعض الطرق الداخلية
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

 تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء

 %100 %98 %94 %93 %91 نسبة المناطق المخدومة توسعة وتاهيل شبكة الكهرباء
الخخمخخجخخخخخخخالخخس 

 القروية 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

قيمة القدرة الكهربائية  زيادة القدرة الكهربائية
(MW ) 

1 1 1 2 2 
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

 تطوير مصادر المياه
 إعادة تأهيل بئر ارتوازي 

عدد االبار االرتوازية 
 المؤهلة

0 0 0 2 2 
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

 60 15 15 15 0 عدد ابار الجمع  انشاء وتأهيل ابار للجمع 
الخخمخخجخخخخخخخالخخس 

 القروية 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 
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 مؤشرات القياس مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة البرنامج
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة المسئولة عن 
متابعة قياس 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر

 تحسين نظام التزود بالمياه

إنشاء خط ناقل للمياه من فالمية 
 إلى المنطقة )كفر جمال(

 1 0 0 0 0 عدد خطوط المياه الناقلة 
الخخمخخجخخخخخخخالخخس 

 القروية 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

 1 1 0 0 0 عدد خزانات المياه  إنشاء خزان للمياه 
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

إعادة تأهيل  وتوسعة شبكات المياه 
 الداخية في التجمعات

 %100 %100 %100 %98 90% نسبة المناطق المخدومة
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

 %12 %12 %12 %30 %50 نسبة الفاقد في الشبكة 
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

 مجال تنمية االقتصاد المحلي

برنامج جذب رؤوس  األموال 
 لالستثمار في المنطقة

لمشاريع اعداد دراسات جدوى 
مقترحة في المنطقة لجذب 

 االستثمار

عدد دراسات الجدوى 
لمشاريع مقترحة في المنطقة 

 لجذب االستثمار
0 6 6 6 6 

الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 
 القروي 

تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 
 القروية 

 المجالس القروية 

 تطوير القطاع الزراعي    
 

وشق طرق  استصالح أراض
زراعية وحفر ابار جمع وشق 

 وتأهيل الطرق الزراعية

مساحة األراضي الزراعية 
 )دونم( المستصلحة

0 0 10000 15000 20000 
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

 طول الطرق الزراعية
 الجديدة 

0 0 10 20 25 

عن معالجة المياه الرمادية الناجمة 
 مصنع كابي واستغاللها في الزراعة

كمية المياه الرمادية 
 )كوب/يوم (المعالجة 

0 0 0 70 100 
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

 مجال التنمية االجتماعية

 15 14 13 12 12  عدد المدارس ارس جديدةبناء مد بناء مدارس
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 
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 مؤشرات القياس مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة البرنامج
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة المسئولة عن 
متابعة قياس 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر

تخخخخخخخأهخيخخخخخخخل الخمخرافخق الختخعخلخيخمخيخخخخخخخة فخي  تأهيل مدارس قائمة
 التجمعات جميعها كل على حدة

 55 43 43 43 43 عدد الغرف الصفية  
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

إنشاء مراكز تعليم مهني مدمجة  
 داخل المدارس

مراكز تعليم مهني مدمجة  إنشاء 
 في المدارس الثانوية للتجمعات

 6 0 0 0 0 عدد مراكز التعليم المهني 
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

رفع كفاءة المراكز الصحية الحكومية 
 في التجمعات

تفعيل ورفع مستوى المركز الصحي 
في كفر جمال للمستوى الثالث ) 

 إضافة تخصصات ومرافق(مع 
 مستوى الخدمة

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 
 القروي 

تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 
 القروية 

 المجالس القروية 

تطوير البنية التحتية للمرافق الشبابية 
 والرياضية

 1 1 1 0 0 عدد المالعب المؤهلة تأهيل ملعب كفر عبوش 
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

 1 1 1 1 0 عدد الساحات المؤهلة  تأهيل ساحة نادي كفر زيباد
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

 4 4 3 3 3 عدد المالعب عبإنشاء مال
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

 التمكين االقتصادي للنساء
توفير منح صغيرة لدعم المشاريع 
 النسائية الصغيرة لكافة التجمعات

عدد المنح المتوفرة لدعم 
 المشاريع النسائية الصغيرة 

0 12 12 12 12 
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

برنامج إنشاء وتطوير مرافق بالمرأة 
 والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة

تفعيل وتطوير المركز الخاص 
 ا  بالبلدية المشتركة ليصبح مركز 

 للطفولة
 1 1 1 0 0 عدد مراكز الطفولة 

الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 
 القروي 

تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 
 القروية 

 المجالس القروية 

 البلديةتطوير منتزه  تطوير متنزه البلدية الحالي
لم يتم 
 التطوير

لم يتم 
 التطوير

تم 
 التطوير

تم 
 التطوير

تم 
 التطوير

الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 
 القروي 

تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 
 القروية 

 المجالس القروية 

عدد القاعات متعددة  تشطيب قاعة متعددة االستعماالت
 االستعماالت

0 0 1 1 1 
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 



58 

 

 مؤشرات القياس مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة البرنامج
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة المسئولة عن 
متابعة قياس 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر
 مجال االدارة والحكم الرشيد

إنشاء وتجهيز مركز للطوارئ 
 والدفاع المدني

 1 1 1 0 0 عدد مراكز الدفاع المدني مركز الدفاع المدني والطوارئ 
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس 

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 

إعداد مخططات تسوية لألراضي في 
 المنطقة

األراضي على مستوى كل تسوية 
 تجمع

مساحة االراضي التي عمل 
 )دونم( تسوية لها

0 22648 38401 
الخخخخمخخخخجخخخخلخخخخس  38401 38401

 القروي 
تخخخقخخخخخخخديخخخرات الخخخمخخخجخخخخخخخالخخخس 

 القروية 
 المجالس القروية 
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 التقرير التشخيصي 8.1
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 مقدمة .1

إقراض ويأتي إعداد خطة تنموية محلية لتجمع الكفريات ضمن مشروع بناء القدرات الممول من خالل صندوق تطوير 

سة  شركتي المجموعة العالمية للهند صندوق مع ائتالف  شارات ومزالبلديات، ولهذا الغرض تعاقد ال ايا لخدمات واالست

م لدعم ومستتاعدة البلدية في إعداد الخطة حستت  دليل التخط يط التنموي األعمال التي قدمت طاقماً استتتشتتارياً متخصتتصتتا

 المعتمد من قبل وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات. 2017المحلي لعام 

 ماية التخطيط، وهعمل انمؤسساتية من خالل تشكيل لجنتين رئيسيتين تديرولتنفيذ ذلك فقد تم القيام بإجراء الترتيبات ال

عتماد وفريق التخطيط األستتتتتتاستتتتتتي، حين عملت اللجان علة تحديد الخطة الزمنية واالتنموي المحلي لجنة التخطيط 

 تخصتتتتصتتتتةالمهيكلية إلدارة عملية التخطيط، وتحديد وتحليل أصتتتتحاب العالقة وتحديد مممليهم، وتشتتتتكيل لجان العمل 

قة الكفريات، وقد شتتتمل ذلك كافة المجالس المحلية الستتتبعة في منط. ور مع المجالس المحلية في منطقة الكفرياتبالتشتتتا

رية كفر ، فيما لم يبد مجلس قكفر زيباد، كفر عبوش، كفر جمال، الراس، كور، وجبارةحين أن التشخيص يشمل قرى 

 القرية. صور تعاونا وبالتالي ال يشمل التشخيص هذه 

اته، وتتممل هذه وحس  الدليل فقد تم تقسيم المجاالت التنموية إلة اربعة مجاالت تالمس كافة احتياجات المجتمع وتطلع

لتنمية االجتماعية االمجاالت بما يلي: االدارة والحكم الرشتتتتتيد )االمن والكوارث، التخطيط والبناء، االدارة والحوكمة(، 

الصتتتتتتلبة، الطاقة  التحتية والبيئة )النفايات المحلي، والبنيةاالقتصتتتتتتاد تنمية الجتماعي(، )الصتتتتتتحة والتعليم والتمكين ا

ا وبعد أن تم تشتتتكيل اللجان التي ضتتتمت في ع تتتويته .والكهرباء، المياه والصتتترف الصتتتحي، الطرق والمواصتتتالت(

خيص اجتماعات بهدف تشتتتتعدة عقد تم ، في التجمعات مؤستتتتستتتتات المجتمع المحلي والمدني خبراء وفنيين ممملين عن

لمختلفة، االوضتتتع القائم لكافة المجاالت من خالل النقاش والعصتتتن الذهني وجمع البيانات والمعلومات من مصتتتادرها 

وصتتوالً إلة  وذلك بدعم من فريق العمل االستتتشتتاري. ام قامت اللجان بتحليل البيانات والمعلومات واستتتخالا النتائ 

ايا المشتتتركة حليل الوضتتع الراهن في كل من التجمعات ف تتال عن التحليل المتعلق بالق تتتتم  اكمأهم الق تتايا الملحة. 

 خطيط.ذلك من خالل التقرير التشخيصي الذي تبنة عليه جميع المراحل الالحقة لعملية الت كل وتم تجسيدلها. 

 أهداف التقرير التشخيصي.1.1
 

 

)كفر زيباد، كفر الذي يشمل كال من تجمع الالهدف الرئيسي لهذا التقرير هو تشخيص وتحليل الوضع الراهن في يعد 

. تشخص كافة القطاعات المتعلقة بالتجمعتنموية مجاالت  أربعة وذلك ضمن ،الراس، كور، جبارة( عبوش، كفر جمال،

 ة:يعمل هذا التقرير علة تحقيق األهداف التاليسوبشكل تفصيلي 

  التجمع.المختلفة في التنموية توفير بيانات أساسية حول المجاالت 

  التجمعتشخيص الوضع الراهن وتقديم صورة كافية عن مجاالت العمل التنموية المختلفة في. 

 ت التنموية.التحليل اإلستراتيجي من حين تحديد المؤارات اإليجابية والسلبية في كل مجال من المجاال 

  التجمعتحديد أهم االحتياجات والق ايا التنموية في كل مجال من المجاالت التنموية في. 

 .التعرف علة موارد وإمكانيات المجتمع المحلي والفرا التي يمكن استممارها 

  المخطط لهاالتعرف علة المعيقات والمشاكل والتحديات التي قد تعيق تحقيق األهداف. 
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 نهجية اعداد التقريرم .1.2
 

 

طيط، وهي فريق القيام بإجراء الترتيبات المؤسساتية أوال من خالل تشكيل اللجان الرئيسية التي تدير عملية التخ تم

عتماد هيكلية التخطيط األساسي ولجنة التخطيط التنموي االستراتيجي. وقد عملت اللجان علة تحديد الخطة الزمنية وا

 القة ومممليهم ولجان العمل المتخصصة.إلدارة عملية التخطيط، وتحديد وتحليل أصحاب الع

ية إلة اربعة فقد تم تقسيم المجاالت التنمو الفلسطينية،للبلدات المحدث دليل التخطيط التنموي االستراتيجي  وحس 

 مجاالت تالمس كافة احتياجات المجتمع وتطلعاته، وتتممل هذه المجاالت بما يلي:

 المجال الفرعي المجاالت الرئيسية 

بيئة الخدمات البلدية والبنة التحتية )الطاقة والكهرباء، الطرق، ال مجال البيئة والبنة التحتية 

 والصحة العامة، المياه والصرف الصحي، والنفايات الصلبة(

 التجارة والصناعة، الزراعة، الترفيه والسياحة.  مجال تنمية االقتصادي المحلي 

 الصحة، التمكين االجتماعي الرياضة والمقافة.التعليم،  مجال التنمية االجتماعية

 التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة الكوارث. مجال االدارة والحكم الرشيد

 

فة متطلبات يقع علة عاتقها القيام بكا ،لجان عمل متخصصة تشكيل أربعولسهولة التعامل مع هذه المجاالت، فقد تم 

ي التجمع، أع اء من لجنة أصحاب العالقة ومهنيين من القرى المشمولة ف ت م. بحين عملية التشخيص لهذه المجاالت

لمختلفة وقد قامت لجان العمل المتخصصة بعملية تشخيص الوضع القائم للمجاالت ا وخبراء، وبدعم من االستشاري.

لقوة وال عن قاط امن خالل تحديد المؤشرات التنموية، وتجميع البيانات والمعلومات من المصادر المختلفة، وتحليل ن

 والفرا والتهديدات، وتحديد أهم الق ايا التنموية واالحتياجات األساسية لكل مجال.

 لمحة عامة عن التجمع .2

 الموقع الجغرافي والمساحة  .2.1

ة في الخطة المشاركتقع الكفريات في الجهة الجنوبية لمدينة طولكرم وهي ذات طبيعة جبلية خ راء ويبلغ عدد القرى 

 22قارب عن البحر ما يالكفريات تبتعد و. بوشع وكفرزيباد  قرى هي جبارة، الراس، كور، كفرجمال، كفرت فيها س

اعها وهي منطقة تعتمد علة الزراعة بمختلن انوكم وهي منطقة محاذية لما يعرف بخط التماس )الخط االخ ر(. 

 :ليعلة النحو التاوذلك ة والموقع، من حين الخصائص الجغرافي تختلن مناطق التجمعحين المروية والبعلية 

 

ستتتم لطبيعة يزرع فيها الحبوب والبقوليات والزيتون وقد اكتستتتبت هذا اال دونماً  3908تبلغ مستتتاحة اراضتتتيها  الراس:

 موقعها المرتفع عما يحيط به.

 

ة الة قبيلة وتزرع فيها البقوليات والزيتون والتين. ستتتميت بهذا االستتتم نستتتبدونماً  8457تبلغ مستتتاحة اراضتتتيها  كور:

ع عربية من جرم طيء وكانت مركزا لشتتتتيوخ الجيايستتتتة شتتتتيوخ قطاع الصتتتتعبيات وفيها الة اليوم بقايا حصتتتتون وقال

 وغيره. 

 

ن اراضيها د سل  كمير متزرع فيها الحم يات والزيتون والحبوب، وق دونماً  9419تبلغ مساحة اراضيها  كفر جّمال:

 . 1921وقد اسست فيها في اول مدرسة في المنطقة وذلك عام  1948السهلية الخصبة في عام النكبة 
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ً  7044تبلغ مستتتاحة ارضتتتيها كفر زيباد:  زيباد من  يعود مستتتمة القرية الةوتشتتتتهر بزراعة الحبوب والزيتون .  دونما

لزبدين السريانية  تحريفاً جذر كلمة زبد وهو اسم اله ومعناه الكرم فيكون المعنة قرية االله زبد الكريم وقد يكون الجزء 

 بمعنة الزبدة.

 

لخرب غير مزروعة بالزيتون والتين والحبوب ويحيط بها العديد من ا دونماً  5109تبلغ مساحة اراضيها  كفرعبوش:

منطقة الحرم  في مناطق الداخل الفلسطينييت جفا وابو حرفيل وكان الهلها خربة تحمل اسمها تقع في الماهولة ومنها ب

 ق اء يافا.

 

ً   4463 ، وتبلغ مستتاحت أراضتتيهاتقع )خربة( جبارة جنوب طولكرم: جبارة قرية ستتكان المعظم يعود أصتتول ، ودونما

م، لكن 2002ن قبل عام علة الزراعة وتربية الدواجن الستتتكانمعظم كان اعتماد و ( إلة قرية الرأس المجاورة. 80%)

عه بالنسبة ( خارطة للتجمع وموق1ويبين الشكل )إقامة الجدار العنصري علة أراضيها حد كميرا من نشاطها الزراعي.

 (: مساحة بلدات وقرى التجمع 1، فيما يبين جدول رقم )للمناطق المجاورة في المحافظة

 

 محافظةللمناطق المجاورة في اللتجمع وموقعه بالنسبة (: خارطة ل(1الشكل 
              

 

  بلدات وقرى التجمع(: مساحة 1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم التجمع )دونم ( مساحة التجمع

 كفر جمال  9419

 كفر صور 8867

 كور 8457

 كفر زيباد 7044

 الراس 3908

 كفر عبوش 5109

 خربة جبارة 4463

 المجموع 47267
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 المناخ .2.2

  وقلقيلية. حافظتي طولكرممبشكل عام فإن مناخ المنطقة مشابه لمناخ معتدل،  دافةءتتمتع المنطقة بمناخ 

 لخصائص الديموغرافيةا.2.3

حوالي  2017م في العاتبلغ  المذكورة للتجمعاتأعداد السكان المركزي لالحصاء الفلسطيني فان جهاز التقديرات  بناء علة

يبين  ،%1.85يبلغ معدل الزيادة السكانية  حين نسمة 7752الة  2021من المتوقع ان تصل خالل العام ونسمة  7300

 ( أعداد السكان لكل من التجمعات.2الجدول )

 

 

 (2021-1997) على مدار السنواتلبلدات حسب ا(: عدد السكان 2)رقمجدول 

 

   

 2021السكان  2017السكان  2016السكان  2007السكان  1997السكان  البلدة

 1380 1300 1264 1,070 975 كفر زيباد

 1866 1757 1709 1,446 1,111 كفر عبوش

 3104 2923 2843 2,406 1,907 كفر جمال

 691 651 633 536 378 الراس

 335 315 307 260 242 كور

 376 354 344 291 244 جبارة

 7752 7300 7100 6009 4857 المجموع
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 التنمويةتشخيص المجاالت  .3

 مجال البنية التحتية والبيئة .3.1

 الطرق .3.1.1

 خطال نفس علة المنطقة تواصتتتتتتل حين وقلقيلية، طولكرم محافظتي بين الرابط الطريق علة الكفريات منطقة تقع

  %90 واليح ،القرى والبلدات التابعة للتجمع بين جيدا توزيعا موزعة طرق شتتتبكة وجود المنطقة يخدم كما جغرافيا،

% 13دة، % معب40كيلو متر منها   كما وتبلغ أطوال الطرق في المنطقة خمس .  B المنطقة المصتتتتنفة في يقع  منها

ة سيئة % من الطرق في حال70% نسبة الطرق في حالة متوسطة وما يقارب 17نسبة الطرق التي تعد في حالة جيدة و

ن المخطط أكما  طرق الداخلية والرابطة.ة لشتتتبكة المما يتطل  تاهيل الشتتتبكة وشتتتق طرق جديدة وتحستتتين البنية التحتي

 دونما من الطرق والشوارع معظمها غير معبد. 1089الهيكلي الحالي المصادق عليه يت من 

 574رقم  المنطقة ترتبط بالطريق اإلقليمييمكن االشتتتتارة الة ان ، 2017ووفق دراستتتتة توستتتتعة بلدية الكفريات عام  

ين المحافظتين وقلقيلية جنوباً، حين يقع هذا الطريق في قل  الموقع الجغرافي بالذي يربطها بمدينة طولكرم شتتتتتتماالً 

يه أكمر من تمتاز بلدات منطقة الكفريات أن كل منها لدكما  مروراً بقرية عزون وجيوس ومنها الة منطقة التخطيط.

  مدخل) االاة مداخل بحالة جيدة إلة متوسطة وواحد منها حدين التأهيل( وهي كالتالي :

  مدخل كفر جمال من عزون وجيوس وخربة صير ومنها الة كفر جمال 

 مدخل الراس من طولكرم ومنها الة خربة جبارة الراس 

 مدخل كور من الفندق مرورا بقرية حجة ومنها الة كور 

 مدخل كفر صور عن طريق بيت ليد ومنها الة كفر صور 

 طاع.ويبين الجدول التالي أهم المؤشرات التنموية في هذا الق

                                                         الطرق  –المجال التنموي: البنية التحتية 

 المصدر القيمة المؤشر )رقمي(
القيمة 

 المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

 25 أطوال الطرق )كم(
تقديرات لجنة البنية 

 التحتية والبيئة
  x  

رابطة أطوال الطرق ال

 )كم(
20 

تقديرات لجنة البنية 

 التحتية والبيئة
  x  

 %40 نسبة الطرق المعبدة
تقديرات لجنة البنية 

 التحتية والبيئة
100%   x 

 1000كمافة الطرق )كم/

 نسمة(
7 

تقديرات لجنة البنية 

 التحتية والبيئة
   x 

نسبة الطرق في حالة 

 جيدة
13 % 

تقديرات لجنة البنية 

 والبيئةالتحتية 
100%    

نسبة الطرق في حالة 

 متوسطة
17% 

تقديرات لجنة البنية 

 التحتية والبيئة
100%    
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نسبة الطرق في حالة 

 سيئة
70% 

تقديرات لجنة البنية 

 التحتية والبيئة
100%    

 التقييم المصدر المؤشر )وصفي(

 للطرقالصيانة السنوية 
تقديرات لجنة البنية 

 التحتية والبيئة
 ضعيفة

 المياهعدد عبارات 
تقديرات لجنة البنية 

 التحتية والبيئة
 ضعيفة

تقديرات لجنة البنية  االرصفةمساحة 

 التحتية والبيئة

 قليل

تقديرات لجنة البنية  القائمةعرض الطرق 

 التحتية والبيئة

 متوسط

 

 االستنتاجات  –تحليل الوضع القائم 

 

 والفرص(، وتشمل:المؤثرات اإليجابية )نقاط القوة 

 جغرافيا الخط نفس علة المنطقة تواصل. 

 الرابطة والطرق الرئيسية المداخل لتوسعة كافية مساحات وجود. 

 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف والتهديدات(، وتشمل:

 المواقع من العديد في بالشارع األبنية التصاق بسب  الداخلية الطرق ضيق . 

 الخ... وحالته الشارع عرضحين  من المطلوبة للمواصفات( والرابطة الرئيسية) الخارجية الطرق حالة مطابقة عدم. 

 األمطار بمياه الخاصة والعبارات االستنادية الجدران إلة المواقع من العديد افتقار. 

 مرورية إشارات أو شواخص أية أو منظمة جزر إلة المفارق من العديد افتقار. 

 حصول حوادث مرورية إلة يؤدي مما خصوصا الرئيسية الطرق في الخطرة المنعطفات تعدد. 

 الطرق علة أرصفة وجود عدم.  

 انجرافها إلة يؤدي مما المواقع من العديد في الطرق جوان  علة إسمنتية أكتاف وجود عدم. 

 

 أهم القضايا األساسية اإليجابية في هذا المجال:

  574 رقم الطريق االقليمي عبرطولكرم وقلقيلية من شبكة الطرق في  بكلترتبط المنطقة  

 

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال:

 ضعن الربط مع بعض المناطق المجاورة وشبكات الطرق الداخلية  

 

 :األولويات / االحتياجات

 جبارة يةوقر كفرجمال قرية بين الواصل الطريق وخاصة طولكرم لمدينة المؤدي الطريق وتعبيد تأهيل وإعادة توسعة . 

 الكفريات قرى في الداخلية الطرق من العديد وتعبيد تأهيل إعادة. 

 القياسية للمواصفات مطابقة لتصبح الخارجية الطرق توسعة. 

 الطرق عمر إلطالة باطون وأكتاف استنادية وجدران والعبارات للمياه ممرات تأهيل علة العمل. 
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 وغيرها الخطرة للمنعطفات التوضيحية المرورية االشارات وضع. 

 أرصفة إلة المنطقة الطرق في الفتقار جيدة بحالة تكون أرصفة علة العمل. 

 

                                 الكهرباء )الطاقة(         .3.1.2

 خلفية عن المجال:

رى التجمع قرية من قتجدر االشتتتتتارة الة انه كان يتم تزويد قرى الكفريات بالتيار الكهربائي من مولدات خاصتتتتتة بكل 

وذلك من  ، بعد ذلك تم تزويد جميع القرى بالكهرباء القطرية،2007-1972ولستتتتاعات محدودة فقط، وذلك ما بين عام 

% 99 خالل أربع نقاط ضتتتغط عالي محدودة القدرة من قبل الشتتتركة القطرية، حين تغطي شتتتبكات الكهرباء ما يقارب

ن التيار مفان وجود عدد من االنشطة الصناعية والورش يتطل  قدرة اعلة من منطقة الكفريات، وعلة الرغم من ذلك 

 ميجا واط وهي غير كافية. 5 ـالكهربائي، وللعلم فان المنطقة مزودة فقط ب

                                                       الكهرباء –المجال التنموي: البنية التحتية 

 صدرالم القيمة المؤشر )رقمي(
القيمة 

 المرجعية

 التقييم

 

 جيد

 

 متوسط

 

 ضعيف

نسبة المنازل الحاصلين علة 

 تغذية من مولدات كهرباء
 صفر

تقديرات لجنة البنية 

 التحتية والبيئة
   x ال يوجد

نسبة المنازل الموصولة 

 بالكهرباء
100% 

تقديرات لجنة البنية 

 التحتية والبيئة
100% x   

من معدل استهالك الفرد 

 الكهرباء بالكيلواط/سنويا
600  

تقديرات لجنة البنية 

 التحتية والبيئة
  x  

نسبة االسر التي تستخدم الحمام 

 الشمسي
84% 

تقديرات لجنة البنية 

 التحتية والبيئة
100% x   

 0.7 (بالشيقل) الكيلوواط ا بيع سعر
تقديرات لجنة البنية 

 التحتية والبيئة
0.55  X  

بخدمة المتصلة نسبة المنازل 

 االتصاالت واالنترنت
50% 

تقديرات لجنة البنية 

 التحتية والبيئة
100%  x  

 

 االستنتاجات –تحليل الوضع القائم 

 

  :المؤثرات اإليجابية )نقاط القوة والفرص(، وتشمل

  99ما نسبته  وتغطي كافة المناطقنسبيا الشبكة حديمة % 

 للكفريات بالشبكة تغذية نقاط اربع وجود 
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 جدا نادرالكهرباء  التيار انقطاعخدمة الكهرباء جيدة و 

 

 :المؤثرات السلبية )نقاط الضعف والتهديدات(، وتشمل

 للصيانة فني طاقم وجود عدم 

 عالية فاقد نسبة 

 محدودة العالي ال غط في والشبكات التغذية قدرة 

 عدم االهتمام بالطاقة البديلة 

 في هذا المجال:أهم القضايا األساسية السلبية 

 القطرية الشركة قبل من قدرتها وتحديد العالي ال غط شبكات ضعن 

  في بعض االحيان التيار ضعن يسب  مما عالية فاقد نسبةوجود 

 

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال:

  وتغطي كافة المناطقنسبيا حديمة الكهرباء شبكة 

 :األولويات / االحتياجات

 العالي  ال غط شبكات توسيع علة العمل 

 العالي الكهربائية في شبكات ال غط القدرة زيادة علة العمل 

 والمنخفض العالي الدورية لشبكات ال غط توفير الصيانة 

  اتلتجمعاتحسين االنارة العامة في شوارع 

 

 يات الصلبةاالمياه والصرف الصحي والنف .3.1.3

 خلفية عن المجال:

 لمنزليا لالستتتتتتتعمال االحتياجاتوقدرتها علة توفير  من المياه احتياجات المنطقةمن نقص  الكفريات تعاني منطقة

 الزيادة فعوتد لتحستتتتين الزراعة المروية. المائية باالحتياجات الزراعية المشتتتتاريع و لتزويدأ واالنشتتتتطة الصتتتتناعية،

ً  المتاحة، المائية الموارد هذه شح تزايد إلة للسكان الطبيعي النمو من الناتجة السكانية  تتوفر  الكفريات نطقةم بان علما

 55 ب الواحد لبئرل االنتاجية الطاقة معدل تقدر عاملة، ارتوازية آبار االاة بالمنطقة يوجد حين المائية، المصادر فيها

  من طخ وكذلك م، 140 من اكمر الة أعماقها تصتتتل( عاملة غير) مقفلة أخرى ارتوازية آبار واالاة الستتتاعة في ³م

 توفير علة قادرة غير والمتعددة المختلفة المصتتتتتادر هذه أنف ومع ذلك المنطقة، هذه في قرى االاة يزودميكروت 

 خط أما وبة.المطل المياه كمية ضتتخ من يمكنها بشتتكل مؤهلة غير الموجودة االرتوازية اآلبار كون المطلوبة، الكميات

  اليها. الحاجة وقت في خاصة متواصلة وغير محددة منه الم خوخة المياه فكميةت ميكرو

لغايات  وخاصة ،الحاجة وقت منها واالستفادة آبار في تجميعها يتم التي األمطار هميا علةمسبقا  تعتمد الكفريات كانت

 األستتاستتي فالهد كان ارتوازية آبار االاة حفر تم الماضتتي القرن ستتتينيات ففي بالبعيدة، ليستتت زمنية لفترات الشتترب

 من قرى االاة شبك تم الممانينات وفي الشرب، في أي ا منها واالستفادة الحم يات وخاصة المزروعات ري هو منها

  ي، وتممراو مصنع انشاء تم حتة فيها مياه شبكات وجود عدم من تعاني قرى أربعة وبقيت ميكروت   بخط الكفريات

  فيها، ياهم شبكة وجود عدم من تعانيان واجبارة كور  وهما قريتان هذا يومنا حتة عبوش، ويوجد وكفر كفرزيباد شبك

 .المخدومة القرى داخل مياه بشبكة موصولة غير أحياء وجود الة باالضافة

 منزليال واالستتتهالك للشتترب 80% منها، ستتنويا  3م 332,500 ـتتتتتتتتب الكفريات منطقة في المستتتهلكة المياه كمية تقدر

  هالكاستتت معدل بان علما،لتر 98.5 ب  اليومي الفرد استتتهالك معدل بلغوي .والصتتناعي الزراعي لالستتتخدام %20و

  عدم من المنطقة تعاني كذلك .يوميا لتر 135.8 ب تقدر الفلسطيني االحصاء جهاز احصائيات حس  الفلسطيني الفرد

 كمياتال تقليص حالة في او االرتوازية لالبار الصتتتتتتيانة اعمال حالة في الماء انقطاع من دائم وتخوف استتتتتتتقرار

 دق يكن لم ان كبير بشتتكل تراجع الكفريات منطقة في الزراعي القطاع ان عن ف تتال ت،ميكرو قبل من الم تتخوخة

 مئات هناك كان حين ،المتوفرة المياه كميات قلة بسب  تالشة
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, عنها ناءاالستتتغ تم الزراعية الدفيئات من العديد الي باالضتتافة كلي شتتبه بشتتكل تالشتتت قد الحم تتيات من الدونمات 

 .لها والالزمة الكافية المياه توفر عدم بسب  الصناعية المشاريع من العديد الكفريات منطقة خسرت كذلك

جمع النفايات من  يتمطن شتتتتتهريا، فيما  28تبلغ كمية النفايات التي يتم جمعها حوالي أما فيما يتعلق بالنفايات الصتتتتتلبة ف

لس جميع قرى الكفريات وارستتتتتتالها الة نقطة الترحيل في نور شتتتتتتمس ومن ام الة مك  زهرة الفنجان من خالل مج

 خدمات  الكفريات المشتتتتترك. فيما تعاني المنطقة اي تتتتا من عدم وجود شتتتتبكة صتتتترف صتتتتحي واالعتماد علة الحفر

 الجوفية. او االمتصاصية والتي تهدد البيئة والمياهالصماء 

 ويبين الجدول التالي أهم المؤشرات التنموية في المجال:

 المصدر القيمة المؤشر )رقمي(
القيمة 

 المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

 %91.3 نسبة السكان الذين لديهم شبكات مياه

تقديرات لجنة 

البنية التحتية 

 والبيئة

100%  x  

 %71.4 مياهنسبة التجمعات التي لديها شبكات 

تقديرات لجنة 

البنية التحتية 

 والبيئة

100%  x  

متوسط كمية االستهالك للفرد الواحد 

 في اليوم )لتر(
98.5 

تقديرات لجنة 

البنية التحتية 

 والبيئة

100  x  

نسبة السكان الذين يزيد استهالكهم 

 لتر يوميا 50عن 
71.4% 

تقديرات لجنة 

البنية التحتية 

 والبيئة

100%  x  

نسبة السكان الذين لديهم شبكات مياه 

 وضخ متواصل
34.6% 

تقديرات لجنة 

البنية التحتية 

 والبيئة

100%  x  

متوسط سعر المياه في المناطق 

 المخدومة للمتر المكع  بالشيكل
4.5 

تقديرات لجنة 

البنية التحتية 

 والبيئة

 x   

متوسط سعر المياه في المناطق غير 

 بالشيكل المخدومة للمتر المكع 
10 

تقديرات لجنة 

البنية التحتية 

 والبيئة

  x  
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 %25 متوسط نسبة الفاقد من الشبكات

تقديرات لجنة 

البنية التحتية 

 والبيئة

5-10% x   

 

 االستنتاجات  –تحليل الوضع القائم 

 المؤثرات اإليجابية )نقاط القوة والفرص(، وتشمل:

 ومن بينها االبار االرتوازية المياه مصادر توفري 

 91 مرتفعة وتبلغ حوالي المياه نسبة السكان المتصلين بشبكة% 

 موحدة مياه شبكة بانشاء تسمح وجود طبوغرافيا 

 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف والتهديدات(، وتشمل:

 المتوفرة غير كافية لالستهالك الفردي او االنشطة الصناعية  المياه كمية 

  وقدمها  المياه شبكاتضعن 

 ضمن الشبكة الفاقد ارتفاع نسبة  

 مياه بشبكة متصلة غير ما زالت بعض المناطق في التجمع  

 العاملة االرتوازية اآلبار بعض استغالل عدم 

 المتوقفة والتي ال تعمل رتوازيةاال باربعض األ وجود 

 المزودة الشركات االسرائيلية قبل من المتاحة المياه كميات تحديد 

  ال يتوفر في التجمع خدمة الصرف الصحي 

 وجود نقص في عدد حاويات النفايات وقلة عدد العاملين 

 

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال:

 ضعن شبكات المياه وارتفاع نسبة الفاقد 

 والمتوقفة القديمة االرتوازية اآلبار عدم االستفادة من 

  توفر في التجمع خدمة الصرف الصحي تال 

 ضعن ادارة النفيات الصلبة 

 

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال:

 المياه ومن بينها االبار االرتوازية مصادر توفر 

 

 :األولويات / أهم االحتياجات

 الكفريات في المياه شبكات تأهيل إعادة 

 الكفريات لمنطقة رئيسي خزان بناء 

 العاملة اآلبار تأهيل إعادة 

 والمقفلة المرخصة اآلبار إحياء علة العمل 

 تقليل نسبة الفاقد 

 توفير شبكة صرف صحي ومحطة تنقية 

 زيادة عدد العاملين لجمع النفايات واضافة حاويات جديدة 
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 :االجتماعية مجال التنمية .3.2

 التعليم  .3.2.1

 خلفية حول المجال

 اصتتتبحو االخرى المراحل الة وصتتتل حتة تدرج ام االبتدائية ةالمرحل من الماضتتتي القرن عشتتترينيات في التعليم بدأ

 مجتمعين قةالمنط طالب جميع كان العليا، الشهادات علة يحصلون والذين الجامعيين الخريجين من كبيرة اعداد هنالك

   شتتع 10عددها  التوجيهي شتتع  وهناك .اانوية مدارس عدة هنالك فأصتتبح الوضتتع وتطور واحدة اانوية مدرستتة في

ً   1850 حوالي المنطقة في الطالب عدد وبلغ .وادبي علمي بين ةمقستتم  هذه وتشتتمل ة،مدرستت 12 علة موزعين طالبا

 ، وذلك كالتالي:مكتبات 7و للحاسوب مراكز 5و مختبرات 4و صفية غرفة 93 المدارس

 

 مدارس شاملة )اساسي+اانوي( مدارس اانوية مدرسة اساسية

 مختلط اناث ذكور مختلط اناث ذكور مختلط اناث ذكور

1 - 5 1 1 3 - - 1 

6 5 1 

 ويبين الجدول التالي أهم المؤشرات التنموية في المجال:

 المصدر القيمة المؤشر )رقمي(
القيمة 

 المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

)المرحلة  عدد المعلمين/شعبة

 المانوية(
1.41 

وزارة التربية 

 والتعليم
1.64 x   

 19.3 عدد الطلبة/شعبة)المرحلة المانوية(
وزارة التربية 

 والتعليم
25 x   

عدد المعلمين/شعبة)المرحلة 

 األساسية(
1.23 

وزارة التربية 

 والتعليم
1.26 x   

 20.4 عدد الطلبة/شعبة)المرحلة األساسية(
وزارة التربية 

 والتعليم
25 x   

عدد األطفال في صفوف رياض 

 األطفال )طفل/صن(
35 

تقديرات اللجنة 

 االجتماعية
27.4   x 

نسبة التسرب من 

 المدارس)ذكور()%(
3 

تقديرات اللجنة 

 االجتماعية
2.69 x   

نسبة التسرب من 

 المدارس)إناث()%(
2.5 

تقديرات اللجنة 

 االجتماعية
2.39 x   

 4 )%( نسبة الرسوب
تقديرات اللجنة 

 االجتماعية
4.7 x   
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 5 )%( نسبة األمية
تقديرات اللجنة 

 االجتماعية
7.8 x   

 نعم توفر وحدات صحية في كل مدرسة
تقديرات اللجنة 

 االجتماعية
 x   

 0 عدد الغرف الصفية المستأجرة
تقديرات اللجنة 

 االجتماعية
0 x   

 التقييم المصدر المؤشر )وصفي(

 )الوضع اإلنشائي( وضع الصن الدراسي
تقديرات اللجنة 

 االجتماعية
 متوسط

 حالة الوحدات الصحية
تقديرات اللجنة 

 االجتماعية
 ضعين

 التوزيع الجغرافي للمباني المدرسية
تقديرات اللجنة 

 االجتماعية
 متوسط

 

 االستنتاجات  –تحليل الوضع القائم  

 

 المؤثرات اإليجابية )نقاط القوة والفرص(، وتشمل:

 يوجد اهتمام من قبل االهالي بتعليم ابنائهم 

  المنطقة تعليميا بنتائجها المانوية والجامعيةتميز 

 والمانوية.ساسية توفر المرافق التعليمية في قرى التجمع من المرحلة اال 

 امكانية توفير الدعم المجتمعي لتوفير اراض لبناء المدارس كمساهمة مجتمعية 

 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف والتهديدات(، وتشمل:

  للمرافق التعليمية التحتيةوجود ضعن في البنية 

  خصوصا في المرحلة المانوية وجود بعض المدارس المختلطة 

  ن في المنطقة اصل بين األكاديمييتبعية منطقة الكفريات تعليمياً إلة مديريتين تعليميتين مما يؤدي إلة عدم التو 

 قار المنطقة إلة التعليم المهني افت 

 ومالع  بعض المدارس في المنطقة  ضيق ساحات 

 صعوبة المواصالت التي تربط المنطقة بمراكز الجامعات وخاصة نابلس 

  بعض الغرف الصفية القائمة حاليا للتعليم مالءمة عدم 

  

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال:

  للمدارس والمرافق التعليمية التحتيةضعن في البنية  

  فصل المدارس األساسية الدنيا عن المانوية الحاجة الة 

  قار المنطقة إلة التعليم المهنيافت  
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 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال:

 امكانية توفير الدعم المجتمعي لتوفير اراض لبناء المدارس كمساهمة مجتمعية 

 

 :األولويات / أهم االحتياجات

  ،)(مدرسة اساسية )كفر عبوش(بناء مدارس جديدة وتشمل )مدرسة اساسية )كفر زيباد 

 تاهيل المدارس القائمة في مختلن بلديات الكفريات 

 اضافة غرف صفية حس  االحتياج 

  تاهيل المرافق المدرسية والساحات والمالع 

  فصل المدارس األساسية الدنيا عن المانوية. 

  فصل مدارس الذكور عن مدارس اإلناث. 

 إعادة تأهيل بعض الوحدات الصحية في المدارس.  

 

 الصحة .3.2.2

 خلفية حول المجال

 في لصتتحيا الملن باستتتالم الفلستتطينية الوطنية الستتلطة قيام بعد .الكفريات منطقة شتتهدت الخدمات الصتتحية تحستتنا في

 قد كانت التي والبلدات القرى فيها بما الفلستتطيني للمجتمع الصتتحية الرعاية بتوفير بدأت ، حين1994 ستتنة فلستتطين

 وحدة مةإقا الكفريات نصتتي  من وكان ،والمانوية األولية الصتتحية الرعاية ضتتمنها من ستتابقا الخدمات هذه من حرمت

  دلةوالصتتتي والمختبر اآلستتتنان وط  والطفولة األمومة ورعاية العام الط  خدمات تقدم جمال كفر قرية في صتتتحية

  الصتتحة وزارة أقامت كما ،اإلنجابية والصتتحة والتوليد والنستتائية األطفال ط  الختصتتاا أستتبوعية وزيارات ،يوميا

  اأستتتبوعي يومينل طبي  بوجود عبوش كفرو زيباد كفر من كل في وطفولة أمومة ومركز صتتتحية عيادة الفلستتتطينية

 وفيرلت شتتهرية نصتتن ميدانية زيارة فهناك وكور ،الرأس ،جبارة خربة قرى في أما. األستتبوع باقي تمريض وخدمات

 .والرضع الحوامل علة المقويات وتوزيع الطعومات

 

 لهذا المجال:أهم المؤشرات التنموية التالي ويبين الجدول 

 

 المصدر القيمة المؤشر )رقمي(

القيمة 

المرجع

 ية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

تقديرات اللجنة  1 عدد وحدات الخدمات الصحية لكل مستوى

 االجتماعية

1.58 x   

تتتقتتتديتترات التتلتتجتتنتتتة  صفر عدد وحدات الخدمات الصحية المتخصصة

 االجتماعية

   x 

 الصيادلة ( العاملين بكل تخصص –الممرضين  –عدد) األطباء 

تقديرات اللجنة  7 طبي 

 االجتماعية

 x   

    6 ممرض

    3 صيدلي
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تتتقتتتديتترات التتلتتجتتنتتتة   20 10000لكلنسبة الوفيات عند الوالدة 

 االجتماعية

 x   

طوارئ المحولة للمستشفيات نسبة حاالت ال

 ( من عدد السكان)شهريا

 

0.4 

% 

مركز صتتتتتتحي كفر 

 جمال

   x 

 36.2 نسبة األمراض المزمنة

% 

مركزي  ل جهتتتاز ا ل ا

 لإلحصاء الفلسطيني

 x   

 55.9 عدد المرتبطين بالتأمين الصحي

% 

  x  

النشرات والندوات التوعوية في التجمع عدد 

 سنويا

10  x   

شخص من  1000عدد األسرة للمرضة لكل 

 السكان

تتتقتتتديتترات التتلتتجتتنتتتة  صفر

 االجتماعية

1.3   x 

شخص من  1000عدد العاملين الصحيين لكل 

 السكان

تتتقتتتديتترات التتلتتجتتنتتتة  2

 االجتماعية

2.3 x   

تتتقتتتديتترات التتلتتجتتنتتتة  7 عدد ساعات توفر الخدمة الصحية يوميا

 االجتماعية

   x 

تتتقتتتديتترات التتلتتجتتنتتتة  صفر عدد مراكز التصوير والوالدة والطوارئ

 االجتماعية

   x 

تتتقتتتديتترات التتلتتجتتنتتتة  % 13 نسبة حاالت الوالدة القيصرية ) شهريا (

 االجتماعية

 x   

تتتقتتتديتترات التتلتتجتتنتتتة  صفر عدد المراكز الصحية الريفية

 االجتماعية

   x 

تتتقتتتديتترات التتلتتجتتنتتتة  % 95 ملالرعاية الصحية األولية أاناء الحنسبة تلقي 

 االجتماعية

 x   

 

  المؤثرات اإليجابية )نقاط القوة والفرص(، وتشمل:

 والطفولة األمومة رعاية وخاصة القرى معظم في أولية صحية خدمات توفر. 

 جمال كفر صحي مركز في الصوتية فوق بالموجات تصوير وجهاز إشعاعي تصوير جهاز وجود. 

 لعاملا الطبي الطاقم مهمة لتسهيل الكفريات ومجلس المحلي المجتمع وإشراك إلزامية وجعلها الطعومات توفير.  

 الطبية غااةاإل ممل األهلية المؤسسات مع بالتعاون نادر وبع ها ،مختلفة تخصصات في عالجية ورشات تنظيم إمكانية، 

 . حدود بال وأطباء, الصحي العمل لجان واتحاد

 الكفريات في الجغرافي التواصل لتبادل خدمات الرعاية الصحية من خال.  
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  المؤثرات السلبية )نقاط الضعف والتهديدات(، وتشمل:

 قرى في لمقدمةاكفاية الخدمات  وعدم ،وكور ،الرأس ،جبارة هي قرى االث في األولية الصحية الرعاية توفر خدمات عدم 

 . األسبوع أيام لباقي عبوش وكفر زيباد وكفر

 عامة مشكلة تكون قد وهذه ةيوالمالم المانوية الطبية الرعاية انعدام. 

 إلة توصيلها يتم المخبرية الفحوصات أن حين المختبر خدمة وخصوصا جمال كفر مركز في المقدمة الخدمات نقص 

 .الحاالت من كمير في والعالج التشخيص إعاقة يعني مما ،يومين بعد النتائ  إعادة ويتم طولكرم

 فيها الخدمات هذه لتوفر المدن إلة المواطنين لجوء إلة يؤدي مما المختلفة المجاالت في االختصاا عيادات توفر عدم. 

 اليوم مدار علة الطوارئ خدمة انعدام. 

 المواطن لدى الوعي ومستوى الصحي التمقين ضعن. 

 

 في هذا المجال: السلبية أهم القضايا األساسية

  الخدمات الصحية وعدم توفرها في مناطق اخرى من التجمعضعن. 

 غياب خدمات الرعاية المانوية والتخصصية وخدمات الطوارىء.  

 المواطن لدى الوعي ومستوى الصحي التمقين ضعن. 

 

 في هذا المجال:االيجابية أهم القضايا األساسية 

 والطفولة األمومة رعاية وخاصة القرى معظم في أولية صحية خدمات توفر. 

 امكانية تجنيد الموارد المحلية لتحسين مستوى الخدمات الصحية. 

 

 :األولويات / أهم االحتياجات

 المقدمة عبر العيادات الصحية تتحسين الخدما. 

 عبوش كفرو زيباد كفر من كل في الموجودة األولية الصحية الرعاية لمراكز مستقلة أبنية توفير. 

 متكاملة بخدمات اليوم مدار علة المواطنين لخدمة للطوارئ صحي مركز وجود إلة الحاجة. 

 الكفريات كافة لتغطية إسعاف سيارة توفير. 

 الصحي والتمقين للتدري  تعزيز التوعية المجتمعية. 

 اخبرته وزيادة لتنميتها محددة مجاالت في للتخصص المنطقة في الصحية للكوادر وبعمات دورات توفير. 

 المنطقة في الصحية للمراكز االختصاا أطباء زيارات تكمين. 

 

 الحماية االجتماعية )المراة، الشباب، ذوي االعاقة( .3.2.3

 خلفية حول المجال

ومن  ازاتتحقيق عدد من االنج رغم انها تمكنت من من ضتعن المشتاركة المجتمعية الكفريات منطقه في ةالمرأ تعاني

 رفع اجل من لذلك وتسعة، بق ايا المراة واحتياجاتها تعنة ةخاص نسوية وجمعيات مؤسسات تشكيل الة بينها التوجه

لمركزي االجهاز  عبر 2007 بيانات التعداد العام للستتتكان والستتتاكنوتشتتتير  واالقتصتتتادي، والمهني المقافي المستتتتوى

راة، و دكتو 1ماجستتتير،  3عالي،  دبلوم 1دبلوم، و  32و  بكالوريوس خريجات 106حصتتاء الفلستتطيني الة وجود لإل

   متوسط. دبلوم 3

لعام اوفق بيانات التعداد  % من مجموع الستتتتكان55.15وبنستتتتبة  3971  بلغ عدد الشتتتتباب في المنطقةمن جهة أخرى 

بين من %، بينما نستتتبة المتستتتر80، وبلغت نستتتبة من يواصتتتلون الدراستتتة بعد المانوية العامة 2007 للستتتكان والستتتاكن

دف تنمية الشتتباب من ضتتعن المرافق المتوفرة ومحدودية االنشتتطة التي تستتتهيعاني و .ومحدودة نستتبيا المدارس قليلة

 وتطوير قدراتهم.

 

 االستنتاجات –تحليل الوضع القائم 

 المؤثرات اإليجابية )نقاط القوة والفرص(، وتشمل:

 بين صفوف االناث التعليم ةنسب ارتفاع 
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 جمال كفر يهجمع عمل نطاق حين ان ،لها البلده اهالي ودعم عبوش وكفر جمال كفر من كل في ةنسائي جمعيات وجود 

 كاملة الكفريات منطقه هو ةالنسائي

 الغذائي صنيعفي جوان  الت االقتصادي مستوى المراة رفع اجل اهتمام الجمعيات النسوية بالتمكين االقتصادي من 

 ةاليدوي واالشغال المنزلي

 عملهن ةمسؤولي ويتحملن للدخل ةمدر ةصغير عيمشار تدير النساء بعض وجود  

 وجود نسبة جيدة من فئات الشباب علة مستوى التجمع 

 وجود الرغبة للعمل التطوعي من قبل الشباب 

 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف والتهديدات(، وتشمل:

 والتدري  والتمقين ةالتوعي اجل من ةكافي برام  وجود عدم  

 عمل كافية فرا توفر عدم 

 لالناث انترنت مركز وجود عدم  

 بالنساء ةخاص ةترفيهي اماكن من المنطقه تخلو  

 بالمنطقة للجمعيات مقرات توفر عدم  

 مرافق وانشطة خاصة بالشباب توفر عدم 

 محدودية االنشطة المقافية والرياضية 

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال:

 ضعن المشاركة المجتمعية لفئة الشباب والنساء 

 محدودية المرافق المتوفرة للقطاع النسائي والشبابي 

 قلة االنشطة والبرام  الخاصة بتنمية وتطوير قدرات الشباب 

 محدودية برام  التمكين االقتصادي للنساء 

 

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال:

 ةأمرالبتحسين واقع  ةتوفر جمعيات نسوية مهتم 

  التطوعي والمشاركة المجتمعية من قبل النساء والشبابوجود رغبة بالعمل 

 

 :األولويات / أهم االحتياجات

 التمكين االقتصادي للنساء 

 مهنية للنساء دورات تدري  توفير  

 بالمنطقة التوفير صندوق ودعم تطوير  

 للنساء ترفيهية اماكن توفير  

 نجارة وحدادة، ألمنيوم... الخ( ،توفير مركز تدري  مهني للشباب والشابات )خياطة، تجميل 

 توفير البنة التحتية الخاصة ببرام  الشباب من قاعات ومراكز تدريبية ومالع  ومكتبات 

 اءوضع وتنفيذ البرام  التنموية الفنية والترفيهية والتمقيفية والتعليمية الخاصة بالشباب والنس 

  توفير مركز تاهيل لذوي االحتياجات الخاصة 

  حديقة و متنزه منطقة الكفرياتتطوير وتوسيع 

 توفير مشاريع صغيرة مدرة للدخل للفقراء من الشباب في المنطقة 
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 االقتصاد المحلي  .3.3

 

 التجارة والصناعة والخدمات قطاع .3.3.1

الراضي االعمل في الوظائن الحكومية وعلة الزراعة والعمل داخل  علة يعتمد السكان في دخلهم بشكل رئيسي

ي كذلك يوجد ف وفي المشاريع المقامة في منطقة التخطيط وبدرجة اقل علة التجارة والخدمات والحرف. 48المحتلة 

 .لبلداتاكز ارية في مرالمنطقة حرف خفيفة تتكون من بعض المتاجر والدكاكين والبقاالت، وتتركز المحالت التجا

 وفيما يلي توزيع انشطة الصناعات والحرف في المنطقة:

 لمجموعا المنطقة

 1 جبارة

 15 الراس

 87 كفر جمال

 20 كفر زيباد

 36 كفر عبوش

 5 كور

 179 المجموع

 

 ويبين الجدول التالي أهم المؤشرات التنموية لهذا المجال:

 

 المصدر القيمة المؤشر )رقمي(

القيمة 

المرجع

 ية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

عدد المشاريع االقتصادية الصغيرة 

 عمال( 5)تشغل حتة 
5 

تقديرات اللجنة 

 االقتصادية
   x 

عدد المشاريع االقتصادية المتوسطة 

 عامل ( 20عمال حتة  5)تشغل 
10 

تقديرات اللجنة 

 االقتصادية
   x 

عدد المشاريع االقتصادية الكبيرة )تشغل 

 عامل( 20اكمر من 
3 

تقديرات اللجنة 

 االقتصادية
  x  

 %25 نسبة البطالة
تقديرات اللجنة 

 االقتصادية
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 45 عدد المحالت التجارية في المنطقة
تقديرات اللجنة 

 االقتصادية
  x  

 %50 48العمال داخل مناطق  نسبة
تقديرات اللجنة 

 االقتصادية
   x 

 التقييم المصدر المؤشر )وصفي(

 التجارية في المنطقةالحركة 
تقديرات اللجنة 

 االقتصادية
 ضعيفة

 المشاريع التجارية
تقديرات اللجنة 

 االقتصادية
 محدودة نسبيا

 

 

 االستنتاجات  –تحليل الوضع القائم 

 

 المؤثرات اإليجابية )نقاط القوة والفرص(، وتشمل:

 (.قلقيلية طولكرم، نابلس،) المحيطة وسط المحافظات المناس ، الموقع 

 االخرى المناطق في اسعارها مع مقارنة لها المناسبة واالسعار االراضي رقعة اتساع. 

 المنطقة فيواالنشطة التجارية والحرفية  الصناعات بعض توفر. 

 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف والتهديدات(، وتشمل:

 ضعن القطاع التجاري والخدماتي والصناعي بصفة خاصة. 

 المحلية السوق علة سلبا يؤارمما  السكان عدد وقلة المواطن لدىالعام  الدخل ضعن. 

 كيةاالستهال وغير (واالستهالكية الزراعية) للب ائع سوق وجود عدم. 

 الحاد والتنافس المال رأس ضعن من تعاني فردية أعمال االعمال معظم. 

 المحلية التجارة علة سلبا تؤار اآلجل الدفع عملية. 

 ترغ  باالستممار كبيرة اموال رؤوس توفر عدمو االستممارية الروح ضعن.  

 االستممار لجذب المالئمة التحتية بالبنة مؤهلة صناعية مناطق وجود عدم. 

 (وغيرها ضعن البنية التحتية المالئمة للقطاع التجاري والصناعي )الكهرباء، المياه. 

 المنطقة نع المكبات لبعد الصلبة النفايات من التخلص تكلفة وارتفاع الصناعية، المخلفات من للتخلص الحاجة. 

 (.احيانا لتدري ا ومصارين البعيدة، االماكن من االستقطاب مصارين ارتفاع) فنيا المؤهلة العمالية الكفاءات قلة 

 للبنوك النقد ارسال مخاطر من يزيد الذي االمر المنطقة في البنكية الخدمات غياب. 

 

 السلبية في هذا المجال:أهم القضايا األساسية 

 ضعن القطاع التجاري والخدماتي والصناعي بصفة خاصة 

 ضعن البيئة االستممارية 

 )ضعن البنية التحتية المالئمة للقطاع التجاري والصناعي )الكهرباء، المياه وغيرها 

 

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال:

 المنطقة والحرفية فيواالنشطة التجارية  الصناعات بعض توفر. 

 

 :االولويات / اجاتياالحت
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 واالستهالكية الزراعية الب ائع لمختلنمحلي  سوق انشاء. 

 ذلك في بما تالصناعا جميع تشمل بنية تحتية كاملة ذات صناعية منطقة االنشطة المهنية والحرفية وانشاء تنظيم 

 .الصناعية المخلفات لمعالجة مصانع

 الصناعية للحاجات والكهرباء المياه منكافية  كميات توفير علة العملتطوير البنية التحتية و. 

 القطاع هذا لدعمعلة فتح فروع لها  ماليةال مؤسساتال البيئة االستممارية وتشجيع زتحفي. 

 التدري  والتاهيل لالنشطة التجارية والصناعية القائمة توفير. 

 

 الزراعةقطاع  .3.3.2

، حين تشكل بعلية بالدرجة االولة ومروية في مناطق اخرى حس  توفر المياهتعتبر الزراعة في منطقة التخطيط 

لمحاصيل الحقلية، االشجار المممرة المساحة االكبر والمتمملة باشجار الزيتون بشكل رئيسي، باالضافة الة زراعة ا

ين فرا ي وتحسحين تواجه المنطقة اشكاالت تتعلق بتوفير مصادر مياه اضافية والتشجيع علة التنوع الزراع

 التسويق للمنتجات الزراعية.

 

 المصدر القيمة المؤشر )رقمي(
القيمة 

 القياسية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد جدا

مساحة االراضي المروية 

 بالدونم.
1800 

تقديرات اللجنة 

 االقتصادية

   x 

مساحة االراضي البعلية 

 بالدونم.
20000 

تقديرات اللجنة 

 االقتصادية

   x 

 %30 العاملين في الزراعة. نسبة
تقديرات اللجنة 

 االقتصادية
 

  x 

طول الطرق الزراعية 

 )كم(.
25 

تقديرات اللجنة 

 االقتصادية
 

 x  

طول الطرق الزراعية 

 المقترحة )كم(.
10 

تقديرات اللجنة 

 االقتصادية
 كم 25

   

عدد الجمعيات الزراعية 

 المسجلة.
0 

تقديرات اللجنة 

 االقتصادية

    

مساحة االراضي التي 

 بحاجة لالستصالح بالدونم.
200000 

تقديرات اللجنة 

 االقتصادية

    

نسبة مساحة االراضي التي 

تم استصالحها بالدونم من 

مجموع االراضي 

 الزراعية.

0 
تقديرات اللجنة 

 االقتصادية
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 التقييم المصدر المؤشر )وصفي(

 وضع الطرق الزراعية الموجودة
اللجنة تقديرات 

 االقتصادية
 متوسط

 توفر المياه للزراعة
تقديرات اللجنة 

 االقتصادية
 غير كافية

 توفر اآلالت الزراعية
تقديرات اللجنة 

 االقتصادية
 غير كافية

 

 

 االستنتاجات  –تحليل الوضع القائم 

 

 المؤثرات اإليجابية )نقاط القوة والفرص(، وتشمل: 

  لالستغالل الزراعي.وجود مساحات كبيرة صالحة 

 .وجود مساحة كبيرة من األراضي المزروعة بالخ ار المروية 

 .وجود مساحة جيدة من البيوت البالستيكية ذات اإلنتاج العالي علة مدار العام 

 .انتشار زراعة الخ ار التصنيعية 

 .الخبرة الزراعية الجيدة والمتراكمة لدى المزارعين 

  غير عاملة. 3آبار زراعية عاملة و  4وجود 

 .وجود مساحة كبيرة مزروعة بأشجار الزيتون حين يعد المحصول الرئيسي في المنطقة 

 .وجود عدد كبير من األسر التي تعتمد علة الزراعة 

 العمل داخل  اهتمام األهالي وبشكل كبير ومساندتهم لدعم وتطوير القطاع الزراعي خاصة بعد تدني وانعدام فرا

 الخط األخ ر.

 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف والتهديدات(، وتشمل: 

 .االعتماد علة الزراعة البعلية وعدم كفاية المياه المتاحة لتغطية انشطة الزراعة المروية 

 .ارتفاع تكالين مدخالت اإلنتاج الزراعي 

 عدم وجود وحدة لإلرشاد الزراعي.  

 عدم صيانة اآلبار الزراعية القائمة منذ مدة طويلة.  

 عوبة الحصول علة تراخيص لحفر وتأهيل اآلبار الزراعية.ص 

 .صعوبة تسويق الحاصالت الزراعية المروية وتذبذب األسعار بشكل حاد 

 .عدم تنظيم المزارعين وغياب سياسات الحماية 

 .قلة التنوع الزراعي في االنشطة الزراعية 

 عدم وجود برام  استصالح أراضي. 

 لية لتغطية جميع المناطق الزراعية وخاصة الجبلية.عدم كفاية الطرق الزراعية الحا 

 

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال:

 مصادر مياه كافية ضعن البنية التحتية للقطاع الزراعي وعدم توفر. 

 عي.ضعن التسويق الزرا 

 محدودية التدري  واالرشاد الزراعي. 
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 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال:

 .وجود مساحات كبيرة صالحة لالستغالل الزراعي 

 وجود مساحة كبيرة من األراضي المزروعة بالخ ار المروية. 

 

 االحتياجات: /األولويات 

 .المحافظة علة الرقعة الزراعية وزيادتها 

 .إيجاد حلول لمشاكل تسويق المنتجات الزراعية وخاصة الخ ار والزيتون 

  المياه.تطوير وزيادة كفاءة مصادر 

 تطوير البنية التحتية من استصالح اراضي وشق طرق زراعية. 

 .إيجاد وحدة لإلرشاد الزراعي 

 .تشجيع االهتمام بالعمل التعاوني وإنشاء جمعيات زراعية 

  واألعالف.دعم المواد األولية كالسماد واألدوية 

 

 قطاع السياحة .3.3.3

 

 المؤثرات االيجابية )نقاط القوة والفرص(، وتشمل:

  عدد من االماكن االارية.وجود 

 .وجود عدد من البيوت القديمة واالارية 

 .اتساع رقعة االراضي واسعارها المناسبة 

 . الموقع المناس  والجو الجبلي المناس 

 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف والتهديدات(، وتشمل:

 .اهمال المناطق االارية 

 .هدم العديد من البيوت القديمة 

  المناطق االاريةصعوبة الوصول الة. 

 

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال:

 .اهمال المناطق االارية وعدم االهتمام بالموروث المقافي 

 

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال:

 وجود عدد من االماكن االارية والبيوت القديمة واالارية. 

 

 األولويات / االحتياجات:

 

 االارية القائمة والتنقي  عن اخرى وابرازها والتسويق لها. ترميم المناطق 

 بطرق مؤهلة لتسهيل الوصول اليها. المنطاق األارية ربط 

 .االهتمام بالبيوت القديمة وترميمها وتحويلها الة متاحن اارية واخرى اقافية 

 انشاء المرافق المساندة لهذا القطاع كالمطاعم والمتنزهات ومدن المالهي. 
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 دارة والحكم الرشيداال .3.4

 التخطيط والتنظيم .3.4.1

كل كون وجد مجالس قروية لكل قرية علة حدى، ويت، وتتقع منطقة الكفريات إلة الجنوب الشتتتتتترقي من مدينة طولكرم

قر وكان أول م 1998سنة  ئيوجد مجلس خدمات مشترك للقرى مجتمعة انشكما  .منتخبين من رئيس وأع اء مجلس 

تجمعات توسط الويقع في أراضي كفر زيباد، يله في كفر صور، ام تم شراء قطعة أرض وبناء مبنة للمجلس عليها، و

افظة علة توجد لجنة محلية للتنظيم والبناء تعمل علة إصتتتتتتدار رخص بناء ومتابعة أعمال البناء والمحوالستتتتتتكانية. 

 جبارة، حين أنها مصنفة ضمن منطقة ج.االرتدادات لجميع القرى ما عدا 

 ويبين الجدول التالي أهم المؤشرات التنموية لهذا المجال:

 القيمة القياسية المصدر القيمة المؤشر )رقمي(

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد جدا

 يرجة توحيد االرقام نسبة أم قيمة نس  توزيع استخدامات األراضي في المخطط الهيكلي المصادق علي )بالدونم(

 5244.6 سكني

تقديرات لجنة 

االدارة والحكم 

 الرشيد 

     

 325.1 بلدة قديمة

تقديرات لجنة 

االدارة والحكم 

 الرشيد 

     

 129 تجاري

تقديرات لجنة 

االدارة والحكم 

 الرشيد 

     

ورش وصناعات 

 خفيفة
547.38 

تقديرات لجنة 

االدارة والحكم 

 الرشيد 

     

 35.0 مقابر

تقديرات لجنة 

االدارة والحكم 

 الرشيد 

     

 22.5 حدائق

تقديرات لجنة 

االدارة والحكم 

 الرشيد 

     

 122.0 مرافق عامة

تقديرات لجنة 

االدارة والحكم 

 الرشيد 
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 68.70 حزام أخ ر

تقديرات لجنة 

االدارة والحكم 

 الرشيد 

     

 8.60 آاار

تقديرات لجنة 

االدارة والحكم 

 الرشيد 

     

 1089.0 الطرق والشوارع

تقديرات لجنة 

االدارة والحكم 

 الرشيد 

     

 *توزيع استخدامات األراضي في المخطط الهيكلي المصدق تشمل كفر صور 

 المؤثرات االيجابية )نقاط القوة والفرص(، وتشمل:

  لقرى الكفريات ووجود دراسة لتوسعته. مخطط هيكلي حاليوجود 

 ع بعيد نسبيا ال يوجد مناطق )ج( في االراضي المحصورة بين التجمعات السكانية ما عدا خربة جبارة وهي في موق

 عن باقي القرى.

 .قرب التجمعات السكانية من بع ها البعض 

  التجمعات السكانية. موقعه يتوسط وجود مجلس خدمات مشترك 

 لية للترخيص والبناء.وجود لجنة مح 

 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف والتهديدات(، وتشمل:

  في المنطقة غربي قرية كفر صور. مستوطنةوجود 

 عدم وجود تسوية لألراضي.  

 .الطرق في وسط القرى عروضها قليلة، وكذلك الحال لبعض الطرق الرابطة بين قرى المنطقة 

  دسية، وهي قليلة والمحافظات األخرى منفذة بطريقة غير مالئمة من الناحية الهنالطرق التي تصل المنطقة بطولكرم

 .العرض

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال:

  عدم وجود تسوية لألراضي 

 ق المزدحمة.طعدم وجود عروض تنظيمية مالئمة للطرق أو عدم إمكانية تنفيذها وخاصة في المنا 

  االستيطان ووجود الجدار علة أجزاء من األراضيتعرض المنطقة لمخاطر. 

 

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال:

  وسعة المخطط الهيكليلتوجود دراسات . 

 

 األولويات/  االحتياجات

 هيكليالخطط انهاء اجراءات توسعة الم . 

 

 األمن وإدارة الكوارث .3.4.2

تعاني المنطقة من ضعن ادارة الطوارىء وحاالت الكوارث وذلك بسب  عدم وجود مركز للدفاع المدني او الطوارىء 

في المنطقة التي ت م عدة قرى وبلدات. حين تعتمد منطقة الكفريات علة المدن المجاروة ممل طولكرم وقليلية في 

الدفاع المدني. مع اهمية التاكيد علة وجود مركز للشرطة الحصول علة خدمات الرعاية الصحية الطارئة باالضافة الة 

 علة مستوى المنطقة والذي يعتبر غير كافي لتغطية احتياجات المنطقة من الناحية االمنية. 
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 القيمة القياسية المصدر القيمة المؤشر )رقمي(
 التقييم

 ضعيف متوسط جيد جدا

لجنة تقديرات  1 وجود مركز شرطة

االدارة والحكم 

 الرشيد 

1  x  

وجود مركز دفاع  

 مدني

تقديرات لجنة  0

االدارة والحكم 

 الرشيد 

1   x 

عدد كوادر الدفاع 

 المدني المؤهلة.

تقديرات لجنة  0

االدارة والحكم 

 الرشيد 

   x 

وجود مركز 

 اسعاف وطوارئ.

تقديرات لجنة  0

االدارة والحكم 

 الرشيد 

   x 

 التقيم المصدر المؤشر )وصفي(

تقديرات لجنة االدارة والحكم  حالة معدات الدفاع المدني واجهزة الطوارئ واالسعاف.

 الرشيد 

 ال يوجد

تقديرات لجنة االدارة والحكم  انتشار وتغطية عمل مراكز الشرطة

 الرشيد 

 محدود نسبيا

 

 المؤثرات االيجابية )نقاط القوة والفرص(، وتشمل:

  المنطقةوجود مركز شرطة في 

 وجود عدد من أبناء البلدة يعمل في األجهزة األمنية 

  الخدماتوجود معدات واليات في مجلس 

 تشار البناء األفقي وليس العموديان 

  تقع ضمن منطقة بمعظم األراضي 

 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف والتهديدات(، وتشمل:

  ألمطار بشكل امياه  نريصلت ةإلة وجود أودية غير مؤهلفي معظم المناطق باإلضافة وعرة جغرافيا طبيعة المنطقة

 سليم.

 عدم وجود مراكز طوارئ متخصصة أو دفاع مدني في المنطقة 

 مجاالت الحياة. عدم وعي أهالي البلدة في أمور السالمة العامة  وضرورة توفير متطلبات السالمة العامة في معظم 

 جاري لسالمة العامة وخاصة في المنشآت الصناعية والتقلة المتابعة من قبل الجهات المختصة في مجال ا 

 قلة إمكانيات أجهزة األمن وخاصة في المعدات والمقرات والدعم اللوجستي 

 العشائرية تعيق تطبيق رجال األمن لمهامهم بشكل دقيق. 

 



27 
 

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال:

  المنطقةعدم وجود مركز خدمات طوارئ ودفاع مدني في. 

 قد تسمح بحدوث في انات. الطبيعية الجغرافية للمنطقة 

 

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال:

 .التواجد الملموس لألجهزة الشرطية واألمنية في المنطقة 

 

 االحتياجات / األولويات

  توفير مراكز طوارئ ودفاع مدني 

  المنطقةبناء مقر لألجهزة الشرطية واألمنية في 

 توعية األهالي في مجال إدارة الكوارث وتجن  الكوارث بأنواعها 

 لذي قد ينت  عن ة لتجن  الخطر ايتامين مجاري لمياه األمطار وإعداد الدراسات الالزمة وتنفيذ المشاريع ال رور

 الفي انات

  السالمة العامةبوضع آلية لمراقبة تطبيق القوانين الخاصة 

 لتخطيط الة المخطط الهيكلي من خالل العمل علة إدراج إدارة الكوارث ضمن قوانين تطبيق إدارة الكوارث ع

 وخاصة الهيكلي 

 القضايا االساسية للتجمعات السكانية .4

 هي كالتالي: في كافة المجاالت أو سلبية، سواء كانت إيجابيةأهم الق ايا األساسية، 

 

 مجال البيئة والبنية التحتية (1

  ضعن الربط مع بعض المناطق المجاورة وشبكات الطرق الداخلية 

 الحاجة لتطوير وتوسعة شبكة الكهرباء 

 ياه وارتفاع الحاجة الستغالل مصادر المياه )االبار االرتوازية( بشكل أف ل مع ضرورة معالجة ضعن شبكات الم

 نسبة الفاقد

  عدم توفر خدمة الصرف الصحي في التجمع 

 

 مجال تنمية االقتصاد المحلي  (2

 ضعن القطاع التجاري والخدماتي والصناعي بصفة خاصة 

 ضعن البيئة االستممارية بما يشمل قطاع السياحة 

  ضعن البنية التحتية للقطاع الزراعي وعدم توفر مصادر مياه كافية 

 

 مجال التنمية االجتماعية    (3

  التعليم المهنيضعن البنية التحتية للتعليم ومرافقه وعدم توفر 

 ضعن الخدمات الصحية لمناطق التجمع 

 ضعن البنية التحتية لقطاعات المرأة والشباب والطفولة واألشخاا ذوي اإلعاقة 

 

 مجال االدارة والحكم الرشيد (4

 عدم وجود تسوية لألراضي في المنطقة  

  المناطق المزدحمةعدم وجود عروض تنظيمية مالئمة للطرق أو عدم إمكانية تنفيذها وخاصة في 

  تعرض المنطقة لمخاطر االستيطان ووجود الجدار علة أجزاء من األراضي 

  عدم وجود مركز طوارئ ودفاع مدني في المنطقة 
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 لمالحقا .5

 دليل التجمع السكاني .5.1

 دليل التجمع السكاني

 الموقع

رمز التجمع بحسب اإلحصاء 

 المركزي

، 100895كفر زيباد:، 100895،  كور:100815، الراس:100700جبارة:

 100915، كفر عبوش:100900كفر جمال:

 الكفريات اسم التجمع

 

 الجغرافية

 جنوب محافظة طولكرم الموقع بالنسبة للمحافظة

البعد عن مركز المحافظة 

 )كم(

م، ك 14كم، كفر جمال: 17كم، كفر زيباد: 19كم، كور:  11كم، الراس: 6جبارة: 

 كم 16كفر عبوش:

خطوط الطول إحداايات 

 والعرض

 32.22خط العرض  32.04خط الطول 

 م 300 االرتفاع عن سطح البحر

حجة ،  شرق: جيوس جنوب: شمال:طولكرم التجمعات السكانية المحيطة

 بيت ليد

فالمية ،  غرب:

 مستوطنة سلعيت

 ملم 520  معدل هطول األمطار

 سهلية/جبلية جبلية سهلية طبيعة األراضي

للتجمع  المساحة الكلية

 )دونم(

50000 

مساحة المخطط الهيكيلي 

 )دونم(

7509 

 مساحة األراضي الزراعية

 )دونم(

5600 

 مساحة األراضي السكنية

 )دونم(

496 

 مساحة األراضي الصناعية

 )دونم(

130 

 مساحة األراضي التجارية

 )دونم(

1250 

مساحة األراضي 

  المستخدمة للمواصالت

 

  مساحة أراضي الغابات

 

 الوضع اإلداري

 بلدية تصنين ج+ نوع هيئة الحكم المحلي

عدد أع اء هيئة الحكم 

 المحلي

11 

عدد موظفي هيئة الحكم 

 المحلي الدائمين

22 
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هل تشترك في مجالس 

مشتركة )مجلس خدمات/ 

 مجلس تخطيط وتطوير( نعم

 طولكرميرجة التوضيح إذا كان الجواب "نعم":مجلس النفايات الصلبة لمحافظة 

 معلومات سكانية )السكان والموارد البشرية(

 7300 عدد السكان

 %51 نسبة الذكور

 %49 نسبة اإلناث

نسبة من تقل 

 15أعمارهم عن 

 عام

36.4% 

نسبة من تزيد 

 65أعمارهم عن 

 عام

8% 

 1400 عدد األسر

عدد الوحدات 

 السكنية

1500 

 %1 نسبة األمية

نسبة الحاصلين 

بعد  علة شهادات

 التوجيهي

30% 

نسبة العاطلين عن 

العمل )بتعرين 

 اإلحصاء(

28% 

نسبة العاملين في 

  القطاع الحكومي

)من مجموع 

 العاملين الكلي(

50% 

نسبة العاملين في 

 القطاع الخاا

5% 

نسبة العمال في 

 اسرائيل

30% 

المصدر الرئيسي 

 لدخل السكان

 وظائن حكومية

30% 

 الزراعة

30% 

 الصناعة

5% 

 التجارة

5% 

 غير ذلك:

 

 الزراعة

 دونم 40000مع التجمع: دونم 10000خلن الجدار: المروة الزراعية

 45000 مساحة األراضي الزراعية

 10000 مساحة األراضي الزراعية المروية

 35000 مساحة األراضي الزراعية البعلية

 

 الثروة الحيوانية

 مالحظات عدد الرؤوس عدد المزارع النوع

  250 3 األبقار

  1000 50 األغنام
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  60000 10 دجاج الحم

  10000 3 دجاج بياض

  0 0 نحل

 الصناعة واالقتصاد

 أعدادها المنشآت )تحدد بحسب تعريف اإلحصاء(

 0 المنشآت الزراعية

 25 المنشآت الصناعية

 2 المنشآت السياحية

 0 المنشىت المتعلقة بالصناعات اإلنشائية

 50 الخدماتيةالمنشآت 

 120 المنشآت التجارية

 0 البنوك

 

 

 السياحة واآلثار

عدد المواقع األارية 

 الرئيسية

 أسماؤها: كور 1

عدد المواقع السياحية 

 الرئيسية

 أسماؤها: كور 1

 0 عدد المكات  السياحية

 0 عدد الفنادق

 

 الصحة

 التصنيف 

 أهلي دولي أهلي محلي خاص عام/حكومي

تشمل )ط  عام + أمومة وطفل + مختبر عيادة  

 + صحة سنية(

1    

عيادة تشمل باإلضافة إلة البند األول )أشعة + 

 طوارئ + عيادات اختصاصات بدوام جزئي(

0    

     ساعة 24مستوصن + تخصصات بدوام 

     مستشفيات عامة وخاصة

     عيادة تخصصية –مركز طبي خاا أشعة 

  المستشفيات إجمالي عدد األسرة في

  إجمالي عدد األطباء

  إجمالي عدد العاملين في القطاع الصحي

 

 التعليم

 اسم المدرسة

 الطالب المرحلة
عدد 

 المدرسين

عدد 

الغرف 

 الصفية

عدد 

 المختبرات
 إناث ذكور ثانوي أساسي روضة

 2 9 22 19 188 *   ذكور كفرجمال
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 2 12 24 306 0 *   بنات كفرجمال

كفرجمال 

 األساسية

 *  175 0 12 6 0 

 2 13 27 128 157 *   ذكور كفرزيباد

 1 6 12 72 59  *  االتحاد

 1 15 28 199 201 *   كفرعبوش

 0 6 7 21 17  *  كور األساسية

 1 6 11 17 24  *  جبارة األساسية

 2 12 23 98 89 *   الراس المانوية

 عدد الطلبة اسم الجامعة / الكلية

  

  

  

  

 

 

 البنية التحتية 

 الطرق (1

 المداخل الرئيسية للتجمع السكاني

 أسماء المداخل الرئيسية
 معبّد

 غير معبّد
 بحاجة إلى صيانة بحالة جيدة

    

 

 شبكة الطرق الداخلية

 نوع الخدمة
 مفتوحة )كم( معبّد )كم(

 ال يوجد يوجد بيسكورس بحاجة إلى صيانة بحالة جيدة

 كم 5 كم 5 كم 10 كم 15 

     طرق زراعية

 شبكة الطرق الرابطة مع المحيط

 اسم الطريق الرابط
 مفتوحة )كم( معبّد )كم(

 ال يوجد يوجد بيسكورس بحاجة إلى صيانة بحالة جيدة

   0 11 قلقيلية -طولكرم 

   1 8 الكفريات حجة

 

 النقل والمواصالت (2

 نوع الخدمة نوع الخدمة
المركبات  عدد اآلليات/

 التي توفرها الخدمة

انتظام جزئي 

 للخدمة

انتظام كلي 

 للخدمة

     محطة باصات مركزية

     محطة باصات فرعية

   22  خط سرفيس داخلي

   3  خط سرفيس خارجي
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   1  مكتب تاكسي

   0  مجمع سفريات

 

 الكهرباء (3

 نسبة التغطية

 مصدر الكهرباء

مولد قطرية +  مولد كهرباء قطرية

 كهرباء

أخرى )خاليا 

 شمسية(

 100% 

 %100نسبة تغطية الشوارع المعبدة: إنارة الشوارع

 

 المياه (4

 %90 نسبة تغطية الشبكة لألحياء نعم ال يوجد شبكة مياه داخلية

 المصادر 

 

 النسب الكمية
 ماكروت

مجلس الخدمات 

 المشترك
 بئر خاص

آبار جمع مياه 

 أمطار
 غير ذلك

70% 0 30%   

/  3معدل التدفق )م غير صالح للشرب صالحة للشرب اسم عين الماء

 يوم(

 

 

 

 الصرف الصحي (5

 نسبة التغطية لألحياء

 طرق التخلص من مياه الصرف الصحي

 حفر امتصاصية شبكة صرف صحي

0 100% 

   أماكن التخلص النهائية

 

 النفايات الصلبة (6

 غير ذلك يدوي ترولة مع تركتور سيارات ضاغطة طرق جمع النفايات الصلبة

أماكن التخلص من النفايات 

 الصلبة

مك  خاا 

 بالتجمع

 مك  إقليمي : نور شمس مك  عشوائي

مجلس خدمات )حدد(:النفايات  قطاع خاا المجلس المحلي الخدمة تدار من قبل

 الصلبة/طولكرم

طريقة التخلص من 

 النفايات الصلبة

 غير ذلك )حدد(: دفن حرق

 

 االتصاالت (7

 %95نسبة التغطية:  شبكة الهاتن األرضي

 %100نسبة التغطية: شبكة الهاتن الخلوي
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 البنى التحتية الثقافية (8

 مالحظات العدد المجال

  2 نوادي رياضية

  2 جمعيات نسوية

  0 مراكز اقافية

  0 مراكز أطفال

  0 مكتبة

  0 متحن

  1 حديقة عامة

  0 ملع  رياضي

  0 عامةقاعة 

  3 أخرى

 مرافق إدارية

 مالحظات العدد المرافق

  1 مكت  بريد

  0 غرفة تجارية

  0 مديرية تربية

  1 مديرية زراعة

  0 مديرية صحة

  0 مديرية شؤون اجتماعية

  0 مكت  داخلية

  0 دفاع مدني

  0 مخفر شرطة

  0 محكمة شرعية

  0 محكمة صلح

  0 مسلخ

 حسبة

 
0  

 مؤسسات أهلية

 مالحظات مجال عملها اسم المؤسسة

   جمعية الت امن والتعاون الخيرية

   جمعية كفرزيباد الخيرية

   جمعية كفرصور الخيرية

   نادي كفرزيباد الرياضي

   نادي كفرجمال الرياضي

   جمعية كفرجمال النسائية

   جمعية كفرعبوش النسائية

 

 



 

 )مشاريع السنة األولى( البرامجأوصاف مكونات  8.2
 ملخص مكون برنامج/ مشروع

اعادة  مكون البرنامج/المشروع: اسم 

 كفر زيباد –تاهيل طريق العماير 

 تأهيل وتطوير شبكة الطرق البرنامج: EI\01\04 الرقم:

 

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

ويأتي هذا المشروع  تأهيلبحاجة الى إعادة رابط بين العماير وكفر زيباد سيئة جدا وهو ق اليحالة الطر 
 و  ودعم من الحكم المحلي وكذلك دعم من المحافظةالمحلي من خالل دعم من ميزانية المجلس 

  .سيعزز المشروع من الربط بين التجمعات ويسهل الحركة فيما بينهاحيث 

 كفر زيباد  

المتوقع للبدء التاريخ 

 بالتنفيذ

5\2018 

 مدة التنفيذ

 شهور  6

الفئة/ات  مكون البرنامج/المشروع أهداف

المستهدفة 

)مرأة، شباب، 

فئات مهمشة، 

 ... الخ( 

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع

 يعمل على تحقيقها

 تسهيل حياة الناس والمواطنين -

 تعزيز التواصل بين التجمعات  -

كافه فئات 

 المجتمع 
 7500 تعزيز الربط مع الجوار 

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
المشاريع التي تمثل 

متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ...  

 الخ( حسب مراحله

 التكلفة التقديرية )$(

 حسب سنوات الخطة

 
 الرابعة الثالثة الثانية االولى

 

  300000  كفر زيباد–اعادة تأهيل طريق العماير 
  

 دوالر  300000 المجموع )باألرقام(
 

مكون لمتطلبات األراضي )في حال ا

 بعد مكاني(* والبرنامج/المشروع ذ

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

 ☐ األرض غير متوفرة ☐ األرض متوفرة 

 مكاني بعد اذ ليس المشروع

 كيف؟

في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة 

 لتوفيرها؟

 من؟

 
 العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟  

مكاني؟ اذا كان مكون البرنامج/المشروع ذو بعد  هل

 نعم أدرج الخارطة
 ال ☐نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 الحكم المحلي   الهندسة

 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( )حدد ما يلي(الهيئة المحلية 

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 تطويرية

  المالية والتنمية االسالمية 



 

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 متوفرة غير ☐جزئيا متوفرة ☐ متوفرة 

 ال ☐نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 متوفرة ☐متوفرة ☐الموارد البشرية

 متوفرة غير ☐  جزئيا

 جزئيا متوفرة ☐متوفرة ☐دراسات/مخططات

 متوفرة غير ☐

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة

 مطلوب)حدد(: ________________________☐

 غير مطلوب☐مطلوب جزئيامطلوب ☐   دعم جماهيري 

 لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*اآلثار المتوقعة 

 ايجابية: 
توصيل كافة الخدمات للمواطنين وتسهيل 

 حياتهم 

 

 سلبية:
  ازعاج المواطنين

 تدابير التخفيف:
  طرق بديلة

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  

  لمكون البرنامج/المشروع* المكانيخارطة البعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

 مكون البرنامج/المشروع: اسم 

 شق طرق جديدة في التجمعات 

 تأهيل وتطوير شبكة الطرقالبرنامج :  EI\01\05 الرقم:

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

  هناك أصبح المناطق السكانية نتيجة للتطور العمراني السريع والمتزايد واتساع
العديد من المنازل الجديدة التي بحاجة ان يصلها طريق معبد لتسهيل حركة 

أدى الى الحاجة الماسة لشق المواطنين وضمان وصول كافة الخدمات الالزمة لهم .

 طرق جديدة وتعبيدها 

 

كفر -ادزيب كفر–جمال  كفر-كور

 خربة جبارة-عبوش

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

4/2018 

 مدة التنفيذ

 سنوات  4على مدار 

مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع

الفئة/ات 

المستهدفة 

)مرأة، 

شباب، 

فئات 

مهمشة، 

 ... الخ( 

 األهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها عدد المستفيدين المتوقع

التنقل سهولة 

ووصول الخدمات 

 للفئات المستهدفة

كافه فئات 

 المجتمع 
 7500 تحسين أوضاع شبكات الطرق الداخلية 

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع

)بما في ذلك خدمات استشارية،  

معدات، بضائع، ... الخ( حسب 

 مراحله

 التكلفة التقديرية )$(

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى  

 

 

 2500 10000 مخططات   اعداد
  

 275000 275000 197500 29000   مرحلة تنفيذ المشروع
 دوالر1050000 المجموع )باألرقام(

 

متطلبات األراضي )في حال مكون 

 بعد مكاني(* والبرنامج/المشروع ذ

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

األرض غير ☐ األرض متوفرة 

 مكاني بعد اذ ليس المشروع ☐ متوفرة 

 كيف؟

ما هي الترتيبات في حالة عدم توفر األرض، 

 الالزمة لتوفيرها؟

 من؟

 العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟     

مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟  هل

 اذا كان نعم أدرج الخارطة
 ال ☐نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

المحلية )حدد الهيئة 

 القسم/األقسام المعنية(

 جهات أخرى )حدد(

 الحكم المحلي   الهندسة



 

 جهة التمويل المقترحة

الهيئة المحلية )حدد ما 

 يلي(

 جهات أخرى )حدد(

 بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 تطويرية
  الحكم المحلي 

 ☐تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 متوفرة غير ☐جزئيا متوفرة  متوفرة 

 نعمهل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 متوفرة ☐متوفرة الموارد البشرية

 متوفرة غير ☐  جزئيا

 جزئيا متوفرة متوفرة ☐دراسات/مخططات

 متوفرة غير ☐

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة  

 مطلوب)حدد(: ________________________☐

 غير مطلوب☐مطلوب جزئيا☐مطلوب    دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

  -ايجابية: 
 تسهيل حياة السكان  .1

وصول كافة الخدمات  .2

  للمواطنين

 

 

 سلبية:
 ازعاج المواطنين

  

 تدابير التخفيف:
 الهمية المشروعتوعية المواطنين 

 

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 لبية:س
 . الحوادث1
  . الغبار واالتربة اثناء التنفيذ2

 تدابير التخفيف:
 . وضع اشارات مرورية ومطبات قانونية ذو مواصفات.1
 العامة والدورية للطرق . تغطية المواد والنظافة 2

  لمكون البرنامج/المشروع* خارطة البعد المكاني

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

إعادة  مكون البرنامج/المشروع: اسم 

  تأهيل بعض الطرق الداخلية

 تأهيل وتطوير شبكة الطرق البرنامج: EI\01\06 الرقم:

 

 التنفيذمكان  خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

  حالة الطرق المراد تأهيلها سيئة وهي بحاجة الى إعادة تأهيل ويأتي هذا المشروع من خالل دعم من
ميزانية المجلس ودعم من الحكم المحلي وكذلك دعم من المحافظة حيث سيتم استهداف مناطق 

 مختلفة في كل تجمع،  وتعتبر جميع فئات المجتمع المحلي مستفيدة من هذا المشروع 
 ولهذا السبب سيكون لهذا المشروع تاثير إيجابي إضافة الى البعد الجمالي للبلدة 

 جميع التجمعات 

التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ

2018 

 مدة التنفيذ

 ناسنت  

الفئة/ات  ون البرنامج/المشروعكم أهداف

المستهدفة 

)مرأة، شباب، 

فئات مهمشة، 

 ... الخ( 

األهداف التنموية التي  المتوقععدد المستفيدين 

 يعمل على تحقيقها

 تاهيل الطرق الداخلية -

 تسهيل حياة الناس والمواطنين -

وصول كافة الخدمات لكل  -

 المواطنين

كافه فئات 

 المجتمع 
 7500  تحسين أوضاع شبكات

 الطرق الداخلية

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
تمثل المشاريع التي 

متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع،  

 ... الخ( حسب مراحله

 التكلفة التقديرية )$(

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى 
 

 5000 100000  اعداد تصاميم
  

 645000 848000 مرحلة تنفيذ المشروع
  

 دوالر  1598000 المجموع )باألرقام(
 

مكون لمتطلبات األراضي )في حال ا

 بعد مكاني(* والبرنامج/المشروع ذ

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

 ☐ األرض غير متوفرة ☐ األرض متوفرة 

 مكاني بعد اذ ليس المشروع

 كيف؟

في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات 

 الالزمة لتوفيرها؟

 من؟

 
 العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟  

مكاني؟ اذا مكون البرنامج/المشروع ذو بعد  هل

 كان نعم أدرج الخارطة
 ال ☐نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 + سلطة المياه + وزراة المالية الحكم المحلي   الهندسة

 جهة التمويل المقترحة

 أخرى )حدد(جهات  الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 تطويرية

 الحكم المحلي 



 

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 متوفرة غير ☐جزئيا متوفرة ☐ متوفرة 

 ال ☐نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 متوفرة ☐متوفرة ☐الموارد البشرية

 متوفرة غير ☐  جزئيا

 متوفرة ☐متوفرة ☐دراسات/مخططات

 متوفرة غير ☐ جزئيا

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة

 مطلوب)حدد(: ________________________☐

 غير مطلوب☐مطلوب جزئيامطلوب ☐   دعم جماهيري 

 يذ مكون البرنامج/المشروع*اآلثار المتوقعة لتنف

 ايجابية: 
توصيل كافة الخدمات للمواطنين 

 وتسهيل حياتهم 

 

 سلبية:
  ازعاج المواطنين

 تدابير التخفيف:
  طرق بديلة

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 لبية:س
 الحوادث .1
 الغبار واالتربة اثناء التنفيذ  .2
اعتراض المواطنين على توسعة الطرق  .3

 .واالستقطاع من أراضيهم

 تدابير التخفيف:
 وضع اشارات مرورية ومطبات قانونية ذو مواصفات. .1
 تغطية المواد والنظافة العامة والدورية للطرق  .2
 التعويض حسب القانون  .3
 والمؤسساتتشكيل لجان مساندة من المجتمع المحلي  .4

  لمكون البرنامج/المشروع* خارطة البعد المكاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
توسممموة وتا يب ةمممبكة  المشمممروع:مكون البرنامج/ اسممم  

 الكهرباء
 تطوير وتوسوة ةبكة الكهرباء البرنامج: EI\02\01 الرق :

 التنفيذمكان  المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
لذلك فهي بحاجة الى اعادة  نسبيا عالية  فيهابحالة سيئة ونسبة الفاقد  شبكات الكهرباء في التجمعات معظم

 مناطق التوسع العمراني تأهيل و توسعة لخدمة 
 

 

 خربمممممة -كفر عبوش-كور
 جبارة  

التاريخ المتوقع للبدء 
 بالتنفيذ

1/8/2018 
 مدة التنفيذ

 4  سنين 
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، ةباب، فئات  مكون البرنامج/المشروع أ داف

 مهمشة، ... الخ( 
األ داف التنموية التي يومب  عدد المستفيدين المتوقع

 على تحقيقها
اعادة اصالح شبكة  -

 كهرباء ال
توسعة الشبكة وايصال  -

 الخدمة لكافة المواطنين 
 كهرباءتقليل الفاقد من ال -

 

جات المنطقة   2500  المجتمع كافه فئات  يا ية احت تلب

المستتتتتتتقبليتتتة في مجتتتال 

  الكهرباء
 

المشاريع التي تمثب متطلبا  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
مكون لسابقا 

 البرنامج/المشروع
 مكون البرنامج/المشروععناصر 

 )بما في ذلك خدمات استشارية، مودات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله 
 التكلفة التقديرية )$(
 حسب سنوات الخطة

  الرابوة الثالثة الثانية االولى   
  
  

 20000 30000 5000 5000 تغير أسالك بأقطار اكبر 
  5000 5000 5000 5000 مد ةبكات جديدة 

  دوالر80000    المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيب والصيانة *بود مكاني( وذ مكون البرنامج/المشروعال متطلبات األراضي )في حال

بود  ذاالمشممممروع لي   األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 مكاني

 كيف؟ 

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما  ي الترتيبات الالزمة لتوفير ا؟
   السنوي المتوقع )$(؟ الوائد المادي 

 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نو  بود مكاني وذمكون البرنامج/المشروع   ب
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القس /األقسام المونية(
  المجل  المحلي  طاقةسلطه ال 

 التمويب المقترحةجهة 
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

 سلطة الطاقة  تطويرية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 



 

متوفرة  متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشررروع
 غير متوفرة جزئيا

  ال نعم  ب ت  الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 غير  جزئيرررا   متوفرة متوفرةالبشمممممممممريممة الموارد

 متوفرة
 غير  متوفرة جزئيا  متوفرة دراسمممممممممات/مخططات

 متوفرة

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________ مطلوب)حدد(:

     غير مطلوبمطلوب جزئيا مطلوب  دع  جما يري 

 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقوة لتنفيذ 
 ايجابية: 

 كهرباءتقليل الفاقد من ال -
 كهرباءاالموال بسبب فاقد التقليل هدر  -
 

 لبية:س
  عن بعض المناطق كهرباءانقطاع ال -

 تدابير التخفيف:
  توزيع ساعات العمل  -

 مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المويقات التي تواجه تنفيذ 
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المويقات

 عن بوض المناطق كهرباءانقطاع ال  توزيع ساعات الومب 
    

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البود المكاني
 مرفق الخريطة والهيكلية القائمة طرق طول العلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
انشاء وتأ يب  المشروع:مكون البرنامج/ اس  

 ابار للجمع
 تطوير مصادر المياه البرنامج: EI\03\02 الرق :

 
 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

تعاني المنطفة من نقص في مصادر المياه ، لذلك ظهرت الحاجة اليجاد مصادر بديلة مثل ابار الجمع حيث 
 سيعمل المشروع على خدمة مناطق مختلفة، مما يساهم في حل جزء من مشكلة المياه في المنطقة 

 كفر عبوش 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
 1\7/2018 

 مدة التنفيذ
  سنوات  4على مدار 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، ةباب، فئات  مكون البرنامج/المشروع أ داف
 مهمشة، ... الخ( 

األ داف التنموية التي يومب  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

زيادة مصار المياه  -
   بشكل أمثل. واستغاللها 

استغالل مصادر المياه   2000 المجتمع كافه فئات 

)االبار االرتوازية( على 

 الوجه األمثل

 
 

المشاريع التي تمثب متطلبا  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
مكون لسابقا 

 البرنامج/المشروع
 مكون البرنامج/المشروععناصر 

 )بما في ذلك خدمات استشارية، مودات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله 
 )$( التكلفة التقديرية

 حسب سنوات الخطة
  الرابوة الثالثة الثانية االولى   

  
  

 25000 25000 25000 25000 إنشاء وتأ يب ابار جمع 

  دوالر100000 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيب والصيانة *بود مكاني( وذ مكون البرنامج/المشروعال متطلبات األراضي )في حال

بود  ذاالمشمممروع لي   األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 مكاني

 كيف؟ 

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما  ي الترتيبات الالزمة لتوفير ا؟
   الوائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نو  بود مكاني وذمكون البرنامج/المشروع  ب 
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القس /األقسام المونية(
 االغاثة الزراعية  والمجتمع المحليالمجلس 

 ومؤسسة معا 
 جهة التمويب المقترحة

 أخرى )حدد(جهات  الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 االغاثة الزراعية  تطويرية  بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 ومؤسسة معا
متوفرة  متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا
  ال نعم  ب ت  الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع



 

 غير  جزئيرررا   متوفرة متوفرةالبشمممممممممريممة الموارد
 متوفرة

 غير  متوفرة جزئيا  متوفرة دراسمممممممممات/مخططات
 متوفرة

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________ مطلوب)حدد(:

     غير مطلوبمطلوب جزئيا مطلوب  دع  جما يري 

 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقوة لتنفيذ 
 ايجابية: 

 زيادة مصادر المياه  -
 

 لبية:س
-   

 التخفيف:تدابير 
-   

 مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المويقات التي تواجه تنفيذ 
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المويقات

    
    

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البود المكاني
 

 

 

  



 

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
 تحسين نظام التزود بالمياه البرنامج: EI\04\02 الرق : إنشاء خزان للمياه المشروع:مكون البرنامج/ اس  

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
تعاني المنطفة من ضعف قطاع المياه، حيث سيخدم هذا المشروع المنطقة بأكملها وخاصة كفر جمال والراس، 

 مما يساهم في حل مشكلة المياه في المنطقة 
  الراس -كفر جمال  

للبدء التاريخ المتوقع 
 بالتنفيذ

 1/7/2018 
 مدة التنفيذ

 ةهر 28
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، ةباب،  مكون البرنامج/المشروع أ داف

 فئات مهمشة، ... الخ( 
األ داف التنموية التي يومب  عدد المستفيدين المتوقع

 على تحقيقها
تحسين خدمة التزود  -  7500 المجتمع كافه فئات    انشاء خزان مياه  -

بالمياه ومعالجة مشكلة 
 الفاقد 

  
 

المشاريع التي تمثب متطلبا  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
مكون لسابقا 

 البرنامج/المشروع
 مكون البرنامج/المشروععناصر 

 )بما في ذلك خدمات استشارية، مودات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله 
 التكلفة التقديرية )$(
 حسب سنوات الخطة

  الرابوة الثالثة الثانية االولى   
  
  

  175000 450000 275000 إنشاء خزان المياه 

  دوالر900000 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيب والصيانة *بود مكاني( وذ مكون البرنامج/المشروعال متطلبات األراضي )في حال

بود  ذاالمشممروع لي   األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 مكاني

 كيف؟ 

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما  ي الترتيبات الالزمة لتوفير ا؟
   السنوي المتوقع )$(؟ الوائد المادي 

 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نو  بود مكاني وذمكون البرنامج/المشروع  ب 
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القس /األقسام المونية(
  المجل  المحلي  الحك  المحلي وسلطه المياه 

 جهة التمويب المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

  سلطة المياه  تطويريةبند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
 متوفرة   تكررراليف تنفيرررذ مكون البرنرررامج/المشررررررررررررررروع

 غير متوفرة متوفرة جزئيا
 ال نعم صول على موافقتها المبدئية؟  ب ت  الح 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع



 

 غير  جزئيرررا   متوفرة متوفرةالموارد البشمممممممممريممة
 متوفرة

 غير  متوفرة جزئيا  متوفرة دراسمممممممممات/مخططات
 متوفرة

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________ مطلوب)حدد(:

     غير مطلوبمطلوب جزئيا مطلوب  دع  جما يري 

 *مكون البرنامج/المشروعيذ اآلثار المتوقوة لتنف
 ايجابية: 

 تحسين خدمة تزويد المياه -
 لبية:س
-   

 تدابير التخفيف:
-   

 مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المويقات التي تواجه تنفيذ 
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المويقات

    
    

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البود المكاني
 

 

  



 

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
إعادة تأ يب   المشمممممممروع:مكون البرنامج/ اسممممممم  

 وتوسوة ةبكات المياه الداخية 
 تحسين نظام التزود بالمياه البرنامج: EI\04\03 الرق :

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
 :من المهم اإلشارة إلى األمور التالية 

  تعتبر شبكات المياه  في كافة التجمعات من للبلدة بحالة سيئة ونسبة الفاقد في الشبكة عالية جدا تصل أكثر
% وهذا يزيد من استنزاف المصادر المائية واألموال ومن خالل هذا المشروع نعمل على تقليل الفاقد  52من 

 الى الحدود الطبيعية 
  وع وذلك من خالل تحسين جودة المياه وكذلك تقليل استنزاف األموال   جميع مواطني الكفريات مستفيدون من المشر 

 

  جميع التجموات 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
 5/2018 

 مدة التنفيذ
 6  ةهور 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، ةباب، فئات  مكون البرنامج/المشروع أ داف
 مهمشة، ... الخ( 

األ داف التنموية التي يومب  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

اعادة اصالح شبكة المياه  -
 للبلد وتوسعه شبكة المياه

 تقليل الفاقد من المياه -
 تقليل االمراض   -

تحسين خدمة التزود  -  7500 المجتمع كافه فئات 
بالمياه ومعالجة مشكلة 

 الفاقد 

  
 

المشاريع التي تمثب متطلبا  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
مكون لسابقا 

 البرنامج/المشروع
 مكون البرنامج/المشروععناصر 

 )بما في ذلك خدمات استشارية، مودات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله 
 التكلفة التقديرية )$(
 حسب سنوات الخطة

  الرابوة الثالثة الثانية االولى   
  
  

    530000 وصالت الشبكةر يتغي
   10000 530000 مد ةبكات جديدة 

      
      

  دوالر  1070000 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيب والصيانة *بود مكاني( وذ مكون البرنامج/المشروعال متطلبات األراضي )في حال

بوممد  ذاالمشمممممممممروع لي   األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 مكاني

 كيف؟ 

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما  ي الترتيبات الالزمة لتوفير ا؟
   الوائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نو  بود مكاني وذمكون البرنامج/المشروع  ب 
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القس /األقسام المونية(
  سلطه المياه المجل  المحلي 

 جهة التمويب المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

  سلطة المياه  تطويرية  بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 



 

متوفرة  متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشررررررررررررررروع
 غير متوفرة جزئيا

  ال نعم  ب ت  الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرةالبشرية الموارد 
 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________ مطلوب)حدد(:

     غير مطلوبمطلوب جزئيا مطلوب  دع  جما يري 
 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقوة لتنفيذ 

 ايجابية: 
 تقليل الفاقد من المياه  -
 تقليل االمراض  -
 تقليل هدر االموال بسبب فاقد المياه   -
 

 لبية:س
 ازعاج المواطنين -
 اغالق شوارع  -
  انقطاع المياه عن بعض المناطق -

 تدابير التخفيف:
 توعية المواطنين الهمية المشروع -
 توفير طرق بديلة -
توفير خطوط مياه بديلة مؤقته وتخزين المياه  -

  في خزانات من قبل المواطنين
 مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المويقات التي تواجه تنفيذ 

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المويقات
 انقطاع المياه عن بوض المناطق  توفير خطوط مياه بديلة مؤقته وتخزين المياه في خزانات من قبب المواطنين 
    

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البود المكاني
 مرفق الخريطةالقائمة  طرق طول العلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
اعداد دراسمممات جدوى  المشمممروع:مكون البرنامج/ اسممم  

 لمشاريع مقترحة في المنطقة لجذب االستثمار
جذب رؤوس  األموال لالستثمار في  البرنامج: EC\01\01 الرق :

 المنطقة
 

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
بالرغم من وجود امكانات لالسررررتثمار في القطاعات المختلفة. لذلك فان  هناك نقص في االسررررتثمار في المنطقة

إعداد الدراسات للمشاريع المقترحة يشجع المستثمرين على االسثمار في المنطقة مما يساهم في حل العديد من 
 المشكالت االقتصادية.

  جميع التجموات 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
 1/5/2018 

 التنفيذمدة 
 5 ةهور 

مكون  أ داف
 البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، ةباب، 
 فئات مهمشة، ... الخ( 

األ داف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يومب على تحقيقها

 جميع فئات المجتمع المحلي     تشجيع االستثمار -
 

 7500   تشتتتتتتتتتتجتتتتيتتتتع التتتتفتتتتر

االستتتتتتتثمارية بالقطاعات 

  المختلفة
 مكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةلوصف مختصر 

المشاريع التي تمثب 
مكون لمتطلبا سابقا 

 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع
)بما في ذلك خدمات استشارية، مودات، بضائع، ... الخ( حسب  

 مراحله

 التكلفة التقديرية )$(
 أرباع السنةحسب 

  الرابوة الثالثة الثانية االولى   
  
  

    50000 اعداد دراسات الجدوى  

  دوالر50000 المجموع )باألرقام(
بود  وكون البرنامج/المشروع ذم متطلبات األراضي )في حال

 *مكاني(
 *عملية اإلدارة والتشغيب والصيانة

مشمممروع لي  الاألرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 بود مكاني اذ

 كيف؟ 

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما  ي الترتيبات الالزمة لتوفير ا؟
   الوائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

أدرج ؟ اذا كممان نو  بوممد مكمماني ومكون البرنممامج/المشمممممممممروع ذ ل
 الخارطة

 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القس /األقسام المونية(

   الحك  المحلي 



 

 التمويب المقترحة جهة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

 بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
  تطويرية

  تطوير واقراض البلديات صندوق 

 متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشررروع
 غير متوفرة متوفرة جزئيا

  ال نعم  ب ت  الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 جزئيا   متوفرة متوفرة البشمممممممممرية الموارد 

 غير متوفرة
 يا متوفرة جزئ متوفرة دراسمممات/مخططات 

 غير متوفرة

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوب)حدد(: ________________________

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دع  جما يري 

 *اآلثار المتوقوة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 ايجابية: 

 دع  االسثتمار في التجمع 
 

 التخفيف:تدابير  سلبية:

 المخاطر/المويقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المويقات

    
 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البود المكاني

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
تأ يب  المشمممممروع:مكون البرنامج/ اسممممم  

 ساحة النادي
تطوير البنية التحتية للمرافق الشبابية  البرنامج: SO\05\02 الرق :

 والرياضية
 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

 ناديفي أنه ال ، وتكمن أهمية هذا المشروع في دعم فئة الشباب وتعزيز روح الرياضةيهدف المشروع الى 
 .لجميع الفئات العمرية وخصوصا الشبابية قرية كفر زيبادالوحيد في 

 نادي كفر زيباد 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
 1/7/2018 

 مدة التنفيذ
 3 ةهور 

مكون  أ داف
 البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، ةباب، 
 فئات مهمشة، ... الخ( 

األ داف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقهايومب 

  تأهيل ساحة النادي 
  

تفعيل المراكز  والمرافق   2000 فئة الشباب 
 الشبابية القائمة

 مكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةلوصف مختصر 
المشاريع التي تمثب 

مكون لمتطلبا سابقا 
 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع
)بما في ذلك خدمات استشارية، مودات، بضائع، ... الخ( حسب  

 مراحله

 التكلفة التقديرية )$(
 أرباع الخطة حسب 

  الرابع الثالث الثاني االول   
  
  

 25000 تأ يب الساحة    

  دوالر25000 المجموع )باألرقام(
بود  ومكون البرنامج/المشروع ذ متطلبات األراضي )في حال

 *مكاني(
 *عملية اإلدارة والتشغيب والصيانة

المشمممممممممروع  األرض غير متوفرة    األرض متوفرة
 بود مكاني الي  ذ

 كيف؟ 

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما  ي الترتيبات الالزمة لتوفير ا؟
    المادي السنوي المتوقع )$(؟الوائد 

أدرج ؟ اذا كان نو  بود مكاني ومكون البرنامج/المشمممممممممروع ذ  ب
 الخارطة

 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القس /األقسام المونية(

  المحلي  المجل   المجلس األعلى للشباب والرياضة  
 جهة التمويب المقترحة



 

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 تطويرية
  

متوفرة   تكرررراليف تنفيررررذ مكون البرنررررامج/المشررررررررررررررروع
 غير متوفرة متوفرة جزئيا 

  ال نو   ب ت  الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشمممممممرية 

 غير متوفرة
 متوفرة جزئيا  وفرةمت دراسممات/مخططات 

 غير متوفرة

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوب)حدد(: ________________________

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دع  جما يري 

 *مكون البرنامج/المشروع اآلثار المتوقوة لتنفيذ
 ايجابية: 

 دع  الشباب والرياضة
 

 تدابير التخفيف: سلبية:

 المخاطر/المويقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المويقات

    
    

 *مكون البرنامج/المشروعلخارطة البود المكاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
توفير منح صممممغيرة  المشممممروع:مكون البرنامج/ اسمممم  

 لدع  المشاريع النسائية الصغيرة 
 التمكين االقتصادي للنساء البرنامج: SO\06\01 الرق :

 
 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

تحقيق عدد من  انها تمكنت منالكفريات من ضتتتتتتعف المشتتتتتتتاركة المجتمعية رغم  منطقه في المرأة تعاني

اال بقضايا المراة واحتياجاتها،  تعنى نسوية خاصة وجمعيات مؤسسات تشكيل الى ومن بينها التوجه االنجازات

طاتها لذلك كان البد من مشتتتتاريع اان هذه الجمعيات والمؤستتتتستتتتات تفتقر للدعم الالز  وتعاني من محدوية نشتتتت

 المختلفة.  سائية الصغيرةصغيرة للمشاريع الن ا  داعمة توفر منح

 كفر عبوش-كفر زيباد-

 خربة جبارة
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
 7/2018 

 مدة التنفيذ
 4  ةهور 

مكون  أ داف
 البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، ةباب، 
 فئات مهمشة، ... الخ( 

األ داف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقهايومب 

دعم المشرراريع الصررغيرة  -
وخصررررروصرررررا المشررررراريع 

 النسوية في التجمع 
 زيادة دخل االسر  -
 تمكين المراة  -
   تقليل نسب البطالة -

 المرأة 
 

 3000  تمكين الشباب والنساء

 واألشخا  ذوي اإلعاقة

 

 مكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةلوصف مختصر 
المشاريع التي تمثب 

مكون لمتطلبا سابقا 
 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع
)بما في ذلك خدمات استشارية، مودات، بضائع، ... الخ(  

 حسب مراحله

 التكلفة التقديرية )$(
 أرباع السنةحسب 

  الرابوة الثالثة الثانية االولى   
  
  

    175000 توفير منح صغيره لدع  المشاريع النسائية 

  دوالر175000 المجموع )باألرقام(
بود  ومكون البرنامج/المشروع ذلا متطلبات األراضي )في حال

 *مكاني(
 *عملية اإلدارة والتشغيب والصيانة

مشمممممممممروع الاألرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 بود مكاني الي  ذ

 كيف؟ 

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما  ي الترتيبات الالزمة لتوفير ا؟
   الوائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

أدرج ؟ اذا كان نو  بود مكاني ومكون البرنامج/المشمممممممممروع ذ  ب
 الخارطة

 ال نعم 



 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القس /األقسام المونية(

  مؤسسة معا  المحليالمجلس والمجتمع 
 وجمعية بيت دافيء 

 جهة التمويب المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 مؤسسة معا  بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 وجمعية بيت دافيء 
متوفرة   تكررراليف تنفيرررذ مكون البرنرررامج/المشررررررررررررررروع

 غير متوفرة متوفرة جزئيا 
 ال نعم صول على موافقتها المبدئية؟  ب ت  الح 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشمممممرية 

 غير متوفرة
 متوفرة جزئيررررا  وفرةمت دراسمممممممممممات/مخططمممات

 غير متوفرة 

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوب)حدد(: ________________________

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دع  جما يري 

 *اآلثار المتوقوة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 ايجابية: 

 دع  النساء الوامالت في القرية تمكينه 
 

 تدابير التخفيف: سلبية:

 المخاطر/المويقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المويقات

    
 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البود المكاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

تسوية  مكون البرنامج/المشروع: اسم 

 األراضي على مستوى كل تجمع

إعداد مخططات تسوية لألراضي في  البرنامج: GO\02\01 الرقم:

 المنطقة

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

على ا  حاصلة ضي  ليصبح كل مواطن يملك ارضاتسجيل األراضي بالتعاون مع هيئة تسوية المياه واالر

من الضروري الشروع في تسوية . وا  دونم 38400كفريات لمساحة أراضي تجمع اشهادة تسوية ، وتبلغ 
 األراضي مما يمكن من تثبيت الحقوق بين الورثة الذي يؤدي الى حل الكثير من الخالفات بينهم.

 جميع التجمعات 

التاريخ المتوقع 

 للبدء بالتنفيذ

 1/5/2018 

 مدة التنفيذ

 500  يوم 

مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع

الفئة/ات 

المستهدفة )مرأة، 

شباب، فئات 

 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع

 يعمل على تحقيقها

فرز وتسويه  -

االراضي ونقل 

 الملكية 

تثبيت ملكية  -

 االراضي 

مشاكل تقليل ال -

الناجمه عن عدم 

 ملكية اراض

 للمواطنين

كافه الفئات 

 المجتمع 
تنظيم وضبط ملكيات  7752

 األراضي  في المنطقة

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
المشاريع التي تمثل 

متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،  

 بضائع، ... الخ( حسب مراحله

 التكلفة التقديرية )$(

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى 
 

 645000 645000 تسوية االراضي   
  

 دوالر 1290000 المجموع )باألرقام(
 

متطلبات األراضي )في حال مكون 

 بعد مكاني(* والبرنامج/المشروع ذ

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

األرض غير ☐ األرض متوفرة 

 مكاني بعد اذ ليس المشروع ☐ متوفرة 

 كيف؟ 

في حالة عدم توفر األرض، ما هي 

 الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 من؟ 

 
 العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟  

مكون البرنامج/المشروع ذو بعد  هل

 مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة
 ال ☐نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(



 

 هيئة تسوية األراضي والمياه    الهندسة 

 جهة التمويل المقترحة

الهيئة المحلية )حدد 

 ما يلي(

 جهات أخرى )حدد(

 هيئة تسوية األراضي والمياه تطويرية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 ☐ متوفرة  ☐تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 متوفرة غير ☐جزئيا متوفرة

 ال ☐نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير ☐  جزئيا متوفرة ☐متوفرة ☐الموارد البشرية

 متوفرة

 غير ☐ جزئيا متوفرة ☐متوفرة ☐دراسات/مخططات

 متوفرة

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة

 مطلوب)حدد(: ________________________

 غير مطلوب☐مطلوب جزئيا☐مطلوب   دعم جماهيري 

 البرنامج/المشروع*اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون 

 ايجابية: 

  تسجيل اراضي المواطنين 

 ةنقل ملكي 

  فرز االراضي وتسويتها 

 سلبية:

 يتصرف بها  وجود اراض
اشخاص ومملوكة الشخاص 

 اخرين 

  تسجيل مساحة االراضي
   مختلف عن ارض الواقع

 تدابير التخفيف:

  وجود مخططات مساحة جديدة 

  حل المشكالت العائلية من قبل لجنه
   مشكلة من القريه

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  عدم استخراج اثباتات ملكبة لالراضي
 خالل فتره تنفيذ المشروع 

  منح شهادات من المجلس تثبت ملكية االرض للمواطن 

  البرنامج/المشروع*لمكون  خارطة البعد المكاني

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخرائط  8.3

 



 

 



 

 



 

  



 

 


