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وياة تتقدم بلدية.جماعين  بعظيم الشكر والتقدير واالمتنان لجميع الجهات التي شااكت  واااتم  بدعادال ال ااة التنم

( ماان دااندوو تااااوير واباارات الالااديات  وال اااالم الشاارتة العالميااة ل اتشااااكات 2021-2018االاااتراتيجية      

 ا ل اادمات امعمااا  وو اكم الاكاام المالااي وماان  اا   العديااد ماان جهااات التموياا  التاايالهنداااية عمعااالمع وشاارتة م اياا

ن ماااتم  بتوفير الدعم لنجاا  تا ا الارماامول وللمجتماع المالاي ولجمياع اللجاان المشااكتة بعملياة الت ااي  ابتادا  

 ملياة الت ااي  باافاافةلجنة الت اي  التنموي االاتراتيجي والممثلة بأعضا  المجلس الالدي وال ي اشار  علاع ع

الاااع فرياااط الت ااااي  االااااااي والااا ي الاك العملياااة بكافاااة جواماهاااا تااا ل  لجناااة ممثلاااي ادااااا  الع باااة و اللجاااان 

امجاا  تا ا  المجتمعياة المت صصاة وجمياع امفارال والمتا اات والهيلاات التاي اااتم  بكا  شاك  مان االشاكا  فاي

 العم  وا راجه الع حي  الوجول.
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 الملخص التنفيذي  .1

 المحلية التنموية الخطة بإعداد شاركت التي اللجان 1.1

اكم من با  بلدية و متا ات و اتالي بلدم جماعين و بدشرا  دندوو تاوير و ابرات الالديات و بالتعاون مع و اكم ال امج ت ت ه ال اة

 .(وم ايا معالمائت   المالي ل و بدعم من الفريط االاتشاكي  

 )أعضاء من المجلس البلدي يراسها رئيس البلدية(تشكيل لجنة التخطيط التنموي المحلي

 م االس الرقم 

 حمد زيتاوي 1

 م. رشيد عمير 2

  محمد طاهر علي 3

 عبد اللطيف ابراهيم امديني 4

 عبد الرحمن عبد الرحيم حمدان 5

 تشكيل فريق التخطيط األساسي

 م. رنا عودة 6

 حسن ابو شعيب 7

 محمد طاهر علي 8

 عزت محمود عبد هللا 9

  سالم عبد اللطيف 10

  م امدينيسوسن عبد الرحمن ابراهي 11

  سالمة سليم سالمة 12

  د, رمزي راشد عمير 13

 م. عبد المجيد امديني 14

اه وصرف يم نفايات صلبة لجنة البيئة والبنية التحتية وتشمل القطاعات التالية )الطاقة والكهرباء، الطرق والمواصالت،

 صحي، الصحة العامة والبيئة(

 حسن ابو شعيب 1

 م. رنا عودة 2

 جميل ابراهيم نجيب 3
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  صقر موسى 4

 م. عبد المجيد امديني 5

 علي يوسف زيتاوي 6

 عماد حامد زيتاوي 7

 عبد الهادي موسى   8

 د. رمزي عمير 9

  جمال قاسم عثمان  10

 لجنة تنمية االقتصاد المحلي

 جهاد فتح هللا 1

  انيس ابو عمر 2

  علي يوسف يعقوب 3

  عبد هللا حافظ عمير 4

 صقر موسى 5

 ريم حامد عبدات 6

 نجالء فتحي  7

 ساجدة علي مصطفى  9

،  التراث،  الرياضةونالثقافة لتمكيلجنة التنمية االجتماعية وتشمل القطاعات التالية ) التعليم،  الصحة، الحماية االجتماعية وا

 السكن(

  صفوان عبد اللطيف 1

  محمد الطاهر علي 2

  علي محمد مطر 3

  الحميد خضيرعبد  4

  سالم عبد اللطيف علي 5

  رجاء عبد الرحمن حج علي 6

  شادي عبد القادر سليمان 7

 امجاد امين غازي 8
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 ارث(لجنة اإلدارة والحكم الرشيد وتشمل القطاعات التالية )التخطيط والتنظيم،  األمن وإدارة الكو

 عبد الرحمن موسى ماجد 1

 وجيه زيتاوي 2

  شحادةجهاد داوود  3

  م. رشيد عمير 4

  ايمن عبدهللا حامد 5

  رضا راضي اسعد 6

 سوسن عبد الرحمن امديني 7
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هم اطنين وتطلعاتآمال المو د ترجمتقيشرفنا وبكل فخر واعتزاز ان نقدم لكم الخطة االستراتيجية التنموية لبلدة جماعين  والتي نامل ان تكون  

ضمن خطة  ة وتنميتهاالبلد نحو مستقبل افضل وتضمنت كذلك االولويات واالهداف والمشاريع التنموية التي من المتوقع أن تسهم في تطوير

   .استراتيجية واقعية لكنها في ذات الوقت شاملة وطموحه

الل تطوير وذلك من خ فاعلة املة وبمشاركة مجتمعيةتستهدف عملية التخطيط التنموي االستراتيجي الى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ش

الستراتيجية المنوي تحقيقها ا( بحيث تتضمن رؤية البلدة واالهداف 2021-2018خطة استراتيجية تنموية لألعوام االربع القادمة للفترة من)

 .تقبليةلعاته المستحقق تطووتعجل من تقدمه خالل المرحلة القادمة وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تخدم المجتمع المحلي 

 المنفذ من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات (MDP) تم انجاز هذه الخطة التنموية االستراتيجية ضمن اطار مشروع تطوير البلديات

(MDLF) االستراتيجي للمدن والبلدات  وزارة الحكم المحلي بإنجاز الخطة االستراتيجية باالستناد الى دليل التخطيط التنموي  وبدعم من

اشراك  الفلسطينية وباالعتماد على الجهود الواسعة التي بذلت من كافة لجان التخطيط االستراتيجي والتي تمثل المجتمع المحلي بكافة فئاته. إن

اتي في سياق االدراك بان مشاركة المواطنين والمؤسسات الرسمية والمحلية والقطاع الخاص ضمن اللجان المختلفة المتعلقة بعملية التخطيط ي

ا المجتمع المحلي في عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم ضرورية جدا لنجاح منهجية التخطيط التنموي االستراتيجي وضمان تحقيقها ألهدافه

مجتمع واطالع جميع المواطنين ولقد استخدمت البلدية لتحقيق ذلك عدة وسائل واساليب استهدفت بالدرجة االولى تشجيع مشاركة كافة فئات ال

 . على نتائج ومخرجات عملية التخطيط االستراتيجي وتعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية ما بين البلدية والمجتمع المحلي

في لنجاح الي استهدف ع المحان المخاض الذي مرت به عملية اعداد الخطة التنموية االستراتيجية كان بمثابة تحدي امام البلدية والمجتم

ستناد الى ول مرة االلها وألالوصول الى مرحلة جديدة اعتمدت التخطيط وسيلة ومشاركة المجتمع المحلي غاية ضمن رؤية تكاملية تم من خال

شراك المجتمع لتنموية واالويات عملية تخطيط شاملة سبقتها دراسة وتشخيص لكافة المجاالت التنموية في البلدة ومن ثم تحديد للقضايا واالو

  المحلي

 

ص المتاحة انات والفراالمك في تحديد اهم االولويات وتوجهات الخطة االستراتيجية خالل االعوام االربع القادمة، آخذين بعين االعتبار

 .والتحديات والمعوقات المحتملة

دمات االحتياجات توفير الخ هم فيين وتسنامل ان تحقق عملية التخطيط االستراتيجي اهدافها وأن تنعكس ايجابا على واقع البلدة وحياة المواطن

لكل من ساهم في  لشكر موصولخيرا اوتلبية التطلعات وتحسين المرافق والبنى التحتية واالرتقاء بأهم القطاعات التنموية المتعلقة بالبلدة. أ

 .انجاز هذا العمل ليكون بمثابة شعلة في طريق التنمية والتطوير واالرتقاء بالبلدة

 

  التوفيق والسدادآملين من هللا

 حمد زيتاوي
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 :قرار المجلس البلدي باعتمار الخطة التنموية المحلية  1.2
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 الوثيقة المجتمعية 1.3
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 مقدمة .2

 أهمية إعداد الخطة التنموية االستراتيجية 2.1

ومنهجياة علمياة منظماة ت اهم فاي ة شاملة فمن كؤية وافاة واتادا  ماادلم تهد  عملية الت اي  التنموي االاتراتيجي الع تاقيط تنمية مجتمعي
ا تاااوير تافااة المجاااالت التنمويااة وات االولويااة علااع م ااتوو بلاادم جماااعين وتضاامن ان تاااون االاااتجابة لعمليااة التاااوير والتنميااة بشااك  علمااي و ماا

المرج و  ذلك تكم ن اممي ة وام دام عملي ة التخط ين التنم ور ايس تراتيجيل ين جم مع االحتياجات المجتمعية الملااة للماواينين والمجتماع المالايل 
 -تحقيقها بما يلي:

 مأا ة عملية الت اي  واعتمالتا تمنهو ثاب      عمليات التنمية وتاديد التوجهات االاتراتيجية للمجتمع المالي.  .1
 اتراتيجي التنموي و تاويرتا.بنا  بدكات الهيلات المالية ومتا ات المجتمع المدمي في مجا  الت اي  اال .2
 م لا  تجمع تشمله عملية الت اي .تشجيع المشاكتة المجتمعية بما يع   من االمتما  والعم  الجماعي و دمة الصالح العا .3
ات ماااالك تع ياا  التاامليااة مااا بااين بااعااات المجتمااع الم تلفااة و ادااة مااا بااين العااام وال ااام و االتلااي لاادعم جهااول التنميااة الماليااة وتاااوير ال .4

 الم تلفة من     االعتمال علع المصالك المالية ال اتية.
قاوم و تش يص الوفاع الااالي لاافاة القااعاات والمجااالت التنموياة وتمكاين المجتماع المالاي مان تادياد القادكات الرئي اية المتعلقاة باه  مقاا  ال .5

 تهديادات( حيات تام  ا   عملياة التشا يص والتاليا  االااتراتيجيالفرم( باافافة الاع اال ماات والمعيقاات التاي تواجهاه  مقاا  الضاع  و ال
 اعدال التقرير التش يصي وال ي يعد اتم وثيقة مرجعية تش ص وابع الالدم وتقدم دوكم وافاة لاافة القااعات التنموية لا   الالدم. 

 تاون عليااه الالاادم م ااتقا  وتضاامن تنميااة الالاادموفااع كؤيااة تنمويااة موحاادم وشاااملة بمشاااكتة المااواينين تعااار عاان التصااوك الم ااتقالي الاا ي ااا .6
 اعوام. 4وتاويرتا فمن اياك  مني متوا  مدته 

 تيجية.تاديد اتم االحتياجات واالولويات والقضايا التنموية وات الع بة التي يجب الترتي  عليها     فترم عمر ال اة التنموية االاترا .7
تضاامن ايجااال تااد  ت تلاااي احتياجااات المجتمااع المالااي والمااواينين وترتاا  علااع تنميااة اتاام وفااع مجموعااة ماان االتاادا  االاااتراتيجية والتااي  .8

 القااعات والمجاالت التنموية في الالدم.
 بمااا يمكااناعاادال  اااة تنفي يااة تتضاامن اياااك  منااي مااادل وتشااتم  علااع االتاادا  والمشاااكيع التااي ااايتم تاقيقهااا  اا   االعااوام االك ااع القالمااة  .9

 ن تاديد توجهاته التنموية وااتيضا  كؤيته الم تقالية بشك  جلي ومادل.المجتمع المالي م
 

مااادلم والوات بيااا وافااة تتاايح بايات تتضامن متشارات تصاميم  ااة متابعاة تضاامن بيااا مادو النجاا  فااي تاقياط االااتراتيجية وتنفياا تا  .10
 .اقيط االتدا  االاتراتيجية المالو ةالتأكد من النتائو المتاققة ومدو التاايط والنجا  الفعلي في تنفي  ال اة وت

 

 منهجية العمل 2.2
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 اااينية اعتماادت منهجيااة اعاادال ال اااة التنمويااة االاااتراتيجية لالاادم جماااعين بامااااا علااع للياا  الت اااي  التنمااوي االاااتراتيجي للماادن والالاادات الفل

( و دعم من و اكم الاكم المالايل و االااتنال MDLFالالديات  ( المنف  من با  دندوو تاوير وابرات MDPفمن اياك مشروع تاوير الالديات  

ة الااع ماانهو المشاااكتة المجتمعيااة للمااواينين تمتالااب ااااااي وماانهو ادااي  فااي اعاادال ال اااة بكافااة مراحلهااا وم ااتوياتها. تاام اعاادال ال اااة التنموياا

مراحا  واثناع عشار  ااومل حيات تام  5اااتندت باماااا علاع االاتراتيجية مان  ا   مجموعاة مان الوااائ  واالاااليب والمراحا  وال ااوات والتاي 

م اة تاايط الث ث مراح  االولع منها بهد  امجا  واعدال ال اة فامن جادو   مناي ماادل علاع ان تعما  الالدياة علاع تنفيا  المرحلاة الرابعاة وال ا

   -( علع الناو التالي:1تما تو موفح في الشك  كبم  والمتعلقة بالتنفي  والمتابعة والتقييم بالتعاون مع اللجان المشكلة ل ل  الغرتل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخطة االستراتيجية : مراحل عملية تنفيذ  1شكل 

 التنموية بالمشاركة وخطواتها

م ي تااتجاادك االشاااكم الااع امااه ومناا  امااا و العماا  بال اااة االاااتراتيجية تااان بااد تاام تشااكي  لجااان الت اااي  االاااااي وماان بينهااا فريااط الت اااي  والاا 

ااااتاما  عمليااة تشااكيله بعااد اللقااا  المجتمعااي االو  و عااد مرحلااة حشااد وتالياا  اداااا  الع بااةل حياات بااام فريااط الت اااي   وفاامن مراحاا  العماا  

 ااي  لتااالياك ال مني المقتر  لعملية الت اي  ل و ت ل  تنظيم اللقا  المجتمعي االو  وال ي ااتهد  االع ن عان اماا و عملياة  االولع بأعدال

ت االاتراتيجيل باافافة الع تشكي  لجنة ممثلي اداا  الع بة وتشكي  اللجان المت صصة  وتاديد الواكتا وول  من     عدم اجتماعات عقد

 ملها.ع ت ل  ول  تدكيب لجان الت اي  الم تلفة وتعريفها بعملية الت اي  االاتراتيجي واتدافها ومراحلها والواك اللجان ويايعةو .له ا الغرت 

الايلة والانية ك ل  فقد تم الاد  بعملية تش يص ولكااة تافة القااعات التنموية المتعلقة بالالدم حيت تم تشكي   اك عة لجان ( ت صصية وتي لجنة 

ان فاي المشااكتة فاي المرحلاة . وباد تجلاع لوك تا ه اللجاااللاكم والاكام الرشايدل لجناة   لجناة التنمياة االجتماعياةل  لجنة التنمياة االبتصاالية ل التاتية
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الم تلفااة ل حياات باماا  اللجااان ة االولااع ماان عمليااة الت اااي  والمتمثلااة   تشاا يص الوفااع القااائم ( وامجااا  التالياا  االاااتراتيجي للقااعااات التنموياا

ر تقريار شاام  يتضامن المت صصة بتقديم تقااكير تش يصاية اولياة لاا  مجاا  كئي اي او فرعاي مان مجااالت العما  ماا  الدكاااةل بايات تام تاضاي

 كافة متائو عم  اللجان والقضايا التنموية التي تم تاديدتا وتو التقرير التش يصي.

و  ( 1/1/2018االولااع بتاااكي   بعاد ااااتاما  العما  بمرحلااة التشا يص واعاادال بائماة بالقضااايا التنمويااة التاي تضاامنها التقريار تاام عقاد وكشااة العما  

ي باافااافة الااع ممثلااي اداااا  الع بااة ولجااان العماا  المت صصااة والتااي تاام   لهااا تاديااد الرؤيااة اااا اااي  االالجااان الت شاااكف فيهااا ممثلااوالتااي 

التاادا  االتنمويااة للالاادم وا تياااك اااتة بضااايا تنمويااة ع وات اولويااةل تاا  ولاا  بيااام فريااط الت اااي  االاااااي و لجااان االولويااات المجتمعيااة ع بتاديااد 

 ضااايا التنمويااة االاااااية ل وولاا  ماان  اا   اجتماعااات مكتايااة و باالعتمااال علااع تالياا  اااااا  وجاا وك المشااك ت لاالاااتراتيجية وات الصاالة بالق

توداي   باافافة الع ول  فقد تم تاديد متشرات القياا وتاديد المشروعات التنموية المناوي تنفيا تا  ا   المرحلاة القالماة ل وتا ل  امجاا  عملياة

تام مان  يوالتا ( 12/2/2018بتااكي   العما  الثامياة . بعد االمتها  من تاديد االتدا  والمشاكيع وتوديفها تم عقد وكشة  للارامو والمكومات  مادئي

 والمشااروعات المقترحااة وتوداايفها واباادا  ايااة والااارامو    لهاا عاارت متااائو عماا  اللجااان علااع المشاااكتين/ات بهااد  تمكياانهم ماان مراجعااة االتاادا 

 عدي ت وات دلة .م حظات وابترا  اية ت

ي ا يار تام و بنا  علع ول  تم اعدال  اة التنفي  و اة المتابعة والتقييم. وبد تم عرت ال اة االاتراتيجية علع اتالي الالدم من     لقا  مجتمع

 ال اة و نا  علع م حظات المشاكتين/ات تم دياغة وثيقة ال اة بشكلها النهائي. م رجات فيه ااتعرات

 

 



16 

 

 جماعين بلدةنبذة عن  .3

مية  ش االا بديما ممها تام  عااكم عن تجمع وملتقع للعلما  ومنهم آ  بني بدامة ل وبي  ت ل  تام  تجمع للجيو جماعين به ا االام  عرف 

ي برية حولها وامي  ت ه القرو بالجماعينيات.يالغ عدل اكان جماعين حاليًا حوال 48وبد جمع  في ال ابط  . من الارو  الصلياية 

و ح عائلة م مة  وتم مو عين علع ا  عائ ت وتي   3000ويوجد  اكج الا ل  تلهم م لمون   2017تما تم تقديرتا لعام   ع م مة7718ع

العائ ت بدوكتا في المناقة ال كنية التي تنمو ت ه  تتو ع( عائلة مدينةي/ عائلة ال يتاو ل عائلة أبو عمرل  عائلة كيانل عائلة عوتل علي

مر و الم تل ت ا النمالم مع عابر ال امرم وتي الجهة الجنو ية في الالدماالتجاتات عدا الجهة المالة علع الاريط الرئي ي  اك فيبااتمر 

 .ماكن تواجدتمأللمناقة ال كنية يتالب الم يد من ال دمات تقدم لل كان برياًا من 

قااع يليه الو تشتهر في إمتاج  ي  ال يتونل  تل كاعي تومها بلدم كيفية حيأما بالن اة للايام االبتصالية فدن الالدم تعتمد علع القااع ا

الصناعي   دناعة الاجر ( حيت تاتوي علع عدل تاير من المااجر ومصامع الاجر والا اكات ومصامع االافل  ومصامع الاو  تما 

ل دواجن والموااوم والوما ت موال الانا  والموال الغ ائية الل  يشتغ  عدل من أبنائها بالتجاكم حيت تنتشر فيها ما ت تجاكم الاديد وااللمنيوم

كومية ائ  الاالتموينية والم بس واالح يةل ويعم  العديد من أتلها في أعما  الانا  والتعمير لا لها و اكجها ل تما يعم  الاعض في الوظ

 ول  . لع المهن الارم تامياا  والمهنداين والماامين وغيروال ادة والقااعات امتلية ل وت ل  يعتمد عدل من امتالي في حياتهم ع

  الخصائص الجغرافية للبلدة 3.1

ات الجغرافية في الع بات بين الظواتر الاايعية ل اح امكت من جهة و ين الظواتر الاشرية وحيام اام ان من جهة أ رول وتي تا
المناخ و ين الغاا  النااتي وغيره من المواكلل تما ت تهد  الاات في مقداك ت تهد  تاديد جملة من الع بات بين تضاكيس امكت و ين 

 تأثير تل  الموادفات علع عملية الت اي  التنموي.وتشم  ال صائص الجغرافية النقا  التالية:

 الموقع والعالقة اإلقليمية 3.2

يراتيا وتف  لكم ل تاي  بها مرلا جنو ا ل 16ابلس وتاعد عنها تقع بلدم جماعين وا  الضفة الغر ية  إلع الجنو  الغر ي لمدينة م الموقع:

 حاكا وبيرم غر ا ل  يتا وعوكيف شماال ل عينابوا وحواكه شربا . 

 لومم لا   الم ا  الهيكلي . 2912( إثنان وعشرون أل  لومم  منها 22000تالغ م احة أكافي بلدم جماعين   المساحة:

 ين من مرتفعات جالية وأكافي اهلية ووال داا  وأتام جاالهاا جاا  الما اك الا ي يرتفاع عان اااح الااارتتشك  أكافي بلدم جماع :لتضاريسا
 .م 680م وجا  الظهر عااكوت  620م وجا  الراا  712

 باكل شتاً ا ومعتد  ديًفا: المناخ
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الخصائص  3.3

 الديموغرافية 

دول ج( توزيع 1.3)

السكان  في حسب فئات 

( 1720)عمرال  

ئة العمريةالف  % عدد ايفراد 

  0-4 )  1182 15.32 

 5- 14)  2230 28.9 

 15- 64)  3936 51.4 

فأكثر  65  338 4.38 

 100 7718 المجموع

ر و الجنس لعما ( توزيع السكان حسب فئة 1.4جدول رقم )مابلس في ماافظة 2017التعدال العام لل كان عام  تقديرات الفل ايني ل لإلحصا المصدك : الجها  المرت ي 

(2017)  

 

 

 

(1720)جماعين ( نسبة السكان حسب الجنس في بلدة  1.4جدول رقم )  

   الفئة العمرية 

 مجموع غير مبين 65 + 15 - 64 0 - 14    
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 %100.0 %0.1 %4.4 %51.8 %43.8 ذكور  

 %100.0 %0.0 %7.0 %52.3 %40.7 اناث 1997

 %100.0 %0.0 %5.7 %52.0 %42.3 مجموع  

 %100.0 %0.1 %3.0 %52.0 %44.9 ذكور  

 %100.0 %0.0 %5.4 %51.1 %43.5 اناث 2007

 %100.0 %0.0 %4.2 %51.6 %44.2 مجموع  

مابلس في ماافظة 2017التعدال العام لل كان عام  تقديرات الفل ايني ل لإلحصا المصدك : الجها  المرت ي   

(1720)جماعين ي بلدة ( الحالة التعليمية للسكان ف 1.5جدول رقم )  

    1997     2007   

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور  

 %7 %12 %2 %14 %24 %4 أمي

 %83 %82 %84 %77 %73 %81 ثانوي فاقل

 %3 %2 %5 %4 %2 %6 دبلوم متوسط

 %6 %4 %9 %5 %1 %8 بكالوريوس

 %1 %0 %1 %0 %0 %1 دبلوم عالي فاعلى

 %0 %0 %0 %0 %1 %0 غير مبين

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

مابلس في ماافظة 1720التعدال العام لل كان عام  تقديرات الفل ايني ل لإلحصا المصدك : الجها  المرت ي   

(1720حسب الجنس و العالقة بقوة العمل/ )جماعين ( توزيع السكان في بلدة  1.6جدول رقم )  

ناثاإل  الذكور العالقة بقوة العمل  المجموع 

 % عدد % عدد % عدد

 0.2057 1261 0.0178 109 0.1879 1152 ابتصاليامشياون 

 0.4784 2933 0.3183 1951 0.1602 982 ابتصالياغير مشياين 

 0.0020 12 0.0013 8 0.0007 4 غير ماين

 0.6861 4206 0.3373 2068 0.3488 2138 المجموع

مابلسفي ماافظة  1720لفل اينيل التعدال العام لل كان عام حصا  االمصدك: الجها  المرت ي لإل  
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 تشخيص المجاالت التنموية:  .4

عم  فريط الت اي  اماااي ولجان المجاالت التنموية و التن يط مع المتا ات الاكومية والجهات ام رو وات الصلة علع تش يص 
وية ت التنمبدعدال للي  التجمع ال كامي ومن ثم العم  علع تش يص المجاال حيت بدأت عملها المرت ؛الوفع القائم لث ثة أاابيع من الجهد 

 يلي:الم تلفة حيت  لص التش يص للوفع القائم إلع ما 
 

 مجال البيئة والبني التحتية 4.1 

  تا ا ويشام لاديهمللما اوا اايما وأماه المالاب امكثار إلااحاا لاا  ماواين وتاو اممار ا ال عما  الالدياةلتعتار الانية التاتية المجا  اماااي 
المجااا  الاهر ااا  والمااا  والااارو والصاار  الصاااي وتصااريف مياااه اممااااك؛ وجااولم تاا ه ال اادمات ماان عاادمها تااي التااي تااادل بشااك  تاياار 

 المواينين.م تويات الرفا من با  

الاهر اا   يعتاار ماوكل ماالي مهام ال اايما فاي مجاا تولي ت ا المجا  اتمية تايره لما له من اثر تايار فاي تقادم الالادم تماا اماه  ماعينان بلدية ج
مااااية ااعالم تأتي  وكفع تفاا م تا ه القااعاات لتلااي االحتياجاات  و لدية جماعين شأمها شأن ت  الالديات الفل اينية فهي بااجة  والما  ؛

يااة ن تاا  بااااع منهااا يتااأثر بااأموك ومافاا ات إيجابالاااريم؛  ادااة وأ متالاااات العااي للمااواينين بمااا ي ااهم فااي كفااع الم ااتويات المعيشااية وتااوفير 
  ال ادة.وت ل  مثااات الاية وله احتياجاته 
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المجال 
 الفرعي

ألولوياتوا ايحتياجات المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية أمم القضايا األساسية في مذا  
 المجال

ق  ر
الط

 

 وجول م ا  تيكلي بديم  -
 وجول شاكة يرو كاباة للالدم  -
جول يرو معادم ومنتشرم مو عة ت دم و  -

 معظم امحيا  ال كنية
 
 

 التالفة لشط الارو الجديدم. -
دعو ة توايع الارو القائمة.  لي   ح ب  -

 للم ا  الهيكلي( المقتر  العرت التنظيمي
حاجة معظم الارو لوجول أكدفة للمشام وإشاكات  -

 مروكية.
وتم   2002بدم الم ا  الهيكلي بدأ عام  -

 . 2010علية المصالبة 
االاته ف ال ريع للارو ب اب امحما  الثقيلة  -

 عليها.
 عدم وجول ت وية لألكافي. -
االعتدا ات الم تمرم علع الشواكع ب اب المنشلات  -

 الصناعية

الااجة الع توايع وتأتي  وتعايد  -
 عدل من الارو الرئي ية والدا لية.

تنظيم الارو وت ويدتا بااشاكات   -
  مة العامةل المروكية وواائ  ال

وعم  االكدفة والجدكان اااتنالية 
 ال  مة.

 تأتي  الارو ال كاعية. -
الااجة لمشروع عّااكات لتصريف  -

مياه االمااك و ادة في الشاكع 
 الرئي ي.

فع  الانية التاتية للشواكع  -

 وحاجتها للتوايع والتأتي 
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اء(
هرب

)الك
قة 

لطا
ا

 

 ات اع مااو ال دمة  اكج حدول الهيكلي. -
اعاك مناااة للمواين  االشتراف اال -

 واالاته ف(.
إمكامية مد شاكات جديدم علع عدل من  -

 الشواكع المفتوحة حديثًا.
 وجول معدات للاهر ا  مث  الة واياكم مق . -
 وجول عدل تاير من االشتراكات الصناعية. -
براك مجلس الو كا  بتنظيم بااع الاهر ا   -

 وامضمام الهيلات المالية اليها

ياك الاهر ا  في المنايط الاعيدم عن فع  الت -
 المرت .

ج   من شاكة الضغ  المن فض بااجة الع  -
 تجديد.

 بلة ال ارم للاابم في الضغ  المرتفع.  -

العم  علع تر يص تيلة تهر ا   -
 تا  اام تيلة تهر ا  جماعين( 
وااتقاا  تيلات مالية مجاوكم 

 ل مضمام اليها.
 توايع شاكة الاهر ا  . -
يت شاكة الاهر ا  تأتي  وتاد -

 وتوفير ما يل م له ا التجمع .
توفر مصالك الاابة الاديلة في  -

 الالدم

فع  الشاكة الاهر ائية  -
و صودا في المنايط الاعيدم 

عن المرت  مع بلة توفر 
التجهي ات واالحتياجات وات 

 الع بة.

ياه
الم

 

وجول شاكة مياه تغاي تافة المنا    -
 .والمنشآت لا   الم ا  الهيكلي

متر مكعب ي دم  280وجول   ان ما  اعة  -
 ج   من الالدم ب اب موبعة وحجمه.

وجول عدل تاير من اآلباك المن لية التي  -
 تعتمد علع الاصال المائي.

 تجهي  اكت لانا    ان جديد. -

 % 30اكتفاع م اة الفابد في المياه  -
 حاجة بعض ال او  إلع ااتادا . -
ميكروت في عدم تفاية تمية المياه التي تض ها  -

 فترم الصي .
 دغر حجم ال  ان ووجول تشققات فيه. -
 اكتفاع عدل من االحيا  ال كنية عن ال  ان. -
 عدم وجول تموي . -
إجرا ات وبيول االحت  .  بالتاكم في تمية  -

 الض (

تو   500بنا    ان جديد اعة  -
في مناقة مرتفعة أكثر من ال  ان 

 القديم وديامة ال  ان القديم.
 ية التاتية للمياه.تاوير الان -
 يالم تمية المياه في الصي  من  -

 المصدك.

عدم تفا م الانية التاتية لشاكة  -
 المياه وال  ان واكتفاع م اة الفابد
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حي
لص

م ا
صر

ال
 

 القرو المجاوكم.بالن اة موبع الالدم المرتفع  -
حرم المواين علع تنفي  ت ا المشروع  -

 وااتعداله للم اتمة في تااليفه.
 التموي  ال اكجي.فرم الدعم و  -

عدم وجول شاكة در  داي إفافة الع التالفة  -
 العالية امشائها.

 عدم وجول مااة معالجة للمياه العالمة. -
امتشاك الافر االمتصادية والتي تلوث الاوت  -

الجوفي والم كوعات وتتثر علع الانية المائي 
 التاتية

بيول وإجرا ات االحت   ال ي يمنع جريان المياه  -
 الع الوليان في مناقة ج العالمة

تنفي  شاكات در  داي ومااة  -
 معالجة.

 تنفي  شاكة لتصريف مياه اممااك -

افتقاك الالدم ل دمة الصر   -
 الصاي.

لبة
لص

ت ا
فايا

والن
ئة 

البي
 

لومم تمكب  6تمتل  الالدية أكت بم احة  -
 للنفايات.

الالدية تتابع عملية جمع النفايات من      -
 مقاو 

لناتو عن المنشآت الصناعية حرو التلوث الايلي ا -
 النفايات.

 امتشاك االمرات واالو لة الناتجة عن التلوث الايلي -
 امتشاك الافر  المااجر بين المنا  ( -
عدم وجول توعية للمواينين حو  القضايا الايلية  -

 والماافظة علع النظافة.

تاوير الانية التاتية الاكم النفايات  -
 الصلاة 

عية بتاايط إل ام المنشآت الصنا -
 الشرو  الايلية.

تنظيم المناقة الصناعية وتأتيلها  -
 وتعايد الشواكع المتلية اليها.

 تنفي  مشاكيع دديقة للايلة. -

 
فع  الانية التاتية الاكم  -

 النفايات الصلاة.
عدم جات ية الانية التاتية  -

للمناقة الصناعية  اآلثاك الايلية 
الناتجة عن تصاعد امتر ة 

 لمناقة الصناعية(والغااك من ا
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 تنمية االقتصاد المحلي  مجال 4.2

 1948إفافة إلع الوظائ  في القااع الاكومي والقااع ال ام والعم  لا   فل اين الماتلاة عاام  جماعين يعتمد اكان بلدية 
اعة لم تلفة المتعلقه بصنلوجول مقالع الاجر والمنشآت الصناعية ابكافة أمواعها تمصدك ل   كئي ي لل كان مظرا  صناعة علع ال

 .باالفافة الع النشا  ال كاعي والتجاكي في الالدم وبص وتشكي  حجر الانا  

   .بجميع القااعات بشك  عام اما القااع الصناعي فقد اوليه اتتمام  اماتتمام لجنة ت اي  االبتصال المالي كان 

بتصااالية فيمااا يتعلااط بكاا  ماان المجاااالت الفرعيااة التاليااة ع وفيمااا يلااي عاارت م تصاار التاام مااا جااا  فااي تشاا يص مجااا  التنميااة اال
 ع ال ياحةل ال كاعة لالتجاكم وال دمات لالصناعة والعم  والااالة

 

 

 

 



24 

 

 

المجال 

 الفرعي

ألولوياتوا االحتياجات المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية أهم القضايا األساسية في هذا  

 المجال

لة
طا

لب
وا

ل 
عم

وال
ة 

ع
نا
ص

ال
 

فر الايلة المناااة ل اتثماك وتوفير فرم تو  -
 عم .

وجول مناقة دناعية في الالدم يعم  فيها عدل  -
 عام . 1300كاير من العما  ي يد عن 

 .الموبع الجغرافي -
 

 

عدم وجول مت صصين للمتابعة الميدامية  -
 والتأكد من االلت ام بشرو  العم .

عدم توفير الاماية القامومية والش صية  -
 الميدامين إن وجدوا.للمتابعين 

 .او  التنظيم والعشوائية في العم  -
 

توفير توالك مت صصة وات  ارم  -
لتقديم المشوكم والنصح مداا  

 المنشآت الصناعية 
عم  شراكات ما بين القااع ال ام  -

 والقااع العام .
تنظيم العم  من با  الجهات  -

 الم تصة.
توفير مراباين ومشرفين فمن توالك  -

 الالدية.

ر بيلة مناااة للعم  والعاملين في توفي -
 الصناعيةالمناقة 
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ات
خدم

 وال
جارة

الت
 

الانا  عليها  وجول مناقه دناعية يمكن  -
 وتاويرتا.

 توفر الافا ات العلمية والارفية والصناعية. -
الموبع المتوا  للالدم حيت تعتار حلقة ود   -

 بين أكثر من برية .
لمتمي م توفير المالم ال ام وات النوعية الجيدم ا -

 في دناعة الاجر

عدم وجول بنية تاتية م ئمة للمناقة  -
 الصناعية.

ااتن ا  الم احات ال كاعية وااتغ لها   -
 للمقالع والا اكات.

االاته ف ال ريع للشواكع واالكدفة  -
والجدكان اااتنالية ب اب مروك 

الشاحنات الثقيلة من والع المناقة 
 .الصناعية

في الالدم بما  تع ي  الايلة االاتثماكية -
 يشجع المشاكيع المتوااة والاايرم

تاوير المناقة الصناعية وت ويدتا  -
 بالانية التاتية الم ئمة  

تنظيم العم  بالمناقة الصناعية بما ال  -
 يتثر علع النشا  الايلي للمناقة

ايجال يرو بديلة للشاحنات العاملة في  -
المناقة الصناعية  اكج حدول 

 ي الالدمالتجمعات ال كامية ف
إعالم تأتي  الارو المتضركم من النق   -

 المناقة الصناعية غير المنظم من

 
م ئمة للمناقة عدم وجول بنية تاتية  -

 الصناعية ووات متالاات بيليه
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عة
را

لز
 ا

 إمكامية تنظيم الم اكع  اكج المنايط ال كنية. -
وجول اكافي  كاعية  صاة ووجول م احات  -

 بابلة لل كاعة. 
جات الم اكع الايوامية في تصنيع اات دام م ر  -

ال مال الاايعي وتوفير الاابة من     مصنع 
 بالالدم

 توفير فرم عم  للعديد من العما  وامار. -
 وجول جمعية  كاعية في الالدم. -
موعية  ي  ال يتون وات موادفات عالية تما  -

 يوجد    تعالة  ي  بالالدم

عدم تنظيم منايط  ادة بالمجا   -
 ال كاعي. 

م التشجيع للمشاكيع في المجا  عد -
 ال كاعي والايوامي وحمايتها.

 عدم وجول مصدك مياه لل كاعة. -

 لط فرم ل يالم االمتاج في المجاالت  -
ال كاعية والثروم الايوامية  وتوفير اوو 
 للمنتجات ال كاعية مث   ي  ال يتون 

التشجيع علع التصنيع الغ ائي  -
 للمنتوجات ال كاعية للمناقة

نية التاتية للقااع ال كاعي   فع  الا -
يرو ل أكافي غير م تغلة ل ومياه 

 الري ل الثقافة ال كاعية الاديثة(
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حة
سيا

ال
 

 واعالمكامية تنظيم وترميم موابع التراث الثقافي إم -

 تأتيلها.

 وجول جمعية اياحية مشترته بها الالدم.  -

اهولة فتح مجا  لل يا  للودو  ل ماكن مظرا  -

 جي ال ي تمتا  به الالدم.للموبع االاتراتي

توفير فرم لل دمة المجتمعية بالتن يط مع  -

الجامعات ايصا  فاره جيده عن االماكن 

 ال ياحية

تأثير القااع الصناعي علع بعض  -

 االماكن ال ياحية. 

عدم وجول يرو جيده للودو  لاعض  -

 االماكن.

عدم وجول تعاون مشترف بين الالدية ومن  -

كم ال ياحة( و ا تم من وو اال تصام 

 اعاا  بوم أكار للقااع ال ياحي.

بما موابع التراث الثقافي اعالم ترميم  -

يتنااب وترتياها لل ياكات اوا  الرح ت 

 او ال يا  من ال اكج

التشجيع علع عم  أماكن ترفيه برياه  -

 من االماكن ال ياحية للافاظ عليها.

فع  القدكم علع إعاا  بوم اكار له ا  -

فع  الدعم له  القااع فض  عن

اوا  من و اكم ال ياحة او الالدية تما 

ان تناف فع  في مشر الوعي 

ال ياحي بالالدم والتعميم عار موابع 

التواد  االجتماعي عن معلومات 

 االماكن
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  مجال التنمية االجتماعية 4.3

دية عية في الالمجا  ال دمات االجتما أنحيت تال ثقافة وغير والريافة وال ااعابةوووي  والمرأم بالتعليم والصاة  مجا ال اعنع ت ي
وفع  و شك  عام فانالمجا ؛ يعكس الم توو المعيشي واالبتصالي ويعتمد تاويره علع عدل وموعية ال دمات المتوفرم في ت ا 

ياما انها أحم ايا ولواالتتمامل علع الرغم من بنية تاتية جيدم  ال دمات االجتماعية في تافة التجمعات ال كامية بااجة للتاوير
 الي:دو  التتاون غير تافية لتغاية المناقة مترامية اميرا ل أو بااجة لتفعي  ومواكاة النمو ال كامي وفط ما تو موفح في الج
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المجال 
 الفرعي

 مجالأمم القضايا األساسية في مذا ال ألولوياتوا ايحتياجات المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية

ليم
لتع

ا
 

تناااااااب عااااادل الشاااااعب ماااااع عااااادل المعلماااااين  -
 بالمدكاة.

 وجول باعة اكت مناااة لانا  مدكاة. -
وجاااااااول م تاااااااارات ومكتااااااااات مدكااااااااية فاااااااي  -

 المدكاا والمرافط ام رو 
وجااااول م تااااارات ومكتاااااات مدكاااااية ومرافااااط  -

 ا رو 
الشعب مع عدل المعلمين في تنااب عدل  -

 المداكا

فمعظم المداكا التو يع الجغرافي غير منااب  -
 تقع فمن مناقة جغرافية واحدم.

عاادم أتليااة الماااامي المدكاااية  الثامويااة للاا توك  -
 واالاااية لإلماث (.

االكتظااااظ لا ااا  الصااافو  والم ااااحات وعااادم  -
 كفاية الم احات المدكاية .

 عدم أتلية الوحدات الصاية. -

الااجااااة الاااااع بنااااا  مدكااااااة حديثااااة مااااان  -
 يةالشرب م تل  المراح  في المناقة

الااجة الع مدكاة دناعية تون الالدم  -
مناقة دناعية بالدكجة االولع  ادة 
ان جماعين تشك  موام تجمع عمرامي 
لعدم برو مجاوكم    يتال مرلهل بيرمل 

 عوكيف(

عدم تفاية  الانية التاتية المتعلقة  -
 بقااع التعليم
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صح
ال

 ة

تااوفر مرتااا  داااي عالياااة المواداافات و اااه  -
اااياكم اااااعا   باافااافة الااع عاادم غاار 

مجه م بشك  تام  ولانه غير ُمّشغ  بشك  
 كام .

تااااااااااااوفر تااااااااااااالك ياااااااااااااي فااااااااااااي المجاااااااااااااالت  -
واال تصاداااات  الم تلفااااة وتناااااف ااااااتعدال 

 للعم  التاوعي .
تاااااوفر دااااايدليات بشاااااك  لائااااام علاااااع ماااااداك  -

 ال اعة
اتتمام الالدية و المجتمع المالي ومتا اته  -

 بتاوير ت ا القااع

مداك االااوع فاي عدم وجول يايب عام علع   -
 المرت  الصاي الاكومي 

اكتفااااااع عااااادل ياااااالاي ال ااااادمات التاااااي يقااااادمها  -
المرتااااا  الصااااااي فاااااي جمااااااعين ل أماااااا عياااااالم 
مرفااااع ال ااااكري فااااي حااااوكاه فتعماااا  فقاااا  يااااوم  

 واحد في االااوع.
عاااادم وجااااول عيااااالات ا تصااااام  وم تااااار و  -

 أشعة  في المرت  الاكومي.
 عدم توفر مرت  إاعا  ويواكئ. -
ل تايااار مااان اممااارات الم مناااة التاااي وجاااول عاااد -

 تاتاج الع متابعة وكعاية م تمرم.
عدم توفر االلوية و صودا الم منة بشك   -

 لوكي 

الااجااااااااة الااااااااع م تااااااااار ياااااااااي وأشااااااااعة  -
وعيااااااااااالات ا تصااااااااااام فااااااااااي المرتاااااااااا  

 الصاي وتاويره الع مرت  يواكئ.
الااجة الع يايب يواكئ وعيالات  -

اال تصام علع مداك ال اعة في 
 يالمرت  الصا

مادولية ال دمات الصاية المقدمة  -
وعدم تناااها مع االحتياجات المت ايدم 

للمواينين في ظ  وجول المنشلات 
الصناعية التي ت يد  اوكم تعرت 
 العاملين من االدابات بشك  يومي
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ر  و
ذ

اقة
يع

ا
 

 وجول برمامو التأتي  المجتمعي . -
تااااااوفر المتا ااااااات الداعمااااااة للعنايااااااة باااااا وي  -

 ة علع م توو الوين  االحتياجات ال اد
تااااوفر عاااادل ماااان المااااتتلين ماااان أبنااااا  الالاااادم  -

 والعاملين في ت ا المجا  .
اتتمام وتعاون أوليا  أموك ووي االحتياجات  -

ال ادة وكغاتهم توفير العناية والتأتي  
 ال ام بأبنائهم

عااااادم تأتيااااا  بعاااااض امبنياااااة والمرافاااااط العاماااااة  -
 المااااااااداكال العيالمالصااااااااايةل مانااااااااع  بعااااااااض
( لتقااا  وت ااج  حرتااة ووي االحتياجااات الالديااة

 ااعابة الارتية. ال ادةل  ادة ووي 
مقااااص التجهيااااا ات واملوات ال  مااااة لمماكااااااة  -

بعااااض ووي االحتياجااااات ال ادااااة لنشاااااياتهم 
اليوميااة  الارااااي الاهر ائيااة ل يابعاااتل برياا  

 للمكفوفين (
المتا ااات وات الع بااة بهاا ا المجااا  مااادولم  -

 النشا  .
 المالي المتوفر له ا القااع بلة الدعم -

افتتااا  أفاارع  ادااة بالمتا ااات الفاعلااة  -
 في ت ا المجا .

توفير بعض برامو الدعم ال ادة با وي  -
االحتياجاااات ال اداااة تالتأتيااا  وتااااوفير 

 االحتياجات ال  مة لهم.
فتح غرفة مصالك لألش ام ال ين  -

يعامون من دعو ات التعلم في 
 المداكا اماااية.

المقدماااة مشااا ام مااان فاااع  الاااارامو  -
ووي االعابااااااااة وعاااااااادم تااااااااوفر ال اااااااادمات 

 الاافية

كرة
لمب

ة ا
فول

والط
رأة 

الم
 

 توفر عدل من الن ا  ال ريجات. -
كغاة الن ا  وال ريجات تاديدا بتاوير   -

 أمف هن.
تقا  المجتمع ل روج المرأم للعم  والمشاكتة  -

 في الايام العامة.
 متا ات أتلية تعنع بقضايا المرأ وجول -

لانية التاتية التي ت توعب الن ا  في فع  ا -
 العم .

فع  التموي  وبلة المشاكيع المناااة  -
 للن ا .

التشاي  مع المتا ات الداعمة للن ا   -
 واميفا .

توفير فرم عم  فمن مشاكيع فرلية  -
 لقااع الن ا  العام ت.

توفير برامو  ادة لأليفا  تعنع  -
 برعايتهم

 مادولية الارامو واممشاة الموجهة -
لقااع المرأم والافولة وعدم وجول 

 متنفس ع حديقةع
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رية
بش

د ال
وار

الم
 

 وجول م اة تايرم من فلة الشاا . -
وجول م اة عالية من حملة الشهالات  -

 فأعلع. االاكالوكيو 
 بدكم ت ا القااع علع القيالم والتاوير. -

فع  الاينة التاتية ال ادة بالمواكل  -
 الاشرية.

لية لدو ت ه فع  القدكات والمواكل الما  -
 المواكل الاشرية. 

 عدم ااتيعا  اوو العم  لل ريجين.  -
 

 بنية تاتية لتاوير المواكل الاشرية. -
تشجيع المشاكيع الصغيرم الاتيعا   -

 إيجال أعدال أكثر من ال ريجين.
توفير مراك  تدكيب مهني لألعما    -

 المهنية للشاا .

بلة فرم التأتي  والتدكيب ال ادة  -
 بفلة الشاا .

  الانية التاتية والمرافط ال ادة فع -
 بالمواكل الاشرية.

فع  القدكات والمواكل المالية لدي  -
 ت ه الفلة.

 اوو العم  لل ريجين.  عدم ااتيعا -

قاف
الث

 ة
راث

والت
ضة 

لريا
وا

 

وجول باعة اكت شاه جات م وال تاقي  -
 اوي تأتيلها وتجهي تا

إمكامية ااتغ   المشروع تمصدك ل    -
 بشك  عام للالدية وللالدم

وجول  ارات ومشاا  كيافيين في الالدم  -
 إفافة الع فربة كيافية فاعلة

وجول موام النالي كيافي بااجة لدعم  -
 وتأتي  لتاون أفض 

 مقص التموي  -
 بلة اممشاة الريافية -
عدم تفعي  النالي الريافي والافا ات  -

 وأداا  ال ارات والمهتمين به ا المجا 
 

اجات ال  مة توفير اامكاميات واالحتي -
الاتاما  الملعب الموجول 

 حاليا تأتي (.
إفافة إلع مقرات متتلة وتلاي حاجة  -

الشاا  في المجالين الريافي والثقافي 
 لا  الجن ين

إيجال لعم مالي ومعنوي ولوج تي  -
للتشجيع علع تنفي  أمشاة كيافية 

 وثقافية وم ابقات به ا المجا 
 توفير مراك  تدكيب م تصة -

لتدكيب والتأتي  وتنمية بلة فرم ا -
 القدكات ع عدم وجول ملعب كيافيع
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 مجال اإلدارة والحكم الرشيد 4.5

 
د عيدااإلاكم الاااواكث؛ فعلااع امماان و   فااي تاا ا المجااا  بشااك  كئي ااي علااع الت اااي  والتنظاايمل والانااا  المتا ااي للالديااةل و ياارتيااتم الت

بااجااة الااع تاااديت ماان اجاا  تجاااو  مشاااك  الااارو والعااروت  لااي بااديم تيك ماان وجااول م ااا  الديااة الت اااي  والتنظاايم تعااامي ال
ادياد تنظايم امكافاي الوابعاة فامن التوااع وإيجاال وتو التوااع العمراماي؛ التنظيمية بماا يتناااب ماع الوفاع القاائم و ماا يتناااب ماع 

الناااا مااان اااااحات عاماااة وحااادائط أكافااي عاماااة الااااتغ لها للمصااالاة العامااة بماااا يتناااااب ماااع ال يااالم ال اااكامية ويايعاااة حاجاااات 
 ومنايط تصني  تجاكي.

وأما علع دعيد تش يص وابع العم  المتا ي وال ي من شأمه م ااعدم الالدياة فاي تادياد جواماب القاوم والضاع  فاي عما  الالدياة 
 ا   لقاا ات  من أج  وفع مقترحات وكؤية لعملية التاوير االاكي وتعا   العما  المتا اي المانظم؛ فقاد تام تشا يص الواباع مان

  ي. مع الموظفين ووي الشأن بم توياتهم الم تلفةل وت ل  االي ع علع النظام الدا لي في الالديةل من با  لجنة الانا  المتا

 وجاول منشاآت داناعية وتجاكياة تا ل  ماعوتااويره اايما ماع  االمان والااواكث ولم يغف  التش يص في ت ا المجاا ل االتتماام بواباع 

 .  داي حديت ولان بااجة الع تفعيله بشك  افض  توفر مانع مرت
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المجال 

 الفرعي
 أمم القضايا األساسية في مذا المجال ألولوياتوا ايحتياجات المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية

رث
كوا

ة ال
دار

 وإ
من

األ
 

وجول عدل من امفرال المتتلين والقالكين  -

 مي.علع القيام بمهام الدفاع المد

وجول عدل من امفرال يوجد لديهم لوكات  -

 إاعا  يمكن اااتفالم من  اراتهم.

 

 عدم وجول مرت  شرية في الالدم. -

 عدم وجول مرت  للدفاع المدمي. -

 عدم وجول مرت  يواكو . -

عدم وجول عدل تافي من امفرال المتتلين   -

 والقالكين علع القيام بمهام الدفاع المدمي

 مرت  لفاع مدمي متت . -

 إيجال مرت  إاعا  ويواكئ وإمقاو. -

تدكيب وتأتي  الم يد من امفرال  -

كمتاوعين في مجا  الاواكو  والدفاع 

 المدمي

فع  ال دمات المقدمة بقااع  -

 الاواكئ.
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ظيم
التن

ن و
خطي

الت
 

 عليه.      وجول م ا  تيكلي مصالو  -

 وجول موام بائمة لمناقة دناعية.   -

 

وجهات عدم م ئمة الم ا  الهيكلي للت -

 العمرامية للالدم.  

المناقة الصناعية غير منظمة والتلوث   -

 الايلي الناتو عنها تاير.

عدم وجول ت وية لألكافي مما يضع    -

إثاات الملايةل وينتو عن ول  اافراك 

بال لم امتلي متيجة ال  فات علع حدول 

 االكافي.

 مناقة ج. باتجاهعدم إمكامية ات اع الالدم   -

لألكافي يا   ت ويةمشروع عم    -

 مشاك  الملاية. 

 أكثرتواعة الم ا  الهيكلي ليكون  -

 م ئمة الحتياجات الالدم. 

  تنظيم المناقة الصناعية.   -

 الفني في الالدية تدكيب الاالك  -

تواعة الم ا  الهيكلي للالدم بما   -

يتنااب مع احتياجات الالدمل وت وية 

 فيامكا
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طوي
الت

 ر
در

البل
س 

مجل
ي لل

سس
مؤ

ال
 

بلدي منت ب حديثًا في  سوجول مجل -

2017. 

وإلاكيين فنيان  وجول يابم من الموظفين -

 وووي  ارم. نمتتلي

 وجول مظام مالي وإلاكي. -

 موظفي الالدية من ت  الجن ين -

 غيا  آلية للع بة مع الجمهوك. -

 دغر م احة مانع الالدية. -

مادولية تفا م بعض العاملين وحاجتهم  -

 للتدكيب

 

 ع الجمهوك.مظام للتعام  م -

مانع جديد ووااع للالدية مع ااحة  -

 ادة بالمعدات واآلليات التابعة 

 للالدية.

لوكات تدكياية للموظفين ت  ح ب  -

 ا تصاده.

تعالة بعض الموابع الوظيفية و ادًة  -

 فنيي ال دمات.

االمكامات والمواكل المالية مادولية  -

المتوفرم للالدية لتغاية االحتياجات 

 يرية.التشغيلية والتاو 

مادولية تفا م بعض العاملين وحاجتهم  -

 للتدكيب وتاوير القدكات
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مة
حوك

و ال
دة 

لقيا
ا

 

وجول ايااات تجاه متالاات المواينين  -

 الالدية.و دمات 

معرفة المجلس الالدي بال ا  التنموية  -

 القااعية.

 امتظام اجتماعات المجلس الالدي. -

متتلين للقيام بامعما   وجول موظفين -
 م وبابليتهم للتاوير.المنوية به

 

 وامتدا  بااجة إلع وفو  أكثر. ةالرؤي -

عدم وجول ايااة لتاوير شراكات مع القااع  -

 ال ام.

عدم عقد لقا ات مجتمعية بشك  تاٍ  مع  -

 المجتمع المالي.

 عدم إعدال عم   ا  تافية ت دم الالدم. -

 

تاني مادأ الت اي  في العم  االاكي  -

 للالدية.

 

الدية والتواد  مع مظام لعم  ال وفع -

 االجتماعيةالمكومات 
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ظيم
التن

ة و
دار

اإل
 

توفر التانولوجيا بما في ول  أجه م  -
 الامايوتر والاابعات واامترم .

او  يتم تاايط مظام أكشفة للوثائط  -
 .2018عام  والملفات متاوك مع بداية

 توفر موبع إلاترومي للالدية. -
ت عع الالدية للتا ين الم تمر في تقديم  -

ل من     عم  مشاكيع جديدم  دماتال
وتاوير المشاكيع القائمة وتاوير تالك 
الموظفين وعم  لوكات تدكياية 

 للموظفين.
التقييد بدجرا ات العم  بشك  لائم من  -

 با  جميع امش ام المعنيين.
 وجول م تشاك بامومي للالدية. -
 

مواينين  الاتقاا مانع الالدية غير مهيأ  -
ال ادة  الحتياجاتابشك  عامل ومن ووي 
 بشك   امل لاومه بديم.

 الموبع االاترومي للالدية غير فاع . -
حاجة الالدية للتواد  والتشاي  مع واائ   -

ااع م الم تلفةل وأيضًا التشاي  مع الالديات 
ام رو والمجتمعل بهد  عم  مشاكيع 

 مشترتة.
حاجة الهيك  التنظيمي للالدية للتاوير  -

 كموظ  ع بات عامة

 اوير الهيك  التنظيمي للالدية.ت -
التواد  والتشاي  مع الالديات ام رول  -

 وواائ  ااع م الم تلفة والجمهوك.

 ك الهيك  التنظيمي للالدية.تاو  -
توفر املوات والمعدات ال  مة التي  -

 ت دم الالدية والالدم.
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ية.
مال

ة ال
دار

اإل
 

االاكم المالية بشك  عام جيد جدَا في  -
 .الالدية

 .مدبط ح ابات بشك  انوي  وجول -

عدم بيام الالدية بام ت للتارعات لتنفي   -
 مشاكيعها.

حاجة الالدية إلع تدكيب الموظفين بشك   -
 م تمر في االاكم المالية.

عم  حم ت بم تل  أمواعها لتنفي   -
 المشاكيع الم تلفة

عم  حم ت بم تل  أمواعها لتنفي   -
 المشاكيع الم تلفة
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 االستراتيجي اإلطار التنموي .5

 الرؤيا التنموية  5.1

 
 
 
 
 
 

 واألهداف التنموية والبرامج التنموية ومكوناتها ومؤشرات القياس القضايا 5.2

 الي علععم  علع تاقيط امتدا  التنموية التي تم وفعها من أج  معالجة القضايا المجتمعية الملاة والتي أكد المجتمع الم
قد فتمعية؛ جتهال ومن     اللجان المشكلة من المجتمع المالي؛ وتي لجان مجاالت التنموية المجأمها امولويات التي يجب معال

عن كغاة  ر بدوكتاومتشرات بياا املا  لها بما ياقط امتدا  التنموية والتي تعا  المشاكيع(تم تاديد الارامو التنموية ومكوماتها 
 . جماعين بلدية ة ووات االتتمام المشترف ل كان مناقة المجتمع المالي في معالجة القضايا وات امولوي

لمجاالت ( في ال اة؛ فيما يل ص الجدو  التالي ا8.2 في الملاط كبم   المشاكيع(الارامو  الاام  لمكوماتوبد ألكج التودي  
 التنموية والقضايا وات امولوية والارامو التنموية المقترحة ومكوماتها:

 
المجا  
 التنموي 

 االتدا  وترتيب االولويةة القضي

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ل ا
مجا

 
 فع  الانية التاتية بكافة بااعاتها 

 شاكة الارو الدا لية في الالدم  تأتي   وتواعة -

 ير الانية التاتية لقااع المياه تاو  -

 تاوير شاكة الاهر ا  و ايجال مصالك -

ة عدم وجول شاكة تهيلة واائ  لمعالجة مشكل -
 در  داي 

 تهيلة المعالجة المنااب للم لفات دناعة الاجر  -

ية 
تنم

ال 
مج

اد 
تص

ايق
حلي

الم
 

 

عة الااجة لتنظيم و يالم االتتمام بالقااعات االمتاجية  و ادة ال كا 
 النهوت بالانية التاتية للقااع ال كاعي وتاوير  - ودناعة الاجر(

قويُة  ,يدةإدارتها رش ,اقتصادما موجه, بنائها منظم,جبال, عريقة كالزيتون, بيئتها صحية آمنةشامخة كال "
 بأملها, ترنو نحو مستقبِل واعد""

 



41 

 

لصناعة بالقوامين و  فمان الت ام بااع ا -
د  بالمتالاات الايلية والفنية واممن وال  مة  وتأكي

 ول  من     الالدية والجهات وات الصلة 
تشجيع االاتثماك في دناعة الاجر بما ياقط  -

 متالاات التنمية المالية 

عية
تما

يج
ة ا

نمي
 الت

جال
م

 
 

 معدم تفاية  الانية التاتية المتعلقة بقااع التعلي
 كفع م توو الانية التاتية في بااع التعليم   -
 الاد من مشكلة االكتظاظ في الصفو   -
 التو يع الجغرافي المنااب للمداكا -

 مادولية ال دمات الصاية المقدمة وفع   دمات الاواكئ 
 تاوير م توو ال دمات الصاية المقدمة  -
 كفع الجات ية و االاتعدال لمواجهة الاواكئ  -

ول لية الارامو واممشاة الموجهة لقااع المرأم والافولة وعدم وجمادو 
 متنفس

 ايجال مرافط ل دمة المرأم والاف  . -
 تفعي  برامو وامشاه ل دمة المرأه والاف   -

 الااجة لتوفير  متالاات بااع الشاا 
 العم  علع توفير مرافط  ادة بالشاا  -
 ية في الالدم تفعي   المتا ات الريافية  والشااب -

رة 
يدا

ل ا
مجا

شيد
الر

كم 
والح

 
 الااجة لتواعة الم ا  الهيكلي والتقيد به 

 يالم الاي  التنظيمي المتا  للتواع العمرامية  -
 االبتصالية والمرافط العامة  واممشاة
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 المشاريع التنمويةومكوناتها/البرامج  .6

 يع المقترحةالبرامج ومكوناتها/المشار 6.1

 

المجال 
 المكونات المؤشرات البرامج ايمدام القضية التنمور 

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ل ا
مجا

 
 

فع  الانية التاتية 
 بكافة بااعاتها

شاكة الارو الدا لية  تأتي   وتواعة -
 في الالدم 

برمامو تاتي  وتواعة  -
 الارو الدا لية  

 .يو  شاكة الارو   -
 .يو  الشاكة لا   الهيكلي -
 .يو  االكدفة -

 كم  2باو   شط يرو جديدم  -

م 6تعايد يرو لا لية بعرت  يرو بائمة تأتي  -
متر باافافة الع بنا  جدكان 4300و او   

 اامدم في عدم منايط   

تاوير الانية  برمامو - تاوير الانية التاتية لقااع المياه . -
 التاية لقااع المياه

 .كم  28يو  شاكة تو يع المياه  -
 .كم  280ته ان اع2وجول    -
 %30م اة الفابد  -

من      كفع الاابة الت  ينية للمياه في الالدم -
 كو  500بنا  حاوو  ما  جديد ب عة 

 امشا     ماب  ومرفقاته   -

 تاتي  وااتادا  ال او  التالفة    -

 تواعة مااو  دمة شاكة المياه  -
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 تاوير شاكة الاهر ا  و ايجال مصالك -
تاوير و تواعة  برمامو -

شاكة الاهر ا  و توفير 
 مصالك بديلة للاابة 

 .كم35يو  شاكة الاهر ا   -
 .ماو  60عدل الماوالت  -

 اكج مااو الم ا  تواعة شاكة الاهر ا  -
 الهيكلي 

 كفع القدكم الاهر ائية في الالدم -

 العامةوالماامي توليد يابة بديلة في المرافط  -

جة مشكلة عدم وجول تهيلة واائ  لمعال -
 شاكة در  داي 

برمامو توفير  دمات  -
 وجول شاكة در  داي - الصر  الصاي

اعدال لكااات وم ااات وتقدير التالفة لشاكة  -
ومااة تارير للصر  الصاي بالتعاون مع 

  مشروع ابليمي( القرو المجاوكه
تهيلة المعالجة المنااب للم لفات  -

 دناعة الاجر 
ت برمامو معالجة م لفا -

 دناعة الاجر
اعدال لكااات  ادة بم لفات دناعة الاجر  - وجول الافر وم لفات المااجر -

 وفعوتنفي  مشاكيع تجرياية  وات ع بة فيها و 
 امظمة  ادة بها 

حلي
الم

اد 
تص

ايق
ية 

تنم
ال 

مج
 

 

الااجة لتنظيم و يالم 
االتتمام بالقااعات 
االمتاجية  و ادة 
ال كاعة ودناعة 

 (الاجر

انية التاتية للقااع ال كاعي النهوت بال -
 وتاوير 

برمامو تاوير بااع  -
 ال كاعه

عدل الدوممات ل كافي الغير  -
 م تصلاة .

وجول م احات مقالع حجر غير  -
 م تغلة .

 شط وتاتي  يرو  كاعية  -

ااتص   مقالع الاجر القديمة وااتغ لها في  -
 ال كاعه .

 ااتص   اكافي  كاعية  -

بااع الصناعة بالقوامين و   فمان الت ام -
بالمتالاات الايلية والفنية واممن 

وال  مة  وتأكيد  ول  من     الالدية 
 والجهات وات الصلة 

برمامو متابعة تنفي  بوامين  -
ومتالاات ال  مة الفنية 

ومتالاات القامون  والايلية
ا في ول  بامون التنظيم بم

 واالبنية.
 

منشلات وجول عدل من الا اكات وال -
 ال ادة بقااع الاجر

امشا  وحدم  لضمان مراباة تنفي  بوامين  -
 ومتالاات ال  مة الفنية والايلية
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تشجيع االاتثماك في دناعة الاجر  -
 بما ياقط متالاات التنمية المالية 

برمامو تاوير دناعة  -
 الاجر 

وجول عدل من الا اكات والمنشلات  -
 ال ادة بقااع الاجر

 اوير دناعة الاجر اعدال لكااات لت -

 اعدال  ا  ت ويقيه   لصناعة الاجر  -

عية
تما

يج
ة ا

نمي
 الت

جال
م

 
 

عدم تفاية  الانية 
التاتية المتعلقة 
 بقااع التعليم

كفع م توو الانية التاتية في بااع   -
 التعليم 

برمامو تاتي  المداكا  -
القائمة و امشا  مدكاة 

 جديدم
 

 عدل الا   في المداكا . -
 مداكا في الالدمعدل ال -

تاتي  مدكاة الانات االاااية   تاتي  ال احة  -
 للوكات المياه(

تاتي  مدكاة ال توك الثاموية  ديامة الشاابي   - الاد من مشكلة االكتظاظ في الصفو   -
)... 

 امشا  مدكاة جديدم ثاموية لل توك  - التو يع الجغرافي المنااب للمداكا -

مادولية ال دمات 
ة المقدمة الصاي

وفع   دمات 

تاوير م توو ال دمات الصاية  -
 المقدمة 

برمامو تفعي  وكفع م توو  -
 دمات العيالم الصاية و 

 توفير  دمات الاواكئ 
 وجول مرت  داي -

ت ويد العيالم القائمة بال دمات ال  مة وت ويدتا  -
بالاوالك العاملة بايت تصاح عيالم داية 

ب عام وممرفة وبابلة يعم  فيه ياي بدكجة ثالثه
لتقديم  دمات داية م تلفة باافافة الع 
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 الاواكئ 
كفع الجات ية و االاتعدال لمواجهة  -

 الاواكئ 

ال دمات الوبائية االاااية و دمات ع جية 
وفاودات م ارية يو  ايام االااوع باافافة 

الع ااتشاكات ت صصية لرعاية اممومة والافولة 
) 

مادولية الارامو 
اة الموجهة واممش

لقااع المرأم والافولة 
 وعدم وجول متنفس

 .ايجال مرافط ل دمة المرأم والاف  -
مشروع امشا  حديقة االم  -

 وجول حديقة عامة - والاف  

 اعدال الم ااات ال  مة العدال الاديقة  -

تفعي  برامو وامشاه ل دمة المرأه  -
 والاف  

ط تنفي  عماكم المشهد ال ادة بالاديقة  والمراف -
 وات الصلة 

 توفير االلعا   -

الااجة لتوفير  
متالاات بااع 

 الشاا 

 العم  علع توفير مرافط  ادة بالشاا  -
برمامو امشا  مرافط  -

  ادة بالشاا  مشروع 

 .عدل منت اي النالي الريافي -
 وجول ملعب ومالي كيافي -

 

الملعب و المرافط العامة تشم  ت  من    المدكج  -
الوحدات  و  االلاكه والغياك وغر  ال دمات وغر 

 الصاية ....(
تفعي   المتا ات الريافية  والشاابية  -

 امشا  مقر لنالي كيافي لشاا   - في الالدم 

شيد
الر
كم 
والا

كم 
اللا

  ا
مجا

 
 

الااجة لتواعة  
الم ا  الهيكلي 

 والتقيد به

 يالم الاي  التنظيمي المتا  للتواع  -
والمرافط  االبتصالية واممشاةالعمرامية 
 العامة 

برمامو تواعة وتعدي   -
 وجول م ا  تيكلي مصالو عليه  - الم ا  الهيكلي. 

تواعة حدول الم ا  التنظيمية  لتشم  المناقة  -
الارفية  والمقالع وفع االحكام التنظيمية 

ال ادةالتي تضا  وتنظم االات دام وتاقط 
 االاتدامة 

 إعالم النظر باات دامات امكافي لتشم  حدول -
 التواعة

 عالم النظر في العروت التنظيمية للارو إ  -
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 لبرامج ومكوناتها/المشاريعلالبعد )التوصيف( المكاني  6.2 

 امكافي ابامة وإمشا  توفر إلع عدم في ول  تم تاديد أماكن تنفي  العديد من المشاكيع غير أن تناف عدل من المشاكيع لم يتم تاديد أماكن تنفي تا ويعول ال اب
( 8.3. ال رائ  في الملاط  المشاكيع عليها واتعم  الالدية جاتدم وفي حا  توفر التموي  ال  م له ه المشاكيع علع توفير امكافي ال  مة ابامة المشاكيع عليها

الاعد المكامي لاعض المشاكيع التنموية. توفح   
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 والتقييم والمتابعة والسنوية الرباعية التنفيذ خطة .7

 تنفيذ الرباعية خطة ال 7.1

    

ر  و
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 اسم البرنامج

مج
برنا

م ال
رق

* 

 
اسم مكون 
البرنامج/ 
 المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 2021-2018خطة 
تصنيف مكون البرنامج/المشروعحسب 

 توفر التمويل

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

الهيئة  الصرم السنور 
غير الهيئة  الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك المحلية

 المحلية/الشريك

 متمنى محتمل مضمون  الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد 
القسم 
 المعني

حدد بند  دورما اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساممة

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساممة

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ا
 

برنامج تأميل 
وتوسعة الطرق 

 الداخلية 

EI
\01

 

مشروع شق 
EI وتاميل طرق 

\01
\01

 

888.68 222.17 222.17 222.17 222.17 888.68   
ب م 

 الهنداة 

دندوو 
تاوير 
وابرات 
 الالديات

و اكم الاكم 
 المالي
USAID 
 بكداك

مالي والاكي 
 فنيو 

 فني
مالي والاكي 

 فنيو 
مالي والاكي 

 فنيو 
 

بند ديامة 
 الارو 

00510604 
 688.68 الممولين   200.0

برنامج تطوير 
البنية التحية 
 لقطاع المياه

EI
\02

 

مشروع تاميل 
وتوسعة 

شبكة  المياه 
وانشاء 

حاووز وخن 
 ناقل

EI
\02

\01
 

ب م    1505   752.5 752.5 1505.0
 الهنداة

و اكم الاكم 
 المالي

 داكبك
USAID 

 

 فني
مالي والاكي 

 فنيو 
مالي والاكي 

 فنيو 
 

بند ديامة 
 شاكة المياه 
00512302 

 1502.0 الممولين 3.0

برنامج تطوير 
توسعة شبكة و 

الكهرباء و توفير 
مصادر بديلة 

 للطاقة

EI
\03

 

مشروع 
توسعة 

وتاميل شبكة 
 الكهرباء

EI
\03

\01
 

610.0 152.5 152.5 152.5 152.5 610   
ب م 

 هر ا الا

و اكم الاكم 
 المالي

 الاة الاابة.
 بكداك
KFW 

USAID 

 فني
مالي والاكي 

 فنيو 
مالي والاكي 

 فنيو 
 

بند ديامة 
 شاكة الاهر ا 
00513102 

 460.0 الممولين  150.0
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ر  و
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 اسم البرنامج

مج
برنا

م ال
رق

* 

 
اسم مكون 
البرنامج/ 
 المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 2021-2018خطة 
تصنيف مكون البرنامج/المشروعحسب 

 توفر التمويل

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

 الصرم السنور 
الهيئة 
 الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 متمنى محتمل مضمون  الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد 
القسم 
 المعني

حدد بند  دورما اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساممة

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساممة

برنامج توفير 
خدمات الصرم 
 الصحي     

EI
\04

 

مشروع اعداد 
دراسة 
لمشروع 

صرم صحي 
ومحطة تنقية 
" مشروع 
 اقليمي "

EI
\04

\01
 

ب م   50   50.0   50.0
 الهنداة 

و اكم الاكم 
 المالي
GIZ 

 فني
مالي والاكي 

 فنيو 

بند الصر  
 50.0 الممو  0 الصاي 

برنامج معالجة 
مخلفات صناعة 

 الحجر       

EI
\05

 

مشروع عمل 
دراسة 
لمعالجة 
مخلفات 
 الحجر

EI
\05

\01
 

ب م  20       20.0
 الهنداة 

و اكم الاكم 
 المالي 

معة النجا  جا
 الوينية

اتاال الاجر 
 والر ام

 فنيالاكي و 
     مالي 

 2700.68   353    20  50 3003.68 374.67 424.67 1127.17 1127.17 3073.68 المجموع الجزئي

جال
م

 
مية

تن
حلي 

الم
اد 

تص
ايق

 

برنامج تطوير 
 ةقطاع الزراع

EC
\01

 

مش   روع ش   ق 
وتامي                     ل 
واستص         ال  
اراض                     ي 

 زراعية

EC
\01

\01
 

70.0       70 
ب م 

 الهنداة 

و اكم الاكم 
 المالي

 و اكم ال كاعة 
االغاثة 
 ال كاعية 

 فني
 فنيوالاكي و 
 مالي

    

برنامج متابعة 
تنفيذ قوانين 
ومتطلبات 

السالمة الفنية 
 والبيئية  

EC
\02

 

مش                    روع  
انش   اء وح   دة  
لض                    مان 
مراقب   ة تنفي   ذ 
ق                       وانين 
ومتطلب            ات 
الس                 المة 
الفني                        ة 

 والبيئية

EC
\02

\01
 

50.0  50.0    50  
ب م 
 الهنداة

و اكم الاكم 
 المالي
دندوو 
تاوير 
وابرات 
 الالديات
KFW 

 فني
 مالي

 والاكي  فني
 مالي

 30 الممو  20 االلاكم العامة
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ر  و
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 اسم البرنامج

مج
برنا

م ال
رق

* 

 
اسم مكون 
البرنامج/ 
 المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 2021-2018خطة 
تصنيف مكون البرنامج/المشروعحسب 

 توفر التمويل

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

 الصرم السنور 
الهيئة 
 الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 متمنى محتمل مضمون  الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد 
القسم 
 المعني

حدد بند  دورما اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساممة

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساممة

برن      امج تط      وير 
 صناعة الحجر 

 

EC
\03

 

مشروع اعداد 
دراس                   ات 
لتط                     وير 
ص                   ناعة 
الحج                      ر 
والخط                  ن 

 التسويقية

EC
\03

\01
 

ب م  20       20.0
 هنداة ال

 الاكم المالي 
اتاال  الاجر 

 والر ام
 جامعة النجا 

 فني
 مالي
 

    

 30   20   90 50  0 0 0 50 0  140 المجموع الجزئي

عية
تما

يج
ة ا

نمي
 الت

جال
م

 

مشروع انشاء 
حديقة ايم 

 والطفل

SO
\01

 

مش                    روع 
انش اء حديق ة 

SO عامة
\01

\01
 

180.0 180.0    180   
ب م 

 الهنداة 

دندوو 
تاوير 
وابرات 
 الالديات

ني ومالي ف
 130.0 الممو   50.0 بند الاديقة  والاكي 

برنامج انشاء 
مرافق خاصة 

 بالشباب

SO
\02

 

مش                    روع 
انش  اء ملع  ب 
و مق   ر ن   ادر 

 رياضي

SO
\02

\01
 

ب م   1080    1080.0  1080.0
 الهنداة 

مجلس اعلع 
للشاا  
 والريافة

فني ومالي 
 والاكي 

 بند الملعب 
00550009 

30.0 
 

 1050.0 الممو 
 

برنامج تفعيل 
ورفع مستوى 
خدمات العيادة 
الصحية و توفير 
 خدمات الطوارئ 

 
 

SO
\03

مش                    روع  
تش                       يل 
العي                     ادة 

 الصحية

SO
\03

\01
 

150.0  150.0    150  
ب م 

 و اكم الصاة   الهنداة 
 فني والاكي 
 0 ال يوجد ومالي 

الممو  
 150.0  الشرتا (

تأميل المدارس 
القائمة وانشاء 

SO سة حديثة مدر 
\04

 

انشاء مدرسه 
SO حديثه

\04
\01

. 

ب م   980  490.0 490.0   980.0
 الهنداة 

و اكم التر ية 
 والتعليم 

فني ومالي 
الممو   0 ال يوجد والاكي 

 980.0  الشرتا (
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ر  و
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 اسم البرنامج

مج
برنا

م ال
رق

* 

 
اسم مكون 
البرنامج/ 
 المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 2021-2018خطة 
تصنيف مكون البرنامج/المشروعحسب 

 توفر التمويل

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

 الصرم السنور 
الهيئة 
 الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 متمنى محتمل مضمون  الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد 
القسم 
 المعني

حدد بند  دورما اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساممة

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساممة

تاميل مدرس ة 
البن                       ات 
ايساس        ية " 
س            احات و 

 دورات مياه"

SO
\04

\02
 

ب م   47    47.0  47.0
 الهنداة 

التر ية  و اكم
 والتعليم 

فني ومالي 
 والاكي 

بند ديامة 
 المداكا

00510801 
الممو   10.0

  الشرتا (
37.0 

تاميل مدرس ة 
ال                     ذكور 
الثانوي                   ة 
)ص                   يانة 
الش               بابيك 

)... 

SO
\04

\03
 

ب م   5   5.0   5.0
 الهنداة 

و اكم التر ية 
 والتعليم 

فني ومالي 
 والاكي 

بند ديامة 
 المداكا

00510801 
و  المم 1.0

 4.0  الشرتا (

 2351  91.0   -  -  0 2262 180 490 495 1277 180 2442 المجموع الجزئي

شيد
الر

كم 
الح

ة و
دار

اإل
 

برن     امج توس     عة 
وتع   ديل المخط   ن 

 الهيكلي 

GO
\01

 

مشروع تحديث 
وتعديل المخطن 

GO الهيكلي
\01

\01
 

ب م   40    40.0  40.0
 الهنداة 

و اكم الاكم 
 المالي 

فني ومالي 
 والاكي 

بند التصوير 
الجوي وتعدي  
وتاديت 
 الهيكلي

00510606  

الممو   20.0
  الشرتا (

20.0 

 20.0  20.0     0 40 0 0 0 40.0 0 40.0 المجموع الجزئي
 5101.68  484     110 2402 3183.68 864.67 919.67 2494.17 1307.17 5585.68 دوير أمريكي -المجموع الكلي )محتمل + مضمون( 

            110 دوير أمريكي -وع الكلي )متمناة( المجم
            5695.68 المجموع الكلي  لحجم المشاريع
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 مصفوفة خطة التنفيذ السنوية 7.2

 

قمه
رو

ج 
رنام

 الب
سم

ا
 

 
 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلف                   ة 
 Xالتقديري     ة 

1000$ 

تحضيرات يزمة  الجهة المرشحة للتمويل المرشحة للتنفيذ/اإلشرام الجهة 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

 الصرم الربع سنور 
الهيئة 
 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك المحلية

الربع 
 الربع الرابع الثالربع الث الربع الثاني األول

 
حدد القسم 

 المعني
حدد بند  دورما حدد الجهة

 الموازنة
قيمة 

قيمة  حدد الجهة المساممة
 المساممة

برنامج تأميل 
وتوسعة الطرق 

 الداخلية
EI\01 

 مشروع شق وتاميل طرق 

EI
\01

\01
 

222.17 55 55 55 57.17 
قس                      م 

 الهندسة 

صندوق 
تطوير 
واقراض 
 البلديات

وزارة الحكم 
 حليالم

USAID 
 بكدار

مالي وادارر 
 يوفن

مالي وادارر 
 فنيو 

مالي وادارر 
 فنيو 
 

بند صيانة 
 الممولين   50 الطرق 

172.17 
 
 

 وثائق عطاء

  172.17  50     57.17 55 55 55 222.17 المجموع الجزئي

برنامج تطوير 
البنية التحية 
 لقطاع المياه

EI\02 

مشروع تاميل وتوسعة شبكة  المياه 
EI ء حاووز وخن ناقلوانشا

\02
\01

 

752.5 188 188 188 188.5 
قس                      م 

 الهندسة

وزارة الحكم 
 المحلي
 بكدار

USAID 
 

 فني 
مالي وادارر 

 فنيو 
مالي وادارر 

 فنيو 
 

بند صيانة 
 749.5 الممولين 3 شبكة المياه 

 مخططات
 عطاء ووثائق

  749.5  3     188.5 188 188 188 752.5 المجموع الجزئي

طوير برنامج ت
وتوسعة شبكة 
الكهرباء و 

توفير مصادر 
 للطاقة  بديلة

EI\03 

 مشروع توسعة وتاميل شبكة الكهرباء

EI
\03

\01
 

152.5 38 38 38 38.5 
قس                      م 

 الكهرباء

وزارة الحكم 
 المحلي 

 سلطة الطاقة.
 بكدار
KFW 

USAID 

 فني  -
مالي  -

وادارر 
 فنيو 
مالي  -

وادارر 
 فنيو 

 

بند صيانة 
شبكة 

 الكهرباء
 115 مولين الم 37.5

مخططات 
 ووثائق عطاء

  115  37.5     38.5 38 38 38 152.5 المجموع الجزئي
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قمه
رو

ج 
رنام

 الب
سم

ا
 

 
 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلف                   ة 
 Xالتقديري     ة 

1000$ 

تحضيرات يزمة  الجهة المرشحة للتمويل المرشحة للتنفيذ/اإلشرام الجهة 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

الهيئة  الصرم الربع سنور 
 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك المحلية

الربع 
 األول

 الربع الرابع الثالربع الث الربع الثاني
 

حدد القسم 
 المعني

حدد بند  دورما حدد الجهة
 الموازنة

قيمة 
 المساممة

قيمة  حدد الجهة
 المساممة

مشروع انشاء 
حديقة ايم 

 والطفل
SO\01 

 مشروع انشاء حديقة عامة

SO
\01

\01
 

180 45 45 45 45 
قسم 

الهندسة 
 في البلدية 

صندوق 
تطوير 

اقراض و 
 البلديات
 

فني ومالي 
 وادارر 

 
 130.0 الممول  50.0 بند الحديقة 

مخططات 
  ووثائق عطاء

  130  50     45 45 45 45 180 المجموع الجزئي
  1166.67  140.5     329.17 326 326 326 1307.17 2018مجموع اإلنفاق الكلي للعام 
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 مصفوفة خطة المتابعة والتقييم 7.3

 

 البرنامج
مكونات 

البرنامج/المشاريع 
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة 

ية الحال
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على 
مصدر  امتداد سنوات الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة المسئولة 
عن متابعة 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى قياس المؤشر

 مجال البيئة والبنى التحتية

مو تأتي  برما
وتواعة الارو 

 الدا لية 

 
مشروع شط وتاتي  

 يرو 

 70 69 68 67 66 ارو يو  شاكة ال

ب م الهنداة 
 والمشاكيع

م ااات 
 وم ح ميدامي

ب م الهنداة 
 30 29.5 29 28.5 28 يو  الشاكة لا   الهيكلي  والمشاكيع

 16 14 12 9 6 يو  االكدفة 

برمامو تاوير الانية 
 التاية لقااع المياه

مشروع تاتي  وتواعة 
شاكة  المياه وامشا  

 ب حاوو  و   ما

 35 35 35 31 كم28 يو  شاكة تو يع المياه 

ب م الهنداة 
 والمشاكيع

 رائ  وم ح 
 ميدامي

ب م الهنداة 
 2 2 2 1 1 كو  280  ان اعته  2وجول  والمشاكيع

 %10 %10 %10 %20 %30 م اة الفابد 

 برمامو تاوير و
تواعة شاكة 

 الاهر ا  و توفير
 مصالك بديلة للاابة

اعة وتاتي  مشروع تو 
 شاكة الاهر ا 

 45 42 40 38 35 يو  شاكة الاهر ا  
 ب م الاهر ا 

وم ح    رائ
 ميدامي

ب م الهنداة 
 70 67 65 62 60 عدل الماوالت  والمشاكيع
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 البرنامج
مكونات 

البرنامج/المشاريع 
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة 

ية الحال
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على 
مصدر  امتداد سنوات الخطة

 أداة القياس المعلومات
الجهة المسئولة 

عن متابعة 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى قياس المؤشر

برمامو توفير 
 دمات الصر  

 الصاي

مشروع اعدال لكااة 
لمشروع در  داي 
ومااة تنقية ع مشروع 

 ابليمي ع

 1 1 0 0 0 ايوجول شاكة در  د
ب م الهنداة 
 والمشاكيع

 رائ  وم ح 
 ميدامي

ب م الهنداة 
 والمشاكيع

 مجال تنمية ايقتصاد المحلي
برماااامو متابعاااة تنفيااا  
بااااااااااوامين ومتالاااااااااااات 
ال اااااااااااااااا مة الفنيااااااااااااااااة 

 والايلية  

مشااااااروع  امشااااااا  وحاااااادم  
لضاااااامان مراباااااااة تنفيااااااا  
بااااااااااااااااوامين ومتالاااااااااااااااااات 
 ال  مة الفنية والايلية

 5 5 5 3 3 متتلين وجول موظفين 

 الالدية
تيكلية موظفو 

 الالدية
 الالدية

 2 2 2 1 1 وجول اياكم مراباة 

 مجال التنمية ايجتماعية

مشروع امشا  حديقة 
 االم والاف 

مشروع امشا  حديقة 
 االالدية 1 1 1 1 0 وجول حديقة عامة عامة

تقاكير ب م 
 الهنداة

 
ب م الهنداة 
 والمشاكيع

 

مشا  مرافط برمامو ا
  ادة بالشاا 

مشروع امشا  ملعب و 
 مقر مالي كيافي

النالي  800 800 800 455 455 عدل المنت اين للنالي الريافي
الريافي 
 والالدية

تقاكير ب م 
 الهنداة

ب م الهنداة 
 1 1 1 0 0 وجول ملعب ومالي والنالي الريافي

 1 1 1 0 0 مقر لنالي الشاا  
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 البرنامج
مكونات 

البرنامج/المشاريع 
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة 

ية الحال
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على 
مصدر  امتداد سنوات الخطة

 أداة القياس المعلومات
الجهة المسئولة 

عن متابعة 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى قياس المؤشر

  وكفع برمامو تفعي
م توو  دمات 
العيالم الصاية و 
توفير  دمات 

 الاواكئ 

مشروع تشغي  العيالم 
 الصاية

 غير مشغ  وجول مرت  داي
غير 
 مشغ 

تشغي  
 المرت 

تشغي  
 المرت 

تشغي  
 المرت 

 الالدية
تقاكير ب م 
 الهنداة

ب م الهنداة 
 والمشاكيع

تأتي  المداكا 
القائمة وامشا  
 مدكاة حديثة

 امشا  مدكاه -
 حديثه

تاتي  مدكاة  -
الانات االاااية ع 
ااحات و لوكات 

 مياهع
تاتي  مدكاة  -

ال توك الثاموية 
 ديامة الشاابي  

)... 

 25 28 30 35 35 معد  عدل الا   في الص 

 المداكا
م ااات 
 وم ح ميدامي

ب م الهنداة 
 والمشاكيع

 7 7 6 6 6 عدل المداكا في جماعين

 اإلدارة والحكم الرشيد
برمامو تواعة 
وتعدي  الم ا  

 الهيكلي

مشروع تاديت وتعدي  
 الم ا  الهيكلي

ب م الهنداة  4200 4200  4200 2912  2912 م احة الم ا  الهيكلي  لومم(
 والمشاكيع

 رياة 
الم ا  
 الهيكلي

ب م الهنداة 
 والمشاكيع
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 مقدمة عامة 

يعتبررا التيايررا التي يمررب بمثابررة وثييررة م مررة تسررتعات بال ااسررة والتحايررل الملمررل ةالررة المجرراال  التنمويررة لابارر    حيرر  

يجابيررة هررا المررتثاا  اإأاالحتياجررا  والي ررايا التنمويررة و  لتررب تعررانب من ررا البارر   مو ررحا  هررا الميررة   اأييرر ا التيايررا 

ررمررش يررأن  أش ي  مررا الرر   والسررابية لةررل  ترراي تنمررو   اأ الوا رر   ش  و  الع  ررة مررش االترر ي بيررةل نامررب وممررن   نارر مة 

 احتيرا التر     المناسربة الترب تعبرا نرش  ا تيرااتسر يل نمايرة وبالترالب وحالرة اليتانرا  التنمويرة الم تالرة التنمو  لابا   

 وتاةز نا  اأولويا  التنموية  ا  الع  ة. البا  

 اللنيررةالع يرر  مررش الاجرراش  بميررااةة واسررعة وأساسررية مررش المجتمرر  المحاررب وبتعرراوش ةبيررا مررش  بررلنرر ا  هرر ا التيايررا إتررا ليرر  

إنجاز نماية الت تيت التنمرو  لب ووزاا  الحةا المحاب ا   اات البا يا  بما ينسجا م  اتية من وق تتويا و و المت ممة 

الرر    المحارب لامر ش والبار ا  اللاسرتينية التنمرو  الت تريت لا يئرا  المحايرة اللاسرتينية وبمرا يتوالرق مر   ليررل  االسرتااتيجب

العالميررررة ومزايررررا )أئرررت ف يرررراةتب المجمونرررة  االستيرررراا  ف وا   ا  الع  ررررة  وب يررراااالجررراا ا  واأيو رررل المن جيررررة و 

تبرراي من جيررة   امرر  لجرراش العمررل المت ممررة بليرر    إنجرراز ماحاررة التيرر يامررش أجررل  لررف وب رر ف    (نمررال رر ما  االل

المرع  نار  ةالرة  ااسة اإمةانا  واستةياف جوانر  ال رعف نمل مح    وآليا  وا حة لتح ي  وا   المجتم  المحاب و 

ةرل  تراي تنمرو  مسرت  ف ليرتا مرش   لر  و ااسرة ن ا  تيايا بنتائ  تحايرل إ  ل نماية التي يا المستويا   حي  تا و 

 ن ا  التيايا التي يمب ال اا بالبا  .إ

مرش مااحررل إنر ا  ال ترة التنمويررة   -أينننحن ننح  ن - ررمش الماحارة اأولر   هترا إنر ا والرر   ييرتمل التيايرا التي يمرب 

بمجما ررا العرراا أهميررة نمايررة الت ترريت  و ررلالتررب تعنرراويش اللانيررة و اأساسررية والنا  مجمونررة مررش المحرراوا االسررتااتيجية

لمحررة نامررة نررش التجمرر  السررةانب التيايررا   ةمررا ويتنرراول الماجررو  منرر  هرر افاأمن جيررة وآليررة العمررل بررالتيايا و و  باالسررتااتيج

يايررا  ااسررت ا وهررب أابعررة الت اسررت  فالتنمويررة التررب و اليررة نامررة نررش ال يئررة المحايررة  ويسررات ال ررو  نارر  ةالررة المجرراال  

  مجرال اإ اا  والحةرا الايري ( اال تمرا    المجرال االجتمرانب تانا  أساسية وهب )مجال البنية التحتية والبيئة  المجرال 

حي  ي ا ةرل  تراي مسرت  ف الع ير  مرش المجراال  اللانيرة والترب ترا  ااسرت ا وتي يمر ا مرش  ر ل نمايرة تحايرل وجمر  

لررة ومررش ممررا ا متعرر     ةرر لف تررا تيرر يا ةررل  ترراي مررش اليتانررا  محررل ال ااسررة مررش  رر ل متيرراا  ومعاومررا  م تا

ونيات اليو  وال عف واللاا   الةمية والنونية المتياا باإ الة ال  تح ي     الية ونب   نش ةل مجال تنمو  استعاات
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 ليررل بعررات  تررتا التيايررا التي يمررب يررا ا اوأ  . ا  الع  ررةاأساسررية التنمويررة وأهررا الي ررايا   واالحتياجررا   والت  يرر ا 

 وال   يباز الجوان  الةمية لب ةل اليتانا  المتعاية بالمجتم  المحاب المست  ف. التجم  السةانب

 يأهمية وأهداف التقرير التشخيصي والتحليل التنمو 

التنموية  المجاال  لب مانيشج التنموية لبا  تحايل الوا   اليتانب والمجاال   ف التيايا التي يمب ال  تي يا و ي 

:مل ه ا التيايا نا  تحييق ما ياب  ل لف سيعالائيسية وبيةل تلمياب  

مجرررال البنررر  التحتيرررة والبيئرررة  المجرررال االجتمرررانب  المجرررال تانرررا  التنمويرررة الم تالرررة لاباررر   لرررب يالةالرررة  ااسرررة  .1

  أهررا الي ررايا التنمويررة والتررب ستسررت  ا والتررب سرريتا مررش   ل ررا تح يرر  اال تمررا    مجررال اال اا  والحةررا الايرري 

 لا تة ال امة بالبا  .  االستااتيجيةةم اجا  أساسية لب تح ي  التوج ا  التنموية واأه اف 

لي ررا مررش  بررل الج ررا  إترروليا  انرر   بيانررا  لةالررة اليتانررا  ولجميرر  الجوانرر  التنمويررة لابارر   ممررا يسرر ل الاجرروي  .2

 . ا  ال تة االستااتيجية وتنمية البا  ن إواالستلا   من ا لب الم تالة 

هرررا االولويرررا  و االحتياجرررا  أيجابيرررة والسرررابية لةرررل  تررراي محرررل ال ااسرررة و تيررر يا هرررا المتيررراا  اإأتح يررر   .3

 التنموية لب ةل مجال مش المجاال  التنموية لب البا   . 

 امررة بالبارر   والتررب ستيررةل نرر ا  وثييررة تي يمررية م مررة تا ررا وا رر  ةالررة المجرراال  واليتانررا  التنمويررة الإ .4

 ماجعية لةالة الج ا   ا ل البا   و ااج ا.
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 منهجية إعداد التقرير التشخيصي والتحليل التنموي 

جاا ا  مع  مش  بل من وق تتويا إة ليل  المح   تتيالت   ليل إل  باالستنا  التيايا ااتةز  من جية إن ا  ه ا

 أسالي  ست  ااابها إنجازش   ل مجمونة مش المااحل واأنيتة التب تا ن ا  التيايا مإ  حي  تا  اات البا يا ا  و 

 لي ا نا  النحو التالب:إ اإياا  يمةش والتب الت تيت  ليل  مش الواا   واأ وا 

لرب  ست  ام ااجل أو غياها مش المتسسا  وااللاا  مش أن ا ها البا ية  مااجعة ما تا إنجازه مش  ااسا   ام  ب .1

 .ن ا  التيايا التي يمبا     و تي يا الوا

الر  الج راز  باإ رالةنرابا  م ينرة الروزااا  الم تالرة لرب االستعانة بالع ي  مش الج ا  والممرا ا والمتسسرا  و  .2

  حيرر  تررا االسررتعانة بالمعاومررا  المتررولا  لررب نررابا ال تررة التنمويررة لمحال ررة اللاسررتينب و  لإلحمررا الماةررز  

ن ا   ائمة بمتياا  الييا  تي يا  اليتانا  التنموية الم ت  ثنا  نماية التحايل.أالة وا 

يجابيررة تح يرر  المررتثاا  اإو يتانررا  التنمويررة ال مسررتو  نارر  االسررتااتيجب والتحايررل شهتيرر يا الو رر  الرراا .3

 .اليتانا  مش  تاي لةل الماحة التنموية والي ايا االحتياجا  اهالسابية  وأو 

مرررة ل ااسرررة ةرررل  تررراي مرررش اليتانرررا  التنمويرررة و لرررف بعررر  تحايرررل تيرررةيل نررر   مرررش الاجررراش المجتمعيرررة المت م .4

  والترب نمار  نار  تير يا لب ةرل مجرال مرش المجراال  التنمويرةمحا  الع  ة وتح ي  ال باا  والم تميش أ

 .التنموية اليتانا  مش  تاي لةل االستااتيجب والتحايل المتياا  وتح ي  شهالو   الاا

ولرب حرول اليتانرا  الم تالرة ةر  حسر  مجالر  أنر ا  تيايرا إلمت ممرة ب ر ف متتالية لاجاش ا جتمانا اني   .5

و تانرر  الميترراي  حيرر  تررا مااجعررة وترر  يق التيرراايا المنلمرراة وجمع ررا معررا  ررمش هرر ا التيايررا مررش  بررل لايررق 

ة التيايا التي يمب بيرةل ن رائب مرش  برل لجنرة الت تريت التنمرو  االسرتااتيجب ةاجنر نتما او الت تيت االساسب 

 نايا ميالة نا  نماية الت تيت. 
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 صعوبات إعداد التقرير التشخيصي 1.3

 بعت ممةالمت  العمل ولجاش اأساسب الت تيت لايق واج  التي يمب التيايا ن ا إ ل  ان  و  إل  اإياا تج ا 

: ياب بما تا يم ا يمةشب والت  اإيةاال  

 ال لة متوستال   االستنا  تا حي  التنموية والمجاال  يتانا ال مش بةثيا المتعاية اليياسية اأا اا تولا ن ا .1
 . ليما ي ا المجاال  التنموية محل ال ااسة الاجنة جمايإ وأ المحال ة متوست وأ الغابية

 مير انب مسرل تنلير ب المت ممرة الاجراش  امر  حير  العامرة المتسسرا  وأ يرةلبا ا ل   البيانا  بعت تولا ن ا .2

 .اإيةاال  ه ه لتجاوز اليتانا  لبعت مبست

 حرررر ي  غيررررا من ررررا والمتررررولا البارررر   لرررربالتنمويررررة  المجرررراال  مررررش ةثيررررا نررررش   ييررررة حمررررائيةإ بيانررررا  يوجرررر  ال .3

 .  يق غيا وأ

 لةالرة تير يا ي را وانر  والسريما الن رائب التيايرا وةتابرة وتحايا را المعاومرا  جمر  بعماية المتعاق الو    يق .4

 البا  . لب التنموية اليتانا 

 المت ممة لب بعت االحياش.  الاجاش ن ا بأ لعي  الايا ا  المتعاية لم ئاا الو   تح ي  عوبةم .5

 مجال الدراسة 1.3

مش حي  جمانيش  ن ا ه نا  تحايل ن   مش المجاال  التنموية االساسية لب با   إثنا  أ بالتيايا التي يم انتم 

مش ثا تح ي  و   نيات ال عف والت  ي ا (ب ) نيات اليو  و اللاا و ستااتيجالتحايل االياا  و ن ا  المت ا  تي يا الوا   و 

انا  والمجاال  نا  ال  ه ه اليت اإياا ل لف يمةش   لي ايا التنموية ال امة بةل مجالاها االحتياجا  واالولويا  و أ

 -:النحو التالب

والبيئة التحتيةية البن مجال (:1) المجال التنموي  

 التاق والموام   1.1

لتا ة )الة ابا (ا 2.1  

المياه 3.1  

الماف المحب 4.1  
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البيئة والنلايا  المابة 1.5  

 

المجال االجتماعي(: 2) المجال التنموي  

التعايا 2.1  

المحة  2.2  

االي اا مش  و  االنا ة 2.3  

والتلولة المبةا  الماأ  2.4  

المواا  البياية 5.2  

الثيالة والايا ة والتاا  6.2  

المجال االقتصادي(:3المجال التنموي )  

العمل والبتالة  1.3  

المنانة والتجاا  وال  ما  3.2  

الزاانة 3.3  

مجال اإلدارة والحكم الرشيد(:4) المجال التنموي  

 اأمش والةواا  4.1

 الت تيت والتن يا  4.2

 التتويا المتسسب لابا ية 4.3

 الييا   والحوةمة 4.4

 اال اا  والتن يا  4.5

  اال اا  المالية 4.6
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 جماعين نبذة عن بلدة 

 

 لف ةان  تجم  و يل ة  ل بنب   امةآمن ا و لاعاما  وماتي  ن ا ةان  نباا  نش تجم  أ  يما جمانيش ب  ا االسا  نال 

غ يبا.  اية حول ا وسمي  ه ه اليا  بالجمانينيا  84و   جمع  لب السابق   .لاجيوش االس مية زمش الحاو  المايبية

 0222ويوج   اا  الب     ةا ا مساموش  0207ةما تا تي ياها لعاا  نسمة 7702حاليا  حوالب ن   سةاش جمانيش 

 :وها موزنيش نا  س  نائ   وهب  نسمة

 نائاة  ح  ناب  نائاة نوت 

 نائاة اياش   نائاة أبو نما 

  نائاة الزيتاو   نائاة م ينة 

 

االتجاها  ن ا الج ة المتاة نا  التايق الائيسب  باستمااا لبو العائ   ب واها لب المنتية السةنية التب تنم ه ه تتوزي

  ه ا النمو المستما لامنتية السةنية يتتا  المزير  مرش ال ر ما  تير ا المسم  نابا الساما  وهب الج ة الجنوبية لب البا  

 .ماةش تواج هاألاسةاش  ايبا  مش 

الزيتروش  تيرت ا لرب إنترا  زير    اليتاي الزاانب ةون را بار   ايليرة حيرأما بالنسبة لاحيا  اال تما ية ل ش البا   تعتم  نا  

( حير  تحترو  نار  نر   ةبيرا مرش المحراجا وممران  الحجرا والةسرااا  وممران  وياي  اليتاي المنانب )منانة الحجرا

لمنيروا  ومحر   واال االسلا  وممان  التو  ةما ييتغل ن   مش أبنائ را بالتجراا  حير  تنتيرا لي را محر   تجراا  الح ير 

ويعمرل الع ير  مرش أها را لرب أنمرال البنرا  وا  التموينيرة والم بر  واالح يرة  والموا  الغ ائية الاحوا والر واجش والمر موا  البنا 
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والتعميا  ا ا ا و ااج ا   ةما يعمل البعت لب الو ائف الحةومية وال امة واليتانا  اأهاية   وةر لف يعتمر  نر   مرش 

 .  والم ن سيش والمحاميش وغيا  لفات ا نا  الم ش الحا  ةاأتبااأهالب لب حي

 منطقة الدراسة 1.3

 وا تمرا يةواجتمانية( يمال ال رلة الغابيرة  وهرب  ا   مرائا جغااليرة نابا  )محال ةجمانيشتتناول ه ه ال ااسة با   

 تاتبت بيةل مبايا بالت تيت التنمو  لابا   نا م ا لب اللياا  التالية:

 الخصائص الجغرافية للبلدة 1.3 

  لموقعحو لعالقةح إلقليمية

   ةا   تحيت ب ا 61تي  با   جمانيش وست ال لة الغابية  إل  الجنو  الغابب لم ينة نابا  وتبع  نن ا ح:المو

 .   نينابو  وحوااه يا اما ا جنوبا    ياستيا وةلل حاا  و يا  غابا   زيتا ونوايف يماال 

 :ونا  ا ل الم تت ال يةاب 0100ا (  ونا  من 00222احة أاا ب با   جمانيش )تباغ مسح لمسا ة . 

  تتيةل أاا ب با   جمانيش مش ماتلعا  جباية وأاا ب س اية ووا  مباي وأها جبال ا جبل المزاا ح:لتضاريس

 .ا 082ا وجبل ال  ا نتااو   002ا وجبل الاا   700ال   ياتل  نش ستل البحا 

 ح.ا  ا ومعت ل ميل اباا  يت:  لمناخ

 الخصائص االقتصادية للبلدة 1.1
 

 نا  المواا  المتولا  لي ا  ويمةش تيسيا ه ه المواا  إل  ث ثة أنواي:البا   ا تما   يعتم 

 المواا  البياية وهب التب تتةوش مش اليو  العاماة والةلا ا . .1

 بيعية.المواا  التبيعية وهب المواا  التب تتولا لب منتية ما بموا  ت .2

المواا  اال تما ية وهب المواا  الناتجة نش اليياا باأنيتة اال تما ية الم تالة ةالزاانة والتمني   .3

 .والتبا ل التجاا 
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 البشرية الموارد 1.1

مش ن   السةاش اإجمالب  )وال    %15باليو  العاماة والتب تيةل ما نسبت  با   جمانيش تتمثل المواا  البياية لب 

 لف أش ال يش ها لب سش العمل مش  الزيا   السنوية( % 3.57 +ا 2001حما  العاا إحس  )نسمة  1117غ با

جمالب السةاش  ويمةش تمنيف اللئة العاماة إل  ن   ياائل وهب: المو ليش  إمش  %35السةاش ييةاوش حوالب 

 .مش اليو  العاماة لب البا   التجاا  الحالييش  المزاانيش والعمال  والج ول التالب يبيش نس  ه ه الياائل

لقوى العاملة في البلدةل توزيع الفئات بالنسبة( : 2.1جدول )  

 النسبة المئوية نوي العمل

 45 نمال

 20 تجاا

شو حالي  10 

شو مو ل  10 

شو مزاان  15 

لب محال ة نابا  2001لاسةاش ناا  المم ا : الج از الماةز  لإلحما  اللاستينب   التع ا  العاا  

( 2002)عمر( توزيع السكان في حسب فئات ال1.3دول )ج  

 % عددح الفر د  لفئةح لعمرية

 (0-4 )  1172 15.32 

(5- 14)  2230 27.2 

(15- 64)  3236 51.4 

لأةثا  65  337 4.37 

 100 1117  لمجموع

( توزيع السكان حسب فئة  6.8جدول رقم )نابا  ةلب محال  2011اللاستينب   التع ا  العاا لاسةاش ناا  لإلحما المم ا : الج از الماةز  

(7162ر و الجنس )لعما  
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(2002)جماعين ( نسبة السكان حسب الجنس في بلدة  1.4جدول رقم )  

   الفئة العمرية 

 مجموع غير مبين 65 + 15 - 64 0 - 14    

 %100.0 %0.1 %4.4 %51.8 %43.8 ذكور  

 %100.0 %0.0 %7.0 %52.3 %40.7 اناث 1997

 %100.0 %0.0 %5.7 %52.0 %42.3 مجموع  

 %100.0 %0.1 %3.0 %52.0 %44.9 ذكور  

 %100.0 %0.0 %5.4 %51.1 %43.5 اناث 2007

 %100.0 %0.0 %4.2 %51.6 %44.2 مجموع  

نابا  لب محال ة 2011اللاستينب   التع ا  العاا لاسةاش ناا  لإلحما المم ا : الج از الماةز    

(2002)جماعين ( الحالة التعليمية للسكان في بلدة  1.5) جدول رقم  

    1997     2007   

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور  

 %7 %12 %2 %14 %24 %4 أمي

 %83 %82 %84 %77 %73 %81 ثانوي فاقل

 %3 %2 %5 %4 %2 %6 دبلوم متوسط

 %6 %4 %9 %5 %1 %8 بكالوريوس

 %1 %0 %1 %0 %0 %1 دبلوم عالي فاعلى

 %0 %0 %0 %0 %1 %0 غير مبين

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

نابا  لب محال ة 2001اللاستينب   التع ا  العاا لاسةاش ناا  لإلحما المم ا : الج از الماةز    

(2002حسب الجنس و العالقة بقوة العمل/ )جماعين ( توزيع السكان في بلدة  1.6جدول رقم )  

قةحقوو ح لعم  لعال ناث إلح  لذكور    لمجموع 

 % عدد % عدد % عدد

 2502.0 1261 0.0117 102 0.1712 1152 ا تما يانييتوش 

 2500.0 2233 0.3173 1251 0.1602 272 ا تما ياغيا نييتيش 

 252202 12 0.0013 7 0.0001 4 غيا مبيش

 250.03 0020 251101 .020 ..2510 .031ح لمجموع

نابا لب محال ة  2001حما  اللاستينب  التع ا  العاا لاسةاش ناا الج از الماةز  لإل المم ا:  
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 الموارد الطبيعية واالقتصادية في بلدة جماعين:ح.05

 اأاا ررررب لررررب المتررررولا  والامايررررة المرررر اية ال امررررا  تعرررر   

لمرا  وتنيرة  ا تمرا يةأهميرة   ا تبيعرب ممر ا اللاستينية

سرراهمة لررب الن رروت باال تمررا   وا بررااز نبررا المل ررا مررش 

 المتج   . غيا التبيعية المما ا الوتنب  ةون ا مش

الر ول واليرعو    ال تمرا  هراا ا تمرا    اناوهب أي ا 

 حي  تتنوي ه ه الثاوا  بتنروي المنراتق الجغااليرة وت تارف

إلرررر  الرررر ه   مرررش منتيررررة إلرررر  أ ررررا   لمرررش الررررنلت والغرررراز

ار   جمرانيش الوا عرة اأبيت )الحجاا ( وهو ما تيت ا بر  ب

 لب الجنو  الغابب لم ينة نابا .

تعتبا با   جمانيش إل  الجنو  الغابب مش م ينة نرابا   أير ا اليرا  والبار ا  اللاسرتينية ب نترا  الحجرا حير  يوجر  لي را 

مايبرة بالر ه  ةسااا   ويع  حجاها مش أجو  اأنواي  وبرالاغا مرش هر ه الميرز  ال 1منيااا  و 35ميا  حجا و 10ما يياا  

اأبيت والتب تنعش ه ه المرنانة  إال أش غالبيرة السرةاش ياون را مأسرا   ل را يعرانوش مرش أ رااا ميرال  الحجرا والةسرااا  

والمنايرريا التررب تيرر  تح يرر ا  ا ررل الم تررت ال يةاررب لابارر   وتنتيررا برريش المنررازل  لتررت   إلرر  تيرروي  المن ررا العرراا لابارر    

 وانتياا اأماات بلعل تاو  اأجوا  وال و ا . ن يااباالت  ي  البيو  المحيتة ب ا وتجايف اأاا ب الزاانية و 

 لبلدة لالخصائص االجتماعية  1.4

بيش ن   ةبيا مش العائ   الةبيا  والمغيا   والعائ   ه ه تتوزي ب واها لب المنتية السةنية  با   جمانيشيتوزي سةاش 

المسم  نابا الساما  وهب الج ة الجنوبية ن ا الج ة المتاة نا  التايق الائيسب  بجمي  االتجاها  ستماااابالتب تنمو 

 ويمةش .ماةش تواج هاأ  ه ا النمو المستما لامنتية السةنية يتتا  المزي  مش ال  ما  تي ا لاسةاش  ايبا  مش ا  بلب ال

ح:جمال ه ه ال  ما  بالنيات التاليةإ
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 التعليم:

ا لب منتي    ا وجو   م اا  لب المنتية اليا ية  حي  الم اا  ال مسة الموجو   لب البا   ةانب با   جمانيش مش ناتع

ةوش مةاش   لب حيش هناف م اسة سا سة هب نباا  نش أاب  غاف تح  المسج  وال تمال أش تواح   ومةت ة بالت  

 لتعايا الت  .

 الصحة:

جمانيش و اية زيتا المجاوا   نسمة وها سةاش با   10,000 حوالب  امومة وتلولة واح  ي أسو  ماةز  لب البا   ال يوج 

وال يي ا سو  التعوما  ال اواية لألتلال وبعت اال وية البسيتة  ة لف ال يتواج  التبي  اال   ل يوا أو يوميش لب 

يوج  لب    والاالسبويماةز حواا  يوا واح  لب  أحسش ال اوف لب االسبوي لمث  ما   السةا  وها ةثياوش ي هبوش ال 

حالبا   م تبا او ماةز أيعة أو ما يمةش اش يس ل نا  المايت ننا  السلا ال  م ينة نابا .

:الترفيه  

و لف بسب  وجو  المحاجا  اأتابةو  غبا اأ اتعتبا بيئت ا غيا محية نتيجة انتيابل   الق تالي يةما ال يوج  لب البا   أ  

 لب البا  .



13 

 

 

 راهن تشخيص الواقع ال 

والبيئة التحتيةية البنمجال االول :  المجال التنموي 1.6  

 التاق والموام   1.1

 التا ة )الة ابا ( 1.2

 المياه  1.3

 الماف المحب 1.4

 البيئة والنلايا  المابة 1.5

 أوال:حمجا ح لقنيةح لت تيةحو لقيئةح.35
حمجا ح لقنيةح لت تيةحو لقيئةححح-3ح لمجا ح لتنمويح لرئيسي:

 الطرق والمواصالت  1-1حلمجا ح لتنمويح لفرعي: 
ح

  سنحمصطفىح سنح ح للجنة:/منسق
ح ألعضاء:

 يوسف زيتاو  ناب -2 حسيش م ينة  نب  المجي -1
  ميا موس  نب  ال ا  -4 نجي  جميل ابااهيا -3
 جمال  اسا نثماش -4 زيتاو  امحمو  نب  الاحي -5
 محمو  ايات اا ب -8 زي اش اأسع  نب  اليا  -7
 نما  حام  نب  ال ا   -14 حم اش نما انب  الاحي -9

  
حمودمةحعامةح

تحتررو  البارر   يرربةة مررش الترراق الم تالررة تررابت أحيا هررا بع رر ا برربعت ومن ررا اليرروااي الائيسررية التررب يتلرراي من ررا ةالررة اليرروااي 

بالمنرراتق الجبايررة  أن ررا تررابت البارر   بالبارر ا  المجرراوا   وةرر لف الترراق الزاانيررة التررب تررابت المنرراتق السررةنية إلرر اللانية إ ررالة 

 الم تالة وت تاف ه ه التاق لب تمنيل ا وحالت ا ةما هو مو ل لب الم تت ال يةاب.

إش التاق لب البا   تتلاي إل  التاق ال ااجية والتب تابت با   جمانيش م  محيت ا لاليااي الائيسب ول  الم  ل اليا ب ويابت 
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واا  وهررو التايررق الرر   يسررتعما  السررةاش لاومررول إلرر  م ينررة نررابا   والمرر  ل البارر   مرر  م ينررة نررابا  مرراواا  بيايررة نينررابو  وحرر

الجنوبب ال   يابت البا   باليا  المجاوا  الغابية والجنوبية ويااي آ ا يابت را مر  اليرا  الغابيرة مراوا ا بيايرة زيترا ويرااي الحمراا 

 وهو تاابب الاابت م  حواا .

من ررا معبرر     إالأنرر  يوجرر  جررز  من ررا بحالررة سرريئة نتيجررة الحلررا والتيررييا  الناتجررة نررش أمررا الترراق ال ا ايررة  ل نرراف نسرربة ةبيررا  

إتاحرررة اللامرررة لامرررواتنيش السرررتغ ل اأاا رررب بيرررةل   ياررروة 14اأحمرررال الثييارررة حيررر  تحترررا  الباررر   إلررر  يرررق تررراق بترررول 

 ياروة 2.5ةرا( من را  5.5  تعبي  حوالب ) أل ل ولزيا   لاا البنا  لب بعت المناتق   ةما ويباغ تول التاق التب تحتا  إل

 تابت البا   م  حواا  

  أاا رب البار   ل رب تزير    أمرا التراق الزاانيرة لرب جميريارو ة 3ويتاق ناي  تايق الحماا  وةر لف تراق  ا ايرة متعر    بترول 

الم تررت ال يةاررب حيرر   ا ررل  ةررا 28مررش الترراق  ا ررل و رراا  الم تررت ال يةاررب من ررا   ةررا 44ةياررو .نامررا بأنرر  يوجرر   34 نررش

ميتاحرة  ةرا 2من را تاابيرة وبحالرة سريئة  ووجرو  %95 راا  الم ترت  ةرا 34من ا بحاجة ال  أامرلة وجر ااش اسرتنا ي  و  84%

 حس  الم تت ال يةاب بحاجة ال  يق وتأهيل وتعبي .

ح

ح
ح(3) لمؤشرح)كمي(

ح
ح لمصدرح لويمة

 لويمةح
ح/ لوياسية
) لمرجعية

ح(0

ح لتوييم

حضعيفحسطمتوححجيد

    84 البا ية 66 (اتوال تاق لابا   )ةياو 
اتررررررررروال التررررررررراق الملتوحرررررررررة   رررررررررمش 

 (ةاب)ةياوالم تت ال ي
    44 البا ية 28

 نسبة التاق المعب   -
 

45% 
 

    %144 البا ية

    %144 البا ية % 24 نسبة التاق لب حالة جي  
    0 البا ية %30 نسبة التاق لب حالة متوستة

    0 البا ية % 50 نسبة التاق لب حالة سيئة
    4 البا ية 2 ن    توت النيل العامة.

ح لتوييمح لمصدرح(3)ح لمؤشرح)وصفي(
 إيمالية التاق الم تالة

 البا ية
جي  بيةل ناا التاق متماة ببع  ا وملتوحة نار  

 ال اا  حي  يوج  لابا    م  م ا ل ائيسية
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 البا ية ة المتهاةحالة التياتعا  الائيسي
 رررعيف التياتعرررا   ررريية نونرررا مرررا وهنررراف مرررعوبة 

 ةبيا  لب توسيع ا لوجو  المبانب حول ا

 البا ية حالة التياتعا  الائيسية المتهاة
مش  % 94 عيف مع ا االاا ب لب البا   جباية و
 اليوااي تحتا  ال  ج ااش وهب مةالة ج ا

 البا ية الميانة السنوية لاتاق

اا ل مومررررية جمررررانيش بالمحرررراجا لرررراش متوسررررت ن رررر
االحمرررال الثييارررة ناررر  اليررروااي تسرررب  تررر ميا اليررروااي 
لررب مرر   ا ررل مررش الملتررات وهرر ا يسررب  إاهرراق مررا   

 لابا ية لمتابعة التمايحا  أوال بأول

 البا ية ن   نب ااا  المياه
نبررااا  مرر  العاررا  3 ررعيف يوجرر  لررب يرروااي البارر   
 ان ا بحاجة ال  ث   ا عاف

 البا ية مساحة اأاملة
ةرا مر   4 عيف اأامرلة الموجرو  لرب البار   بترول 

ةرررا  14العاررا اش اليرروااي الترررب تحتررا  اامرررلة بتررول 
 تيايبا

 البا ية نات التاق اليائمة
ا مسررابيش  14متوسررت المرر  ل الائيسررب جيرر  بعررات 

وبا ب اليوااي متوسرتة باسرتثنا  يروااي البار   الي يمرة 
 ل ب  يية

 البا ية ال ن سب لاتاقالتمميا 
 ررعيف البا يررة تعمررل نارر  التمرراميا بواسررتة مةاترر  

 هن سية مت ممة
 

ح لفرص(:/-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح
   يا وجو  م تت هيةاب  -1

 يبةة تاق اابتة لابا   وجو   -2

 وجو  تاق معب   ومنتيا  موزنة ت  ا مع ا اأحيا  السةنية -3

ح لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:
 التةالة ليق التاق الج ي  . -1

 معوبة توسي  التاق اليائمة. )ليس  حس  العات التن يمب لام تت ال يةاب( -2

يااا  ماواية. -3  حاجة مع ا التاق لوجو  أاملة لاميا  وا 

 . 2010وتم  المما  ة ناية  2002  ا الم تت ال يةاب ب أ ناا  -4
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 الساي  لاتاق بسب  اأحمال الثيياة ناي ا.االست  ف  -5

 ن ا وجو  تسوية لألاا ب. -6

 االنت ا ا  المستما  نا  اليوااي بسب  المنيئا  المنانية. -7

  أهمح لوضاياح ألساسيةح لسلقيةحفيحهذ ح لمجا 
 حح

  عف البنية التحتية لايوااي وحاجت ا لاتوسي  والتأهيلح-1

 يحهذ ح لمجا :أهمح لوضاياح ألساسيةح اليجاقيةحف

 وجو  يبةة تاق ت  ا السةاش  -1

ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح30)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو تألحح ألولويات ال تياجات/
 الحاجة ال  توسي  وتأهيل وتعبي  ن   مش التاق الائيسية وال ا اية. -1

 ملة والج ااش اإستنا ية ال زمة.تن يا التاق وتزوي ها باإيااا  الماواية ووسائل الس مة العامة  ونمل االا   -2

 تأهيل التاق الزاانية. -3

 الحاجة لمياوي نب ااا  لتمايف مياه االمتاا و امة لب اليااي الائيسب. -4

 

 الطاقة )الكهرباء(1 -2

حمجا ح لقنيةح لت تيةحو لقيئةححح-3ح لمجا ح لتنمويح لرئيسي:
  لطاقةح) لكهرقاء(ح3-0ح لمجا ح لتنمويح لفرعي:

ح

  سنحمصطفىح سنح للجنة:ح /منسق
  ألعضاء:

 يوسف زيتاو  ناب -2 حسيش م ينة  نب  المجي -1
  ميا موس  نب  ال ا  -4 نجي  جميل ابااهيا -3
 جمال  اسا نثماش -4 زيتاو  امحمو  نب  الاحي -5
 محمو  ايات اا ب -8 زي اش اأسع  نب  اليا  -7
  نما  حام  نب  ال ا   -14 نما حم اش انب  الاحي -9

حمودمةحعامةح

ةرا  3وسعيا لتتويا اليبةة الي يا وانت اا التياا الة ابائب نما  البا يرة نار  بنرا  يربةة لا رغت العرالب بترول  1994لب ناا 

ةاش ال ب  مش توسعة اليبةة م  بيا  اليبةة الي يمة  ب  ولتوس  البا   الجغاالب وال يمغاال1997وتا ابت ا باليبةة اليتاية ناا 
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ا  ه ا المياوي بواستة التا ا اللنب المتوا   بتوزي  ال  مة مش   ل اليبةة ونر   ةبيرا مرش نا  حال ا وتيوا البا ية نا  إ ا

محول ال سيما لرب المنتيرة المرنانية ال ر مة والترب مرا زالر  بحاجرة الر  نر   مرش المحروال  وةر لف  44المحوال  حي  يوج  

 ال    ا  الة ابا  مش المم ا. 

ح
ح(3) لمؤشرح)كمي(

ح
ح لمصدرح لويمة

 لويمةح
ح/ لوياسية
) لمرجعية

ح(0

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

نسررررربة السرررررةاش الررررر يش لررررر ي ا يررررربةا  
 ة ابا  

    %144 البا ية 99%

نسررررربة المنررررراتق الترررررب لررررر ي ا يررررربةا  
 ة ابا  

    %144 البا ية 94%

    %100 البا ية %94 نسبة إناا  اليوااي مش اليوااي المعب  
ا  الي ا  متوست است  ف االس
 )يييل( 

     البا ية 244

     البا ية 4.42 متوست سعا الة ابا  )ييةل(
     البا ية % 12 متوست نسبة اللا   الة ابائب

     البا ية 1344 ن   الميتاةيش لاز واح 
     البا ية 244 ن   الميتاةيش ث ثة لاز

نررررررررررررررررررر   المتسسرررررررررررررررررررا  الحةوميرررررررررررررررررررة 
   بالة ابا )م اا (نيا ا ( التب تزو 

    12 البا ية 8

    6 البا ية 4 ن   المساج  التب تزو  بالة ابا  
نسررررربة اأسرررررا الترررررب تسرررررت  ا الحمررررراا 

 اليمسب
تي ياا  لجنة البن   % 144

 التحتية والبيئة
144    

نسررررررررربة المنرررررررررازل المابوترررررررررة ب  مرررررررررة 
 االتماال  ال ت االا ب

تي ياا  لجنة البن   % 44
 التحتية والبيئة

94    

نسررررررررربة المنرررررررررازل المابوترررررررررة ب  مرررررررررة 
 االنتان 

تي ياا  لجنة البن   % 74
 التحتية والبيئة

84    

ح لتوييمح لمصدرح(3)ح لمؤشرح)وصفي(
 سا الة ابا  لب  حالة اليبةة  غت متوست

 البا ية
  عيف
اسرررر ة ا المنيرررروا  1975جررررز  مررررش اليرررربةة منرررر  نرررراا 

اليرررررتا  مت ليرررررة ةثيرررررا  الميررررراةل و امرررررة لرررررب لمرررررل 
 والاياي الي ي  

 جي   سا الة ابا  لب  حالة لوحا  الحماية والتحةا لامحوال  



18 

 

يرررتا مرررش   ل رررا توزيررر  االحمرررال بيرررةل جيررر  والبا يرررة  البا ية
 تيوا بميانة لوحا  الحماية باستمااا.

 سا الة ابا  لب  حالة تأميش متتابا  الس مة العامة
 البا ية

  عيف
ة لاعمررل ونرر ا وجررو  وسررائل لعرر ا وجررو  وسررائل ح يثرر

 لاحماية ال زمة.
 حالة ت تيا ن ا ا  الة ابا 

 
 
 
 

 سا الة ابا  لب 
 البا ية

 جي  
 ومع م ا م تومة  المسبق ال ل  الع ا ا  مننوي

 سا الة ابا  لب  تولا  ت  الغياا والميانة
 البا ية

 جي 
البا يرررة تيررروا حسررر  الحاجرررة بتررروليا مرررا يارررزا لميررراوي 

 الة ابا 
 مةالحة سا ة الة ابا 

  ل  مسبق
 سا الة ابا  لب 

 البا ية
 جي 

يررررتا مةالحررررة سررررا ة الة ابررررا  بواسررررتة ماا بررررة لررررواتيا 
 اليحش 

 سا الة ابا  لب  تغتية اليبةة
 البا ية

 جي 
 اليبةة تغتب  ا ل و اا  الم تت ال يةاب.

ح

حلفرص(: /-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح
 .اتساي نتاق ال  مة  اا  ح و  ال يةاب -1

 مناسبة لامواتش )االيتااف واالست  ف(.االسعاا  -2

 .مةانية م  يبةا  ج ي   نا  ن   مش اليوااي الملتوحة ح يثا  إ -3

 وجو  مع ا  لاة ابا  مثل ساة وسياا  نيل. -4

 وجو  ن   ةبيا مش االيتااةا  المنانية. -5

حالة ابا  وان ماا ال يئا  المحاية الي ا.  ااا مجا  الوزاا  بتن يا  تاي -6

ح لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:
ح عف التياا الة ابا  لب المناتق البعي   نش الماةز. -1

 جز  مش يبةة ال غت المن لت بحاجة ال  تج ي . -2
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ح اة ال با  لاتا ا لب ال غت الماتل .  -3

  أهمح لوضاياح ألساسيةح لسلقيةحفيحهذ ح لمجا 
 حح

 عف اليبةة الة ابائية و موما لب المناتق البعي   نش الماةز م   اة تولا التج يزا  واالحتياجا   ا   -1

 الع  ة.

ح همح لوضاياح اليجاقيةحفيحهذ ح لمجا ح

 وجو    مة الة ابا  بيةل  ائا  -1

ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح30)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو تألحح ألولويات ال تياجات/
 لعمل نا  تا يا هيئة ة ابا  )تح  اسا هيئة ة ابا  جمانيش( واستيتا  هيئا  محاية مجاوا  ل ن ماا الي ا.ا -1

 توسي  يبةة الة ابا  . -2

 تأهيل وتح ي  يبةة الة ابا  وتوليا ما يازا ل  ا التجم  . -3

ح ا مما ا التا ة الب ياة لب البا  يتولالحاجة ل -4

ح

 المياه 3-1

حمجا ح لقنيةح لت تيةحو لقيئةححح-3حيسي: لمجا ح لتنمويح لرئ

  لمياهحح3-1 لمجا ح لتنمويح لفرعي:

  سنحمصطفىح سنح ح للجنة:/منسق

  ألعضاء:

 يوسف زيتاو  ناب -2 حسيش م ينة  نب  المجي -1
  ميا موس  نب  ال ا  -4 نجي  جميل ابااهيا -3
 جمال  اسا نثماش -4 زيتاو  امحمو  نب  الاحي -5
   ايات اا بمحمو  -8 زي اش اأسع  نب  اليا  -7
 نما  حام  نب  ال ا   -14 نما حم اش انب  الاحي -9
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حمودمةحعامةح

التب تأتب مش ال رت الائيسرب  التب تعمل نا   خ المياه ميةاو  اإساائيايةتعتم  البا   نا  المياه الجولية اليا مة مش اليبةة 

و  الجرر   التبيعيررة لتغر   مع ررا السررةاش. يوجرر  لررب الر  ال ررزاش الوا رر  نارر  جبررل الراا   وبعرر   لررف تنسررا  الميرراه تحر  تررأثيا  رر

 الرتبسرب  جمير  اليروااي  ا رل البار    ا لرب  لرف الو ر  حير  لرا تغرتة 14وةان  بتول ا  1226البا   يبةة مياه من  ناا 

البار   و ر  ال رزاش لرب المو ر  المناسر  وهرو الجبرل االنار  لرب  م  ل اليا ب مش البا   وةر لف ال ر اساتا  االحت ل لم  ال

 مما تسب  بع ا ومول المياه ال  المناتق الماتلعة والتب هب أنا  مش منسو  ال زاش الحالب.

نتيجررة  % 30امررا الو رر  العرراا لايرربةة ل ررو  ررعيف نتيجررة  رر ا بعررت ال ترروت وااتلرراي نسرربة اللا رر  التررب ومررا  أحيانررا  إلرر  

  ي   حس  الحاجة اوال بأول. تساي  المياه من ا. ومن   لف الو   والبا ية تيوا بم   توت ج

مررش السررةاش الرر يش يعتمرر وش نارر  آبرراا الجمرر  لررب لمررل اليررتا   وهرر ا مررا أ  اترر  ال ااسررة التررب تناولرر   وةرر لف يوجرر  نرر   ةبيررا

 بئا تست  ا أغاات االستعمال المنزلب. 1000مو وي المياه بأش ن   ه ه اآلباا ومل إل  حوالب 

ح

ح(3) لمؤشرح)كمي(
ح لمصدرح لويمة

 لويمننننننننننةح

ح/ لوياسية

) لمرجعية

ح(0

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

    %144 البا ية  %95 نسبة السةاش ال يش ل ي ا يبةا  مياه

 سررررررررا الميرررررررراه لررررررررب  % 84 نسبة المناتق التب ل ي ا يبةا  مياه

 البا ية

144%    

    124  لجنة البنر  تي ياا 74متوسررت ةميررة االسررت  ف لالررا  الواحرر  
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 التحتية والبيئة لب اليوا )لتا/لا  /يوا(

معررررررر ل نسرررررررربة السرررررررةاش الرررررررر يش يزيرررررررر  

 لتا يوميا. 54است  ة ا نش 

تي ياا  لجنة البنر   144%

 التحتية والبيئة

 

 
   

نسبة السةاش ال يش ل ي ا يربةا  ميراه 

 و خ متوامل

 سررررررررا الميرررررررراه لررررررررب  94%

 البا ية

144%    

متوسررررررت سررررررعا الميرررررراه لررررررب المنرررررراتق 

 مة لامتا المةع  بالييةلالم  و 

     البا ية ييةل  4

 سررررررررا الميرررررررراه لررررررررب  % 34 متوست نسبة اللا   مش اليبةا  

 البا ية

5%    

 ن   الميتاةيش

 
     البا ية 1254

 سرررررا ال ن سرررررة لرررررب  28 ""ةاتول يبةة توزي  المياه 

 البا ية

35    

أترررررروال ال ترررررروت التررررررب بحاجررررررة الرررررر  
 استب ال )ةياو متا(.

 

 

 سرررررا ال ن سرررررة لرررررب   14

 البا ية

4    

    4 سررررررررا الميرررررررراه لررررررررب  %24نسرررربة المنررررازل التررررب تعررررانب مررررش نرررر ا 
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 البا ية ومول المياه لب الميف

    1544 تي ياا  الاجنة  1444 ن   آباا المياه المنزلية

 سررررررررا الميرررررررراه لررررررررب  15 ي ايا( ³حمة المياه لاميتاف )ا 

 البا ية

34    

     البا ية 1254 ن   الع ا ا 

ح لتوييمح لمصدرح(3)ح لمؤشرح)وصفي(

 سررررررررا الميرررررررراه لررررررررب  م حية أ تاا اليبةا  الحالية 

 البا ية

  عيف 

وةانررررر  غيرررررا متابيررررررة  1994ترررررا مررررر  اليررررربةة نرررررراا 

لاحاجرررا  المسرررتيباية حيررر  لرررا يرررتا لرررب حين رررا حسرررا  

 التوس  العماانب لب بعت المناتق

لررررررررب   سررررررررا الميرررررررراه حالة  زاش المياه الحالب

 البا ية

  عيف 

مو ررررر  ال رررررزاش ا رررررل مرررررش منسرررررو  بعرررررت المنررررراتق  

الج يرر   وةرر لف حالترر  سرريئة بسررب  وجررو  تيررييا  لررب 

 ج اان  

تولا  ت  غياا ومواسيا مياه لاميانة بيةل  ائرا 

 لب م زش البا ية

 سررررررررا الميرررررررراه لررررررررب 

 البا ية

 جي 

البا يرررة تيرررتا  مرررا تحترررا  مرررش  تررر  الغيررراا لامررريانة 

 بيةل  ائا 
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 سررررررررا الميرررررررراه لررررررررب  الحة سا ا  المياهمة

 البا ية

 متوستة

نسررربة السرررا ا  بسررريتة ولرررب حرررال ترررا  ررربت مرررواتش 

 يساق يتا تغايم  

 سررررررررا الميرررررررراه لررررررررب  حالة اليبةة

 البا ية

  عيف 

اليرررربةة   يمررررة ولررررا تأسرررر  نارررر  اسررررا  سررررايا وغيررررا 

متابيررررررة لاموامرررررررلا  مرررررررش حيررررررر  اال تررررررراا ونونيرررررررة 

 المواسيا.

 

ح لفرص(:/-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر -)نواطح لوو ح لمؤثر تح اليجاقيةح

 .يبةة مياه تغتب ةالة المنازل والمنيآ   ا ل الم تت ال يةاب وجو  -1

 ي  ا جز  مش البا   بسب  مو عة وحجم . متا مةع  270وجو   زاش ما  سعة  -2

 .وجو  ن   ةبيا مش اآلباا المنزلية التب تعتم  نا  الحما  المائب -3

 نا   زاش ج ي .تج يز اات لب -4

ح لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:

 % 30ااتلاي نسبة اللا   لب المياه  -1

 استب ال.ال توت إل   بعت حاجة -2

 .ميةاو  لب لتا  الميف ن ا ةلاية ةمية المياه التب ت   ا -3

 لي .تيييا  ووجو   مغا حجا ال زاش -4

 ااتلاي ن   مش االحيا  السةنية نش ال زاش. -5

 .  تمويلن ا وجو  -6

 . )بالتحةا لب ةمية ال خ(إجاا ا  و يو  االحت ل -7
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 أهمح لوضاياح ألساسيةح لسلقيةحفيحهذ ح لمجا 

 ن ا ةلا   البنية التحتية ليبةة المياه وال زاش وااتلاي نسبة اللا   -1

حهمح لوضاياح اليجاقيةحفيحهذ ح لمجا حأ

 وجو  مم ا ما   ائا نونا ما ومناسبة سعا الةو   -1

ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح30)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو تألحح ألولوياتياجات/ ال ت

 ةو  لب منتية ماتلعة أةثا مش ال زاش الي يا وميانة ال زاش الي يا. 500بنا   زاش ج ي  سعة  -1

 .تتويا البنية التحتية لامياه -2

 زيا   ةمية المياه لب الميف مش المم ا. -3

 

 الصرف الصحي 4-1

حمجا ح لقنيةح لت تيةحو لقيئةححح-3حويح لرئيسي: لمجا ح لتنم

  لصرفح لص يح3-0 لمجا ح لتنمويح لفرعي:

  سنحمصطفىح سنح ح للجنة:/منسق

  ألعضاء:

 يوسف زيتاو  ناب -2 حسيش م ينة  نب  المجي -1
  ميا موس  نب  ال ا  -4 نجي  جميل ابااهيا -3
 جمال  اسا نثماش -4 زيتاو  امحمو  نب  الاحي -5
 محمو  ايات اا ب -8 زي اش اأسع  نب  اليا  -7
  نما  حام  نب  ال ا   -14 نما حم اش انب  الاحي -9

حمودمةحعامةح

تلتيا البا   إل  ن اا متةامل لجم  ونيل ومعالجة المياه العا مة حي  أش التاق المست  مة لاماف المحب حاليا هب الحلا 
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ل المساحة المسةونة ونن  امت ئ ا وتأ ا سحب ا حلا  امتمامية موزنة نا  ةام 1500والتب يزي  ن  ها نش  االمتمامية

سحب ا ا ةما ان  نن  تاو  الحوت الجولب لب تاو  البيئة ةما وتةثا الحياا  التب تسب  االماات باإ الة ال   اتةوش سبب

نا  البيئة سابا اي ا تت اا من ا لب اأماةش العامة وبيش اأيجاا والمزاونا   مما ينعة   ل ن ابوساتة سياا  الن ل 

حي  مياه االمتاا   تلتيا البا   لن اا تمايف مياه اأمتاا مما يتثا سابا نا  البنية التحتية لب البا  و والمحة العامة   

 ..تسيا لب نات اليااي مما تسب  انجااف لألاملة وم اييا  لاماايش لب اليااي اثنا  نزول المتا 

ح

ح(3) لمؤشرح)كمي(

ح

ح لمصدرح لويمة

ح لويمة

ح/ لوياسية

) لمرجعية

ح(0

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

تغتب  يبةة ماف محب وجو 

 احيا  البا ية

  نعا البا ية ال
 

 

    نعا البا ية ال تولا محتة تنيية

نسبة الم  وميش لب الم ينة/ البا   

 بيبةة ماف محب
    %100 البا ية 0

نسبة المساةش المتماة بيبةة ماف 

 محب
 ةالبا ي 0

100% 
   

نسبة المساةش المتماة بحلا  

 امتمامية
 البا ية 100%

0% 
   

هل يوج  يبةة لتمايف مياه 

 اأمتاا؟
 البا ية 0

100% 
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تي ياا  لجنة البن   1500 ن   الحلا االمتمامية لب البا  .

 التحتية والبيئة

0    

مع ل تةالة الت اا مش مياه 

 الماف المحب ي ايا )ييةل(.

تي ياا  لجنة البن   100

 التحتية والبيئة

    

نسبة الحلا االمتمامية التب يتا 

ن ح ا مش مجموي الحلا 

 االمتمامية الةاية

تي ياا  لجنة البن   % 22

 التحتية والبيئة

0%    

ح لتوييمح لمصدرح(3)ح لمؤشرح)وصفي(

وجو   ااسا  أو م تتا  لمياوي الماف 

 المحب.

  عيف البا ية
تماال  واجتمانا  م  مجمونة مش البا يا  يوج  ا

واليا  المجاوا  لتي يا تا  مش الج ا  المعنية 

لعمل  ااسة لمياوي ماف محب متةامل لامنتية  

وال يوج  أ  م تت لمياوي الماف المحب لب 

 با ية جمانيش 

  عيف البا ية م الا  حلا االمتماا )وملب(. 
الزاانية(  تو   لب أماةش ن   )الو ياش  التاق 

 وتزن  أمحا  االاا ب والسةاش.

  عيف البا ية معالجة م الا  حلا االمتماا 
ال يوجرر  أ  معالجرررة وانمرررا تسرررة  لرررب الو يررراش وناررر  

 ايجاا الزيتوش ولب التاق البعي   نش البا  .
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ح لفرص(:/-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح

 ماتل  واليا  المجاوا .مو   البا   ال -1

 .حاا المواتش نا  تنلي  ه ا المياوي واستع ا ه لامساهمة لب تةاليل  -2

 .ال نا والتمويل ال ااجبلاا  -3

ح لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:

 ن ا وجو  يبةة ماف محب إ الة ال  التةالة العالية إنيائ ا. -1

 .لامياه العا مة ن ا وجو  محتة معالجة -2

 ياا الحلا االمتمامية والتب تاو  الحوت الجولب والمزاونا  وتتثا نا  البنية التحتيةانت -3

جاا ا  االحت ل -4  ال   يمن  جاياش المياه العا مة ال  الو ياش لب منتية     يو  وا 

 حأهمح لوضاياح ألساسيةح لسلقيةحفيحهذ ح لمجا 

 ل  مة الماف المحب. التياا البا   -1

حقيةحفيحهذ ح لمجا ح همح لوضاياح اليجا

حوجو  الياوت والمواملا  الم ئمة إنيا  اليبةة -1

ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح30)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو تألحح ألولويات ال تياجات/

 ومحتة معالجة. تنلي  يبةا  ماف محب -1

حتنلي  يبةة لتمايف مياه اأمتاا -2
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 البيئة والنفايات الصلبة 5-1

حمجا ح لقنيةح لت تيةحو لقيئةححح-3ح لرئيسي: لمجا ح لتنمويح

  لقيئةحو لنفاياتح لصلقةحح3-. لمجا ح لتنمويح لفرعي:

  سنحمصطفىح سنح ح للجنة:/منسق

  ألعضاء:

 يوسف زيتاو  ناب -2 حسيش م ينة  نب  المجي -1
  ميا موس  نب  ال ا  -4 نجي  جميل ابااهيا -3
 جمال  اسا نثماش -4 زيتاو  امحمو  نب  الاحي -5
 محمو  ايات اا ب -8 زي اش انب  اليا أسع   -7
 نما  حام  نب  ال ا   -14 نما حم اش انب  الاحي -9

 
 
 
  

حمودمةحعامةح

تولب البا ية ه ا المجال أهمية نالية أش محة االنساش أغا  ما نماف وال يمةش المحال ة ناي ا اال بالمحال ة نا  البيئة  مما 

  الت را  االجراا ا  الترب ترت   الر  بيئرة مرحية و امرة بأننرا البار  الوحير  لرب يست نب ت الا ةالة الج و  نا  ةالة المسرتويا

لاستيش ال   يعانب مش التاو  البيئب النات  نش الةسااا  والمحاجا التب تزي  نش مئرة منيرئ  مرنانية  والتراق التاابيرة الغيرا 

 ية  ااج ا .ما بيش يوااي  ا ل البا   وتاق زاان ةياو  36والتب يزي  تول ا نش  معب  

ة لف معانات ا مش ن ا وجو  سياا  لانلايا  وحاويا  مما يجعرل المرواتش ي ر  النلايرا  لرب اليروااي بمروا  غيرا مرحية وغيرا 

 ونمررا  يررتا نيررل النلايررا  بواسررتة تاةترروا وحا رر  لررب  6مررحيحة  بررنل  الو رر  تمتاررف البا يررة مةرر  لانلايررا  المررابة بمسرراحة 

وال   ييوا ب وا  بيتل الحيرا  النباتيرة المحيترة بر  نتيجرة الر  اش المتمران  منر  نار   اة 1.5با   المة  ال   يبع  نش ماةز ال

 م اا السانة.
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ح

ح(3) لمؤشرح)كمي(

ح

ح لمصدرح لويمة

 لويمننننننننننةح

ح/ لوياسية

) لمرجعية

ح(0

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

    2 البا ية 0 ن   الح ائق العامة

    3 البا ية 1 وجو  ميابا

    1 البا ية 0 وجو  ن اا ا ابة محية بالبا ية

    1 البا ية 0 وجو  مساخ با  

    0 البا ية 345 ن   الم اللا  البيئية

نرررررررر   يررررررررةاو  المررررررررواتنيش ال امررررررررة 

 بالبيئة سنويا.

تي ياا  لجنة البنر   244

 التحتية والبيئة

0    

     البا ية 254 ن   ا ا الحاف والم ش

     البا ية 2 اةش تجمي  )سةاا ( المعا شن   أم

     البا ية 2 وجو  منتية حالية

ن   االياا التتونية ال امة بتحسريش 

 البيئة

تي ياا  لجنة البنر   4

 التحتية والبيئة

    

وجررو  نيرراتا  تتونيررة لتحسرريش بيئررة 

 البا  

تي ياا  لجنة البنر    4

 التحتية والبيئة
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    1 لبا يةا 1 مة  نلايا .

نسرررررربة السررررررةاش الرررررر يش حمرررررراوا نارررررر  

 الاياحا  لاو اية مش االماات

تي ياا  لجنة البنر   95%

 التحتية والبيئة

144%    

نرررررررر   الحيوانررررررررا  ال ررررررررالة )ةرررررررر    

 (ا نازي

تي ياا  لجنة البنر   1444

 التحتية والبيئة

4    

نسرررررربة المسرررررراةش التررررررب تررررررت اا مررررررش 

 النلايا  محي ا

جنة البنر  تي ياا  ل 5%

 التحتية والبيئة

144%    

نسبة السةاش الميااةيش لب متسسرا  

 العمل اأهاب

تي ياا  لجنة البنر   % 5

 التحتية والبيئة

    

 224 ةمية النلايا  المابة المنتجة
ترررررررررررررررررررررررررش 

 ي ايا

     البا ية

نسررررررربة التجمعرررررررا  الم  ومرررررررة بجمررررررر  

 النلايا  المابة

    %144 البا ية % 84

     البا ية 4 اويا ن   الح

 2 ن   سيااا  جم  النلايا 
تاةترروا)م

  اول( 

سرررررررررررررررررررررياا   البا ية

 ةب 

   

نرررررر   البيررررررو  الميررررررمولة لررررررب نمايررررررة 

 الجم 

     البا ية 1254
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     البا ية 4 ن   نمال جم  النلايا  المابة

تةالررررررررررررة جمرررررررررررر  النلايررررررررررررا  المررررررررررررابة 

 )بي /ي ا( باليييل

     البا ية 9

ح لتوييمح لمصدرح(3)حي( لمؤشرح)وصف

الو   البيئب لرب البار   بمرا ي را اش الحيراا  

 لب لمل الميف.

 البا ية
  عيف 

 احيانا يتا الاش ةل سنتيش ما  واح  

 البا ية مياه الينابي  الموجو   لب البا  
  عيف 

 ال يوج  ينابي  لب البا  

 البا ية ن اا التيجيا لب التاق ون ا وجو  منتزه ناا
   عيف

يوج  تيجيا نار  اليرااي الائيسرب مر  ل البار   ونرل 

 الميابا وال يوج  أ  متنل  او منتزه ناا لب البا  

وجررو  يررةاو  مررش وجررو  ماوثررا  )مررابة  سررائاة  

 غازية(.

يوجررر  يرررةاو  ةثيرررا  مررررش المرررواتنيش بسرررب  اال ررررااا  البا ية

 الناتجة نش المحاجا والمنتية المنانية ة لف

 البا ية ابة محيةن ا وجو  ن اا ا 
  عيف 

 وزاا  المحة تيوا بالا ابة المحية 

نرررررر ا وجررررررو  ن رررررراا تررررررا يا )ترررررراق  المسررررررالخ  

 المسابل(.

 البا ية
 ال يوج 

 البا ية باام  التونية والتثييف المحب
 ال يوج 

 



32 

 

ح لفرص(:/-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح

 . ونا ةمة  لانلايا  6ساحة ات بمأتمتاف البا ية  -1

 البا ية تتاب  نماية جم  النلايا  مش   ل مياول -2

ح لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:

 التاو  البيئب النات  نش المنيآ  المنانية حاق النلايا . -1

 انتياا االماات واالوبئة الناتجة نش التاو  البيئب -2

 انتياا الحلا )المحاجا بيش المنازل( -3

  ا وجو  تونية لامواتنيش حول الي ايا البيئية والمحال ة نا  الن الة.ن -4

 حأهمح لوضاياح ألساسيةح لسلقيةحفيحهذ ح لمجا 

  عف البنية التحتية إ اا  النلايا  المابة. -1

ة نررر ا جاهزيرررة البنيرررة التحتيرررة لامنتيرررة المرررنانية )اآلثررراا البيئيرررة الناتجرررة نرررش تمررران  اأتابرررة والغبررراا مرررش المنتيررر -2

 المنانية(

ح همح لوضاياح اليجاقيةحفيحهذ ح لمجا ح

حجم  النلايا  المابة بواستة مياول. -1

ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح30)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو تألحح ألولويات ال تياجات/

 تتويا البنية التحتية إ اا  النلايا  المابة  -1

 إلزاا المنيآ  المنانية بتتبيق الياوت البيئية. -2

 يا المنتية المنانية وتأهيا ا وتعبي  اليوااي المت ية الي ا.تن  -3

حتنلي  ميااي  م يية لابيئة. -4
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 المجال االقتصادي ثانيا: 3.2

 المنانة والعمل والبتالة 2.1

 التجاا  وال  ما  2.2

 الزاانة 2.3

 السياحة 2.4

 الصناعة والعمل والبطالة 1-2

 

حتصاديح:ح لمجا ح الق لمجا ح لتنمويح لرئيسي
  لصناعةحو لعم حو لقطالةحححح0-3 لمجا ح لتنمويح لفرعي:

ح

 

 ج ا  لتل اهلل نب اهلل  . ح للجنة:/منسق

 : العضاء

 س مة سايا س مة -2  حال  نوت                                     نب  اهلل -1

 يوسف نابناب  -4ب ل احم  ابو نما                                         -3
 نج   لتحب ح  ناب -4اني  احم  اني                                             -5

 زيتاو ابااهيا  وجية -8  اسع  زهيا حا اش                                        -7
 لتا    ن ال نب  الحال -9

 
حمودمةحعامةحح

ألرف وث ثمائرة  ا )الر ه  االبريت( حير  يعمرل لرب هر ا اليتراي أةثرا مرشتيت ا با   جمانيش نا  مسرتو  الروتش بيتراي الحجر
سرلا  لإل شةسرااا  وممرنعي  منيراا و مر  نيرا  يشمحجا و مس يشنامل مش جمانيش واليا  المجاوا  وها موزنيش نا  ثمان

  .ممان  تو  ةوث ث

ح
ح(3) لمؤشرح)كمي(

ح
ح لمصدرح لويمة

 لويمةح
ح/ لوياسية
) لمرجعية

ح(0

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

    %0 الاجنة اال تما ية %5 العمل.نسبة العاتايش نش 
نسرررررررربة العرررررررراتايش نررررررررش العمررررررررل برررررررريش 

 اإنا .
 الماةز الج از  30%

 لإلحما 
20%    
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/بال والا سرررررررنويا)معررررررر ل   رررررررل اللرررررررا  
 .االمايةب(

     الاجنة 2500

     الاجنة اال تما ية 200  47مناتق   ا ل لن   العما
نررر   المرررو ليش/ا  لرررب اليتررراي العررراا 

 لة  الجنسيش
 مش مسل مي انب 250

 الاجنة  بل
 اال تما ية

    

نرر   المررو ليش لررب اليترراي العرراا مررش 
 الاجال

 مش مسل مي انب 200
 الاجنة  بل

 اال تما ية

    

نرر   المو لررا  لررب اليترراي العرراا مررش 
 النسا 

 مش مسل مي انب 50
 الاجنة  بل

 اال تما ية

    

 

ح لفرص(:/-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح
 تولا البيئة المناسبة ل ستثماا وتوليا لاا نمل. .1

 نامل. 1300وجو  منتية منانية لب البا   يعمل لي ا ن   ةبيا مش العمال يزي  نش  .2

 . المو   الجغاالب .3

ح: لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(
 ن ا وجو  مت مميش لامتابعة المي انية والتأة  مش االلتزاا بياوت العمل. .1

 ن ا توليا الحماية اليانونية والي مية لامتابعيش المي انيش إش وج وا. .2

 .سو  التن يا والعيوائية لب العمل .3

 
  حأهمح لوضاياح ألساسيةح لسلقيةحفيحهذ ح لمجا 

 منتية المنانية .توليا بيئة مناسبة لاعمل والعامايش لب ال .1

ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح30)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو تألحح ألولويات ال تياجات/
 توليا ةوا ا مت ممة  ا   با  لتي يا الميوا  والنمل أمحا  المنيآ  المنانية  .1

 نمل يااةا  ما بيش اليتاي ال اا واليتاي العاا . .2

 تن يا العمل مش  بل الج ا  الم تمة. .3

 ا ماا بيش ومياليش  مش ةوا ا البا ية.تولي .4
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 التجارة والخدمات 2-2

ح لمجا ح القتصاديحح0: لمجا ح لتنمويح لرئيسي
  لتجار حو لخدماتححح0-0:ح لمجا ح لتنمويح

 .ج ا  لتل اهلل نب اهلل  ح للجنة:/منسق

 : العضاء

 ة سايا س مةس م -2         ت                              حال  نو  نب  اهلل -1

 ناب يوسف ناب -4ب ل احم  ابو نما                                         -3
 نج   لتحب ح  ناب -4اني  احم  اني                                             -5

 زيتاو ابااهيا  وجية -8اسع  زهيا حا اش                                          -7
 لتا     ال نب  الحالن -9

 

ح لتجار حو لخدماتح

حمودمةحعامةح

تتميز با   جمرانيش برالمو   الجغاالرب الر   يير  وسرت ال رلة الغابيرة ووجرو  الحجرا ال راا المتميرز لرب نونيتر  وميرتيات  وتاييرة 
ه وممرنعيش اسرلا  منيراا حجرا و مسرة نيرا ةسراا  54محجا و 84تمنيع  واالستلا   من   لالبا   تحتو  نا  ما يياا  مش 
محررل تجرراا  متنرروي االغرراات و ررو  تجاايرر  ةبيرراه نارر  المسررتو   254باإ ررالة الرر  نرر   ةبيررا مررش المحررال التجاايررة يزيرر  نررش 

 ال ا اب وال ااجب.

ح
ح(3) لمؤشرح)كمي(

ح
ح لمصدرح لويمة

 لويمةح
ح/ لوياسية
) لمرجعية

ح(0

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

    %0 الاجنة اال تما ية %5 العمل.نسبة العاتايش نش 
نرررر   الميررررااي  اال تمررررا ية المررررغيا  

 نمال(5)تيغل حت  
 ايتااةا حس   50

 الة ابا  المنانية
    

نررر   الميرررااي  اال تمرررا ية المتوسرررتة 
 نامل (. 20 – 5)

 ايتااةا حس   32
 الة ابا  المنانية

    

 20ن   الميااي  الةبيا  )أةثا مش 
 نامل (.

 يتااةا احس   12
 الة ابا  المنانية

    

     البا ية 70 ن   المناييا
حس  الم تت  1 ن   المناتق المنانية

 ال يةاب
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إحمائية لاحاف  15 ن   الةسااا 
  والمنانا

    

     مسل مي انب 1 ن   البنوف الموجو  )مااةز أو لاوي(
     مسل مي انب 2 ن   ممان  االسلا 

     مسل مي انب 3 التو  ن   ممان 
 

ح لفرص(:/-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح

 وتتوياها.البنا  ناي ا  وجو  منتي  منانية يمةش   .1

 تولا الةلا ا  العامية والحالية والمنانية. .2

 المو   المتوست لابا   حي  تعتبا حاية ومل بيش أةثا مش  اية . .3

    ال اا  ا  النونية الجي   المتميز  لب منانة الحجاتوليا الما .4

ح لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:

 ن ا وجو  بنية تحتية م ئمة لامنتية المنانية. .1

 استنزاف المساحا  الزاانية واستغ ل ا لاميال  والةسااا .  .2

اوا اليرراحنا  الثيياررة مررش والرر  المنتيررة االسررت  ف السرراي  لايرروااي واالامررلة والجرر ااش اإسررتنا ية بسررب  مرر .3

  المنانية.

 حأهمح لوضاياح ألساسيةح لسلقيةحفيحهذ ح لمجا 

حم ئمة لامنتية المنانية و ا  متتابا  بيئي ن ا وجو  بنية تحتية  .1

ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح11)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو تألحح ألولويات ال تياجات/

 ية لب البا   بما ييج  الميااي  المتوستة والةبيا تعزيز البيئة االستثماا  .1

 تتويا المنتية المنانية وتزوي ها بالبنية التحتية الم ئمة   .2

 تن يا العمل بالمنتية المنانية بما ال يتثا نا  النيات البيئب لامنتية .3

 لب البا   ايجا  تاق ب ياة لاياحنا  العاماة لب المنتية المنانية  اا  ح و  التجمعا  السةانية .4

 المنتية المنانية إنا   تأهيل التاق المت اا  مش النيل غيا المن ا مش .5
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الزراعة 0 -1.  

ح لمجا ح القتصاديححح0: لمجا ح لتنمويح لرئيسي
  لزر عةحح0-1:ح لمجا ح لتنمويح

ح

 .ج ا  لتل اهلل نب اهلل ح للجنة:/منسق

 : العضاء

 س مة سايا س مة -2                 ت                     حال  نو  نب  اهلل -1

 ناب يوسف ناب -4ب ل احم  ابو نما                                         -3
 نج   لتحب ح  ناب -4اني  احم  اني                                             -5

 زيتاو ابااهيا  وجية -8اسع  زهيا حا اش                                          -7
 لتا   ن ال نب  الحال -9

ح لزر عةح

حمودمةحعامةح

 ونرا ومسراحا  لازاانرة البعايرة  13444تيت ا بار   جمرانيش برالزيتوش حير  لي را مسراحا  واسرعة ميرجا  بأيرجاا الزيتروش تبارغ 
 ي  ونررا بحاجررة الرر  استمرر ونررا ومسرراحا  غيررا مسررتغاة تيرر ا ب مسررمائة 14 ونررا وزاانرر  ماويرر  تيرر ا بمسرراحة  5444تيرر ا 

 مما يج  وجو  ثاو  حيوانية جي   بةالة أيةال ا. ةياو 35تابت ا تاق زاانية بتول 
 

 
ح(3) لمؤشرح)كمي(

ح
ح لمصدرح لويمة

 لويمةح
ح/ لوياسية
) لمرجعية

ح(0

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

المساحة الةاية لألاا ب  ا ل و اا  
 ال يةاب ) ونا( الم تت

بيانا  المتولا  ال 22444
 لايسا ال ن سب

    

البيانا  المتولا   2912 مساحة الم تت ال يةاب 
 لايسا ال ن سب

    

المسررررراحة الةايرررررة لألاا رررررب الزاانيرررررة 
 ) ونا( ا ل الم تت ال يةاب

البيانا  المتولا   1134
 لايسا ال ن سب

    

المسررررراحة الةايرررررة لألاا رررررب الزاانيرررررة 
 نا() و  اا  الم تت ال يةاب

البيانا  المتولا   19088
 لايسا ال ن سب

    

البيانا  المتولا   13000 مساحة االاا ب الميجا  بال ونا.
 لايسا ال ن سب
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     البا ية 5000 مساحة االاا ب البعاية بال ونا.
     البا ية 10 مساحة االاا ب الماوية بال ونا.

       الاجنةتي ياا 500 ن   العامايش لب الزاانة.
الاجنة تي ياا   15 ن   المنيآ  الزاانية.

 ةاال تما ي
    

حس  تي ياا   2 ن   معاما الزيتوش.
 الاجنة اال تما ية

    

تي ياا  الاجنة  1000 ن   آباا جم  المياه.
 اال تما ية

    

     اليسا ال ن سب 25 ن   التاق الزاانية.
     البا ية 35 (.ياوتول التاق الزاانية )ة

     اليسا ال ن سب 20 ( ياوتول التاق الزاانية الميتاحة )ة
     اليسا ال ن سب 0 ن   الس و  لجم  المياه.

     اليسا ال ن سب 0 مساحة االاا ب الميجا  بالغابا  
     اليسا ال ن سب 1 ن   الجمعيا  الزاانية المسجاة.

     مسل مي انب 5 ن   الم ن سيش الزاانييش.
 استمر ح امساحة االاا ب التب ترا 

 بال ونا.
     اليسا ال ن سب 170

مسرررررررررراحة االاا ررررررررررب التررررررررررب بحاجررررررررررة 
 بال ونا . ل ستم ي

     اليسا ال ن سب 500

مساحة االاا ب الزاانية التب  م ا 
 الج اا بال ونا .

     اليسا ال ن سب  0

تي ياا  الاجنة  1017 ) ونا(ن   ال ونما  الغيا مستماحة
 اال تما ية

0    

تي ياا  الاجنة  500 ( أغنااتع ا  الثاو  الحيوانية ) 
 اال تما ية

    

تي ياا  الاجنة  25 (أبيااتع ا  الثاو  الحيوانية ) 
 اال تما ية

    

 500 ( أشتع ا  الثاو  الحيوانية ) 
 

تي ياا  الاجنة 
 اال تما ية

    

     البا ية 0 لم ممة لاماانب ن   ال ونما  ا
تعررر ا  الثررراو  الحيوانيرررة )  جرررا  الحرررا 

 وبيات(.
 
 

تي ياا  الاجنة  5000
 اال تما ية
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ح لفرص(:/-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح

 إمةانية تن يا المزااي  اا  المناتق السةنية. .1

 ة لازاانة. وجو  ااا ب زاانية  مبة ووجو  مساحا   ابا .2

 است  اا م اجا  المزااي الحيوانية لب تمني  السما  التبيعب وتوليا التا ة مش   ل ممن  بالبا   .3

 ا لاا نمل لاع ي  مش العمال واأسا.تول .4

 وجو  جمعية زاانية لب البا  . .5

 نونية زي  الزيتوش  ا  مواملا  نالية ةما يوج   ت تعبئة زي  بالبا   .6

حنواطح لضعف/ لتهديد ت(: لمؤثر تح لسلقيةح)

 ن ا تن يا مناتق  امة بالمجال الزاانب.  .1

 ن ا التيجي  لاميااي  لب المجال الزاانب والحيوانب وحمايت ا. .2

  لتوييم  لمصدر  لمؤشرح)وصفي(

و   التاق الزاانية 
 الموجو  . 

 عيلة  وبحاج  ال  إنا   تأهيل لاتاق الي يمة ويق تاق  اليسا ال ن سب لب البا ية
  حي  اش نات التايق ال يزي  نش ث ثة امتاا وونا  ج ي 

. 
  عيلة  اليسا ال ن سب لب البا ية .تبيعة االاا ب

 ااا ب جباية ونا 
ميةاو  واباا الجم  حس   .لمياهمما ا ا

 اليسا ال ن سب لب البا ية
 متوستة 

مياه االمتاا وة لف  الستثماابحاج  ال  حلا آباا جم  
 فل الميلملب  المياهتيوية 

 جي   اليسا ال ن سب لب البا ية  .تو   ميااي  زاانية
تا يق تاق زاانية  وتي ا الع ي  مش المزاانيش الستم ي 

المزي  مش االاا ب  وحلا آباا جم  لامياه لب حيول 
 الزيتوش

  عيف  اليسا ال ن سب لب البا ية .الا  است  اان اا 
 اا الجم  مياه أمتاا الا  البعاب لامزاونا  +آب

 متوست  اليسا ال ن سب لب البا ية مناتق باةسا .
 يتواج  بعت مزااي لتابية ال جا  ال حا+ابياا
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 ن ا وجو  مم ا مياه لازاانة. .3

  أها الي ايا اأساسية السابية لب ه ا المجال

 مياه الا    الثيالة الزاانية الح يثة( عف البنية التحتية لايتاي الزاانب ) تاق   أاا ب غيا مستغاة   و  .1

ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح11)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو تألحح ألولويات ال تياجات/

 اق لاا لزيا   االنتا  لب المجاال  الزاانية والثاو  الحيوانية  وتوليا سوق لامنتجا  الزاانيرة مثرل زير   .1

 الزيتوش 

 نتوجا  الزاانية لامنتية التيجي  نا  التمني  الغ ائب لام .2

 

ةالسياح 0-0  

ح لمجا ح القتصاديححح0: لمجا ح لتنمويح لرئيسي
  لسيا ةحح0-0:ح لمجا ح لتنمويح

ح

 ج ا  لتل اهلل نب اهلل  . ح للجنة:/منسق

 : العضاء

 س مة سايا س مة -2         ت                              حال  نو  نب  اهلل -1

 ناب يوسف ناب -4بو نما                                        ب ل احم  ا -3
 نج   لتحب ح  ناب -4اني  احم  اني                                             -5

 زيتاو ابااهيا  وجية -8اسع  زهيا حا اش                                          -7
 لتا    ن ال نب  الحال -9

حعامةححمودمة

نارا )تيت ا با   جمانيش بوجو  ن   مناتق اثاية موزن  نا  ن   منراتق بالبار   مثرل منتيرة جاانر  ووسرت البار  ويرا ب البار  

ال     الل    نيش ال يا   ما  ايل  بي  بش   ام   التاحونة  نتراو   الاوسروش  ال بير  ( حير  اش البار   ميرتاةة اي را 

 لب جمعية الااوية السياحية.
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ح
ح(3) لمؤشرح)كمي(

ح
ح لمصدرح لويمة

 لويمةح
ح/ لوياسية
) لمرجعية

ح(0

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

     الاجنة اال تما ية 2 ن   االماةش السياحية
     الاجنة اال تما ية 3 ن   االماةش السياحية الماممة

     الاجنة اال تما ية 6 ن   االماةش السياحية بحاج  لتاميا 

 

ح لفرص(:/-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح

 إمةانية تن يا وتاميا االماةش اأثاية وانا   تأهيا ا. .1

 وجو  جمعية سياحية ميتاة  ب ا البا  .  .2

 س ولة لتل مجال لاسياي لاومول ل ماةش ن اا لامو   االستااتيجب ال   تمتاز ب  البا  . .3

  مة المجتمعية بالتنسيق م  الجامعا  إيمال لةاه جي ه نش االماةش السياحيةا لاا لا تول .4

ح لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:

 تأثيا اليتاي المنانب نا  بعت االماةش السياحية.  .1

 ن ا وجو  تاق جي ه لاومول لبعت االماةش. .2

وزاا  السرياحة( إنترا   رو  أةبرا لايتراي )ن ا وجو  تعاوش ميتاف بيش البا ية ومش ها مرش  و اال تمراا  .3

 السياحب.

 حأهمح لوضاياح ألساسيةح لسلقيةحفيحهذ ح لمجا 

او  ة ررو  اةبررا ل رر ا اليترراي ل رر  نررش  ررعف الرر نا لرر  سرروا  مررش وزاا  السررياح إنتررا نارر   اليرر ا  ررعف  .1

وامرل االجتمررانب نررش والتعمريا نبررا موا رر  الت  ةمررا اش هنرراف  رعف لررب نيررا الرونب السررياحب بالبارر  ةالبا ير

 معاوما  االماةش.

ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح11)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو تألحح ألولويات ال تياجات/

 انا   تاميا االماةش السياحية بما يتناس  وتاتيب ا لازيااا  سوا  الاح   او السياي مش ال اا  .1

 ة لاحلا  ناي ا.تالي   ايب  مش االماةش السياحي أماةشنا  نمل  التيجي  .2
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 المجال االجتماعي ثالثا: 1.2

 التعايا 1-3

 المحة  2-3

 اأي اا مش  و  اإنا ة 3-3

 الماأ    والتلولة المبةا    4-3

 المواا  البياية  5-3

 الثيالة والايا ة والتاا   6-3

 

 التعليم 1-3

ح لمجا ح الجتماعيحح-1 لمجا ح لتنمويح لرئيسي:
  لتعليمح1-3: لمجا ح لتنمويح لفرعي

 م مدحعدنانحناظمح جح سعدح ح للجنة:/منسق
ح ألعضاء:

 س ا نب  الاتيف يوسف ح  ناب -2  ناب محم  نب  الاحيا متا                -1
 محم  تاها اسع  ح  اسع  -4امز  ااي  ايي  نميا                     -3
 ش نب  الاتيف حسش ح  نابملوا -6              أميش نب  الةايا ح  ناب أمجا  -5
 محم  نب  الاحمش حسش ابو نما  -7               مازش يعيو  نوت أبو نما -1
 م ن  حساا ح  اسع  -2

ح: لتعليمحفيحجماعينحعنحقطاعح لمودمةح
 تال  30حي  يزي  التابة نا   اأساسب اأولالتابة لب الملوف  امة المف  ت ا تعانب م اا  با   جمانيش مش اة

م اسة ج ي   نمو جية   ل العاميش اليا ميش لحل  إيجا  أووتالبة   مش مساحة ملوف مغياه مما يعنب  اوا  وجو  
وتوسعة الم ن   اأساسيةالميانة العامة لب الم اا   أمواميةاة الزيا   السةانية )التابة(ةما اش الم اا  بحاجة لبعت 

 لمعالجة ميةاة الت   ال يش يعانوش مش معوبا  التعاا. اأساسية اا  غالة مما ا لب الم إنيا  إل  أي اوبحاجة 
ح

ح
ح(3) لمؤشرح)كمي(

ح
ح لمصدرح لويمة

 لويمةح
ح/ لوياسية
) لمرجعية

ح(0

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

نررررررررررررر   المعامررررررررررررريش /يرررررررررررررعبة)الماحاة 
 الثانوية(.

 والتعايا التابية 1.73
 الم اا 

2    

    2 والتعايا التابية 1.14حارررررررررررررة نررررررررررررر   المعاميش/يرررررررررررررعبة )الما 
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 الم اا  .(اأساسية
 البا ية 30 ن   التابة/يعبة )الماحاة الثانوية(.

 والتعايا التابية
 الم اا 

44    

 التابية والتعايا 35 ن   التابة/يعبة )الماحاة اأساسية(
 الم اا 

32    

 البا ية 0.5  مائييش االجتمانييش/يعبة ن   اإ
 التعاياو  التابية

 الم اا 

يع1/20
 بة 

   

 البا ية 1 .ساسيةأم تبا حاسو  لةل م اسة 
 والتعايا التابية

 الم اا 

    

 البا ية 1 ساسية.أمةتبة لةل م اسة 
 والتعايا التابية

 الم اا 

    

 (.%نسبة التسا  مش الم اا ) ةوا
 

 البا ية 2.5%
 التابية
 الم اا 

0    

 البا ية %1 نا %(.إ  )نسبة التسا  مش الم اا 
 والتعايا التابية

 الم اا 

0    

 البا ية %1 .نسبة الاسو %
 والتعايا التابية

 الم اا 

0    

ج از اإحما   %3 .نسبة االمية%
 اللاستينب الماةز 

0    نسررررررررررررررررررررررررررررررررررررربة
 .االمية%

ح لتوييمح لمصدرح(3)ح لمؤشرح)وصفي(
 البا ية و   المف ال ااسب )الو   اإنيائب(

 لم اا ا
جيررر  لرررب م اسرررة البنرررا  الثانويرررة والم اسرررة الم تاترررة 
اأساسررية والم اسررة الم تاتررة االبت ائيررة الوا عررة تحرر  
المسرررج  وسررريئة لرررب م اسرررة الررر ةوا الثانويرررة وم اسرررة 

 أساسيةا ال ةوا اأساسية وم اسة اإنا 
 البا ية .مساحة المف ال ااسب

 الم اا 
 ( ²ا 50ال   40مش ) جي  

جيررر  لرررب م اسرررة البنرررا  الثانويرررة والم اسرررة الم تاترررة  البا ية .المفت وية 
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اأساسية  وسريئة لرب م اسرة الر ةوا الثانويرة وم اسرة  الم اا 
الرر ةوا االساسررية وم اسررة االنررا  االساسررية والم اسررة 

 الم تاتة االبت ائية الوا عة تح  المسج 
 البا ية .حالة الوح   المحية

 الم اا 
 اا  باستثنا  الم اسة الثانوية لابنيشجي ه لب أاب  م 

 البا ية .التوزي  الجغاالب لامبانب الم اسية 
 الم اا 

 سيئة وجميع ا لب منتية واح  

 

ح لفرص(:/-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح
 وجو   تعة اات مناسبة لبنا  م اسة. .1

 ق ا ا  وجو  م تباا  ومةتبا  م اسية وماال .2

حتناس  ن   اليع  م  ن   المعاميش لب الم اا  .3

ح لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:
 التوزي  الجغاالب غيا مناس  لمع ا الم اا  تي   مش منتية جغاالية واح  . .1

 ن ا أهاية المبانب الم اسية )الثانوية لا ةوا واالساسية لإلنا  (. .2

   ون ا ةلاية المساحا  الم اسية .االةت ا   ا ل الملوف والمساحا .3

 .ن ا أهاية الوح ا  المحية .4

  أهمح لوضاياح ألساسيةح لسلقيةحفيحهذ ح لمجا 
 حح

 ن ا ةلاية  البنية التحتية المتعاية بيتاي التعايا .1

ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح30)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو تألحح ألولويات ال تياجات/
 اليا ية ح يثة مش م تاف المااحل لب المنتية الحاجة ال  بنا  م اسة  .1

 الحاجة ال  م اسة منانية ةوش البا   منتية منانية بال اجة االول   امة اش جمانيش تيرةل نروا  تجمر  .2

 نوايف(نماانب لع    ا  مجاوا  ) زيتا  ما ه   يا   
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 صحةال 2-3

ح لمجا ح الجتماعيحح-1 لمجا ح لتنمويح لرئيسي:
 ة لص ح1-0 لفرعي:يح لمجا ح لتنموح

ح

حم مدحعدنانحناظمح جح سعد ح للجنة:/منسق
ح ألعضاء:ح

 س ا نب  الاتيف يوسف ح  ناب -2ناب محم  نب  الاحيا متا                  -1
 محم  تاها اسع  ح  اسع  -4  اي  ايي  نميا                  امز  ا  -3
 ملواش نب  الاتيف حسش ح  ناب -6              أميش نب  الةايا ح  ناب أمجا  -5
 محم  نب  الاحمش حسش ابو نما  -7               مازش يعيو  نوت أبو نما -1
 م ن  حساا ح  اسع  -2

ح لمودمة:
ش حمرول المرواتنيش نار   يعتبا اليتاي المرحب مرش اليتانرا  ال امرة والحيويرة ةأحر   تانرا  مجرال ال ر ما  االجتمانيرة  وا 

الم تالة تعتبا  ا  أولوية  مو  الاتبات  لف لب حيات ا اليومية  ل لف أمبل مش ال اوا  السرعب لتترويا ال  ما  المحية 

ال ر ما  المررحية اليائمرة لتمرربل  را ا  نارر  تير يا  رر ما  متةاماررة ومتوامراة تياررة اليروا بةلررا   ناليرة  حيرر  يبارغ نرر   سررةاش 

نسمة ناما بأش الماةز ال يعمل بانت اا وب واا أسبونب ةامل   ةر لف  12444البا   والتب تعتم  نا  ماةز محب واح  حوالب 

ال يتولا نيا ا  أو مااةز محية  امة إال نيا تيش ليت مما ييةل نبئ ا ةبيا ا نا  المرااجعيش مرش أمرحا  االمراات المزمنرة 

 .نيا   حواا  ال امة بما   السةا وا تاااها لاسلا إل  م ينة نابا  أو مااجعة 

  ووجرو  تبير  نراا ال يرأتب اال موجرو اا تعانب با   جمانيش مش سو  ال  مة المرحية وسرو  تيرغيل الماةرز المرحب البيةل ن

مرا  أو مراتيش لرب االسربوي الواحر   نامرا برأش البار   تعرانب مرش وجرو  نر   ةبيرا مرش الممرابيش بمرات الابرو واالمراات المرر اية 

عرت المنيرآ  المرنانية بريش ا  والمحاجا وممان  اإسلا   بنل  الو ر  وجرو  بالمزمنة نتيجة ةثا  الغباا الناتجة نش الةساا 

 وةثا  إمابا  العمل أثنا  اللتا  المباحية التب تحتا  ال  ن   لوا  ومستعجل.المنازل  

ح
ح(3) لمؤشرح)كمي(

ح
ح لمصدرح لويمة

 لويمةح
ح/ لوياسية
ح(0) لمرجعية

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

 لخدماتح لص يةلكلمستوىعددحو د تح  
     وزاا  المحة 1 حةومية.نيا ا   .1
     مسل مي انب 2  ا   امة متنونة.نيا .2



44 

 

     مسل مي انب 2 أسناش.نيا ا   .3
     مسل مي انب 3 مي ليا . .4
     مسل مي انب 0 حةومب(.)م تباا   .5
     مسل مي انب 1 (.م تباا  ) اا .6

عننددحو نند تح لخنندماتح لصنن يةح
 تخصصةح5 لم

     مسل مي انب 0

  لصيادلةح(ح لعاملينحقك حتخصصح5،ححنسقةح)ح الطقاءح،ح لممرضين
     مسل مي انب 1 ناا.تبي   .1
     مسل مي انب 4 أسناش.تبي   .2
     مسل مي انب 6 ممات. .3
     مسل مي انب 11 مي لب. .4
     مسل مي انب 5 لنب م تبا . .5

حلتوييم ح لمصدرح(3)ح لمؤشرح)وصفي(
  عيف ج ا العيا   المحية حاجة المواتنيش لا  ما  المحية .

ةثا  المااجعيش لاعيا   اغا توا ع ا و اة امةانيات ا 
 ون ا تولا تبي  ناا نا  م اا االسبوي

ةثا  يةاو  المواتش ل   البا ية مش تاو  البيئة المسببة 
لألماات ون ا تولا الم تبا وااليعة واال وية المزمنة 
ون ا تولا نيا ا  اال تماا وانتا  المواني  البعي   

 ج ا إجاا  العمايا  الجااحية لب الميالب الحةومية

تي ياا  الاجنة  مو   المااةز المحية .
 االجتمانية

 جي  
 مناس  و ابل لاتتويا

حت لي ح لوضعح لوائم/ الستنتاجات
ح لفرص(:/- لمتوفر حقماحفيحذلكح لمصادر- لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح

باإ رالة الر  سرياا  اسرعاف مج رز  بيرةل ةامرل ولةنر   تولا ماةز محب نالية الموامرلا  وبر  نر   غراف .1

 غيا م ي غل بيةل ةامل.

 . التتونب تولا ةا ا تبب لب المجاال  واال تماما   الم تالة وهناف استع ا  لاعمل .2

 تولا مي ليا  بيةل  ائا نا  م اا السانة .3

 المجتم  المحاب ومتسسات  بتتويا ه ا اليتاي و با يةاهتماا ال .4

ح لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:
 ن ا وجو  تبي  ناا نا  م اا االسبوي لب الماةز المحب الحةومب  .1
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ااتلاي ن   تالبب ال  ما  التب يي م ا الماةز المحب لب جمانيش   أما نيا   ما   السرةا  لرب حروااه  .2

 وا  واح  لب االسبوي.لتعمل ليت ي

 ن ا وجو  نيا ا  ا تماا  وم تبا و أيعة  لب الماةز الحةومب. .3

 ن ا تولا ماةز إسعاف وتواائ. .4

 وجو  ن   ةبيا مش اأماات المزمنة التب تحتا  ال  متابعة واناية مستما . .5

 ن ا تولا اال وية و موما المزمنة بيةل  وا  .4

 حح لمجا أهمح لوضاياح ألساسيةح لسلقيةحفيحهذ ح 
مح و يررررة ال رررر ما  المررررحية المي مررررة ونرررر ا تناسررررب ا مرررر  االحتياجررررا  المتزايرررر   لامررررواتنيش لررررب  ررررل وجررررو   .1

حالمنيئا  المنانية التب تزي   توا  تعات العامايش مش االمابا  بيةل يومب

ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح30)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو ت ال تياجات/ الولوياتحألح
 م تبا تبب وأيعة ونيا ا  ا تماا لب الماةز المحب وتتوياه ال  ماةز تواائ. الحاجة ال  .1

 ال  تبي  تواائ ونيا ا  اال تماا نا  م اا السانة لب الماةز المحب الحاجة .2

 

 

 االعاقة  وذو 3-3

ح لمجا ح الجتماعيحح-1 لمجا ح لتنمويح لرئيسي:
  العاقةحوذوححح1-1 لمجا ح لتنمويح لفرعي

ح

حم مدحعدنانحناظمح جح سعد ح للجنة:/منسق
  ألعضاء:ح

 س ا نب  الاتيف يوسف ح  ناب -2       ناب محم  نب  الاحيا متا             -1
 محم  تاها اسع  ح  اسع  -4        امز  ااي  ايي  نميا                 -3
 ف حسش ح  نابملواش نب  الاتي -6               أميش نب  الةايا ح  ناب أمجا  -5
 محم  نب  الاحمش حسش ابو نما  -7                 مازش يعيو  نوت أبو نما -1
 م ن  حساا ح  اسع  -2
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ح لمودمة:

النسي  االجتمانب بيش االلاا  ا  ن اا  أهمية ه ا اليتاي ةأح  نناما مجال ال  ما  االجتمانية وما ل  مش تأثيا نا  استياا

حيرر  يترررولا لررب البارر   مررا مجمونررة تيايبرررا   المتسسرررا  اللاناررة لررب هرر ا المجررال ا الم تالررة بتعزيررز  واوةرر لف تابيررة احتياجررات 

نامرا بأنر  ال  اةيرة والسرم  والنترق بنسر  متلاوترة التب تتوزي نا  اإنا ا  الح بأنوان ا الم تالة ( حالة مش  و  االنا ة114)

 .مجال تأهيل  و  االنا ة ا ميا ثاب  و تعن  بالعمل لب يتولا لب البا   أ  متسسة أو ج ة مش الج ا  التب ل

ال  وجو  ن   مش المية   االجتمانية والمحية والتعايمية نتيجة لع ا  م  هتال   نا ةوينت  نش وجو  ه ا الع   مش  و  اال

ة بأبنررائ ا مررش اجررل تررأهيا ا لرر ي ا اهتمرراا بالعنايرر مجتمرر  ةمررا يجرر  وترروليا احتياجررات ا  مرر  العاررا اش أهررالب  و  االنا ررةلررب ال

ح. ا ل مج ا لب المجتم  بيةل تبيعبوتحسش أو ان

ح
ح(3) لمؤشرح)كمي(

ح
ح لمصدرح لويمة

 لويمةح
ح/ لوياسية
0) لمرجعية

ح(

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

ن   المتسسا  التب تعن  
 بي ايا لامعا يش .

     التأهيل(  مالبا ية)بانا 1

     التأهيل( البا ية)بانام  110 .النوين   المعا يش حس  
     التأهيل( البا ية)بانام  %22 نسبة السم  مش مجموي االنا ا  

نسبة النتق مش مجموي 
 االنا ا  

     التأهيل( البا ية)بانام  21%

نسبة الحاةب مش مجموي 
 االنا ا  

     التأهيل( البا ية)بانام  20%

 نسبة معوبا  التعاا مش مجموي
 االنا ا  .

     التأهيل( البا ية)بانام  13%

نسبة البما مش مجموي 
 االنا ا  

     التأهيل( البا ية)بانام  11%

     التأهيل( البا ية)بانام  %4 النوبا .
     التأهيل( البا ية)بانام  %2 متع  

ح لتوييمح لمصدرح(3)ح لمؤشرح)وصفي(
مو لة بانام  التأهيل   ش .لاناية المتسسا  الاانية لامعا ي

 المجتمعب لب البا ية .

  عيف
 لع ا تيبل المجتم  لاتعامل م  المتسسا 

 و عف امةانيا  المتسسا  ال  ماتية والما ية . 
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  عيف )غيا متولا( البا ية )مي انب ( لاناية لجاش العمل المحب .

 غيا ةالية  البا ية لاناية جمعية ه ل اأحما اللاستينب .

لاناية االتحا  العاا اللاستينب لألي اا 
  و  اإنا ة )إش وج (.

 متوست البا ية 
حيرر  يررتا تحويررل اأيرر اا  و  اإنا ررة نررش تايرررق 
البانررام  لررب البا يررة إلرر  االتحررا  ل سررتلا   مررش بعررت 

 ال  ما  المتولا .
 
 
 

حت لي ح لوضعح لوائم/ الستنتاجات
ح لفرص(:/-فيحذلكح لمصادرح لمتوفر حقما- لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح

 وجو  بانام  التأهيل المجتمعب . .1

 تولا المتسسا  ال انمة لاعناية ب و  االحتياجا  ال امة نا  مستو  الوتش   .2

 تولا ن   مش المتهايش مش أبنا  البا   والعامايش لب ه ا المجال . .3

 وليا العناية والتأهيل ال اا بأبنائ ااهتماا وتعاوش أوليا  أموا  و  االحتياجا  ال امة واغبت ا ت .4

ح لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:
نرر ا تأهيررل بعررت اأبنيررة والماالررق العامررة )بع ررالم اا   العيا  المررحية  مبنوالبا يررة( لتيبررل وتسررجل حاةررة  .1

  و  االحتياجا  ال امة   امة  وياإنا ة الحاةية.

مااسرررة بعرررت  و  االحتياجرررا  ال امرررة لنيررراتات ا اليوميرررة )الةااسرررب نيرررا التج يرررزا  واأ وا  ال زمرررة لم .2

 الة ابائية   تابعا   بايل لامةلوليش (

 المتسسا   ا  الع  ة ب  ا المجال مح و   النيات . .3

ح اة ال نا الما   المتولا ل  ا اليتاي .4

  أهمح لوضاياح ألساسيةح لسلقيةحفيحهذ ح لمجا 
  

 .نا ة ون ا تولا ال  ما  الةاليةش  و  اال عف الباام  المي مة أي اا م .1

 

  أهمح لوضاياح ألساسيةح اليجاقيةحفيحهذ ح لمجا 

 5توليا مو لة تأهيل نا  ةا ا البا ية لاعمل م  اأي اا  و  اإنا ة .1

حح
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ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح30)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو تألحح ألولويات ال تياجات/
 .ا  اللاناة لب ه ا المجالبالمتسسالتتاي ألاي  امة  .1

 .توليا بعت باام  ال نا ال امة ب و  االحتياجا  ال امة ةالتأهيل وتوليا االحتياجا  ال زمة ل ا .2

 .لتل غالة مما ا لألي اا ال يش يعانوش مش معوبا  التعاا لب الم اا  اأساسية .3

 

 والطفولة المبكرةالمرأة  4-3

حالجتماعيح لمجا ح ح-1 لمجا ح لتنمويح لرئيسي:
  لمرأ حو لطفولةح لمقكر ح1-0 لمجا ح لتنمويح لفرعي:

ح

حم مدحعدنانحناظمح جح سعد ح للجنة:/منسق
  ألعضاء:ح

 س ا نب  الاتيف يوسف ح  ناب -2        ناب محم  نب  الاحيا متا           -1
 محم  تاها اسع  ح  اسع  -4امز  ااي  ايي  نميا                       -3
 ملواش نب  الاتيف حسش ح  ناب -6                 أمجا أميش نب  الةايا ح  ناب -5
 محم  نب  الاحمش حسش ابو نما  -7                 مازش يعيو  نوت أبو نما -1
 م ن  حساا ح  اسع  -2
حلمودمة: 

أساسب لب المجتم  وال ب  مش العمل نا  ن اا أهمية ه ا اليتاي ةأح  نناما مجال ال  ما  االجتمانية لةوش الماأ  اةش 

تتويا و ع ا وتنييت ميااةت ا لب الحيا  العامة و مج ا لب ةالة  تانا  العمل المتاحة وتوليا مجاال  إ الية  انمة 

 .ا ايا   يتناس  م  أهمية مةانت اتستتي  الماأ  مش   ل ا الن وت وأ    و 

  إةمال التعايا الجامعب لعام ا بأهميت  ل ا ل ب تعمل لب الو ائف الحةومية لالماأ  لب جمانيش ناماة ونييتة وحايمة نا

وة لف هناف   إل  وج   ايجا  بانت اا العمل مو لة وة لف يوج  ن   ةبيا ج ا يعماش لب مجال الزاانة باإ الة 44بع   

 .  النسوية الناجحة لب ه ا المجالنيات ماحو  لاماأ  لب الجمعيا

ح
ح(3)( لمؤشرح)كمي
ح

ح لمصدرح لويمة
 لويمةح
 لم/ لوياسية
ح(0)رجعية

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

ستعانة مي انب واال 340 نمل. ايجا  ب  
 ببعت الت   

    

     مي انب 200 تالبا  لب الجامعا  والمعاه  .
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     الم اا  134 تالبا  الثانوية العامة.
     مي انب 60 مو لا .
ش بميااي  م ا   نسا  يعما
 لا  ل.

ميرررررر انب وبميررررررااةة  7
 النا   النسو  

    

     الاجنة إحما  0 بأجا.نسا  يعماش بالزاانة 
نسا  يسان ش أزواج ش بأنمال 

 الزاانة 
     مي انب 500

     النا   النسو  2 جمعيا  نسائية مسجاة.
نسبة التسا  ل   اإنا  لوق 

 سنيش . 10
    %0 الم اا  1%

    %0 مي انب %3 نسبة اأمية ل   اإنا .
     مي انب 20 . اماأ ن   اأسا التب ياأس ا 

ن   النسا  الاواتب يمتاةش 
 ميااي   امة.

     مي انب 7

نسبة ميااةة النسا  لب الباام  
 الت ايبية والتثييلية.

     النا   النسو  4%

     هيلالتأ  بانام %1 نسبة اإنا ة ل   اإنا .
     مي انب 2 ح انا .

ح لتوييمح لمصدرح(3)ح لمؤشرح)وصفي(
 متوست النا   النسو  ميااةة الماأ  لب الحيا  العامة .

تيااف أحيانا لب بعت المجاال  و امة نسا  النا   
 النسو   

  عيف مي انب . ال  ما  الموج ة لمااحل التلولة
 ال يوج  أ    مة لاتلولة 

حضعح لوائم/ الستنتاجاتت لي ح لوح
ح لفرص(:/-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح

 تولا ن   مش النسا  ال ايجا .  .1

 اغبة النسا  وال ايجا  تح ي ا بتتويا أنلس ش.  .2

 تيبل المجتم  ل او  الماأ  لاعمل والميااةة لب الحيا  العامة. .3

 الماأ  وجو  متسسا  أهاية تعن  بي ايا .4

ح لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:
  عف البنية التحتية التب تستون  النسا  لب العمل. .1
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 . عف التمويل و اة الميااي  المناسبة لانسا  .2

 
  أهمح لوضاياح ألساسيةح لسلقيةحفيحهذ ح لمجا 

 " ح يية" ون ا وجو  متنل  مح و ية الباام  واأنيتة الموج ة ليتاي الماأ  والتلولة .1

ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح30)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو ت ال تياجات/ الولوياتحألح
 التيبيف م  المتسسا  ال انمة لانسا  واأتلال. .1

 توليا لاا نمل  مش ميااي  لا ية ليتاي النسا  العام  . .2

 تعن  بانايت ا. توليا باام   امة لألتلال .3

 

 الموارد البشرية  5-3

ح لمجا ح الجتماعيحح-1 لتنمويح لرئيسي:ح لمجا 
  لمو ردح لقشريةح1-. لمجا ح لتنمويح لفرعي:

ح

حم مدحعدنانحناظمح جح سعد ح للجنة:/منسق
  ألعضاء:ح

 س ا نب  الاتيف يوسف ح  ناب -2  ناب محم  نب  الاحيا متا                -1
 ها اسع  ح  اسع محم  تا -4امز  ااي  ايي  نميا                     -3
 ملواش نب  الاتيف حسش ح  ناب -6              أمجا أميش نب  الةايا ح  ناب -5
 محم  نب  الاحمش حسش ابو نما  -7               مازش يعيو  نوت أبو نما -1
 م ن  حساا ح  اسع  -2

ح لمودمة:
ح

مش حي  المواا  البياية وزيا   ن   السةاش ونونيت ا با   جمانيش با   نايية لب تااي  ا وتتتوا حاليا تتوا ا ماحو ا 

حي  هناف  اباية ل  ه المواا   يا   التتويا المنيو  لب البا    حي  ينيا ه ه المواا  البن  التحتية ال زمة لامساهمة 

 نا  المبا ا  والييا  .لب تتويا البا    امة واش أةثا مش نمف المواا  البياية ها مش لئة اليبا  المنت  المتعاا اليا ا 

ي ا   344لما لوق هو ن   جي  ومل ال  ما يياا    اليابا  الحامايش نا  ي ا ا  بةالوايو  و لع   اليبا 

   السايا.وب مةان  التتويا والتح ي  و لف بع  توليا المواا  الما ية والت تيت 

 

 

ح



53 

 

ح
ح(3) لمؤشرح)كمي(

ح
ح لمصدرح لويمة

 لويمةح
ح/ لوياسية
ح(0)ة لمرجعي

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

نرررر   المررررواا  البيرررراية لررررب البارررر   
 )مجموي السةاش( 

ج رررررررررررررررررررررررررررررررررراز  7718
اإحمررررررررررررررررررا  
الماةرررررررررررررررررررررررز  

(2447 
+3.5% 

الزيرررررررررررررررررررررررررررررررا   
 السنوية(

    

المرررررررواا  البيررررررراية  رررررررمش اللئرررررررة 
 ناا 15العماية أ ل مش 

ج رررررررررررررررررررررررررررررررررراز  43%
اإحمررررررررررررررررررا  
الماةرررررررررررررررررررررررز  

2447 

    

المرررواا  البيررراية  رررمش اللئرررة  %
 ( .44 – 15ماية )الع

ج رررررررررررررررررررررررررررررررررراز  51%
اإحمررررررا الم

 2447اةز  

    

المرررواا  البيررراية  رررمش اللئرررة  %
 لما لوق . 45العماية 

ج رررررررررررررررررررررررررررررررررراز  4%
اإحمررررررا الم

 2447 ز اة

    

ج رررررررررررررررررررررررررررررررررراز  %49 نسبة ال ةوا .
اإحمررررررررررررررررررا  
الماةرررررررررررررررررررررررز  

2447 

    

ج رررررررررررررررررررررررررررررررررراز  %51 نسبة اإنا  .
اإحمررررررررررررررررررا  
الماةرررررررررررررررررررررررز  

2447 

    

نرررررررررررررررررر   الحررررررررررررررررررامايش ليرررررررررررررررررر ا   
 بةالوايو  .ال

تيررررررررررررررررررررررررر ياا   284
 الاجنة

    

نر   الحررامايش ليرر ا   الماجسررتيا 
. 

     مسل مي انب 21



54 

 

     مسل مي انب 4 ن   الحامايش لي ا   ال ةتوااه.

ح لتوييمح لمصدرح(3)ح لمؤشرح)وصفي(
اهتمرراا المررواتنيش باإ بررال نارر  التعارريا لررب م تاررف 

 الت مما  لة  الجنسيش 

تيررررررررررررررررررررررررر ياا  
 ةالاجن

 جي 

حيرر  يوجرر  إ بررال لالررا  اليررابة نارر  إةمررال التعارريا لرررب 
 الجامعا  

  عيف مسل مي انب . لاا العمل لا ايجيش
يوج  ن   ةبيرا مرش ال رايجيش وال ايجرا  بر وش و رائف 

 وسا من ا يعماوا  اا  ت ممات ا.

ج رررررررررررررررررررررررررررررررررراز  حجا االسا  
االحمررررررررررررررررررا  
الماةرررررررررررررررررررررررز  

2447 

 جي 
 أي اا. 4متوست ن   اأسا  

ح لوضعح لوائم/ الستنتاجاتحت لي 
ح لفرص(:/-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح

 .وجو  نسبة ةبيا  مش لئة اليبا  -1

 لأنا .  وجو  نسبة نالية مش حماة الي ا ا  البةالوايو  -2

ح  ا  ه ا اليتاي نا  الييا   والتتويا. -3

ح(: لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت
  عف البينة التحتية ال امة بالمواا  البياية. -1

  عف الي اا  والمواا  الما ية ل   ه ه المواا  البياية.   -2     

 .ن ا استيعا  سوق العمل لا ايجيش -3

ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح30)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو ت ال تياجات/ الولوياتحألح
 اية.بنية تحتية لتتويا المواا  البي -1

 .ا  إيجا  أن ا  أةثا مش ال ايجيشتيجي  الميااي  المغيا  الستيع -2

 توليا مااةز ت اي  م نب لألنمال الم نية لايبا . -3

 أهمح لوضاياح ألساسيةح لسلقيةحفيحهذ ح لمجا 
 هيل والت اي  ال امة بلئة اليبا . اة لاا التأ -1

 ة.الماالق ال امة بالمواا  البياي عف البنية التحتية و  -2
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 . عف الي اا  والمواا  الما ية ل   ه ه اللئة -3

 .سوق العمل لا ايجيش  ن ا استيعا -4

 

 الثقافة والرياضة والتراث 1-3

ح لمجا ح الجتماعيحح-1 لمجا ح لتنمويح لرئيسي:
 والرياضة والتراث ةالثقاف 3-4 لفرعي:ح لمجا ح لتنمويح

ح

حم مدحعدنانحناظمح جح سعد ح للجنة:/منسق
  ألعضاء:ح

 س ا نب  الاتيف يوسف ح  ناب -2     ناب محم  نب  الاحيا متا               -1
 محم  تاها اسع  ح  اسع  -4امز  ااي  ايي  نميا                       -3
 ملواش نب  الاتيف حسش ح  ناب -6                 أمجا أميش نب  الةايا ح  ناب -5
 محم  نب  الاحمش حسش ابو نما  -7                 مازش يعيو  نوت أبو نما -1
حم ن  حساا ح  اسع  -2

ح لمودمة:
 حيرر   التررب تتميررز بمررواو  ايا ررب وثيررالب وح رراا  ميرراقأهررا وأةبررا البارر ا  لررب المنتيررة و  تعتبررا بارر   جمررانيش واحرر   مررش

اال أن را تحترا  إلر  الر نا مرش المتسسرا   ة تح   بوجو  ن   مش الةوا ا البياية المتمةنة والمميز  التب تعن  بالثيالرة والايا ر

 حي  يوج  لب البار   نرا   ايا رب واحر  ولةنر  غيرا ملعرل  وال يمراا   التب تعن  ب  ا المجال لب سبيل تي يا أل ل ال  ما 

نرا  المغايرة و لف لع ا امت ة  أ  مش الماالق ةبرا ب اأن يرة مثرل الم نر  واليا أ  نياتا  ايا ية أو ثيالية ةما لب اأن ية

ةما أش الميا غيا متهل وغيرا مناسر  وبحاجرة الر  إ اا   ا   برا  لرب مجرال اأن يرة  را ا  نار  اسرتيتا  الةلرا ا  لرب البار   

يرة لييرا   هر ه النرا   واالستلا   مش  بات ا و  ات ا نا  التلانل م  جمي  اللئا  اليبابية لرب البار   والتوامرل مر  الج را  المعن

 .بيةل مناس 

ح
ح(3) لمؤشرح)كمي(

ح
ح لمصدرح لويمة

 لويمةح
ح/ لوياسية
ح(0) لمرجعية

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

نرررررر   المااةررررررز اليرررررربابية الثياليررررررة 
 والايا ية .

وزاا  اليبا   1
 والايا ة

3    

نرررر   المنتسرررربيش لامااةررررز الثياليررررة 
 والايا ية.

جمانيش  نا   445
 الايا ب

500    

    %60 جمانيش نا   %10 لي  .المستنسبة اللئا  
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 الايا ب
جمانيش  نا   %20 نسبة الةلا ا  المت ممة .

 الايا ب
10%    

جمانيش  نا   - البنية التحتية )م ن (.
 الايا ب

2    

ميرررراا  لامااةررررز اليرررربابية الثياليررررة 
 والايا ية.

    5 البا ية 1

    1 البا ية  لع .ح ائق أتلال وساحا  
      0 عامايش بأجا .ن   ال

جمانيش  نا   2 ن   الماالق التب يمةش تتوياها 
 الايا ب

    

    1 البا ية 0 ن   الماالق ال امة بالمعا يش 
 

    1 البا ية 0 ن   المةتبا  العامة 
 
 

ح لتوييمح لمصدرح(3)ح لمؤشرح)وصفي(
نا   جمانيش   حجا االنيتة الثيالية والايا ية .

 بالايا 

 ال يوج  أ  أنيتة نا  مستو  الياية

نا   جمانيش  و   أو حالة البنية التحتية )م ن  (.
 الايا ب

 سب  وغيا متهل الست  ام ش  بل اللاق الايا ية 

حالة مياا  المااةز اليبابية الثيالية 
 والايا ية.

نا   جمانيش 
 الايا ب

مياا  غيا متهاة وغيا مج ز  الست  ام اباليةل 
 يلالمح

   
حت لي ح لوضعح لوائم/ الستنتاجات

ح لفرص(:/-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح
 وجو   تعة اات يب  جاهز  وال تبيب سو  تأهيا ا وتج يزها -1
 إمةانية استغ ل المياوي ةمم ا   ل لابا ية ولابا   بيةل ناا -2
   إ الة ال  لا ة ايا ية لاناةوجو   باا  ونيتا  ايا ييش لب البا  -3
 وجو  نوا  النا   ايا ب بحاجة ل نا وتأهيل لتةوش أل ل -4
حر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:ش لمؤح

 نيا التمويل -1
  اة اأنيتة الايا ية -2
 ن ا تلعيل النا   الايا ب والةلا ا  وأمحا  ال باا  والم تميش ب  ا المجال-3
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ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح30)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو تألححات ألولوي ال تياجات/
 توليا اإمةانيا  واالحتياجا  ال زمة الستةمال الماع  الموجو  حاليا)تأهيل(.  -1
 إ الة إل  مياا  متهاة وتابب حاجة اليبا  لب المجاليش الايا ب والثيالب لة  الجنسيش -2
 نا  تنلي  أنيتة ايا ية وثيالية ومسابيا  ب  ا المجالإيجا   نا ما   ومعنو  ولوجستب لاتيجي    -3
 توليا مااةز ت اي  م تمة. -4

 
 أهمح لوضاياح ألساسيةح لسلقيةحفيحهذ ح لمجا 

   " ن ا وجو  ماع  ايا ب" اة لاا الت اي  والتأهيل وتنمية الي اا   -1
 أهمح لوضاياح ألساسيةح اليجاقيةحفيحهذ ح لمجا 

 ليبا وجو  نسبة ةبيا  مش لئة ا -1
 وجو  نسبة نالية مش حماة الي ا ا  الم تميش ب  ا المجال. -2
   ا  ه ا اليتاي نا  الييا   والتتويا والن وت لألل ل. -3

 
 

 

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد رابعا: 1.2

ح
ح ألمنحو لكو رثح053
  لتخطيطحو لتنظيمح050
  لتطويرح لمؤسسيحللقلديةح051
 و ل كومة لوياد حح050
حمحححو لتنظيح  إلد رحح.05

  لماليةحإلد ر  ح050ح
 

  إلد ر حو ل كمح لرشيد لمجا ح لتنمويح لرئيسي:مجا ح
 األمن وإدارة الكوارث 4-1 لمجا ح لتنمويح لفرعي:

 
 منسق/ ح للجنة:حسوسنحمدينيح

ح ألعضاء:ح
  ج ا  أبو احيا -2                    نب  ال ا   زيتاو   -1
 ايي  نميا   -4                            أيمش زيتاو  -3
 حم  أبو نما م -6                     نب  الاتيف م ينب  -5
 محم  زيتاو  -7          أمج                     أميا  -1
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ح: لمودمة
لمنيآ  المنانية ل  وجو  اإتعتبا البا   مش المناتق الايلية التبيعية التب تةثا لي ا الموا  ال اا مش الحجا  باإ الة 

ل  وجو  ن   إإال أن  ال يوج  لي ا أ  ميوا مش ميوما  الس مة العامة باإ الة  ال امة ب لف ولي ا ن   ةبيا مش العامايش 
ل  ح و  تاو  بيئب لاعناما البيئية الم تالة ةما إمما أ     مش الممااسا  ال اتئة وغيا  البنية التحتية لاحلا  نا  البيئة

ج ز   وا  واأل  ميوما  اأمش والس مة العامة والا ابة ناي ا وغيا  الباام  التونوية ونيا المع ا  واأإاا البا   لتيإأش 
تجن   نستتي تولا لب البا   ماةز  لاي م نب وماةز محب متتوا ي  نن مايزي  مش ال توا  نا  المحة العامة لامواتش

وة لف إمابة العياا    ي ااأالبا   وال يش زا  ن  ها نش نيا   أبنا ي  مش الع ي  مش الةواا  التب أو   بحيا  الع 
محا  ألزاا المواتنيش و ا  بحوا   معبة وة لف ن ا وجو  ج ا  تنلي ية  لمتابعة الم اللا  والتع يا  وتتبيق اليانوش و 

 .المنيآ  ب لف
 

المم  الييمة المتيا )ا مب(
 ا

الييمة 
 اليياسية

 التيييا
  عيف متوست  اجي  ج

    1 البا ية 0 وجو  ماةز ياتة .
    1 البا ية 0 وجو  ماةز  لاي م نب.

    10 البا ية 4 ن   ةوا ا ال لاي الم نب المتهاة .
ن   الميااةيش لب ال واا  ال امة بالتواائ 

 واالسعاف .
    50 البا ية 24

    2 البا ية 0 وجو  مااةز إسعاف وتواائ.
     البا ية 0 ال واا  لمواج ة الةواا .ن   

     البا ية 1 ن   ال واا  باإسعاف.
 التيييا المم ا المتيا )وملب(

الم نب وأج ز   حالة مع ا  ال لاي
 .التواائ واإسعاف

ال يوج    حي  يلتيا ال لاي الم نب ال  المع ا  ال زمة  ة لف إلتياا  البا ية
 أج ز  ال زمة لاعمل.التواائ واإسعاف إل  ا

انتياا وتغتية نمل مااةز 
 الياتة.

 ال يوج  ماةز لاياتة لب البا  . البا ية

 
 ت لي ح لوضعح لوائم/ الستنتاجات
ح/ لفرص(:-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح

  لاي الم نب.وجو  ن   مش األاا  المتهايش واليا ايش نا  اليياا بم اا ال .1
 وجو  ن   مش األاا  يوج  ل ي ا  واا  إسعاف يمةش اإستلا   مش  باات ا. .2

 
  لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:

 ن ا وجو  ماةز ياتة لب البا  . .1
 ن ا وجو  ماةز لا لاي الم نب. .2
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 ن ا وجو  ماةز تواا  . .3
 نا  اليياا بم اا ال لاي الم نب.ن ا وجو  ن   ةالب مش األاا  المتهايش واليا ايش   .4

 
حسنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(:ح30ولوياتحألرقعحسنو تح)فتر ح لخطة(حو تياجات/ ألح إل

 ماةز  لاي م نب متهل. .1
نيا . .2  إيجا  ماةز إسعاف وتواائ وا 
     ت اي  وتأهيل المزي  مش األاا  ةمتتونيش لب مجال التواا   وال لاي الم نب. .3

ح:ساسيةحفيحهذ  لمجا أهمح لوضاياح أل
 .ف ال  ما  المي مة بيتاي التواائ ع .1

 
 

 

 
 التخطيط والتنظيم 2-4

  لمجا ح لتنمويح لرئيسي:مجا ح إلد ر حو ل كمح لرشيد
 حالتخطيط والتنظيم 4-2 لمجا ح لتنمويح لفرعي:

ح

 منسق/ ح للجنة:حسوسنحمدينيح
  ألعضاء:ح

  ج ا  أبو احيا -2                    نب  ال ا   زيتاو   -1
 ايي  نميا   -4                            أيمش زيتاو  -3
 حم  أبو نما م -6                     نب  الاتيف م ينب  -5
 محم  زيتاو  -7      أمج                         أميا  -1
ح

ح لمودمة:
 ا  محال ة سالي  بيا  وبا ا  محال ة نابا   وه ا المو   وبا ومل تابت  ا تي  جمانيش لب  ا  جنو  نابا  وهب: حاية 

يجعا ا مميز  ويمةش استغ ل ا ةماةز سياحب وا تما    و امة أن ا تحتو  نا  منتية ا تما ية   مة لب مجال الحجا  
  ه ا المجال ال   هو أها وه ا يتتا  ت تيت وتن يا   يق م  وجو  بنية تحتية ت ئا حاجة البا    ل ا ناينا جميعا  التاةيز نا

 ونا ال يلب بالغات المتاو  أش الةثيا مش المنازل  2212ال يةاب ال   مساحت   تاالستااتيجية. لالم تمجاال  ال تة 
واليوااي  اا  ه ه المساحة  وتا يا المنازل لي  مش م حيا  البا ية م  العاا أش البا ية مازمة بتوليا ال  ما  ل ا. إ ا ال 

 ونا نا  اأ ل لييمل اأماةش المتج    لب البا    باإ الة إل  تن يا المنتية  4000ش توسعة ه ا الم تت ليمل إل  ب  م
المنانية التب ال تحتو  إال نا  يااي ائيسب نا  امت ا  ه ه المنتية مما يجعل  ت  االاا ب الموجو   نا  ه ا اليااي هب 

ال ب  مش نمل ت تيت سايا لتتويا وزيا   مساحة منتية التن يا لب  ال  ما  إ امة مش المستلي   ليت واليت  ال ا اية محاو 
 البا  .

ح
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ح
ح(3) لمؤشرح)كمي(

ح
ح لمصدرح لويمة

 لويمةح
ح/ لوياسية
ح(0) لمرجعية

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

     البا ية 1117 .2017ن   السةاش 
مجمررررررررررررررروي المسررررررررررررررراحة الةايرررررررررررررررة 

 لألاا ب.
22000 

  ونا 
     البا ية

    %0 البا ية C.  30%الممنلة اأاا بنسبة 
     البا ية 323 نية )ي ا/ ةا(.االةثالة السة

 اأاا ررررربتمرررررنيف اسرررررت  اما  
( مرررش مجمررروي أاا رررب % 100)

 البا  .

    %100 البا ية 20%

 المناتق المبنية
(. )سةش/تجاا /  ما 

 )بال ونا(.

     البا ية 2221

     البا ية 11516 لزاانية )بال ونا(.االاا ب ا
     البا ية  200 المناتق المنانية )بال ونا(.

لابنرررررررا  المسررررررراحا  الم ممرررررررة 
 )سةش أ( )بال ونا(.

     البا ية  525

المسرررررراحا  الم ممررررررة لسررررررةش 
 ) ( )بال ونا(.

     البا ية  1211

 (المسراحا  الم ممرة لسرةش
  ( )بال ونا(.

     البا ية  365

المسررراحا  الم ممرررة لاتجررراا  
 )بال ونا(.

     البا ية  120

المسرراحا  الم ممررة لامنرراتق 
 ال  اا )بال ونا(.

     البا ية  10

المسرراحا  الم ممرررة ةمنررراتق 
 اثاية )بال ونا(.

     البا ية  50

     البا ية 31 المساحا  الم ممة لام اا .
      يةالبا 17 ا.المساحا  الم ممة لامياب

المسررراحا  الم ممرررة ةررررأم ف 
 )بال ونا(.ةلابا ي

     البا ية 20

     البا ية 0 الغابا  واأحااش.
     البا ية 0 اإساائياية.المستعماا  

      1نررررر   التجمعرررررا  السرررررةانية الترررررب 
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 ل ي ا تمويا جو  ح ي .
نررررر   التجمعرررررا  السرررررةانية الترررررب 

 لي  ل ي ا م تتا  تسوية.

     با يةال 1

المسرررررراحا  الملتوحررررررة أغرررررراات 
 البنا   مش الم تت ال يةاب.

1300 
  ونا

     البا ية

    0 البا ية 20 مع ل م اللا  اأبنية)سنويا(.
     البا ية 410 .ن   ا ا البنا 

ح لتوييمح لمصدرح(3)ح لمؤشرح)وصفي(
 .2013من  ناا   التمويا الموجو  البا ية هل يوج  م تت لتمويا جو  ح ي .

 .2010نعا من  ناا  البا ية .هل يوج  م تت هيةاب ح ي  مما ق ناي 
 ال يوج  م تت تسوية أاا ب. البا ية هل يوج  م تت تسوية أاات.

 حجا م اللا  البنا  متوستة. البا ية  .حجا م اللا  البنا 
 متوستة. التع يا  نا  التاق العامة البا ية التع يا  نا  التاق العامة.

حت لي ح لوضعح لوائم/ الستنتاجات
ح لفرص(:/-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح

حححححححناي .وجو  م تت هيةاب مما ق  -1             
حوجو  نوا   ائمة لمنتية منانية.ح-0ححححححححححححح

 
حر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:ش لمؤح

 ا م ئمة الم تت ال يةاب لاتوج ا  العماانية لابا  .  ن  -1

 المنتية المنانية غيا من مة والتاو  البيئب النات  نن ا ةبيا. -2

ن ا وجو  تسوية لألاا ب مما ي عف إثبا  الماةية  وينت  نش  لف اإ ااا بالساا اأهاب نتيجة ال  لا   -3

 نا  ح و  االاا ب.

 منتية  . باتجاهلبا   ن ا إمةانية اتساي ا -4
ح:سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(ح30)فتر ح لخطة(حوحرقعحسنو تألحح ألولويات ال تياجات/
 لألاا ب يحل مياةل الماةية.  مياوي تسويةنمل  -1       

 م ئمة الحتياجا  البا  .  أةثاتوسعة الم تت ال يةاب ليةوش  -2       

  تن يا المنتية المنانية.  -3       

  .اللنب لب البا ية ت اي  الةا ا -4       
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 أهمح لوضاياح ألساسيةح لسلقيةحفيحهذ ح لمجا 
    ب.توسعة الم تت ال يةاب لابا   بما يتناس  م  احتياجا  البا    وتسوية اأاا -1

 
 

 
 التطوير المؤسسي للمجلس البلدي 3-4

  لمجا ح لتنمويح لرئيسي:مجا ح إلد ر حو ل كمح لرشيد
حالمؤسسي للمجلس البلدي. رالتطوي 4-3 لمجا ح لتنمويح لفرعي:

 منسق/ ح للجنة:حسوسنحمدينيح
  ألعضاء:ح

  ج ا  أبو احيا -2                    نب  ال ا   زيتاو   -1
 ايي  نميا   -4                            أيمش زيتاو  -3
 حم  أبو نما م -6                     نب  الاتيف م ينب  -5
 محم  زيتاو  -7        أمج                       أميا  -1
ح

ح لمودمة:
 بواستةيتوش البا   لب جمي  المجاال   ولةب ييوا ب  ا ال وا ال   ي يا هو الجسا لب جمانيش إش المجا  البا   

مش  ا  لتس يل وتسييا   مة المواتنيش  ب    تا تو لي  وليا ليوانيش ولوائل وتعايما  الحةا المحاب لب لاستيشةا ا بيا  
ن مة والسياسيا  االوماف الو يلية  واأو حي  الع   واأ ا   البياية مشل  تتويا المواا  إم   ت تا هيةاية البا ية  

 تزي  ثية المواتنيش بالبا ية.ال  ما  التب لتي يا المتبعة  م ئمة أ ساا البا ية و وائاها  
المتياا  المي انية ل  ه البا ية  ميتانة بالمعاييا التب ت منت ا  وانيش ولوائل وتعايما  الحةا المحاب لب وليما ياب بعت 

 لاستيش.
ح

ح
ح(3) لمؤشرح)كمي(

ح
ح لمصدرح لويمة

ح/ لويمةح لوياسية
ح(0) لمرجعية

ح لتوييم

حضعيفحمتوسطحجيد

ن   مو لب البا ية مش 
 ة  الجنسيش.

    25 البا ية 22

   المو ليش مش لئة ن
 ال ةوا.

    24 البا ية 18

ن   المو لا  مش لئة 
 اإنا .

    5 البا ية 4

     البا ية 5 ن   أ ساا البا ية.
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    22 البا ية  24 ن   المو ليش المثبتيش.

 نا  ن اا مو ليشالن   
 المياومة. 

    3 البا ية  2

ن   االجتمانا  التب 
با   يعي ها المجا  ال
 م  اتسا  اأ ساا
والعامايش لمنا ية 

الي ايا ال واية ومتابعة 
 أها المستج ا  )ي ايا (.

1  2    

ن  الايا ا  المجتمعية 
التب يتا ني ها م  
المجتم  المحاب 

 .(لاتياوا)سنويا  

    2 البا ية 1

الايا ا  المجتمعية  ن  
التب يتا ني ها م  

 ب  ف المجتم  المحاب
 حتياجا اإ تح ي 

 ومتابعة وتنلي  والت تيت
 الميااي  وتيييا

 وال  ما .

    2 البا ية 1

 لتتويا وجو  سياسة
 اليتاي م  يااةا 
 ال اا.

    1 البا ية 4

ة بن   التياايا المةتو 
التب تنياها البا ية 

لامجتم  المحاب نبا 
ن ا ووسائل التوامل اإ

 .()سنويا  االجتمانب

    4 البا ية 4

 باا المحلية    اأن
ن مية التب والتياايا اإ

    4 البا ية 1
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توثق نياتا  البا ية 
وتنياها البا ية لامجتم  

 انا  المحاب نبا اإ
والتالز  والموا   

االلةتاونية والوسائل 
 .الم تالة)ي ايا(

ح لتوييمح لمصدرح(3)ح لمؤشرح)وصفي(
 . لعامايش  مش البا ية جيأ ا  ا البا ية أ ا  العامايش  مش البا ية.

 ال  ما  المي مة مش  بل البا ية جي  .  البا ية ال  ما  المي مة مش  بل البا ية.

 .2414إن ا  ال تة السابية  وليا  جماهيا  ناا  البا ية  الايا ا  م  المجتم  المحاب.
توامل البا ية م  المجتم  المحاب نبا 

 وسائل اإن ا.
   تتويا.بحاجة إل البا ية 

حت لي ح لوضعح لوائم/ الستنتاجات
ح/ لفرص(:-بما لب  لف المما ا المتولا -يجاقيةح)نواطح لوو ح لمؤثر تح إل

ح
 .2417-4با   منت   ح يثا  لب   وجو  مجا -1

 و و   با . شوا  ااييش متهايلنيبش  وجو  تا ا مش المو ليش -2

 .وجو  ن اا مالب وا  اا  -3

 ش.مو لب البا ية مش ة  الجنسي -4
 

حر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:ش لمؤح
ح

 غيا  آلية لاع  ة م  الجم وا. -1

 مغا مساحة مبن  البا ية. -2

 مح و ية ةلا   بعت العامايش وحاجت ا لات اي  -3

ح:أهمح لوضاياح ألساسيةحفيحهذ ح لمجا 
 اية والتتوياية.مح و ية االمةانا  والمواا  المالية المتولا  لابا ية لتغتية االحتياجا  التيغي -1

 .مح و ية ةلا   بعت العامايش وحاجت ا لات اي  وتتويا الي اا  -2
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حسنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(:ح30ولوياتحألرقعحسنو تح)فتر ح لخطة(حو/ ألح ال تياجات
ح

 ن اا لاتعامل م  الجم وا. -1

 مبن  ج ي  وواس  لابا ية م  ساحة  امة بالمع ا  واآلليا  التابعة لابا ية. -2

 ت ايبية لامو ليش ةل حس  ا تمام .  واا  -3

ح.لنيب ال  ما  ة  تعبئة بعت الموا   الو يلية و ام -4

 
 الحوكمةالقيادة و 4-4

  لمجا ح لتنمويح لرئيسي:مجا ح إلد ر حو ل كمح لرشيد
 5القيادة و الحوكمة 4-4 لمجا ح لتنمويح لفرعي:

ح

 منسق/ ح للجنة:حسوسنحمدينيح
  ألعضاء:ح

  ج ا  أبو احيا -2                    او  نب  ال ا   زيت -1
 ايي  نميا   -4                            أيمش زيتاو  -3
 حم  أبو نما م -6                     نب  الاتيف م ينب  -5
 محم  زيتاو  -7      أمج                         أميا  -1
ح

ح لمودمة:
يا والتحسيش لب   ايا الييا   والحوةمة والت تيت بما ينعة  إيجابَا نا    اات ا ما زال  البا ية بحاجة إل  التتو 

المتسساتية  ويس ا لب تحسيش مستو  ال  ما  المي  مة مش  با ا و ماش استماااية باامج ا ومياايع ا التنموية  
ال زا  مش حي   االهتمااةمةباإ الة إل   لف ل ش المجا  البا   نا  وج  ال موا ال يولب جان  الييا   والحو 

و   وتبنب اتية وأه اف متسساتية وتنموية وا حة  أو العمل بيةل ةالب نا  مااجعة أن مت ا واسالت ا وأه ال ا 
   والتأة  مش أن ا وا حة ومل ومة لاجمي  بيةل ناا.االستااتيجية

المتعاية بعمل البا ية  وأش يعمل بيةل أةثا ة لف يج  أش ييوا المجا  البا   ب وا أةبا لب انت ا  أسالي  الت تيت 
 لعالية نا  و   السياسا  واإجاا ا  واأن مة التب تعزز وتن ا مش نمل أ ساا وتوا ا البا ية الم تالة.

نا  الاغا مش  لف ل ش البا ية تعمل بلعالية وةلا   لب بعت الجوان  المتعاية بمجال الييا   والحوةمة  و لف مش حي  
المجا  البا   و  اات  اإ ااية واغبت  لب التتويا و واه لب تبنب سياسا  نامة جي    مش يأن ا أش تس ا لب لعالية 

 تحسيش نونية الميااي  وال  ما  المي مة لامواتنيش.
 
 
 
ح
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ح لمؤشر ت:
حمال ظاتح* لتوييمح لقندح#

  لوياد 
  1 يوج  ل   البا ية اتيا وأه اف وا حة ومعانة  .1
تتويا ومااجعة الاتيا والييا واأه اف يتا  .2

 .أمحا  اليأشبيةل  وا  وبالاجوي إل  
1 

ة واجتمانا  م  المجتم  المحاب ا يني  اجتمانا  لاب
 غيا  واية.

الاتيا واأه اف وا حة ومل ومة مش  بل  .3
جمي  أمحا  اليأش. )المو ليش/المجتم  

 المحاب(.
1 

 م  المحاب. اوا  تو يل اأه اف والاتيا لامجت

ل   المجا  البا   سياسة لتتويا يااةا  م   .4
 اليتاي ال اا.

0 
 نبح  نش  لف 

يتا ميااةة المجتم  لب تح ي  االحتياجا   .5
والت تيت وتنلي  ومتابعة وتيييا الميااي  

 وال  ما .
1 

 يتا بيةل غيا ممن  

ييوا المجا  البا   بتبنب سياسا  تجاه  .6
  البا ية.و  ما  متتابا  الم ينة 

1 
تتا ة جاا ا  يومية وال يتولا معاييا وسياسا  

 موح  .
  ل وكمة

 الماجعية هب وزاا  الحةا المحاب 1 ييوا المجا  بو   السياسا  لابا ية. .1
ييوا المجا  البا   باإيااف نا  تنلي   .7

 ال تت ومتابعت ا.
1 

 نعا 

م ا ية والمييوا المجا  نا  مبا ئ المسا لة  .2
 .واليلالية

1 
بحاجة إل  نمل اجتمانا  م  المجتم  المحاب و و  

 .اال تماا
هل هناف  تت نمل لامو ليش واليع   .10

 واأ ساا؟
0 

 

  1 م   تواج  ائي  البا ية لب مبن  البا ية؟ .11
ييوا أن ا  المجا  بمستوليات ا بلاناية تجاه  .12

 السياسة العامة وتنمية المواا .
2 

 س  مي ا  المجا  والمو ليشح

يجتم  المجا  البا   بأغابية أن ائ  بيةل  .14
  وا  )أسبونيا(.

1 
 م  اتسا  اأ ساا. االجتمانا  اوا  تلعيل 

البا   بعي  اجتمانا   واية م   ييوا المجا  .15
اتسا  اأ ساا لمنا ية الي ايا ال واية ومتابعة 

 أها المستج ا .
2 

 

 هناف التزاا مش جمي  اأن ا  2 ا  المجا  بأغابية أن ائ .تتا اجتمان .16
ييوا المجا  بعمل أجن   مةتوبة لجمي   .11

 اجتمانات  ويتا توزيع ا مسبيا  بل االجتمانا .
2 

  وال وباستمااايتا نمل محا ا اجتمانا   واية 
 تنيا نبا الملحا  اإلةتاونية.
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انا  يتا متابعة تنلي   اااا  جمي  اجتم .17
 المجا  البا  .

2 
 

 : جيد2: متوسط، 1: ضعيف، 4وهي:  ( إلى عدة مستويات4،1،2تدل األرقام )

حت لي ح لوضعح لوائم/ الستنتاجات
ح/ لفرص(:-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح

 البا ية.وجو  سياسا  تجاه متتابا  المواتنيش و  ما   -1

 البا   بال تت التنموية اليتانية. معالة المجا  -2

 انت اا اجتمانا  المجا  البا  . -3

 متهايش لايياا باأنمال المنوتة ب ا و ابايت ا لاتتويا. وجو  مو ليش -4

ح لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:
 واأه اف بحاجة إل  و وي أةثا. ةالاتي -1

 ن ا وجو  سياسة لتتويا يااةا  م  اليتاي ال اا. -2

 ن ا ني  ليا ا  مجتمعية بيةل ةاٍف م  المجتم  المحاب. -3

 نمل  تت ةالية ت  ا البا  . ن ا إن ا  -4

 سنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(:ح30 ال تياجات/ الولوياتحألرقعحسنو تح)فتر ح لخطة(حو
 5مب أ الت تيت لب العمل اإ اا  لابا يةحتبنب -1

 

حأهمح لوضاياح ألساسيةحفيحهذ ح لمجا :
 .االجتمانيةلعمل البا ية والتوامل م  المةونا   و   ن اا -1

 
 

 
 االدارة والتنظيم  5-4

  لمجا ح لتنمويح لرئيسي:حمجا ح إلد ر حو ل كمح لرشيدح
 اإلدارة والتنظيم  4-5 لمجا ح لتنمويح لفرعي:

 منسق/ ح للجنة:حسوسنحمدينيح
  ألعضاء:ح

  أبو احياج ا   -2                    نب  ال ا   زيتاو   -1
 ايي  نميا   -4                            أيمش زيتاو  -3



48 

 

 حم  أبو نما م -6                     نب  الاتيف م ينب  -5
 محم  زيتاو  -7       أمج                        أميا  -1
 

ح لمودمة:ح

 حسر  ال يةرلأ سراا ائيسرية ومجمونرة مرش اليرع   ةة ت ا  مسليما يتعاق بجوان  اإ اا  والتن يا لتج ا اإياا  إل  أش البا ي

التن يمررررب ال رررراا بالبا يررررة  وهررررب: ) سررررا ال ن سررررة والميررررااي   و سررررا اليررررتوش اال اايررررة  و سررررا الماليررررة  و سررررا المررررحة  و سررررا 

 ر  البا يرة ومتتابرا  الع  ا (  ة لف ل ش ال يةايرة المتعايرة بالبا يرة تعتبرا بسريتة وبحاجرة إلر  مااجعرة وتحر ي  لاتمايرب مر  وا

نما ا  مش ج ة أ ا  وليما يتعاق بالمواا  البياية لتج ا اإياا  إل  أش البا يرة تمتارف ةرا ا ةاليرا  نونرا  مرا مرش العرامايش  غيرا 

إلرر  اأن مررة  البا يررة تلتيرراأن ررا بحاجررة إلرر  اسررتةمال بعررت الررنيا لررب الةررا ا الررو يلب )مرر يا با يررة(. باإ ررالة إلرر   لررف لرر ش 

ثرق وبمرا يمةن را مرش وال سياسا  واإجاا ا  ال اواية إ اا  ه ا الةا ا  وتو يل وتومريف م امر  اأساسرية بيرةل مةترو  ومو 

 ولعالية.مأسسة إ اا  مواا ها البياية بةلا   

حمال ظاتح لتوييمح لقندح#
  لقنيةح لت تية

 لمتاو  والةامل.لي  باليةل ا 1 .أنيتت ا تتولا لابا ية المساحة الةالية لتنلي  .1
يتولا لابا ية اأثا  الةالب ل نا باامج ا  .2

 و  مات ا.
2 

 

تتولا لابا ية مع ا  ةالية ومناسبة لتي يا  .3
 2   مات ا.

 اإمةانيا  لب ه ا المجال جي   ج ا .

تتولا لابا ية التةنولوجيا والباام  الحاسوبية  .4
الةالية بما لب  لف أج ز  الةمبيوتا 

 .و توت اإنتان عا  والتاب
2 

 . اا بالبا يةيوج  ن اا أايلة إلةتاونب 

هناف ميانة ةالية لابنا  والمع ا  واأثا   .5
 واأج ز .

2 
 

مبن  البا ية م يأ الستيبال مواتنيش مش  و   .6
 0 االحتياجا  ال امة.

 الجم وا. الستيبالالمبن  غيا مناس  

 نظمح لمعلومات
 يوج  ن اا أايلة إلةتاونب. 2 اا أايلة الوثائق والمالا .يتولا لابا ية ن  .1
يتولا لابا ية  ان   بيانا  محوسبة ومح ثة  .7

 2 نش المنتلعيش مش   مات ا.
 نعا 

 بحاجة إل  تتويا. 1 يتولا لابا ية مو   إلةتاونب. .2
  لعالقاتح لعامة
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  وا.يوج  مو ف   ما  جم 1 ل   البا ية وح     ما  جم وا .10
تحال  البا ية نا  ن  ا  جي   م   .11

 الوزااا  الم تالة.
2 

 بواستة المااس    والتياوا بيش البا ية والوزااا .

تيوا البا ية بالتنسيق والتيبيف ون  ا   .12
التوأمة م  البا يا  اأ ا  بغات نمل 

 ميااي  ميتاةة.
1 

ولةش ال تيوا تيوا البا ية بالتنسيق والتيبيف م  مجا  زيتا  
بعمل ن  ا  توأمة وتنسيق وتيبيف م  مجال  وبا يا  

 ن ا التلاها واالتلاق. أ ا  ويعو   لف إل 
تيوا البا ية بالتاوي  أنيتت ا لب وسائل  .13

اإن ا الم تالة )محف وتالزيوش واا يو 
 وموا   إلةتاونية(.

1 
ئل حس  الحاجة  يا  المواتنوش أش ن  ة البا ية م  وسا

 اإن ا بحاجة إل  تتويا أةثا.

تولا ن اا الستيبال ت اما  ويةاو   .14
 المواتنيش )أو  سا   ما  الجم وا(.

1 
إياا  ةل يةو     ويتاالستيبال اليةاو  اا  من وقيوج  

 .إل  اليسا ال اا ب ا
تم ا البا ية تياياها السنو  بالتاايخ المح    .15

 وية نش  بتايية س اة الل ا يعتب اتية
 مساهمة البا ية لب   مة الجم وا.

1  

تيغل البا ية مو عا إلةتاونيا اسميا نا   .16
االنتان  يسمل لاجم وا بالومول ال  

 معاوما  اسمية م تاا .
 البا ية لانيا مش   ل . باساهناف مو    1

 إجر ء تح لعم 
11. 

 1 هناف إجاا ا  نمل وا حة وةالية.
  ويل م ا لب  لف هب وزاا  الحةا المحابالمتب ق والماجعية 

الجم وا والمو ف  وال ليل نا   لف ي ه  المواتنوش لتي يا 
 اليةاو  إل  وزاا  الحةا المحاب.

يتا التيي  ب جاا ا  العمل بيةل  ائا مش  .17
  بل جمي  اأي اا المعنييش.

2 
 

بيةل  وأ لة العمليتا تح ي  اإجاا ا   .12
 مستما.

1 
 ليل إجاا ا  لاعمل.يوج   

20. 
 1 هناف ن اا لاح  مش التجاوزا  لب اأن مة.

العمل نا  ن اا مالب لب اليسا المالب  ون اا ان ااا  لب 
  سا ال ن سة  والمحة والة ابا  ن اا م اللا .

تتناس  إجاا ا  العمل م  احتياجا  متايب  .21
 ال  ما  وتو عات ا.

1 
 ج  إجاا ا   امة بالبا ية.لي  بيةل ةامل حي  أن  ال يو 

تسع  البا ية لاتحسيش المستما لب تي يا  .22
 ال  ما .

2 
 حس  اإمةانيا  واللاا.

23. 
 أجل مشواإجاا ا   العمايا  مااجعة يتا

 المستما. التحسيش
1 

نن  ح و  أ   تأ لب العمل يتا الاجوي إل  الم تميش 
حيل ال تأ أمحا  اليأش لب البا ية  واالستي اي من  وتم

 إش وج .
 حس  العتا . 1 مث  لأل ا  الائيسية المتتابا  تعايف يتا .24
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 الياا . و لاموا يش والسعا والتي يا لجو  
 إجاا ا  منت مة مااجعة تجا  البا ية .25

 التب الثغاا  تح ي  العمل ومياايع ا ب  ف
 يس ها. ينبغ

1 
   وال عف.تيييا اأ ا  وتغ ية ااجعة منا ية نيات اليو 

ح لهيكلية
26. 

 1 وجو  هيةل تن يمب وا ل لابا ية.
نعا ولةن  بحاجة إل  تح ي  وتتبيق ةاب وبيةل م نب 

 وا ل.
والم حيا  معالة  المستوليا  توت  .21

 1 بيةل وا ل ومةتو .
 بحاجة ال  تو يل أةثا وتوميف ةامل.

يتولا لةل مو ف ومف و يلب وا ل  .27
 ومةتو .

1 
 

ناف ا ا بيش المو ليش نش منامب ا ه .22
 وومولات ا الو يلية.

1 
 ال  حٍ  ما.

ةل وياوت إيغال  وجو  معاييا ومته   .30
 و يلة.

2 
 

  1 آليا  ات ا  اليااا والت تيت المتبعةوجو   .31
وجو   سا أو  ائا  )أو مو ف( لايتوش  .32

 اليانونية. 
1 

 وجو  مستياا  انونب لابا ية.

   سا أو  ائا  )أو مو ف( لاع  ا  وجو  .33
 العامة.

0 
ال يوج  مو ف ن  ا  نامة  ولةش الائي  والسةاتيا 

 ييوماش ب  ه الم مة.
وجو   سا أو  ائا  )أو مو ف( إ اا   .34

 المواا  البياية.
1 

 توج  سةاتيا  لابا ية تيوا ب  ا ال وا.

وجو   سا أو  ائا  )أو مو ف( لات تيت  .35
 1 اتيجب.االستا 

 ال ن سية الاجنة

  لكادر
البا ية ل ي ا ما يةلب مش المو ليش المتهايش  .36

 ل نا   مات ا.
2 

 ةلاية. يوج لي  بحاجة إل  مو ليش  

يتا لحا احتياجا  ةا ا البا ية بيةل  .31
  وا .

1 
 الحاجة.حس  

  0 هناف  تة لتتويا ةا ا البا ية. .37
  أسا  الي اا  ت اي  المو ليش ييوا نا .32

 واالحتياجا  واأه اف االستااتيجية.
1 

المتاحة وبحاجة لي  بيةل وا ل وممن    يتا حس  اللاا 
 إل  نمل  واا  ت ممية ةل لب مجال  لزيا   التأهيل.

 ولةن  غيا ملع ل ومستغل باليةل المتاو  1 يتولا بن  لب الموازنة لت اي  المو ليش. .40
  لتوظيف

حس  أن مة الحةا المحاب )ن اا تسةيش ال  مة الم نية  2ابا ية سياسا  تو يف وا حة يوج  ل .41
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 لا يئا  المحاية(. ومعانة.
اإن ش نش الو ائف تيوا البا ية ب .42

 وت  ع ا لامسابية وتةالت اللاا.
1 

 يتا حس  إجاا ا  الحةا المحاب.

 وجو  لجنة مياب   لاو ائف الج ي  . .43
2 

  الاجنة تتيةل مش  امة ب لف  يتوش المو ليش توج  لجنة
ث ثة أي اا وأةثا  ومن ا ائي  البا ية وبح وا أهل 
 اال تماا مش  اا  البا ية  ويتا بنا  ناي  التو يف.

 غيا مةتو  ليت م اا ومسئوليا   مش العي . 1 وجو  ومف و يلب لةل و يلة. .44
  2 وجو  معاييا )مته  ( لةل و يلة. .45
  2 وجو  مسم  و يلب لةل مو ف. .46
 الماجعية هب اليانوش المحاب المتب ق. 2 وجو  ساا اوات  ون اا لاتا يا  والتاليعا . .41
 وجو  ن اا جزا ا  وحوالز. .47

1 
  واليوج   انوش بالبا ية الماجعية هب اليانوش المحاب المتب ق

  اا. 
 وجو  ن اا لا واا والح وا واإجازا . .42

2 
سانة إلةتاونية +  لتا ح وا ي و  + تولا نما   اإجازا  

 والمغا اا .
  0 يتا نمل تيييا سنو  لامو ليش. .50
تولا ن اا الستيبال ت اما  ويةاو   .51

 المو ليش.
1 

 وجو  مو ف  اا ب لف.

  لثوافةح لسائد 
مو لو البا ية ل واوش لةون ا جز ا مش  .52

 البا ية.
  ولاناية. العمل بةلا   2

ل   البا ية ميثاق نمل ياتزا ب  ةل  .53
 المو ليش.

1 
 

تتولا سياسة ب موا الحيا  ال ينب ياتزا  .54
 ب ا ةل المو ليش.

2 
 يتا   مة جمي  المواتنيش.

تتولا سياسة ب موا الحيا  السياسب  .55
 2 ياتزا ب ا ةل المو ليش.

نا   لف   وال ليلالبا ية   ماتية وليس  مسيسة لةل ي ا
 ن ا الت  ل باأموا السياسية وتنلي  العمل ال اا ب .

 إل  لاومولا  جباَا ج و تب ل البا ية  .56
 بأسالي  يش المتعامل  مستو  نال تا  

 تغ ية نا  الحمول  لف لب بما م تالة
 لواا. مياةا ا وحل العم   مش  واية ااجعة

1 

ي نا  م اا البا ية تستيبل اليةاو  ومةت  الائي  ملتو 
 السانة ةل يوا لحل مية   المواتنيش.

 : جيد.2: متوسط، 1: ضعيف، 4( إلى عدة مستويات وهي: 4،1،2تدل األرقام )

 
 تحايل الو   اليائا/االستنتاجا 

ح لفرص(:/-قماحفيحذلكح لمصادرح لمتوفر - لوو ح لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح
ح
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 ةمبيوتا والتابعا  واإنتان .لب  لف أج ز  التولا التةنولوجيا بما  -1

 .2418ناا  سوف يتا تتبيق ن اا أايلة لاوثائق والمالا  متتوا م  ب اية -2

 تولا مو   إلةتاونب لابا ية. -3

  مش   ل نمل ميااي  ج ي   وتتويا الميااي  اليائمة وتتويا تسع  البا ية لاتحسيش المستما لب تي يا ال  ما  -4

 بية لامو ليش.ةا ا المو ليش ونمل  واا  ت اي

 التييي  ب جاا ا  العمل بيةل  ائا مش  بل جمي  اأي اا المعنييش. -5

 .وجو  مستياا  انونب لابا ية -4

 

ح لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:
 ال امة بيةل  اا  لةون    يا. االحتياجا مواتنيش بيةل ناا  ومش  و   ستيبالالمبن  البا ية غيا م يأ  -1

 ةتاونب لابا ية غيا لانل.المو   اإل -2

حاجة البا ية لاتوامل والتيبيف م  وسائل اإن ا الم تالة  وأي ا  التيبيف م  البا يا  اأ ا  والمجتم   ب  ف  -3

 نمل ميااي  ميتاةة.

 .حاجة ال يةل التن يمب لابا ية لاتتويا ةمو ف ن  ا  نامة -4

 

حسنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(:ح30 ال تياجات/ الولوياتحألرقعحسنو تح)فتر ح لخطة(حو
 تتويا ال يةل التن يمب لابا ية. -1

 التوامل والتيبيف م  البا يا  اأ ا   ووسائل اإن ا الم تالة والجم وا. -2

حأهمح لوضاياح ألساسيةحفيحهذ ح لمجا :
 تتويا ال يةل التن يمب لابا ية. -1

 تولا اأ وا  والمع ا  ال زمة التب ت  ا البا ية والبا  . -2
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  إلد ر ح لماليةح0-0

 مجا ح إلد ر حو ل كمح لرشيدححح0 لمجا ح لتنمويح لرئيسي:
 اإلدارة المالية. 4-4 لمجا ح لتنمويح لفرعي:

 منسق/ ح للجنة:حسوسنحمدينيح
  ألعضاء:ح

  ج ا  أبو احيا -2                     نب  ال ا   زيتاو   -1
 ايي  نميا   -4                            أيمش زيتاو  -3
 حم  أبو نما م -6                     نب  الاتيف م ينب  -5
 محم  زيتاو  -7         أمج                      أميا  -1
ح

ح لمودمة:
ا  مح    تعتبا اإ اا  المالية مش أها اةائز البنا  المتسسب السايا  بما تت من  مش إ اا  سايمة لامواا  المالية  مش اجاا 

و وابت وا حة تمتاز باليلالية وال  ة  باإ الة إل  أن ا أح  اأ وا  الائيسية لب نمايا  الت تيت والتنبت ال  يق وال   
 يس ا لب الحلا  نا  المما ا المالية لابا   وتتوياها.

 ا ائ ا لتيييا أش البا ية تعة  لبمش ج ة أ ا  وليما يتعاق باإ اا  المالية لب با ية جمانيش لي  أ  ا  نتائ  نماية ا
 العمايا  محة ت مش والتب المتبية وال بت الا ابة إجاا ا  مش ةافٍ  ا   ممااسا  محيحة و  يية بيةل ناا  ل ناف

 م  لاحسابا    يية إ اا  والني   لابنوف محيحة إ اا  لامن وق   وا  جا   واية  بنةية ومتابيا  تسويا  )مثل: نمل و  ت ا
اأما ال   يعة    و ليشم 3 والمالب وهمحوسبة..الخ(  باإ الة إل  وجو  ن   ةالب مش العامايش لب اليسا  أن مة تولا

   ا  بياية ةالية إ اا  اأموا المالية  نا  الاغا مش  لف تعانب البا ية مش وجو   عف لب بعت الجوان  التب تتعاق
الةالب لتحسين ا وال  مستو  اأ ا  لي ا بما يتماي  م   االهتمااوالتب يج  إي تها والمحاسبية   المالية واإجاا ا  بالسياسا 

 اأس  واليوانيش المالية والمحاسبية وم  المتتابا  والممااسا  اأمثل.
 

ح لمؤشر ت:
حمال ظاتح لتوييمح لقندح#

  ل ساقاتح لمالية
1.  

 

يتولا يجا  حسابا  محاسبية لابا ية 
(Chart of Accounts) 

2 
 تتولا يجا  حسابا  تلب بأغاات البا ية.

مالا  البا ية محلو ة لب مةاش  2.
 مأموش

لةتاونيا   يتا حل  السج    2  ل    سا المحاسبة بيةل سايا.ي ويا  وا 

تيوا البا ية بعمل التسويا  الني ية  3.
 والمالية ي ايا.

2 

م  الحسابا   ييوا مو لو  سا المالية بجا  المن وق ومتابيت  يوميا
نا  الةمبيوتا  ويتا تثبي  الجا  اللعاب لامن وق أسبونيا  مش 

نمو    اا يو   مش  بل المحاس  وأميش المن وق  ة لف اأما 
يتا نمل التسويا  البنةية مش  بل المحاس  أسبونيا. تال  التسويا  

 لاحةا المحاب بيةل  وا .
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 إلد ر ح لماليةحو لممتلكاتا
بيش نمل أميش المن وق يوج  لمل  4.

والمحاس  لب التعامل بالمعام   
 Segregation of)المالية 

Duties) 

 ه ا مثب   مش المعام   والممااسا   ا ل البا ية. 2

يوج  سجل لا واا لامو ليش يبيش أياا  5.
العمل واإجازا  واإجازا  

 الما ية.
2 

إجازا  سانة إلةتاونية +  لتا ح وا ي و  + تولا نما   ا
 والمغا اا .

تيوا البا ية بجا  لموجو ات ا الثابتة  6.
 بيةل  وا .

2 
ا  ولةن  لا يح   2002تا نمل جا  لعاب لاموجو ا  الثابتة ناا 

 الحيا   ةما أن  ال يوج  تيييا لألمول حس   يمت ا اللعاية.
ل   البا ية الةا ا البيا  المتهل  7.

 1 لب.إ اا  البا ية مش الجان  الما
الةا ا مته ل ولةن  بحاجة ال  تتويا لب بعت الجوان  اإ ااية 

  وهب بحاجة لن اا  وأش تةوش الياااا  المالية ما ا  مش ال زمة
 .ال ائا  المالية ليت

الممااسة محيحة إجماال  ولةن ا غيا مةتوبة. الماجعية لب  لف هب  2 تمتاف البا ية ن اا معتم  لاميتايا . 8.
جاا ا  وزاا  الحةا المحاب.أن مة  تاتزا البا ية بن ام ا لاميتايا   9. وا 

 بيةل  ائا.
2 

  لسياساتح لماليةح)ي بحأنحتكونحمكتوقة(
يتولا لابا ية سياسة لاح  مش  10.

است  اا الني  لب  ل  اللواتيا 
 والمماايف.

2 
 

يتولا لابا ية سياسة ل بت  11.
 المماايف.

2 
 

سياسة ل ماش أش تتا  يتولا لابا ية 12.
الميتايا  بتايية تنالسية ويلالة 

 مش   ل است اا  العاوت.
2 

 

يتولا لابا ية سياسة لامما  ة نا   13.
 المعام   المالية.

2 
 

 لب العامايش لةالة  تية وثائق وجو  14.
 حول اال ااية المستويا  م تاف
 لب نمايا  الياا . المحيحة التاق

1 
 

ية سياسة مةتوبة لاميتايا  ل   البا  15.
التب تزي  نش ح  معيش مش المال 

ا  العتا  تاي تايية تو ل لي 
 تنالسب. بيةل

2 

 تست  ا البا ية ن اا الميتايا  المعتم  مش الحةا المحاب ةما ياب:
 ييةل 1000الياا  المبايا لغاية 

 ييةل 10000 –ييةل  1000ناوت أسعاا لامبالغ مش 
 ييةل 10000 نتا ا  لما يزي  نش
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يتولا لب البا ية سياسة لاح  مش  16.
 ت اا  الممالل.

1 
 

  لتخطيطح لمالي
يتا و    تت وتمواا  مالية  17.

 مستيباية سنويا.
2 

 

  2 يتا و    تت مالية لاتواائ. 18.

تولا إجاا ا  لاحلا  نا  التوازش  19.
 بيش الم  وال  والمماايف.

2 
 

 تجنيدح ألمو  
البا ية استااتيجية وا حة لتجني  ل    20.

 اأموال.
2 

 

تتاي  البا ية اسوا ميابل ال  ما   21.
التب تي م ا ويتا تح ي ها وليا 

 لاتةالة.
2 

تعمل اإ اا  نا  توليا اأموال ال زمة لابا ية لتمويل أنيتت ا 
و  مات ا لاجم وا بةالة التاق المتاحة مثل تحسيش الجباية  

م  الج ا  المانحة  وال يتا جم  أية تبانا   ومحاولة االتمال
 لتمويل نياتا  البا ية.

تيوا البا ية بعمل يااةا  م  اليتاي  22.
 ال اا.

0 
 ال توج  أ  يااةا  لابا ية م  اليتاي ال اا.

ل   البا ية الي ا  نا  إن ا   23.
 ميتاحا  ميااي .

1 
 نونا  ما وحس  الحاجة.

لاتبانا  لتنلي   تيوا البا ية بحم   24.
 مياايع ا

0 
 ال يتا جم  أية تبانا  لتمويل نياتا  البا ية.

 : جيد.2: متوسط، 1: ضعيف، 4( إلى عدة مستويات وهي: 4،1،2تدل األرقام )

ح

ح
حأمثلةحعلىحإير د تحونفواتح لقلديةحخال حأرقعحسنو تحساقوة:

  301144,5  ا ا بنا : 600225,5أثماش مياه:   11121102,6)أثماش ة ابا : :ح0230-33-12 إلير د تحلغايةح
 (511100ثمش أمبيا منانب: 

 .631267  7251311,14النليا : 
 

 تحايل الو   اليائا/االستنتاجا 
ح/ لفرص(:-بما لب  لف المما ا المتولا - لمؤثر تح اليجاقيةح)نواطح لوو ح

 
 .اإ اا  المالية بيةل ناا جي  ج َا لب البا ية -1

 .حسابا  بيةل سنو وجو  م  ق  -2
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ح لمؤثر تح لسلقيةح)نواطح لضعف/ لتهديد ت(:
 

 ن ا  ياا البا ية بحم   لاتبانا  لتنلي  مياايع ا. -1

 حاجة البا ية إل  ت اي  المو ليش بيةل مستما لب اإ اا  المالية. -2

 

حسنةح)فتر ح إلطارح لتنموي(:ح30 ال تياجات/ الولوياتحألرقعحسنو تح)فتر ح لخطة(حو
 حم   بم تاف أنوان ا لتنلي  الميااي  الم تالة. نمل -1

 
حأهمح لوضاياح ألساسيةحفيحهذ ح لمجا :

ح
حنمل حم   بم تاف أنوان ا لتنلي  الميااي  الم تالة. -1

 
 

 التنموية الواردة ضمن التقرير التشخيصي القضايا ملخص 

 ةالة لب الماحة االحتياجا   تمثل تبوال التنموية الي ايا مش مجمونةلبا   جمانيش  التي يا التيايا ت مش
 أو واال تما ية االجتمانية المجاال  لب اا التحتية البن  مستو  نا  سوا  بالبا   الماتبتة التنموية اليتانا 

 يتا إش يج  والتب لبا   تواج ا التب لتنمويةالتح يا  ا جماة نش االي اي ه ه تعبا. الايي  الحةا و اال اا 
 ستبنب والتب اإستااتيجية ال تة ستت من ا التب العامة التوج ا    ل مش اليا مة الماحاة   ل الجت امع

 .التي يمب التيايا ت من ا التب التنموية التح يا  و الي ايا نا  اأسا 
 الع  ة  ا  أها الي ايا التنموية

 مجال البن  التحتية والبيئة -أوال
 . لايوااي وحاجت ا لاتوسي  والتأهيل  عف البنية التحتية .1 التاق والموام  

 عف اليبةة الة ابائية و موما لب المناتق البعي   نش الماةز م   اة تولا  .2 التا ة والة ابا 
 التج يزا  واالحتياجا   ا  الع  ة.

 ن ا ةلا   البنية التحتية ليبةة المياه وال زاش وااتلاي نسبة اللا   .3 المياه

 ل  مة الماف المحب. ا  التياا الب .4 الماف المحب
 البيئة والنلايا  المابة 

  عف البنية التحتية إ اا  النلايا  المابة. .5

ن ا جاهزية البنية التحتية لامنتية المنانية )اآلثاا البيئية الناتجة نش تمان   .6
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 اأتابة والغباا مش المنتية المنانية(
 اال تما  المجال  -ثانيا

 ا بيئة مناسبة لاعمل والعامايش لب المنتية المنانية .تول .7 العمل والبتالة المنانة و 

 بيئي حو ا  متتابا حم ئمة لامنتية المنانيةن ا وجو  بنية تحتية  .8 التجاا  وال  ما  

  البنية التحتية لايتاي الزاانب )تاق  أاا ب غيا مستغاة  ومياه الا  عف  .9 الزاانة 
 الثيالة الزاانية الح يثة(

 السياحة 
 

 

 عف الي اه نا  انتا   و  اةبا ل  ا اليتاي ل   نش  عف ال نا ل  سوا   .10
مش وزاا  السياح  او البا ي  ةما اش هناف  عف لب نيا الونب السياحب بالبا ه 

 والتعميا نبا موا   التوامل االجتمانب نش معاوما  االماةش.

 المجال اإجتمانب  -ثالثا
 تحتية المتعاية بيتاي التعايان ا ةلاية  البنية ال.  .11 التعايا 
.مح و ية ال  ما  المحية المي مة ون ا تناسب ا م  االحتياجا  المتزاي    .12 المحة 

لامواتنيش لب  ل وجو  المنيئا  المنانية التب تزي   توا  تعات العامايش 
 مش االمابا  بيةل يومب

 نا ة ون ا تولا ال  ما  الةالية . عف الباام  المي مة أي اا مش  و  اال .13 االي اا  و  االنا ة 
 

ون ا وجو  متنل  "  مح و ية الباام  واأنيتة الموج ة ليتاي الماأ  والتلولة .14 الماأ  والتلولة المبةا  
 ح يية" 

  عف البنية التحتية والماالق ال امة بالمواا  البياية  .15 المواا  البياية 
  عف الي اا  والمواا  الما ية ل   ه ه اللئة .16
 سوق العمل لا ايجيش   ا استيعان .17
  اة لاا الت اي  والتأهيل وتنمية الي اا  .18

  اة لاا التأهيل والت اي  ال امة بلئة اليبا    .19 الثيالة والايا ة والتاا 

 مجال اإ اا  والحةا الايي  -اابعا
 التواائ عف ال  ما  المي مة بيتاي  .20 االمش والةواا 

 لألاا ب يحل مياةل الماةية.  سويةمياوي تنمل  .21 الت تيت والتن يا

 م ئمة الحتياجا  البا  .  أةثاتوسعة الم تت ال يةاب ليةوش  .22

 تن يا المنتية المنانية.  .23
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مح و ية االمةانا  والمواا  المالية المتولا  لابا ية لتغتية االحتياجا  التيغياية  .24 التتويا المتسسب لامجا  البا  
 والتتوياية.

 العامايش وحاجت ا لات اي  وتتويا الي اا . مح و ية ةلا   بعت .25
 

 االجتمانيةو   ن اا لعمل البا ية والتوامل م  المةونا   .26 الييا   والحوةمة

 تتويا ال يةل التن يمب لابا ية. .27 اال اا  والتن يا 
 تولا اأ وا  والمع ا  ال زمة التب ت  ا البا ية والبا  . .28

  اال اا  المالية 
 

 اف أنوان ا لتنلي  الميااي  الم تالة.نمل حم   بم ت .29
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 (: دليل التجمع السكاني7رقم ) ألداةا-ملحقال



84 

 

 

 

  السكاني دليل التجمع

ح

ح30/0230/.حتاريخح لتعقئة:
حمعلوماتحعامة: 35

 :ح لموقع
 امز التجم  بحس  اإحما  الماةز  3.300.221

 اسا التجم  جماعين
ح

 :ح لجغر فية
 المو   بالنسبة لامحال ة م افظةجنوبحغربح ل

 البع  نش ماةز المحال ة )ةا( كمح30
 إح اثيا   توت التول والعات إ د ثياتح لمركزح302222****302222

 االاتلاي نش ستل البحا محمتوسطح الرتفاعح022
 التجمعا  السةانية المحيتة نوايفيمال: ما   جنو : نينابو ياق: زيتا الغا :

 ل هتول اأمتاامع  ملمح022
 تبيعة اأاا ب س اية **جباية س اية/ جباية

 المساحة الةاية لاتجم  ) ونا(  22000
ح

 )معلوماتحسكانيةح) لسكانحو لمو ردح لقشرية: 
 ن   السةاش .003

 نسبة ال ةوا 01%
 نسبة اإنا  3%.
 ناا 15نسبة مش تيل أنمااها نش  00%
 اان 65نسبة مش تزي  أنمااها نش  5%

 ن   اأسا 31.2
 ن   الوح ا  السةنية 1250

 نسبة اأمية 3%
 نسبة الحامايش نا  ي ا ا  بع  التوجي ب 17%
 نسبة العاتايش نش العمل  5%

نسبة العامايش لب اليتاي الحةومب )مش   25%
 مجموي العامايش الةاب(

 نسبة العامايش لب اليتاي ال اا  70%
و ائف  الزاانة **ةالمنان التجاا  غيا  لف:

 حةومية  
 المم ا الائيسب ل  ل السةاش

ح
ح
ح
ح
ح

 :ح أليديح لعاملة
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  اا  التجم   ا ل التجم 
  ا ل ال ت اأ  ا مناتق محيتة بالتجم 

مجال 
 العمل

 مو ف زاانة
تجاا  
 و  ما 

منانة 
 وحاف

 مو ف زاانة
تجاا  
 و  ما 

منانة 
 وحاف

 نمال لب م تاف الم ش

 
 المجموي 

450 200 250 200 50 150 30 20 200 
         

المجموي 
 الةاب 

1100 300 200 

ح
ح

ح لقنيةح لت تيةحو لقيئة: 05
 

 :ح لطرقحو لمو صالت
ح لمد خ ح لرئيسيةحللتجمعح لسكاني: 

 غيا معب  
 معب  

 أسما  الم ا ل الائيسية
 بحالة جي   بحاجة إل  ميانة

 ليا بالم  ل الائيسب ا  ق اجةح لىحصيانة 
 الم  ل اليا ب الحماا   غيرحمعقد

ح  الم  ل الائيسب الجنوبب  ق اجةح لىحصيانة
ح حق اجةح لىحصيانة  الم  ل الجنوبب الغابب )الحبايل ( 
ح حق اجةح لىحصيانة  الم  ل الغابب )زيتا( 

حشقكةح لطرقح لد خلية: 
 نوي التايق معب  )ةا( ملتوحة )ةا(

 بحالة جي   ة إل  ميانةبحاج يوج  بي  ةوا  ال يوج 
 تاق  ا اية  10 2 0

 تاق زاانية  10  
حشقكةح لطرقح لر قطةحمعح لم يط: 

  معب  )ةا( ملتوحة )ةا(
 بحالة جي   بحاجة إل  ميانة يوج  بي  ةوا  ال يوج  اسا التايق الاابت

 الحبايل-تايق جمانيش   1  
 زيتا-يااي جمانيش   1.5  
ح1.7     نينابو -يش يااي جمان 
ح1.5    ما  -يااي جمانيش  
ح  .05  حواا  الحماا -يااي جمانيش  

ح
ح
ح
ح

 :ح لنو حو لمو صالت

 ةلايت ا
انت اا ال  مة 
 )جزئب أو ةاب(

ن   اآلليا /الماةبا  
 المتولا  بالمو  

 نوي ال  مة مو ع ا ن  ها

 محتة باما  ماةزية ال يوج     
 محتة باما  لانية ال يوج      
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  ت سالي   ا اب   ال يوج      
  ت سالي   ااجب يوج  2 30 جزئي غيرحكافي

 مةت  تاةسب ال يوج     
 مجم  سلايا  ال يوج      

 موا ف السيااا  ال امة ال يج      
 هل هنالف مناتق ال تما ا  توت النيل العاا؟ ح  . -
 نعمحيوجدحمناطقحقعيد ححححححح
لتا ا  لب الم ينة/البا   لب السنة الما ية )سنة.......(؟ لب حال ةاش ن   الحوا   ماتلعا  ح   اماةش ما هو ن   الحوا   نا  ا -

 تةااا الحوا  ؟
 

 أةثا مش غياها؟ ح   المناتق التب تي   از حاما ماوايا   -
 
ح

 :ح لطاقة
ح لكهرقاء: 

سعا بي  الةياو وات 
 لامست اف
 باليييل 

سعا ياا  
الةياو وات 

مش 
 المم ا
 باليييل

 سنة اإنيا 
االحتيا  
 اللعاب
 الحالب

ةمية 
االست  ف 

الي ا  ونسبة 
االست  ف 
 المنزلب من ا

مم ا الة ابا  
) تاية/مول /تا ة 

 ب ياة(

م   التغتية 
)مش الزمنية 
 24امل 

سانة لب 
 اليوا(

نسبة التغتية 
 الجغاالية

ح3.00.02 0222222 .311 .250 2500
كيلوو طح

منهاحح%.0
 منزلي

 %22 24 قطرية

 إناا  اليوااي %20نسبة تغتية اليوااي المعب  : %12نسبة اللا   لب الة ابا :
ح
ح

ح التصاالت: 
 يبةة ال اتف اأا ب %40نسبة التغتية: جي  ج ا  الجو  :

 يبةة االنتان  %70نسبة التغتية: جي  ج ا  الجو  :

  يبةة ال اتف ال او  %20نسبة التغتية: جي  ج ا  الجو  :
 
 
 
 
ح

 :ح لمياهحو لصرفح لص ي
ح لمياه: 

 يوج  يبةة مياه  ا اية ال نعا %30نسبة اللا  :

سعا بي  المتا 
 المةع  لامست اف

سعا ياا  
المتا المةع  
 مش المم ا

 سنة اإنيا 
 االحتيا  اللعاب

 الحالب

ةمية 
 االست  ف
الي ا  
ونسبة 

االست  ف 
 المنزلب من ا

المم ا 
/مجا   ميةاو )

ما    
ميتاف/بئا 

 اا/آباا جم  
مياه أمتاا/غيا 

  لف(

م   التغتية 
الزمنية 

)أسبونيا أو 
 ي ايا(

نسبة 
التغتية 
 الجغاالية
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4 
2.6 

1226 35000 
23200 

 %15ةو  
 منزلب

  ميةاو 
20% 70% 

ح

 اسا نيش الما  مالحة لايا  غيا مالل لايا  /يوا(3مع ل الت لق )ا
 ال يوج    

 

 

ح لصرفح لص ي: 
حلكميةح لمنتجةحفيح ليوم  تاق الت اا مش مياه الماف  يبةة ماف محب % حلا امتمامية %

 المحب

 ةو  600
100% 0.0 

اأماةش العامة وبيش اأيجاا 
 والمزاونا 

 أماةش الت اا الن ائية 

 نعا                                       هل يوج  محتة تنيية؟                ال  
 مو   المحتة سنة التأسي  ةلا   المحتة و ع ا/الحالة التمميمية السعة  ا م ح

      
 نعا: )و ل( ...........................................       هل يتا الت اا مش مياه نا مة لامستوتنا  لب ااا ب الم ينة/البا  ؟ ال

ح

 :ح لنفاياتح لصلقة
 تاق جم  النلايا  المابة سيااا   اغتة تاولة م  تاةتوا ي و  غيا  لف

 نسبة التغتية الجغاالية ال يوج   %70 ي و  

 ماا  6 ن   ماا  الجم  أسبونيا: يييل 2 :الي اية اسوا الجم   ال يوج  ن   الحاويا  وةلايت ا:

 مة  نيوائب مة  إ ايمب
 مة   اا

 بالتجم 
 أماةش الت اا مش النلايا  المابة

 تايية الت اا مش النلايا  المابة حاق  لش  (: غيا  لف )ح 

 السعة الحالية لامة   ونا 6  

 الحالباالحتيا  اللعاب  محتة ت ويا لانلايا 

  تاي  اا مجا    ما  )ح  (:
 مجا  ال يئة

 المحاية
 ال  مة ت اا مش  بل 

ح

ح القتصاد: 15
ح

 ح: لصناعةحو لتجار حو لخدمات
 المنيآ   ن  ها ن   العامايش لي ا مو ع ا

 )تح   بحس  تعايف اإحما (
 المنيآ  الزاانية  15 20 متعدد 

 المنيآ  المنانية  145 700 ) لمنطوةح لصناعيةح+حجر عة(
موامح قنحقد مةح+حقصرحخلي ح+ح

  لطا ونة
 المنيآ  السياحية  3 2

 ئية المنيآ  المتعاية بالمنانا  اإنيا 145 700 ) لمنطوةح لصناعيةح+حجر عة
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 المنيآ  ال  ماتية  1 21  لقلدية
 المنيآ  التجااية  250 500 جميعح لقلد 

 البنوف 1 10  لشارعح لرئيسي
 

 ح: لسيا ةحو  ثار
 الموا   اأثاية الائيسية   ن  ها نون ا أسماتها:
 ناا ال    -1
 ابش   امة -2
  ما  ايل -3
 جاانة -4
 التاحونة البابوا -5
 الماماموالاويسوش -6
 

 مياا
 مياا
 ا م
  ابة
 بنا 
  ابة

6  

 أسماتها:
 ابش   امة - 1
  ما  ايل - 2
 التاحونة البابوا   -3
 

الموا   السياحية الائيسية )بما  3 
ييمل  ا  التميز التبيعب 
ةاإت ال  واأحااش ونيوش 

 المياه(

 السياحية الجمعيا ن    جمعية الااوية السياحية  1
 ن   اللنا ق 0

 2ا 300احة ابش   امة بي    يا م  س
وهو  2002 ونا تا تاميم  مش  بل اواق ناا  1 ما  ايل مجمونة بيو  تتوست ا ساحة بمساحة اجمالية 

 مستغل لع   متسسا .
وهو االش ماتي  يبابب ويتا  2015التاحونة بمساحة اجمالية  ونا تيايبا وهو أما  بابوا زي  تا تاميم  ناا 

 لي  ليا ا  جماهياية ومناسبا .

الماةز التااي ب وومف  مساحة
 لو ع  اليائا

ح
ح

 :ح لزر عة
  لثرو ح لزر عية: 

 / ونامساحة اأاا ب الزاانية  11516 ال يوج  :اش وج    اف الج اامن ا 
 / ونامساحة اأاا ب الزاانية الماوية ايجاا مثما (و   ب ستيف  وت)بي 10

 / ونامساحة اأاا ب الزاانية البعاية )من ا  ونا محاميل حياية  و ونا ايجاا مثما  ( 16516
 / ونامساحة اأاا ب الياباة ل ستم ي دونمح22.
 م   ايمالية التاق الزاانية ضعيفة

0.0م تاتة:  ن   الحيازا  الزاانية حس  االحما    ونا  10نباتية:  ونا  5حيوانية:  

 : لثرو ح ل يو نية 
 النوي ن   المزااي ن   الاتو  م ح ا 
ح ح.0 ح0  اأبياا
ح ح3222 ح1  اأغناا
ح ح222. ح3   جا  الحا
ح ح ح2   جا  بيات
ح ح ح2  نحل
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ح

  لمعاصرحو لمشات حو لجمعيات: 
 ن   الجمعيا  والتعاونيا  الزاانية العاماة ن   المياتل ن   المعاما

2 0 1 
 

ح:خدماتحزر عية 
 تمويل وتباي  ت زيش تمني  تعبئة وتغايف تسويق إايا  النوي

 ال يوج  ال يوج  ال يوج  ال يوج  ال يوج  ال يوج  االمم 

 غيا ةالب غيا ةالب غيا ةالب غيا ةالب غيا ةالب غيا ةالب الةلاية

 :خدماتحقيطرية 
 نيا   بيتاية  امة  ائا  الزاانة والبيتا  المم ا

نسبة 
 التغتية

00 00 

ح لمصادرح لرئيسيةحللمياهح لمستخدمةحفيح لزر عة: 

 المم ا
 بةالنس

)%( 
 ن  ها

التا ة 
 اإنتاجية

 المو   بالنسبة لاتجم  الماةية

  اا  التجم   ا ل التجم  نامة  امة

    -   20 مياه أمتاا
      0  ااتوازيةأباا 

      0  ينابي 
ح
ح

ح  لياتح لزر عيةح لمستخدمة: 

 اآل  اش وتسمي  حما   ب اا  تااةتوا النوي
 اليا  أ ا 

  
   14 4 4 44   الع

    اا    اا الماةية )ناا   اا  تعاونب(
ح
ح

ح: لوضعح الجتماعي 1
 لص ة : 

 التمنيف
ن   سانا  تولا 

 ال  مة يوميا

 المستو 
 ناا/ حةومب  اا أهاب محاب أهاب  ولب النوي

 الع  
نيا   تيمل )ت  ناا + أمومة   عيف سانة  1 1  

 وتلولة + م تبا + محة سنية(
نيا   تيمل باإ الة إل  البن    عيف  0 0  

اأول )أيعة + تواائ + 
نيا ا  ا تماما  ب واا 

 جزئب(
مستومف + ت مما  ب واا   عيف  0 0  

 سانة 24
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 مستيليا  نامة و امة  عيف  0 0  
نيا    –ماةز تبب  اا أيعة   عيف  0 0  

 ت ممية
إجمالب ن   اأسا  لب    0

 المستيليا 
 إجمالب ن   اأتبا   عيف   متلاغيش 1من ا  25 

إجمالب ن   العامايش لب اليتاي   عيف 33 
 المحب

اماةش الحمول نا  ال  ما     مستيليا  نابا 
المحية مش  اا  التجم  

مةانية الومول الي ا  السةانب وا 
ح

 لتعليم : 
ن   الغاف  ن   الم تباا 

 الملية
ن   

 الم اسيش
 الماحاة الت  

 الم اسة اسا
 او ة أساسب ثانو   ةوا إنا 

 م اسة جمانيش الثانوية لا ةوا   * *  20 10 2

 م اسة جمانيش الثانوية لابنا    * *  * 35 17 2

 م اسة جمانيش االساسية لا ةوا   *  *  35 12 2

 م اسة جمانيش االساسية لابنا    *   * 25 12 2

 ساسية الم تاتة م اسة جمانيش اال  *  * * 14 12 

 م اسة االستي ل الم تاتة  *  * * 6 4 

 او ة جمانيش النمو جية  *   * * 1 6 

 او ة لاستيش  *   * * 6 5 

 او ة اللااش *   * * 6 5 

 م اسة زها  الم ائش ال امة  *  * * 6 6 

م اسة م ي ال يش االساسية   ي  االنيا 
 الم تاتة

 ة/الةايةاسا الجامع ن   التابة
0 0 

 الجامعا  اللاستينية لب جمي  الم ش  
اماةش الحمول نا  ال  ما  

التعايمية مش  اا  التجم  السةانب 
مةانية الومول الي ا  وا 

ح

 ح: لثوافةحو لرياضةحو لجمعيات
 المجال الع   تيييا و ع ا الحالب وم   لعاليت ا

 نوا   ايا ية 1  عيف ج ا
 جمعيا  نسوية 2 متوست

 مااةز ثيالية 1  عيف ج ا
 مااةز أتلال 0 
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 مةتبة 1  عيلة وال تيوا بال  مة المتاوبة
 متحف 0 
 ح يية نامة 0 

 ماع  ايا ب 1 غيا متهل وال يلب بالغات
  انة نامة 0 
 أ ا   

ح
ح

 ح:مر فقحعامةح خرى
 المالقاسا  الع   م ح ا 

 مساج  4 أح هما تح  االنيا 
 ةنائ  0 
 باميا 1 

ح

 ح:مؤسساتحأهلية
 اسا المتسسة مجال نما ا م ح ا 

 النا   النسو    ما  تمةيش لاماأ   
 جمعية جمانيش التعاونية الزاانية ت تا بال  ما  الزاانية ومح و   اال تماا 
 النا   الايا ب غيا لانل ويازم  انا   تأهيل 

ح

ح: إلد ر حو ل كمح لرشيد 0
 لوضعح إلد ري : 

تمنيف التجم  السةانب حس  هامية  ماةز إ ايمب ماةز يب  إ ايمب ماةز محاب مجاوا  
 ال  ما 

 نوي هيئة الحةا المحاب مجلسحم لي
 ن   أن ا  هيئة الحةا المحاب 33
 ن   مو لب هيئة الحةا المحاب ال ائميش 03

 هل تيتاف لب مجال  ميتاةة )مجا  نعا: ال تيتاف ياج  التح ي  إ ا ةاش الجوا 
   ما / مجا  ت تيت وتتويا(

ح
ح
ح
ح
ح
ح

 ح:مر فقحإد ريةحرسمية
 الماالق الع   تيييا و ع ا الحالب وم   ةلا ت 

 مةت  باي  0 
 غالة تجااية 0 
 م ياية تابية 0 
 م ياية زاانة 0 
 م ياية محة 0 
 م ياية يتوش اجتمانية 0 
 مةت   ا اية 0 
  لاي م نب 0 
 م لا ياتة 0 
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 ة يانيةمحةم 0 
 محةمة مال 0 
 مساخ 0 
 حسبة 0 

ح
ح
ح
ح
ح

ح
ح

ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

 

ح:خرحأرقعحسنو ت( إلمكانياتح لماديةح لمتا ةحللهيئةح لم ليةح)تكلفةح لمشاريعح لمنجز ح 
قيمةح لمشاريعح لمنجز ح  لسنة

 (قالشيو )
مساهمةح لهيئةح

 (قالشيو  لم لية)
مساهمةح لجهاتح لممولةح

 (قالشيو )
 600000 221465 821465 الماةز المحب 2014

 300000 66046 366046 تعبي  يوااي
 0 132000 132000 ياا  اليا 

 0 201275 201985 بنا  غاف ملية
 ياا  نيااا 

571016 571016 0 
تتويا يبةة 

 0 301315 301315 الة ابا 
 0 247701 247701 ياا  اليا  2015

توسعة يبةة 
 0 247701 247701 الة ابا 

 0 54121 54121 ماع  ايا ب
 0 2410 2410  ااسا  وتماميا
  22152 22152 غاف ملية

  147235 147235 الماةز المحب
 463500 1256132 2419639 ي  يواايتعب 2016

 ح: لمخططح لهيكلي
 هل يوج  م تت هيةاب مما ق 2010نعا نعا  سنة التم يق:  ال

 المساحة الةاية لاتجم  ) ونا( 22000
 مساحة الم تت ال يةاب ) ونا( 2212
 المساحة ال  اا  )ح ائق  احااش الخ(  ونا 2.6

 ةنيةمساحة اأاا ب الس 2172
 مساحة اأاا ب المنانية 121
 مساحة اأاا ب التجااية 50

 لاتاق والموام   مساحة اأاا ب المست  مة 450
 الماالق العامةمساحة  43.3
 ومف م   تنلي  الم تت وااللتزاا ب  70%
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  212522 212522 ياا  اليا 
  422000 422000 يبةة الة ابا 
  72214 72214 الماةز المحب

  140100 140100 ميااي  اليوااي 2011
  71200 71200 ياا  اليا 

توسعة يبةة 
  11742 11742 الة ابا 
  72515 72515 الماع 

  37500 37500 حاوز الما 

  37161 37161 ا منة التعايا
  5512722 6883329  لمجموع
1,720,832 251.3,312,1 (N.I.S لمعد ح لسنويح)  340,875 

%100  لنسقةح لمئويةح)%(  70%  02%  
ح
ح
ح
ح

 :ح لمشاريع
حونسقةحك حمصدرحدرح لتموي امصح" لشيو "ح لميز نيةح لمشاريعح لمنجز حخال ح ألرقعحسنو تح ألخير 

  اتب   ,JIZ 1052614 بنا  الماةز المحب
 من وق تتويا البا يا    اتب 2225175 تعبي  يوااي

  اتب 37500 تسوية اا ية حاووز الما 
  اتب 72515 ا امة ج ااش تح ي  أات الماع 

  اتب 1057031 تتويا يبةة الة ابا 
  اتب 501227 توسعة يبةة المياه
حونسقةحك حمصدرحدرح لتموي اصمح لتكلفةح لمشاريعح لجارية

  اتب 501000 تعبي  يوااي
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ح:(0مل قح)
ح لخر ئط

 

 
   ااتة تبيش المنتية اأةثا از حاما لب البا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ن المخطط الهيكليتبيخارطة 



57 

 

 
 صاف مكونات مشاريع السنه االولى او 8.2

 ملخص مكون برنامج/ مشروع شق وتاهيل طرق 
مشوروع  اسم  مكوون ابررنامج/ابششوروع 

 شق وتاهيل طرق 
 وتوسعة ابطرق ابداخلية  ابررنامج  برنامج تأهيل EI\01\01 ابرقم 

 مكان ابتنفيذ خلفية عن مكون ابررنامج/ابششروع
  
  عض المختلفة منها ما هو داخلي يربط األحياء بعضها بب ترتبط البلدة بشبكة من الطرق

لى ن مغذية لكافة األحياء في البلدة، إضافة إي، ومنها ما هو رئيسي حيث تعتبر شراي
 حيطة،كونها رابطا ما بين شمال وجنوب الوطن وما بين البلدة وكافة البلدات والقرى الم

لكن و الزراعية والجبلية المختلفة،  ويوجد طرق زراعية تربط المناطق السكنية بالمناطق
% من هذه الطرق  بحالة ممتازة  20هذه الشبكة تعاني من ضعف في بنيتها حيث أن 

والباقي متوسط الحال او سيء غير معبد مما يجعل مشروع تأهيل عدد من الطرق 
ى صو قأولوية  االرئيسية والداخلية والواصلة للمناطق الحيوية والصناعية ضرورة ملحة وذ

ى لدى البلدية والمجتمع المحلي ومؤسساته. باإلضافة الى وجود طرق مقترحة بحاجة ال
ن مهذا المشروع يستفيد منه كافة فئات المجتمع سواء من بلدة جماعين او ، شق وتأهيل

سع للتو  القرى المجاوره مما يسهل حركة التنقل بين االحياء المختلفة ويفتح للبلدة مجاال
 العمراني .

 
  

 اماكن في جشاعين  عدة 
 ابتاريخ ابشتوقع بلردء بابتنفيذ

  سووويتم ابعشووول اوووشن هوووذا ابششوووروع
علووووور مووووودار ا رموووووع سووووونوا  اوووووشن ابخطووووو  

(2018-2021) 
 مدة ابتنفيذ

 ) مستشر )ارمع سنوا 

  

أهدافشكون 
 ابررنامج/ابششروع

ابفئة/ا  
ابشستهدفة 
)مرأة، شراب، 
فئا  مهششة، 
 ... ابخ( 

 األهداف ابتنشوية ابتي يعشل علر تحقيقها ن ابشتوقععدد ابشستفيدي

  تطوير البنية التحتيةة
 للمنطقة. 

  تحسةةةةةةةةةةةةين مسةةةةةةةةةةةةةتوى
 السالمة المروريه .

  الربط بين التجمعةات
 السكانية المختلفة. 

  تسةةةةةةةةةةةةةةةةةهيل حركةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 المواطنين.

  تحسةةةةةةةةةةةين الم هةةةةةةةةةةةر
 الحضاري للمنطقة.

  تشةةةةةةةةةةجيع اسةةةةةةةةةةتغالل
األراضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 لكافةاألنشطة
  

•  
كافة سكان 

 دة البل
•  

سكان القرى 
والبلدات 
 المجاورة

   نسشة 10000
   توسةةعة البنيةةة التحتيةةة مةةن خةةالل شةةق

 طرق جديدة 
    تطةةةةةةةةوير وتحسةةةةةةةةين البنيةةةةةةةةة التحتيةةةةةةةةة

 للطرق 
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 وصف مختصر بشكون ابررنامج/ابششروع وتكابيف  ابتقديرية
ابششاريع ابتي تشثل متطلرا سابقا بشكون 

 ابررنامج/ابششروع
 ابششروع/عناصر مكون ابررنامج

)بشا في ذبك خدما  استشارية، معدا ،  
 بضائع، ... ابخ( حسب مراحل 

 ابتكلفة ابتقديرية )$(
 حسب سنوا  ابخطة

  ابرابعة ابثابثة ابثانية ا وبر   
 كم 1.8تفرع بطول  المزارم طريق تعبيد
 م6عرض

0 151200 0 0   

كم  عرض 1تعبيد طريق عطارود طول 
 م 6

0 0 0 110000  

كم  1.5يد طرق واد زيتا بطول تعب
 م 6وعرض 

165000 0 0 0  

    62500   0 كم 2شق طرق  في عدة مناطق بطول 
كم  1.5صيانة شارع زيتا جماعين بطول 

 م باضافة طبقة جديدة 7وعرض 
0 70970   112170  

بناء جدران استنادية في طرق الراس وواد 
 صارتو المعبدة  زيتا وحرايق

57170   159670 0  

توزيع الصرف السنوي حسب الخطة 
 الرباعية 

222170 222170 222170 222170  

  دو ر 888680 ابشجشوع )باألرقام(
 عشلية اإلدارة وابتشغيل وابصيانة* *بعد مكاني( ومكون ابررنامج/ابششروع ذ متطلرا  األرااي )في حال

ابششووووروع  ض غيوووور متوووووفرة  األر األرض متوووووفرة  
 بعد مكانيابيس ذ

ة عشوول اكتوواف بلشوووارع وابعشوول علوور تنايووف ابعرووارا  باسووتشرار با اووافة ابوور مراقروو
اعشووال شووركة ابطوورق موون خوو ل ابتقيوويم ابوودورل وتونيووق ذبووك علوور برنووامج صوويانة 

 ا بنية وابطرق بابتعاون مع صندوق اقراض ابرلديا 
 من؟  ا؟م توفر األرض، ما هي ابترتيرا  اب زمة بتوفيرهفي حابة عد

   ابعائد ابشادل ابسنول ابشتوقع )$(؟ 
مكوووون ابررنامج/ابششووروع ذو بعووود مكوواني؟ اذا روووان نعوووم أدر   هوول

 ابخارطة
   نعم 

 جهة ابتنفيذ ابشقترحة
 جها  أخرى )حدد( نية(ابهيئة ابشحلية )حدد ابقسم/األقسام ابشع

  وزارة الحكم المحلي،  صندوق تطوير واقراض البلديات قسم الهندسة ،USAID ،بكدار  
 جهة ابتشويل ابشقترحة

 جها  أخرى )حدد( ابهيئة ابشحلية )حدد ما يلي(
 بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:  بند تعبيد طرق وبند صيانة

 الطرق 
00510604 

 ير واقراض ابرلديا صندوق تطو 
 وزارة ابحكم ابشحلي

USAID 
 بكدار

متةةوفرة جزئيةةامتةةوفرة   تكةةاليف تنفيةةذ مكةةون البرنامروالمشةةروع
 غير متوفرة 

  ال نعم هل تم ابحصول علر موافقتها ابشردئية؟ 

 ا حتياجا  اب زمة بتنفيذ مكون ابررنامج/ابششروعابشصادر/
 غيةةر  جزئيةةا   متةةوفرةمتةةوفرةابشوووارد ابرشوورية

 متوفرة
  غيةر  متوفرة جزئيةا متوفرةدراسا /مخططا

 غير مطلوب هة ابشنفذةبناء قدرا  ابج 
 مطلوب)حدد(: ________________________

     غير مطلوبجزئيا مطلوبمطلوب دعم جشاهيرل 
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 متوفرة
 اآلنار ابشتوقعة بتنفيذ مكون ابررنامج/ابششروع*

 ايجابية  
  ابتحتية بلشنطقة. تطوير ابرنية 
  تشووجيع اسووتغ ل األرااووي وبكافووة

 األنشطة.
  تحسوووووووووين ابشاهووووووووور ابحضوووووووووارل

 بلشنطقة.
 .تفادل ابحوادث 
  ابحفوووووواا علوووووور ابريئووووووة وابصووووووحة

 ابعامة.
  ابوووورمن بووووين ابتجشعووووا  ابسووووكانية

 ابشختلفة. 
 .تسهيل حررة ابشواطنين 
 

 سلرية 
  .اعاقة حررة ابشرور انناء فتره تنفيذ ابششروع 
 وث بلريئة وانارة ابغرار          احداث تل 

 تدابير ابتخفيف 
  واوووووع اشوووووارا   اعشوووووال علووووور

 ابطرق 
  ايجاد  طرق بديلة 
 رش ابشاء انناء ابعشل 

 

 ابشخاطر/ابشعيقا  ابتي تواج  تنفيذ مكون ابررنامج/ابششروع
 إجراءا  ابتغلب عليها ابشخاطر/ابشعيقا 

  عدم الحصول على التمويل
تنفيذ الكافي خالل فترة 

 الخطة

 .السعي للحصول على تمويل من المؤسسات المانحة وتجزئة المشروع الى مراحل 

  اعتراض المواطنين على توسعة
الطرق واالستقطاع من 

 أراضيهم.

  التعويض حسب القانون 
 تشكيل لجان مساندة من المجتمع المحلي والمؤسسات 

  اجراءات وقيود االحتالل )جزء
من الطرق المقترحه ضمن 

   (Cنطقه م

 .التنسيق مع الجهات ذات العالقه 

 توصيف مكاني للطرق والجدران
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 مشروع تاهيل و توسعة شركة ابشياه   مكون برنامج/ ملخص
 ابششوووووروع مكوووووون ابررنامج/ اسوووووم 

و توسوووووعة شوووووركة مشوووووروع تاهيووووول 
 وانشاء حاووز وخن ناقلابشياه 

 ( EI\02) ر ابرنية ابتحتية بقطاع ابشياهبرنامج تطويابررنامج   EI\02\01ابرقم  
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 مكان ابتنفيذ ابششروعمكون ابررنامج/خلفية عن 
  

الخزان الرئيسي في البلةدة بحالةة سةيئة مةن حيةث الوضةع االنشةائي ومةن حيةث الموقةع حيةث 
الةةى هةةذه  الميةةاهيقةةع علةةى منسةةوب اقةةل مةةن بعةةض المنةةاطق  ممةةا يتسةةبب فةةي عةةدم وصةةول 

 المناطق المرتفعة .
 وجةود عةدم مةن زالت بعض مناطق المزار وواد زيتا والقليعة وهي مناطق جديدة تعاني وما

 تةرى الهيئةة وعليةه منةت م بشةكل المةواطنين لمنةازل المةاء توصةيل علةى قةادرة ميةاه شةبكة
اضةافة الةى تأهيةل االجةزاء    .المنةاطق هذه في الشبكة لتوسعة ملحة ضرورة وجود المحلية

 يتسرب منها الماء نتيجة قدمها لتخفيف نسبة الفاقد  القديمة من الشبكة والتي
  
  

  عدة اماكن في جشاعين 
 ابتاريخ ابشتوقع بلردء بابتنفيذ

  سيتم ابعشل اشن هذا ابششوروع علور مودار
-2018اوووووشن ابخطووووو  ) ( 2019-2018سووووونتين)
2021) 

 مدة ابتنفيذ

 سنتان
ابفئة/ا   أهدافشكون ابررنامج/ابششروع

رأة، ابشستهدفة )م
شراب، فئا  

 مهششة، ... ابخ( 

 األهداف ابتنشوية ابتي يعشل علر تحقيقها عدد ابشستفيدين ابشتوقع

  المنازل لكافة الماء توصيل
 

  

 تطوير وتحسين خدمة المياه  نسشة  8000 لفئات ا كافة
 منت مة بدورية منزل لكل الماء توصيل 
  المزودةزيادة حصه المواطن من المياه. 
  ة الفاقدتقليل نسب 

 شكون ابررنامج/ابششروع وتكابيف  ابتقديريةبوصف مختصر 
شكون بابششاريع ابتي تشثل متطلرا سابقا 

 ابررنامج/ابششروع
 عناصر مكون ابررنامج/ابششروع

)بشا في ذبك خدما  استشارية، معدا ، بضائع، ...  
 ابخ( حسب مراحل 

 ابتكلفة ابتقديرية )$(
 حسب سنوا  ابخطة

  ابرابعة ابثابثة ابثانية ا وبر   
تحضير المخططات والتصاميم الالزمة لبناء 

 الخزان والخط الناقل 
20000 0     

إنش أنابيب 4 خطوط رئيسية ناقلة قطر تمديد
 متر 1850فوالذ بطول

0 345000    

    120000 0 تركيب مضخة وملحقاتها 

إنش أنابيب 4قطر راجعة رئيسية خطوط تمديد
 متر 1850 فوالذ بطول

0 220000     

إنش أنابيب فوالذ  2تمديد خطوط فرعية قطر 
 متر 5000 بطول

102500 67500     

    0 40000إنش أنابيب  0.5تمديدخطوط توصيل قطر 
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 متر1000فوالذ بطول
كوب مع  1000بناء خزان في المزار بسعة 

 غرف التفتيش وكافة المرفقات 
520000 0    

كم  1ط تالفة بطول تاهيل واستبدال خطو 
 انش ¾" وقطر 

70000 0    

    752500 752500 توزيع ابصرف ابسنول حسب ابخطة
  دوالر 1505000 ابشجشوع )باألرقام(

شكون ابررنامج/ابششروع ب متطلرا  األرااي )في حال
 *بعد مكاني( وذ

 *عشلية اإلدارة وابتشغيل وابصيانة

 األرض غيووور متووووفرة  األرض متووووفرة  
 بعد مكاني اابششروع بيس ذ

 ماء بصيانة ابشركة عند ابلزوم يوجد في ابرلدية فنيو 
  
في حابة عدم توفر األرض، ما هي ابترتيرا  اب زمة 

 بتوفيرها؟
 من? 

   ابعائد ابشادل ابسنول ابشتوقع )$(؟ 
؟ اذا رووان مكوواني بعوود ومكووون ابررنامج/ابششووروع ذ هوول
 أدر  ابخارطةنعم 

   نعم 

 جهة ابتنفيذ ابشقترحة
 جها  أخرى )حدد( ابهيئة ابشحلية )حدد ابقسم/األقسام ابشعنية(

  وزارة الحكم المحلي قسم الهندسة 
 بكدار

USAID 
  

 جهة ابتشويل ابشقترحة
 ا  أخرى )حدد(جه ابهيئة ابشحلية )حدد ما يلي(

بند صيانة شبكة  بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
 المياه 

00512302 

 وزارة الحكم المحلي
 بكدار

USAID 
  

متةةةةةةوفرة   تكةةةةةاليف تنفيةةةةةذ مكةةةةةون البرنامروالمشةةةةةروع
 غير متوفرة متوفرة جزئيا

  ال نعم افقتها ابشردئية؟ هل تم ابحصول علر مو 

 ابشصادر/ا حتياجا  اب زمة بتنفيذ مكون ابررنامج/ابششروع
 جزئيةةةةةا   متةةةةةوفرةمتةةةةةوفرةابشووووووارد ابرشووووورية

 غير متوفرة 
  متةةةةوفرة جزئيةةةةا متةةةةوفرةدراسووووا /مخططا

 غير متوفرة 

 غير مطلوب بناء قدرا  ابجهة ابشنفذة 
 ________________________ مطلوب)حدد(:

     غير مطلوبمطلوبجزئيامطلوب دعم جشاهيرل 

 *نار ابشتوقعة بتنفيذ مكون ابررنامج/ابششروعاآل
 ايجابية  

  البيئةةة الصةةحية  تحسةةين
  للسكان

 العمرانةي االمتةداد توجيةه 

 سلرية 
 اثنةةةةاء فتةةةةره  اعاقةةةةة حركةةةةة المةةةةرور

 تنفيذ المشروع. 
  احداث تلوث للبيئة واثارة الغبار  

 تدابير ابتخفيف 
  وضع اشارات اعمال على الطرق 
  ايجاد  طرق بديلة 
 رش الماء اثناء العمل 
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 المناطق الجديدة نحو
  حةةةل مشةةةكلة نقةةة  الميةةةاه

 خاصة في فصل الصيف 
  حةةةل مشةةةكلة تةةةراكم الةةةديون

 على المواطنين 
  تقليةةةةةةل نسةةةةةةبة الفاقةةةةةةد فةةةةةةي

 المياه
 

 الشةوارع بعةض وترقيةع تحفيةر 
         حديثا المعبدة

 

 ابشخاطر/ابشعيقا  ابتي تواج  تنفيذ مكون ابررنامج/ابششروع
 إجراءا  ابتغلب عليها طر/ابشعيقا ابشخا

احتمال ممانعة أصحاب الملكيات الخاصة من 

 مرور بعض الخطوط في أراضيهم

 صحابأسيتم تشكيل لجنة من البلدية وممثلين عن المجتمع المحلي للتدخل وإقناع 

  الملكيات الخاصة حيث يلزم

 *شكون ابررنامج/ابششروعب خارطة ابرعد ابشكاني
 طة خارطة ابرعد ابشكاني بكافة ابششاريعمرفق في ابخ
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 مشروع توسعة وتأهيل شركة ابكهرماء   مكون برنامج/ ملخص

 ابششوووووووووروع مكوووووووووون ابررنامج/ اسوووووووووم 
مشووووروع توسووووعة وتأهيوووول شووووركة 

 ابكهرماء  

 اقوةتوفير مصوادر بديلوة بلط برنامج تطوير وتوسعة شركة ابكهرماءابررنامج   EI\03\01ابرقم  
(EI\03) 

 مكان ابتنفيذ ابششروعمكون ابررنامج/ية عن خلف
  

وانت ةةةام التيةةةار الكهربةةةائي عملةةةت البلديةةةة علةةةى بنةةةاء شةةةبكة  ةوسةةةعيا لتطةةةوير الشةةةبكة القديمةةة 1996فةةةي عةةةام 

 ي، ولتوسةةع البلةةدة الجغرافةةي والةةديمغراف1997كةةم وتةةم ربطهةةا بالشةةبكة القطريةةة عةةام  3للضةةغط العةةالي بطةةول 

 ع بقةةاء الشةةبكة القديمةةة علةةى حالهةةا وتقةةوم البلديةةة علةةى إدارة هةةذا المشةةروعكةةان ال بةةد مةةن توسةةعة الشةةبكة مةة

 60بواسطة الطاقم الفنةي المتواضةع بتوزيةع الخدمةة مةن خةالل الشةبكة وعةدد كبيةر مةن المحةوالت حيةث يوجةد 

 رةال سيما في المنطقة الصناعية الضخمة والتي ما زالت بحاجة الى عدد من المحوالت وكذلك رفع قد محوالا 

 الكهرباء من المصدر. 

  عووووووووودة امووووووووواكن فوووووووووي
 جشاعين 

 ابتاريخ ابشتوقع بلردء بابتنفيذ
  سيتم ابعشل اوشن هوذا

 ارمووع سوونوا   ابششووروع علوور موودار 
 (2021-2018اشن ابخط  )

 مدة ابتنفيذ
 ) مستشر )ارمع سنوا 
  

ابفئة/ا  ابشستهدفة  مكون ابررنامج/ابششروع أهداف
)مرأة، شراب، فئا  

 ، ... ابخ( مهششة

األهداف ابتنشوية ابتي يعشل علر  عدد ابشستفيدين ابشتوقع
 تحقيقها

 ازلتوصيل الكهرباء لكافة المن
  

تطةةةةوير شةةةةبكة الكهربةةةةاء و  نسمة  8000    لفئات ا كافة
 ايجاد مصادر

 شكون ابررنامج/ابششروع وتكابيف  ابتقديريةبوصف مختصر 
ابششاريع ابتي تشثل متطلرا سابقا 

 ابررنامج/ابششروع شكون ب
 عناصر مكون ابررنامج/ابششروع

)بشا في ذبك خدما  استشارية، معدا ، بضائع، ... ابخ(  
 حسب مراحل 

 ابتكلفة ابتقديرية )$(
 حسب سنوا  ابخطة

  ابرابعة ابثابثة ابثانية ا وبر   
مد شبكة  ضغط منخفض جديدة في االماكن 

 عمدة كم ويشمل الكوابل واال2.5الحديثة بطول 
40000       

  

        35000 كم 1مد شبكة كهرباء ضغط عالي بطول 

      0 20000 كيلو واط4000وتركيب محوالت قدرة 

  152500 152500 137500 57500 رفع القدرة من الجانب االسرائيلي 

    0 15000 0 مشروع توريد طاقة بديلة 

  152500 152500 152500 152500 توزيع ابصرف ابسنول حسب ابخطة
  دو ر 610000 ابشجشوع )باألرقام(

د بعا شكون ابررنامج/ابششروع ذبا متطلرا  األرااي )في حال
 *مكاني(

 *عشلية اإلدارة وابتشغيل وابصيانة
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 األرض غيووووووووور متووووووووووفرة  األرض متووووووووووفرة  
 يبعد مكان وابششروع بيس ذ

 يوجد في ابرلدية موظفين وفنيين  عشال صيانة شركة ابكهرماء 

في حابة عدم توفر األرض، ما هي ابترتيرا  اب زمة 
 بتوفيرها؟

 من؟ 

   ابعائد ابشادل ابسنول ابشتوقع )$(؟ 
؟ اذا رووان نعوووم بعوود مكووواني ومكووون ابررنامج/ابششوووروع ذ هوول

 أدر  ابخارطة
   نعم

 جهة ابتنفيذ ابشقترحة
 جها  أخرى )حدد( ابهيئة ابشحلية )حدد ابقسم/األقسام ابشعنية(

 وزارة الحكم المحلي قسم الكهرباء
 سلطة الطاقة.

 بكدار
KFW 

 USAID  
 جهة ابتشويل ابشقترحة

 جها  أخرى )حدد( ابهيئة ابشحلية )حدد ما يلي(
بند صيانة شبكة  ه: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمن

 الكهرباء
00513102 

 وزارة الحكم المحلي
 سلطة الطاقة.

 بكدار
KFW 

 USAID 
متوفرة جزئيةامتوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامروالمشروع

 غير متوفرة 
  ال نعم هل تم ابحصول علر موافقتها ابشردئية؟ 

 ابشصادر/ا حتياجا  اب زمة بتنفيذ مكون ابررنامج/ابششروع
 غيةر  جزئيا   متوفرةمتوفرةابشوارد ابرشرية

 متوفرة
  متةةةةوفرة جزئيةةةةا متةةةةوفرةدراسووووا /مخططا 

 غير متوفرة

 غير مطلوب بناء قدرا  ابجهة ابشنفذة 
 ________________________ مطلوب)حدد(:

     غير مطلوبجزئيا مطلوبمطلوب دعم جشاهيرل 

 *ج/ابششروعاآلنار ابشتوقعة بتنفيذ مكون ابررنام
 ايجابية  

  .تطوير ابرنية ابتحتية بلشنطقة 
  تشووجيع اسووتغ ل األرااووي وبكافووة

 األنشطة.
  تشجيع ابتوسع ابعشراني 
  

 سلرية 
  انقطاع ابكهرماء انناء ابعشل 

 تدابير ابتخفيف 
تناوويم اوقووا  ابعشوول وا عوو ن بلسووكان قروول انقطوواع ابتيووار 

 ابكهرمائي 
 

 اج  تنفيذ مكون ابررنامج/ابششروعابشخاطر/ابشعيقا  ابتي تو 
 إجراءا  ابتغلب عليها ابشخاطر/ابشعيقا 

  عدم الحصول على التمويل الكافي خالل فترة
 تنفيذ الخطة

  السعي للحصول على تمويل من المؤسسات المانحة وتجزئة المشروع الى
 مراحل.

  اجراءات وقيود االحتالل  .التنسيق مع الجهات ذات العالقه 
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 مشروع انشاء حديقة عامة   مكون برنامج/ صملخ

مشوروع  ابششوروع مكون ابررنامج/ اسم 
 انشاء حديقة عامة  

 SO\01فل مشروع انشاء حديقة ا م وابطابررنامج   (SO\01\01)ابرقم  

 مكان ابتنفيذ ابششروعمكون ابررنامج/خلفية عن 
  

نا بروح مشي على االرض فحقهم علينا احياء ثقافة اجدادثقافتنا اساس نجاحنا وعزتنا واطفالنا فلذات اكبادنا ت

يل الترفيه والتعليم وذلك بإنشاء مركز ثقافي يعمل على تدريب مهارات منوعةة وترسةيم مفةاهيم مجتمعنةا االصة

فةةي بيئةةة ترفيهيةةة تجةةذب الةةروح والعقةةل بعيةةدة عةةن الكالسةةيكية فةةي احضةةان الطبيعةةة  الغنةةاء فةةي حديقةةة عامةةة 

 افة والمرح والفن والعلم .   تمتزج فيها الثق

 وحيث ان جماعين ال يوجد بها متنزه للطفل واالم جاءت الحاجة الماسة لهذا المشروع 

    موقووووع خلووووة ا حووووول
 بجانب ارض ابشلعب  

 ابتاريخ ابشتوقع بلردء بابتنفيذ
 2018سنة 

 مدة ابتنفيذ
  2018سنة 

هدفة ابفئة/ا  ابشست مكون ابررنامج/ابششروع أهداف
)مرأة، شراب، فئا  
 مهششة، ... ابخ( 

األهداف ابتنشوية ابتي يعشل علر  عدد ابشستفيدين ابشتوقع
 تحقيقها

  توفير بيئة ترفيهية مناسبة 
   تحسين الوضع االقتصادي 
  تحسين الوضع النفسي

 لألطفال 
 تشجيع وتحفيز المستثمرين 

تنشةةةةةةةيط الحركةةةةةةةة الثقافيةةةةةةةة فةةةةةةةي 
المجتمةةةةةةةةةةةةةةع وابةةةةةةةةةةةةةةراز طاقةةةةةةةةةةةةةةات 

 انيات المجتمع الغير مفعلةوامك
  

كافة سكان البلدة 
 والقرى المجاورة 
المدارس ورياض 

 االطفال  
" االمهات 
 واالطفال "

 نسشة  7718
 

  ايجاد مرافق لخدمة
 المرأة والطفل

  تفعيل برامر وأنشطة
 لخدمة المرأة والطفل 

 

 شكون ابررنامج/ابششروع وتكابيف  ابتقديريةبوصف مختصر 
ي تشثل متطلرا سابقا ابششاريع ابت

 شكون ابررنامج/ابششروعب
 عناصر مكون ابررنامج/ابششروع

)بشا في ذبك خدما  استشارية، معدا ، بضائع، ... ابخ(  
 حسب مراحل 

 ابتكلفة ابتقديرية )$(
 حسب سنوا  ابخطة

  ابرابعة ابثابثة ابثانية ا وبر   
        10000 لحديقةباب زمة  وابتصاميم  اعداد ابشخططا 

بناء مرنر ابخدما  وابوحدا  ابصحية بشساحة 
  2م 200

40000 
     

 

     40000 تشطيب مرنر ابخدما  

      50000 اعشال خارجية و ند سكيب 
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     40000 توريد ابعاب ب طفال

  دو ر 180000 ابتكلفة ا جشابية 
 بعد ومكون ابررنامج/ابششروع ذ متطلرا  األرااي )في حال

 *مكاني(
 *عشلية اإلدارة وابتشغيل وابصيانة

 األرض غيووووووووور متووووووووووفرة  األرض متووووووووووفرة  
 بعد مكاني اابششروع بيس ذ

  

في حابة عدم توفر األرض، ما هي ابترتيرا  اب زمة 
 بتوفيرها؟

 من؟ 

   ابعائد ابشادل ابسنول ابشتوقع )$(؟ 
؟ اذا رووان نعوووم بعوود مكووواني ومكووون ابررنامج/ابششوووروع ذ هوول

 أدر  ابخارطة
   نعم 

 جهة ابتنفيذ ابشقترحة
 جها  أخرى )حدد( ابهيئة ابشحلية )حدد ابقسم/األقسام ابشعنية(

 قسم الهندسة  صندوق تطوير واقراض البلديات  
 جهة ابتشويل ابشقترحة

 جها  أخرى )حدد( بشحلية )حدد ما يلي(ابهيئة ا
 صندوق تطوير واقراض البلديات الحديقة بند بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

متوفرة جزئيةامتوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامروالمشروع
 غير متوفرة 

 ال نعم قتها ابشردئية؟ هل تم ابحصول علر مواف 

 ابشصادر/ا حتياجا  اب زمة بتنفيذ مكون ابررنامج/ابششروع
 غير متوفرة جزئيا   متوفرةمتوفرةابشوارد ابرشرية

 غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرةدراسا /مخططا 
 غير مطلوب بناء قدرا  ابجهة ابشنفذة

 ________________________ مطلوب)حدد(:
 غير مطلوبجزئيا مطلوبمطلوب دعم جشاهيرل    

 *ار ابشتوقعة بتنفيذ مكون ابررنامج/ابششروعاآلن
 ايجابية  

  المساهمة في ايجاد بيئة
ترفيهية وثقافية واجتماعية 

 مناسبة . 
  المساهمة في تحسين الوضع

االقتصةةةةةادي تعزيةةةةةز وتطةةةةةوير 
 قطاع السياحة 

 سلرية 
 ال يوجد 

 تدابير ابتخفيف 
 

 ششروعابشخاطر/ابشعيقا  ابتي تواج  تنفيذ مكون ابررنامج/اب
 إجراءا  ابتغلب عليها ابشخاطر/ابشعيقا 

  عدم الحصول على التمويل الكافي خالل فترة
 تنفيذ الخطة

  السعي للحصول على تمويل من المؤسسات المانحة وتجزئة المشروع الى
 مراحل.

 

 

 



68 

 

 

 



69 

 

  رائطخال 8.3

 واماكن المشاريع المقترحة والقائمة  ن المخطط الهيكليتبيخارطة 
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قةبرنامر تطوير و توسعة شبكة الكهرباء و توفير مصادر بديلة للطا -روع توسعة وتاهيل شبكة الكهرباء مش
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 تطوير البنية التحية لقطاع المياهبرنامر  – وانشاء حاووز وخط ناقلمشروع تاهيل و توسعة شبكة المياه 

 

 

 


