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 مقدمة 1.0

 أهداف الخطة . 1.1
  جية لبلدة بيت فجار بما يلي:يمكن تلخيص أهم األهداف من إنجاز خطة تنموية استراتي

 تحديد الفرص المتاحة والمعيقات التي تواجه عملية التنمية في بلدة بيت فجار. 
 .تشخيص الوضع الراهن، وتقديم صورة واضحة عن المجاالت التنموية في بلدة بيت فجار 
  زمني وضع رؤية تنموية شاملة لتطوير بلدة بيت فجار من وجهة نظر سكانها، وذلك ضمن إطار

 سنوات. 4مدته 
 .وضع أهداف تنموية متكاملة 
 .تحديد المشروعات والبرامج التنموية ذات األولوية، ومناطق تنفيذها في بلدة بيت فجار 
 .وضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني، وتقديرات مالية 

 منهجية إعداد الخطة . 2.1

على مجموعة من المراحل واألنشطة  فجار لبلدة بيتارتكزت منهجية إعداد الخطة التنموية المحلية 
باالستناد إلى دليل التخطيط التنموي المحلي الذي أعدته مسبقا وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مجموعة 

وقد اشتمل الدليل على خمس مراحل أساسية  (GIZالعمل الوطنية، وبتمويل من الوكالة األلمانية للتنمية )
احل الثالثة األولى منها، تحتوي كل مرحلة منها على عدة خطوات، وكل ( تم تطبيق المر1-)انظر شكل

خطوة تحتوي على أنشطة مختلفة، كما هو مبين في الشكل ادناه. منذ بداية المشروع تم تشكيل فريق 
التخطيط األساسي المكون من ثالثة عشر شخصا من موظفي البلدية ومن أبناء البلدة من ذوي الخبرات 

ك حسب دليل التخطيط التنموي المحلي، وتمت االستعانة بدعم فني من الجهة االستشارية، والمؤهالت وذل
حيث قام فريق التخطيط بتصميم عملية التخطيط واإلطار الزمني المقترح لكل مرحلة، وكذلك تحليل 

ة اب العالقة، وتشكيل لجان المجاالت التنموية، وتحديد أدوارها، واالتفاق على خطة عمليصحوحصر أ
، وذلك من خالل عدة اجتماعات عقدت لهذا الغرض، وتخلل ذلك تحضير المواطنين، بيت فجارالتخطيط ل

 .واللجان المشاركة، من خالل لقاءات تدريبية لتعريف هذه اللجان بأدوارها
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 مراحل التخطيط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دليل التخطيط(: مراحل عملية التخطيط التنموي حسب 1شكل )            

. وقد تجلى )لجان 4(أما لجان المجاالت التنموية، فقد كانت كل لجنة منها مختصة في مجال رئيسي محدد 
 )تشخيص الوضع القائم( دور هذه اللجان في المشاركة في إعداد الخطة، وخاصة في مراحلها األولى

م تقارير تشخيصية أولية لكل مجال من والمساهمة في التحليل، حيث قامت اللجان بتقدي وتقديم المعلومات،
بيت مجاالت العمل التنموية المشار لها بدليل التخطيط، كما تم تحضير ملخص عن التجمع السكاني في 

، واستنادا بيت فجار. بعد ذلك، تم إعداد تقرير التشخيص واالحتياجات لجميع المجاالت التنموية في فجار
للجان، وكذلك البيانات اإلحصائية والتقارير الرسمية، ومن خالل على التقارير األولية التي أعدتها ا

4 
تحضير وثيقة االطار 

 التنموي

المرحلة األولى: 
أين نحن اآلن؟ 

 تنظيم وتحليل

المرحلة الثانية: إلى 
أين نريد إن نتجه؟ 

 اإلطار التنموي

 
المرحلة الثالثة: كيف 
نصل؟  خطط التنفيذ 

 والمتابعة والتقييم

المرحلة الرابعة: ما 
 يوصلنا؟

  ات التنفيذالي
 

المرحلة الخامسة: هل 
 وصلنا؟

تقييم واعداد الخطة 
 السنوية القادمة

1 
التهيئة واالعداد 
وحشد اصحاب 

 العالقة
 

2 
تشخيص 

 الوضع القائم

5 
إعداد خطة التنفيذ 

مكونات  ووصف
 المشاريع البرامج/

3 
تحديد التوجهات 

 االستراتيجية
 للمجتمع

6 
وضع خطط 

 المتابعة والتقييم

7 
تبني وثيقة الخطة 

 واطالقها

8 
إجراءات 

 التنفيذ

9 
حشد الموارد 
 وبناء الشراكات

10 
متابعة وتقييم 

 واطالع

11 
اعداد الخطة 

 السنوية
 القادمة

 اخلطوات

4 
تحضير وثيقة االطار 

 التنموي
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اجتماعات مع اللجان لتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص، والتهديدات أو المخاطر في كل مجال تنموي. 
 .بيت فجارومن ثم إعداد تقرير التشخيص واالحتياجات لبلدة 

 المجاالت التي تم التطرق إليها في الخطة:

ة الوطنية المعتمدة يوجد أربعة مجاالت رئيسية بتفرعاتها المختلفة، حيث يسهل هذا التقسيم حسب الخط
ربط الخطط المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يضمن األخذ باالعتبار كافة مهام الهيئة المحلية )حسب 

 من قانون الهيئات المحلية(. والمجاالت الرئيسية االربعة وتفرعاتها هي: 15المادة 
 

 المجاالت الرئيسية
 المجال الفرعي "حسب الخطط الوطنية"

مجال البيئة والبنى 
 التحتية

الخدمات البلدية والبنى التحتية )الطاقة واالتصاالت، الطرق والمواصالت، الصحة العامة 
 والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف مياه االمطار، والنفايات(

مجال تنمية االقتصادي 
 المحلي

 الة والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة والصناعة والخدمات المساندةالعم

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

 الرياضة، والسكن

مجال االدارة والحكم 
 الرشيد

ة الكوارث، إدارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة التخطيط والتنظيم، األمن وإدار
 المحلية

 

وشارك فيها ممثلون عن  القطاعات  ،2017/12/30ومن خالل ورشة العمل الرئيسية التي عقدت بتاريخ 
المختلفة في البلدة، باإلضافة إلى فريق التخطيط األساسي وممثلي أصحاب العالقة، تم تحديد الرؤية 

نقاط القوة (، حيث أخذت هذه الرؤية بعين االعتبار المؤثرات اإليجابية ت فجاربيالمستقبلية لبلدة 
التي يجب التغلب عليها. وقام المشاركون  )نقاط الضعف والتهديدات(، وكذلك المؤثرات السلبية )والفرص

ة. كما تم أيضا بتحديد االحتياجات األساسية ذات األولوية وذلك من خالل استخدام مصفوفة المقارنة الثنائي
تحديد المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق هذه االحتياجات. بعد ذلك، تم وضع وصف مبدئي لكل 

( استخدم فيه نموذج صمم لهذا الغرض، ويشمل هذا 2018مشروع تم ادراجه ضمن السنة االولى للخطة )
ل والتنفيذ المقترحة، والمعوقات النموذج اسم المشروع، ومكان تنفيذه، والموازنة التقديرية، وجهة التموي

أمام تنفيذه، وطرق التغلب عليها. ومن ثم تمت صياغتها بشكلها النهائي. وبناء على ذلك، تم إعداد خطة 
التنفيذ، وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والتمويل، والفترة الزمنية للتنفيذ لكل من مشاريع السنة االولى في 

من خالل اجتماع  بيت فجار. وتم عرض هذه الخطة على أهالي دة بيت فجارلبلالخطة التنموية المحلية 
 .عام عرض فيه مخرجات الخطة، وبناء على مالحظات األهالي تم صياغة الخطة بشكلها النهائي
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 بيت فجارنبذة عن بلدة  2.0

 . الخصائص الجغرافية1.2
 

 3.10ن مدينة بيت لحم، وعلى بعد بلدة بيت فجار، هي إحدى بلدات محافظة بيت لحم، وتقع إلى الجنوب م
كم هوائي منها )المسافة األفقية بين مركز القرية ومركز مدينة بيت لحم(. يحدها من الشرق قرية المنية، ومن 
الشمال قريتا مراح رباح وأم سلمونة، ومن الغرب مستوطنة كفار عتصيون، ومن الجنوب بلدة سعير وقرية 

 (. 1ريطة رقم شيوخ العروب في محافظة الخليل )خ

 
 1(: موقع وحدود بلدة بيت فجار1خريطة )

 400م( فوق سطح البحر، ويبلغ المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي ) 929تقع بلدة بيت فجار على ارتفاع )
 ¹% 61درجة مئوية، فيما يبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  16ملم(، أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى 

 ص الديموغرافية. الخصائ2.2
، بحسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، حوالي 2016بلغ عدد سكان بلدة بيت فجار عام 

% لألناث. ويقدر معدل حجم األسرة 49% من عدد السكان مقابل 51نسمة. ويشكل الذكور حوالي  14250
توزيع سكان البلدة حسب الفئات  أسرة(. يوضح الجدول التالي 2300شخص )حوالي  6.1في البلدة بحوالي 

 العمرية. 
 

                                                        
 .2010يج(، دليل بلدة بيت فجار، القدس )أر -معهد األبحاث التطبيقية  1
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 3 2(2016) (: توزيع سكان بلدة بيت فجار حسب الفئات العمرية1جدول )

 النسبة المئوية )%( عدد األفراد الفئات العمرية
 44 6270 ( عام14 - 0)
 55 7838 ( عام15-64)

 1 142 ( عام65أكثر من )
 100 14250 المجموع

 
حسب فئات األعمار التفصييلية   2016( توزيع السكان في بلدة بيت فجار لعام 2وشكل )(  2ويوضح جدول )

 وحسب الجنس )الهرم السكاني(.
 ³(2016(: توزيع سكان بلدة بيت فجار حسب فئات األعمار التفصيلية )2جدول )
فئات 
 األعمار

 % المجموع % اإلناث % الذكور

0-4 1065 14.6 1031 14.8 2096 14.7 
5-9 1015 14.0 995 14.2 2010 14.1 

10-14 917 12.6 973 13.9 1891 13.3 
15-19 840 11.6 791 11.3 1631 11.4 
20-24 682 9.4 671 9.6 1353 9.5 
25-29 595 8.2 545 7.8 1140 8.0 
30-34 476 6.6 473 6.8 949 6.7 
35-39 471 6.5 425 6.1 896 6.3 
40-44 389 5.4 321 4.6 710 5.0 
45-49 259 3.6 213 3.1 473 3.3 
50-54 144 2.0 123 1.8 267 1.9 
55-59 103 1.4 70 1.0 173 1.2 
60-64 74 1.0 115 1.6 188 1.3 
65-70 74 1.0 97 1.4 171 1.2 
70-74 72 1.0 46 0.7 118 0.8 
75+ 91 1.3 93 1.3 184 1.3 

 100.0 14250 100.0 6983 100.0 7267 المجموع 
                                                        

 .2017دليل التجمع السكاني لبلدة بيت فجار،      2
 .2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقديرات السكان لعام   3
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 20164(: الهرم السكاني لبلدة بيت فجار، 2شكل )
 

                                                        
 )2016(: توزيع سكان بلدة بيت فجار حسب فئات األعمار التفصيلية )2جدول ) 4
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 تشخيص المجاالت التنموية -التحليل التشخيصي . 3.0
يتناول هذا الجزء من تقرير الخطة التنموية المحلي تشخيص وتحليل الوضع القائم للمجاالت التنموية 

 المؤثرات اإليجابية والمؤثرات السلبية واالحتياجات األساسية. األربع من خالل تحديد

 البيئة والبنى التحتيةمجال . 1.3

 الفرص(:  /( المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 1)
 وجود مخطط هيكلي للبلدة 
 وجود شبكة مياه جيدة 
 ة جبيلة(عطبيعة المنطقة الجغرافية )طبي 
  نسبة هطول االمطار مرتفعة 
  نفايات واحدهوجود سيارة 
  وجود مكب نفايات 
 وجود مناطق مشجره على بعض الطرق 

 التهديدات( : /( المؤثرات السلبية )نقاط الضعف 2)
  الشوارع القائمة ضيقة  /وجود ازدحام مروري 
 طرقات غير معبدة وغير مؤهلة 
  عدم وجود مضخات مياه  /عدم وصول المياه الي بعض المواقع 
 لمنشرة بطريقة عشوائية وجود الحفر االمتصاصية ا 
 )عدم االستفادة من مورد رئيسيي من موارد الحياة )مياه االمطار 
  وجود مصانع حجر وكسارات ومحاجر 
  وجود مصانع اسفلت 
 وجود حفر امتصاصية بكثرة 
 التلوث البيئي الناجم عن المصانع والمحاجر والكسارات وكذلك النفايات الصلبة 
 تعدم كفاية سيارة جمع النفايا 
 نقص عدد الحاويات في البلدة 

 ( االحتياجات األساسية: 3)
  شق وتأهيل وتعبيد طرق رابطة داخلية وطرق رابطة خارجية 
 توسيع وانشاء شبكة المياه في مناطق التوسعة العمرانية 
 تطوير شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه االمطار 
 رات والمحاجر والنفايات الصلبة(.معالجة التلوث البيئي )الناجم عن مخلفات المصانع والكسا 
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  التزام المصانع بشروط الصحة والسالمة والمهنية والعامة والصادرة عن الوزارات المعنية
 مثل: عمل االسوار، زراعة أشجار، تعريش الكسارات، تعبيد الطرق المؤدية اليها. 

 اتها بطريقة قانونية الزام مصانع الزفة )االسفلت( بتركيب الفالتر المطلوبة والتخلص من مخلف 
 .توفير سيارة نفايات كبيره وزيادة عدد الحاويات 
 مجال تنمية االقتصاد المحلي. 2.3

 الفرص(: /( المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 1)
 . وجود أفراد ذو كفاءة وخبرة في المجال الزراعي 
  توفر األرضي الزراعية القابلة للزراعة 
 وجود ثروة حيوانية في البلدة 
  زيادة المنتج الزراعي لدى المزارع 

 ( المؤثرات السلبية )نقاط الضعف / التهديدات(:2)
  مصنع حجر و كسارات ومصنع باطون ومصنع زفتة و صناعات  150وجود ما يقارب

 تكميلية 
  توفر ايدي عاملة في مجال صناعة الحجر مؤهلة ومدربة 
 خارج البلدةوجود حركة تجارية خاصة بالصناعات االنشائية داخل و 
  توفر مواد خام لصناعة الحجر في البلدة والتجمعات المجاورة وقريبة من المصانع 
  الموقع الجغرافي للبلدة متميز بسبب قرب المصانع من المعابر التجارية مما يسهل عمليات

 النقل والتصدير
  عدم دعم المجال الزراعي من الجهات المانحة 
 ةعدم توفر المياه الالزمة للزراع 
 انتشار المقالع والمكبات والمصانع التي توثر سلبيا على التلوث الزراعي 
 ضعف التسويق الزراعي والتجاري 

 :األساسية( االحتياجات 3)
  معالجة التلوث البيئي الناجم عن مخلفات مصانع الحجر 
 تعبيد الطرق الداخلية  بين المصانع وايجاد طرق رابطة مع المحاجر في التجمعات المحيطة 

 )الشيوخ،  بني نعيم، سعير( بالتعاون  مع البلديات 
  توفير مطقة صناعية مؤهلة ومنظمة أو تاهيل المناطق الصناعية القائمة 
 )توفير خدمات السالمة العامة )اطفائية، اسعاف اولي، سيارة اسعاف 
 تطوير قطاع الصناعة والزراعة والتجارة 
 يثة وتطوير قدرة المزارع اإلنتاجيةتشجيع القطاع الزراعي في البلدة بأساليب حد 
 توفير المياه لري المزروعات 



16 

 

 الحد من التلوث الناجم عن المحاجر والمصانع والكسارات 
 العمل على فتح أسواق تجارية محلية وخارجية 

 مجال التنمية االجتماعية. 3.3

 الفرص(: /( المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 1)
 اهم في توفير قطع اراضي للمدارس وخاصة في المنطقة الوضع االقتصادي في البلدة يس

 الشرقية 
  إمكانية استثمار مبنى بيت التقوى النشاء نادي ثقافي اجتماعي 
  اقتطاع ضريبة المعارف لصالح التعليم شهريا 
  اماكنية البناء فوق مبنى مدرسة الذكور الثانوية 
 وجود عدد كاف من االطباء 
 تابع للجنة الزكاة()مبنى  وجود مبنى بيت التقوى 
  خاص(وجود مركز بيت فجار الطبي )مركز 
 وجود كوادر نسوية مؤهلة ولها خبرات واسعة في العمل الوطني واالجتماعي والمهني 
  وجود مجموعات وكوادر شبابية لها القدرة على العمل في المجال االجتماعي والمهني

 والوطني 
 ل الفلسطيني(وجود جمعية تدعم األطفال )جمعية تنمية الطف 
 )وجود مركز لتأهيل األطفال المعاقين )مركز بدية بيت فجار 

 ( المؤثرات السلبية )نقاط الضعف / التهديدات(:2)
 صحيا  ةعدم توفر غرف صفية كافية للطلبة ومبان مدرسية غير مناسب 
  عدم وجود قطع ارضي مخصصة لبناء المدارس 
  عدم وجود نادي ثقافي اجتماعي في البلدة 
 تفاع نسبة األمراض الناجمة عن التلوث الصادر عن المصانع والمحاجر والكساراتار 
  عدم وجود سيارة  اسعاف 
 .عدم وجود مركز طوارئ للتعامل مع الحاالت المرضية الطارئة 
  .)وجود مناطق صناعية بشكل غير منتظم بين المساكن مما يسبب اضرار صحية )تلوث بيئي 
 مرأة غياب مشاريع مدرة للدخل لل 
  عدم توفر أماكن للترفيه وتقضية أوقات الفراغ 
  غياب مدارس صناعية لتعليم الشباب 
 حديقة عامة  عدم توفر 
 عدم تواجد فرص عمل لذوي اإلعاقة 
 مدرج او صاله رياضية لالنشطة الرياضية   غياب 
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 :األساسية( االحتياجات 3)
 وية استكمال بناء غرف صفية فوق مبنى مدرسة الذكور الثان 
  توفير مدارس جديدة في منطقتي الصوصه والسماقة 
 توفير قطع ارضي مخصصة للمدارس في المنطقة الشرقية 
 )توفير مبنى متعدد األغراض )ثقافي، اجتماعي 
  توفير سيارة اسعاف 
  توفير مركز طوارئ ووالدة امنة 
 تطوير المركز الصحي الحالي 
 تطبيق اجراءات السالمة العامة والبيئة 
 ذ مشاريع انتاجية تخص المرأة و مدرة للدخل تنفي 
  انشاء مركز تعليمي ترفيهي للطفل 
 انشاء مركز مهني لذوي اإلعاقة يساعد على توفير فرص عمل لهم 
 توفير حديقة عامة 
  توفير استاد رياضي 
 مجال االدارة والحكم الرشيد. 4.3

 الفرص(: /( المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 1)
 كلي قيد المصادقة بمساحة مناسبة للتنظيم والتوسع وجود مخطط هي 
 وجود مساحات ارض مملوكة للبلدية ألغراض المرافق العامة 
 وجود ابنية قديمة تحتاج الى ترميم يمكن استخدامها من قبل المؤسسات 
  وجود فريق متطوعين ومدربين في مجال الدفاع المدني من أبناء البلده 
 تساعد في حاالت الطوارئ والثلوج باإلضافة لتوفير األدوات  وجود معدات ثقيلة في البلدة

 البسيطة 
  وجود مركز شرطة 
  دورالعشائرية في حل المشاكل 

 ( المؤثرات السلبية )نقاط الضعف / التهديدات(:2)
  .المخطط الهيكلي غير مصادق عليه 
 .ضعف مشاركة أهالي البلدة في المخطط الهيكلي 
 ف للبلديةالجباية والوضع المالي ضعي 
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 ضعف البناء المؤسسي للبلدية 
  عدم تعاون أصحاب األبنية القديمة في ترميمها 
 عدم توفر غرفة عمليات 
 عدم توفر سيارة اطفائية 
 عدم توفر مختصين في مجال الدفاع المدني 
 غياب مركز دفاع مدني وطوارئ 

 :األساسية( االحتياجات 3)
 والتنظيم  المصادقة على المخطط الهيكلي لتسهيل البناء 
 إحياء وتأهيل األبنية القديمة 
 تطوير البناء المؤسسي للبلدية 
  تطوير الخدمات البلدية 
 إنشاء بلدية إلكترونية 
  توفير مركز خدمات دفاع مدني وطوارئ 
  تشكيل لجنة طوارئ مشتركة للتعامل مع حالت الطوارئ مكونة من الجهات المختصة

 واألهالي
 لدة الستخدامها في حاالت الطوارئعمل قاعدة بيانات خاصة بالب 
 :ذات األولوية االحتياجات االساسية. 5.3

ات فريق التخطيط األساسي هفي ضوء ورشة العمل األولى وعملية التقييم الثنائي لالحتياجات، وتوج
والمجلس البلدي ومنسقي لجان المجاالت التنموية، تم تحديد االحتياجات األساسية ذات األولوية لبلدة 

 ت فجار على النحو اآلتي:بي
 .خارجيةوشق وتأهيل طرق داخلية  (1)
 .مياه األمطارالصحي وتصريف شبكة الصرف  تطوير (2)
 .البلدةشبكة المياه في  تأهيلتوسيع و (3)
 .معالجة التلوث البيئي في البلدة )معالجة مخلفات المصانع والمحاجر والنفايات الصلبة( (4)
 . ي البلدةتطوير القطاع الزراعي والصناعي والتجاري ف (5)
 .مدارس في البلدةوبناء غرف صفية  توفير (6)
 .تطوير الخدمات الصحية (7)
 .ة والرياضية والترفيهية(ثقافيتطوير الخدمات االجتماعية )ال (8)
 .تطوير خدمات الدفاع المدني والطوارئ (9)
 .تطوير الخدمات البلدية (10)
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 اإلطار التنموي المحلي )مصفوفة اإلطار( 4.0
 منظمًا للصناعات اإلنشائية في بيئة آمنة ذات خدمات متطورة بيت فجار مركزًاالرؤية: 

ت 
جاال

الم
وية

تنم
ال

 

 العناصر الرئيسية للمشروع المشروع المقترح االحتياجات ذات االولوية

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ا
 

 شق وتأهيل طرق داخلية وخارجية رابطة خارجيةوشق وتأهيل طرق داخلية 

 .تحضير وثائق العطاء 
 م العطاء واإلحالة.طرح وتقيي 
 .تنفيذ مشروع طرق داخلية 
 .تنفيذ مشروع طرق خارجية 

مياه الصحي وتصريف شبكة الصرف  تطوير
 األمطار

مياه األمطار الصحي وتصريف إنشاء شبكة الصرف 
 إعداد الدراسات والمخططات الالزمة  )مرحلة الدراسة والمخططات(

شبكة المياه في مناطق التوسع وتوريد وتركيب  توسعة البلدةشبكة المياه في  تأهيلتوسيع و
 عدادات ذكية للقراءة عن بعد

  كم18توسعة شبكة المياه بطول 
 توفير أدوات وقطع غيار للشبكة 
  توريد العدادات الذكية 

معالجة التلوث البيئي في البلدة )معالجة مخلفات 
 المصانع والمحاجر والنفايات الصلبة(

 إعداد الدراسات والمخططات الالزمة  مصانع والمحاجربرنامج معالجة مخلفات ال
  تنفيذ أعمال التأسيس والبنية التحتية لمكب معالجة 

 توريد سيارة جمع نفايات )ضاغطة(  توفير سيارة نفايات وحاويات
  (600توريد حاويات )عدد 

اد 
تص

االق
ية 

تنم
حلي

الم
 

تطوير القطاع الزراعي والصناعي والتجاري 
 صالح أراضي زراعية وشق طرق وحفر آباراست في البلدة

  دونم  1000استصالح 
  بئر سنويا   25بئر جمع  زراعي بمعدل  100حفر وتجهيز 
  دونم سنويا 375دونم بمعدل  1500زراعة وتشجير 
  كم 30شق وتأهيل طرق زراعية 
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ت 
جاال

الم
وية

تنم
ال

 

 العناصر الرئيسية للمشروع المشروع المقترح االحتياجات ذات االولوية

 إنشاء منطقة صناعية مؤهلة
 الالزمة لمشروع المنطقة الصناعية إعداد الدراسات والمخططات  )مرحلة الدراسات والمخططات(

عية
تما

الج
ة ا

نمي
الت

 

 برنامج استكمال بناء غرف صفية وبناء مدارس جديدة  مدارس في البلدةوبناء غرف صفية  توفير

 .تحضير وثائق العطاء 
 .طرح وتقييم العطاء واإلحالة 
 .تنفيذ أعمال البناء العظم 
 تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية 
 لتأثيثتنفيذ أعمال ا 
 شراء قطعة أرض لبناء مدرسة 

بناء مركز طبي )مركز والدة آمنة وتوسعة المركز الصحي  تطوير الخدمات الصحية
 القائم(

 .تحضير وثائق العطاء 
 .طرح وتقييم العطاء واإلحالة 
 .تنفيذ أعمال البناء العظم 
 تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية 
 تنفيذ أعمال التأثيث 

ة والرياضية ثقافياالجتماعية )التطوير الخدمات 
 والترفيهية(

 بناء مركز ثقافي اجتماعي متعدد األغراض

 .تحضير وثائق العطاء 
 .طرح وتقييم العطاء واإلحالة 
 .تنفيذ أعمال البناء العظم 
 تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية 
 تنفيذ أعمال التأثيث 

 تحضير وثائق العطاء.  إنشاء ملعب رياضي 
 م العطاء واإلحالة.طرح وتقيي 
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ت 
جاال

الم
وية

تنم
ال

 

 العناصر الرئيسية للمشروع المشروع المقترح االحتياجات ذات االولوية

 .تنفيذ أعمال البناء العظم 
 تنفيذ أعمال التشطيبات 

 إنشاء حديقة عامة

 .تحضير وثائق العطاء 
 .طرح وتقييم العطاء واإلحالة 
 .تنفيذ أعمال التخطيط والتصميم 

 

شيد
الر

كم 
الح

ة و
دار

اإل
 

 بناء مركز دفاع مدني وطوارئ تطوير خدمات الدفاع المدني والطوارئ

 وثائق العطاء. تحضير 
 .طرح وتقييم العطاء واإلحالة 
 .تنفيذ أعمال البناء العظم 
 تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية 
 تنفيذ أعمال التأثيث 
 توريد آليات ومعدات 

 تطوير الخدمات البلدية
 إعداد دراسة لتطوير البناء المؤسسي للبلدية  مأسسة البلدية 

 

 نشاء بلدية إلكترونيةطرح عطاء إ  إنشاء بلدية إلكترونية
 تنفيذ مشروع إنشاء بلدية إلكترونية 
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 خطة التنفيذ 5.0

   خطة التنفيذ )رباعية( اربع سنوات . 1.5

 
 
 
 
 
 

وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

  االحتياج ذو االولوية
 اسم المشروع

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

ن 
مكو

قم 
ر

 

التكلفة التقديرية 
X 1000$ 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 2021-2018خطة 
 المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجهة

 المضمونة والمحتملة فقط 

الهيئة  الصرف السنوي
 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك المحلية

حدد القسم  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 الموازنة

 قيمة المساهمة حدد الجهة المساهمة قيمة

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ا
 

شق وتأهيل طرق داخلية 
 وخارجية رابطة

شق وتأهيل طرق داخلية وخارجية 
الهندسة/  RO/01 1,066 224 280 280 280 رابطة

 الطرق
وزارة الحكم 

 AFD 53.3 التطويرية التنفيذ المحلي
JICA 1,012.7 

الصحي إنشاء شبكة الصرف 
 مياه األمطار صريف وت

إعداد الدراسة والمخططات إلنشاء 
 WW/01 250 0 0 100 150 الشبكة 

الهندسة/  
الصرف 
 الصحي

 KFW 200 50 التطويرية التنفيذ سلطة المياه

توسعة شبكة المياه في مناطق 
التوسع وتوريد وتركيب عدادات 

 ذكية 

توسعة شبكة المياه في مناطق 
دادات التوسع  وتوريد وتركيب ع

 ذكية
WA/01 2,025 315 500 625 625   /الهندسة

 KFW 1,961.75 103.25 التطويرية التنفيذ سلطة المياه المياه

معالجة مخلفات المصانع 
 والمحاجر والنفايات

عالجة تأسيس البنية التحتية لمكب م
سلطة جودة  الهندسة EN/01 500 0 0 150 350 مخلفات المصانع والمحاجر

 JICA 500 - - نفيذالت البيئة

 توفير سيارة نفايات وحاويات
EN/02 330 0 110 6 60  /الهندسة

 الصحة
وزارة الحكم 

 JICA - - التنفيذ المحلي
KFW 330 

 4,004.45  206.55  1465 1161 890 539 4,171 أمريكي(  دوالر  X 1000 الجزئي ) المجموع

مية
 تن

جال
م

 
 

حلي
الم

اد 
تص

االق
 

اعية وشق استصالح أراضي زر
 طرق وحفر آبار

استصالح أراضي زراعية وشق 
 اإلغاثة - - التنفيذ وزارة الزراعة - AG/01 2,350 175 825 675 675 طرق وحفر آبار

IFAD 2,350 

 إنشاء منطقة صناعية مؤهلة
 

إعداد الدراسات والمخططات إلنشاء 
الهندسة/  ID/01 200 0 0 100 100 منطقة صناعية

 الطرق
ن هيئة المد

الحكومة  20 التطويرية التنفيذ الصناعية
 180 الصينية

 2,530  20  775 775 825 175 2,550 أمريكي(  دوالر  X 1000 الجزئي ) المجموع



24 

 

وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

  اسم البرنامج
وع

شر
الم

سم 
ا

 

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

ن 
مكو

قم 
ر

 

التكلفة التقديرية 
X 1000$ 

 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع نفيذالجهة المرشحة للت 2021-2018خطة 
 المضمونة والمحتملة فقط 

الهيئة  الصرف السنوي
 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك المحلية

حدد القسم  الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد بند  دورها اسم الجهه المعني

 قيمة المساهمة حدد الجهة قيمة المساهمة وازنةالم

عية
تما

الج
ة ا

نمي
 الت

جال
م

 

استكمال بناء غرف صفية 
 - - التنفيذ وزارة التربية الهندسة ED/01 1,230 30 15 350 800 بناء غرف صفية وبناء مدارس جديدة

JICA 
الصندوق 

 الكويتي
1,230 

 تطوير الخدمات الصحية
بناء مركز طبي )مركز 

دة آمنة وتوسعة وال
 المركز الصحي القائم(

HE/01 680 20 220 340 100 التنفيذ وزارة الصحة الهندسة - - 
JICA 

الصندوق 
 الكويتي

680 

تطوير الخدمات الثقافية 
 والرياضية والترفيهية

بناء مركز ثقافي 
اجتماعي متعدد 

 األغراض
CU/01 500 0 100 200 200 الهندسة 

 وزارة الثقافة
تنمية وزارة ال

 االجتماعية
 - - التنفيذ

الصندوق 
 الكويتي
AFD 

500 

المجلس األعلى  الهندسة CU/02 1,300 0 300 500 500 إنشاء ملعب رياضي 
 JICA - - التنفيذ للرياضة

KFW 1,300 

وزارة الحكم  الهندسة CU/03 450 0 50 200 200 إنشاء حديقة عامة
 - - التنفيذ المحلي

JICA 
KFW 
AFD 

450 

 4,160    1800 1590 685 50 4,160 أمريكي(  دوالر  X 1000 الجزئي ) المجموع

كم 
الح

ة و
دار

 اإل
جال

م
شيد

الر
 

تطوير خدمات الدفاع 
 المدني والطوارئ

بناء مركز دفاع مدني 
مديرية الدفاع  الهندسة CV/01 350 250 100 0 0 وطوارئ

 17.5 التطويرية التنفيذ المدني
JICA 
KFW 
AFD 

332.5 

ماسسة البلدية وإنشاء  تطوير الخدمات البلدية
 الهندسة/ MU/01 150 0 50 50 50 بلدية إلكترونية

GIS 
وزارة الحكم 

 BTC - - التنفيذ المحلي
GIZ 150 

 482.5  17.5  50 50 150 250 500 أمريكي(  دوالر  X 1000 الجزئي ) المجموع
 11,176.95  244.05  4090 3576 2550 1014 11,381 أمريكي(  دوالر  X 1000 التنموية ) للخطة الكلي المجموع
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 البعد )التوصيف( المكاني للمشاريع )خارطة واحدة لكافة المشاريع( .2.5
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 المالحق 6.0
 اللجان المشاركة في اعداد الخطة (: 1ملحق رقم ). 1.6

 لجنة التخطيط التنموي المحلي

 ا في اللجنة/دوره ة/اسم العضو
 مجال التخصص و عضو()مقرر أ

 يمهندس زراع –رئيس البلدية  مقرر اكرم محمد عبد الرحمن طقاطقة
 متقاعد-مدير مكتب وزارة الثقافة –عضو البلدية  عضو محمد مصطفى علي ديريه

 رئيس اتحاد صناعة الحجر سابقا.  –عضو البلدية  عضو صبحي حسن ثوابته 
 شطة نسويةنا –عضو البلدية  عضو وفاء ذياب طقاطقة

 
 فريق التخطيط األساسي

 اسم العضو/ة الرقم
في دوره/ا 
 الفريق
 )منسق/
 عضو

المؤسسة التي 
 المسمى الوظيفي في المؤسسة مجال االهتمام يعمل/تعمل بها

 العمر الجنس

أنث ذكر
 ى

 29فوق  15-29

 √   √ ادارية االدارة البلدية منسق علي يونس طقاطقة  .1

 √   √ رئيس قسم المياه المياه البلدية عضو ةنايف احمد طقاطق  .2

 √   √ مدير البلدية االدارة البلدية عضو علي محمد ثوابته  .3
  √ √  مدير دائرة الهندسة الهندسة البلدية عضو ميساء ديرية  .4
 √   √ مدير دائرة المالية المالية بلدية ال عضو يوسف حميد  .5
  √ √  مديرة مركز الخدمات اسبةالمح البلدية  عضو عائشة ثوابته حميدات  .6



27 

 

 اسم العضو/ة الرقم
في دوره/ا 
 الفريق
 )منسق/
 عضو

المؤسسة التي 
 يعمل/تعمل بها

 المسمى الوظيفي في المؤسسة مجال االهتمام
 العمر الجنس

أنث ذكر
 ى

 29فوق  15-29

 √   √ مركز بلدية بيت فجار المجتمعي االدارة بلدية  عضو فارس محمد االطرش   .7

 √   √ مدير مدرسة متقاعد التعليم عضو مجلس بلدي عضو محمد مصطفى ديريه  .8

 √   √ مدير مكتب الخليل االنتخابات االنتخابات المركزية  عضو إبراهيم عالن  .9

 √   √ مدير شركة صناعة الحجر شركة خاصة  عضو ابتهصبحي ثو  .10

محمد ابراهيم ثوابته   .11
 حميدات

 √   √ مدير جمعية الزراعة جمعية زراعية عضو
 √   √ مدير مدرسة التعليم التربية والتعليم عضو عامر حماد  .12
 √  √  مديرة مؤسسة المرأة جمعية التنمية عضو جواهر ثوابته  .13
 √  √  مديرة المرأة السيدات جمعية عضو بسمة شاكر  .14
 √  √  رة مركز يمد الصحة مركز صحي عضو د.هالة مصطفى   .15
 √   √ امين السر النقابات نقابة العمال  عضو  محمد طقاطقة  .16
 √   √ امين السر  ممثل حركة فتح عضو احمد عبد البوليس  .17
 √  √  معلمة  التعليم التربية والتعليم عضو يسرى ديريه  .18
  √  √ متطوع التوعية الهالل االحمر  عضو  ثوابتهعبداهلل  .19
 √   √ موظف صحة عامة  الدفاع المدني  عضو  محمد بلو   .20
 √   √ مدير مركز بيت فجار االمن الشرطة  عضو محمد فطافطة  .21

 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 : محمد الكار منسق اللجنة                                                                          رة والحكم الرشيدااالد لجنة المجال :
 وهبة علي حسنمنسق اللجنة الفرعية:                                                                 االمن والدفاع المدني  ة:اللجنة الفرعي

 

 مجال االهتمام\التخصص المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 رونيالبريد االلكت ارقام االتصال
 29فوق 29-15 أنثى ذكر

  0598204516  √  √ ناشط قطاع خاص عامر نبيل ثوابتة   .1
    √  √ ناشط قطاع خاص محمد سعيد   .2
  0597977014  √  √ ناشط قطاع خاص عالء عودة  .3
  0599938472  √  √ محامي قطاع خاص محمد علي  .4
 لىصفحة عين ع اوس ماجد  .5

 بيت فجار
  0599129584  √  √ اعالم

 لىصفحة عين ع احمد سالم   .6
 بيت فجار

  0597621162  √  √ اعالم

  0595121810  √ √  اعالم تلفزيون الحقيقة وعد الكار  .7
صفحة مدينة بيت  احمد حسن   .8

 فجار
  0595201024  √  √ اعالم

  0599829148  √  √ مدير مركز بيت لحم امن الشرطة شريف علي حسن   .9
    √  √ ناشط مواطن نمحمد احمد حميدا  .10
    √  √  مواطن وهبة علي حسن   .11
  0592990377  √  √ العالقات العامة بلديه فارس األطرش   .12
  0599255998 √   √ شؤون موظفين بلدية شاهر  صابر   .13



   

 

 

 

  

 

 

  

 

  0595200518 √   √ المستودع بلدية هشام طقاطقة   .14
  0595181012  √  √ عضو مجلس بلدية محمد الكار   .15
  0598106371 √   √ ناشط ناشط مد منيرمح  .16
   √   √ ناشط ناشط إبراهيم حكمت   .17
 
 

 : محمد الكار منسق اللجنة                                                                   رة والحكم الرشيدااالد لجنة المجال :
 احمد ثوابتة منسق اللجنة الفرعية:                                                التراث  لىالتخطيط والتنظيم والحفاظ ع ة:اللجنة الفرعي

 

 
 

 االسم
 
 

 المؤسسة
مجال \التخصص

 االهتمام

 العمر الجنس
 كترونيلالبريد اال ارقام االتصال

 أنثى ذكر
15-
29 

 29فوق

  0599434684  √  √ مدرب Action aid احمد ديرية   .1
  0598140066  √  √ ناشط شبابي المجلس الشبابي لاحمد علي عبد جلي  .2
  0597398480  √ √  ناشط عالمية قطاع خاص نورا علي ثوابتة   .3
  0598564640 √   √ امين السر حركة فتح احمد البوليس   .4
  0598018923 √   √ رجل متقاعد قطاع خاص محمود حميدان   .5
  059952451 √   √ مدير خدمة الجمهور موظف بلدية ميسره بلو   .6
  0598451558  √ √  المحاسبة موظف بلدية عائشة  ثوابتة   .7



   

 

 

 

  

 

 

  

 

  0599818072 √   √ عضو بلدية بيت فجار بلية بيت فجار مفيد ديرية   .8
  0598244823 √   √ عضو بلدية بيت فجار بلدية بيت فجار علي حسن   .9

  0599524452 √   √ رئيس بلدية سابق قطاع خاص أحمد ثوابته  .10
   √   √ ناشط ناشط علي يوسف بلو  .11
  0599314191 √   √ ناشط ناشط سلطي   .12

 :  إبراهيم عالن  منسق اللجنة                                                                                   المحلي االقتصادتنمية  لجنة المجال :
محمد إبراهيم منسق اللجنة الفرعية:                                                                                   الزراعة والتجارة  ة:اللجنة الفرعي

 ثوابتة
 

 الرقم
 االسم
 
 

مجال \التخصص المؤسسة
 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االلكتروني ارقام االتصال

 29فوق 29-15 أنثى ذكر

  0599274221 √   √ مدير شركة خاص قطاع علي خضر عبيد اهلل   .1
  0599524393 √   √ زراعة مواطن محمد حسن   .2
  0599428632 √   √ مدير جمعية الجمعية الزراعية محمد إبراهيم جابر   .3
  0599552451 √   √ مزارع لجنة زكاه احمد علي   .4
   √   √ مزارع مزارع عيسى محمد يوسف   .5
  059830432 √   √ مزارع مزارع بسام عبد السالم   .6
   √   √ مزارع مزارع احمد عودة   .7
  0599255204 √   √ تاجر قطاع خاص وليد بدر  .8



   

 

 

 

  

 

 

  

 

  0592904720 √  √  صاحب محل قطاع خاص زينب طقاطقة   .9
  0599961633  √  √ مدرس الجامعة االهلية سامح نظير   .10

 إبراهيم عالن نسق اللجنة : م                                                                                      تنمية االقتصاد المحليلجنة المجال : 
  صبحي ثوابتةمنسق اللجنة الفرعية :                                                                       صناعة الحجر   :اللجنة الفرعية

 

 الرقم
 االسم
 
 

 جال االهتمامم\التخصص المؤسسة
 العمر الجنس

 البريد االلكتروني ارقام االتصال
 29فوق 29-15 أنثى ذكر

  0599676004 √   √ عضو مجلس البلدية صبحي ثوابتة   .1
  0598999571 √   √ تاجر اتحاد الحجر إبراهيم عالن   .2
   √   √ تاجر قطاع خاص إبراهيم نصار   .3
  0597621189 √   √ مصنعصاحب  قطاع خاص نعيم أبو خلدون   .4
  0598995513 √   √ صاحب محجر قطاع خاص عزات ديرية  .5
  059830788 √   √ تاجر قطاع خاص احمد حلمي   .6
  0599279587 √   √ صاحب مصنع صناعة حجر عبد الطويل   .7
  0599034488 √   √ صاحب مصنع قطاع خاص سمير أبو حيان   .8
  0568353601 √   √ صاحب مصنع خاص محمد طقاطقة   .9

  0599032979 √   √ مدير بلدية علي محمد   .10
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 : م ميساء ديرية منسق اللجنة                                                بنى التحتيةالبيئة وال لجنة المجال :
 م ياسر إبراهيم رزقمنسق اللجنة الفرعية:                                                             البيئة والصحة العامة  ة:اللجنة الفرعي

 مجال االهتمام\التخصص المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االليكتروني ارقام االتصال
 29فوق 29-15 أنثى ذكر

  0592547263 √   √ رجل اصالح مواطن  يوسف ديرية  .1
  0598159348 √   √ هندسة  قطاع خاص  ياسر إبراهيم رزق  .2
  0598204516 √   √ رجل اعمال قطاع خاص نبيل عبد الفتاح ثوابتة  .3
  0597678316  √ √  هندسة  طالبة جامعية فاطمة سالم   .4
   √   √ طبيب وزارة الصحة  اياد إبراهيم حسن  .5
مدير مركز صحي بيت  وزارة الصحة عنان سفر  .6

 فجار
√   √   

  0568920914 √   √ صيدلي  قطاع خاص  محمود فخري   .7
  0598906310 √   √ مدير قسم الصحة  بلدية بيت فجار  وليد محمود إسماعيل  .8
  0595200517 √   √ رئيس النقابة نقابة عمال  محمد عيسى  .9

  0595558851 √   √ عضو مجلس بلدي  بلدية بيت فجار  احمد فايز   .10
  0599723451 √   √ ناشط   متقاعد احمد خليل الكار   .11
  0595473552 √   √ ناشط  عامل  سمير ديرية   .12
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

    ديرية: م ميساء منسق اللجنة    البيئة والبنى التحتية لجنة المجال :
 : نايف احمدمنسق اللجنة الفرعية                                               المياه والصرف الصحي والطرق  ة:اللجنة الفرعي

 

 مجال االهتمام\التخصص ؤسسةالم االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االلكتروني ارقام االتصال
 29فوق 29-15 أنثى ذكر

 هندسة مواطن  خضر علي خضر ثوابتة  .1
 

√  √  0599274221  

  0595882653  √ √  هندسة قطاع خاص ميساء ثوابتة  .2
  0595574794 √   √ هندسة قطاع خاص طارق ديرية  .3
  0599966450 √   √ هندسة قطاع خاص طقا طقة نعيم عايد  .4
  0598237232 √   √ هندسة قطاع خاص مطيع ثوابتة   .5
 جامعة مرام محمود ديرية  .6

 البوليتكنيك 
  0595065325  √ √  هندسة

  0592440148  √  √ مساحه قطاع خاص عالء علي ثوابتة  .7
  0597914559 √  √  مديرة قسم الهندسة بلدية بيت فجار ميساء ديرية   .8
   √   √ رجل اعمال قطاع خاص محمد محمود موسى   .9

  0599255989 √   √ مدير قسم المياه بلدية بيت فجار نايف احمد علي  .10
  0599773306 √   √ المواصالت شركة باصات محمد مصطفى حسين  .11
  0599046232 √   √ المواصالت سائق تاكسي بسام أبو رحمة  .12



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 : عامر حماد    منسق اللجنة                                                                                       االجتماعية          نمية الت لجنة المجال :
 : يسرى ديريةالفرعيةمنسق اللجنة                                               التعليم والثقافة                           ة: اللجنة الفرعي

 

 مجال االهتمام\التخصص المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االلكتروني ارقام االتصال
-15 أنثى ذكر

 29فوق 29

مدرسة ذكور بيت فجار  عامر حماد  .1
 الثانوية

  0599773332 √   √ مدير

  0599260209 √   √ اعالمي  تلفزيون فلسطين فارس جنازرة   .2
  0569639741  √ √  مديرة روضة الفاروق رائدة سالم   .3
  0562502081 √   √ مدير مدرسة بيت فجار وسام قمصية   .4
   √   √ مدير مدرسة بيت فجار هيثم بنات   .5
  0599314326 √  √  مديرة  روضة الجيل الجديد نوال محمد خليل   .6
   √   √ اعالمي  صفحة مدينة بيت فجار سعيد ديرية   .7
   √   √ معلم التربية والتعليم حمد عبد اهلل يوسفم  .8
  0599327655 √   √ معلم التربية والتعليم محمد يوسف سليمان   .9

  0595400385 √  √  خدمات الجمهور  بلدية بيت فجار هنادي جوابرة   .10
  0592990377 √   √ قسم الخدمات االجتماعية  بلدية بيت فجار فارس االطرش   .11
  0599659134 √   √ عضو مجلس  بلدية بيت فجار ديرية  محمد مصطفى  .12



   

 

 

 

  

 

 

  

 

  0597393329 √   √ عضو مجلس  بلدية بيت فجار ناصيف ثوابتة   .13
  0598250138 √  √  مربية  حضانة سند ميرفت وحيد   .14
  0599204165 √  √  معلمة  مدرسة الفجر يسرى ديرية   .15
  0569908901 √   √ معلم  مدرسة بكر بلو   .16
  0599696353 √   √ تاجر  قطاع خاص د يوسف الشيخ محم  .17
  0592906973 √   √ معلم  التربية والتعليم محمود داوود   .18
  0595177438 √   √ لجنة االباء التربية والتعليم موسى مبارك   .19
 

 : عامر حماد    منسق اللجنة                                                                                       االجتماعية          التنمية  لجنة المجال :
 : ياسمين ديريةمنسق اللجنة الفرعية                                             المراة والشباب والطفل وئوي االعاقة    ة:اللجنة الفرعي

 

 المؤسسة االسم الرقم
مجال \التخصص

 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االلكتروني م االتصالارقا

 أنثى ذكر
15-
 29فوق 29

  0595723774 √   √ الطفل وذوي االعاقة جمعية تنمية الطفل وليد نجيب  .1
  0598311446 √  √  المديرة جمعية تنمية المراة الريفية جواهر ثوابتة  .2
  0598158123 √   √ محامي قطاع خاص حمزة ثوابتة  .3
  0597136711 √  √  موظفة بلدية بيت فجار اطقة مي طق .4
  0598176600  √  √ موظف بلدية بيت فجار مهند طقاطقة  .5
  0598174646 √  √  عضو بلدية بلدية بيت فجار وفاء طقاطقة  .6
  0598140023  √ √  اخصائية مركز البلدية المجتمعي شروق ثوابتة  .7



   

 

 

 

  

 

 

  

 

  0592653565  √ √  طالبة طالبة وردة ديرية  .8
  0597970604  √ √  طالبة طالبة ياسمين ديرية  .9

  0597398480  √ √  اعالم طالبة انوار ثوابتة  .10
  0595723774  √ √  مديرة جمعية تنمية المراة الريفية بسمة شاكر  .11
    √ √  عضوة جمعية سيدات بيت فجار ماجدة عودة  .12

 
 : عامر حماد    منسق اللجنة                                                                 جتماعية          االالتنمية  لجنة المجال :
 : د هالة مصطفىمنسق اللجنة الفرعية                                              الصحه                          ة:اللجنة الفرعي

 

مجال \التخصص المؤسسة االسم الرقم
 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االلكتروني ارقام االتصال

 أنثى ذكر
15-
 29فوق 29

  0597469818 √  √  طبيبة مركز بيت فجار الصحي هالة مصطفى  .1
  0592502055 √   √ طبيب وزارة الصحة رامي ديرية  .2
  0598755261 √   √ عضو بلدية بلدية بيت فجار زكريا ثوابتة  .3
  0599255994 √   √ موظف بلدية بيت فجار محمود خليل  .4
  0599255991 √   √ ناشط ناشط بكر عيسى  .5
   √   √ صيدالني قطاع خاص ناصر ديرية  .6
  0599941240 √   √ طبيب وزارة الصحة اياد محمد مصطفى  .7

 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 أوصاف مشاريع السنة األولى . 2.6
 ملخص المشروع

 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي RO/01:  الرقم : شق وتأهيل طرق داخلية وخارجيةالمشروع إسم
 مكان المشروع خلفية عن المشروع

تعتبر مشاريع تأهيل وتعبيد الطرق الداخلية في مدينة بيت فجار من المشاريع االساسية والضرورية لميا  
عن الغبار على اعتبار مدينة بيت فجار من الميدن الصيناعية   لها من اهمية في الحد من التلوث الناتج 

مصنع حجر وعدد من الكسارات والمصانع التي تسبب التلوث وتأهيل شبكة طيرق   150لوجود حوالي 
واصلة بين االحياء تسهل على المواطنين الحركة وتشجع على االستثمار في المدينية وبيالرجوع اليى    

متير ويشيمل ذليك     6-5كم بعرض  11تحتاج البلدة لتأهيل حوالي المخطط الهيكلي لبلدة بيت فجار 
 اإلسفلت والبيسكورس ومقاطع عبارات المياه )حيث يلزم( .

 بيت فجار
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

2018 
 مدة التنفيذ

 
 سنوات 4

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

 ل وصول المواطنين ألعمالهم تسهي
 ومراكزهم االقتصادية واالجتماعية.

  جميع فئات المجتمع في قرية بيت فجار، وخاصة
 الطالب والمزارعين

 200: مباشر 
 12500: غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 لمشروععناصر ا سابقا لهذا المشروع

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ(  
 حسب مراحله

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
تحضير وثائق العطاء )أعمال المساحة للطرق المقترحة،  .1

تحضير المخططات، إعداد المواصفات الفنية، تحضير 
يات، تحضير الشروط الخاصة والعامة( جداول الكم

 للمرحلة االولى

2 0 0 0   الحصول على الموافقات
 من الجهات المختصة

 

 0 0 0 0 (المرحلة االولى) طرح وتقييم العطاء واإلحالة وبدء التنفيذ .2
( بطول حوالي المرحلة االولىتنفيذ مشروع طرق داخلية ) .3

 . متر بيسكورس( 6متر إسفلت  5كم بعرض  2.5
224 0 0 0 

( بطول حوالي المرحلة الثانيةتنفيذ مشروع طرق داخلية ) .4
 متر بيسكورس(  6متر إسفلت  5كم بعرض  3

0 280 0 0 

المرحلة ) طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ .5
 ( الثانية

0 0 0 0 

( بطول حوالي المرحلة الثالثةتنفيذ مشروع طرق داخلية ) .6
 متر بيسكورس 6ت متر إسفل 5كم بعرض  3

0 0 280 0 

( بطول المرحلة الرابعةتنفيذ مشروع طرق خارجية ) .7
 متر بيسكورس 6متر إسفلت  5كم بعرض  3حوالي 

0 0 0 280 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 ملخص المشروع
 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي RO/01:  الرقم : شق وتأهيل طرق داخلية وخارجيةالمشروع إسم

 280 280 280 224 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
 1066000 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة بعد مكاني(متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي 

األرض غير متوفرة   األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
سيقوم المجلس بتغطية نفقات الصيانة الدورية الجزئية للطرق، وذلك 

وبخصوص الصييانة الكليية، فسييقوم    بتخصيص موازنات سنوية، 
 المجلس بمطالبة الجهات المختصة بوزارة الحكم المحلي بتأمينها.

في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة 
 لتوفيرها؟

  من؟ 
 المجلس البلدي بالتعاون مع األهالي، وبإشراف وزارة الحكم المحلي

 والتي األرض المطلوبة هي األرض المخصصة للشوارع ،
تكون تحت تصرف المجلس البلدي حال إقرار المخطيط  
الهيكلي للقرية، والمخطط الحالي بمرحلة الدراسية ليدى   

 وزارة الحكم المحلي.

  العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشروع خدماتي )بنية تحتية(، 

ئد مادية، وبالمقابل هنياك  وال يترتب على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوا
 مصاريف صيانة جزئية سيقوم المجلس بتغطيتها سنويا

 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
الخارطة تم ادراجها ضمن الخطية ولييس عليى مسيتوى     

 المشروع

 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( ية )حدد القسم/األقسام المعنية(الهيئة المحل

 قسم الهندسة / قسم الطرق  .وزارة الحكم المحلي 
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
  سيساهم المجلس القروي بجزء بسيط من تكلفة المشروع

 %( بما يشمل المساهمة المجتمعية5)حوالي 
 لفرنسية للتنمية الدولية الوكالة اAFD. 
 JICA 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :متييوفرة جزئيييا    متييوفرة دراسييات/مخططات        

 غير متوفرة 

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 تنفيذ المشروعاآلثار المتوقعة ل
 ايجابية: 

 
     سهولة حركة تنقل األهيالي لمراكيز عملهيم

 وخدماتهم االجتماعية واالقتصادية
   تسهيل تنقل المزارعين وآلياتهم 

 سلبية: 
 

   ارتفاع تكلفة الصيانة 
    ازدياد معدل الحوادث بسبب زيادة السيرعة عليى

 الطرق الداخلية
 .تعدي المواطنين على الشارع العام المعبد 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 ملخص المشروع
 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي RO/01:  الرقم : شق وتأهيل طرق داخلية وخارجيةالمشروع إسم

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 تأخر المصادقة على المخطط الهيكلي     التواصل و المتابعة مع وزارة الحكم المحلي النهياء اجيراءات
 المصادقة على المخطط.

    عدم االلتزام بالمساهمة المجتمعية كجزء من تكياليف التأهييل
 انةوالصي

  ،تحفيز المواطنين بالتركيز على أهمية المشروع اآلنية والمستقبلية
 واستثمار وجود كبار السن من وجهاء القرية

 .ايجاد اليات تعاون مع المجتمع المحلي من خالل المجلس البلدي 
 إشكاليات االرتدادات وإزالة التعديات  الضغط من قبل المجلس البلدي  بمساعدة جهات التنفيذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 ملخص المشروع
: توسعة شبكة المياه في مناطق التوسع وتوريد إسم المشروع

 وتركيب عدادات ذكية للقراءة عن بعد
 WA/01:  الرقم

 
  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي

 
 مكان المشروع خلفية عن المشروع

جميع المنازل  القائمة و المنازل البعيدة ولذا فان تنفيذ  ان توسعة شبكة المياه يسهم في توصيل المياه إلى
هذا المشروع يعد ذو أهمية في خفض تكاليف الحصول على المياه للمنازل غير المخدومية بالشيبكة،   
وتوسيع الخدمة، وضمان إيصال المياه إلى كافة البيوت، األمر الذي يسهم في تخفيف األعباء المترتبية  

فئات النساء واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة.مع العلم ان المشيروع قييد   على المواطنين وخاصة 
 .2018الدراسة و الترخيص حيث تم اعتماده من قبل مؤسسة انيرا و سيتم التنفيذ عام 

 بيت فجار
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

2018 
 مدة التنفيذ

 
 سنوات 4

 أهداف المشروع
 

 ن وكيف(الفئة/ات المستهدفة )م
 

 عدد المستفيدين المتوقع

 تخفيض نسبة الفاقد 
 توفير المياه لجميع السكان باستمرار 

  كافة المواطنين في البلدة خاصة في المناطق
 غير المخدومة

 14250: مباشر 
 غير مباشر : 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع ا المشروعسابقا لهذ

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ(  
 حسب مراحله

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
الحصول على الموافقات من   625 625 500 250 كم18توسعة شبكة المياه بطول 

 الجهات المختصة
 

 0 0 0 25 ير أدوات وقطع غيار للشبكة توف
 0 0 0 40 في السنة االولى 200توريد العدادات الذكية عدد 

 625 625 500 315 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
 2,065,000 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 يل والصيانةعملية اإلدارة والتشغ متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(
األرض غييير  األرض متييوفرة              

 المشروع ليس ذي بعد مكاني متوفرة  
  كيف؟ 

 
في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة 

 لتوفيرها؟
  من؟ 

    العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 و بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطةالمشروع ذ هل

الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس عليى مسيتوى   
 المشروع

 ال     نعم 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

   قسم الهندسة  ةسلطة المياه الفلسطيني 
 

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

  سيساهم المجلس القروي بجزء بسيط من تكلفة
%( بما يشمل المساهمة 5المشروع )حوالي 

 المجتمعية

  الوكالة الفرنسية للتنمية الدوليةAFD. 
 JICA 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 جزئيا    متوفرة  متوفرة شرية: الموارد الب 

 غير متوفرة 
  :متوفرة جزئيا    متوفرة دراسات/مخططات    

 غير متوفرة 

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

 مطلوب جزئيا   مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
ايجابية

 : 
 

 .وفرة في المياه لكافة المواطنين 
 .قلة تكلفة المياه على المواطنين 
 .ارتياح ورضا المواطنين 
 ودة المياه التي يتم تزويدها أفضل.ج 
  التخلص من الفاقد الناتج عن استخدام

 الوصالت البالستيكية.
 .التقليل من استخدام صهاريج المياه 

 سلبية:

  عرقلة حركة المرور نتيجة أعمال
 الحفريات عند تنفيذ المشروع.

 انقطاع المياه خالل فترة العمل 
  صعوبة وصول األهالي إلى منازلهم أثناء

 التنفيذ
 انبعاث الغبار واألتربة نتيجة الحفريات 

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 تذبذب أسعار العملة 
 ارتفاع أسعار المواد 
 السياسات العامة 

  توفير تمويل إضافي من مصادر أخرى أو من
 الممولين



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 ملخص المشروع
 : البيئة والبنى التحتية المجال التنموي EN/02: الرقم : توفير سيارة نفايات وحاوياتشروعإسم الم

 مكان المشروع خلفية عن المشروع
تعتبر مدينة بيت فجار من المناطق الصناعية االولى في صناعة اعادة تشكيل الحجر الطبيعي االمر الذي 

مما يسبب تكدسًا للنفايات الصلبة، ناهيك عن عدد السكان يجعل عدد رواد المدينة نهارًا في ازدياد مستمر 
لمنطقية  ا( نسمة . كما ان التوسع العمراني السريع الذي تشيهده  14000االصلي الذي يصل ألكثر من )

ساهم في انشاء احياء جديدة بعيدة نوعًا ما عن مركز البلدة االمر الذي ادى لحدوث عرقلة في عمل سيارة 
 غطة( الموجودة حاليًا وعدم قدرتها على تغطية جميع المناطق المطلوبة .جمع النفايات )الضا

وانطالقًا من المحافظة على بيت فجار نظيفة وامعانًا في خدمة المواطنين فان الحاجة ماسة لشراء سييارة  
ها جديدة )ضاغطة للنفايات( ذات سعة وقدرة كبيرة باالضافة الى شراء عدد من الحاويات الجديدة الستبدال

 بالقديمة الهترئة وللتوزيع على المواقع الجديدة .

 بيت فجار
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

01/2018 
 مدة التنفيذ

 ( شهور6)

 أهداف المشروع
 

 عدد المستفيدين المتوقع الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(

  ( حاوية على مدى ثالث 600كوب عدد) 1توريد حاويات سعة
 .ب المواصفات الفنية المعتمدةحسسنوات 

  توريد سيارة ضاغطة لجمع النفايات حسب المواصفات الفنية
 المعتمدة .

 . استبدال الحاويات القديمة المهترئة بالجديدة 
  زيادة عدد الحاويات في بيت فجار وتوزيعها على االحياء

 .السكنية لتقديم خدمة افضل للمواطنين 
 ن النفايات الصلبة بالطرق التخلص من االوزان المتزايدة م

 السليمة والصديقة للبيئة .
 ياتالتقليل من االمراض البكتيرية الناتجة عن تكدس النفا. 
 . الحد من التلوث البيئي نتيجَة لتراكم النفايات 
  

  جميع مواطني بيت فجار
 وروادها .

 نسمة  12000: مباشر 
 15000: غير مباشر 

 نسمة 

المشاريع التي تمثل متطلبا  لمشروع وتكاليفها التقديريةوصف مختصر لنشاطات )مركبات( ا
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  
 مراحله

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

الرابع الثالثة الثانية األولى
 ة

الحصول على الموافقات   0 0 150 0 غطة( حسب المواصفات الفنية توريد سيارة جمع نفايات )ضا
 من الجهات المختصة

 
( حسب المواصفات 200توريد حاويات تجميع للنفايات عدد )

 الفنية 
0 60 0 0 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 ملخص المشروع
 : البيئة والبنى التحتية المجال التنموي EN/02: الرقم : توفير سيارة نفايات وحاوياتشروعإسم الم

( حسب المواصفات 200توريد حاويات تجميع للنفايات عدد )
 الفنية 

0 0 60 0 

( حسب المواصفات 200توريد حاويات تجميع للنفايات عدد )
 الفنية 

0 0 0 60 

 60 60 110 0 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
 330,000 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(
       األرض غيير متيوفرة    األرض متوفرة               
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

 
 
 

  كيف؟ 
: ستقوم بلدية بيت فجار من خيالل   الصيانةو االدارة و التشغيل 

موظفي قسم الصحة بتوزيع الحاويات الجدييدة و ادارة وتشيغيل   
الضاغطة من خالل توظيف سائق وعاملين جدد في حيال عيدم   

الضاغطة الحالية وستقوم ايضًا بعمل الصيانة الالزمة لها  استبدال
. 

 من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشيروع خيدماتي ، وال   
المقابل هنياك  يترتب على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائد مادية، وب

 مصاريف صيانة .
 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 ة جمييع  القسم الهندسي بالتعاون مع قسم الصحة سيقوم بمتابع
 الجهات المعنية والتنسيق الحثيث معها . 

 . وزارة الحكم المحلي / مديرية بيت لحم 

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

  القسم الهندسي في بلدية بيت فجار سيقوم باعمال االشراف
سيارة الموازي للمشروع )تكلفة زيادة العمال وتكلفة تشغيل ال

 و صيانتها(.

KFW 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :متوفرة جزئيا    متوفرة دراسات/مخططات 

 غير متوفرة 

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

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 ملخص المشروع
 : البيئة والبنى التحتية المجال التنموي EN/02: الرقم : توفير سيارة نفايات وحاوياتشروعإسم الم

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
 تئجار سيارة ضاغطة للعمل ميع  عدم الحاجة الس

 الموجودة حاليًا او بدياًل لها في حال تعطلها.
      عدم زيادة نفقات تقيديم الخدمية فيي حياالت

 االستئجار .
 . المحافظة على النظافة و البيئة العامة 
  . تخفيف الضغط على موظفي قسم الصحة 

 سلبية: 
 

 وجود بنود تامين وترخيص  صيانة جديدة . 

 معيقات التي تواجه تنفيذ المشروعالمخاطر /ال
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 . التنسيق الجيد والفعال في المطالبة وطرق جميع ابواب المانحين . ضعف الوعي الجماهيري 
 
 

 ملخص المشروع
: :  استصالح أراضي زراعية وشيق  إسم المشروع

 طرق وحفر آبار 
 AG/01:  الرقم

 
: مجال تنميية االقتصياد   يالمجال التنمو

 المحلي
 مكان المشروع خلفية عن المشروع

تعتبر مشاريع االستصالح الزراعي وشق الطرق الزراعية من المشاريع ذات االهمية الكبيرة في مدينية  
بيت فجار لما الى ذلك من اهمية في الحفاظ على االرض ودعم المزارعين وزيادة تمسكهم في اراضييهم  

يطان في االستيالء على االراضي وتعتبر مصدر دخل لعدد من المواطنين وتحسين الوضع ومواجهة االست
االقتصادي وحياة المواطنين وقد ساهمت طبيعة التضاريس التي تمتاز بها بلدة بيت فجار في تطور قطاع 

% مين  30الزراعة حيث انها تمتاز بأراضي خصبة لمعظم المزروعات وتشكل االراضي الزراعية نسبة 
 االراضي في البلدة .

 بيت فجار 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

2018 
 مدة التنفيذ

 سنوات 4

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

 زيادة مساحة األراضي الصالحة للزراعة 
 المساهمة في زيادة اإلنتاج الزراعي 
  األراضيتشجيع المزارعين وأصحاب 

  المزارعين وأصحاب األراضي خاصة األسر التي
 مباشر:  تعيلها النساء أو ذوي االحتياجات الخاصة

 :غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

، بضائع، ... الخ( )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات 
 حسب مراحله

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
  500 500 500 0دونم بحيث يشمل تكسير الصخور،  1000استصالح  ل على الموافقات الحصو



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 ملخص المشروع
: :  استصالح أراضي زراعية وشيق  إسم المشروع

 طرق وحفر آبار 
 AG/01:  الرقم

 
: مجال تنميية االقتصياد   يالمجال التنمو

 المحلي
تجريف وتسوية االرض، بناء جدران استنادية، حراثة، 

 تعزيل، سياج، وزراعة اشتال اشجار مثمرة
 من الجهات المختصة

 
  100 100 200 100 بئر سنويا   25بئر جمع  زراعي بمعدل  100حفر وتجهيز 
  0 0 25 25 دونم سنويا 375دونم بمعدل  1500زراعة وتشجير 
  75 75 100 50 كم 30شق وتأهيل طرق زراعية 

 675 675 825 175 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
 2,350,000 موع )باألرقام( دوالر أمريكي المج

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(
األرض غير متيوفرة    األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 لدفاع المدني بأعمال الصيانة الالزمة.سيقوم ا

 من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
    العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 الخارطة تم إدراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع

 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

-  .وزارة الزراعة 
 ( المؤسسات األهلية العاملة في الزراعةNGOs.) 
 .الجمعية الزراعية في بيت فجار 

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

   / االغاثة الزراعيةIFAD 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة 

  :جزئيا متوفرة    متوفرة دراسات/مخططات 
 غير متوفرة 

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 لتنفيذ المشروعاآلثار المتوقعة 
 ايجابية: 

 
 تحسن مستوى الدخل للمزارعين 
 . الحفاظ على األراضي من االستيطان 
 . تعزيز صمود المزارعين 

 سلبية: 
 

 ال يوجد



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 ملخص المشروع
: :  استصالح أراضي زراعية وشيق  إسم المشروع

 طرق وحفر آبار 
 AG/01:  الرقم

 
: مجال تنميية االقتصياد   يالمجال التنمو

 المحلي
 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات
 سعار عدم استقرار أسعار المحروقات وأجور اآلليات وأ

 .صرف العملة
  وعدم تعاون االهالي.ضعف الوعي 
 . االستيطان ومصادرة االراضي 

 توعية المزارعين وإقناعهم بأهمية وضرورة دفع مساهماتهم 
 زيادة معدل العمل خالل أشهر الصيف 
 من المزارعين ومؤسسات أخرى دعم إضافي 

 ملخص المشروع
 ةتوسعو)مركز والدة آمن  مركز طبي : بناءإسم المشروع

 (المركز الصحي الحالي
 HE/01:  الرقم

 
 : التنمية االجتماعية .المجال التنموي

 
 مكان المشروع خلفية عن المشروع

تعتبر مدينة بيت فجار من المناطق التي يوجد بها ازدياد سكاني سريع حسب االحصائيات  شبه السينوية  
فجار لوجود مركز صحي مجهز بجميع اللوازم   التي يصدرها مركز االحصاء الفلسطيني وتفتقر مدينة بيت

ساعات عمل  6ساعة يوميا ويوجد مركز صحي واحد تقتصر ساعات دوامه على  24والعمل على مدار 
يومية باالضافة الى يومين عطلة رسمية كل اسبوع مما يشكل أزمة امام المواطنين في الحصيول عليى   

قطعة أرض بجانب المركز الصحي تعود ملكيتهيا للبلديية   الخدمات الصحية الالزمة مع العلم بأنه تتوفر 
 وسوف تستخدم لتوسعة المركز الصحي القائم .

ومن خالل تفهم المجتمع لهذه المشكلة تم وضع الخطط والدراسات للتقليل من االعراض السلبية الناجمية  
وتوسيع المركيز فيي    عنها، و منها بناء طوابق اضافية على المركز الصحي القائم في االتجاه العمودي

 االتجاه االفقي .

واد ابو عبد اهلل  –بيت فجار 
 واد صوصة .–

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
2018 

 مدة التنفيذ
 

 سنتين

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

  تطوير البيئة الصحية وتطوير الخدمات
 .طنين المقدمة للموا

  توفير في الوقت والجهد للوصول الى مركز
 الطوارئ في الحاالت الطارئة 

  جميع مواطني بيت فجار وخاصة فئة المرضى
لالستفادة من خدمات المركز الصحي  وفئة 

 المستثمرين لالستفادة من المحالت التجارية  .

  : 12000مباشر 
 14250: غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  روع وتكاليفها التقديريةوصف مختصر لنشاطات )مركبات( المش
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  
 مراحله

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

األول
 ى

 الرابعة الثالثة الثانية

الهندسية وعمل مخططات  استدراج عروض أسعار من المكاتب
 هندسية 

20 0 0 0   الحصول على الموافقات
 من الجهات المختصة



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 ملخص المشروع
: :  استصالح أراضي زراعية وشيق  إسم المشروع

 طرق وحفر آبار 
 AG/01:  الرقم

 
: مجال تنميية االقتصياد   يالمجال التنمو

 المحلي
  0 0 220 0 تنفيذ اعمال هيكل المشروع حسب المخططات والمواصفات الفنية 

تنفيذ اعمال كسوة )التشطيبات الداخلية ( للمشروع حسب 
 المخططات والمواصفات الفنية 

0 0 340 0 

 100 0 0 0 ثيث شراء االجهزة الالزمة لعمل المركز الصحي .تنفيذ اعمال التأ
 100 340 220 20 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 680000 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض غيير متيوفرة     ة             األرض متوفر 
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

 

  كيف؟ 
 : ستقوم وزارة الصحة بعمل الصيانة الالزمة . الصيانة

 : من خالل وزارة الصحة االدارة و التشغيل

 من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
    البناء المنوي القيام به هو طابق ارضي وأول عليى قطعية

 أرض مملوكة لبلدية بيت فجار. 
  العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشيروع خيدماتي ، وال   
يترتب على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائد مادية، وبالمقابل هنياك  

 مصاريف صيانة .
 بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطةالمشروع ذو  هل

 الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع
 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 كيون المشروع  المساهمة في قطعة االرض التي سيقام عليها 
 البلدية هي المالك لقطعة االرض .

 . وزارة الصحة 

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

 . القسم الهندسي سيقوم باعمال االشراف الموازي للمشروع  
 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

  :جزئيا   متوفرة  متوفرة  الموارد البشرية 
 غير متوفرة 

  :متييوفرة جزئيييا    متييوفرة دراسييات/مخططات      
 غير متوفرة 

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية .لوب)حدد(: الصيانة مط 

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
   التسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمة 
  ساعة . 24توفير مركز طوارئ يعمل على مدار 

 بية: سل
 

 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 ملخص المشروع
: :  استصالح أراضي زراعية وشيق  إسم المشروع

 طرق وحفر آبار 
 AG/01:  الرقم

 
: مجال تنميية االقتصياد   يالمجال التنمو

 المحلي
 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات
 .التنسيق الجيد والفعال في المطالبة وطرق جميع ابواب المانحين .  اجراءات التنسيق والمتابعة 

 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 ملخص المشروع

 : التنمية االجتماعية .التنموي المجال ED/01:  الرقم : استكمال بناء غرف صفية .إسم المشروع
 مكان المشروع خلفية عن المشروع

تعتبر مدينة بيت فجار من المناطق التي يوجد بها ازدياد سكاني سريع حسب االحصائيات  السكانية االمر 
الذي ينعكس بالسلب على المجال التعليمي وخاصة المراحل االساسية ، وبالتالي ظهور مشكلة متفاقمة وهي 

االبنية المدرسية في المدينة ونوعيتها وصالحيتها للعملية التدريسية وزيادة عدد الطالب مع العلم انه  عدد
 يوجد غرف صفية مستأجرة ومدرسة الصخرة ايضا مستأجرة .

ومن خالل تفهم جميع عناصر المجتمع لهذه المشكلة تم وضع الخطط، و منها بناء طوابق اضافية لمدارس 
 احل .قائمة على عدة مر

مجمع المدارس  –بيت فجار 
. 

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
2018 

 مدة التنفيذ
 سنوات 4

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

 توفير عدد غرف صفية في المدارس. 
 .استيعاب االعداد المتزايدة من الطلبة 
 ة للطالب والمعلمين. تامين بيئة تعليمية جيد 
  زيادة عدد الغرف التكميلية للعملية التعليمية )مختبرات

 علوم، حاسوب، مكتبة،...(.
 .تخفيف الضغط لحين توفير أراضي إلنشاء مدارس جديدة 
 .مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني للبلدة 

  جميع مواطني بيت فجار وخاصة فئة
المختلفة الطالب في المراحل التعليمية 

. 
 
 
 

 300: مباشر 
 12000: غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ(  
 حسب مراحله

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 ات الخطةحسب سنو

األول
 ى

 الرابعة الثالثة الثانية

استدراج عروض اسعار من المكاتب الهندسية وعمل مخططات 
 هندسية

30 0 0 0   الحصول على الموافقات
 من الجهات المختصة

تنفيذ اعمال هيكل المشروع حسب المخططات و المواصفات  
 الفنية 

0 350 0 0 

 0 650 0 0 لية( للمشروع تنفيذ اعمال كسوة )التشطيبات الداخ
 50 0 0 0 تنفيذ اعمال التأثيث للمبنى .

 150 0 0 0 شراء أرض لبناء مدرسة جديدة
 800 350 15 30 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 1230000 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي

 التشغيل والصيانةعملية اإلدارة و متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 ملخص المشروع

 : التنمية االجتماعية .التنموي المجال ED/01:  الرقم : استكمال بناء غرف صفية .إسم المشروع
األرض غير متيوفرة    األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

 

  كيف؟ 
 : من خالل وزارة التربية والتعليم العالي .  الصيانة

 : من خالل وزارة التربية والتعليم العالي االدارة و التشغيل
 من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

  في حال وجود حاجة لبناء مدرسة جديدة في المنطقة الشرقية
)الصوصة( ستقوم البلدية بشراء االرض باالضافة الى تبرع 

 االهالي  

  العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
خيدماتي ، وال  ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشيروع  

يترتب على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائد مادية، وبالمقابيل هنياك   
 مصاريف صيانة .

 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع

 ال     نعم 

 ةجهة التنفيذ المقترح
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  . وزارة التربية والتعليم العالي / مديرية بيت لحم 
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
  القسم الهندسي في بلدية بيت فجار سيقوم باعمال االشراف

 ة جزئية(.الموازي للمشروع )مساهم
  /الصندوق العربي االقتصادي واالجتماعيKFW  . 
 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :متوفرة جزئيا   متوفرة دراسات/مخططات 
 غير متوفرة  

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 ثار المتوقعة لتنفيذ المشروعاآل
 ايجابية: 

 
     عدم الحاجة الستئجار مبياني ال تصيلح للعمليية

 التعليمية .
  تفعيل وتنشيط العملية التعليمية ورفع مستوى التعليم

. 
 . التخفيف من االكتظاظ الطالبي في الصفوف 
  . خلق بيئة تعليمية مناسبة 

 سلبية: 
 

 وجود بنود صيانة جديدة . 

 /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروعالمخاطر 
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 ملخص المشروع

 : مجال اإلدارة والحكم الرشيدالمجال التنموي CV/01: الرقم : :  بناء مركز دفاع مدني وطوارىءإسم المشروع

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

جموعة من اإلجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وممتلكياتهم وتيأمين   يهدف الدفاع المدني الى تطبيق م
سالمة المواصالت بأنواعها وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة وحماية المبياني والمنشي ت   

والن بييت   .الحرائق أو أي أخطار أخرى  والمؤسسات العامة والخاصة من أخطار الكوارث الطبيعية أو
مصنع حجر وثالثون  محجر وسبع كسارات االمير المسيبب    150عية يوجد بها حوالي فجار بلدة صنا

لحدوث الكثير من الحوادث سواء التي تنتج عن العمل في المصانع او بسبب مرور الشاحنات الثقيلة مين  
 شوارع بيت فجار الداخلية مرورا الى المنطقة الصناعية الشرقية .

 بيت فجار 
 بالتنفيذ التاريخ المتوقع للبدء

2018 
 مدة التنفيذ

 سنتين

 عدد المستفيدين المتوقع الفئة/ات المستهدفة )من وكيف( أهداف المشروع
  ضمان سالمة المجتمع وتعزيز الشعور

 باالمان في مواجهة الكوارث.
  المحافظة على البيئة من الكوارث من

 خالل إجراءات السالمة العامة.

 كافة التجمعات السكانية  كافة المواطنين في البلدة و
 المحيطة.

 

 :14250 مباشر  
 :غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  
 مراحله

 $(X 1000)التكلفة التقديرية 
 حسب سنوات الخطة

الثالث الثانية األولى
 ة

الرابع
 ة

تحضير وثائق العطاء )أعمال المساحة للطرق المقترحة، تحضير 
المخططات، تحضير جداول الكميات، تحضير الشروط الخاصة 

 للمرحلة االولىوالعامة( 

10 0 0 0   الحصول على الموافقات
 من الجهات المختصة

 
 0 0 0 120 يكل المشروع حسب المخططات والمواصفات الفنية تنفيذ أعمال ه

تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية )الكسوة ( للمشروع حسب 
 المخططات والمواصفات الفنية 

120 0 0 0 

 0 0 100 0 توفير االليات والمعدات الالزمة 
 0 0 100 250 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 350,000 دوالر أمريكي  المجموع )باألرقام(
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض غييير متييوفرة   األرض متييوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 مال الصيانة الالزمة.سيقوم الدفاع المدني بأع

المجلس البلدي بالتعاون مع األهالي، وبإشراف وزارة الحكم من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
 المحلي



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 ملخص المشروع
 : مجال اإلدارة والحكم الرشيدالمجال التنموي CV/01: الرقم : :  بناء مركز دفاع مدني وطوارىءإسم المشروع

  األرض المطلوبة هي األرض المخصصة للخدمة العامة، وهي
متوفرة في موقع خلة مزهر على الطريق الرابط بين بيت فجار 

 لدة مراح رباح.و ب

  العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشروع خدماتي ال يترتب 
على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائيد ماديية، وبالمقابيل هنياك     

 مصاريف صيانة سيقوم المجلس بتغطيتها سنويا
 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل

 ة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروعالخارط
 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

-  مديرية الدفاع المدني/محافظة بيت لحم 
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( ما يلي(الهيئة المحلية )حدد 
  سيساهم المجلس القروي بجزء بسيط من تكلفة المشروع

 %( بما يشمل المساهمة المجتمعية5)حوالي 
  الوكالة الفرنسية للتنمية الدوليةAFD. 
 JICA 
 KFW 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :متوفرة جزئيا    متوفرة دراسات/مخططات 

 غير متوفرة 

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 طرقالدورية للمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
   سهولة التعامل مع الحوادث عن طريق تقيديم

 الخدمة باسرع وقت ممكن.
   .تحسين الخدمة المقدمة للمواطن 
  عين طرييق تفعييل     تقليل نسبة الحيوادث

التراخيص للمنش ت الصناعية وتفعيل الرقابية  
 الدورية للمصانع .

 سلبية: 
 

 ال يوجد

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  مخاطر سياسية   .تشكيل لجنة متابعة و تنسيق 
 


