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 المقدمة -4
واألهداف والبرامج والمشاريع التنموية للهيئات المحلية خالل  األولوياتإن التخطيط التنموي هو منهج علمي يستخدم لبلورة 

فترة زمنية معينة، بما يتماشى مع تطلعات السكان، واألخذ باالعتبار الموارد المتاحة والمعوقات المحتملة. وتنبع أهمية 
والتي تعتبر أساسية في أي  الرشيدة، اإلدارةاستخدام هذا المفهوم الحديث في التخطيط من كونه مرتكز على مبادئ الحكم و

: ومقوماته الذاتية. وتتمثل هذه المبادئ بما يليمجتمع يسعى للتحرر والرقي والنهوض، وذلك باالعتماد على موارده 
 الكفاءة والفعالية.وشمولية التشخيص والبعد االستراتيجي، والتكاملية، والشفافية والمساءلة، والمشاركة، 

حلي، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، وبالشراكة مع بعض الجهات الدولية الداعمة في لقد باشرت وزارة الحكم الم
األراضي الفلسطينية في مجال التخطيط التنموي المحلي، بالعمل على تحديد أسس التخطيط التنموي للمستوى المحلي، 

لك باستخدام دليل التخطيط التنموي المحلي والمشار إليه بـ "التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية" وذ
 . 2017 للمدن والبلدات الفلسطينية
لترسم الصورة المستقبلية التي يطمح أهلها للوصول إليها آخذين بعين االعتبار المقومات  بيت عنانجاءت الرؤية التنموية ل

إلى الوصول ببلدتهم لتكون  -عوام  القادمةمن خالل رؤيتهم الممتدة لـأل -  بيت عنانالمحلية والوطنية، حيث يسعى أهل 
جذابة بإدارة عصرية تقودها نحو التقدم والتطّور والرخاء، يرافق ذلك خلق جيل واعي ومثقف ينتمي لبلده ويسعى  بلدة

لخدمته، ويأتي ذلك انسجاما مع توّجه الحكومة في ترسيخ دعائم ومبادئ الحكم الرشيد ودعم وتطوير المؤسسات وتحسين 
 رتها، كما ورد في وثيقة "إنهاء االحتالل وإقامة الدولة" إدا

ونتيجة لعدم اهتمام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتطوير البنية التحتية للبلدة قبل استالم السلطة الفلسطينية للحكم، فقد ورثت 
تياجات التنموية ولم تسعف السلطة الفلسطينية بنية تحتية ضعيفة للبلدة، في الوقت الذي تعددت فيه األولويات واالح

اإلمكانات المادية المتوفرة للسلطة للعمل على تلبية جميع هذه االحتياجات، لهذا يسعى أهل البلد إلى تطوير البنية التحتية 
 الحالية على امتداد فترة تحقيق الرؤية.

عزيز النواحي الصحّية والثقافية في رؤيتهم لت بيت عنانوحيث أن اإلنسان هو محور العملية التنموية لذا يسعى أهالي 
والرياضية في البلدة، كما يتطّلع أهالي البلدة لتوفير األمن واألمان ومقّومات السالمة العامة للمواطنين، مع وجود قيادة 

 مخلصة أمينة ومنتمية للبلدة تقود البلدة نحو تحقيق الرؤية المنشودة.
 وليس شريكا استراتيجيا كونه التخطيط عملية في وشرائحه وفئاته مؤسساته بكافة المحلي المجتمع إشراك بأهمية وإيماننا

 المجتمع في الرأي وقادة والعملية والقدرات العلمية والكفاءات الخبرات أصحاب إشراك لذا كان  فقط، للخدمات متلقيا
 وتوصيف تحديد كذلكو والقضايا واألهداف وتحديد  الرؤية الواقع تشخيص من التخطيط، مراحل مختلف في المحلي

 .المرجوة األهداف لتحقيق المشاريع
 مؤسسات الذي تتبعه العام النهج أن خاصة المجتمع، ولكافة وللمؤسسات للبلدية نجاح هو الخطة نجاح أن نعتبر ونحن

 للمشاريع تمويل على اإلستراتيجية   للحصول الخطط وجود على يعتمد أصبح المانحة المؤسسات وكذلك المركزية السلطة
 .المختلفة

 استمراريتها مما يضمن الحالي البلدي بالمجلس مرتبطة غير وهي للبلدية، وليست للبلدة خطة هي اإلستراتيجية الخطة إن
 .والمواطن البلدة مصلحة فيه لما وتطبيقها

 



 األهداف 
 

 تتمثل األهداف العامة المرتبطة بعملية التخطيط التنموي االستراتيجي بما يلي:

 

 .ترسيخ مبدأ التخطيط االستراتيجي كمنهج عمل أساسي تعتمد عليه البلدية في اتخاذ القرارات 

 .بناء قدرات البلدية ومؤسسات المجتمع المحلي في مجال التخطيط التنموي االستراتيجي 

  تعزيز مبدأ التعاون والعمل المشترك بين جميع مكونات المجتمع المحلي في سبيل تحقيق األهداف

 المشتركة.

 .إفساح المجال للكفاءات والمبادرات الريادية في دعم جهود التنمية المحلية 

 .تعزيز مبادىء الحكم الرشيد المتمثلة في الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة االجتماعية 

 

 التالي:كما يمكن تلخيص أهم األهداف المتوقعة من عملية إنجاز الخطة التنموية االستراتيجية للبلدة ب

 

  تشخيص وتحليل المجاالت التنموية المختلفة من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف المرتبطة بهذه

 المجاالت.

 .تحديد القضايا التنموية ذات األولوية والرؤية 

 .تحديد االهداف التنموية المتربطة بالقضايا ذات األولوية، وتحديد مؤشرات لقياس مدى تحقق هذه األهداف 

 

 المرتبطة بهذه األهداف. البرامج والمشاريعد وتوصيف تحدي 

 .وضع خطة التنفيذ وخطة المتابعة والتقييم لمتابعة تنفيذ مخرجات الخطة خالل المدة المحددة 

 

 

 

 منهجية اإلعداد
 

  التنظيم والتحليل –المرحلة األولى 

 

للبلدية من خالل تشكيل اللجان المتربطة بعملية تم في هذه المرحلة عملية التهيئة واإلعداد على المستوى الداخلي 

التخطيط وفريق التخطيط األساسي. وتم كذلك تحليل أصحاب العالقة وتشكيل لجنة ممثلي أصحاب العالقة، وثم تم 

 تنفيذ عملية تشخيص للوضع القائم الكتشاف نقاط القوة والضعف في مختلف المجالت التنموية في البلدة.

 

  اإلطار التنموي االستراتيجي –المرحلة الثانية 

 

تم في هذه المرحلة تحديد القضايا التنموية ذات األولوية بناء على نتائج التحليل التي تم الحصول عليها في المرحلة 

 األولى، وتم كذلك تحديد الرؤية واالهداف التنموية للبلدة، ومؤشرات القياس المرتبطة بها.

 

 

 

 

  االستراتيجيةالخطة  –المرحلة الثالثة 

 



تم في هذه المرحلة تحديد وتوصيف المشروعات والبرامج التنموية المرتبطة بكل هدف من األهداف التنموية، 

وتحضير مصفوفة التنفيذ ومصفوفة المتابعة والتقييم، وأخيرا تم تحضير وثيقة الخطة التنموية االستراتيجية وتحقيق 

 شرعيتها.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيت عنانلمحة عامة عن بلدة  -5

 الموقع الجغرافي والمساحة والتاريخ .1

 الموقع الجغرافي والمساحة  1.1

بطبيعة جبلية كونها ممتدة على سلسلة هضاب القدس، وتشرف من وتتمتع  كم شمال غرب القدس، 14تقع القرية على بعد 
الناحية الغربية على الساحل الفلسطيني بشكل مباشر بحيث يمكن رؤية العديد من المدن الساحلية مثل اللد والرملة ويافا 

 بوضوح.

المرحلة األولى: 
اآلن؟ أين نحن 

 تنظيم وتحليل

المرحلة الثانية: إلى 
أين نريد إن نتجه؟ 

 اإلطار التنموي

المرحلة الثالثة: 
كيف نصل؟  خطط 
التنفيذ والمتابعة 

 والتقييم

المرحلة الرابعة: ما 
 يوصلنا؟

 اليات التنفيذ
 

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

 الخطوات



المصباح، ويحدها من الجنوب يحد القرية من الشرق قريتي القبيبة وبيت اجزا، ومن الغرب بيت لقيا، بيت نوبا، وخربثا 
جزء من اراضي القبيبة وخربة أم اللحم، أما من الشمال فتحدها الطيرة وبيت دقو.والقرية ذات مناخ معتدل حيث ترتفع عن 

 م. 750-700سطح األرض 

 بيت عنانتاريخ بلدة 
عليها الشهيد المجاهد عبد القادر اختلف الباحثون في أصل تسمية القرية، لغويا تعني كلمة العنان االرتفاع،وقد أطلق 
، ويرجع أن تكون التسمية عائدة 1948الحسيني "بيت األمان" الحتضان القرية له ولجوءه إليها عدة مرات إبان حرب عام 

إلى اسم الشيخ :حسين عنان" الذي سكن القرية مع موجات الفتح اإلسالمي لفلسطين وكان من األولياء الصاحين، وسكن 
 .وجات الفتح اإلسالمي، وله مقام بالقرب من مجلس بلدي بيت عنانالقرية مع م

 الديموغرافيا/ السكان والنمو السكاني
( دونم ، وقد تمت مصادرة ما يقرب 1241( دونم، وأما مساحة الهيكل التنظيمي فهي)11752تبلغ المساحة الحالية للقرية )

( نسمة، ويشكل الالجئون 5200.أما عدد السكان فيبلغ )( دونم من أراضي القرية، ضمن جدار الفصل العنصري1100)
%. و تعود أصولهم للمدن المجاورة داخل الخط 52الفلسطينيون الغالبية العظمى من سكان القرية حيث تبلغ نسبتهم 

األخضر ومنها اللد والرملة، وينحدر بقية السكان من خرب )عجنجول، سلبيت، وخرب أخرى(، ويعود سكان القرية الى 
 ثالث عائالت رئيسية هي)جمهور، ربيع، حميد(.

 
 
 

 تشخيص المجاالت التنموية   -التحليل التشخيصي -6

 

 مجال البيئة والبنية التحتية .1
 يشمل مجال البيئة والبنية التحتية المجاالت الفرعية التالية:

  عنه في كل مناحي الحياة العصرية ولتوفير  تعتبر التيار الكهربائي عصب الحياة في الوقت الحالي حيث اليمكن االستغناء :الطاقة
م وكذلك  1975كافة متطلبات الحياة المترفه فكانت بيت عنان من البلدان السباقة الى التزود بالتيار الكهربائي وكان ذلك في العام 

ع مر االيام تطورت الشبكة تعتبر البلدة من أولى البلدات التي انارات شوارعها على صعيد منطقة شمال غرب القدس في نفس العام وم
% من بيوت البلدة وتقوم شركة كهرباء القدس 98حتى ان معظمها من االسالك المجدول وقلما تجد االسالك الشائكة وتغطي ما نسبته 

كم ونحن بحاجةة الى محوالت اضافية لرفع الفولتية حسب تقرير 20محوالت وطول الشبكة  4بالصيانة اللالزمة ويوجد في البلدة 
 الشركة خاصة في منطقة الجنوب وبحاجة الى ضغط عالي .



 الفرص(:/-المتوفرة المصادر ذلك في بما- القوة )نقاط االيجابية المؤثرات
 البلدة. في السكنية المناطق من %98 منطقة تغطي ومعزولة ومتطورة جيدة كهرباء شبكة وجود -1
 المجاورة بالقرى مقارنة الفاقد نسبة انخفاض -2
  متخصصة كهرباء شركة وجود -3
 البديلة. الطاقة في االستثمار تشجع مؤسسات وجود -4

 أهم القضايا األساسية اإليجابية في هذا المجال  
 ساعة. 24% من المنازل ولمدة 98وجود شبكة كهرباء تغطي  .1
 وجود صيانة متكررة لشبكة الكهرباء من قبل الشركة. .2

 الضعف/التهديدات(: )نقاط السلبية المؤثرات
 البلدة مناطق بعض في المحوالت عدد زيادة الى الحاجة .1
  الشبكة توسعة تكاليف ارتفاع .2
  العارية االسالك استبدال او تأهيل اعادة الى بحاجة الشبكة اجزاء بعض .3
  الشوارع توسعة مع تماشيا االزالة الى بحاجة االعمدة بعض  .4

  المجالأهم القضايا األساسية السلبية في هذا 
 االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في فصل الشتاء. .1
 على تغطية كافة أرجاء البلدة. ةالحالي تعدم قدرة المحوال .2
  ضعف التحفيزات والتسهيالت من شركة كهرباء القدس فيما يخص قطاع الطاقة المتجددة. .3

 
 قافة وسلوك المواطنين في الصحة العامة والبيئة تعتبر من المجاالت المرتبطة ارتباط مباشر بث :البيئة والصحة العامة

. فالنظافة تعتبر المرأة العاكسة لكل مجمتع راقي وحث الدين على ذلك وهي مظهر من مظاهر التحضر والرقي المجتمع
خاطر على صحة االنسان وتحاول البلدية مع كل والحفاظ على النفافة يوفر صحة امنه للبشرية والتقليل من عوامل والم

 القطاعات المختصة على توفير الصحة والسالمة لذلك .
 الفرص(:/-المتوفرة المصادر ذلك في بما- القوة )نقاط االيجابية المؤثرات

 . نظيفة بيئة خلق في يساهم وموقعها البلدة طبيعة -1
 . البلدية قبل من العامة المرافق في سنويا الحرجية االشجار زراعة على العمل -2

 

  في هذا المجال اإليجابيةأهم القضايا األساسية 
 وجود عدد من المباني التاريخية واألثرية. .1
 وجود عدد من العيون التي يمكن تأهيلها واستغاللها. .2
 خالبة. بيئية طبيعة وجود .3



 الضعف/التهديدات(: )نقاط السلبية المؤثرات
  صحي صرف شبكة وجود عدم -1
  مسلخ وجود عدم -2
  صناعية منطقة وجود عدم -3
 السكنية. التجمعات داخل الصناعية المنشأت بانشاء يتعلق فيما في المخالفين على حكومية قيود فرض عدم -4
 . الشوارع في النفايات رمي يسبب الحاويات عدد في النقص -5
  النفايات مكب حرق -6
  الجبال في النافقة الحيوانات رمي -7
  الزراعية االراضي في االمتصاصية حفرال مخلفات من التخلص -8
 ( البرية والكالب الخنازير ) كبيرة وباعداد الضارة البرية الحيوانات انتشار ظاهرة -9

 
  في هذا المجال السلبيةأهم القضايا األساسية 
 المحيطة البيئة تلوث إلى يؤدي مما النفايات مكب احتراق .1
 عشوائي. بشكل االمتصاصية الحفر ومخلفات العادمة المياة من التخلص .2

 
 م وتم تجديدها 1986كم  منذ العام 13تمتلك بلدة بيت عنان شبكة مياه بطول : وتصريف مياه األمطار المياه والصرف الصحي

وصلة منزلية ويوجد في البلدة خزان مياه بسة  730م وباقطار مختلفة ومزودة بمجسات هوائية ويوجد في البلدة  2012جميعا عام 
 .% من بيوت البلدة98كوب وتغطي شبكة المياه  200

  االيجابية المؤثرات
  حديثة مياه شبكة وجود .1
  مياه تجميع ابار وجود .2
 كوب 200 بسعة خزان وجود .3
  مياه عيون وجود .4

  السلبية المؤثرات
 . الصيف فصل في المياه انقطاع .1
 . الشبكة تغطيها ال مناطق وجود .2
 . الشبكة توسعة تكلفة ارتفاع .3
 المصدر من الفعلي االحتياج تغطية عدم .4

 
 منذ نشاة المجلس وهو يعمل على حلقة التواصل االولى مع العالم الخارجي القرى والمدن الفلسطينية : الطرق والمواصالت

 اال وهي الطرق وكانت مدينة القدس هي مالذ االهالي وبعد االغالق على المدينة المقدسة اصبح التوجة لمدينة رام اهلل التي
كم ويصل اليها المواطنين عبر وسائل النقل العام بتكلفة سبعة شواقل وتمتلك بلدة بيت عنان شبكة  18تبعد عن البلدة حوالي 



كم معبدة تربط البلدة ببلدة القبيبة  ويعتبر ذلك المدخل الشرقي للبلدة  وقد تم العمل على تأهليه هذا  4طرق خارجية بطول 
كم 2كم وهناك طرق رابطة مع قرى بيت دقو ويبلغ طولها حوالي  13لمعبدة في البلدة حوالي العام ويبلغ اجمالي الطرق ا

كم غير معبدة وهناك المدخل 1.5وهي بحاجة الى تعبيد وتأهيل متكامل وطريق رابطة مع قرية قطنة في الجنوب بطول 
م بعرض 2016ارة االشغال العامة في العام الغربي للبلدة الرابط مع قرية بيت لقيا الذ تم العمل على تاهيله من قبل وز

متفاوت يصل الى عشرة امتار وبحاجة الى تأهيل وتوسعة في بعض المناطق وتعتبر شبكة الطرق جيدة في البلدة حيث 
بيت لقيا الستيعاب حركة  –م وثمانية امتار ويتم العمل على ايجاد طريق رابط  اخر بيت عنان 16يتعدد عرضها ما بين 

ى اطراف البلدة من منطلق العمل الدؤؤوب على راحة الناس وهناك ثالث اقسام من الطرق الطرق الرئيسية السير عل
الشريانية والطرق الرئيسية الرابطة والطرق الفرعية والدخالت العامة هذا الى جانب العديد من الطرق التي بحاجة الى 

دة اما فيما يتعلق بالطرق الزراعية فهناك العديد منها وقد بلغت تعبيد وتوسعة كون البلدة ممتدة فهناك بعض الطرق غير معب
 كم بحاجة الى شق .27كم وهناك حوالي  18اطوال المشقوق منها 

 الفرص(:/-المتوفرة المصادر ذلك في بما- القوة )نقاط االيجابية المؤثرات
  اهلل رام محافظة مع والغرب الشرق اتجاهين من رابطة طرق وجود -1
 . اهلل رام محافظة من البلدة قرب -2
 . الدراسة قيد جديد هيكلي مخطط وجود -3
   جيدة طرق وجود -4

  الفرص
  باصات شركة وجود-1
 الخط على التاكسي من عدد توفر-2
  تكسي مكتب وجود-3

 الضعف/التهديدات(: )نقاط السلبية المؤثرات
  لمجاورة البلدان مع الرابطة الطرق وتعبيد لتوسعة ماسة حاجة وجود  .1
 التخطيط. لغياب للمياه تصريف نظام وجود عدم .2
 . التوسعة يمنع الشوارع على االعتداءات وجود .3
 . الطرق توسعة تعيق قديمة ابنية وجود .4
 . تاهيل اعادة الى بحاجة الطرق بعض .5
 . الطرق انةوصي لشق للبلدية ومعدات اليات وجود عدم .6
 . مشقوقة زراعية طرق وجود عدم .7

 التهديدات
  الدعم توفر عدم .1
 واالستقرار االراضي تصنيف .2



 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 
 ضعف القدرات المالية لدى البلدية. .1
 عدم وجود معدات وآليات لدى البلدية لشق الطرق. .2
  المواطنين.وجود العديد من التعديات على الطرق من قبل  .3
 . نظرا لعدم ترتيبها  المواصالتضعف خدمة النقل و .4

 
  في هذا المجال اإليجابيةأهم القضايا األساسية 
 .جديد قيد الدراسة لحل عدة مشاكل سابقةوجود مخطط هيكلي  .1
 جميع أراضي البلدة مسجلة طابو. .2

 نظمت اذا والظهيرة( الصباح ساعات في )خصوصًاالمشاكل حل في تساعد أن الممكن من والتي باصات شركة وجود
  بشكل

 صحيح.
 

 

 االجتماعية مجال التنمية .1
المجاالت الفرعية التالية: االجتماعيةيشمل مجال التنمية   

 
 التعليم. 
 الثقافة والتراث. 
 .الحماية االجتماعية والتمكين 
 الصحة. 
 الشباب والرياضة. 
  تأهيل ذوي االعاقة 

 

  االجتماعية التنمية الرئيسي:مجال التنموي المجال
  التعليم مجال :الفرعي التنموي المجال

تابعة للسلطة الفلسطينية وال توجد مدارس مدارس حكومية  3وطالبة في  ألف طالب حوالي حاليا يوجد على مقاعد الدراسة
لوزارة المعارف االسرائيلية. ويعتبر عدد الطلبة ثابت سنويا بسبب الذهاب الى المدارس في المناطق القريبة خاصة أو تابعة 

طفل تقريبا في خمس  155خاصة منطقة القدس لحصول الطلبة على الهوية ثم العودة الى مدارس البلدة الحقا. كما يوجد 
رج البلدة. ويوجد تغيير كبير في السياسات الحكومية الخاصة طفل في مرافق خا 90رياض أطفال محلية إضافة الى وجود 

بالتعليم بعضها مرهق للبلديات واالهالي وبعضها قد يكون له أثار سلبية على التعليم مثل فصل المدارس حسب المرحلة وادخال 



ع ابنية المدارس صف تمهيدي الى المدارس االساسية وكالهما يؤدي إلى حدوث نقص في الغرف الصفية والمدارس توسي
الحالية وصيانتها وتجهيزها وإضافة مدرسة جديدة للذكور. من جانب آخر تعتبر سياسة الترفيع التلقائي في المرحلة األساسية 
سلبية جدا وتؤدي الى ارتفاع نسب الرسوب عن المعدل الوطني لعدم إستطاعة الطالب التأقلم مع متطلبات الصفوف األعلى. 

عامة أخرى هادفة إلى رفع جودة العملية التعليمية بكاملها مثل إلزام رياض األطفال باتباع المنهاج  وتوجد أيضا سياسات
 الموحد الجديد ووضع مراكز التدريب المهني تحت إشراف الوزارة المباشر. 

 2017ة فقد شهد عام اما بالنسبة للتعليم الجامعي فيتوجة الطالب الى الجامعات افي المحافظات القريبو بنسبة اقبال مرتفع
طالبا جامعيا في تخصصات مختلفة من حملة شهادات الدبلوم الى الماجستير. كما توجد كلية تمريض تابعة  35تخريج اكثر من 

لجامعة بيت لحم في منطقة الدير في القبيبة ووجودها يخفف من التكلفة المالية للتعليم والمواصالت للوصول الى بيت لحم كما 
دل التحاق الطلبة بمجال التمريض من بيت عنان والقرى المجاورة. وتعتبر تجربة كلية التمريض عامال مشجعا يساهم في مع

القتراح فتح فرع للجامعة المفتوحة في المنطقة خاصة انها الخيار االول للعاملين وللطالب من أصحاب المعدالت المتدنية 
عات أو كليلت أخرى مما يعني تشجيع الدراسة الجامعية بين الطبقات والوسطى. ويمكن لمنطثة الدير الجامعي استيعاب جام

غير القادرة ماديا. ومع ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات، يوجد حاجة لتوفير مدرسة تعليم مهني أو على األقل مركز 
م انخفاض نسبة البطالة بين الف نسمة. ورغ 70تدريب مهني في منطقة شمال غربي القدس والتي يصل عدد سكانها حوالي 

% غير أن ارتفاع تكاليف انشاء وتشغيل مدرسة مهنية يعني ضرورة التعاون بين البلدات على إنشائها لتوفير 3الخريجين عن 
صالحة لبناء  البلدةمساحة أرض كبيرة إلنشاء مرافق وورش تدريب متعددة حيث يتوفر الكثير من األراضي العامة في 

 المدرسة المهنية. المدارس وبضمنها

 المؤثرات
 االيجابية
- القوة )نقاط
 ذلك في بما

 المصادر
-المتوفرة

 الفرص(:/

  فيها. وتوفر التجهيزات األساسية المدارسكفاية عدد 
 .)وجود بعض التبرعات الخارجية الجهزة الحواسيب )مثل االميديست 
  البلدة.ثبات عدد الطلبة في المدارس وتوجه البعض الى مدارس خارج 
 والتعليم ما قبل المدرسيالطفولة المبكرة مرافق رعاية  تعدد. 
 ساسيةالتسرب من المدارس األ ارتفاع نسبة االلتحاق وقلة. 
 ساسية تم تأهيله من قبل التادي النسوي مؤخرا. يوجد كادر نسوي للتعليم والتربية األ 
 .وجود كلية التمريض التابعة لجامعة بيت لحم في المنطقة 
  المقترحة. لبناء المدارس بما فيه المدرسة المهنية صالحة راض عامةأيوجد 

 المؤثرات
 )نقاط السلبية
 الضعف/

  التهديدات(:

 ( وارتفاع معدالت الرسوب والتسرب 69تدني معدالت التعليم بين الذكور في البلدة )% سنة 15بعد سن. 
  في مدارس الذكور. في بعض المدارس خاصةونقص الغرف ضعف البنية التحتية 
  واللغة االنجليزية. في المواد العلميةوضعف مستوى التعليم بين الذكور بشكل عام 
 االشراف  بغياو القانونية مواصفاتالمتطلبات والوالتزامها ب نسبة االلتحاق بمرافق الطفولة المبكرةنخفاض إ

 .والرقابة عليها
  مجهزة بملعب رياضيمدرسة واحدة نقص المرافق الرياضية باستثناء. 
 .عدم مالئمة الساحات المدرسية للشرائح العمرية الصغيرة وصعوبة تأهيلها على شكل مالعب 



 .)نقص االنشطة الثقافية والمجتمعية ونقص عدد المكتبات )موجود واحدة فقط 
 .التكلفة المرتفعة لسياسات الوزارة الجديدة  
 في صيانة المدارسمساهمتها وتواضع البلدية بجمع ضريبة المعارف  عدم قيام. 
 .ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات  

 أهم القضايا التنموية السلبية في هذا المجال:
 .تدني شروط السالمة للطالب في المدارس وفي محيطها 
 ونقص أساليب التعليم التحديثة والتكنولوجيا ضعف البنية التحتية في بعض المدارس 
  وااللتحاق بالتعليم الجامعي.انخفاض نسب النجاح 
 والتكلفة المرتفعة لها.صخرية ال المدارس ساحات الصعوبة لتأهيل 

 أهم القضايا التنموية االيجابية في هذا المجال:
 .وجود توجه النشاء مدرسة مهنية في المنطقة 
 المقترحة. المدرسة المهنية وبضمنهالبناء المدارس  صالحة راض عامةأ وجود 

 

 

 التنموي الرئيسي:مجال التنمية االجتماعيةالمجال 
 والفنون المجال التنموي الفرعي: الثقافة

النادي النسوي، والمنتدى  ية في البلدة وهيمراكز مجتمع 5المجتمعية والمراكز الثقافية فيوجد فيها  تمتاز بلدة بيت عنان بتوفر المؤسسات
في غياب المعضلة تكمن الثقافي/المكتبة، ومركز المنطار، وجمعية عائد، وجمعية للشباب وجميعها تمتلك الطواقم العاملة واالجهزة. ولكن 

الجمعيات معطلة  كللذلك تعتبر  .مبدأ المبادرات الفردية ةموسميال التنسيق والتكامل بين هذه المؤسسات واعتماد العمل على االنشطة
 إضافة الى غياب استدامة المالية لها.   االدارية اوموجودة باالسم فقط النه تنقصها البرامج واالنشطة واالنتخابات الدورية لهيئاته

 االيجابية المؤثرات
 بما- القوة )نقاط
 المصادر ذلك في

-المتوفرة
 الفرص(:/

 وجود عدد كبير من المؤسسات المجتمعية. -
 يقع في مركز البلدة  المراكز المجتمعية في مبنى واحد تابع للبلدية تركز معظم -
 جهزة الخياطة والتطريز. أنتاج والتسويق خاصة االجهزة التي يمكن استخدامها في اإلتوفر  -
 وجود المبدعين والموهوبين بين الشرائح والفئات المختلفة. -

 السلبية المؤثرات
 )نقاط

 الضعف/التهديدات(:

 موسمية العمل وتشابه االنشطة بين الجمعيات.  -
النادي تعطل الجمعيات ونقص برامجها وانشطتها خاصة بعد انسحاب الممول )االغاثة الطبية في حالة  -

 (النسوي
 غياب الشفافية في عمل الجمعيات والمراكز المجتمعية.  -
 ضعف العالقة بين الجمعيات وبين المجتمع المحلي -
 المدرة للدخل بدال من األنشطة الثقافية والتوعوية. التركيز على األنشطة -



 عدم مالئمة المقرات للشروط الصحية خاصة مقر النادي النسوي. -
 عدم وجود مراكز تقافية وفنية جماهيرية لدى البلدية أو في المنطقة. -

 أهم القضايا التنموية السلبية في هذا المجال:
  ستخدام التبرعات والموارد المالية لهاإرة المراكز المجتمعية وفي ادإغياب الشفافية في. 
 .نقص البرامج واالنشطة الثقافية للجمعيات 
 .غياب الشراكات مع المؤسسات الرسمية والوطنية التي تعنى بالثقافة 

: أهم القضايا التنموية االيجابية في هذا المجال  
  .وجود غالبية المراكز المجتمعية في مركز البلدة وسهولة الوصول اليها 

  

  

 المجال التنموي الرئيسي:مجال التنمية االجتماعية 
 والتمكين  المجال التنموي الفرعي: السكن والحماية االجتماعية

 مناطق المخطط الحاليةنسمة وفقا لتقديرات دائرة االحصاء يقطن أغلبهم داخل  5200يبلغ عدد سكان بيت عنان حوالي   
وينجم عن ذلك في كثافة سكانية عالية خاصة أن هذا  والتوجه العام للسكن هو البناء االفقي داخل منطقة المخطط الهيكلي.

الطبيعية في عدد السكان والهجرة الى المنطقة.  ويحتاج الى التوسيع والتحديث الستيعاب الزيادة العمرانية والزيادة مخطط قديم
مولود  160في الوقت الراهن تبلغ نسبة الزيادة السكانية حوالي   % يتأتى معظمها من المواليد الجدد المقدر عددهم بحوالي 

 ارتفاع متزايدفي معظم المساكن هي بيوت ملك خاص وقيمة االيجارات منخفضة نسبيا لكنها سنويا تقريبا. في الوقت الراهن 
االف  60 يغالء االراضي التي يقدر معدل سعرها حاليا بحوالوارتفاع تكلفة البناء. إن  ع زيادة الطلب على استئجار الشققم

ألف دونم وهذه تشكل مساحة  12ناجم عن منع البناء واالستثمار في المناطق المسماة )ج( وهي تقدر بحوالي  دينار للدونم
يحدد بنسبة الزواج حيث بلغ  شقة سنويا 60-50لدة. والمعدل الحالي للطلب على السكن يقدر بحوالي واسعة من أراضي البل
. كما ان قدم المخطط يعني التجاوزات العمرانية ومخالفات البناء سرة جديدةأ 57 حوالي 2017في عام عدد االزواج الشابة 

التوسيع والصيانة الى ما يقارب ربع عدد المساكن في البلدة  المنتشرة وقدم الشوارع والطرق التي هي في أمس الحتاجة الى
 والتي ال تصلها الطرق أو الخدمات العامة في الوقت الراهن. 

% منها في حالة متردية وبحاجة إلى الترميم والصيانة ألنهغالبا ما تحدث الزيادة العمرانية عن 7ومن البيوت القائمة توجد 
م وعلى حساب التعديات على المناطق الزراعية والتراثية المعمارية فمعظم البيوت القديم تم طريق االضافة الى السكن القائ

بعد هدم وذلك غراض عامة و ألأللترميم واالستخدام كسكن  المأهولة القابلة بسيطة من البيوت القديمة ةنسبهدمها وتبقى منها 
ذوي االعاقة وكبار السن والعائالت المستورة أكثر الفئات تهميشا يعتبر . في منطقة البلدية ساس البلدة وترميم ما تبقى منهأ

 معظم البيوت والشقق الجديدة نأ وأكثرهم حاجة إلى الحماية والمساعدة االجتماعية وبرغم ذلك يتوفر السكن لجميع الفئات إال
. حاليا الى البناء العمودي ونظام الشققخاصة مع ازدياد التوجه  ذوي االعاقةغير مؤهلة الستخدامات كبار السن ومنها والقديمة 

 ةترفيهيالمركز ا بال معيل وبال رعاية وبال أنشطة اجتماعية لغياب البرامج واللوحده تقيم نسبة ال بأس بها من المسنين يقيم هناك
هناك أماكن كانت  وفي السابقو .كبار السن والمتقاعدين المخصص لتفاعلالموجود في القبيبة مشابهة للمركز في البلدة 



مراكز المجتمعية بدال من توادي والمبنى البلدية لكن أعطيت االولوية لتوفير مقرات للالجديد لمخطط المخصصة لكبار السن في 
شخصا وفقا لتقديرات لجنة التأهيل المجتمعي )شاملة لجاالت صعوبات التعلم(  210ويقدر عدد المعاقين بحوالي  مركز المسنين.
عائلة  250ريحة االكثر فقرا نظرا للبطالة وإرتفاع تكلفة الخدمات االساسية لهم. ويضاف لهاتين الفئتين حوالي ويعتقد بأنهم الش

 ممن يعيشون تحت خط الفقر وعلى المساعدات المالية من لجان الزكاة ووزارة الشؤون االجتماعية. 

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

المؤثرات االيجابية 
بما -)نقاط القوة 

في ذلك المصادر 
-المتوفرة

 (:الفرص/

 .توفر السكن وبعض المساعدات للفئات الضعيفة أو المهمشة 
  .الزيادة الملحوظة في السكان واالمتداد العمراني 
 .ارتفاع نسبة الزواج وارتفاع الطلب على السكن 
 .وجود فرص للقطاع الخاص لالستثمار في مشاريع االسكان  

المؤثرات السلبية 
)نقاط الضعف/ 

 التهديدات(:
 

  فيه. وقلة االراضي المتوفرة للبناءقدم المخطط الهيكلي 
  مصنفة جالمعظم المناطق منع االمتداد العمراني في.  
 .إنتشار مخالفات البناء والبناء غير المرخص 
  لشققومواد البناء واسعار االراضي أارتفاع. 
  .النقص في المساعدات المادية والمشاريع المدرة للخل للفئات المهمشة 
  نقص الشفافية في توزيع المساعدات 
 ارتفاع نسب البطالة واالعاقة والفقر  

 :أهم القضايا التنموية السلبية في هذا المجال
  فيه. وقلة االراضي المتوفرة للبناءقدم المخطط الهيكلي 
  مصنفة جالمعظم المناطق منع االمتداد العمراني في.  
 إنتشار مخالفات البناء والبناء غير المرخص 
 ارتفاع نسب البطالة واالعاقة والفقر 

 أهم القضايا التنموية االيجابية في هذا المجال:
 وجود فرص للقطاع الخاص لالستثمار في مشاريع االسكان 

 
  االجتماعية التنمية الرئيسي:مجال التنموي المجال
 الصحة الفرعي: التنموي المجال



يوجد في بلدة بيت عنان مركز صحي وعيادات احداهما تابعة للحكومة واالخرى تابعة لالغاثة الطبية وتصنف ضمن الرعاية 
يخفف من الضغط عن طريق  التابع للجمعية الخيرية الطبية االولية وساعات العمل فيها محدودة ولكن وجود المركز الصحي

البلدية خدمات الطب  مبنىالعيادة الحكومية العامة الموجودة في ع. توفر تغطية الساعات المتبقية من اليوم وباقي ايام االسبو
مستوى الخدمات . ويعتبر دةالعيا هذه % من مستخدمي75 نسبة حملة التأمين الصحي الحكومي ويشكل العام واالمومة والطفولة

المختبرات واالشعة يجبر المواطنين على الذهاب الى  مثلالصحية في العيادات الثالث متوسط والخدمات المتوفرة غير كافية 
 العيزرية للحصول عليها رغم بعد المسافة وارتفاع التكلفة.

لعالج ا من مبنى المركز الصحي جنبا الى جنب مع عيادةفي جزء من الطابق االول  التابعة لالغاثة الطبيةالطوارئ يادة تقع ع
سنوات بتبرعات من األهالي  10قبل  ؤهتم بناالمؤلف من طابقين المبنى هذا الطبيعي والتغذية ومركز لياقة بدنية للسيدات. 

بحيث يتوفر فيه قسم  وبأجهزة طبية مقدمة من التعاون التركي حسب المواصفات المعتمدة من قبل الوزارة وبموافقتها المسبقة
 المخطط إلنشائه في الطابق الثاني في حال توفر االثاث والتجهيزات الطبية للجراحة ومصعد وغير ذلك من احتياجات المستشفى

األعضاء في المجلس قرى السبع بين المشروع مشترك أن مركز الطوارئ/المستشفى هو  ضافية.إطوابق أيضا بناء وباالمكان 
التي تعمل على إدارة المناوبة االولى من المناوبات ويعمل بطاقة جزئية من االغاثة الطبية  شمال غربي القدسمنطقة ل المشترك
مكانية منافسته إومن  إرتفاع تكاليف من تحسبا :مستشفى تشغيله ترفض رة الصحةاوز غير أن مركز الطوارئكالزمة لالثالث ا

مؤشرات استخدام .لكن االكتفاء الذاتي المالي عدم تحقيق في حالتشفى بيرنباال الى مس بنقل األجهزةلمستشفى بير نباال وتطالب 
الف شيكل شهريا  23رواتب العاملين البالغة  وتوفيرالمبنى بوضعه الحالي غير كافية حتى السترداد التكلفة االساسية لتشغيله 

 ة المركزدارإلإقتراح  وربحي. ويوجدكمستشفى خاص  وال يشكل الوضع االقتصادي للسكان عامال مشجعا على تشغيله
بعد تسجيلة رسميا كجمعية او  نكمشروع خدماتي غير ربحي تقوم على إدارتة وتشغيله مجموعة من االطباء المتخصصي

كشركة غير ربحية ذات ملكية محلية وتحت اشراف الوزارة وتغطى تكاليف التشغيل من خالل رسوم الخدمات. وبهذا يمكن فتح 
الباب امام السكان من البلدة/المنطقة للمساهمة فيه اضافة الى البلديات واالطباء القائمين على ادارتة والعمل فيه من سكان 

نطقة. من الضروري دراسة هذا االقتراح من حيث قابليته للتنفيذ قانونيا ومن حيث الجدوى اإلقتصادية منه وضمان استدامته الم
مجتمعية عامة  مثل مراكز التأهيل ونوادي كبار السن غراض المبنى أل الطابق المتبقي من تحويل. لكن اقتراح المادية والبيئية

 الى الخدمات المتوفرة فقط في الطوابق العليا.  ةعاقول الفئات الضعيفة والمسنين وذوي اإلأمرا غير عملي لصعوبة وصاخرى 
وجود مكب النفايات على بعد من  البلدة والقرى المجاورة مثل خربثا وبيت سيرا وبيت لقيا والبيئي الصحيكذلك يتأثر الوضع 

 الى الغرب.كم  3 –.2

 االيجابية المؤثرات
 بما- القوة )نقاط
 المصادر ذلك في

-المتوفرة
 الفرص(:/

 .توفر الخدمات الصحية األساسية واألدوية 
 .الجودة المتوسطة للخدمات المتوفرة في العيادات الثالث 
  وجود خدمة االسعاف 
  والتجهيزات في حالة توفر الطاقم العاملكمستشفى جاهز لالستخدام المركز الصحي ال مبنىوجود. 
  في مستشفى بيرنباالاالضافية بعض الخدمات توفر 

 السلبية المؤثرات
 الضعف/ )نقاط

  ضعف إستغالل امكانيات مبنى المركز الصحي 
 ضعف برامج الصحة المدرسية 



 التهديدات(:
 

  نقل الحاالت الطارئة عند اغالق الطرق. أو إمكانية توقف المراكز وخدمة االسعاف 
 لدى العيادات المتوفرة. ةالمختبرات واالشعو التخصصات الطبية نقص فيال 
 المزمنة.  ما عدا ادوية االمراض –لمسنينالذوي االعاقة و الخدمات الصحية الالزمة نقص 
 دارة المستشفى من خالل شراكة ثنائية مع البلديةرفض القطاعين العام والخاص إل. 
  مرافق الخدمات الصحية الحكومية المتواجدة خارج البلدة. االضطرار الى إستخدام 
  القريب من البلدة.مكب النفايات لالتأثير البيئي والصحي  

 أهم القضايا التنموية السلبية في هذا المجال:
 .عدم استغالل امكانيات مبنى المركز الصحي كنواة لمستشفى أو كمركز طوارئ للمنطقة 
  .توقف المراكز وخدمة االسعاف ونقل الحاالت الطارئة عند اغالق الطرق 
 في العيادات الحكومية .  المختبرات واالشعةالعيادات المتخصصة و نقص فيال 
 لمسنيناالخدمات الصحية الالزمة لذوي االعاقة و نقص.  

لتنموية االيجابية في هذا المجال:أهم القضايا ا  
 .توفر الخدمات الصحية األساسية واألدوية وبجودة متوسطة 
 حال تشغيل مبنى  المدن المجاورة فيستشفيات منقل الحاالت الطبية العادية أو الطارئة الى لالمنطقة بأكملها في حاجة ال غياب

 المستشفى.

 
 المجال التنموي الرئيسي:مجال التنمية االجتماعية

 والترفية الشباب والرياضة المجال التنموي الفرعي:

 تعنى بشؤون الشباب في مجال الرياضة والثقافة التيسسات ؤوتوجد بعض الم% من عدد السكان 25تبلغ نسبة الشباب حوالي 
شاب تقريبا أغلبهم من الطالئع لكن النادي غير فعال مع الفئات  300ومنها النادي الرياضي الشبابي ويبلغ عدد المنتسبين حوالي 

ع المحلي. ومن أسباب تحسين عالقته بالمجتمتفعيله عمل على التحضيرية للنادي و ةتشكيل هيئاالكبر عمرا  مما حدا بالبلدية 
غياب االنشطة وضعف االقبال عليها ارتفاع تكلفة المدربين وعدم وجود موارد مالية بعد انتهاء الدعم االولي لها وغلبة 
التكنولوجيا على االنشطة االجتماعية والرياضية باالضافة الى غلبة الفئوية والفصائلية على هذ المراكز. كما يوجد تجنب الشباب 

ة في انشطة المراكز ذات الطابع الحزبي خاصة مع عدم افساح المجال للمجتمع المحلي للمشاركة في انتخاب الهيئات للمشارك
 االدارية لها. 

مقاهي ، ويقضي الكثير منهم اوقات القراع في الخريجينبين نسبة بطالة عالية خصوصا ويعاني قطاع الشباب من الجنسين من 
متنوعة في المنطقة مثل  وهناك ومشاكل اخرى بر مالذا للفئة الشباب ولكن دون توجيه ورقابةالتي تعت المتعددة  االنترنت

لنقل االطفال الى المدارس رغم تسببها بما فيهم االمهات  المخدرات والتدخين والسيارات المشطوبة المستخدمة من الجميع تقريبا
يستخدمها الشباب الذكور الغراض المخدرات والسرقة والجريمة.  في حوادث الطرق واالصابات واالعاقات والتلوث البيئي بينما

المجتمع ال توجد احصائيات دقيقة عن مشكلة المخدرات بالرغم من انتشارها في المنطقة خصوصا بين الشباب الذكور وبمعرفة و



 المحلي الذي يلجأ الى انكار وجود الظاهرة بدال من عالجها.

 المؤثرات
 )نقاط االيجابية

 في بما- ةالقو
 المصادر ذلك

-المتوفرة
 الفرص(:/

 ياضي شبابي وعدد جيد من المنتسبين  مستأجر ويقع ضمن مبنى البلديةوجود نادي ر. 
  .وجود مراكز لياقة بدنية ومشاريع تدريبية وانتاجية للشابات 
  تحسين ادائه وعالقته بالمجتمع المحلي.للعمل على تحضيرية للنادي  ةتشكيل هيئ 
 حديقة مالئمة لألطفال واالمهات. توفر 
 و بركة سباحةأحديقة عامة أو منتزه لراض عامة في ارض البالط يمكن تحويلها أ توفر. 
 الغراض عامة حسب الحاجة. استغاللها للمرافق الرياضية أوخرى تابعة لالوقاف يمكن أراض عامة توفر أ 

 المؤثرات
 )نقاط السلبية

الضعف/التهديدا
 ت(:

  النادي الرياضي الشبابي.بناء مقر 
  على برامج التشغيل المؤقتة.  وعزوفهمنسبة بطالة عالية بين الشباب بشكل عام خصوصا الخريجين ارتفاع 
 بين الشباب المخدرات والتدخين والسيارات المشطوبة والسرقة والجريمة انتشار . 
 .غياب المالعب والحدائق والمنتزهات العامة المالئمة للشباب 
 ود مجلس شبابي محلي.عدم وج 
 .غياب المبادرات الشبابية في مجاالت االعمال الصغيرة واالعالم والتدريب 
 .غياب التوعية واالرشاد للشباب والمجتمع المحلي حول المخدرات واالفات السلوكية األخرى 

 أهم القضايا التنموية السلبية في هذا المجال: 
 عدم فعالية النادي الشبابي 
  غياب المرافق والمالعب الرياضية المختلفة خارج نطاق المدارس 
 .النقص الشديد في المنتزهات والمساحات الخضراء ومرافق الترفية االخرى 
 .انتشار ظواهر المخدرات وغيرها من السلوكيات السلبية بين الشباب  



:أهم القضايا التنموية اإليجابية في هذا المجال  
 رض البالط. أفي  و بركة سباحةجاهزة إلقامة مرافق رياضية أو منتزه عام أومخططات اراضي  توفر 
  .إهتمام البلدية يتفعيل المراكز الرياضية والثقافية وتصحيح اوضاعها 
 .إقبال الفئات العمرية الصغيره على االنشطة الرياضة والتكنولوجية الحديثة 

 
  االجتماعية التنمية الرئيسي:مجال التنموي المجال
  عاقةاإل ذوي تأهيل الفرعي: التنموي المجال

تتوفر عدة احصائيات حول ذوي اإلعاقة في منطقة شمال غرب القدس. فوفقا لدائرة االحصاء المركزية تبلغ نسبة اإلعاقة في 
 210% من إجمالي عدد السكان أي أقل من نصف المعدل العام في فلسطين. ويبلغ عدد ذوي االعاقة حوالي 3البلدة حوالي 

المنفذ مع اإلغاثة الطبية الفلسطينية. وتقدم  (CBR)لدى برنامج التأهيل المجتمعي مسجلين  70نسمة حسب دائرة االحصاء منهم 
للحصول وهي بدورها توجه األهالي الى الجمعيات  CBRبلدية بيت عنان خدمة بسيطة لهذه الفئة من خالل موظفة في برنامج 

هيل ولكنها مشاريع مؤقتة وجزئية في المحتوى كما يتوفر بعض الدعم لجوانب محددة من احتياجات التأاالدوات المساعدة  على
وزارة شهور وبعض الدعم من الوكالة. خالل العام السابق قامت  3مثل دعم االمم المتحدة لبعض جلسات العالج الطبيعي لمدة 

سقة برنامج بمبادرة شخصية من منوالصغيرة االنتاجية خالل المشاريع  لألمهات دورة تمكين االقتصادي بتنفيذ الزراعة ايضا 
 التأهيل المجتمعية. 

الذي حدا بالبلديات والمؤسسات الى الطلب من  على صعيد المنطقة االمرلهذ الشريحة  مركز خدماتيفي الوقت الحالي ال يوجد 
منطقة رام اللة مثل جمعيات الياسمين والنهضة وجبل  مماثلة فيجمعيات ائه على مراحل وبالتعاون مع المجلس المشترك انش

 القانونية.  المواصفاتوالهندسية  وفق ولشروطخدمات ووما يشمله من  تطوير مشروع المركز  لغرضنجمة ال

 المؤثرات
 )نقاط االيجابية
 في بما- القوة
 المصادر ذلك

-المتوفرة
 الفرص(:/

 

 التغير المجتمعي واالرتفاع التدريجي في نسبة الوعي عند االهالي. -
 المجتمعي تساهم في راتبها بلدية بيت عنان والبلديات المجاورة.وجود منسقة لبرنامج التأهيل  -
 وجود تجارب سابقة في البلدة في دمج ذوي االعاقة في المدارس الحكومية وإدارة مركز خاص لذوي االعاقة.  -
 وجود لجان الدعم الذاتي بين عائالت ذوي اإلعاقة خاصة االمهات. -
 في كسر العزلة المفروضة حول االطفال ذوي اإلعاقة الحركية. االستفادة المحدودة من الدمج والتي تتلخص -
 وجود مشروع التمكين االقتصادي للعائالت بمبادرة شخصية من منسقة برنامج التأهيل المجتمعي. -
 وجود جمعيات شبيهة في منطقة رام اللة للتعاون معهم في تطوير مشروع مركز التأهيل الشامل. -
 ركز لدى بلدية بدو المجاورة. وجود دراسة جدوى لمثل هذا الم -
 توفر التخصصات في المنطقة القادرة على تشغيل مركز التأهيل. -

 المؤثرات
 )نقاط السلبية
 الضعف/

 توقف برنامج الهالل االحمر في البلدة. -
 عدم موائمة البنية التحتية والمواصالت العامة. -
 الدخل أو في حالة تعدد االفراد المعاقين.إرتفاع تكلفة الرعاية على األسر خاصة محدودة  -



 نقص األجهزة المساعدة والمساعدة المالية للعائالت إلرسال أفرادها الى مؤسسات خرج البلدة. - التهديدات(:
 عدم إهتمام الجهات المانحة بذوي اإلعاقة.  -
 فشل التجارب السابقة في الدمج المدرسي والتعليم الخاص بسبب: -
 انية المتبادلة بين جميع األطراف ذات العالقة بعملية الدمج.ظهور العنف المكتسب وحاالت العدو 
 .رفض األهالي الختالط اطفالهم بالمعاقين 
 .تردد المعلمات في تقديم العناية الشخصية لالطفال 
 .عدم وجود موائمة وتسهيالت في مباني المدارس ونقص غرف المصادر 
  طالب حسب الحاجه الشخصية وشدة االعاقة.نقص الموارد لدى المراكز لتقديم التعليم المنفرد لكل 

 أهم القضايا التنموية السلبية في هذا المجال: 
 نقص خدمات التأهيل والتكلفة العالية لها. -
 نقص االجهزة المساعدة والمساعدة المالية للعائالت. -
 فشل التجارب السابقة في الدمج المدرسي والتعليم الخاص. -

 أهم القضايا التنموية االيجابية في هذا المجال: 
 الدروس المستفادة من التجارب السابقة في قطاع ذوي اإلعاقة. -
 توفر أراضي مالئمة في كافة البلديات في المنطقة. -
 .المركزوتشغيل قامة إللمساهمة المالية في األهالي استعداد  -
 نتهاء من البناء والتجهيز.عدم وجود جهات مانحة أو داعمة لعمل المراكز بعد اإل -

 

 مجال التنمية االقتصادية .2
 يشمل مجال التنمية االقتصادية المجاالت الفرعية التالية:

  الزراعة 
 التجارة 
 الصناعة 
  السياحة والترفيه 
  العمالة والتوظيف 
 

 االقتصادية التنمية الرئيسي: التنموي المجال
                                                     الزراعة الفرعي: التنموي المجال



 على كلي اعتماد تعتمد  كانت فقد السابق في عنان بيت بلدة يميز ماكان وهذا المجتمع لمقومات الفقري العامود الزراعة تعتبر
 وداخلها البالد خارج لالسواق وتصدر وبكثرة االصناف من العديد وتنتج وغيره بذور من احتياجاتها كافى وتغطي الزراعة

 االهتمام وضعف اسرائيل داخل العمل الى يتجه الجميع واصبح فشيئا شيئا باالرض االهتمام قل م1967 عام االحتالل وبعد
 مصدرا عليها يعتمد وظل ربي رحم من اال مكفهره قاحلة اصبحت بأن االرض ترك على نتائجه واضح ماكان وهو باالرض
 حتى يالحظ ولكن استصالح الى بحاجة مزروعة غير دونم 4000و مزروعة دونم 3000 حوالي عنان بيت لكوتمت للرزق
 التحتاج التي الزيتون شجرة على والحفاظ المزروعة االصنااف من كثير انقراض من جليا ويبدو باالرض االهتمام عدم اللحظة

 االسر بعض عند العيش رمق لسد البالستيكة البيوت طريق عن المروية الزراعة بعدها وظهرت ( الكسالن شجرة ) عناية الى
. 

 
 القوة: نقاط

  مزروعة اراضي وجود
  قليل ددبع ولكن زراعية ابار وجود
 للزراعة استغاللها يمكن شاسعة اتمساح وجود
  مياه عيون وجود

  صنف من اكثر لزراعة تصلح البلدة اراضي
  كم17 بطول زراعية طرق وجود
  قليلة ولكنها الزراعة وزارة قبل من استصالح مشاريع وجود
  سنوي شبه المختلفة باالشتال الزراعة وزارة دعم

 ضعيفة ولكنها الزراعة وزارة قبل من ارشادية دورات وجود
  بسيط بشكل الزراعة قطاع تدعم جمعيات وجود

 الفرص:
  زراعية طرق شق

  زراعية اراضي وتاهيل استصالح
 مزروعة الغير الزراعية االراضي استغالل
 للزراعة القريبة االراض من الينابيع استغالل امكانية
 المروية

 االنتاج لتحسين المزارعين لدى المعرفة مستوى رفع
   الدخل وزيادة
 للمزارعين خدمات تقدم مختلفة مؤسسات مع التشبيك
 الزراعي والقطاع

 



 
 االقتصادية التنمية الرئيسي: التنموي المجال
                               التجارة الفرعي: التنموي المجال

 22 عددها ويبلغ التجارية تالمحال من قليل عدد وجود على القطاع واقتصر نشطة تجارية حركة وجود الى عنان بيت بلدة تفتقر
 منشأة

 

 الضعف: نقاط
 بور وتركها الزراعية االراضي في العمل عن المواطنين هجرة
  االرض زراعةب لالهتمام العام التوجه غياب
  الزراعية االراضي مساحة زيادة عدم
  الزراعية المحاصيل في التنوع على الحفاظ عدم
  والحيواني النباتي بشقيه الزراعي للقطاع الدعم قلة

  الزراعي القطاع على تامين وجود عدم
  والجدار العمراني التوسع بسبب المراعي قلة

  االعالف مثل االنتاج مدخالت اسعار ارتفاع
  البالسيتيكة وتالبي قلة
 للمزارعين المقدمة البيطري والخدمات االرشاد قلة

 :التهديدات
 الخنازير() البرية الحيوانات
   االسرائيليين قبل من االراضي مصادرة
  الطبيعية الكوارث

  البيئة على وتاهيرها االغنام رعاة
 الصيف فصل في العيون ضخ ضعف

  القوة: نقاط
 تجاري سوق لعمل استغاللها يمكن واسعة اراضي وجود .1
 قرى بين واصل خط يجعلها للقرية االستراتيجي الموقع .2

  القدس غرب شمال ومناطق اهلل رام
 متنوعة. تجارية محالت وجود .3
 لتقوية )مشتركة( صناعية منطقة اليجاد مقترح وجود .4

  المنطقة. صعيد على التجاري النشاط
  المغتربين من مال راس وجود .5

 الفرص:
  )مشتركة( تجارية منطقة انشاء .1
  المغتربينو البلد ابناء من المال رأس مع التواصل .2
 التجاري القطاع في االستثمار على التشجيع .3
 الفئات تلفلمخ الصغيرة المشاريع دعم .4

 



 
 االقتصادية التنمية الرئيسي: التنموي المجال
                                                    الصناعة الفرعي: التنموي المجال

 الستيعاب المواطنين طموح والتلبي كثيرة صناعية منشات اليوجد انه حيث واضح بشكل القطاع هذا في  عنان بيت بلدة تفتقر
 وااللمنيوم الحدادة وورش باطون مصنع مابين مصانع 9 وجود على القطاع هذا ويقتصر العاملة االيدي من به الباس عدد

 منطقة الى البلدة تفتقر وكذلك الصناعي بالواقع النهوض اردنا اذا القطاع هذا تطوير على العمل من والبد السيارت وورش
 مكليات اراضي في وهي صحيح بشكل االحتياج التلبي صناعية منطقة الهيكلي المخطط في يوجد حيث االصول حسب صناعية
 . التجمع من قربها جانب الى هذا خاصة

 
 القوة: نقاط

 المهرة العاملة االيدي توفر .1
 صناعية مشاريع القامة االراضي من واسعة مساحات توفر .2

 )مشتركة( صناعية ومنطقة
  

 الفرص:
 نحو والشابات الشاب وتوجيه )مشترك( صناعي تعليم مركز انشاء .1

 صغيرة صناعية مشاريع انشاء او العمل
 الصغيرة الصناعية المشاريع دعم .2
 الصناعي القطاع احتياجات حول توعوية تدريبات توفير .3
 احتياجات حسب البسيطة الصناعية المنشاءات في االستثمار تشجيع .4

  السوق
 صناعية مشاريع لفتح الصغير االقراض نحو المواطنين توجيه .5

 الضعف: نقاط
 التجاري المهني التعليم نحو الشباب توجه ضعف .1
 التجارة قطاع الالزمة الخبرات بعض نقص .2
 التجارة قطاع في االستثمار ضعف .3
 من المواطنين لدى كبير تخوف خلق بالدين التعامل كثرة .4

  التجارة في لالستثمار المال اصحاب
 في التجارية المحالت اصحاب لدى الخبرات ضعف .5

  واالدارة التسويق مجال
 الخدمات كافة ويقدم منظم تجاري سوق وجود عدم .6

 التجارية
 المحالت واصحاب المواطنين لدى توجه وجود عدم .7

 عبىء لتخيف )النظيفة( البديلة الطاقة نحو التجارية
  الفواتير

 التهديدات:
 واصحاب المحلي السوق على وتاثيرها المتجولون الباعة وجود .1

 التجارية. المنشات
 الخارجية لالسواق والتوجه المحلي االستهالك ضعف .2
  التجاري النشاط من تحد الطارئة واالحداث االغالقات .3

 
 



 صغيرة

 الضعف: نقاط
 الصناعي التعليم نحو الشباب توجه ضعف .1
  هلةمؤ صناعية منطقة وجود عدم .2
 وتنوعها الصناعية والمنتجات الخدمات قلة .3
  الصناعية المنشات قلة .4
 الصناعة قطاع في لالستثمار االموال رؤوس قلة .5

 التهديدات:
 على القدرة عدم وبالتالي الهيكلي المخطط على قةالمصاد عدم .1

 نموذجية صناعية منطقة انشاء
 االوضاع وتدهور االغالقات خطرو ةالعام ةالسياسي فوالظر .2

 االقتصادية
 

 
 االقتصادية التنمية  الرئيسي: التنموي المجال
                                 والترفيه السياحة الفرعي: التنموي المجال

 مما لالسر متنفس أي البلدة في يوجد ال وبالتالي العامة والمتنزهات الترفيهية االماكن من أي الى عنان بيت بلدة تفتقر
 داخل تنفذ يالت الثقافية نشطةاال من الكثير وجود الى باالضافة هذا التجمع خارج بعيدة كناام الى الخروج الى يضطرهم

 احد هو الصيف( ليالي )مهرجان الساحات في تنفيذها الى المؤسسات رطيض مما الستيعابها خاص مكان يوجد وال التجمع
 األغراض متعدد ملعب يشمل منتزه لعمل حاجة هناك وبالتالي البلد في تنفذ التي والمجتمعية الثقافية االنشطة على االمثلة

 بحاجة اطفال حديقة وجود على القطاع هذا ويقتصر المختلفة واالجتماعية الثقافية األنشطة لعمل مالئم يكون بحيث ومدرجات
 ذات لتكون مؤهالت وتمتلك الخالبة بطبعتها البلدة وتمتاز المقامات من العديد وهناك ذلك على حاليا العمل ويجري تطوير الى

 .. سياحي معلم

 :القوة نقاط
  القديمة الماء وعيون الينابيع من عدد وجود .1
  القديمة واالستراحات البيوت وجود .2
  ترفيهية مشاريع لعمل واسعة اراضي رتوف .3
  والتطوير االنشاء قيد لالطفال العاب حديقة وجود .4

 

 :الفرص
 ناالماك واحياء القديمة واالستراحات البيوت واستغالل ترميم .1

  االثرية
 ()مسابح ترفيهية مشاريع لعمل العيون ياهم استغالل .2
 عن بعيدة اليجاد الجبال قمم على احراش /متنزهات عمل امكانية .3

 ءالضوضا
 اخرى ترفيهية خدمات واضافة االطفال العاب حديقة وسيعت .4
 للعائالت متنزه عامة/ حديقة عمل امكانية .5



 الضعف( )نقاط السلبية المؤثرات
 ومتنزهات عامة حدائق وجود عدم .1
 االطفال حديقة وتطوير بترميم االهتمام عدم .2
 السن لكبارو للنساء خاصة عامة حدائق وجود عدم .3

  ةصالخا االحتياجات وذوي
 ترفيهية مشاريع لعمل االراضي استغالل عدم .4

 للمواطنين
  يةالترفيه لالماكن تحتية وبنية انارة وجود عدم .5
  المختلفة الترفيهية االنشطة في االستثمار ضعف .6
  القديمة البيوت ترميم العادة الالزمة الخبرة قلة .7

 

 التهديدات
  اثرية اماكن على تحتوي التي االراضي مصادرة -1
 الجدار داخل المياه ينابيع مصادرة -2
 عام متنزه بناء مثل ترفيهية مشاريع في االستثمار في السماح عدم -3

 تخضع التي ج منطقة في لوقوعها التجمع خارج عامة ديقةح او
  االسرائيلية االمنية للسيطرة

  عالية تكون المنتزهات الى الدخول رسوم -4
 هذه ترميم اعادة من القديمة البيوت اصحاب العائالت رفض -5

  البيوت
 ترميمها عدم حال في االثرية واالماكن المباني سقوط قابلية -6

  وأصالحها
 

 

  االقتصادية التنمية الرئيسي: التنموي المجال
                                                       والتوظيف العمالة الفرعي: التنموي المجال

 متفاوتة بنسب والحكومية الخاصة القطاعات طافة على وتتوزع الفلسطينية البلدات غرار على البلدة في العاملة االيدي تتوفر
 بنسب موزعة 2646 العاملة االيدي مجموع ويبلغ العاملة االيدي مجموع من %28.9 بنسبة العمل عن عاطلة ايدي وهناك
 . الموضحة القطاعات على مخلفة

 القوة: نقاط
  بكثرة العاملة االيدي توفر .1
  الشباب فئة من العمل عن العاطلين أغلب .2
 العاملين لدى والخبرات التخصصات جميع توفير .3

 والحرفية( )المهنية والموظفين
 

 الفرص:
 تدريب فرص على الحصول في والشابات الشباب مساعدة امكانية .1

 وعمل
 مويللت صغير اقراض مؤسسات مع والشابات الشباب تشبيك .2

 الصغيرة مشاريعهم
  والشابات للشباب هامة توعوية دورات تقديم .3
  صغيرة مشاريع فتح في والشابات الشباب دعم امكانية .4
 )من اقتصاديا وتمكينهم والمهمشة الفقيرة لالسر الدعم تقديم امكانية .5

 صغيرة( مشاريع خالل



 الضعف: نقاط
  والشابات للشباب والتدريب التشغيل فرص ضعف .1
  والتوظيف الرواتب في النسائي العنصر تهميش .2
  والعامالت العاملين رواتب تدني .3
 القطاع في وخاصة العاملة المرأة حول السائدة العادات .4

  خياطة( أو نظافة )عاملة الخاص

 التهديدات:
 الخ.( حوادث، او )الوفاة العمل حوادث .1
 للعاملين عمل تأمين وجود عدم .2
  العمل في حقوقه ليضمن والمشغل العامل بين عقود وجود عدم .3
 السباب  العمالة استيعاب على قدرته وعدم العمل سوق تدهور .4

 واقتصادية ساسية
 

 والحكم الرشيد  جال اإلدارةم - 4
 والحكم الرشيد المجاالت الفرعية التالية: يشمل مجال اإلدارة

 الحكم الرشيد. 
 التخطيط والتنظيم. 
 والكوارثمن األ.  

 

  الرشيد والحكم االدارة الرئيسي: التنموي المجال
                                     الرشيد الحكم الفرعي: التنموي المجال

 :المقدمة
ناث والطاقات الشابة التي يجب استغاللها بالشباب المتعلمين من الذكور واإلمجتمع فتي مليء   بيت عنانيعتبر المجتمع في بلدة 

طفال اربعة رياض أللذكور واإلناث و تينويوجد في البلدة مدرستين ثانوي . كما%70حيث بلغت نسبة المتعلمين في البلدة 
اولياء ونادي نسوي وعدة جمعيات زراعية ودعم طلبة التوجيهي وجمعية طبية ومجلس  بيت عنانلى وجود نادي شبابإاإلضافة ب

 .امور
بدوام موظفين  خمسة البلدية في ويبلغ عدد موظفين  ،سكرتاريا وقسم مالية وقسم هندسي وصحةاداري ويوجد في البلدية قسم 

ربعة موظفين أيبلغ فما عدد الموظفين بدوام جزئي أ( وامين الصندوق  السكرتيرةو،  ،المهندسوالمحاسب، االداري ,و)كامل 
 .(وعامل صيانة شبككة االنارة وامينة مكتبة  مال النظافةع2و عامل صيانة عامة )

 ..النظام المالي المحوسب نترنت ويوجد لديها وتتصل البلدية بشبكة اإل
ليات عرض جميع الفعافيها لكترونية على موقع التواصل االجتماعي يتم إوصفحة  ىيوجد في البلدية صندوق شكاوكما و

 نية،بألرخص او رخص المهن،و ، موازنات والتقارير المالية. وتعتبر ضرائب النفايات،لى الإوالقرارات الهامة باإلضافة 
 هم موارد البلدية المالية.أالمعامالت من و
 

 



 القوة(: )نقاط االيجابية المؤثرات
 

 نترنت.إوجود شبكة  .1
 .قسام البلديةأجهزة كمبيوتر وطابعات في كل قسم من أوجود  .2
 الجامعية وخصوصًا اإلناث. رغبة الطلبة بإكمال دراساتهم .3
 ارتفاع نسبة المتعلمين في البلدة. .4
 .وجود نادي شباب .5
 نادي نسوي وعدة جمعيات .وجود  .6
 .على الفيسبوك خاصة بالبلدية لكترونية إجود صفحة و .7
 ي شكوى .أمام المواطنين لتقديم أالمجلس البلدي مفتوح دائمًا  .8
 ةعلى الفيسبوك.نجازات والمشاريع واإلعالنات من خالل صفحة البلديعرض الموازنات السنوية والتقارير الربحية واإل .9

 

 : الضعف(:التهديدات )نقاط السلبية المؤثرات
 .في البلديةالقديمة جهزة الحاسوب أبعض توفر  .1

 ارتفاع نسبة البطالة بسبب قلة االستثمار والمشاريع داخل البلدة. 
 .قلة فاعلية النادي والنشاطات الشبابية -3
 المؤسسات المحلية .قلة فاعلية  -4
 عدم وجود خطط الستغالل قدرات وطاقات الشباب. -5
 لكترونية.إرشفة أعدم وجود  -6
 .ما فرازات قليلة نوعًاالتسوية قديمة ونسبة اإل -7
 نسبة الديون المتراكمة على المواطنين كبيرة. -8
 لمبانيها. والترقيم البلدة لشوارع التسمية غياب -9



 

 

  الرشيد والحكم االدارة الرئيسي: التنموي المجال
                                                        والتنظيم التخطيط الفرعي: التنموي المجال

 البلدة الحتياجات المخطط هذا مالئمة عدم المشاكل هذه اهم ومن ،المشاكل من العديد البلد في الحالي الهيكلي المخطط يخلق
 مع تعارضي المخطط في الموجودة الطرق تخطيط ان الى باالضافة ،الحاصلة العمرانية التوسعات مع يتالءم ال حيث ،التنظيمية

 .للبلدة غرافيةوالطب البنية

 

 

 الفرص(:/-المتوفرة المصادر ذلك في بما- القوة )نقاط االيجابية المؤثرات
  م.2001 عام منذ عليه البناء يمكن سابق هيكلي مخطط وجود .1
 .ندس بدوام كاملوجود مه .2
  عبارة عن بيوت قديمة تمثل جذر البلد وبعض المعالم األثرية األخرى. وتاريخيثري أو توفر موقع سياحي .3
 الساحل الفلسطيني وتعتبر بداية سلسلة جبال القدس.طاللة البلدة على إ .4

  السلبية في هذا المجالأهم القضايا األساسية: 
 قلة الموارد المالية لتمويل البلدية اإللكترونية. .1
 .غلبية المواطنين بدفع العائدات الضريبة المتراكمة عليهم بسبب ضعف التحصيلأعدم التزام  .2
 ثقافة المواطنين بااللتزامات المالية تجاه البلدية. .3
 عدم انتظام وزارة المالية بدفع مستحقات البلدية. .4
 ..الوعي المجتمعي بتفعيل دور الشبابقلة  .5
 ( الف شيقل .. 540,000الديون المتراكمة تبلغ )  .6
 همية التواصل مع البلدية.ألدراك المواطن إعدم  .7
 .للبلدية داريداء اإلراضي فيما بينهم ما يؤثر بشكل سلبي على األفراز وتسوية األإلى إعدم لجوء الناس  .8
مالك بنية ومنع المخالفات واالعتداء على األجبار الناس على ترخيص األإعدم وجود سياسة وقانون رادع لدى البلدية تمكنها من  .9

 العامة.
 

 :أهم القضايا األساسية اإليجابية في هذا المجال
 .لة والشفافيةءهتمام المجلس البلدي الحالي بجميع فئات المجتمع ودعمه لعملية المساا .1

 بواجباتهم المواطنين التزام حال في المالية الموارد من تحسن البلدي المجلس وقرارات المحلي الحكم نظام في وأنظمة قوانين وجود
 والقرارات. األنظمة هذه تطبيق في جاهدة البلدية وسعي البلدية اتجاه



 الضعف/التهديدات(: )نقاط السلبية المؤثرات
 منح في االحتالل يتحكم والتي )ج( المصنفة األراضي ضمن هي الجديد الهيكلي المخطط في المقترحة البلدة أراضي معظم .1

 بهاء الخاصة التراخيص
 به. والمعمول المقر الهيكلي المخطط في العام الطريق على االعتداءات من العديد وجود .2
 لهذه التراخيص لمنح البلدية لدى الصالحية وجود لعدم بناء رخصة على الحصول دون ج المصنفة األراضي في البناء كثرة  .3

 األبنية.
 واستغاللها. بها االهتمام وضعف المياه عيون على لتركيزا عدم .4
 القديمة. التاريخية المباني إهمال .5
 التنظيمي التخطيط عملية أثناء المحلي والمجتمع البلدية بين التواصل ضعف .6
 احتراقه. حال في البيئة تلوث على ويؤثر القرية غربي النفايات مكب وجود .7

 
  في هذا المجال:أهم القضايا األساسية اإليجابية 
 ي(.الدعم من قبل بعض المستثمرين المعنيين بوجود منطقة صناعية )تحديث المخطط الهيكلتوفر  .1
 .بعض المواطنين المتضررين من المخطط الهيكلي الحاليقبل الدعم من توفر  .2
 م.1957راضي البلدة طابو منذ عام أ .3

 

  الرشيد والحكم االدارة الرئيسي: التنموي المجال
                              والكوارث االمن الفرعي: التنموي المجال

 احتياجات تلبي التي الحكومية المنشآت وجود لعدم الكوارث وإدارة األمن بنظام المتعلقة األساسية للمقاومات عنان بيت بلدة تفتقر
 وغير الطبيعية والتهديدات األحداث عم للتعامل حكومي ومستشفى مدني دفاع ومركز شرطة مركز من الجانب هذا في السكان
 المواقف. هذه مثل من عام بشكل والمنطقة البلدة عانت أن وسبق االحتالل تضييقات عن الناتجة الطبيعة
 

 

 القوة(: )نقاط االيجابية المؤثرات
 للبلدية. تابعة مرخصة قانونية إسعاف سيارة وجود -1
 . للسكان الخدمة تقدم التي األولية الصحية المراكز من العديد وجود -2
 المحلية المعايير وفق حكومي مستشفى يكون ألن قابل والبناء والتجهيزات المعدات حيث من مؤهل مجتعمي صحي مركز وجود -3

 قانونًا المتطلبة
 الطوارئ. حاالت أثناء القرية خدمة في الرغبة لديها مؤهلة طبية كوادر وجود -4
 الكوارث. وإدارة األولي عافاإلس موضوع في الخبرة لديهم متطوعين وجود -5
\ 



 

 االطار التنموي-7
 

 رؤية البلدة.
 جميلة وخضراء  مزدهرة اقتصاديا ويتمتع ابنائها بالعلم  ( –اصيلة  –منتجة  –)امنه  

 
 القضايا التنموية

قضية تنموية وذلك قبل تشكيل مجموعات العمل  لتحديد األولويات  22ترتيب القضايا حسب األولوية وترتيب اهم تم 
 المجتمعية والتي كانت على النحو االتي:

 : التهديدات / الضعف( )نقاط السلبية المؤثرات
 االسعاف. سيارة في توافرها المتطلب والمعدات فيها للعمل المتخصص العمل طاقم حيث من االسعاف سيارة جاهزية عدم .1
 الملحة. الطبية الخدمة لتقديم المتوجهة الكثيرة الحرجة الحاالت مع للتعامل الصحية المراكز جاهزية عدم .2
 المناسب. الوقت في للعالج تلقيها لعدم الحاالت من الكثير لتوفي يؤدي مما البلدة عن حكومي مشفى ألقرب المكان حيث من بعد .3
 . لها المجاورة والمناطق البلدة في مؤهل مدني دفاع مركز وجود عدم .4
 من وكذلك المجاورة والبلدات البلدة في واألمن طرةالسي فرض عدم حيث من بدو شرطة مركز خدمات عن الناس رضى عدم .5

 المرخصة. غير المركبات مع والتعامل الطرق أزمة حيث
عدم وجود مراكز حكومية متخصصة يؤدي إلى االهمال نتيجة عدم الرقابة مما قد يؤدي إلى كوارث في العديد من المجاالت  .6

 الحياتية.
 الطارئة في الوقت المناسب لعدم وجود تنسيق للحركة من قبل االسرائيليين.عدم قدرة مركز الشرطة للتعامل مع الحاالت  .7
 ضعف التعامل مع الحاالت الطارئة من قبل الدفاع المدني والوصول في الوقت المناسب لعدم كفاية طواقمها وجهوزيتها. .8
 وخاصة في مناطق المدارس والتجمعات السكانية. عدم توفر شروط السالمة العامة على األرصفة في بعض األماكن .9

 :أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال
 ي حاالت الطوارئ نظرا لعدم وجود تنسيق أمني.عدم قدرة الشرطة على التدخل السريع ف .1
 .غياب شروط السالمة األساسية في بعض الطرق المهمة والرئيسية .2
 البلدة مؤهل للتدخل في الحاالت الطارئة.عدم وجود مركز دفاع مدني في  .3
 عدم وجود أي مركز حكومي في البلدة. .4
 وجود عدد كبير من السيارات الغير مرخصة والتي تسبب اإلزعاج وتعرض حياة السكان للخطر  .5

 جابية في هذا المجال:يأهم القضايا األساسية اإل
 الالزمة. التراخيص على حصل ما إذا حكومي مشفى ليكون مؤهل صحي مركز وجود .1
 المدني. والدفاع للشرطة كمراكز إلستغاللها العامة المباني بعض وتوفر حكومية مراكز لبناء عامة أراضي وجود .2



 
 مجال البنية التحتية والبيئية 

 .لشبكة الطرق في البلدة وضعف شبكة المواصالت .ضعف البنية التحتية1
 لخدمتي المياه والصرف الصحي في البلدة. ضعف البنية التحتية 2
 .ضعف قطاعي البيئة والنفايات الصلبة3
 .ضعف شبكتي الكهرباء واالتصاالت في البلدة4
 
 مجال االدارة والحكم الرشيد 

 .ضعف الموارد المالية وعدم كفاية الطاقم الفني و قلة توفر األدوات الالزمة لمأسسة العمل التنظيمي1
 جتمعية وافتقار المجلس للجان المساندة.ضعف المشاركة الم2
 .ضعف في توفر األدوات واإلجراءات الالزمة لمكافحة الكوارث واألزمات وقلة الثقافة المجتمعية 3
 .ضعف في تطبيق األنظمة والقوانين المتعلقة في إجراءات السالمة العامة والمرور4
ية التطور العمراني وعدم تفعيل استخدامات المخطط .عدم شمولية التخطيط في المخطط الهيكلي ومحدوديته لتلب5

 الهيكلي
 مجال التنمية االقتصادية 

 .ضعف االهتمام باالستثمار 1
 .غياب التدريب والتطوير المهني2
 .ضعف اإلنتاج الزراعي والحيواني3
 .ضعف القطاع السياحي4
 .ضعف مركزية البلدة 5
 مجال التنمية االجتماعية 

 لقطاع التعليم.ضعف البنية التحتية 1
 .ضعف الخدمات الصحية المقدمة2
 .ضعف الجوانب الثقافية3
 .ضعف المرافق العامة في البلدة4
 .ضعف المرافق والنشاطات للشباب5

من قبل المجموعات العمل التي شكلت في الورشة لتحديد االولويات المجتمعية ,  وبعد استعراض القضايا التنموية المذكورة
القضايا التنموية ذات االولوية من قبل المشاركين وكانت القضايا التنموية ذات االولوية مرتبة حسب  فقد تم التوصل الى

 االولوية كالتالي:



 القضايا التنموية الرقم 
 .والربحية الدعم قلة بسبب الزراعية االراضي استغالل نحو المواطنين توجه ضعف  .1
 تأخذ جديدة حاويات وعمل النفايات لجمع إضافية سيارة لتوفير والحاجة النفايات وإنتشار والبيئة العامة الصحة  .2

 .للمخالفين الردع وقوانين الصحية الرقابة وتفعيل النفايات تصنيف اإلعتبار بعين
 .المنطقة في والمستشفيات والطوارئ العامة الصحة خدمات في النقص  .3
 .المشكلة من للحد والضخ التوزيع عملية وتنظيم المياه خزان تأهيل وإعادة الشبكة لتوسعة والحاجة المياه نقص  .4
 .البلدة في والتنظيمي الهيكلي المخطط ضعف  .5
 القطاع في االستثمار لتشجيع اليات وجود وعدم التجارة قطاع في والمعرفة والمهارات الخدمات ضعف  .6

 .التجاري
 .القديمة االثرية االماكن استغالل وعدم واالطفال للعائالت ترفيهيه وانشطة اماكن وجود عدم  .7
 مياه تصريف شبكة وعمل المناطق من العجيج في طرق وتعبيد وصيانة شق إلى والحاجة الطرق شبكة سوء  .8

 .المرورية األزمة من للحد سيارات موقف لعمل الحاجة إلى إضافة منها لكل مناسبة أمطار
 .الصحي الصرف شبكة وجود عدم  .9

 لتحسين والمهمشة الفقيرة والعائالت والشابات للشباب المقدمة( والتوعية التدريب التشغيل،) المبادرات ضعف  .10
 .دخلهم مستوى من

 .السوق احتياجات حول ارشادية برامج وجود وعدم الصناعة قطاع نحو المواطنين توجه ضعف  .11
 .للمنطقة االقتصادي والتطور الحديثة التربوية األساليب مع تجانسه وعدم البلدة في التعليم نظام ضعف  .12
 .والمنطقة البلدة في والمسنين االعاقة ذوي رعاية وبرامج مرافق غياب  .13
 الشوارع إنارة للطاقة بديلة مصادر وإيجاد إضافية بمحوالت البلدة لتزويد والحاجة الكهرباء شبكة ضعف  .14

 .المشكلة من للحد المكثفات وتأهيل
 .استدامتها وضعف المجتمعية المؤسسات فعالية وعدم والثقافية الرياضية المرافق نقص  .15
 .الخطرة الشوارع أطراف على وال الخاصة وال الحكومية المباني في ال السالمة وشروط التأمينات توفر عدم  .16
 .بدو بلدة  على الخدمة هذه في تعتمد عنان بيت أن حيث المدني والدفاع الشرطة أداء ضعف  .17
 .والمباني للشوارع وترقيم تسمية تتوفر ال كافية مرور إشارات وال إرشادية شواخص وجود عدم  .18
 . الجباية ضعف  .19

 
 
 األهداف التنموية

 تم اشتقاق األهداف التنموية وفق القضايا التنموية ذات األولوية وتم جدولتها وفق التالي:
 

 

 االهداف التنموية   القضايا التنمويةالمجال 



 التنموي

البنية التحتية 
 والبيئية

لشبكة الطرق في البلدة وضعف  .ضعف البنية التحتية1
 .شبكة المواصالت

.ضعف البنية التحتية لخدمتي المياه والصرف الصحي 2
 في البلدة

 .ضعف قطاعي البيئة والنفايات الصلبة3
 .ضعف شبكتي الكهرباء واالتصاالت في البلدة4

 .تطوير شبكة الطرق والمواصالت1
 المياه والصرف الصحي.تطوير قطاع 2
 .تطوير قطاعي البيئة والنفايات الصلبة3
 .تطوير شبكتي الكهرباء واالتصاالت4

اإلدارة 
والحكم 
 الرشيد

.ضعف الموارد المالية وعدم كفاية الطاقم الفني و قلة 1
 توفر األدوات الالزمة لمأسسة العمل التنظيمي

.ضعف المشاركة المجتمعية وافتقار المجلس للجان 2
 المساندة

.ضعف في توفر األدوات واإلجراءات الالزمة 3
 لمكافحة الكوارث واالزمات وقلة الثقافة المجتمعية

.ضعف في تطبيق األنظمة والقوانين المتعلقة في 4
 إجراءات السالمة العامة والمرور

.عدم شمولية التخطيط في المخطط الهيكلي ومحدوديته 5
استخدامات المخطط  لتلبية التطور العمراني وعدم تفعيل

 الهيكلي

. تحسين الموارد المالية والبشرية ومأسسة 1
 العمل التنظيمي

 .تعزيز المشاركة المجتمعية2
.توفر األدوات واإلجراءات الالزمة لمكافحة 3

الكوارث وزيادة الثقافة المجتمعية ورفع الوعي 
 المجتمعي في التعامل معها

 .تطبيق األنظمة والقوانين4
تخدامات األراضي في المخطط .تفعيل اس5

 الهيكلي و شمول عملية التخطيط 
.تحديث المخطط الهيكلي ليتالءم مع مخرجات 6

 التسوية.
 . دليل اجراءات و سياسات عمل داخلي.7
 . انشاء اللجان المساندة و تفعيلها.8
 . خلق وحدات رقابة داخلية 9

 .تطبيق االنظمة و القوانين10

مجال التنمية 
 ةاالقتصادي

 

 .ضعف االهتمام باالستثمار1
 .غياب التدريب والتطوير المهني2
 .ضعف االنتاج الزراعي والحيواني3

 .ضعف القطاع السياحي4
 .ضعف مركزية البلدة5

.إنشاء المنطقة الصناعية وفق مخرجات 1
 المخطط الهيكلي

.توفير قطع أراضي وفق مخرجات مشروع 2
 التسوية

 القطاع الخاص.عمل شراكات استثمارية مع 3
 . البدء في عمل مشاريع ذات طبيعة تجارية4
 .شق طرق زراعية5
 .توريد اشتال وبذور زراعية6
 .استصالح اراضي وبناء ابار زراعية7
 .تسويق االنتاج الزراعي والحيواني8



 جمعيات زراعيةتفعيل ال .9
.تحديد المناطق السياحية واألثرية من خالل 10

 مخرجات مشروع التسوية
 تسويق المواقع االثرية والسياحية.11
 .ترميم المواقع االثرية والبلدة القديمة12
 . إنشاء حدائق عامة ومتنزهات13
 .توعية بيئية وثقافية14
 مجمع تجاري.عمل 15

  

مجال التنمية 
 االجتماعية

 .ضعف البنية التحتية لقطاع التعليم1
 .ضعف الخدمات الصحية المقدمة2

 الثقافية.ضعف الجوانب 3
 .ضعف المرافق العامة في البلدة4
 .ضعف المرافق والنشاطات للشباب5

.عمل دراسة العادة توزيع وتقسيم وهيكلة 1
 المدارس والمرافق التعليمية في البلدة.

.العمل على تنفيذ مخرجات الدراسة في البند 2
السابق )كاضافة غرف صفية وتطوير المختبرات 

رس بعد توزيعها من والمرافق وفق احتياج المدا
 جديد(

 .التعليم المساند3
 كنواة مستشفى المركز الصحي العمل على.4
.إضافة مركز طوارئ وأشعة وزيادة عدد 5

 وإضافة مختبر لعيادة الصحةالتخصصات الطبية 
.تخصيص بعض المباني التاريخية في البلدة 6

 كمقر ثقافي 
 .انشطة ثقافية7
 .توفير مواقف للنقل العام-8
 .توفير مظالت انتظار -9

 .انشاء منتزهات وحدائق عامة -10
 .بناء مقر للنادي وصالة رياضية - 11
 .خلق أجسام شبابية- 12
 .تفعيل المشاركة النسوية -13
 .العمل التطوعي- 14
 بناء مقر للنادي النسوي - 15

 

 



 
 وثيقة االطار التنموي المحلي

البرامج –األهداف -بناء على األهداف التنموية المحددة وفق القضايا التنموية ذات األولوية, تم بلورة مصفوفة القضايا
 التنموية, والتي تشمل تحديد المكونات الرئيسية لكل برنامج, كالتالي:

 

 المجاالت التنموية
القضايا التنموية ذات 

 االولوية
االهداف 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج يةالبرامج التنمو التنموية

مجال البيئة والبنى 
 التحتية

 
 

 
 
 

ضعف البنية التحتية 
 لشبكة الطرق.

 
 
 

تطوير شبكة 
 الطرق

الطرق 
 والمواصالت 

 مصادقة المخطط الهيكلي. .1

 شق وتعبيد طرق جديدة. .2

توسعة وتعبيد الطرق الرابطة مع البلدات  .3

 المجاورة.

 اعادة تاهيل الطرق القديمة. .4

 طرق زراعية. شق .5

 عمل شبكات تصريف لمياه االمطار.  .6

 عمل مواقف للسيارت.  .7

 المياه. نقص
تطوير 

وتوسعة شبكة 
  المياه 

 
 قطاع المياه 

 
 

توسعة شبكة المياه لتغطية المناطق الغير   .1

 مخدومة.

 توعية المجتمع المحلي لتوفير ابار جمع.  .2

متابعة عملية الضخ بالكميات المناسبة من   .3

 المصدر.

 متابعة ومراقبة توزيع المياه.  .4

اعادة تأهيل خزان المياه لسد الحاجة ايام   .5

 االنقطاع. 

  ضعف شبكة الكهرباء
تطوير خدمة 
 الكهرباء 

 شبكة الكهرباء

ضرورة تزويد البلدة بمحوالت  .1

اضافية للمناطق ذات الفولتية 

 المنخفضة.

توسيع شبكة الكهرباء في المناطق  .2

 الجديدة.الغير مخدومة والطرق 

محاولة التقليل من تكاليف انارة  .3

الشوارع بايجاد طاقة بديلة مثل 

العمل بواسطة الطاقة الشمسية 

واستبدال وحدات االنارة بوحدات 



 موفرة.

تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة  .4

لالفراد وضورة عمل مشروع على 

 المستوى المحلي مع البلدية.

تأهيل المكثفات للتقليل من نسبة  .5

 . الفاقد

 

 
 

ضعف البنية التحتية 
لخدمات النفايات 

 الصلبة.
 

تحسين البيئة 
المحيطة 
 بالمواطنين

وتحسين ادارة 
النفايات 
 الصلبة

 النفايات الصلبة

ضرورة توفير عدد كافي من  .1

 الحاويات.

توفير سيارة جمع النفايات بحجم  .2

 صغير.

 محاولة االستفادة من تدوير النفايات.  .3

لكل مناطق ضرورة تغطية الخدمة  .4

 البلدة.

ضرورة البدء بدراسة عمل شبكة  .5

 صرف صحي للبلدة. 

  
 

 المشاريع  مكونات البرامج/ (: وصف15االداة رقم )
 مشروع مكون برنامج/وصف   

 كم من الطرق الداخلية. 7تعبيد  تأهيل وإعادة تأهيل و مشروع مكون برنامج/ ملخص
 –تاهيل الطرق وتعبيدها  مكون البرنامج: اسم 

 البنية التحتية  –قطاع الطرق 
 

 الطرق والمواصالت  البرنامج: TR+R/01الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
وهناك العديد من الطرق بحالة سيئة وغير معبدة وقسم تنقل المواطنين والزوار لتعتبر الطرق الرئيسية والداخلية حيوية 

بحاجة إلعادة تأهيل كما أن هناك طرق عرضها غير كافي لحركة المرور والمشاة بأمان  من الطرق معبد قديماً وأصبح

 وبالتالي فهي بحاجة لتوسعة.

هناك حاجة إلى أعمال خلع وإزالة لألسفلت القديم باإلضافة إلى أعمال بيسكورس، وحفريات، وأرصفة، وجدران استنادية 

 وعبارات حسب الالزم.وأكتاف باطون وقنوات لتصريف مياه األمطار 

 بيتتت عنتتان- 
شوارع مختلفتة  

 ومقترحة 
التاريخ المتوقع 
 للبدء بالتنفيذ

 2018 
 مدة التنفيذ

 4   اعوام 



الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب،  مكون البرنامج/المشروع أهداف
 فئات مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع
التي يعمل على 

 تحقيقها
  وإعادة تأهيـل وتعبيـد   تأهيل

مجموعة من طرق البلدة والتي 
 هي بحالة سيئة.

     توفير شـبكة طـرق داخليـة
مؤهلة وآمنة لتنقل المواطنين 

 والمركب.
 .تقليل حوادث الطرق 

نسمة وتجمع قرى شمال غرب القدس ايضا   5000 والزوار جميع سكان البلدة
 نسمة. 40000ويقدر عددهم 

  التحتييية تحسيين البنييية

للطييييييييرق الداخلييييييييية 

 والرئيسية
  

 

المشاريع التي  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
تمثل متطلبا سابقا 

مكون ل
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 
 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  

 التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة

   الرابعة الثالثة الثانية االولى 
  
   ال يوجد 

  اشتارات   –اثتا  شتوارع    –ارصفة  –جبه  –تعبيد  –بيسكورس  –اعمال حفر
 مرور ان لزم  وجدران استنادية  

300000 300000 300000 300000 

      
      

  دوالر1000*1200 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروعان متطلبات األراضي )في حال

بعتد   والمشتروع لتيس ذ   األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 مكاني

  

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

 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع هل 
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
  البلدية  –قسم الهندسة والمشاريع   صندوق البلديات  –استشاري للتصميم ، الحكم المحلي او االشغال 

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

 NGOs –البنك االسالمي  –صندوق البلديات  –االشغال العامة  –الحكم المحلي   االنمائية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
متـوفرة   متـوفرة    مكون البرنامج/المشروعتكاليف تنفيذ 

 غير متوفرة جزئيا
  ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 



 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 
 ايجابية:  
 تحسين وضع الطرق في البلدة 
  خلق طرق واسعة وامنة 
 .تحسين شبكة الطرق والمواصالت 
 .ارتياح المواطنين 

 
 

 لبية:س
 الغبار واالتربة من اعمال الحفر  
 الغاء بعض الطرق مؤقتا او اغالقها اثناء العمل  –
 إزعاج المواطنين بسبب أصوات اآلليات أثناء العمل-

 تدابير التخفيف:
  رش الماء طيلة فترة العمل 
   توفير طريق مؤقت بديل 
 العمل بسرعة وضمن أوقات محددة 

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

  عدم  توفير الدعم المالي الكافي ونقص التمويل   تجنيد االموال والمتابعة االستراتيجية مع المموليين المانحيين قبل بوقت 
 معارضة بعض المواطنين القتتطاعات االراضي  واستخدام لغة الحوار تفعيل القوانين ذات الصلة في هذا االتجاه 

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البعد المكاني
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :البعد المكاني للطرق 

 



 
 

 

 

 

 
 المشاريع  مكونات البرامج/ (: وصف15االداة رقم )

 مشروع مكون برنامج/نموذج وصف   15.1
 مشروع مكون برنامج/ ملخص

 الطرق والمواصالتالبرنامج: TR+R/02الرقم:  كم من الطرق الزراعية 5شق وتأهيل  مكون البرنامج: اسم 
 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

القائمـة  من الوصول إلـى األراضـي الزراعيـة     كم من الطرق الزراعية في البلدة لتمكين المواطنين 5هناك حاجة إلى شق وتأهيل ما يعادل 
واستصالح أراضي زراعية جديدة. حيث تعاني الطرق الزراعية القائمة والتي بحاجة إلى إعادة تأهيل من ُحفر وانهيارات وبحاجة إلى توسـعة  

 وصيانة.
 .حجريةوبيسكورس وسالسل و طمم أما الطرق التي بحاجة الي شق فهي بحاجة إلى أعمال حفريات 

  معظيييييييم جهيييييييات

)حسيييييي   القرييييييية

 الخارطة المرفقة
التاريخ المتوقع 
 للبدء بالتنفيذ



  2018 
 مدة التنفيذ

 4  اعوام 
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروع أهداف

 مهمشة، ... الخ( 
األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع

التي يعمل على 
 تحقيقها

 شق طرق زراعية في البلدة 
  سهولة وصول المواطنين

 ألراضيهم الزراعية
   تشجيع السكان على استصـالح

 األراضي

تحسين البنيية التحتيية   نسمة   5000  جميع سكان البلدة

للطييييييييرق الداخلييييييييية 

 والزراعية
 

المشاريع التي تمثل  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
متطلبا سابقا 

مكون ل
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 
 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  

 )$(  1000* التكلفة التقديرية
 حسب سنوات الخطة

   الرابعة الثالثة الثانية االولى 
  
   ال يوجد 

  100 100 100  سالسل-جدران –اكتاف خرسانة  –قنوات  ––بيسكورس  –اعمال حفر 
      

  دوالر1000*300 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروعان  متطلبات األراضي )في حال

 البلدية   –االنمائية  –خطة التشغيل والصيانة   بعد مكاني والمشروع ليس ذ األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 : البلدية  من  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع هل 

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

  البلدية  –قسم الهندسة والمشاريع   صندوق البلتديات ،  –مكتب مساحة ،استشاري للتصميم ، الحكم المحلي او االشغال 

 ووزارة الزراعة، الجمعيات الزراعية 
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 ووزارة الزراعةصندوق البلديات  –االشغال العامة  –الحكم المحلي   االنمائية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 متوفرة جزئيا متوفرة   مكون البرنامج/المشروعتكاليف تنفيذ 
 رةغير متوف

  ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 
 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 



 إيجابية:
 سهولة وصول المواطنين ألراضيهم الزراعية .1
 تشجيع السكان على استصالح أراضي زراعية جديدة .2
 

الغتاء   –الغبار واالتربة من اعمال الحفتر    لبية:س
 بعض الطرق مؤقتا او اغالقها اثناء العمل 

رش الماء طيلة فترة العمتل   تدابير التخفيف:
 توفير طريق مؤقت بديل   –

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

  عدم  توفير الدعم المالي الكافي ونقص التمويل    تجنيد االموال والمتابعة االستراتيجية مع المموليين المانحيين قبل بوقت 
 معارضة بعض المواطنين القتتطاعات االراضي  ولغة الحوار تفعيل القوانين ذات الصلة في هذا االتجاه 

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البعد المكاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزراعية :مرفق البعد المكاني للطرق 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاريع  مكونات البرامج/ (: وصف15االداة رقم )
 مشروع مكون برنامج/نموذج وصف   15.1

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
 البرنامج: الرقم:التزود بحاويات للنفايات  مكون البرنامج: اسم 



 الصلبة
 

10/SW خلق بيئة نظيفة للتخلص من النفايات الصلبة. 
 

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
 الصحة العامة والبيئة من المجاالت  المرتبطة  ارتباط مباشر بسلوك المواطنين وثقافتهم في المجتمع .

فالنظافة الشخصية ونظافة الشوارع والبيوت والحظائر ومكافحة الحشرات والقوارض من االشياء المهمة والضرورية الى  
الوصول لمجتمع نظيف خالي من االوبئة ,كما ان البيئة النظيفة  تعني  الوصول الى حياة صحية وسليمة للمواطنين والمجتمع  

 .مقياس لمستوى تقدم الناس وثقافتهم باتجاة قضايا الصحة العامة وسالمة البيئةوطريقا للرفاهية والحياة الكريمة وهي 
وحول الحاويات الموجودة ويعزى ذلك لنقص كمية الحاويات تعاني البلد من تراكم النفايات على جوانب الطرق وعلى االرصفة  

 .150لتر عدد  240منزلية بالستيكية سعة  وحاويات 50حديدية عدد  3م1في البلدة فهناك حاجة ماسة للتزود بحاويات سعة 
 

 البلدية-بدو
التاريخ المتوقع 
 للبدء بالتنفيذ

 2019 
 مدة التنفيذ

 3  أعوام 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروعأهداف
 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 تحقيقهايعمل على 

  نظافة الشوارع 
 الحفاظ على البيئة 
 االجتماعية التقليل من المشاكل 

   منع انتشار األمراض وتكـاثر
والحفاظ على الصحة  الحشرات

 العامة.

خلق بيئتة    نسمة  5000 جميع الفئات 
مزدهتتترة 

 ونظيفة 
 

  تطوير نظام
إدارة 

النفايتتتات 
 الصلبة

المشاريع التي تمثل  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
مكون لمتطلبا سابقا 

 البرنامج/المشروع
 مكون البرنامج/المشروععناصر 

 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  
 1000*التكلفة التقديرية )$( 

 حسب سنوات الخطة
   الرابعة الثالثة الثانية االولى 

  
   ال يوجد 

   8 8 8  التزود بحاويات جمع نفايات صلبة 
      
      
       

  دوالر1000*24 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروعان  متطلبات األراضي )في حال

 البلدية   –االنمائية  –خطة التشغيل والصيانة   بعد مكاني والمشروع ليس ذ األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 البلدية   من  الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟في حالة عدم توفر األرض، ما هي 

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع  هل

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

  البلدية  –قسم الهندسة والمشاريع    صندوق البلديات 



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

 صندوق البلديات ، –االشغال العامة  –الحكم المحلي   االنمائية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
متوفرة جزئيـا  متوفرة   مكون البرنامج/المشروعتكاليف تنفيذ 

 غير متوفرة 
 ال نعم قتها المبدئية؟ هل تم الحصول على مواف 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 
 *مكون البرنامج/المشروع اآلثار المتوقعة لتنفيذ

 إيجابية:
 بيئة صحية وسليمة خالية من التلوث 
 المظهر الحضاري للبلدة 

 منع انتشار بعض األمراض وتكاثر الحشرات 
 

  سلبية ال يوجد

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

 المالي الكافي ونقص التمويل عدم  توفير الدعم  تجنيد االموال والمتابعة االستراتيجية مع المموليين المانحيين قبل بوقت 
 عدم موافقتها للمواصفات المطلوبة  واالشراف على عملية التوريد توضيح ذلك في العطاءات 

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البعد المكاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاريع  مكونات البرامج/ وصف(: 15االداة رقم )
 مشروع مكون برنامج/نموذج وصف   15.1

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
شتبكة  وصتيانة  توستعة  مكون البرنتامج:  اسم 

 لمناطق التوسع العمراني.الكهرباء وايصالها 

شتبكة  وتقويتة   وصتيانة  توسعةالبرنامج: ELE/01الرقم:
 غير المخدومة.مناطق لالكهرباء وايصالها ل



 
 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

شك بأن التيار الكهربائي من أهم احتياجات اإلنسان في الوقت الحاضر، وهو العنصر الرئيسي الستخدام التكنولجيا  ال
الحديثة  التي ادت الى تحقيق حياة سهلة وتمتع برفاهية عالية  وتزويد البلدة بالتيار الكهربائي من أهم اهتمامات البلدية، 

كم ،   ويتم تزويدها بالكهرباء من  شركة كهرباء  21ء حديثة بطول    شبكة كهربا بيت عنانحيث انه يوجد في 
% من البلدة وال تحوي أسالك عارية إال بنسبة ضئيلة 98محافظة القدس ، وتتمتع الشبكة بأنها بوضع جيد وتغطي نسبة 

الى التوسعة المستمرة، معزولة، والشركة تقوم بالصيانة الدورية للشبكة باإلضافة  A B C )حيث أن الكوابل معظمها )
محوالت للبلدة إال انه يوجد مناطق بعيدة بحاجة الى محوالت لرفع الفولتية والتقليل من الفاقد بسبب طول الخط  4 وهناك

 % . 5بنسبة   ABC% ، وبحاجة الى تغيير الخطوط الى 5. وبحاجة الى صيانة واستبدال بعض االعمدة التالفة بنسبة 
 

مناطق التوستع  
 اني  العمر

التاريخ المتوقع 
 للبدء بالتنفيذ

 2018 
 مدة التنفيذ

 4  اعوام 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروعأهداف
 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع
التي يعمل على 

 تحقيقها
   ايصال الكهرباء للمناطق غيتر

  المخدومة.
  رفع الفولتية والمحوالت 
   التشجيع على البناء في منتاطق

 ج

التشجيع على البناء  نسمة  5000 جميع الفئات 
 في مناطق ج
ايصال التيار 

الهربائي للمناطق 
 غير المخدومة

المشاريع التي تمثل  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
متطلبا سابقا 

مكون ل
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 
 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  

 1000*التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة

   الرابعة الثالثة الثانية االولى 
  
   ال يوجد 

    صيانة الشبكة الحالية واستبدال األعمدة التالفة والكوابل غير المعزولة بكوابتل معزولتة
ABC وإضافة محول لرفع الفولتية. توسعة الشبكة لتصل إلى المناطق غير المخدومة 

10 15 15 50 

      
      
       
       

  دوالر1000*90 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروعان متطلبات األراضي )في حال

 البلدية   –خطة التشغيل والصيانة   بعد مكاني والمشروع ليس ذ األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 شركة كهرباء محافظة القدس   الالزمة لتوفيرها؟في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات 

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع هل 

 جهة التنفيذ المقترحة



 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
  البلدية  –قسم الهندسة والمشاريع  شركة كهرباء محافظة القدس 

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

 شركة كهرباء محافظة القدس  االنمائية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
 متوفرة جزئيا متوفرة   مكون البرنامج/المشروعتكاليف تنفيذ 
 غير متوفرة

  ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 
  غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة البشريةالموارد 
 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

  غير مطلوب المنفذةبناء قدرات الجهة 
 ________________________ مطلوب)حدد(:

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 
 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 إيجابية:
 التشجيع على البناء في المناطق المصنفة ج 

 خدمات كهربائية افضل 
 رفع الفولتية في بعض المناطق بإضافة محول
 إيصال التيار الكهربائي للمناطق غير المخدومة

  ال يوجد = سلبية 

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

  عدم  توفير الدعم المالي الكافي ونقص التمويل    تجنيد االموال والمتابعة االستراتيجية مع المموليين المانحيين قبل بوقت 
  شركة الكهرباء  –عدم تعاون الجهات المعنية  التنسيق مع شركة الكهرباء والمواطنين 

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البعد المكاني
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 البعد المكاني : مرفق خريطة البعد المكاني لمناطق توسعة شبكة الكهرباء
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المشاريع  مكونات البرامج/ (: وصف15االداة رقم )
 مشروع مكون برنامج/نموذج وصف   15.1

 مشروع مكون برنامج/ ملخص



 توسعة شبكة المياه مكون البرنامج: اسم 
 

توسعة شتبكة الميتاه وإيصتالها     البرنامج: W/01الرقم:
 لمناطق التوسع العمراني

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
الحياة تعتبر المياه عصب الحياة والتزود بها بالقدر الكافي يوميًا هو حاجة ضرورية لما لذلك من انعكاس على ديمومة 

 . والصحة العامة وصحة الفرد
شبكة المياه الموجودة في البلدة تعتبر شبكة جديدة حيث أن عمرها لم يتجاوز ست سنوات ولكنها بحاجة لتوسعة في بعض 

 مناطق التوسع العمراني.
 كم اليصال المياه لمناطق التوسع العمراني.2من المتوقع أن يتم إضافة خطوط بطول 

مناطق التوستع  
 مراني  الع

التاريخ المتوقع 
 للبدء بالتنفيذ

 2018 
 مدة التنفيذ

 4  اعوام 
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروعأهداف

 مهمشة، ... الخ( 
األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع

التي يعمل على 
 تحقيقها

     ايصال الميتاه للمنتاطق غيتر
  المخدومة.

   التشجيع على البناء في منتاطق
 ج

التشجيع على البناء  نسمة  5000 جميع الفئات 
 في مناطق ج
ايصال المياه 
للمناطق غير 

 المخدومة
المشاريع التي تمثل  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 

متطلبا سابقا 
مكون ل

 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 
 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  

 1000*التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة

   الرابعة الثالثة الثانية االولى 
  
   ال يوجد 

 30 30 30 30 توسعة شبكة المياه لتصل إلى المناطق غير المخدومة 
      
      
       

  دوالر1000*120 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروعان متطلبات األراضي )في حال

 البلدية   –االنمائية  –خطة التشغيل والصيانة   بعد مكاني والمشروع ليس ذ األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 دائرة المياه والصرف الصحي لمنطقة شمال غرب القدس   الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟في حالة عدم توفر األرض، ما هي 

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع هل 

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

  البلدية  –قسم الهندسة والمشاريع  دائرة المياه والصرف الصحي لمنطقة شمال غرب القدس 
 جهة التمويل المقترحة



 جهات أخرى )حدد( المحلية )حدد ما يلي(الهيئة 
 UNDP، KFWسلطة المياه الفلسطينية ، االتحاد األوروبي ، البنك االسالمي للتنمية ،  االنمائية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 متوفرة جزئيا متوفرة   مكون البرنامج/المشروعتكاليف تنفيذ 
 غير متوفرة

 ال نعم قتها المبدئية؟ هل تم الحصول على مواف 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 
 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 إيجابية:
 التشجيع على البناء في المناطق المصنفة ج 

 إيصال المياه للمناطق غير المخدومة

  ال يوجد = سلبية 

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

  عدم  توفير الدعم المالي الكافي ونقص التمويل    تجنيد االموال والمتابعة االستراتيجية مع المموليين المانحيين قبل بوقت 
  دائرة المياه والصرف الصحي  –عدم تعاون الجهات المعنية  التنسيق مع الدائرة بشكل مسبق 

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البعد المكاني
 

 

 

 البعد المكاني يتم تحديده حس  الحاجة في حينه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاريع  مكونات البرامج/ (: وصف
 مشروع مكون برنامج/نموذج وصف   15.1

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
 التزود بسيارة خدمات للبلدية مكون البرنامج:  اسم 

 
 المواصالت والخدمات  البرنامج: TR+R/03الرقم:



 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
يعاني موظفو البلدية من صعوبة التنقل للدوائر والوزارة واعطاء االنذارات واالشراف داخل حدود البلدية والوصول للمواقع بالسرعة 

 المطلوبة ولذلك هناك حاجة لتوفير سيارة حركة وخدمات للبلدية.  
 بلدية بيت عنان 

التاريخ المتوقع 
 للبدء بالتنفيذ

 2019 
 مدة التنفيذ

 1  عام 
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروع أهداف

 مهمشة، ... الخ( 
األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع

التي يعمل على 
 تحقيقها

 توفير سيارة خدمات
 توفير الوقت والجهد

جميع سكان البلدة سوف يستفيدوا من   موظفي البلدية
 قبل البلديةالخدمات المقدمة من 

توفير وانجاز اكثر 
 وتوفير مواصالت

المشاريع التي تمثل  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
متطلبا سابقا 

مكون ل
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 
 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  

 1000*التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة

   الرابعة الثالثة الثانية االولى 
  
   ال يوجد 

 60  شراء سيارة حركة وخدمات للبلدية   
      
      
       
       

  دوالر1000*60 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروعان متطلبات األراضي )في حال

 البلدية   –االنمائية  –خطة التشغيل والصيانة   بعد مكاني والمشروع ليس ذ األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 البلدية   من  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع هل 

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

  البلدية –قسم الهندسة والمشاريع   وزارة الحكم المحلي ، وزارة النقل والمواصالت 
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
، ووزارة الماليةة، البنةك اإلسةالمي، UNDP، صتندوق البلتديات    ––الحكم المحلي   االنمائية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 ، االتحاد األوروبيوزارة النقل والمواصالت 
 متوفرة جزئيا متوفرة   مكون البرنامج/المشروعتكاليف تنفيذ 
 غير متوفرة

 ال نعم قتها المبدئية؟ هل تم الحصول على مواف 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 



 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 
 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 إيجابية:
  توفير  الوقت والمواصالت والجهد والتعب

 وانجاز اكثر

  ال يوجد:سلبية

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

  عدم  توفير الدعم المالي الكافي ونقص التمويل   تجنيد االموال والمتابعة االستراتيجية مع المموليين المانحيين قبل بوقت 
 التنسيق الجيد والمسبق واخذ الموافقات الضرورية عدم تعاون الجهات الرسمية وذات العالقة

 *مكون البرنامج/المشروعل المكانيخارطة البعد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 المشاريع  مكونات البرامج/ (: وصف15االداة رقم )
 :مشروع مكون برنامج/نموذج وصف   15.1

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
 تطوير قطاع التعليم البرنامج: ED/01الرقم:ثانوية للبنات في بيت بناء وتشطيب مدرسة  مكون البرنامج: اسم 



 عنان
 

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
يعتبر قطاع التعليم من اهم قطاعات البنية االجتماعية للبلد ، وخاصة ان التعليم ركيزة االمم والشعوب ، فمع تزايد عدد 

الثانوية حيث كانت تضطر طالبات السكان في البلد وعدد االناث اصبحت البلد بحاجة الى اضافة مدرسة لالناث للمرحلة 
البلدة للذهاب للمدارس في القرى المحيطة وقد تم االتفاق مع وزارة التربية والتعليم على توفير مدرسة ثانوية للبنات 

 وبالتالي قمنا بتوفير مقر مؤقت لحين بناء مدرسة جديدة.
األوقاف في منطقة شعب الجامع بمساحة  هناك حاجة لبناء وتشطيب مدرسة جديدة ثانوية لإلناث على قسم من أرض

 .2م1000

 

 شعب الجامع
التاريخ المتوقع 
 للبدء بالتنفيذ

 2020 
 مدة التنفيذ

 1 عام 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروع أهداف
 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع
التي يعمل على 

 تحقيقها
لمدرسة ثانوية للبنات  مقر دائمايجاد 

 في بيت عنان
توفير المرافق المدرسية المناسبة 

  للمساعدة على التحصيل العلمي

رفع وتطوير  وأهاليهن طالبات  110  طالبات المرحلة الثانوية في البلدة 
 مستوى التعليم 

المشاريع التي تمثل  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
متطلبا سابقا 

مكون ل
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 
 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  

 1000*التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة

   الرابعة الثالثة الثانية االولى 
  
   ال يوجد 

  50   ومكت  استشاري لإلشرافاعداد مخططات وجداول كميات  
 1350   وأعمال خارجية ومالع  2م 1500 بناء مدرسي مساحته  
      
       
       

  دوالر1000*1400 المجموع )باألرقام(
 *والصيانةعملية اإلدارة والتشغيل  *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروعان متطلبات األراضي )في حال

 البلدية   –االنمائية  –خطة التشغيل والصيانة   بعد مكاني والمشروع ليس ذ األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 البلدية ووزارة التربية والتعليم من  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع  هل

 جهة التنفيذ المقترحة



 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
  البلدية  –قسم الهندسة والمشاريع   التربية والتعليم ، مكتب استشاريوزارة 

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

 ، ووزارة المالية، البنك اإلسالمي للتنمية USAID ،UNDP االنمائية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
 متوفرة جزئيا متوفرة   مكون البرنامج/المشروعتكاليف تنفيذ 
 غير متوفرة

  ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

  غير مطلوب قدرات الجهة المنفذةبناء 
 ________________________ مطلوب)حدد(:

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 
 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 إيجابية:
 رفع المستوى التعليمي في البلدة .1
 تخفيف العبء المادي على المواطنين .2

 توفير مناخ دراسي مناسب وحديث للطالبات

 :سلبية

 زيادة أعباء التشغيل والصيانة
 

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

  عدم  توفير الدعم المالي الكافي ونقص التمويل    تجنيد االموال والمتابعة االستراتيجية مع المموليين المانحيين قبل بوقت 
 عدم تعاون الجهات الرسمية وذات العالقة  التنسيق الجيد والمسبق واخذ الموافقات الضرورية 

 *مكون البرنامج/المشروعلالمكانيخارطة البعد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرفق خارطة البعد المكاني لمدرسة بيت عنان الثانوية للبنات:

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المشاريع  مكونات البرامج/ (: وصف15االداة رقم )
 مشروع مكون برنامج/نموذج وصف   15.1

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
توسعة مدرستة االنتا     مكون البرنتامج:  اسم 

 .التابعة لوكالة الغو 
 

 تطوير قطاع التعليم البرنامج: ED/02الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
وحالة من عدم مناس  غير مناخ دراسي  رمما أدى إلى ظهو طالبة، 42هناك اكتظاظ في عدد الطلبة، حيث يبلغ معدل عدد الطالبات في الصف 

، وبما أن مدرسة الوكالة هي المدرسة الوحيدة لإلناث للمرحلة الظروفهذه كادر التعليمي تحت أداء الفي التركيز واالهتمام الدراسي، وضعف 

األساسية في بيت عنان وتشمل الصفوف من الصف األول وحتى الصف التاسع فقط، فهي غير كافية وبحاجة إلضافة غرف صفية إضافية 

 لمدرسة لتحسين بيئة التعليم.ومرافق جديدة ل

 مدرسة وكالة الغوث
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
 2018 

 مدة التنفيذ
 2  عام 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب،  مكون البرنامج/المشروعأهداف
 فئات مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

 رفع المستوى التعليمي في البلدة .1
توفير مناخ دراسي مناسب وحـديث   .2

 الباتللط

 

رفع وتطوير مستوى  نسمة  5000 جميع سكان البلدة
 التعليم 

 تطويرالبنيةالتحتيةللمدارس

المشاريع التي تمثل  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
مكون لمتطلبا سابقا 

 البرنامج/المشروع
 مكون البرنامج/المشروععناصر 

 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  
 1000*التكلفة التقديرية )$( 

 حسب سنوات الخطة
   الرابعة الثالثة الثانية االولى 

  
   ال يوجد 

 200 500 اعداد مخططات وجداول كميات ودراسة عروض واستدراج عرووض   
 إضافة غرف صفية     
  أعمال خارجية ومالع     
 )....أثاث مدرسي وملحقات )مكتبة، ومختبر      
       

  دوالر1000*700 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروعان متطلبات األراضي )في حال

 من البلدية ووكالة الغو   بعد مكاني والمشروع ليس ذ األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع هل 

 جهة التنفيذ المقترحة



 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
  البلدية  –قسم الهندسة والمشاريع  UNRWA  وزارة التربية والتعليم، استشاري تصميم وإشراف ، 

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

 ، االتحاد األوروبي، البنك اإلسالمي(UNDPممولين خارجيين)  االنمائية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
متوفرة جزئيا متوفرة   مكون البرنامج/المشروعتكاليف تنفيذ 

 غير متوفرة 
  ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 
  غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة البشريةالموارد 
 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

  غير مطلوب المنفذةبناء قدرات الجهة 
 ________________________ مطلوب)حدد(:

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 
 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 إيجابية:
 رفع المستوى التعليمي في البلدة 

 توفير مناخ دراسي مناسب وحديث للطالبات 
 

 :سلبية

اعاقة العملية التعليمية بشكل مؤقت نتيجة اعمال تنفيذ 

 المشروع
 

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

  عدم  توفير الدعم المالي الكافي ونقص التمويل    تجنيد االموال والمتابعة االستراتيجية مع المموليين المانحيين قبل بوقت 
 عدم تعاون الجهات الرسمية وذات العالقة  التنسيق الجيد والمسبق واخذ الموافقات الضرورية 

 *مكون البرنامج/المشروعل المكانيخارطة البعد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مرفق خريطة البعد المكاني :

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المشاريع  مكونات البرامج/ (: وصف15االداة رقم )
 مشروع مكون برنامج/نموذج وصف   15.1

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
 بناء طابق إضافي وصيانة للمبنتى  مكون البرنامج: اسم 

 القائم وأعمال خارجية لمدرسة ذكور بيت عنان األساسية
 

 تطوير قطاع التعليم البرنامج: ED/03 الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
مدرسة ذكور بيت عنان األساسية بحاجة لصيانة للمبنى القائم وإضافة طابق يشمل غرف صفية ومختبر علمي ومختبر حاسوب 

 لبعض األعمال الخارجية لألسوار والساحات وذلك لتوفير بيئة تعليمية أفضل للطالب. باإلضافة
تزايد عدد الطالب جعل الحاجة ماسة إلضافة غرف صفية الستيعاب األعداد المتزايدة وتجنب ذهابهم لمدارس خارج القرية مما له 

 أثر في زيادة التكاليف على األهالي والعناء على الطالب.

 بيت عنان
التاريخ المتوقع 
 للبدء بالتنفيذ

 2018 
 مدة التنفيذ

 2  اعوام 
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروع أهداف

 مهمشة، ... الخ( 
األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع

التي يعمل على 
 تحقيقها

 رفع المستوى التعليمي في البلدة 

   دراسـي مناسـب   توفير منـاخ
 البوحديث للط

رفع وتطوير  نسمة   5000 جميع سكان البلدة
 مستوى التعليم 

 

المشاريع التي تمثل  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
متطلبا سابقا 

مكون ل
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 
 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  

 1000*التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة

   الرابعة الثالثة الثانية االولى 
  
   ال يوجد 

 150 250 اعداد مخططات وجداول كميات ودراسة عروض واستدراج عرووض   
  2م 500طابق إضافي بناء     
  خارجية ومالع أعمال     
  (، مختبر حاسوبوملحقات )ومختبر مدرسي  أثاث....      
       

  دوالر1000*400 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروعان متطلبات األراضي )في حال

 البلدية   –االنمائية  –خطة التشغيل والصيانة   بعد مكاني والمشروع ليس ذ األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 البلدية   من  الالزمة لتوفيرها؟في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات 

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع هل

 جهة التنفيذ المقترحة



 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
  البلدية  –قسم الهندسة والمشاريع  وزارة التربية والتعليم ، استشاري للتصميم واإلشراف 

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

 ، ووزارة المالية، البنك اإلسالمي، االتحاد األوروبي (UNDP) االنمائية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
 متوفرة جزئيا متوفرة   مكون البرنامج/المشروعتكاليف تنفيذ 
 غير متوفرة

  ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 
  غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة البشريةالموارد 
 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 
 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 إيجابية:
 رفع المستوى التعليمي في البلدة. 1
 العبء المادي على المواطنين تخفيف. 2
 البتوفير العناء والمواصالت على الط .3
 توفير مناخ دراسي مناسب وحديث للطالبات. 4

 : سلبية

اعاقة العملية التعليمية بشيكل مؤقيت نتيجية اعميال تنفييذ 

 المشروع
 

 مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ 
 التغلب عليهاإجراءات  المخاطر/المعيقات

  عدم  توفير الدعم المالي الكافي ونقص التمويل    تجنيد االموال والمتابعة االستراتيجية مع المموليين المانحيين قبل بوقت 
 عدم تعاون الجهات الرسمية وذات العالقة  التنسيق الجيد والمسبق واخذ الموافقات الضرورية 

 *البرنامج/المشروعمكون ل خارطة البعد المكاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خريطة البعد المكاني:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المشاريع  مكونات البرامج/ (: وصف15االداة رقم )

 مشروع مكون برنامج/نموذج وصف   15.1
 مشروع مكون برنامج/ ملخص

بناء طابق إضافي وصيانة للمبنتى   مكون البرنامج: اسم 
 .خارجية لمدرسة ذكور بيت عنان الثانويةالقائم وأعمال 

 

 تطوير قطاع التعليم البرنامج: ED/04الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
مدرسة ذكور بيت عنان الثانوية بحاجة لصيانة للمبنى القائم وإضافة غرف صفية باإلضافة لبعض األعمال الخارجية لألسوار 

 لتوفير بيئة تعليمية أفضل للطالب.والساحات وذلك 
 بيت عنان

التاريخ المتوقع 
 للبدء بالتنفيذ

 2019 
 مدة التنفيذ

 2  اعوام 
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروع أهداف

 مهمشة، ... الخ( 
األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع

التي يعمل على 
 تحقيقها

 المستوى التعليمي في البلدة رفع 

     توفير منـاخ دراسـي مناسـب
 البوحديث للط

رفع وتطوير  نسمة   5000 جميع سكان البلدة
 مستوى التعليم 

 

المشاريع التي تمثل  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
متطلبا سابقا 

مكون ل
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 
 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  

 1000*التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة

   الرابعة الثالثة الثانية االولى 
  
   ال يوجد 

  200 200  اعداد مخططات وجداول كميات ودراسة عروض  
  2م 500طابق إضافي بناء     
  أعمال خارجية ومالع     
  وملحقات  مدرسي  أثاث      
       

  دوالر1000*400 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروعان متطلبات األراضي )في حال

 البلدية ووزارة التربية والتعليم  بعد مكاني والمشروع ليس ذ األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع هل 



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

  البلدية  –قسم الهندسة والمشاريع  وزارة التربية والتعليم ، مكتب استشاري للتصميم واإلشراف 
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 ، ووزارة المالية، البنك اإلسالمي، االتحاد األوروبي  UNDP االنمائية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 متوفرة جزئيا متوفرة   مكون البرنامج/المشروعتكاليف تنفيذ 
 غير متوفرة

 ال نعم لمبدئية؟ هل تم الحصول على موافقتها ا 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة متوفرة جزئيا   متوفرة دراسات/مخططات 

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 
 *مكون البرنامج/المشروع اآلثار المتوقعة لتنفيذ

 إيجابية:
 رفع المستوى التعليمي في البلدة. 1
 تخفيف العبء المادي على المواطنين. 2
 البتوفير العناء والمواصالت على الط .4
 توفير مناخ دراسي مناسب وحديث للطالبات. 4

 : سلبية

اعاقة العملية التعليمية بشيكل مؤقيت نتيجية اعميال تنفييذ 

 المشروع
 

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

  عدم  توفير الدعم المالي الكافي ونقص التمويل    تجنيد االموال والمتابعة االستراتيجية مع المموليين المانحيين قبل بوقت 
 عدم تعاون الجهات الرسمية وذات العالقة  التنسيق الجيد والمسبق واخذ الموافقات الضرورية 

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البعد المكاني
 

 

 



 مرفق خريطة البعد المكاني:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المشاريع  مكونات البرامج/ (: وصف15االداة رقم )
 مشروع مكون برنامج/نموذج وصف   15.1

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
ارشتادية  تقويتة ودورات  دورات  مكون البرنامج: اسم 

لمكافحة التسرب من المدارس واهمية التعلتيم المهنتي   
فتي   لشباب والشاباتودورات تدريبية مختلفة لوالحرفي 

 البلدة
 

 تطوير قطاع التعليم البرنامج: ED/05الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
األكاديمي يحتاج الطالب لدورات تقوية ودورات إرشادية لمكافحة التسرب من المدارس وكذلك دورات توعية بالتوازي مع التعليم 

 بأهمية التعليم المهني والحرفي لطالب المدارس.
 هناك حاجة لعمل دورات تدريبية في مختلف المجاالت الضرورية مثل الدفاع المدني واإلسعافات األولية وغيرها.

 بيت عنان
التاريخ المتوقع 
 للبدء بالتنفيذ

 2018 
 مدة التنفيذ

 4  اعوام 
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروعأهداف

 مهمشة، ... الخ( 
األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع

التي يعمل على 
 تحقيقها

 رفع المستوى التعليمي في البلدة 
 

رفع وتطوير  نسمة   5000 جميع سكان البلدة
 مستوى التعليم 

 
المشاريع التي تمثل  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 

متطلبا سابقا 
مكون ل

 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 
 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  

 1000*التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة

   الرابعة الثالثة الثانية االولى 
  
   ال يوجد 

  5 5 5 5 دورات ومطبوعات ونشرات وضيافة وقرطاسية 
      
      
       
       

  دوالر1000*20 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروعان  متطلبات األراضي )في حال

 البلدية   –االنمائية  –خطة التشغيل والصيانة   بعد مكاني والمشروع ليس ذ األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع هل 



 
 

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

  قسم الهندسة والمشاريع  –قسم الشؤون اإلدارية   مجلس أولياء األمور ، مؤسسات المجتمع المحلي 
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 وزارة التربية والتعليم ، المجتمع المحلي، ...  االنمائية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 متوفرة جزئيا متوفرة   مكون البرنامج/المشروعتكاليف تنفيذ 
 غير متوفرة

 ال نعم لمبدئية؟ هل تم الحصول على موافقتها ا 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 
 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 إيجابية:
 رفع المستوى التعليمي في البلدة 

 

 :سلبية

 ال يوجد 
 

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

  عدم  توفير الدعم المالي الكافي ونقص التمويل    تجنيد االموال والمتابعة االستراتيجية مع المموليين المانحيين قبل بوقت 
 عدم تعاون الجهات الرسمية وذات العالقة  التنسيق الجيد والمسبق واخذ الموافقات الضرورية 

 *البرنامج/المشروعمكون ل خارطة البعد المكاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المشاريع  مكونات البرامج/ (: وصف15االداة رقم )
 مشروع مكون برنامج/نموذج وصف   15.1

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
دونم مةن األراضةي  100استصالح  : مكون البرنامج اسم 

 الزراعية
 

 قطاع الزراعةوتنمية  تطوير:  البرنامج AG/01الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
  تعتبر بلدة بيت عنان األوفر حظا في مساحة األراضي في المنطقة حيث أن المساحة المستغلة للبناء محدودة وبقية األراضي فارغة

لتصبح منتجة تساعد في وتصلح للزراعة لذلك يجب العمل على تشجيع المواطنين على استصالح أراضيهم واستغالل هذه األراضي 

 تحسين الوضع اإلقتصادي ألصحابها خاصة ذوي الدخل المحدود.
 .تشمل عملية االستصالح قالبة األرض وبناء سالسل حجرية وحراثة األرض وتوفير األشتال الزراعية وزراعتها 

 

 بيت عنان 
التاريخ المتوقع 
 للبدء بالتنفيذ

 2018 
 مدة التنفيذ

 4 اعوام 
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروعأهداف

 مهمشة، ... الخ( 
األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع

التي يعمل على 
 تحقيقها

 تشجيع االستثمار المحلي 

 استصالح األراضي الزراعية 
 التصحر واالنجراف حمايتها منو

  عميييل فيييي مجيييال ال زييييادة فييير

 الزراعة

رفع المستوى  نسمة    5000 جميع فئات المجتمع 

 االقتصادي للسكان

حماية االراضي من 

 التصحر واالنجراف

توفير فرص عمل 

 في مجال الزراعة
المشاريع التي تمثل  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 

متطلبا سابقا 
مكون ل

 البرنامج/المشروع

 البرنامج/المشروعمكون عناصر 
 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  

 1000*التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة

   الرابعة الثالثة الثانية االولى 
  
   ال يوجد 

 30 30 30 10 قلب وحراثة األراضي وتشييكها وبناء سالسل حجرية وتوفير أشتال وبذور للزراعة 
      
      
       
       

  دوالر1000*100 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروعان  متطلبات األراضي )في حال

 البلدية   –االنمائية  –خطة التشغيل والصيانة   بعد مكاني والمشروع ليس ذ األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 البلدية   من  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   لم يتم االتفاق بعد على الموقع  العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع هل 

 



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

  وزارة الزراعة ،اإلغاثة الزراعية ، الجمعيات الزراعية والتطويرية البلدية –قسم الهندسة والمشاريع 
 

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

  وزارة الزراعة ، اإلغاثة الزراعية ، وزارة المالية، البنك االسالمي للتنمية  االنمائية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
 متوفرة جزئيا متوفرة   مكون البرنامج/المشروعتكاليف تنفيذ 
 غير متوفرة

  ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المصاد
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

  غير مطلوب قدرات الجهة المنفذةبناء 
 ________________________ مطلوب)حدد(:

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 
 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 :إيجابية 
  تشجيع االستثمار المحلي 

 حمايتها منواستصالح األراضي الزراعية 

 التصحر واالنجراف

 عمل في مجال الزراعةزيادة فرص ال 
 تحسين دخل المواطنين ذوي الدخل المحدود 

 

 :سلبية

 ال يوجد  
 

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

  عدم  توفير الدعم المالي الكافي ونقص التمويل    تجنيد االموال والمتابعة االستراتيجية مع المموليين المانحيين قبل بوقت 
 عدم تعاون الجهات الرسمية وذات العالقة  التنسيق الجيد والمسبق واخذ الموافقات الضرورية 

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البعد المكاني
 

 

ال يمكن تحديد البعد المكاني في الوقت الحالي ألنه يعتمد على عدة عوامل متعلقة بالمواطنين والممول وطبيعة األرض 

 وغيرها ...

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 المشاريع  مكونات البرامج/ (: وصف15االداة رقم )
 :مشروع مكون برنامج/نموذج وصف   15.1

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
 للبئر 3م 60 بئر 20حفر وإنشاء  : مكون البرنامج اسم 

 
 قطاع الزراعةوتنمية  تطوير:  البرنامج AG/02الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
  الزراعية لمياه الري وخاصة للمزروعات المروية وبسبب بعد األراضي الزراعية عن المنطقة السكنية المزودة بشكة تحتاج األراضي

المياه لذلك ال بد من توفير آبار جمع لمياه األمطار الستغاللها في ري األراضي الزراعية وخالل األربع سنوات القادمة سيتم العمل 

 امها في ري بعض األراضي الزراعية في البلدة.بئر لغرض استخد 20على حفر وبناء 

 بدو  
التاريخ المتوقع 
 للبدء بالتنفيذ

 2018 
 مدة التنفيذ

 4  اعوام 
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروعأهداف

 مهمشة، ... الخ( 
األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع

 يعمل على تحقيقها
  تشجيع االستثمار المحلي في

في كافة المجاالت وخاصة 

 الزراعة

 رفع المستوى االقتصادي للسكان 
 

  الري لألراضي  توفير مياه

 الزراعية.

 جميع سكان البلدة  5000 نسمة   رفع
المستوى 

االقتصادي 

 للسكان

  حماية

االراضي 

من التصحر 

 واالنجراف

   توفير فر

عمل في 
مجال 

 الزراعة

المشاريع التي تمثل  التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
مكون لمتطلبا سابقا 

 البرنامج/المشروع
 مكون البرنامج/المشروععناصر 

 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  
 1000*التكلفة التقديرية )$( 

 حسب سنوات الخطة
   الرابعة الثالثة الثانية االولى 

  
   ال يوجد 

  35 35 35 35 للبئر 3م 60بئر جمع لمياه األمطار سعة  20حفر وإنشاء وتجهيز 
      
      
       
       

  دوالر1000*140 المجموع )باألرقام(
 *والصيانةعملية اإلدارة والتشغيل  *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروعان متطلبات األراضي )في حال

 البلدية   –االنمائية  –خطة التشغيل والصيانة   بعد مكاني والمشروع ليس ذ األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 البلدية   من  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟



   لم يتم االتفاق بعد على الموقع   ؟العائد المادي السنوي المتوقع)$( 
 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع هل 

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

  الزراعة ، اإلغاثة الزراعية، الجمعيات الزراعية والتطويريةوزارة  البلدية  –قسم الهندسة والمشاريع 
  

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

  وزارة الزراعة ، اإلغاثة الزراعية، وزارة المالية، البنك اإلسالمي للتنمية  االنمائية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
متوفرة جزئيـا  متوفرة   مكون البرنامج/المشروعتكاليف تنفيذ 

 غير متوفرة 
  ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 
 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 :إيجابية 
 تشجيع االستثمار المحلي 

 حمايتها منواستصالح األراضي الزراعية 

 التصحر واالنجراف

 عمل في مجال الزراعةزيادة فرص ال 
 

  ال يوجد  :سلبية

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

  عدم  توفير الدعم المالي الكافي ونقص التمويل    تجنيد االموال والمتابعة االستراتيجية مع المموليين المانحيين قبل بوقت 
 عدم تعاون الجهات الرسمية وذات العالقة  التنسيق الجيد والمسبق واخذ الموافقات الضرورية 

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البعد المكاني
 

 

 من الصع  تحديد البعد المكاني في الوقت الحالي نظراً العتماد موقع المشروع على عدة عوامل.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 
 
 
 

 خطط التنفيذ، والمتابعة والتقييم -9
 خطة التنفيذ -
 والتقييمخطة المتابعة  -

 



 السنوية التنفيذ ةخط (:14االداة رقم )
 مصفوفة خطة التنفيذ السنوية 14.1

 

ج 
نام
لبر
م ا
اس

ور
مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو
قم 
ر

 

 
 

التكلفتتتتة 
 Xالتقديريتتة 

1000$ 

تحضيرات  للتمويلالجهة المرشحة  الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
الزمة للتنفيذ 
)دراسات 
جدوى/ 
مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

الهيئة  الصرف الربع سنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثال 

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 الجهة

حدد بند  دورها
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

قيمة  حدد الجهة
 المساهمة

الت
اص
مو
وال
ق 
طر
ال

 
EI

/0
1

 

 TR+R/01 إعادة تأهيل طرق داخلية 

300 

صتندوق   الهندسة √ √  
 البلديات

الحكتتتم 
 المحلي

اشتترا
 ف

صتتندوق   
 البلديات

الحكتتتم 
 المحلي

 وثائق العطاء 300000

  300000            المجموع الجزئي

باء
هر
الك

 EI
/0

3
 

شتتركة   الهندسة √    ELE/01 10 توسعة شبكة الكهرباء
 الكهرباء

إشتترا
ف 

 وتنفيذ

شتتتركة   
 الكهرباء

10000  

  10000            المجموع الجزئي

ياه
الم

 EI
/0

4
 

 
 توسعة شبكة المياه

 
 

 

 
W/01 

 
30 

دائتتترة  الهندسة √ √  
الميتتتاه 
والصرف 
 الصحي

إشتترا
 ف

 تنفيذ

 ستتتلطة  
الميتتتاه 
 الفلسطينية

30000  

  30000            المجموع الجزئي

               ..…مجموع اإلنفاق الكلي للعام 

 
  



ج 
نام
لبر
م ا
اس

ور
مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو
قم 
ر

 

 
 

التكلفتتتتتة 
 Xالتقديريتتة 

1000$ 

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

الهيئة  الصرف الربع سنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثال 

الربع 
 الرابع

 
حدد 
القسم 
 المعني

حدد بند  دورها حدد الجهة
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

قيمة  حدد الجهة
 المساهمة

عة
زرا
ال

 EC
/0

1
 

 استصالح أراضي زراعية
 

AG/01 10    √ 
√ 

وزارة  الهندسة
 الزراعة

اشتترا
 ف

وزارة   
 الزراعة

10000  

وزارة  الهندسة √    AG/02 35 حفر وانشاء آبار زراعية
 الزراعة

اشتترا
 ف

وزارة   
 الزراعة

35000  

               

  45000            المجموع الجزئي

ليم
لتع
ى ا
ستو

ع م
رف

 
 

SO
\01

 

صيانة مدرسة الوكالة وإضافة غرف 
 صفية

ED/02 
500 

وزارة  الهندسة √ √  
 التربيةو

UNRWA 

اشتترا
ف و 
 تنفيذ

  UNRW
A 

500000  

بناء طابق إضافي وصيانة 
وأعمال خارجية للمبنى القائم 

لمدرسة ذكور بيت عنان 
 األساسية

ED/03 

250 

   
√ 

 
√ 

وزارة  الهندسة
التربيتتتتة 

 والتعليم

إشتترا
ف 

 وتنفيذ

وزارة   
التربيتتتة 

 والتعليم

250000  

 ED/05 عمل دورات تقوية وإرشاد وتدريب
5 

وزارة  اإلدارة √   
التربيتتتتة 

 والتعليم  

اشتترا
 ف

 مؤسسات 2500 االنمائية
 البلدة

2500  

  752500  2500          المجموع الجزئي

  1137500  2500           ..…مجموع اإلنفاق الكلي للعام 

 
  



 
ك ذات الطابع الربحي، والبعض اآلخر يكـون  المشاريع على طبيعة المكون/المشروع نفسه وعلى طبيعة الجهة المقترحة للتنفيذ؛ وبشكل عام تكون بعضها بحاجة إلى دراسة جدوى وخصوصا تلالتحضيرات الالزمة لتنفيذ مكونات البرامج/ 

 بحاجة إلى كتابة مقترح تفصيلي وخصوصا إذا
 

  

ج 
نام
لبر
م ا
اس

ور
مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو
قم 
ر

 

 
 

التكلفتتتتتة 
 Xالتقديريتتة 

1000$ 

تحضيرات الزمة  المرشحة للتمويلالجهة  الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2019خطة العام 
للتنفيذ )دراسات 
جدوى/ مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثال 

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 الجهة

 حدد الجهة قيمة المساهمة حدد بند الموازنة دورها
قيمة 
 المساهمة

الت
اص
مو
وال
ق 
طر
ال

 
EI

\01
 

 إعادة تأهيل طرق داخلية
TR+R/01 300   √ √ وزارة      الهندسة

الحكتتتتم 
 المحلي

 وثائق العطاء 300000

وزارة  الهندسة   TR+R/02 100     شق طرق زراعية
 الزراعة

اشرا
 ف

وزارة   
 الزراعة

100000  

الحكتتم  المالية   TR+R/03 60     التزود بسيارة خدمات للبلدية
 المحلي

إشرا
 ف

الحكتتتتم   
 المحلي

60000  

  460000            المجموع الجزئي

باء
هر
الك

 EI
/0

3
 

 ELE/01 وتوسعة شبكة الكهرباءصيانة 
15 

شتتركة  الهندسة  √ √ 
 الكهرباء

شتتتتركة    
 الكهرباء

15000  

  15000            المجموع الجزئي

ياه
الم
كة 
شب

 
EI

/0
4

 
 

دائتترة   √ √   W/01 30 توسعة شبكة المياه
الميتتاه 
والصتر 

ف 
 الصحي

تنفيذ 
و 

إشرا
 ف

ستتتتلطة   
 المياه

30000  

  30000            المجموع الجزئي

EC
/0

1
 

 استصالح أراضي زراعية
 

AG/01 
30 

   √ 
 

وزارة  الهندسة 
 الزراعة

اشرا
ف 

 وتنفيذ

وزارة   
 الزراعة

30000  

 AG/02 حفر وإنشاء آبار زراعية
35 

   √  وزارة  الهندسة
 الزراعة

إشرا
ف 

 وتنفيذ

وزارة   
 الزراعة

35000  

  65000            المجموع الجزئي

               ..…مجموع اإلنفاق الكلي للعام 



 
  

ج 
نام
لبر
م ا
اس

ور
مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

ر
وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو
قم 

 

 
 

التكلفتتتتتة 
 Xالتقديريتتة 

1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2019خطة العام 
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثال 

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 دورها الجهة

حدد بند 
 حدد الجهة قيمة المساهمة الموازنة

قيمة 
 المساهمة

ليم
لتع
ى ا
ستو

ع م
رف

 
 

SO
\01

 

 ED/02 صيانة مدرسة الوكالة وإضافة غرف صفية
200 

  √    UNR
WA 

  UNRWA 200000   اشراف  

 ED/03 صيانة المدرسة األساسية وإضافة طابق
 
 

150 
     وزارة  الهندسة

التربية 
 والتعليم

وزارة    اشراف 
 التربية

150000  

صيانة المدرسة الثانوية للذكور وإضافة 
 غرف 

ED/04 
200 

وزارة  الهندسة √ √  
التربية 
 والتعليم

وزارة    إشراف
التربيتتتة 

 والتعليم

200000  

 ED/05 دورات تقوية وإرشاد وتدريب
5 

وزارة  اإلدارة √ √  
التربية 
 والتعليم

مؤسستتات  2500 اإلنمائية إشراف
 البلدة

2500  

  552500  2500          الجزئيالمجموع 

لبة
لص
ت ا
فايا
الن

 
EI

/0
2

 

 
 
 
 
 
 
 

SW/01 8  √ √     مجلتس
النفايات 
 الصلبة

مجلتتتس    تنفيذ
النفايتتتات 

 الصلبة

8000  

  8000            المجموع الجزئي

  1130500  2500           ..…مجموع اإلنفاق الكلي للعام 



ج 
نام
لبر
م ا
اس

ور
مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو
قم 
ر

 

 
 

التكلفتتتتتة 
 Xالتقديريتتة 

1000$ 

تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2020خطة العام 
الزمة للتنفيذ 
)دراسات 
جدوى/ 
مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

الهيئة  غير الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثال 

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 الجهة

دوره
 ا

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

قيمة  حدد الجهة
 المساهمة

الت
اص
مو
وال
ق 
طر
ال

 
EI

\01
 

 إعادة تأهيل طرق داخلية
TR+R/01 300   √ √ وزارة      الهندسة

الحكتتتم  
 المحلي

 وثائق العطاء 300000

وزارة  الهندسة   TR+R/02 100     شق طرق زراعية
الزراع

 ة

اشرا
 ف

وزارة   
 الزراعة

100000  

  400000            المجموع الجزئي

باء
هر
الك

 EI
/0

3
 

 ELE/01 وتوسعة شبكة الكهرباءصيانة 
15 

شتتركة  الهندسة  √ √ 
الكهربا

 ء

شتتتركة    
 الكهرباء

15000  

  15000            المجموع الجزئي

ياه
الم
كة 
شب

 
EI

/0
4

 
دائتترة   √ √   W/01 30 توسعة شبكة المياه 

الميتتاه 
والصر
ف 

 الصحي

تنفيذ 
و 

إشرا
 ف

ستتتلطة   
 المياه

30000  

  30000            الجزئيالمجموع 

عة
زرا
ال

 EC
/0

1
 

 استصالح أراضي زراعية
 

AG/01 

30 

   √ 
 

وزارة  الهندسة 
الزراع

 ة

اشرا
ف 
وتنف
 يذ

وزارة   
 الزراعة

30000  

 AG/02 حفر وإنشاء آبار زراعية

35 

   √  وزارة  الهندسة
الزراع

 ة

إشرا
ف 
وتنف
 يذ

وزارة   
 الزراعة

35000  

  65000            المجموع الجزئي

               ..…مجموع اإلنفاق الكلي للعام 

 
 

اآلخر يكـون  تكون بعضها بحاجة إلى دراسة جدوى وخصوصا تلك ذات الطابع الربحي، والبعض التحضيرات الالزمة لتنفيذ مكونات البرامج/ المشاريع على طبيعة المكون/المشروع نفسه وعلى طبيعة الجهة المقترحة للتنفيذ؛ وبشكل عام 
 بحاجة إلى كتابة مقترح تفصيلي وخصوصا إذا

  



 
  

ج 
نام
لبر
م ا
اس

ور
مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو
قم 
ر

 

 
 

التكلفتتتتتة 
 Xالتقديريتتة 

1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2020خطة العام 
للتنفيذ )دراسات 

 جدوى/
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثال 

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 دورها الجهة

حدد بند 
 حدد الجهة قيمة المساهمة الموازنة

قيمة 
 المساهمة

ليم
لتع
ى ا
ستو

ع م
رف

 
SO

/0
1

 

 ED/01 بناء وتشطيب مدرسة ثانوية للبنات

1400 

        وزارة  الهندسة
التربية 
 والتعليم

وزارة    إشراف
التربيتتتة 
والتعلتتتيم 
/ممتتولين 
 خارجيين

1400000  

صيانة المدرسة الثانوية للذكور وإضافة 
 غرف 

ED/04 
200 

وزارة  الهندسة √ √  
التربية 
 والتعليم

وزارة    إشراف
التربيتتتة 

 والتعليم

200000  

 ED/05 دورات تقوية وإرشاد وتدريب
5 

وزارة  اإلدارة √ √  
التربية 
 والتعليم

مؤسستتات  2500 اإلنمائية إشراف
 البلدة

2500  

  1602500  2500          المجموع الجزئي

لبة
لص
ت ا
فايا
الن

 
EI

/0
2

 

 
 
 
 
 
 
 

SW/01 8  √ √     مجلتس
النفايات 
 الصلبة

مجلتتتس    تنفيذ
النفايتتتات 

 الصلبة

8000  

  8000            المجموع الجزئي

  2120500  2500           ..…مجموع اإلنفاق الكلي للعام 



 
 

يكـون  نفسه وعلى طبيعة الجهة المقترحة للتنفيذ؛ وبشكل عام تكون بعضها بحاجة إلى دراسة جدوى وخصوصا تلك ذات الطابع الربحي، والبعض اآلخر التحضيرات الالزمة لتنفيذ مكونات البرامج/ المشاريع على طبيعة المكون/المشروع 
 بحاجة إلى كتابة مقترح تفصيلي وخصوصا إذا

  

ج 
نام
لبر
م ا
اس

ور
مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو
قم 
ر

 

 
 

التكلفتتتتتة 
 Xالتقديريتتة 

1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2021خطة العام
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثال 

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 حدد الجهة قيمة المساهمة حدد بند الموازنة دورها الجهة

قيمة 
 المساهمة

الت
اص
مو
وال
ق 
طر
ال

 
EI

\01
 

 إعادة تأهيل طرق داخلية
TR+R/01 300   √ √ وزارة      الهندسة

الحكتتتتم 
 المحلي

 وثائق العطاء 300000

وزارة  الهندسة   TR+R/02 100     طرق زراعيةشق 
 الزراعة

اشرا
 ف

وزارة   
 الزراعة

100000  

  400000            المجموع الجزئي

باء
هر
الك

 EI
/0

3
 

 ELE/01 وتوسعة شبكة الكهرباءصيانة 
50 

شتتركة  الهندسة  √ √ 
 الكهرباء

شتتتتركة    
 الكهرباء

50000  

  50000            المجموع الجزئي

ياه
الم
كة 
شب

 
EI

/0
4

 
دائتترة   √ √   W/01 30 توسعة شبكة المياه 

الميتتاه 
والصتر 

ف 
 الصحي

تنفيذ 
و 

إشرا
 ف

ستتتتلطة   
 المياه

30000  

  30000            المجموع الجزئي

عة
زرا
ال

 EC
/0

1
 

 استصالح أراضي زراعية
 

AG/01 
30 

   √ 
 

وزارة  الهندسة 
 الزراعة

اشرا
ف 

 وتنفيذ

وزارة   
 الزراعة

30000  

 AG/02 حفر وإنشاء آبار زراعية
35 

   √  وزارة  الهندسة
 الزراعة

إشرا
ف 

 وتنفيذ

وزارة   
 الزراعة

35000  

  65000            المجموع الجزئي

               ..…مجموع اإلنفاق الكلي للعام 



 
 
 
 
 
 
 
 
 ا
 
 

  

ج 
نام
لبر
م ا
اس

ور
مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو
قم 
ر

 

 
 

التكلفتتتتتة 
 Xلتقديريتتة ا

1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2021خطة العام 
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثال 

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 دورها الجهة

حدد بند 
 حدد الجهة قيمة المساهمة الموازنة

قيمة 
 المساهمة

ليم
لتع
ى ا
ستو

ع م
رف

 
SO

/0
1

 

 ED/05 دورات تقوية وإرشاد وتدريب

5 

وزارة  اإلدارة √ √  
التربية 
 والتعليم

مؤسستتات  2500 اإلنمائية إشراف
 البلدة

2500  

  2500  2500          المجموع الجزئي

لبة
لص
ت ا
فايا
الن

 
EI

/0
2

 

 
 
 
 
 
 
 

SW/01 8  √ √     مجلتس
النفايات 
 الصلبة

 مجلتتتس   تنفيذ
النفايتتتات 

 الصلبة

8000  

  8000  2500          المجموع الجزئي

  555500  2500           ..…مجموع اإلنفاق الكلي للعام 



المشاريع مكونات البرنامج/ البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

الجهة المسئولة عن 
متابعة قياس 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر

 مجال البيئة والبنى التحتية

إعتتادة تأهيتتل طتترق  الطرق والمواصالت
 داخلية 

ك6.75 كم5 الطرق المعبدة وبحالة جيدة
 م

ك8.5
 م

10.2
 كم5

طتتول الطتترق  البلدية كم12
وفتق  المعبدة 
 الهيكلي

 البلدية

شتتق وتأهيتتل طتترق 
 زراعية

19.2 كم18 الطرق الزراعية المشقوقة 
 كم5

20.5
 كم

21.7
 كم5

طتتول الطتترق  البلدية كم23
 الزراعية
 المؤهلة

 البلدية

شراء ستيارة ختدمات   
 للبلدية

 البلدية السيارة البلدية 1 1 1 0 0 امتالك البلدية سيارة

  النفايات الصلبة
 شراء حاويات 

عدد الحاويات الحديديتة ستعة   
 كوب1
 

عدد الحاويتات   البلدية 100 84 67 50 50
 الحالية

 البلدية

عدد الحاويات البالستيكية سعة 
 لتر240
 

عدد الحاويتات   البلدية 200 150 100 50 50
 الحالية

 البلدية

  الكهرباء
توسعة وصيانة شبكة 

 الكهرباء

ك21.2 كم 21 طول شبكة الكهرباء المؤهلة
 م

21.5
 كم

21.8
 كم

شتتتتتركة  كم22.1
 الكهرباء

 شركة الكهرباء طول الشبكة

عدد المحوالت المغذية لشتبكة  
 الكهرباء

شتتتتتركة  5 4 4 4 محوالت  4
 الكهرباء

 شركة الكهرباء عدد المحوالت 

 المياه 
 

 

ك13.5 كم 13 طول شيكة المياه المؤهلة  توسعة سبكة المياه 
 م

14.5 كم14
 كم

دائرة الميتاه   كم 15
والصتتترف 

 الصحي

طتتول شتتبكة 
 المياه 

دائتترة الميتتاه 
والصتتتتترف 

 الصحي
 المحلي االقتصاد تنمية مجال



المشاريع مكونات البرنامج/ البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

الجهة المسئولة عن 
متابعة قياس 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر

دونم من  100استصالح  الزراعة                                    
االراضي الزراعية وتشمل 

قالبة االرض وبناء 
سالسل حجرية وحراثة 
االرض وتوفير االشتال 
 الزراعية وزراعتها .

مساحة االراضي  البلدية 3100 3070 3040 3010 دونم  3000 المستصلحةاالراضي 
 المستصلحة

البلديتتتة ووزارة 
 الزراعة

بئر  20وانشاء  حفر
 للبئر 3م60زراعي سعة 

 

البلديتتتة ووزارة  عدد االبار الزراعية  البلدية 76 71 66 61 56 عدد االبار الزراعية 
 الزراعة

 ةاالجتماعي التنمية مجال

بناء وتشطيب مدرستة   رفع مستوى التعليم 
 ثانوية للبنات

البلديتتتة ووزارة  عدد المدارس البلدية 1 1 0 0 0 عدد المدارس الثانوية للبنات 
 التربية

توسعة مدرسة االنتا   
االساسية التابعة لوكالة 

 الغو 
 

زيادة  عدد الغرف الصفية 
 للمدرسة 

 غرفة  16
 قاعات6+

20 
 غرفة

22 
 غرفة 

عتتدد الغتترف   االونروا  22 22
الصتتفية فتتي  
 مدرسة الوكالة 

 البلدية واالونروا
 

 

بنتتاء طتتابق اضتتافي 
وصيانة المبنى القتائم  
واعمتتتال خارجيتتتة 
لمدرسة ذكتور بيتت   

 عنان االساسية

عدد الغرف الصفية في مدرسة 
 بيت عنان االساسية 

البلدية  ووزارة  9 9 9 8 6
 التربية والتعليم 

عتتدد الغتترف  
 الصفية 

البلدية  ووزارة 
 التربية والتعليم

اضافة غرف صفية 
وصيانة للمبنى القائم 

واعمال خارجية 
لمدرسة ذكور بيت 

 عنان الثانوية 

عدد الغرف الصفية في مدرسة 
 الذكور الثانوية 

البلدية  ووزارة  14 14 12 10 10
 التربية والتعليم

عتتدد الغتترف  
 الصفية

ووزارة البلدية  
 التربية والتعليم



المشاريع مكونات البرنامج/ البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

الجهة المسئولة عن 
متابعة قياس 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر

 

دورات تقويتتة ودورات 
ارشتتادية لمكافحتتة  
التسرب من المتدارس  
واهمية التعليم المهنتي  
والحرفتتتتي ودورات 
تدريبية مختلفة للشباب 

 والشابات في البلدة

انخفاض نسبة التسرب في 
 المدارس 

وزيادة عدد المستفيدين من دورات 
 التقوية ودورات التثقيف 

طالب 
 المدارس

طتتالب 
 المدارس

طتتالب 
 المدارس

طتتالب 
 المدارس

طتتالب 
 المدارس

المدارس ووزارة 
التربية ومجلس 

 اولياء االمور

نستبة التستترب  
وزيادة التوعي  
وعدد المستفيدين 

 من الدورات 

المدارس ووزارة 
التربية ومجلس 
 اولياء االمور

 
 

 المالحق:  -10
 التقرير التشخيصي -
 وصف مكونات مشاريع السنة االولى -

 
 


