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 الملخص التنفيذي .1

 الخطة التنموية المحلية بإعداداللجان التي شاركت  .1.1

ي مواطنو سات المشتركة ومجتمع ومؤسالبلدية افر جهود ضبت المشتركة المتحدة  لمنطقة البلدية تم إعداد الخطة التنموية المحلية
 يةعة العالموبإشراف ائتالف المجمو ، وصندوق تطوير وإقراض البلديات ، وبدعم من وزارة الحكم المحليةببلداتها األربعمنطقة ال

طيط للجنة التخطيط المحلي وفريق التخ العمل الدؤوبومن خالل  ،لخدمات األعمالمزايا "معالم " و  للهندسة واالستشارات
 :على النحو التالي التخطيط جان لت لشك كانت قد حيث ،األساسي ولجان المجاالت التنموية ولجنة أصحاب العالقة

 لجنة التخطيط التنموي 

 االسم اسم المؤسسة
 حسام ابو مريم رئيس البلدية المشتركة

 محمود ربايعة مقاول

 شحادة سماره تاجر

 وائل ارشيد موظف في محافظة جنين

 

  

 فريق التخطيط األساسي

 االسم اسم المؤسسة
 نعيرات جمال  المدير االداري / منسق الخطه االستراتيجية 

 أحمد سيف البلدية المشتركة –المدير المالي 

 ماجد نعيرات مدير خدمات الجمهور والصحة

 صابر قاللوة مدير بنك فلسطين

 سيرين نعيرات التنمية االجتماعية

 نور الدين جرار محامي

 رجائي نجم محامي

 حسن برهم محاسب

 رجا العمري  مدير الدائرة الهندسية
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 ت التنمويةلجان المجاال

 : لجنة البيئة والبنى التحتية -أ

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم

 هندسة ديكور جامعة النجاح  ين فرح سدكتور ح 1

 مساح بلدية ميثلون  م. حسين ابو عصفور  2

 تاجر مجتمع محلي  فريد مبدا سماره  3

 مراقب ابنية  مجلس سيريس عدلي سالم اقطيط 4

 ادراه  مجتمع محلي نشد زقزوق م 5

 موظف مجلس خدمات المياه  محمود حكم محمود 6

 تاجر البلدية المتحدة  نايف جليل قاللوه 7

 تاجر مجلس صير حسين محمد ارشيد 8

 مهندس مدني مجتمع محلي م. ايوب ماهر ابو علي 9

 مهندس مدني الحكم المحلي  م. غسان صبري برهم  10

 سائق عمومي البلدية المتحدة  موداحمد فريد مح 11

  مجتمع محلي/سيريس محمود ابراهيم علي محمود 12

  مجتمع محلي/سيريس خالد رفيق عواد 13

 موظف متقاعد مجتمع محلي/ الجديدة  لطفي قاسم قاللوه 14

 مزارع  مجتمع محلي/ الجديدة حسن اسماعيل قاللوه 15

 سائق مجلس الجديدة سامي امين قشتم 16

 موظف متقاعد مجلس الجديدة عادل توفيق قاللوه  17

 مزارع مجتمع محلي/الجديدة حافظ امين  18
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 مزارع مجتمع محلي/الجديدة سميح جودت 19

 مزارع مجتمع محلي/الجديدة نايف نعيم  20

 

   المحلي: االقتصادلجنة  -ب

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم

 اداره  لبلدية المتحدةا احمد فهد سيف 1

 محاسبه مجتمع محلي/ ميثلون  جمال يوسف ربايعه  2
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 محاسبه دائرة الضريبة/الجديدة فتحي ابراهيم ابو مريم 9

 اداره  موظف متقاعد/ ميثلون  فواز صالح نعيرات  10
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 ناشطه نسويه  مجلس سيريس الئقه محمد قطيط 10

 لغات مجتمع محلي  وفاء ابراهيم عواد 11
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 قدمةم  .2

 خصائص ألهم خارطة تحليلية يقدم( 2021-2018) لألعوام المشتركةلمنطقة البلدية  التنموية المحلية الخطة محتوى  إن
 ترحة، وخططالمق  البرامج والمشاريعو  التنموية، أهدافهاو  ، أهم القضايا ذات األولويةأهاليه  رؤية من حيث  منطقةالوتوجهات 

 .والمتابعة التنفيذ

ن م المنطقة في بلديات مثيلون وسيريس والجديدة وصير  وأهالي ومؤسسات البلدية جهود بتضافر الخطة هذه عدادإ  تم وقد 
 وي المحليالتخطيط التنم في والذي ينفذ  2017الفلسطينية والبلدات للمدن التنموي المحلي التخطيط دليل  منهجية تطبيقخالل 

 الوطن. مستوى  على

في بر أولوية وهو ما يعت وصوال للتنمية المستدامة، حوكمة واإلدارة الرشيدةال مفاهيم ومأسسة تعزيز يالتنموي ف التخطيط ويسهم 
 .المنطقة

 الخطة أهداف .2.1

 :يلي بما المشتركة منطقة البلدية في المحلي التنموي  التخطيط أهداف تتمثل

  لمنطقة ا في التنموية العملية ومعيقات وفرص أولويات وتحديد الراهن الوضع تشخيص. 

 سنوات أربعةمدته  زمني إطار ضمن المنطقة والبلدية لتطوير شاملة تنموية رؤية وضع. 

 لتحقيقها استراتيجيات ورسم متكاملة، تنموية أهداف  وضع. 

 األولوية ذات التنموية المشاريع  البرامج  تحديد. 

  مالية وتقديرات زمني، إطار ضمن متكاملة تنفيذ خطة وضع. 

  النجاح هذا قياس وأدوات تنفيذها، في النجاح ومقاييس المختلفة، البرامج منفذي أداء مراقبةل منهجية وضع. 

 ةالخط إعداد منهجية   .2.2

وقد  لي،المح الحكم وزارة قبل من المعد التنموي المحلي التخطيط دليل على للمنطقة التنموية المحلية الخطة إعداد منهجية ارتكزت
 يةثح ،وصوال للوثيقة الحاليةة المعتمةدة في إعداد الخطة منها األولى  الثالثالمراحل  تطبيق مت أساسية مراحل خمسة من تكونت
فيمةا يهيةإ إنجةاز الخطةة الطريةق لتطبيةق المةرحلتين  مختلفة، على أنشطة خطوة كل وتحتوي  خطوات، عدة على مرحلة كل تحتوي 

 أدناه.  الشكل في نمبي هو كما الرابعة والخامسة والمرتبطة بتنفيذ الخطة وتقييمها؛
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 وخطواتها المحلية بالمشاركة  التنموية الخطة إعداد تنفيذ مراحل :1 شكل

األساسةي  التخطةيط فريةق قةامو ، تسةعة اعضةاء  مةن المكةون  األساسةي التخطةيط فريةق تشةكيل تةم فقةد المشةروع، بدايةة ومنةذ     
 العالقةة، ذوي  أصةحابلجنةة حديةد مةا خطةط لهةا، مبتةدئا بت وبالتعةاون مةع االستشةاريين والمجتمةع المحلةي بتطبيةق المراحةل وفةق

 .جتماعاتالتخطيط، والبدء بعقد اال عملية خطة وإعداد أدوارها، وتحديد والمجتمعية، المتخصصة اللجان وتشكيل

  الخطةة،بنةاء جةوهر  فةي اللجةان هةذه دور تجلةى وقةد، محةدد تنمةوي  مجةال في مختصة منها  لجان متخصصة كل أربعة وتشكلت
 عةن ملخةص تحضةير تةم كمةا التحليةل، فةي والمسةاهمة المعلومةات، وتقةديم  )القةائم الوضةع تشةخيص )  األولةىمبتةدئين بمرحلتهةا 

 لتقاريرا على بناء البلدية، في التنموية القطاعات لجميع ةيتفصيل تشخيصية دراسة إعداد ذلك، وتال .المنطقة  في السكاني التجمع
 اللجةان مةع اجتماعةات خةالل ومةن الرسةمية، والتقةارير اإلحصةائية البيانةات المتخصصةة، وعلةى اللجةان أعةدتها التةي األوليةة

  ةللبلديةة المتحةد التشخيصةي التقريةر عةدادوصةوال إل والتحةديات للقطاعةات والفةرص، والضةعف، القةوة نقةاط لتحديةد المتخصصةة
 .المشتركة

ن عةن و المحليةة وممثلة والهيئةات المةدني، المجتمع ومؤسسات فة،المختل القطاعات عن ممثلين  فيها شارك عمل ورشة خالل ومن 
 بتحديد ن المشاركو  وقامللبلدية،  المستقبلية الرؤية تحديد تم التخطيط األساسي، فريق إلى باإلضافة المؤسسات الحكومية والرسمية،

 .األهداف هذه إلى الوصول قياس اتأدو  وكذلك وأولوياتها، ، التنموية واألهداف "،األولوياتللتنمية " األساسية القضايا

  من ثم اقتةراحو  ؛القياس لكل هدف أدواتمن خالل تحديد المعايير و  األهداف، هذه تحقيق كيفية اللجان المتخصصة أعضاء وحدد
 .المرجوة األهداف إلى الوصول خاللها من والمشاريع التنموية التي سوف يتمالبرامج 

 تنفيةذه، والميزانيةة ومكةان المشةروع، اسةم البرنةامج واسةمذلةك  شةملو  مكوناتةه؛ برنةامج و لكةل  مبةدئي وصةف تقةديم تةم ذلةك، وبعةد
 .عليها التغلب وطرق  تنفيذه، أمام والمعوقات المقترحة، والتنفيذ التمويل وجهة التقديرية،



 18 

 ،قائمة المشروعات جعةبمرا فيها المشاركون  قام ثانية، عمل ورشة خالل من المتخصصة الفنية اللجان على النتائج هذه وعرضت
 .النهائي بشكلها صياغتها تمت ثم ومن

 الجهةات وتحديةد اإلنجاز، لقياس ومؤشرات رئيسية معالم وتحديد والتقييم، المتابعة وخطة التنفيذ، خطة إعداد تم ذلك، على وبناء   
 .للمنطقة  التنموية الخطة مكونات البرامج في   تنفيذل الزمنية والفترة المعنية بذلك،

 فيةه استعرضةت عةام اجتمةاع جمةاهيري  خةالل مةن ،ةالمنطقةة مةن سةكان البلةدات األربعة أهةالي علةى الخطةة هةذه عةرض تةم وقةد
 .النهائي بشكلها الخطة صياغة األهالي، تمت مالحظات على وبناء   الخطة، مخرجات



 19 

 

 لمحة عامة عن منطقة المتحدة     .3
 الموقع الجغرافي والمساحة  .3.1

تجمعات سكانية ضمن محافظة جنين، هي: ميثلون، الجديدة، سيريس، وصير، والتي تقع في الطرف  تضم المتحدة أربعة
(. تبلغ مساحة البلدية 1الجنوبي الشرقي من المحافظة، حيث تحاذي محافظتي نابلس وطوباس ؛كما هو مبين في الشكل )

 (.2كما في الشكل ) دونما، توزعت هذه المساحة على التجمعات السكانية  43,947المتحدة نحو 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البلدية المتحدة التجمعات في إطار (: موقع1الشكل )
 

              

              

             

           

 
 

 (: مساحة التجمعات السكانية ضمن منطقة المتحدة2الشكل )
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 الخصائص الديموغرافية .3.2

 
  : عدد السكان والتركيبة االجتماعية .أ

نحو  1997نسمة، فيما بلغ عدد التجمعات السكانية االربع حسب تعداد السكان للعام  23,889يبلغ عدد سكان المتحدة الحالي 
ها فردا  أي بنسبة زيادة في عدد السكان قدر  16,998الى نحو  2007فردا ، ارتفع هذا العدد حسب تعداد السكان  13,188

عدل( ( أن أعلى نسبة زيادة سكانية سنوية )بالم1% سنويا . ويظهر الجدول )3سنوات، أي بزيادة تقترب من  10% خالل 28.9
د السكان %. حيث بلغ عد2.7%، فيما كانت النسبة األقل في قرية صير بواقع 3.1خالل الفترة المذكورة كانت في ميثلون بواقع 

  ( نسمة.26,669بحوالي ) 2021( وحسب معدل الزيادة يقدر عدد السكان في عام 23,889حوالي ) 2017في عام 
 

 2021- 1997(: عدد السكان ومعدالت النمو السكاني من1جدول )
 

 2007سنة  1997سنة  التجمع السكاني
الزيادة  نسبة

 10خالل 
 سنوات

نسبة الزيادة 
السنوية 
 بالمعدل

عدد السكان 
 2012للعام 

عدد السكان 
 2017للعام 

عدد السكان 
 2021للعام 

 10,311 9,174 7,943 3.1 30.8 6,825 5,218 ميثلون 
 6,757 6,077 5,331 2.8 27.8 4,649 3,639 الجديدة
 8,551 7,690 5,493 2.8 27.6 4,794 3,757 سيريس

 1,050 948 835 2.7 27.2 730 574 صير
 26,669 23,889 19,599 2.9 28.9 16,998 13,188 المجموع

 
 عدد األسر: -ب

سرة أ 3071إلى نحو  1997أسرة في العام  2095تفع من نحو ( أن عدد األسر في هذه التجمعات السكانية ار 2يبين الجدول )
ي أسرة تقريبا  ف 147أصبح العدد  1997أسرة تواجدت في هذه التجمعات في العام  100، أي أن مقابل كل 2007في العام 

 سرة فيد افراد األ. من ناحية أخرى، يالحظ انخفاض عدد أفراد األسرة )بالمعدل( كلما تقدم الزمن، حيث انخفض عد2007العام 
، مع مالحظة وجود تباين في نسبة هذا 2007فرد في العام  5.5إلى  1997فرد في العام  6.3هذه التجمعات عموما  من 

 االنخفاض بين تجمع سكاني وآخر.
 

 2021- 1997(: عدد األسر ومعدالت النمو من2جدول رقم )

 التجمع السكاني
 عدد األسر

 سنوات 10الزيادة خالل  %
 وسط عدد افراد األسرةمت

 2007سنة  1997سنة  2007سنة  1997سنة 
 5.5 6.3 48.7 1234 830 ميثلون 
 5.1 6.3 56.5 906 579 الجديدة
 6.0 6.5 37.2 797 581 سيريس

 5.4 5.5 27.6 134 105 صير
 5.5 6.3 46.6 3071 2095 المجموع
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 تشخيص المجاالت التنموية  .4
لى ذات الصلة ع األخرى ولجان المجاالت التنموية وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والجهات  ياألساسفريق التخطيط  عمل

على  التجمع السكاني ومن ثم العملدليل  بإعدادعملها  بدأتحيث من الجهد المركز ؛  أسابيعثالثة لتشخيص الوضع القائم 
 -ما يلي: إلىم تشخيص المجاالت التنموية المختلفة حيث خلص التشخيص للوضع القائ

 مجال البيئة والبني التحتية .4.1

كل رتبط بشتيعتبر قطاع البيئة والبنية التحتية من المجاالت الحيوية لما لها من اهمية على صعيد المجتمع المحلي، حيث انها 
لصلبة ايات اطرق، النفلواقع البنية التحتية لل ليال  مباشر في واقع الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين. يتضمن هذا المجال تح

 .والبيئة، المياه العادمة والصرف الصحي

 :الطرق المواصالت

 لداخليةايتضمن هذا المحور استعراضا لواقع البنية التحتية لشبكة الطرق في منطقة المتحدة، وذلك فيما يتعلق بحالة الطرق 
دم سفلت وعرع تعاني من وجود الحفر واهتراء طبقة االبشكل عام وخاصة الطرق التي تخدم التجمعات السكانية. فالكثير من الشوا

ه وجود أكتاف للطرق وغياب األرصفة وعناصر السالمة المرورية مما يجعلها غير مؤهلة بشكل جيد لالستخدام. ان مثل هذ
بشكل  زئي اوالطرق موجودة في جميع التجمعات السكانية األربع ولهذا فإنه يجب العمل على تأهيل وترميم هذه الطرق بشكل ج

 شامل وشق طرق داخلية جديدة باإلضافة الى الطرق الرابطة. 

 المياه العادمة والصرف الصحي:

في  ا تساهمتشكل المياه العادمة خطرا على المواطنين والبيئة بصفة عامة في حال لم يتم التخلص منها بالطرق السليمة، إذ أنه
ام يجاد نظاكن أن تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، لذا من الضروري العمل على نقل األمراض الخطيرة نتيجة وجود مواد سامة ويم

 جمع ومعالجة للمياه العادمة.

لجوفية لمياه ااال تتوفر خدمات تجميع للمياه العادمة ومعالجتها، بل إن المياه العادمة تتسرب إلى خزانات مياه األمطار ومصادر 
نطقة ى ذلك فان جزء من المياه العادمة تصب في الشوارع مما يؤدي إلى تعريض الممما يهدد البيئة المحيطة. باإلضافة إل

 للتلوث.

 النفايات الصلبة:

تنتشر  تقوم بلدية المتحدة بتجميع النفايات المختلفة من خالل عربات جمع النفايات وإرسالها إلى مكب زهرة الفنجان، حيث
وفي الوقت  حاجة لزيادة عددها وتطوير نوعية الحاويات التي يتم استخدامها، حاويات النفايات في شوارع بلدية المتحدة، وهناك

مت طن، كما وقا 12واألخرى بحجم  2000طن موديل  8الحالي تتوافر سيارتان لجمع النفايات من الحاويات، احداهما بحجم 
 ستالمها في اوائل شباط من عامطن وسوف يتم ا 12طن واالخرى  8سعة واحده منها  2017البلدية بشراء سيارتين موديل 

 30بل ان مقا. تقوم عربة النفايات التابعة لبلدية المتحدة بجمع النفايات من تجمعات البلدية ونقلها إلى مكب زهرة الفنج2018
 طن. 25-20شيكل للطن الواحد، حيث تبلغ كمية النفايات اليومية من التجمع من 
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 البيئة: 

في مهم، قع جغراالبيئية في منطقة المتحدة والتي تتميز ببيئة طبيعة زراعية سهلية وجبلية، ذات مو  يمكن االشارة الى أهم المظاهر
 وذلك على النحو التالي:

  تعتبر اراض جبلية صالحة للزراعة ذات خصوبة جيدة جدا وهي في معظمها مزروعة بالزيتون وتتواجد أيضا مزارع للوزيات و

 ت والزيتون في محافظة جنين.من المناطق األساسية في إنتاج الزي

  دونم. 14,799"مرج ميثلون" الذي يعد ثالث أكبر مرج في فلسطين والبالغة مساحته 

  جنين(. –وقوع المنطقة ضمن المسقط المائي لمرج صانور الحوض الشمالي الشرقي )حوض نابلس 

 المياه: 

لمشروع اسية وبإشراف سلطة المياه الفلسطينية، واشتمل بدعم من الحكومة الفرن 2011تم انشاء شبكة المياه في المنطقة عام 
ية وجربا ساعة وبمضختين أحدهما لضخ المياه الى ميثلون والجديدة وسيريس والثانية لمسل/3م 200على حفر بئر بطاقة إنتاجية 

وزيع البئر وخطوط ت وصير، وتدار الشبكة بواسطة مجلس خدمات مشترك يضم التجمعات الستة المستفيدة من البئر. كما ويدار
 المياه الى الخزانات من قبل دائرة مياه الضفة الغربية.

 :الطاقة

هي و  KV) 0.4 (تقوم بلدية المتحدة بتزويد القرى األربع ميثلون وسيريس والجديدة وصير بخدمة الكهرباء للجهد المنخفض
 ت الدفعقوم بجباية رسوم الكهرباء من خالل عدادامسؤولة عن توصيل الخدمة الكهربائية وصيانتها لسكان البلدية وقراها، وت

، وتبلغ شيكل 1000المسبق بالتعاقد مع شركة كهرباء الشمال. وتتقاضى البلدية رسوم اشتراك على توصيل خدمة الكهرباء مبلغ 
 شيكل للكيلو الواط الواحد.  0.62تكلفة استهالك الكهرباء 

 شترك ضمن المناطق األربعة للتجمع السكاني. م 3630ولقد ارتفع عدد المشتركين مؤخرا  الى 

 وتعتمد البلدية على مصدرين للطاقة: 

  نقطة الربط مع الشركة اإلسرائيلية عند مدخل صانور بشبكة ضغط متوسط والتي من خاللها يتم توزيع الطاقة على

 المحوالت ثم إلى شبكات الضغط المنخفض وتوصليها للمشتركين على اختالف احتياجاتهم.

 ربائية ة الكهشبكة الضغط المتوسط التابعة لشركة كهرباء الشمال والتي تمر من أراضي البلدية حيث تقوم البلدية بشراء الطاق

ات بجهد متوسط من الشركة ومن ثم تقوم كل بلدية بتحويلها من خالل المحوالت المنتشرة للجهد المنخفض وربطها بشبك

 ها للمشتركين على اختالف احتياجاتهم.الضغط المنخفض الخاصة بالبلدية وتوزيع
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 المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية
 الطرق والمواصالت:

  تواصل المنطقة جغرافيا مما يسهل الربط بين
 التجمعات.

 
 

 الطرق والمواصالت:
  .ضعف البنية التحتية لشبكة الطرق الداخلية والرابطة 
 .عشوائية قطاع المواصالت العامة 
 لشوارع الداخلية بحاجة الى تأهيل.وجود بعض ا 
 .عدم وجود أرصفة لغالبية الطرق 
 .عدم وجود قنوات تصريف لمياه االمطار 
  .محدودية الطرق الرابطة بين مناطق المتحدة 
  افتقار العديد من المفارق إلى جزر منظمة أو أية إشارات أو

 شواخص مرورية.
 المياه العادمة والصرف الصحي:

  جود نظام لتجميع ومعالجة المياه بالرغم من عدم و
 العادمة، إال أن طبوغرافية المنطقة مهيأة لربط كافة

 التجمعات السكنية بمحطة معالجة. 
  يوجد توافق في التوجهات مع خطة سلطة المياه

وسلطة جودة البيئة إلنشاء محطة مركزية لمعالجة 
 المياه العادمة في المنطقة

 ستخدام المياه وجود أراض زراعية يمكن أن يتم ا
 العادمة المعالجة لريها. 

  وجود مجلس خدمات المياه والصرف الصحي يتيح
 .المجال لتنفيذ مشروع الصرف الصحي

 المياه العادمة والصرف الصحي:
  ال يوجد خدمات تجميع للمياه العادمة ومعالجتها 
  يتم تصريف المياه العامة إلى حفر امتصاصية غالبا ما تكون

 غير صماء. 
 م نضح المياه العادمة من خالل تنكات مخصصة ويتم يت

التخلص منها في األماكن القريبة من التجمعات السكنية وأحيانا 
 إلى األماكن الزراعية.

 البيئة
  وجود أكبر ثالث مرج في فلسطين والذي يجب ان

يحمى من اي مصدر تلوث والدمار الذي يسببه 
بيعية الزحف العمراني، باإلضافة في المناظر الط

 الخالبة لبساتين الزيتون والتالل الكثيرة.
  .المناخ المعتدل الذي تتميز بها منطقة المتحدة 
 .خلو المنطقة من المصانع الكبيرة 
 

 

 

 البيئة:
  يطال الزحف العمراني باتجاه بعض المناطق الزراعية في مرج

صانور المناظر الطبيعية والنشاط الزراعي للمنطقة. حيث زحفت 
% 2دونم وهو ما يعادل  362قة العمرانية في ميثلون إلى المنط

من مساحة السهل، كما أن القرى المحيطة أيضا أخذت بالزحف 
أيضا على هذه األراضي الزراعية. وقد خصصت منطقة 
صناعية ضمن المخطط الهيكلي التابع لبلدة ميثلون على األرض 

 الزراعية من مرج صانور. 
 مزارع الدواجن في سهل صير  . 
 .تربية الحيوانات داخل المناطق السكنية 
  ضعف الرقابة الصحية سواء من قبل البلدية او من دائرة البيئة

 في المحافظة. 
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 .المكبات العشوائية للمياه العادمة 

 المياه: 
  يقع المسقط المائي لمرج صانور ضمن الحوض

جنين(. تغطي  –الشمالي الشرقي )حوض نابلس 
، التغذية السنوية 2كم 150مساحة هذا الحوض 

مليون متر مكعب. منها  145لهذا الحوض تقدر بة 
مليون متر مكعب تأتي من منطقة الضفة  116

 مليون متر مكعب من خارجها. 29الغربية و
  المشروع منطقةيوجد ستة أبار قانونية محفورة في 

إلى جانب العديد من اآلبار غير القانونية. واحد من 
ام المنزلي والذي يتبع لسلطة هذه اآلبار لالستخد

متر مكعب / ساعة.  200المياه الفلسطينية بتدفق 
اما باقي اآلبار الموجودة في منطقة الدراسة هي 

بئر بطاقة  50أبار لالستخدام الزراعي ويبلغ عددها 
 كوب في الساعة. 15انتاجية 

 المياه:
 .نقص المياه الالزمة للزراعة خاصة للمناطق السهلية 
 غير الجيد للمياه في االبار الزراعية. النوعية 

 
 
 
 
 

 الطاقة: 
  .وجود شركة توزيع كهرباء الشمال 
 .وجود شبكات بحالة جيدة جدا 
 .)وجود مصدر دائم للطاقة )القطرية 

 الطاقة: 
  نسبة الفاقد في الشبكة عالية 
 عدم سيطرة البلدية على خدمة الكهرباء 

 

 األساسية في هذا المجال أهم القضايا ألولوياتوا  االحتياجات 
 :الطرق والمواصالت

 .شق طرق داخلية جديدة باإلضافة الى طرق رابطة 
 .تعزيز الربط الفيزيائي مع المناطق والمدن المجاورة 
 .ضرورة توفير نظام فعال للمواصالت العامة 
  وضع االشارات المرورية التوضيحية للمنعطفات

 الخطرة وغيرها.
  للشوارع المقترحة.العمل على انشاء أرصفة 
  انشاء قنوات تصريف مياه األمطار في منطقة

ميثلون وسيريس لما تمتاز به من انخفاض مستوى 
 األرض. 

 الطرق والمواصالت:• 
  .ضعف البنية التحتية للطرق وتنظيم المواصالت العامة 
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 المياه العادمة والصرف الصحي:
 .توفير خدمة الصرف الصحي في المنطقة 
  تنقية لمعالجة المياه العادمة.إنشاء محطة 

 المياه العادمة والصرف الصحي:
  عدم توفر خدمة الصرف الصحي في منطقة المتحدة والبلدات

 التابعة لها.
  وجود تلوث بيئي ناجم عن تصريف المياه العادمة بالطرق غير

 السليمة.
 النفايات الصلبة:

 .زيادة عدد العمال 
 حدة.زيادة عدد الحاويات في منطقة المت 
  توفير المزيد من التجهيزات الضرورية لتحسين

 الخدمات )مكنسة للشوارع(.
  رفع مستوى الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالنظافة

 العامة والبيئة.

 النفايات الصلبة:
  ضعف كفاءة خدمة النفايات الصلبة )تراكم النفايات وعدم توفر

 االمكانيات، وجود مكبات النفايات العشوائية(.

 ئة:البي
 .التوعية المجتمعية بأهمية البيئة والحفاظ عليها 
 .ضرورة حماية المصادر المائية بشكل عام 
  تبني وتعزيز السياسات الصادرة عن سلطة جودة

 البيئة الفلسطينية فيما يتعلق بأي تنمية عمرانية في
المستقبل وفرض قوانين صارمة للحد من الزحف 

مل على حماية العمراني على األراضي الزراعية والع
 هذه المناطق وحمايتها.

  تقديم اإلرشاد الالزم للمزارعين والدعم الالزم من
خالل التعامل السليم مع المبيدات الزراعية من حيث 
االستخدام، والتخزين، وفترة األمان والتوجه نحو 
الزراعة العضوية والتوسع فيها واستخدام أسلوب 

التربة  المكافحة المتكاملة. وكذلك حفظ خصوبة
 والتنوع الحيوي فيها كأساس للزراعة العضوية.

  ضرورة إيجاد حلول لمشكلة الغرق في منطقة
 السهل.

  حل مشكلة جمع المياه العادمة ومعالجتها إلعادة
 استخدامها في المناطق الزراعية.

 .تحديد مناطق خاصة لتربية الحيوانات والمواشي 

 :البيئة
 .وجود محدودية بالوعي البيئي 
  د ممارسات سلبية تؤثر على واقع البيئة والصحة العامة.وجو 
  الزحف العمراني على األراضي الزراعية خاصة في سهل

 صانور.
  ضعف استثمار التنوع الطبوغرافي في المنطقة حيث تتوفر

 األراضي الجبلية واألراضي السهلية.

 المياه: 
  تخفيض سعر كوب الماء 
 توفير مياه للزراعة بأسعار مناسبة 
  توسيع شبكة المياه لتشمل المناطق الحضرية

 الجديدة

 المياه: 
 .عدم كفاية المياه للزراعة 
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 الطاقة:
  توسيع شبكة الضغط المنخفض لتشمل مناطق

 التوسعة
 اعادة هيكلة الشبكة الموجودة حاليا 

 الطاقة: 
 وجود نسبة فاقد عالية في الشبكة 
 .عدم وصول شبكة الضغط المنخفض لكافة المناطق 

 

 مجال تنمية االقتصاد المحلي .4.2

بين  لمستقبليتناول محور االقتصاد االستخدامات المتعددة للموارد االقتصادية إلنتاج السلع وتوزيعها لالستهالك في الحاضر وا
نوية، والثاة أفراد المجتمع. وقد اعتمد هذا التقرير في منهجيته لتحليل الوضع االقتصادي على جمع البيانات من مصادرها االولي

ي جنين فوخاصة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، باإلضافة الى المعلومات الواردة من الجهات الرسمية كمديرية الزراعة 
متحدة، لدية الومكتب الزراعة في ميثلون ومكتب وزارة االقتصاد والغرفة التجارية في جنين والبيانات والمراجع المتوفرة لدى الب

ويات هم األولمراجعة الدراسات السابقة ومشاركة اللجان من سكان منطقة البلدية المتحدة. ويهدف التقرير لتحديد أ باإلضافة الى 
 واالحتياجات االقتصادية لمنطقة البلدية المتحدة ويقدم معلومات تفصيلية حول أهم القطاعات االقتصادية.

 :الزراعة
ات المساح ئيسي في المنطقة، بسبب اتساع أراضي المنطقة وخصوبة التربة وكبرتعتبر الزراعة في المتحدة المورد االقتصادي الر 

الباقي و دونم لألراضي الزراعية المروية  3000دونما  منها  14799السهلية، حيث تبلغ مساحة األراضي الزراعية في المنطقة 
 راعي.ن البد من التركيز على المجال الز دونم مزروعة بالزيتون. ومن اجل ذلك كا 25000اراض زراعية بعلية باإلضافة الى 

 
 التجارة والصناعة والخدمات: 

 48يعتمد السكان في دخلهم بشكل رئيسي على العمل في الوظائف الحكومية وعلى الزراعة والعمل داخل االراضي المحتلة 
النشطة ااني المنطقة من محدودية وبدرجة اقل على التجارة والخدمات والحرف البسيطة المتواجدة على مستوى المنطقة. حيث تع

في  لتجاريةالتجارية والخدماتية والمشاريع الصناعية الكبيرة، حيث يوجد بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعتمد االنشطة ا
 جودان و المنطقة على بعض المتاجر والمحالت باإلضافة الى عدد من االنشطة الحرفية والتي تتركز في مراكز البلدات. كذلك ف

ات االنشطة المهنية والحرفية داخل البلدة يؤدي إلى تشكيل خطر وإزعاج للمواطنين، حيث يالحظ ضعف الرقابة على الورش
 الصناعية وعدم وجود منطقة صناعية وحرفية تسمح بتنظيم القطاع التجاري والحرفي بصفة خاصة.

 
 لسيـــــــــــاحة: ا

لمميز الى جانب الموقع الجغرافي إستغاللها في تنشيط القطاع السياحي، حيث يوجد تمتلك المنطقة موارد محلية مهمة يمكن ا
لهامة اثرية األلى وجود عدد من المواقع إمنطقة واسعة من االحراش في المتحدة والتي تعتبر ذات اطاللة متميزة. باإلضافة 

 .والسياحية التي تحتاج الى تأهيل وترويج مناسب لها
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 المؤثرات السلبية ةالمؤثرات اإليجابي
 الزراعة: 

  طبيعة طقس وتضاريس المنطقة والذي يؤدي
 الى تنوع أصناف المحاصيل الزراعية.  

 .خصوبة التربة التي تصلح لكل انواع الزراعات 
  وجود مهندسين زراعيين من ابناء المنطقة

 قادرين على تقديم خدمات االرشاد الزراعي.
  ية.توفر عدد من ابار المياه االرتواز 
 .وجود اراض ومراع طبيعية واسعة 
  توفر عدد من االيدي العاملة الماهرة في

 الزراعة.
  قناعة المواطنين بالتوجه الى االستثمار في

 القطاع الزراعي.
 

 الزراعة:
  .نقص في االليات الزراعية الحديثة 
 .عدم حماية المزارع وانتاجه وعدم تصنيع المنتجات الزراعية 
 رث )الصقيع والعواصف والجفاف(.تعرض المزارع للكوا 
  تعرض أراضي السهل للغرق في معظم السنوات التي تزيد فيها كمية

ملم، حيث يحيط بالمرج سلسلة من الجبال تتدفق  550األمطار عن 
 فيها مياه األمطار عبر األودية لتصب في هذا المرج المنبسط المغلق

 م. 4-1.5وقد يصل منسوب المياه فيها وقت الغرق بين 
  اختفاء زراعات محددة مثل البطيخ من سهل ميثلون الذي كان له

شهرة واسعة على المستوى المحلي والخارجي وذلك بسبب أمراض 
 التربة وقلة خصوبتها.

 التجارة والصناعة والخدمات:
 .)موقع التجمع المميز )بين ثالث محافظات 
  توفر امكانات متاحة قابلة لالستثمار في

 والصناعي.المجال التجاري 
  .توفر االيدي العاملة والخبرات المحلية 
  ،توفر خدمات البنية التحتية بشكل جيد )المياه

 الكهرباء، الشوارع(.
  وجود عدد من األنشطة التجارية وبعض

 المنتجات النسوية.

 التجارة والصناعة والخدمات:
 .محدودية االنشطة التجارية والخدماتية 
 مع القطاع الخاص. ضعف الشراكات وفرص االستثمار 
 .عدم توفر منطقة صناعية مؤهلة 
 .صغر المنشآت الفردية وعدم قدرتها على المنافسة 
  .غياب التفكير االستثماري الجماعي 
   وجود الورشات الحرفية داخل البلدة مما يؤدي إلى تشكيل خطرا

 وازعاجا  للمواطنين.
 .ضعف الرقابة على الورشات الصناعية 
 رات والمشاريع الصغيرة. ال يتم دعم المباد 
 .قلة فرص تدريب وتنمية قدرات الخريجين 
 .ارتفاع قيمة الضرائب 
  .ضعف راس المال 
 .سوء الواقع االقتصادي للمواطنين 

 السياحة: 
  .الموقع الجغرافي المميز للمنطقة 
 حراش الواسعة ووجود مرتفعات جبلية مميزة األ

 .في المنطقة
 سياحيا  وجود مسطح مائي يمكن استغالله

 السياحة:
 .ضعف االهتمام بالقطاع السياحي 
  .عدم وجود مرافق سياحية رغم توفر الموارد الالزمة 
 .عدم تأهيل المناطق األثرية والسياحية وعدم الترويج لها 
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 (.)مرج ميثلون 

 .تنوع التضاريس الجغرافية 

 أهم القضايا األساسية في هذا المجال ألولوياتوا  االحتياجات 
 ة: الزراع

 تحسين البنية التحتية الضرورية لقطاع الزراعة 
  توفير مصادر مياه اضافية 
  تحسين البيئة الزراعية وتوفير متطلبات االنتاج

 الزراعي والحيواني
  تنويع النمط الزراعي وتعزيز سلسلة القيمة

 للمنتجات الزراعية
 إنشاء جمعيات تعاونيه جديده 
  المساهمة في دعم الجمعيات القائمة 
 لمساعدة في توفير التجهيزات الزراعية الحديثة ا

وتشمل )المعدات والكمبوست، المدخالت 
 الزراعية(

  إنشاء جمعية لتشجيع التصنيع الزراعي وسلسلة
 القيمة للمنتجات الزراعية وفتح منافذ تسويقية

 : الزراعة
   ضعف مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للمنطقة 
 تخدامات الزراعية.نقص في المياه لالس 
 .ضعف االهتمام بالتصنيع الزراعي في المنطقة 
 

 

 :التجارة والصناعة والخدمات
 .تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
  .تشجيع إقامة منطقة حرفية صناعية 
 .تشجيع االستثمار في قطاع التصنيع الزراعي 
  تشجيع ودعم المبادرات الصغيرة واستيعاب

 الخريجين.

 جارة والصناعة والخدمات:الت
  ضعف البيئة االستثمارية وقلة الشراكات مع القطاع الخاص في

 المنطقة.
 .قلة االهتمام باألنشطة التجارية والخدماتية والصناعية 
  زيادة معدالت الفقر بسبب البطالة وقلة فرص العمل وضعف

 االستثمار في التشغيل.
  ر تطويية والخبرات الالزمة للعد استثمار البنية التحتية والموارد البشر

 .والمتوفرة بالمنطقة
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 السياحة:
  عادة تأهيل المواقع السياحية في مناطق البلدية إ

 المختلفة. 
  .الترويج السياحي للمنطقة 
 نشاء محمية وطنية في االحراش وانشاء مرافق إ

 ترفيهية فيها. 
  مية الحفاظ على الموروث الثقافي أهنشر ثقافة

 السياحية.همية المواقع وأ 

 السياحة:
 .ضعف البنية التحتية للقطاع السياحي 

 .وجود موارد طبيعية يمكن استغاللها لتطوير قطاع السياحة 

 

  مجال التنمية االجتماعية .4.3
 :التعليم

سنة(.  22-6يشكل هذا القطاع لبنة تنمية المجتمع حيث يضم الفئة التي يبنى على عاتقها المجتمع وهي الطفولة والشباب من )
دد قص في عنيتوفر في منطقة البلدية المتحدة مدارس للذكور واالناث دوامها في الفترة الصباحية ولكن بعض هذه المدارس لديها 

لى ابحاجة  الغرفة الصفية وبحاجة الى بعض المرافق الهامة كالمختبرات والمكتبات، كما ان الكوادر التعليمية في بعض المدارس
 مهنية. بة. وتتنوع فروع التعليم األكاديمي في المنطقة )علمي، ادبي، تجاري( ولكن ينقص المنطقة مدارستأهيل ودورات مناس

 كما يعاني التعليم في المنطقة من ارتفاع نسبة تسرب الطالب خاصة في مدارس الذكور الثانوية.

لتي االخاصة و لمتحدة عدد من الجامعات الحكومية اما فيما يخص التعليم الجامعي فانه يتوفر في المدن المحيطة بمنطقة البلدية ا
لى مدينة وجهون ايتوجه اليها الطلبة بعد انتهاء المرحلة الثانوية. ومن خالل جمع البيانات واالحصاءات لوحظ ان غالبية الطلبة يت

تعليم ارتفاع نسبة ال جنين حيث توجد "جامعة القدس المفتوحة" و"الجامعة العربية االمريكية"، ومن خالل االحصاءات تبين
 الجامعي لدى االناث عنها لدى الذكور.

 :الصحة

يعاني قطاع الصحة من تفاوت في الخدمات الصحية المقدمة للموطنين بحيث تتمتع بعض التجمعات بوجود كادر طبي جيد  
 ناك مناطق تعاني منالمستوى )أطباء، صيدليات، مراكز صحية(، في حين يفتقر بعضها االخر لوجود مثل هذه الخدمات فه

عدم وجود طبيب عام. وهذا القطاع كغيره من القطاعات بحاجة إلى التطوير والتحسين وخاصة في مستوى الخدمات وعدد 
 ساعة. 24ساعاتها حيث يأمل المواطنون في المنطقة أن تكون الخدمات الطبية على مدار 

 :المرأة

تعاني  لذلك ينبغي االهتمام بها من حيث إيجاد مؤسسات داعمة لها. حيث تعتبر المرأة هي األساس في بناء األسرة والمجتمع
تطوير لالمرأة من غياب دورها الفاعل في المجتمع على الرغم من وجود مؤسسات تعنى بشؤونها إال أنها غير مؤهلة بما يكفي 

ركة في ي المشامجتمع حيث يترك لها المجال فدورها في المجتمع. كما ينبغي نشر ثقافة اإليمان بدور المرأة الفاعل والمؤثر في ال
 صنع القرار وتقديم الخدمة ورعاية شؤون األفراد.
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 :الثقافة والرياضة

نطقة يتم الحصول على الخدمات الرياضية من خالل المدارس الحكومية واالندية الرياضية، حيث يوجد ناديان للشباب في الم
ة االذاع بلدية المتحدة، فيتم التركيز عليه من خالل مكتبات المدارس، نشاطات أحدهما غير مفعل. بالنسبة للوضع الثقافي في

وجود  المدرسية، المحاضرات العامة والندوات. كما ان عادة قراءة الكتب على مستوى الطلبة والشباب في تراجع مستمر بسبب
 .التلفاز، واستخدام االنترنت ألغراض التسلية والترفيه

 لمؤثرات السلبيةا المؤثرات اإليجابية
 التعليم:

 .وجود مدارس مؤهلة وبنى تحتية ضمن الحد االدنى 
  وجود كادر تعليمي كاٍف معظمهم من سكان البلدية

 المتحدة.
 .وجود مراكز تقوية للطالب في المنطقة 
  وجود عدد كبير من الخريجين والمتعلمين في

 المنطقة.
  .توفر اراٍض لبناء مدارس 
 تماعية كبيرة لدى المواطنين يعتبر التعليم قيمة اج

 ولديهم االستعداد لتمويله.
 

 التعليم: 
  بعض مدارس البلدية المتحدة غير مجهزة بالمكتبات

 والمختبرات. 
  جزء من الكادر التعليمي غير مؤهل وبحاجة الى دورات

 تدريبية.
  .عدم وجود مدارس كافية في منطقة البلدية 
 .عدم وجود مدارس مهنية متخصصة 
 سرب عالية في مدارس الثانوية للذكور.نسبة ت 
 ار ضعف الموازنة لدى مديرية التربية والتعليم مما يعيق االستثم

 في تحسين نوعية التعليم.
  تدني رواتب اعضاء الهيئات التدريسية مما يعيق استقطاب

 الكفاءات وتحسين التعليم.
  عدم وجود برامج تشجيعية لتوجيه التعليم وربطه باحتياجات

 قة.المنط
 البطالة المرتفعة بين الخريجين مما يزيد من نسب الطلبة خارج 

 إطار التعليم.
  الصحة

 .وجود كادر صحي متوفر في معظم مناطق المنطقة 
 .)وجود عيادات صحية حكومية )رعاية اولية 

 
 

 الصحة 
 .ساعات عمل العيادات صباحي وجزئي ال يفي بالغرض 
 دوية.افتقار المراكز الصحية للتجهيزات واال 
  عدم وجود اهتمام رسمي كاف من قبل وزارة الصحة بتحسين

 وتطوير الخدمات الصحية في المنطقة.

 المرأة 
 .بداية تبلور وعي لدور المرأة في المتجمع 
 .وجود عدد من الجمعيات النسوية 
 .تقبل المجتمع لعمل المرأة 
 .انخفاض نسبة الزواج المبكر 
  ية الصغيرة.وجود مؤسسات تمويل للمشاريع النسو 

  المرأة
  .ضعف المشاركة المجتمعية للمرأة 
 .محدودية االنشطة المتوفرة للمرأة في المنطقة 
 .ضعف فرص التمكين االقتصادي للمرأة 

 

 الثقافة والرياضة 
 .وجود كادر رياٍض مؤهل في السلة والطائرة 

 الثقافة والرياضة 
 .ضعف اللقاءات الثقافية 
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 .توفر اراٍض لبناء اندية رياضية جديدة 
 .وجود اندية رياضية 
  نصف اولمبي.وجود مسبح 
 .توفر الدعم للقطاع الرياضي من قبل البلدية 
  وجود لقاءت ثقافية تعقد في المناسبات الوطنية

 والدينية.
  رغبة الشباب في ممارسة انواع مختلفة من االنشطة

 الرياضية.
 .توفر مستلزمات بعض االنشطة الرياضية 
  وجود ثقافة اسالمية وطنية وكوادر أدبية وعلمية تعزز

 فة المجتمع.من ثقا
 .وجود تعاون بين المدارس واالندية الرياضية 

 

 .عدم االهتمام بالطلبة المبدعين 
 ضعف المبادرات الثقافية والرياضية اال في المناسبات الوطنية 

 والدينية.
  سوء الوضع المالي لألندية الرياضية بسبب عدم التزام

 ع رسوم االشتراك.األعضاء بدف
 .ضعف تمويل االنشطة الرياضية والثقافية 
 .نقص االدوات الرياضية 
  تدني الوضع االجتماعي واالقتصادي للسكان ال يشجع على

 التبرع لألندية والمدارس. 
  ضعف الحافز لدى المعلمون لتنظيم نشاطات ال منهجية

 اضافية.
 ي االلعاب طبيعة العادات والتقاليد تحد من مشاركة االناث ف

 المختلفة خاصة في المراحل الثانوية وما بعدها.
 د تأثر االندية الرياضية والثقافية باألحزاب السياسية مما يبع

 الشباب عن المشاركة. 
 أهم القضايا األساسية في هذا المجال ألولوياتوا  االحتياجات 

 التعليم:
 .إنشاء مدارس جديدة وغرف صفية إضافية 
 لالزمة وتزويد المدارس بالتجهيزات إضافة المرافق ا

 التعليمية بما يعزز التعلم االلكتروني. 
 .التشجيع على التعليم المهني بين فئات الشباب 
  إنشاء مسار للتعليم التقني وخاصة للتقنية الزراعية

 )بما يخدم التجمعات والمناطق المجاورة(.
  تدريب وتأهيل القوى البشرية والطلبة وتفعيل المشاركة

 لمجتمعية.ا

 التعليم: 
  ضعف البنى التحتية لقطاع التعليم وعدم وجود مدارس مهنية

 متخصصة.
  .محدودية كفاءة الكادر التعليمي في بعض مدارس المنطقة 
  نشاء مدارس جديدة نتيجة لتوفر األراضي المخصصة إإمكانية

 للمدارس. 
 

 :الصحة 
 .تطوير مرافق المراكز الصحية القائمة 
  وكفاءة الخدمة الصحية المقدمة  تحسين مستوى

 ساعة. 24وتوفيرها على مدار 
  .توفير اجهزه طبية لدعم المراكز الصحية الموجودة 
 .توفير كادر طبي متخصص 
 .توفير سيارة اسعاف دائمة ومركز للطوارئ 

  :الصحة
  .ضعف الخدمات الصحية المقدمة 
 ئمة.عدم كفاية الخدمات المقدمة من قبل العيادات الصحية القا 

 

  المرأة
 .تفعيل دور المؤسسات النسوية 
 .زيادة مستوى االنشطة والخدمات المتوفرة للمرأة 
 .تحسين المشاركة المجتمعية للمرأة 
 .توفير مراكز تسويق للمشغوالت النسوية 

  المرأة
  ضعف قدرات المؤسسات النسوية ومحدودية كفاءتها 
  ص ضعف مشاركة المرأة في العمل بسبب محدودية الفر

 المتاحة.
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 الثقافة والرياضة 
 .تأهيل الكوادر والمدربين 
  تأسيس فرق رياضية من كل التخصصات مع اشراك

 االناث.
 .تفعيل عضوية الشباب في االندية 
  .ايجاد مدربين متفرغين 
 .انشاء ملعب رياضي تابع للبلدية 
  تشجيع مبادرات القراءة والكتابة على مستوى المدارس

 المحلي. واالندية والمجتمع
 .تعزيز دور المكتبات من خالل انشاء مكتبة عامة 
  ايجاد دعم لتغطية الحاجات االساسية للمدارس من

 ادوات رياضية.
  تطوير سياسات التعاون بين المدارس والمجتمع

 المحلي من اجل تطوير الرياضة والثقافة.

 الثقافة والرياضة 
  .ضعف البنية التحتية للقطاع الرياضي 
 النشطة الثقافية وقلة الوعي بأهميتها.محدودية ا 

 

  الرشيد والحكم اإلدارة مجال  .4.4
 

 :االمن وإدارة الكوارث
حاالت دارة الطوارئ أو الكوارث من الجوانب المهمة التي تتطلب التحضير لحاالت الكوارث قبل وقوعها، واالستجابة لإتعد 

ث الكوار  وتقديم المساعدة، ودعم إعادة االستجابة لمرحلة ما بعد الطوارئ لحظة وقوعها والقدرة على الوصول بأسرع وقت ممكن
كارثة  يألى التخفيف قدر االمكان من االضرار والمخاطر الناتجة عن إالبشرية أو الطبيعية التي وقعت. وهي بشكل عام تهدف 

 .فراداألواالستجابة السريعة الحتياجات مختلف شرائح 

ادرا النسان قالها يكون كل فرد في المجتمع امنا على نفسه وممتلكاته وحريته، وبالتالي يكون من فهو االداة التي من خالاألما أ
 .على التفكير في االحتياجات التي تنمي المجتمع بشكل عام

بناء الو تماعية ويحتل قطاعا االمن وادارة الكوارث في اي دولة بالعالم دورا محوريا في عملية البناء والتنمية االقتصادية واالج
 .المؤسساتي، كون هذا القطاع يدفع باتجاه تحسين البيئة االستثمارية وبالتالي تشجيع التنمية المجتمعية وتدعيمها

 دفاع المدنيلى جنب مع خدمات الإمني وخدماته جنبا األلى الواقع إضافة إوقد تمت دراسة الموقع الجغرافي والسكان وتوزيعاتهم 
 فقد تم ف والفرص والتهديدات باستخدام نظام التحليل المتعارف عليه ولتحقيق اهداف التقريروالتعرف على نقاط القوة والضع

لجهات ذات لى مراجعة التقارير والدراسات الصادرة عن اإضافة إلى استخدام البيانات االولية والثانوية في التحليل إاللجوء 
 .العالقة
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 :التخطيط والتنظيم
زيائي يط الفيبلدية المتحدة باستثناء ميثلون )التي توجد بها تسوية غير منتهية( يساعد على التخطن وجود أحواض التسوية في الإ

مصالح بللمتحدة دون اإلضرار بالملكيات الخاصة. إال أن طبيعة الملكية وشكل األراضي يؤثر سلبا على عملية التخطيط ويضر 
يؤدي  لقريبة من السهل ووجود عدد كبير من المالك لنفس القطعةالسكان نظرا  لكثرة وجود اراض مشاعية خاصة في المنطقة ا

ق جراءات تصديإجل التغلب على هذه المشكلة في هذا المجال كان البد من العمل على استكمال أالى تفتت الملكيات، ومن 
 لى تحسين واقع التخطيط والتنظيم في المنطقة.إالمخطط الهيكلي والذي يهدف بدوره 

 

 المؤثرات السلبية جابيةالمؤثرات اإلي

 االمن وإدارة الكوارث 
 .)جميع أراضي المنطقة تقع ضمن أراضي )أ 
  .وجود مركز للشرطة 
  وجود مؤسسات مانحة مستعدة لتقديم الدعم وقت

 الكوارث )الرؤيا العالمية(.
  .وجود مركز للدفاع المدني في التجمع 
  وجود عدد من االفراد المؤهلين للعمل كمتطوعين في

 جال الطوارئ التابعيين للهالل االحمر. م
 .وجود عدد من الخبراء والفنيين المؤهلين 
  ترابط التجمعات السكانية وقربها من بعضها وسهولة

 الحركة فيما بينها.

 االمن وإدارة الكوارث 
  عدم وجود مركز للطوارئ في المنطقة وعدم وجود مركز

 قريب منها.
 والكوارث واالزدحام  ضعف اجراءات التخطيط لحاالت االمن

العمراني والكثافة السكانية مما يزيد من درجة المخاطر 
 المحتملة.

  حدوث الكوارث الطبيعية في منطقة البلدية )تدفق مياه
 ضانات(. الفياالمطار من المنحدرات وحدوث 

  عدم وجود اليات ومعدات كافية تستطيع التعامل بسرعة مع
 دية.االحداث او الكوارث خاصة لدى البل

  .السياسات واالجراءات االسرائيلية بحق المجتمع الفلسطيني
والمتمثلة في الكثير من االحيان بالحصار واالغالق 

 واالجتياحات ودخول المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.
 التخطيط العمراني والتنظيم:

 .وجود مخطط هيكلي حديث 
 ميثلون. غالبية مناطق المتحدة مكتملة التسوية باستثناء 

 

 التخطيط العمراني والتنظيم:
  غياب نظام األحكام الخاصة لحل مشاكل التجمع التنظيمية

 مثل تفتت الملكية وطبيعة شكل األرض.
  ضعف التواصل بين التجمعات السكانية المكونة للبلدية

 المتحدة والتجمعات المجاورة.
 .مشكلة تفتت الملكيات العامة 

 م القضايا األساسية في هذا المجالأه ألولوياتوا  تاالحتياجا

 االمن وإدارة الكوارث 
 .بناء مركز اسعاف وطوارئ مؤهل 
 .زيادة االهتمام بحاالت ادارة الكوارث 
  توفير مركبة اطفاء ومعدات انقاذ متوسطة وحسب

 طبيعة المنطقة.
  توفير مصادر للمياه كافية لإلطفاء وخاصة قرب

 االمن وإدارة الكوارث 
 ضعف اإلمكانيات والقدرات للتعامل مع الكوارث. 
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 االحراش.
 زيادة ورشات العمل  نشر ثقافة التطوع من خالل

 والتدريبات.
 .تزويد وتجهيز البلدية بالمعدات الالزمة للطوارئ 
  التنسيق مع الجهات المختصة الستحداث شرطة خاصة

 بالبلدية.
 التخطيط العمراني والتنظيم:

 الهيكلي.  استكمال اجراءات تصديق المخطط 
  تقليل القضايا واإلشكاليات المتعلقة بطبيعة الملكيات

 وشكل األراضي.
 .استكمال احواض التسوية غير المنتهية في ميثلون 

 التخطيط العمراني والتنظيم:
 .عدم تلبية المخطط الهيكلي الحتياجات التجمعات 
 .تفتت الملكيات وعدم وجود نظام لحل المشاكل التنظيمية 
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 التنموي  اإلطار .5

 التنموية ةالرؤي .5.1
 

 " المتحدة خضراء، واعدة، متجانسة، مزدهرة اقتصاديًا واجتماعياً " 

 لتنموية ومكوناتهاا برامجالالقضايا واألهداف التنموية و  .5.2
 ىمحلي علعمال على تحقيق األهداف التنموية التي تم وضعها من أجل معالجة القضايا المجتمعية الملحة والتي أكد المجتمع ال

؛ لمجتمعيةمجاالت التنموية االأنها األولويات التي يجب معالجتها، ومن خالل اللجان المشكلة من المجتمع المحلي؛ وهي لجان 
ر بدورها لتي تعبفقد تم تحديد البرامج التنموية ومكوناتها ) المشاريع ( ومؤشرات قياس األداء لها بما يحقق األهداف التنموية وا

 .المتحدةحلي في معالجة القضايا ذات األولوية وذات االهتمام المشترك لسكان منطقة بلدية عن رغبة المجتمع الم

 لي:وتم جدولتها وفق التا)بعد اعادة صياغتها( تم اشتقاق األهداف التنموية وفق القضايا التنموية ذات األولوية وقد 

 

 المجال أهم القضايا األهداف

المدن تعزيز الربط الفيزيائي مع المناطق و  -
 المجاورة

 توفير نظام فعال للمواصالت العامة -
 تحسين إمكانيات الوصول داخل وبين التجمعات   -

ضعف البنية التحتية للطرق وتنظيم  .1
 المواصالت

 البيئة والبنية التحتية

 تحسين إدارة خدمات النفايات الصلبة -
 رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي -
 توفير خدمات الصرف الصحي -
 التلوث وتحسين البيئة تقليل مستوى  -

ضعف كفاءة خدمة النفايات الصلبة  .2
والصرف صحي )تراكم النفايات وعدم 

وجود مكبات  االمكانيات،توفر 
 ).النفايات العشوائية

 تخفيض مستوى االكتظاظ في المدارس -
 تحسين البيئة المدرسية  -
توفير مسار للتعليم التقني بما في ذلك التقنية  -

 الزراعية
المجتمعي والمشاركة والتدريب فيما  زيادة الوعي -

 يتصل بالتعليم

ضعف البنى التحتية لقطاع التعليم  .3
  وعدم وجود مدارس مهنية متخصصة

 التنمية االجتماعية

 ضعف الخدمات الصحية   .4 رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة -
 توفير مرافق شبابية ورياضية مالئمة -
 تطوير المؤسسات النسوية وتمكين المرأة  -
 تطوير البنى التحتية الثقافية -

ضعف المؤسسات المدنية  .5
واالجتماعية والنسائية والشبابية 

 والثقافية واالهتمام بالتراث
تحسين البيئة الزراعية وتوفير متطلبات االنتاج  -

 الزراعي والحيواني
ضعف مساهمة القطاع الزراعي في  .6

 الناتج المحلي للمنطقة  
 تنمية االقتصاد المحلي
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 تحسين البنية التحتية الضرورية لقطاع الزراعة -
ويق توفير الحماية للمزارع ومساعدته في تس -

 المنتجات الزراعية
تنويع النمط الزراعي وتعزيز سلسلة القيمة  -

 للمنتجات الزراعية
 تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص -
 تشجيع إقامة منطقة حرفية صناعية  -
 نيع الزراعيتشجيع االستثمار في قطاع التص -
تشجيع ودعم المبادرات الصغيرة واستيعاب  -

 الخريجين

 ضعف البيئة االستثمارية في المنطقة .7

 تشجيع السياحة البيئية -
 المحافظة على الموروث الثقافي وترميم اآلثار -
رفع مستوى التوعية واالهتمام بالمرافق الطبيعية  -

 واألثار والموروث الثقافي

كن عدم تفعيل االهتمام باألما .8
السياحية )بما في ذلك الموروث 

 الثقافي( رغم وجود ما يدعمها

تنظيم العالقة الداخلية ومع المؤسسات المعنية  -
بشكل يلبي تطلعات المواطنين في المناطق 

 المشمولة )من خالل بيئة قانونية مالئمة(
 توعية المواطن وتعزيز انتمائه  -
 اتعزيز وتطوير البنية المؤسساتية وتعزيز أدائه -
تعزيز القدرة على تجنيد األموال وتوفير  -

 االمكانيات المادية الالزمة 

االفتقار إلى نظام مؤسسي كفؤ وقادر  .9
على تلبية تطلعات المواطنين في 

في مجال االدارة  التجمعات المشمولة
 االدارة والحكم الرشيد المحلية وضعف االمكانيات

توفير إمكانيات تنظيم الحيز المكاني  -
االحتياجات التنموية والتطويرية  ليعكس للمنطقة

 بشكل أفضل

عدم تلبية المخطط الهيكلي  .10
 الحتياجات التجمعات
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 البرامج ومكوناتها/المشاريع التنموية .6

  البرامج ومكوناتها/المشاريع المقترحة  .6.1

 كالتالي:، جية لكل برنامالمكونات الرئيستحديد البرامج التنموية، والتي تشمل -األهداف-صفوفة القضيةبلورة مبناء على األهداف التنموية المحددة وفق القضايا التنموية ذات األولوية، تم 

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

مجال البيئة والبنى 
 التحتية

رق وتنظيم ضعف البنية التحتية للط
 المواصالت

تعزيز الربط الفيزيائي مع المناطق  -
 والمدن المجاورة

شق وتأهيل الطرق الرابطة مع المناطق  -
 والمدن المجاورة

 غير المفتوحة  ةشق الطرق الرابط -
إعادة تأهيل الطرق الموصلة بين  -

 التجمعات

 توفير نظام فعال للمواصالت العامة -
ايجاد نظام للمواصالت العامة  -

 داخليةال

 انشاء مجمعات ومواقف للنقل العام -
 تشغيل خطوط داخلية للنقل العام -
 تعزيز خطوط النقل العام الخارجية  -

تحسين إمكانيات الوصول داخل وبين  -
 التجمعات  

إعادة تأهيل الطرق الموصلة بين  -
 التجمعات

 مشروع تأهيل الطرق الرابطة -
 مشروع تأهيل الطرق الداخلية -

النفايات الصلبة  ضعف كفاءة خدمة
والصرف صحي )تراكم النفايات 

وجود مكبات  االمكانيات،وعدم توفر 
  العشوائية(النفايات 

 تحسين إدارة خدمات النفايات الصلبة -
 رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي -
 توفير خدمات الصرف الصحي -
 تقليل مستوى التلوث وتحسين البيئة -

برنامج تحسين إدارة خدمات النفايات  -
 لبةالص

رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي  -
 لدى المواطن 

 انشاء خدمات الصرف الصحي -
 تقليل مستوى التلوث وتحسين البيئة -
 المكبات العشوائيةاغالق  -

 توفير معدات حديثه لجمع النفايات  -
زيادة عدد العاملين في النظافه العامه  -

 والنفايات 
زيادة عدد ساعات العمل في مجال  -

 النظافه
 د حاويات النفايات زيادة عد  -
عقد ورشات عمل لرفع لرفع مستوى  -
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 الوعي الصحي والبيئي لدى المواطن
وضع اشارات استرشاديه توضح  -

 اهمية الجفاظ على النظافة والبيئة

مجال تنمية االقتصاد 
 المحلي

 

 

ضعف مساهمة القطاع الزراعي في 
 الناتج المحلي للمنطقة  

تحسين البيئة الزراعية وتوفير  -
 بات االنتاج الزراعي والحيوانيمتطل

تحسين البنية التحتية الضرورية  -
 لقطاع الزراعة

توفير الحماية للمزارع ومساعدته في  -
 تسويق المنتجات الزراعية

تنويع النمط الزراعي وتعزيز سلسلة  -
 القيمة للمنتجات الزراعية 

إنشاء ودعم تعاونيات زراعية  -
)للمساعدة في توفير المعدات 

 ...(والكمبوست، 
إنشاء وتطوير البنية التحتية الالزمة  -

للزراعة من طرق زراعية، وشبكات 
 ري، وكهرباء

إنشاء جمعية لتشجيع التصنيع  -
الزراعي وسلسلة القيمة للمنتجات 

 الزراعية وفتح منافذ تسويقية 

 ةجديد ةانشاء جمعيات تعاون -
 ةفي دعم الجمعيات القائم ةالمساهم -

 مةالالز توفير المعدات من خالل 
إنشاء جمعية لتشجيع التصنيع  -

الزراعي وسلسلة القيمة للمنتجات 
 الزراعية وفتح منافذ تسويقية

وفير الفرص لتنوع المنتجات ت -
  الزراعية

عدم تفعيل االهتمام باألماكن 
السياحية )بما في ذلك الموروث 
 الثقافي( رغم وجود ما يدعمها 

 تشجيع السياحة البيئية -
الثقافي  المحافظة على الموروث -

 وترميم اآلثار
رفع مستوى التوعية واالهتمام  -

بالمرافق الطبيعية واألثار والموروث 
 الثقافي

 استغالل الطبيعةالعمل على  -
  ةفي المنطقة الجغرافية المتوفر 

العمل على استغالل المنطقة  -
 الحرشيه 

العمل على االستفاده واستغالل  -
 صانور(  )مرجالمسطح المائي 

االماكن االثريه في  ةعلى تهيئالعمل  -
 المنطقه 

رفع المستوى الثقافي باهمية المرافق  -
 الطبيعية والموروث التقافي 

 انشاء متحف محلي  -

تهئية الطرق الجبلية والزراعية  -
طبيعية للوصول الى المناطق ال

  ةبسهول
تهيئة منطقة االحراش وذلك بتوفير  -

 واالمان فيها  الراحةسبل 
من  ةلالستفادعمل بركة صناعية  -

 تجمع مياه االمطار في المرج 
اعادة ترميم المواقع االثريه في  -

 المنطقه 
نشر ثقافة اهمية الحفاظ على  -

الموروث الثقافي واهمية المواقع 
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 السياحية 
 انشاء مكتبه عامه  -
االثار القديمه انشاء متحف لجمع  -

  والمحلي

ضعف البيئة االستثمارية في 
 المنطقة

طاعين العام تشجيع الشراكة بين الق -
 والخاص

 تشجيع إقامة منطقة حرفية صناعية  -
تشجيع االستثمار في قطاع التصنيع  -

 الزراعي
تشجيع ودعم المبادرات الصغيرة  -

 واستيعاب الخريجين

 إقامة شراكات مع المجتمع المحلي  -
إنشاء البنية التحتية للمنطقة الحرفية  -

 الصناعية المقترحة
إنشاء جمعية لتشجيع التصنيع  -

اعي وسلسلة القيمة للمنتجات الزر 
 الزراعية وفتح منافذ تسويقية

دعم وتشجيع إنشاء المبادرات  -
 الصغيرة واستيعاب الخريجين

بناء شراكات حقيقية استثماريه مع  -
 القطاع الخاص 

  المتحدة المنطقة للبلديةتخصيص  -
عقد اتفاقيات شراكه مع اصحاب  -

الصناعية  ةالمنطق االمالك في
  المخصصة

 جمعية تتبنى التصنيع الزراعي إنشاء  -
تشجيع التعامل بسلسلة القيمة  -

للمنتجات الزراعية وفتح منافذ 
 تسويقية

تاهيل المؤسسات النسويه التي إعادة  -
 تعمل في التصنيع المحلي الزراعي

مجال التنمية 
 االجتماعية

 

 

ضعف البنى التحتية لقطاع التعليم 
 وعدم وجود مدارس مهنية متخصصة

وى االكتظاظ في تخفيض مست -
 المدارس

 تحسين البيئة المدرسية  -
توفير مسار للتعليم التقني بما في  -

 ذلك التقنية الزراعية
زيادة الوعي المجتمعي والمشاركة  -

 والتدريب فيما يتصل بالتعليم 

 وغرف إضافيةإنشاء مدارس جديدة  -
إضافة المرافق الالزمة وتزويد  -

المدارس بالتجهيزات التعليمية بما في 
 التعلم االلكتروني  لك ما يعززذ

إنشاء مسار للتعليم التقني وخاصة  -
للتقنية الزراعية )بما يخدم التجمعات 

 المناطق المجاورة(
تدريب وتأهيل القوى البشرية والطلبة  -

 وتفعيل المشاركة المجتمعية 

 إنشاء مدارس جديدة  -
اضافة غرف صفية للمدارس التي  -

 بحاجه
 تطوير المختبرات العلمية -
 طوير مختبرات الحاسوبت -
 العمل على اضافة فرع للتعليم المهني  -
المجتمع المحلي حول  مفهوم تطوير -

 المجتمعية  ةالمشارك
التبادل العلمي مع الكليات المهنية  -
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 بالمنطقة 
 تدريب الكوادر البشرية -

 رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة  - ضعف الخدمات الصحية  
 ة القائمةتطوير مرافق المراكز الصحي -
تحسين مستوى وكفاءة الخدمة  -

 الصحية المقدمة 

توفير اجهزه طبية لدعم المراكز  -
 الصحية الموجوده 

 ةساع 24العمل على الدوام الكامل  -
 توفير كادر طبي متخصص -
 توفير سيارة اسعاف مقيم  -
للحاالت في وقت  طوارئ  مركز توفير -

 الكوارث 

مجال االدارة والحكم 
 الرشيد

 

 

إلى نظام مؤسسي كفؤ وقادر االفتقار 
على تلبية تطلعات المواطنين في 

في مجال االدارة  التجمعات المشمولة
 المحلية وضعف االمكانيات

 

 

تنظيم العالقة الداخلية ومع  -
المؤسسات المعنية بشكل يلبي 

تطلعات المواطنين في المناطق 
المشمولة )من خالل بيئة قانونية 

 مالئمة(
 انتمائه  توعية المواطن وتعزيز -
تعزيز وتطوير البنية المؤسساتية  -

 وتعزيز أدائها
تعزيز القدرة على تجنيد األموال  -

 وتوفير االمكانيات المادية الالزمة 

 قانوني ينظم عمل الهيئة إطارتوفير  -
 ةبين البلدية المتحد ةالعالق ينظم و

 بها  ةوالهيئات المشترك
تعزيز ثقافة العمل الجماعي التشاركي  -

  ةالمشترك ةات البلدية المتحدبين مكون
 ةاالداري ةتطوير اداء طواقم المؤسس -

 والفنية 
تعزيز طرق التواصل مع المؤسسات  -

 االموال وتوفيرلتجنيد  العالقةذات 
االمكانيات المادية لتعزيز عمل 

  ةالمؤسس

بين  ةالعالق عمل نظام ينظمتوفير  -
 الهيئات المحلية

 دورات وورشات عمل تهدف الىعقد  -
ية قدرات المواظفين وما يتبعها من تنم

  ادوات مكتوبة 
 اجراءات عمل البلدية إطارايجاد  -
فتح أفاق مع المؤسسات المموله  -

 لتجنيد االموال 
عمل توأمه مع هيئات محلية خارجية  -

وتواصل مع المؤسسات الداعمة  
  لكسب الخبرات وتجنيد االموال

المدنية  ضعف المؤسسات
واالجتماعية والنسائية والشبابية 

 والثقافية واالهتمام بالتراث 

 توفير مرافق شبابية ورياضية مالئمة -
 لنسوية وتمكيناتطوير المؤسسات  -

 المرأة 
 تطوير البنى التحتية الثقافية -

 توفير مرافق شبابية ورياضية مالئمة -
 النسوية وتمكينتطوير المؤسسات  -

 المرأة 
 حتية الثقافيةتطوير البنى الت -

 عمل ملعب رياضي  -
توفير الدعم المادي للمؤسسات  -

  ةالنسوي
توفير مراكز تسويق للمشغوالت  -

 ةالنسوي
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  ةعام ةايجاد مكتب -
  وثقافية ةتوفير نوادي رياضي -

عدم تلبية المخطط الهيكلي 
 الحتياجات التجمعات

توفير إمكانيات تنظيم الحيز المكاني  -
لتنموية االحتياجات ا ليعكس للمنطقة

 والتطويرية بشكل أفضل

توفير إمكانيات تنظيم الحيز المكاني  -
االحتياجات التنموية  ليعكس للمنطقة

 بشكل أفضل والتطويرية

اكمال اجراءات تصديق المخطط  -
 الهيكلي 

 

 

 لبرامج ومكوناتها/المشاريعلالبعد )التوصيف( المكاني  6.2

تةوفر  مةن المشةاريع لةم يةتم تحديةد أمةاكن تنفيةذها ويعةود السةبب فةي ذلةك إلةى عةدم ايةر أن هنةاك عةددتم تحديةد أمةاكن تنفيةذ العديةد مةن المشةاريع غ
زمةة إلقامةة األراضي إلقامة وإنشاء المشاريع عليها وستعمل البلدية جاهدة وفي حال توفر التمويل الالزم لهةذه المشةاريع علةى تةوفير األراضةي الال

 ( توضح البعد المكاني لبعض المشاريع التنموية. 8.2المشاريع عليها. الخرائط في الملحق )
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 والمتابعة والتقييمالرباعية والسنوية خطة التنفيذ   .7

 مصفوفة خطة التنفيذ الرباعية   7.1

ي  و
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 اسم البرنامج

مج
برنا

م ال
رق

* 

 

اسم مكون 
البرنامج/ 
 المشروع

ن 
مكو

قم 
ر

مج
برنا

ال
/

روع
مش

ال
 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

  (2018-2021)ةخط
حسب  تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط 

 الصرف السنوي 
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية

 متمنى محتمل مضمون  الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد 
القسم 
 المعني

اسم 
 الجهة

 دورها
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ا
 

شق وتأهيل 
الطرق الرابطة 
مع المناطق 

والمدن 
 المجاورة

EI\01 

 

 وتأهيلشق 
 الرابطةالطرق 

 مع المناطق
EI المجاورة

\01
\01

 

600  300 300   600  
قسم 

 الهندسة
 600 وزارة األشغال  - -  

 تأهيلاعادة 
 الرابطةالطرق 

بين مكونات 
EI التجمع

\01
\02

 

1000 250 250 250 250 1000   
قسم 

 الهندسة
  

موازنة 
 انمائية

120 
صندوق 
 البلديات

880 

ايجاد نظام 
للمواصالت 
 العامة الداخلية

EI\02 

 

انشاء مواقف 
سيارات نقل 

داخلي 
EI وخارجي

\02
\01

 

100       100 
قسم 

 الهندسة
صتدوق 
 البلديات 

 - - - - فني ومالي
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برنامج تحسين 
إدارة خدمات 

النفايات 
 الصلبة

 

EI\03 

شةةرا ء سةةيارات 
 2نفايةةات عةةدد 

طةةةةةن  8بسةةةةةعة 
 طن 12و

EI
\03

\01
 240 240    240   

قسم 
 الهندسة

ون ؤ والش
 االدارية

  - - 
صندوق 
 البلديات

240 

توفير حاويات 
نفايات عدد 

EI حاويه 500
\03

\02
 

110 28 27 28 27 110   
ون ؤ الش

اإلدارية 
 والصحة

  
بند شراء 
 حاويات

110 - - 

انشاء خدمات 
الصرف 
 الصحي

 

EI\04 

تةةةوفير خةةةدمات 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف 

-الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحي
EI المرحلة االولى

\04
\01

 

100       100 

مجلس 
خدمات 
مياه 

شرب ال
والصرف 
 الصحي 

سلطة 
 المياه

 - - - - فني واداري 

 1720  230  200 600 1350 277 578 577 518 2150 المجموع الجزئي

   
مية

تن
 

حلي
الم

اد 
تص

االق
 

إنشاء ودعم 
تعاونيات 
 زراعية 

EC\01 

انشاء جمعيات 
تعاونيةة زراعيةة 
وتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجيع 
التصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنيع 
الزراعةةي ودعةةم 
الجمعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
القائمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
وتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجيع 

ق التسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي
 الزراعي

EC
\01

\01
 

50  20 15 15 
 

 
50 

 

 

 

قسم 
 الهندسة 

المجتمع 
المحلي 
سيما 

 المزارعين 

 

تكوين 
الجمعيات 

ه يالتعاون
 وتمويلها

بند 
خدمات لا

 االجتماعية 
5 

المزارعين 
والمجتمع 

 المحلي
45 
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إنشاء البنية 
التحتية 

للمنطقة 
الحرفية 

الصناعية 
 المقترحة

 

EC\02 

عقةةةةةد اتفاقيةةةةةات 
مةةةةةةةةةةةةع  شةةةةةةةةةةةةراكه

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحاب أ
االمةةةةةةةالك فةةةةةةةي 
 المنطقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 
 المنطقةةلتهيئةة 

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 
 واستخدامها

EC
\02

\01
 

200    200  200  
قسم 

 الهندسة 
اصحاب 
 االمالك 

شريك في 
 االتفاقيات 

 40 التشغيلية 
الجهات 
 المانحة

160 

تطوير 
السياحة 

والعمل على 
استغالل  

 الطبيعة
الجغرافية 

في  المتوفرة
  المنطقة

 

 

EC\03 

 وتأهيةةةةةةةةلشةةةةةةةةق 
 المؤديةةالطرق 

الةةةةةى المنةةةةةاطق 
 طبيعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال

كةةةةةةةةةم 4بطةةةةةةةةةول 
حتةةةةةةةى يصةةةةةةةبح 
طةةةةةةول الطةةةةةةرق 

 كم10

EC
\03

\01
 

30  30    30  
قسم 

 الهندسة 
  - - 

الرؤيا 
العالمية 

واتحاد لجان 
العمل 
 الزراعي

30 

تهيئةةةةةةة الطةةةةةةرق 
داخل المنةاطق 
الحرشيه بطول 

كةةةةةةةةةةةم لعمةةةةةةةةةةةل 3
 ممرات داخلية 

EC
\03

\02
 

21   21   21  
قسم 

 الهندسة
 10 وزارة الزراعة  11 شق طرق   

تركيةةةةب مقاعةةةةد 
والعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
ووسةةةائل تسةةةليه 
وعمةةةل منةةةاطق 

 ومرافق عامه

EC
\03

\03
 

20  20   20   
قسم 

 الهندسة
  

بند صيانة 
منتزهات 
 عامة 

20 - - 
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توصةةةيل الميةةةاه 
والكهربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء 
وعمةةةةةةل مرافةةةةةةق 

EC عامه
\03

\04
 

100  50 50   100  
قسم 

 الهندسة
  - - 

مجلس 
 خدمات المياه

شركة كهرباء 
 الشمال

100 

مع  الشراكة
القطاع 

الخاص في 
تهيئة االماكن 

السياحية 
 والحرشيه

EC
\03

\05
 

500       500 
قسم 

 الهندسة 
القطاع 
 الخاص 

شراكه 
 بالمشروع 

- - - - 

انشاء متحف 
 محلي

EC\04 

انشاء متحف  
بشكل مبسط  

من خالل 
استغالل موقع 

لبلد في ا
واعادة  القديمة

 ترميمه 

EC
\04

\01
 

40    40  40  
قسم 

 الهندسة
مؤسسة 

 رواق
 20 رواق  20 انمائيه  فني ومالي

العمل على  
تهيئة االماكن 

في  األثرية
  المنطقة

 

EC\05 

اعادة الكشف 
عن المواقع 

والعمل  األثرية
على ترميمها 

 8والتي تبلغ 
 مواقع

EC
\05

\01
 

1000       1000 
رة دائ

 االثار
دائرة 
 االثار 

 - - - - فنى ومالي 
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 EC\06 

بناء شراكه مع 
القطاع 
 الخاص

إلنشاء  
محطة طاقه 

 ةشمسي

EC
\06

\01
 2000       2000 

قسم 
 الهندسة

القطاع 
 الخاص 

شراكه 
 بالمشروع 

- - - - 

 365  96  3500 441 20 255 86 120  3961 المجموع الجزئي

عية
تما

الج
ة ا

نمي
 الت

جال
م

 

رفع المستوى 
 بأهميةالثقافي 
المرافق 

الطبيعية 
والموروث 

  الثقافي

 

SO\01 

عقد ورشات 
عمل ودورات 

وعمل 
بين تمنشورات 

اهمية الحفاظ 
على الموروث 

 الثقافي

SO
\01

\01
 

30 7.5 7.5 7.5 7.5 30   
دائرة 

العالقات 
 العامه 

وزارة 
السياحة 

 االثارو 
 20 االجتماعية ارشادي 

وزارة السياحة 
 االثارو 

10 

توفير مرافق 
شبابية 

ورياضية 
 مالئمة

 

SO\02 

 تأهيلاعادة 
النوادي 
 الرياضية
 الموجودة
 وتفعيلها

SO
\02

\01
 

250 250     250 
 

 

العالقات 
 العامه 

المجلس 
 ىاالعل

للشباب 
 والرياضة

 مالي وفني 
بند 

 االجتماعية 
50 

المجلس 
 ىاالعل

للشباب 
 والرياضة

200 

انشاء ملعب 
اضي ري

بمرافقه وتأهيله 
 9بمساحه 
 دونمات

SO
\02

\02
 

 الهندسة  500       500

المجلس 
 ىاالعل

للشباب 
 والرياضة

 - - -   - مالي وفني 
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تطوير 
المؤسسات 
النسوية و 

 وتمكين المرأة 

 

SO\03 

توفير مركز  
لتسويق 

المشغوالت 
 اليدوية
 النسوية

SO
\03

\01
 

21       21 
الشؤون 
 االداريه 

 مؤسسات
شؤون 
 المراة

 - - - - فني 

تطوير البنى 
 التحتية الثقافية

SO\04 

عمل مكتبة 
عامه في قاعة 
البلدية المتحدة 

SO المشتركة
\04

\01
 

100       100 
العالقات 
 العامه 

وزارة 
 الثقافه 

 - - - - فني ومالي 

تطوير مرافق 
المراكز 

الصحية 
القائمة 

وتحسين 
مستوى وكفاءة 

الخدمة 
الصحية 

 المقدمة

SO\05 

 تةةةةةةةوفير أجهةةةةةةةزه
طبيةةةةةةةةة حديثةةةةةةةةه  
وتةةةةةوفير مركةةةةةز 

وسةةيارة  طةةوارئ 
 اسعاف

SO
\05

\01
 

 وزارة الهندسة   315  65 100 100 50 315
  ةالصح

 315  وزارة الصحة - - فني ومالي 

إنشاء مدارس 
جديدة وغرف  

 إضافية

 

SO\06 

انشةةةةاء مدرسةةةةةة 
الجديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 

SO المختلطة 
\06

\01
 

 لهندسها   1100   1100  1100

وزارة 
التربية 
والتعليم 
 العالي

 - - فني ومالي 
التربية وزارة 

والتعليم 
 العالي

1100 

إضةةةةةافة غةةةةةرف 
صةةةةفية لةةةةبعض 

SO المدارس
\06

\02
 

 الهندسه   300 75 75 75 75 300

وزارة 
التربية 
والتعليم 
 العالي

 - - فني ومالي 
التربية وزارة 

والتعليم 
   العالي

300 
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إضافة المرافق 
لالزمة وتزويد ا

المدارس 
بالتجهيزات 

التعليمية بما 
في ذلك بما 
يعزز التعلم 

 االلكتروني

SO\07 

تزويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
مختبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات 
المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدارس 

SO بأجهزة 
\07

\01
 

 الهندسة   90   90   90

وزارة 
التربية 
والتعليم 
 العالي  

 10 التعليمية  فني ومالي 
التربية وزارة 

والتعليم 
 العالي

80 

إنشاء مسار 
ليم التقني للتع

وخاصة للتقنية 
الزراعية )بما 

يخدم 
التجمعات 

المناطق 
 المجاورة

SO\08 
انشةةةةةةةةةةةاء فةةةةةةةةةةةةرع 
للتعلةةيم المهنةةي 

SO الزراعي
\08

\01
 

 الهندسة  10       10

وزارة 
التربية 
والتعليم 
 العالي  

 -  - - - فني ومالي 

 2005  80     631 655 1430 147.5 272.5 1282.5 382.5 2716 المجموع الجزئي

شيد
الر

كم 
والح

رة 
إلدا

ا
 

توفير اطار 
قانوني ينظم 
عمل الهيئة 

المحلية وينظم 
بين  العالقة
 المتحدةالبلدية 

والهيئات 
 بها  المشتركة

GO\01 

 

توفير نظام 
قانوني ينظم 
عمل العالقه 
بين الهيئات 

 المحليه 

GO
\01

\01
 

5 5    5 
 

 

 

 

ون ؤ الش
دارية اإل

والمالية  
والمجلس 

 يالبلد

زارة و 
الحكم 
 المحلي

 

 فني

 
 متفرقات

 

5 

 

- - 
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تطوير اداء 
طواقم 

المؤسسة 
 اإلدارية والفنية

GO\02 

عقد دورات 
وورشات عمل 

تهدف الى 
تنمية قدرات 

الموظفين وما 
يتبعها من 

 ادوات مكتوبه 

GO
\02

\01
 

8 2 2 2 2 8   
الشؤون 
اإلدارية 
 والمالية

  
بند رفع 
قدرات 
 الموظفين

2 

صندوق 
ات البلدي

وزارة الحكم و 
 المحلي

6 

تعزيز طرق 
التواصل مع 

المؤسسات 
 العالقةذات 

لتجنيد االموال  
وتوفير 

االمكانيات 
المادية لتعزيز 

 المؤسسةعمل 

GO\03 

عمل توأمه مع 
هيئات محلية 

خارجية 
وتواصل مع 

المؤسسات 
  الداعمة
لكسب 

الخبرات 
 وتجنيد االموال

GO
\03

\01
 

50 10 10 15 15  50  
القات الع

العامة في 
 البلدية 

الحكم 
 المحلي 

تنسيق 
 وارشاد

بند 
 الجتماعيات ا

50 - - 

 6   57         0 50 13 17 17 12 17 63 المجموع الجزئي

 4096  463     4331 1746 2813 696.5 953.5 1991.5 917.5 8890 دوالر أمريكي -المجموع الكلي 

            4559 ر أمريكيدوال  -المجموع الكلي )محتمل + مضمون( 

            4331 دوالر أمريكي -المجموع الكلي )متمناة( 
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 لتنفيذ السنوية ةمصفوفة خط 2.7

 

ج 
رنام

 الب
سم

ا
ور 

 قمه

 
 سم مكون البرنامج/ المشروعا

ن 
مكو

قم 
ر

مج
برنا

ال
/

روع
مش

ال
 

التكلفـــــــــــــــــــــة 
ـــــــة   Xالتقديري

1000$ 

تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل افالجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشر  2018خطة العام  
الزمة للتنفيذ 

)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

 الصرف الربع سنوي 
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

حدد 
لقسم ا

 المعني

حدد 
 الجهة

 دورها
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساهمة

ق  ر
الط

يل 
تأه

ق و
ش

ق 
ناط

 الم
مع

طة 
لراب

ا
ورة

مجا
ن ال

لمد
وا

 
EI

\01
 

بةةةةةةةين  الرابطةةةةةةةةالطةةةةةةةرق  تأهيةةةةةةةلاعةةةةةةادة 
 مكونات التجمع

EI\01\02 250 0 50 50 150 
قســــــــــــــم 
 الهندسة 

  
ـــــــــــــــــــــــة  موازن

 انمائية
30 

صــــــــندوق 
 ات البلدي

220 
مخططـــــــــــــــــــات 

 ووثائق عطاء

ت 
فايا

 الن
ات

خدم
رة 

 إدا
سين

 تح
مج

برنا
صلبة

ال
 EI

\03
 

بسةةةعة  2شةةةرا ء سةةةيارات نفايةةةات عةةةدد 
 طن 12طن و 8

EI\03\01 240 240 0 0 0 

قســــــــــــــم 
 الهندســة

ون ؤ والشـــ
 االدارية

   0 
صــــــــندوق 

 البلديات
 وثائق عطاء 240

 500تةةةةةةةوفير حاويةةةةةةةات نفايةةةةةةةات عةةةةةةةدد 
 حاويه

EI\03\02 28 0 0 14 14 
ون ؤ الشـــ

اإلداريـــــة 
  والصحة

  
ــــــــد شــــــــراء  بن

 حاويات
28    

   460   58         164 64 50 240 518 المجموع الجزئي

ي 
ثقاف

ى ال
ستو

 الم
رفع

ية 
بيع

الط
ق 

مراف
ة ال

همي
بأ

ي 
ثقاف

ث ال
ورو

والم
SO

\01
 

عقد ورشات عمل ودورات وعمل 
بين اهمية الحفاظ على تمنشورات 

  الموروث الثقافي
SO\01\01 7.5 0 2.5 2.5 2.5 

دائرة 
العالقات 

 العامة

وزارة 
السياحة 
 واألثار

 - - - 7.5 االجتماعية ارشادي
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ج 
رنام

 الب
سم

ا
ور 

 قمه

 
 سم مكون البرنامج/ المشروعا

ن 
مكو

قم 
ر

مج
برنا

ال
/

روع
مش

ال
 

التكلفـــــــــــــــــــــة 
ـــــــة   Xالتقديري

1000$ 

تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل افالجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشر  2018خطة العام  
الزمة للتنفيذ 

)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

 الصرف الربع سنوي 
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

حدد 
لقسم ا

 المعني

حدد 
 الجهة

 دورها
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساهمة

ية 
ض

وريا
ية 

شباب
ق 

مراف
ير 

توف
ئمة

مال
 SO

\02
 

اعادة تأهيل النوادي الرياضية 
 الموجودة وتفعيلها

SO\02\01 250 0 0 0 250 
العالقات 

 العامه

المجلــــس 
ــــــــ  ىاالعل

للشــــــباب 
  والرياضة

فني 
 اليوم

 50 ةاالجتماعي

المجلــــــــس 
ــــــــــــ  ىاالعل

للشــــــــــباب 
  والرياضة

 عطاء وثائق 200

ية 
صح

ز ال
راك

 الم
فق

مرا
ير 

طو
ت

ى  و
مست

ن 
حسي

 وت
ئمة

القا
ية 

صح
ة ال

خدم
ة ال

فاء
وك

دمة
لمق

ا
 SO

\05
 

توفير أجهزه طبية حديثه  وتوفير 
 مركز طوارئ وسيارة اسعاف

SO\05\01 50 0 0 0 50 الهندسة 
وزارة 

 الصحة 
فني 
 مالي

- - 
وزارة 

 الصحة 
50 

عطاء  وثائق
 ومقترحات

دة 
جدي

س 
دار

ء م
نشا

ا
ية 

ضاف
ف إ

غر
و

 
SO

\06
 

 الهندسة SO\06\02 75 0 0 25 50 إضافة غرف صفية لبعض المدارس

وزارة 
التربية 
والتعليم 
 العالي

فني 
 مالي 

- - 

وزارة 
التربية 
والتعليم 
 العالي

 بنود مرجعية  75

  325  57.5     352.5 27.5 2.5 0 382.5 المجموع الجزئي

ظم 
ي ين

نون
ر قا

اطا
ير 

توف
ظم 

وين
ية 

محل
ة ال

هيئ
ل ال

عم
دة 

متح
ة ال

بلدي
ن ال

ة بي
الق

الع
بها

كة 
شتر

 الم
ات

هيئ
وال

 
GO

\01
 

توفير نظام قانوني ينظم عمل العالقه 
 بين الهيئات المحليه

GO\01\01 5 0 0 5 0 
الشؤون 
اإلدارية 
 والمالية

وزارة 
الحكم 
 المحلي

فني 
 مالي 

 - -  5 تفرقاتم
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ج 
رنام

 الب
سم

ا
ور 

 قمه

 
 سم مكون البرنامج/ المشروعا

ن 
مكو

قم 
ر

مج
برنا

ال
/

روع
مش

ال
 

التكلفـــــــــــــــــــــة 
ـــــــة   Xالتقديري

1000$ 

تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل افالجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشر  2018خطة العام  
الزمة للتنفيذ 

)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

 الصرف الربع سنوي 
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

حدد 
لقسم ا

 المعني

حدد 
 الجهة

 دورها
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساهمة

قم 
طوا

اء 
 اد

وير
تط

نية
والف

رية 
إلدا

ة ا
سس

لمؤ
ا

 
GO

\02
 

 

عقد دورات وورشات عمل تهدف الى 
تنمية قدرات الموظفين وما يتبعها من 

 ادوات مكتوبه
GO\02\01 2 0 0 0 2 

الشؤون 
اإلدارية 
 والمالية

    

صندوق 
البلديات 
ووزارة 
الحكم 
 المحلي

2 - 

مع 
صل 

لتوا
ق ا

طر
يز 

عز
ت ؤس
الم

يد 
تجن

ة ل
الق

 الع
ات

ت ذ
سا

ت 
انيا

المك
ر ا

وفي
 وت

ال 
المو

ا
سة

ؤس
 الم

مل
 ع

زيز
لتع

ية 
ماد

ال
  

GO
\03

 

عمل توأمه مع هيئات محلية خارجية 
وتواصل مع المؤسسات الداعمة  

 لكسب الخبرات وتجنيد االموال
GO\03\01 10 - 5 5 - 

العالقات 
العامه 
في 
 البلدية

الحكم 
 المحلي

تنسيق 
 وارشاد

بند 
 عياتالجتماا

10 - - - 

  2  15     2 10 5 0 17 المجموع الجزئي
  787  130.5     518.5 101.5 57.5 240 917.5  2018مجموع اإلنفاق الكلي للعام 
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 مصفوفة المتابعة والتقييم 7.2

 البرنامج
المشاريع مكونات البرنامج/
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة الحالية 

 للمؤشر

ة للمؤشر على امتداد القيمة المنشود
 أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

الجهة المسئولة عن 
 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 مجال البيئة والبنى التحتية

شق وتأهيل الطرق الرابطة 
 مع المناطق والمدن المجاورة

 

 

شق وتأهيل الطرق الرابطة مع 
 اورةالمناطق المج

 البلدية 4 4 4 0 0 الجديدة )كم( الطرق أطوال 
قسم سجالت 

 الهندسة
 البلدية

 )كم(  المؤهلةأطوال الطرق الرابطة 

 
 البلدية 5 5 5 0 0

قسم سجالت 
 البلدية الهندسة

اعادة تأهيل الطرق الرابطة 
 بين مكونات التجمع

الطرق الرابطة بةين مكونةات التجمةع  نسبة
 بعد تأهيلها

 البلدية 100% 90% 80% 70% 60%
قسم سجالت 

 الهندسة
 البلدية

برنامج تحسين إدارة 
 خدمات النفايات الصلبة

 

 2شةةرا ء سةةيارات نفايةةات عةةدد 
 طن 12طن و 8بسعة 

 الشؤون اإلدارية البلديةسجالت  البلدية 2 2 2 2 0 عدد سيارات النفايات التي تم شراؤها

تةةةةةوفير حاويةةةةةات نفايةةةةةات عةةةةةدد 
 حاويه 500

 سجالت البلدية البلدية 500 375 250 125 0 عدد الحاويات التي تم توفيرها
الشؤون اإلدارية 
 والشؤون الصحية

 المحلي االقتصاد تنمية مجال

إنشاء ودعم تعاونيات 
 زراعية 

 انشاء جمعيات تعاونية زراعية 

 لتشجيع التصنيع الزراعي

عةةةةةةةةةدد الجمعيةةةةةةةةةات التعاونيةةةةةةةةةة للتصةةةةةةةةةنيع 
 الزراعي

 سجالت البلدية البلدية 1 1 1 0 0
المزارعون والمجتمع 

 المدني
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 البرنامج
المشاريع مكونات البرنامج/
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة الحالية 

 للمؤشر

ة للمؤشر على امتداد القيمة المنشود
 أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

الجهة المسئولة عن 
 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

إنشاء البنية التحتية 
لمنطقة الحرفية ل

 ةالصناعية المقترح

مةةةةةةةةع  ةعقةةةةةةةةد اتفاقيةةةةةةةةات شةةةةةةةةراك
صةةحاب االمةةالك فةةي المنطقةةة أ

الصةةةةةةةةةناعية لتهيئةةةةةةةةةة المنطقةةةةةةةةةة 
 الصناعية واستخدامها

عةةةةةةدد أصةةةةةةحاب األمةةةةةةالك فةةةةةةي المنطقةةةةةةة 
 همالصناعية ممن تم توقيع اتفاق مع

 سجالت البلدية البلدية 15 0 0 0 0
الشؤون القانونية 

 واإلدارية

تطوير السياحة والعمل 
 استغالل الطبيعةعلى 

الجغرافية المتوفرة في 
 المنطقة 

 

شةةةةةق وتأهيةةةةةل الطةةةةةرق المؤديةةةةةة 
بطةةةول  طبيعيةةةةالةةةى المنةةةاطق ال

حتى يصةبح طةول الطةرق  كم6
 كم10

أطةةةةةةوال الطةةةةةةرق المؤهلةةةةةةة فةةةةةةي المنةةةةةةةاطق 
 كم() طبيعيةال

 البلدية 10 10 10 4 4
قسم سجالت 

 الهندسة
 البلدية / الهندسة

تهيئةةةةة الطةةةةرق داخةةةةل المنةةةةاطق 
كةةةةم لعمةةةةةل  3بطةةةةةول  ةالحرشةةةةي

 ممرات داخلية 

أطةةةةةةوال الطةةةةةةرق المؤهلةةةةةةة فةةةةةةي المنةةةةةةةاطق 
 )كم( الحرجية

 البلدية 3 3 0 0 0
قسم سجالت 

 الهندسة
 البلدية / الهندسة

تركيةةب مقاعةةد والعةةاب ووسةةائل 
وعمةةةةل منةةةةاطق ومرافةةةةق  ةتسةةةةلي
 عامه

 البلدية 50 50 50 0 0 عدد المقاعد المركبة في الحرش
قسم سجالت 

 الهندسة
 البلدية / الهندسة

 البلدية 20 20 20 0 0 عدد األلعاب التي تم تركيبها في الحرش
قسم سجالت 

 الهندسة
 البلدية / الهندسة

توصيل المياه والكهربةاء وعمةل 
 مرافق عامه

 البلدية 30 30 15 0 0 اإلضاءة في الحرش عدد نقاط
قسم سجالت 

 الهندسة
 البلدية / الهندسة

انشاء متحف يشكل مبسط مةن  انشاء متحف محلي
خالل استغالل موقع في البلةدة 

 رواق/البلدية السجالت االدارية البلدية 1 0 0 0 0 عدد المتاحف
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 البرنامج
المشاريع مكونات البرنامج/
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة الحالية 

 للمؤشر

ة للمؤشر على امتداد القيمة المنشود
 أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

الجهة المسئولة عن 
 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 القديمة وإعادة ترميمه

 ةاالجتماعي التنمية مجال

المستوى الثقافي بأهمية رفع 
المرافق الطبيعية والموروث 

 التفافي 

عقةةةةةةةد ورشةةةةةةةات عمةةةةةةةل ودورات 
بةةةةين اهميةةةةة توعمةةةةل منشةةةةورات 

 الحفاظ على الموروث الثقافي

 12 9 6 3 0 تم عقدهايعدد ورشات العمل التي 
وزارة السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياحة 

 واالثار/البلدية
 السجالت االدارية

وزارة السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياحة 
 واالثار/البلدية 

 6 4 2 0 0 الدورات التدريبية التي تم عقدها  عدد
وزارة السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياحة 

 واالثار/البلدية
 السجالت االدارية

وزارة السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياحة 
 واالثار/البلدية

توفير مرافق شبابية ورياضية 
 مالئمة

اعادة تأهيل النوادي الرياضية 
 الموجودة وتفعيلها

 3 3 3 3 0 عدد األندية الرياضية التي تم تفعيلها
األعلى  المجلس

 للشباب والرياضة
 البلدية البلدية

تطوير مرافق المراكز 
الصحية القائمة وتحسين 

مستوى وكفاءة الخدمة 
 الصحية المقدمة

حديثةةةةةةةه تةةةةةةةوفير أجهةةةةةةةزه طبيةةةةةةةة 
مركةةةةز طةةةةوارئ وسةةةةيارة  وتةةةوفير
 اسعاف

عةةةةةدد االجهةةةةةزة الطبيةةةةةة المةةةةةوردة للمراكةةةةةز 
 الصحية الثالث

 وزارة الصحة 10 8 4 1 0
ارة البلدية / وز 
 الصحة

 وزارة الصحة

وغرف إنشاء مدارس جديدة 
 إضافية

 

انشةةةةةةةةةةةةةةاء مدرسةةةةةةةةةةةةةةة الجديةةةةةةةةةةةةةةدة 
 المختلطة 

 التربية والتعليموزارة  التربية والتعليموزارة  التربية والتعليموزارة  16 16 16 15 15 عدد المدارس الحالية 

إضةةةةافة غةةةةرف صةةةةفية لةةةةبعض 
 المدارس

 التربية والتعليموزارة  التربية والتعليموزارة  التربية والتعليموزارة  160 154 148 142 136 عدد الصفوف الدراسية 

إضافة المرافق الالزمة 
وتزويد المدارس بالتجهيزات 

 التربية والتعليموزارة  التربية والتعليموزارة  التربية والتعليموزارة  %100 %100 %50 %50 %50 عدد المختبرات المؤهلة بمدارس المنطقةتزويةةةةةةةةةةد مختبةةةةةةةةةةرات المةةةةةةةةةةدارس 
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 البرنامج
المشاريع مكونات البرنامج/
 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة الحالية 

 للمؤشر

ة للمؤشر على امتداد القيمة المنشود
 أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

الجهة المسئولة عن 
 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

التعليمية بما في ذلك بما 
 يعزز التعلم االلكتروني

 بأجهزة

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد

قانوني ينظم  إطارتوفير 
عمل الهيئة المحلية وينظم 
العالقة بين البلدية المتحدة 

 والهيئات المشتركة بها 

توفير نظام قانوني ينظم عمل 
 العالقة بين الهيئات المحلية

ام عمل للبلديةة المشةتركة متوافةق عليةه نظ
 داخليا ومقر من الحكم المحلي

 الحكم المحليوزارة  الحكم المحليوزارة  البلدية 1 1 1 1 0

تطةةةوير اداء طةةةواقم المؤسسةةةة 
 اإلدارية والفنية

عقد دورات وورشات عمل تهدف 
الى تنمية قدرات الموظفين وما 

 يتبعها من ادوات مكتوبه

 البلدية المتحدة الشؤون اإلدارية البلدية 8 6 4 2 0 عدد الورشات 

 البلدية المتحدة الشؤون اإلدارية البلدية 8 6 4 2 0 عدد الدورات 

تعزيز طرق التواصل مع 
 العالقةات ذالمؤسسات 

 االموال وتوفيرلتجنيد 
االمكانيات المادية لتعزيز 

 المؤسسةعمل 

عمل توأمه مع هيئات محلية 
مع خارجية وتواصل 

 الداعمة لكسبالمؤسسات 
 الخبرات وتجنيد االموال

 سجالت البلدية البلدية 1 1 1 1 0 توأمة رسمية مع مدينة أجنبية 
البلدية من خالل وزارة 

 الحكم الملحي

تجنيد اموال ومشاريع بقيمه نسبة 
 $خالل االربع سنوات  2000000

 البلدية 100% 70% 50% 20% 0%
 سجالت البلدية-*
المشاريع  قيمة-*

 المنفذه 

 العالقات العامة-*

 المحاسبه  -*

  الهندسه  -*
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 المقدمة1.
وقد موية، لتنمجاالت التدخل اوتشخيص لواقع للوضع الراهن ليال تح المشتركلمتحدة لتجمع ا محليةالخطة التنموية التشمل 

 اح الخطةمن اجل العمل سوياً  على انج عملية التخطيط االستراتيجي التنموي افرت الجهود جميعها ومنذ بداية انطالق ظت
ن م، بدءا اعداد الخطة التنموية لمنطقة المتحدةطراف المشاركة في األ لكافةبكل محتوياتها، حيث كان هنالك جهد 

جهة ة واهلية وانتهاء بدعم وإشراف كامل ومتواصل من طرف الالمجتمع المحلي بكل اطيافه من مؤسسات عامة وخاص
ر وذلك في إطا ،إشراف من قبل صندوق تطوير وإقراض البلدياتوبدعم و   (مزايا،  )معالمشركتي ائتالف  االستشارية

 تطبيق مفهوم ومنهجية التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية.
تجربة في تطبيق مفهوم الدمج المتبنى من قبل وزارة الحكم المحلي ك ةخطوات واسعه ومتقدم المتحدةخطت البلدية وقد 
 داخل فيعنها في ارباك وتة الى ان جاء قرار فك الدمج حيث ادخل البلدية والهيئات المحلية المنبثق في فلسطين ةرائد

ل الى لوصو ل المشتركة المتحدةتسعى بلدية لك ورغم ذ .للعاملينوظيفي المن اال وفقدانالصالحيات وقله في االيرادات 
 لمياعمتقدمة اقتصاديا و  زدهرةمفي منطقة  مجتمعي مشتركواقع  )الدمج( لخلق بأهمية مفهوممجتمع محلي متجانس يؤمن 

 واجتماعيا.
 م الحكممفهو وتطبيق ، بالمشاركة محليوتكمن الغاية الرئيسية من المشروع هو تعزيز ومأسسة مفاهيم التخطيط التنموي ال

 تلفةاالحتياجات المخبما يلبي وصياغتها وترجمتها  اتويوتحديد االحتياجات حسب االول ،المحلي الرشيد في البلدية
المؤثرات وعية و لذلك تضمن هذا التقرير دراسة كافة المجاالت التنموية في البلدة وتحديد اهم المؤشرات الكمية والن للسكان.

 االيجابية والسلبية واالحتياجات واالولويات ذات الصلة بالمجتمع المحلي.
 

 اهداف التقرير1.1. 
الجديدة،  سيريس، ،صير تضم كل من المتحدة، والتي لمنطقةيهدف هذا التقرير الى تشخيص وتحليل الوضع القائم 

 ةاالستراتيجياذ يعد هذا التشخيص حجر األساس ونقطة البداية التي سوف تنطلق منها عملية اعداد الخطة  ميثلون،
ات بالتجمع المرتبطةالقوة والضعف ألهم جوانب هذا التقرير يتضمن بمحتواه تحليل  كون ، ةالمشترك المتحدة لمنطقة

تياجات والتي ستساعد في تحديد االح ة،المهمالتنموية وتحديد القضايا  ،الفرص اضافة الىالسكانية لبلدية المتحدة، 
 .ةحداث التنمية المستدامللمنطقة والتي تستهدف إ ا لمالئمةموالتدخالت والمشاريع 

فئات  كافةمشاركة وتجدر االشارة الى ان عملية التشخيص واعداد التقرير اعتمدت نهج التخطيط بالمشاركة المبنى على 
 ملية فيوبما يساهم في تعزيز التكاالمجتمع المحلي بعملية التخطيط التنموي بكل مراحل عملية اعداد الخطة التنموية 

لية حيث أن عم ،ي تحمل مسؤولية نجاح الخطة وتنفيذها على ارض الواقعف العمل والتعاون المشترك بين كافة االطراف
 .المجتمعية المشتركة المسؤولية ضمن مفهومالمجتمعية  المشاركةالتخطيط تسعى لتحقيق 

 
 منهجية التقرير1.2. 

ل موجود في دليارتكز العمل في اعداد التقرير التشخيصي للمجاالت التنموية على منهجية واضحة تمثلت على ما هو 
 ،لبلدياتوالمعد من قبل وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع صندوق تطوير واقراض ا 2017لتخطيط التنموي المحلي للعام ا

 :بما يليحيث تمثلت المنهجية 
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 .مرحلة اإلعداد والتهيئة وذلك عن طريق اجراء الترتيبات المؤسساتية الالزمة 

 عملية التخطيط وهي: تشكيل اللجان الثالث والتي هي أساس 

 التوجيهية(. )اللجنةالمحلي التنموي  لجنة التخطيط 

 .فريق التخطيط األساسي 

 ةصحاب العالقأ لجنة.  

لعمل ، واالمحلي حيث تم تحديد ادوار كل لجنة بناء على هيكلية واضحة من اجل ادارة وانجاح عملية التخطيط التنموي 
 المحلي وتعكس رغباته. المجتمعتطلعات على اخراج خطة واقعية تحاكي 

 
جتماع ، حيث تم عقد ااالستراتيجيومن اجل ذلك تم مشاركة المجتمع المحلي ومنذ البداية في عملية التخطيط التنموي 

عملية واألدوار المتوقعة لجميع األطراف المشاركة ب المحليجماهيري عام كان الغرض منه شرح وتوضيح مفهوم التخطيط 
ل تحقيق بكل محتوياتها وذلك من اج االستراتيجيةمنذ بدء العملية وحتى الخروج بالخطة  االستراتيجيالتخطيط التنموي 

ان تكون  من اجل. كةواخيرًا المشار  المساواة، والمساءلة،العدالة، النزاهة،  بالشفافية،وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد المتمثلة 
د اجتماع لويات المجتمع المحلي تم تشكيل لجنة اصحاب العالقة بعو عن حاجات وا واقعية وتعبر أكثر االستراتيجيةالخطة 

عقد من قبل الفريق التخطيط األساسي وبعد تحليل لذوي العالقة الذين سوف يؤثرون ويتأثرون بعملية التخطيط 
مشاركة  ت، حيث تمهيري العاماالجم االجتماعأثناء وقبل وبعد عقد يل اللجان التخصصية باإلضافة الى تشك ،االستراتيجي

 لي:وكانت اللجان على النحو التا ،كل فرد برغبته الشخصية باللجنة التي يتوقع انه قادر على العمل والعطاء بها

 التحتية  مجال البيئة والبنى .1
 االقتصاد المحلي تنمية مجال .2
 التنمية االجتماعية  مجال .3
 مجال االدارة والحكم الرشيد .4

دد بع وباالستعانة، قامت كل لجنة وبحسب التخصص الواضح والدور المحدد لكل لجنة من تشكيل اللجان االنتهاءوبعد 
على  المياه وغيرها من المؤسسات القادرة سلطةحصاء الفلسطيني و الجهاز المركزي لإلمن األدوات المتوفرة سواء من 

د عدة بعملية تشخيص المجال التنموي الخاص بها وذلك من خالل عقلتساعد في القيام اعطاء اللجان المعلومة الصحيحة 
مع المستشارين المتخصصين كل في مجاله من اجل الخروج والوصول الى المعلومة  والتنسيقوبالتعاون  اتاجتماع

ن كل ودو لتالي الخروج بتشخيص واقعي وسليم للمجاالت التنموية لبلدية المتحدة. وبناء على مسبق يكون الوبا ،الصحيحة
 استثناء شركاء في عملية التخطيط ومسؤولين عن انجاحها.
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 المتحدة منطقة لمحة عامة عن .2
 موقع الجغرافي والمساحةال  .2.1

ف هي: ميثلون، الجديدة، سيريس، وصير، والتي تقع في الطر محافظة جنين،  ضمنسكانية  أربعة تجمعاتتضم المتحدة 

لدية تبلغ مساحة الب .(1كما هو مبين في الشكل ); الجنوبي الشرقي من المحافظة، حيث تحاذي محافظتي نابلس وطوباس

 (.2)، توزعت هذه المساحة على التجمعات السكانية كما في الشكل دونم  43,947المتحدة نحو 

 
 موقع البلدية المتحدة(: 1الشكل )
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 مساحة التجمعات السكانية ضمن منطقة المتحدة(: 2الشكل )

 
 الديموغرافي لمنطقة المتحدة الوضع  .2.2

  والتركيبة االجتماعيةعدد السكان 
بلغغغغ عغغدد التجمعغغات السغغغكانية االربغغع حسغغب تعغغغداد السغغكان للعغغغام فيمغغا  نسغغغمة، 23,889 الحغغالي المتحغغدةيبلغغغ عغغدد سغغغكان 

عدد فردًا أي بنسبة زيادة في  16,998الى نحو  2007فردًا، ارتفع هذا العدد حسب تعداد السكان  13,188نحو  1997
أن أعلغغى نسغغبة زيغغادة  (1)ويظهغغر الجغغدول  سغغنويًا.% 3سغغنوات، أي بزيغغادة تقتغغرب مغغن  10% خغغالل 28.9السغغكان قغغدرها 

بواقع  %، فيما كانت النسبة األقل في قرية صير3.1اقع سكانية سنوية )بالمعدل( خالل الفترة المذكورة كانت في ميثلون بو 
 2021يقدر عدد السكان في عام  الزيادةوحسب معدل  (23,889)حوالي  2017بلغ عدد السكان في عام  حيث %.2.7

  .ةنسم (26,669) حواليب
 

  

12,495; ميثلون

6,360; الجديدة

12,593; سيريس

12,499; صير
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 2021- 1997(: عدد السكان ومعدالت النمو السكاني من1جدول )

 2007سنة  1997سنة  التجمع السكاني

 نسبة
الزيادة 

 10خالل 
 سنوات

نسبة 
الزيادة 
السنوية 
 بالمعدل

عدد السكان 
للعام 
2012 

عدد السكان 
للعام 
2017 

عدد السكان 
م للعا

2021 

 10,311 9,174 7,943 3.1 30.8 6,825 5,218 ميثلون 
 6,757 6,077 5,331 2.8 27.8 4,649 3,639 الجديدة
 8,551 7,690 5,493 2.8 27.6 4,794 3,757 سيريس
 1,050 948 835 2.7 27.2 730 574 صير

 26,669 23,889 19,599 2.9 28.9 16,998 13,188 المجموع
 

 عدد األسر:
 3071إلى نحو  1997أسرة في العام  2095أن عدد األسر في هذه التجمعات السكانية ارتفع من نحو  (2)يبين الجدول 

 أسرة 147أصبح العدد  1997أسرة تواجدت في هذه التجمعات في العام  100، أي أن مقابل كل 2007أسرة في العام 
نخفض عدد ة )بالمعدل( كلما تقدم الزمن، حيث امن ناحية أخرى، يالحظ انخفاض عدد أفراد األسر  .2007تقريبًا في العام 

ود ، مع مالحظة وج2007فرد في العام  5.5إلى  1997فرد في العام  6.3افراد األسرة في هذه التجمعات عمومًا من 
 تباين في نسبة هذا االنخفاض بين تجمع سكاني وآخر.

 
 2021- 1997(: عدد األسر ومعدالت النمو من2جدول رقم )

 كانيالتجمع الس
 عدد األسر

 سنوات 10الزيادة خالل  %
 متوسط عدد افراد األسرة

 2007سنة  1997سنة  2007سنة  1997سنة 
 5.5 6.3 48.7 1234 830 ميثلون 
 5.1 6.3 56.5 906 579 الجديدة
 6.0 6.5 37.2 797 581 سيريس

 5.4 5.5 27.6 134 105 صير
 5.5 6.3 46.6 3071 2095 المجموع
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 المجاالت التنموية تشخيص .3
 التحتية  يةوالبن البيئةمجال  .3.1

 رتبطتغحيغث انهغا  ،المجتمغع المحلغي علغى صغعيد اهميغةلمغا لهغا مغن من المجغاالت الحيويغة  التحتية يةوالبن البيئةيعتبر قطاع 
لنفايغات ا ،للطغرق المقدمة للمواطنين. يتضمن هذا المجال تحديد لواقع البنية التحتيغة  اليومية واقع الخدماتبشكل مباشر في 

 .المياه العادمة والصرف الصحية، ئالصلبة والبي
 

 المواصالت الطرق  .3.1.1
 داخليغةال طرق حالة الب علقيتفيما لواقع البنية التحتية لشبكة الطرق في منطقة المتحدة، وذلك  ايتضمن هذا المحور استعراض

قغة تعغاني مغن وجغود الحفغر واهتغراء طبتعتبغر  الشغوارعفغالكثير مغن . التجمعات السكانية تخدم التي الطرق  وخاصة عام بشكل
 جيغغغد بشغغغكل مؤهلغغغة غيغغغر جعلهغغغاعناصغغغر السغغغالمة المروريغغغة ممغغغا يو  وغيغغغاب األرصغغغفةللطغغغرق  أكتغغغافعغغغدم وجغغغود و  االسغغغفلت

 ذههغ وترميم تأهيل على العمل يجب فإنه ولهذا األربع السكانية التجمعات جميع في موجودة طرق ال هذه مثل ان. لالستخدام
 . الى الطرق الرابطة باإلضافةوشق طرق داخلية جديدة  شامل بشكل او جزئي بشكل طرق ال

 المصدر القيمة المؤشر )رقمي(
القيمة 
 القياسية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد
طول الطرق المعبدة ضمن 

)كم(المخطط الهيكلي   
   X  البلدية 65 كم

لمعبدة ضمن اطول الطرق غير 
 المخطط الهيكلي )كم(

  X   البلدية 25 كم

  X   البلدية 9.5كم طول المداخل الرئيسية )كم(
   X 100% البلدية 90% نسبة تغطية شبكة الطرق للبلدة

  X  50 البلدية 19 طوال الطرق الزراعية )كم(
   X  البلدية 10 عدد حوادث السير في السنة

 X    البلدية 0 عدد باصات النقل العام
  X   البلدية 35 عدد سيارات السرفيس
 X    البلدية 2 عدد مكاتب التاكسي

 المؤشر الوصفي
 التقييم المصدر

 ضعيف متوسط جيد
  X  البلدية حالة الطرق 
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    البلدية وجود نظام تصريف مياه االمطار
 X   البلدية وجود مجمع كراجات

 X   البلدية الصيانة السنوية للطرق 

  X  البلدية االزدحام المروري داخل البلدة
 

 المؤثرات اإليجابية:
 مما يسهل الربط بين التجمعات جغرافيا المنطقة تواصل. 

 
 المؤثرات السلبية:

 الداخلية والرابطةلطرق شبكة اضعف البنية التحتية ل. 
  العامةعشوائية قطاع المواصالت. 
 تأهيل الى بحاجة الداخلية الشوارع بعض وجود. 
 الطرق غالبية ل أرصفة وجود عدم. 
 عدم وجود قنوات تصريف لمياه االمطار. 
 المتحدة مناطق بين الرابطة الطرق  محدودية.  
 مرورية إشارات أو شواخص أية أو منظمة جزر إلى المفارق  من العديد افتقار. 
 
 :السلبية القضايا أهم
 العامة المواصالت وتنظيم للطرق  التحتية البنية ضعف. 

 
 :االيجابية القضايا أهم
 الرابطة الطرق  لتوسعة امكانية وجود. 

 
 :االولويات/االحتياجات

  الى طرق رابطة. باإلضافةشق طرق داخلية جديدة 
 المجاورة والمدن المناطق مع الفيزيائي الربط تعزيز. 
 العامة للمواصالت فعال نظام ضرورة توفير. 
 وغيرها الخطرة للمنعطفات التوضيحية المرورية االشارات وضع. 
 للشوارع المقترحة أرصفةانشاء  على العمل. 
 رضاألبه من انخفاض مستوى  ازتمت لما وسيريس ميثلون مطار في منطقة األقنوات تصريف مياه  انشاء.  
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 المياه العادمة والصرف الصحي .3.1.2
تساهم  أنها، إذ الطرق السليمةلم يتم التخلص منها ب في حال على المواطنين والبيئة بصفة عامة تشكل المياه العادمة خطرا

ى العمغل علغمواد سامة ويمكن أن تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، لذا من الضغروري نتيجة وجود نقل األمراض الخطيرة في 
 نظام جمع ومعالجة للمياه العادمة. ايجاد

األمطغار  بل إن المياه العادمة تتسرب إلى خزانات مياه ،المنطقةخدمات تجميع للمياه العادمة ومعالجتها سواء في  توفرتال 
مغا من جغزء مغن الميغاه العادمغة تصغب فغي الشغوارع افغ ذلغك باإلضغافة إلغى لبيئغة المحيطغة.ومصادر المياه الجوفية مما يهغدد ا

 .للتلوث منطقةتعريض اليؤدي إلى 

ي(المؤشر )رقم  المصدر القيمة 
القيمة 
 القياسية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد
نسبة المناطق المخدومة بشبكة 

 الصرف الصحي
%100 البلدية 0    X 

   X  البلدية 4300 عدد الحفر االمتصاصية
 X    البلدية 150 عدد الحفر الصماء

سعر المعدل الشهري للنضح لألسرة 
 )شيكل( 

 X   80 البلدية 0

 X   5 البلدية 3 عدد صهاريج النضح في البلدة
 X    البلدية 0 عدد المشتركين في الخدمة

 X    البلدية 0 توفر مكب للصرف الصحي
نسبة مالءمة تضاريس االرض 

 للشبكة
100% %100 البلدية    X  

صيانة شبكات  عدد سيارات تنظيف
 الصرف الصحي

 X    البلدية 0

المناطق عدد المضخات لخدمة 
 المنخفضة

 X    البلدية 0

 
 المؤشر الوصفي

 المصدر
 التقييم

 ضعيف متوسط جيد
 X   البلدية حالة خطوط الشبكة الرئيسية
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 المؤثرات اإليجابية:
 جمعغات بالرغم من عدم وجود نظام لتجميع ومعالجة المياه العادمة، إال أن طبوغرافية المنطقة مهيأة لغربط كافغة الت

  .السكنية بمحطة معالجة
  مغةإلنشاء محطة مركزية لمعالجة الميغاه العاد سلطة المياه وسلطة جودة البيئةمع خطة يوجد توافق في التوجهات 

 في المنطقة
  لريهاوجود أراضي زراعية يمكن أن يتم استخدام المياه العادمة المعالجة . 
 حي.صوجود مجلس خدمات المياه والصرف الصحي يتيح المجال لتنفيذ مشروع الصرف ال 

 
 المؤثرات السلبية:

  ومعالجتهاال يوجد خدمات تجميع للمياه العادمة  
  .يتم تصريف المياه العامة إلى حفر امتصاصية غالبا ما تكون غير صماء 
  يتم نضح المياه العادمة من خالل تنكات مخصصة ويتم التخلص منها في األماكن القريبة من التجمعات السكنية

 وأحيانا إلى األماكن الزراعية.
 

 أهم القضايا السلبية: 
 ي منطقة المتحدة والبلدات التابعة لهاخدمة الصرف الصحي ف عدم توفر. 
  ير السليمةغبالطرق  مةدتصريف المياه العاوجود تلوث بيئي ناجم عن. 

 
 االحتياجات/االولويات

 في المنطقة توفير خدمة الصرف الصحي. 
 انشاء محطة تنقية لمعالجة المياه العادمة. 

 

 النفايات الصلبة .3.1.3
تقوم بلدية المتحدة بتجميع النفايات المختلفة من خالل عربات جمع النفايات وإرسالها إلى مكب زهغرة الفنجغان، حيغث تنتشغر 

وفغي  اسغتخدامها،حاويات النفايات في شوارع بلديغة المتحغدة، وهنغاك حاجغة لزيغادة عغددها وتطغوير نوعيغة الحاويغات التغي يغتم 

 X   البلدية حالة خطوط الوصالت المنزلية
 X   البلدية وجود طواقم متمرسة ودائمة

 X   البلدية الصيانة الدورية للشبكة
العامة تامين متطلبات السالمة  X   البلدية 
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 ،طغن 12بحجغم  واألخغرى  2000طغن موديغل  8بحجم  احداهمالنفايات من الحاويات، الوقت الحالي تتوافر سيارتان لجمع ا
طغن وسغوف يغتم اسغتالمها فغي اوائغل  12طغن واالخغرى  8سعة واحده منها  2017كما وقامت البلدية بشراء سيارتان موديل 

إلغى مكغب زهغرة  البلديغة ونقلهغاتجمعغات  قوم عربة النفايات التابعة لبلدية المتحدة بجمع النفايات منت .2018شباط من عام 
 طن. 25-20ن م التجمعية النفايات اليومية من حيث تبلغ كم الواحد، شيكل للطن 30الفنجان مقابل 

 

 
 المؤثرات اإليجابية:

 مكب زهرة الفنجان(. ةالسليموالبيئية الصحية المواصفات  مكب مركزي وضمن يتم نقل النفايات الى( 
  واالسغتفادةالصغلبة  تالنفايغامغن قبغل مسغتثمرين مغن اجغل العمغل علغى إعغادة تغدوير  جدوى وتوجهغاتوجود دراسات 

 منها.

 القيمة المصدر القيمة المؤشر )رقمي(
 القياسية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد
  X  500 البلدية 4000 عدد الحاويات

   X 4500 البلدية 4500 عدد المنازل المخدومة
(سعر الخدمة شهريا )شيكل   X  25 البلدية 18 

   X 7 البلدية 6 عدد مرات تقديم الخدمة في األسبوع

   X 1 البلدية 1 وجود مكب قانوني

   X 4 البلدية 3 عدد سيارات جمع النفايات

   X 20 البلدية 20كم بعد )مسافة( المكب عن التجمع

للمواصفات مدى مالءمة المكب 
 الفنية

 100% البلدية %70
 X  

 التقييم المصدر المؤشر الوصفي
 ضعيف متوسط جيد

   X البلدية مدى رضا الناس عن الخدمة
  X  البلدية وجود طواقم متمرسة ودائمة

 X   البلدية وجود وعي بيئي لدى المجتمع المحلي
  X   مدى االهتمام بنظافة األحياء والمرافق العامة

 X    الفصل بين النفايات الطبية والعادية
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  أفضل ةيؤدي الى وجود خدمالصلبة واالشراف ادارة البلدية للنفايات. 
 

 المؤثرات السلبية:
 وهغذا  عدد ونوعية الحاويات غير كافية ويتسبب في تراكم النفايغات بغالرغم مغن الغدور الغذي تبذلغه البلديغة للحغد منهغا

 يتلف.سرعان ما و كما ان نوعية بعض الحاويات رديء  ،يؤثر سلبا على الناحية الجمالية
  الحاويات البالستيكية. اتالفيتسبب في مما حرق النفايات 
 عدم توفر ماكينة لغسيل وتعقيم سيارة جمع النفايات بشكل صحي. 
  شوارع.للعدم وجود مكنسة 
 .عدم وجود عمال نفايات كافي 
 ضعف الوعي المجتمعي فيما يتعلق باحترام النظافة والبيئة والصحة العامة.  

 
 أهم القضايا السلبية: 

 العشوائية(. النفايات مكبات وجود االمكانيات، توفر وعدم النفايات تراكم) الصلبة النفايات خدمة كفاءة ضعف  
 

 االيجابية:أهم القضايا 
 البلدية المتحدة على عملية ادارة النفايات الصلبة إشراف. 

 
 االولويات/االحتياجات

 عدد العمال زيادة. 
  الحاويات في منطقة المتحدةزيادة عدد. 
 مكنسة للشوارع( توفير المزيد التجهيزات الضرورية لتحسين الخدمات(. 
 رفع مستوى الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالنظافة العامة والبيئة. 

 
 البيئة .3.1.4

ت موقع وجبلية، ذاالمتحدة والتي تتميز ببيئة طبيعة زراعية سهلية ة في منطقة يمظاهر البيئالأهم يمكن االشارة الى 
 :جغرافي مهم، وذلك على النحو التالي

  أراضي جبلية صالحة للزراعة ذات خصوبة جيدة جدا وهي في معظمها مزروعة بالزيتون وتتواجد أيضا مزارع
 لوزيات وتعتبر من المناطق األساسية في إنتاج الزيت والزيتون في محافظة جنين.ل

 دونم. 14,799في فلسطين والبالغة مساحته  "مرج ميثلون" الذي يعد ثالث أكبر مرج 
 جنين( –انور الحوض الشمالي الشرقي )حوض نابلس المسقط المائي لمرج ص وقوع المنطقة ضمن.  

 المؤثرات اإليجابية:
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  ثالغغث مغغغرج فغغي فلسغغطين والغغغذي يجغغب ان يحمغغى مغغغن اي مصغغدر تلغغوث والغغغدمار الغغذي يسغغببه الزحغغغف  أكبغغروجغغود
 باإلضافة في المناظر الطبيعية الخالبة لبساتين الزيتون والتالل الكثيرة. العمراني،

  المناخ المعتدل التي تتميز بها منطقة المتحدة 
 الكبيرة.من المصانع  المنطقة خلو 

 
 المؤثرات السلبية:

  يطغغغال الزحغغغف العمرانغغغي باتجغغغاه بعغغغض المنغغغاطق الزراعيغغغة فغغغي مغغغرج صغغغانور المنغغغاظر الطبيعيغغغة والنشغغغاط الزراعغغغي
% مغن مسغاحة السغهل، كمغا 2دونغم وهغو مغا يعغادل  362ميثلغون إلغى  فغي العمرانيةللمنطقة. حيث زحفت المنطقة 

أن القرى المحيطة أيضا أخذت بالزحف أيضا على هذه األراضي الزراعية. وقد خصصت منطقة صناعية ضغمن 
 المخطط الهيكلي التابع لبلدة ميثلون على األرض الزراعية من مرج صانور. 

 الدواجن في سهل صير.   مزارع 
  انات داخل المناطق السكنيتربية الحيو. 
  المحافظةالصحية سواء من قبل البلدية او من دائرة البيئة في  الرقابةضعف.  
 .المكبات العشوائية للمياه العادمة 

 
 :السلبيةاهم القضايا 

 وجود محدودية بالوعي البيئي. 
 وجود ممارسات سلبية تؤثر على واقع البيئة والصحة العامة. 
  األراضي الزراعية خاصة في سهل صانور.الزحف العمراني على 

 
 :االيجابية القضايا أهم

 التنوع الطبوغرافي في المنطقة حيث تتوفر األراضي الجبلية واألراضي السهلية. 
 

 االولويات:/االحتياجات

  البيئة والحفاظ عليها بأهميةالتوعية المجتمعية. 
  حماية المصادر المائية بشكل عام.ضرورة 
  ل السياسغغات الصغادرة عغغن سغغلطة جغودة البيئغغة الفلسغغطينية فيمغا يتعلغغق بغغأي تنميغة عمرانيغغة فغغي المسغغتقبتبنغي وتعزيغغز

وفغغغرض قغغغوانين صغغغارمة للحغغغد مغغغن الزحغغغف العمرانغغغي علغغغى األراضغغغي الزراعيغغغة والعمغغغل علغغغى حمايغغغة هغغغذه المنغغغاطق 
 وحمايتها.

 سغتخدام، م مع المبيدات الزراعية مغن حيغث االتقديم اإلرشاد الالزم للمزارعين والدعم الالزم من خالل التعامل السلي
كغذلك و  المتكاملغة.الزراعة العضغوية والتوسغع فيهغا واسغتخدام أسغلوب المكافحغة  األمان والتوجه نحووفترة  والتخزين،

 حفظ خصوبة التربة والتنوع الحيوي فيها كأساس للزراعة العضوية.
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  مشكلة الغرق في منطقة السهل.لإيجاد حلول ضرورة 
  عادة استخدامها في المناطق الزراعية.إلمعالجتها و جمع المياه العادمة مشكلة حل 
 تحديد مناطق خاصة لتربية الحيوانات والمواشي. 

 

 المياه .3.1.5
 بغغدعم مغغن الحكومغغة الفرنسغغية وبإشغغراف سغغلطة الميغغاه الفلسغغطينية، واشغغتمل 2011تغغم انشغغاء شغغبكة الميغغاه فغغي المنطقغغة عغغام 

لضغغا الميغغاه الغغى ميثلغغون والجديغغدة وسغغيريس  أحغغدهماسغغاعة وبمضغغختين /3م 200إنتاجيغغة المشغغروع علغغى حفغغر بئغغر بطاقغغة 
والثانيغغغة لمسغغغلية وجربغغغا وصغغغير، وتغغغدار الشغغغبكة بواسغغغطة مجلغغغس خغغغدمات مشغغغترك يضغغغم التجمعغغغات السغغغتة المسغغغتفيدة مغغغن 

 الغربية  كما ويدار البئر وخطوط توزيع المياه الى الخزانات من قبل دائرة مياه الضفهالبئر.

 

 المصدر القيمة المؤشر )رقمي(
القيمة 
 القياسية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد
   X 70 مجلس الخدمات  134كم طول شبكة المياه )كم(

   X 100% مجلس الخدمات %90 نسبة المناطق المخدومة بشبكة المياه

 X   5-10% مجلس الخدمات %23 نسبة الفاقد في الشبكة

استهالك الفرد اليومي )لتر(معدل    X  100 مجلس الخدمات 54 

   X 100% مجلس الخدمات 4250 عدد المشتركين 

  X  100% مجلس الخدمات %90 توفر مصدر ماء دائم

  X  5.5 مجلس الخدمات 5 سعر كوب الماء )شيكل(

  X  3 مجلس الخدمات 6 عدد خزانات المياه

  X  3 مجلس الخدمات 1 عدد االبار االرتوازية

  X  10 مجلس الخدمات 6 عدد الفنيين المهرة

  X  100% مجلس الخدمات 70% نسبة توفر قطع غيار الصيانة

 التقييم المصدر المؤشر الوصفي
 ضعيف متوسط جيد

   X البلدية حالة الخطوط الرئيسية
   X  حالة الخطوط الداخلية
   X  الحالة االنشائية للخزان
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  X   الصيانة الدورية للشبكة
   X  توفر خدمة المياه بشكل يومي

 

 المؤثرات اإليجابية:

  تغطي مساحة هذا  .جنين( –يقع المسقط المائي لمرج صانور ضمن الحوض الشمالي الشرقي )حوض نابلس
مليون متر مكعب  116مليون متر مكعب. منها  145 بغالتغذية السنوية لهذا الحوض تقدر  ،2كم 150الحوض 

 متر مكعب من خارجها. مليون  29وتأتي من منطقة الضفة الغربية 
  ن هذه مجانب العديد من اآلبار الغير القانونية. واحد  المشروع إلىفي منطقة  قانونية محفورةيوجد ستة أبار

ي اآلبار متر مكعب / ساعة. اما باق 200بتدفق  الفلسطينيةالمياه  يتبع لسلطةاآلبار لالستخدام المنزلي والتي 
 كوب في 15بئر بطاقة انتاجية  50الموجودة في منطقة الدراسة هي أبار لالستخدام الزراعي ويبلغ عددها 

 الساعة.
 

 المؤثرات السلبية:

 .نقص المياه الالزمة للزراعة خاصة للمناطق السهلية 
  االبار الزراعيةالنوعية غير الجيد للمياه في. 

 
 السلبية: القضايا أهم

 .عدم كفاية المياه للزراعة 
 

 االولويات:/االحتياجات

   تخفيض سعر كوب الماء 
  ةباسعار مناسب ةه للزراعمياتوفير 
  ةلتشمل المناطق الحضريه الجديد شبكة المياهتوسيع  

 

 الطاقة  .3.1.6
وهي  KV) 0.4 (والجديدة وصير بخدمة الكهرباء للجهد المنخفضتقوم بلدية المتحدة بتزويد القرى األربع ميثلون وسيريس 

دادات عمسؤولة عن توصيل الخدمة الكهربائية وصيانتها لسكان البلدية وقراها، وتقوم بجباية رسوم الكهرباء من خالل 
 1000 باء مبلغالدفع المسبق بالتعاقد مع شركة كهرباء الشمال. وتتقاضى البلدية رسوم اشتراك على توصيل خدمة الكهر 

 شيكل للكيلو الواط الواحد.  0.62شيكل، وتبلغ تكلفة استهالك الكهرباء 



18 

 

 مشترك ضمن المناطق األربعة للتجمع السكاني.  4000ولقد ارتفع عدد المشتركين مؤخرًا الى 

 وتعتمد البلدية على مصدرين للطاقة: 

 لطاقة ط متوسط والتي من خاللها يتم توزيع انقطة الربط مع الشركة اإلسرائيلية عند مدخل صانور بشبكة ضغ
 على المحوالت ثم إلى شبكات الضغط المنخفض وتوصليها للمشتركين على اختالف احتياجاتهم.

شغغبكة الضغغغط المتوسغغط التابعغغة لشغغركة كهربغغاء الشغغمال والتغغي تمغغر مغغن أراضغغي البلديغغة حيغغث تقغغوم البلديغغة بشغغراء الطاقغغة 
الكهربائيغغة بجهغغد متوسغغط مغغن الشغغركة ومغغن ثغغم تقغغوم كغغل بلديغغة بتحويلهغغا مغغن خغغالل المحغغوالت المنتشغغرة للجهغغد المغغنخفض 

 ها للمشتركين على اختالف احتياجاتهم.وربطها بشبكات الضغط المنخفض الخاصة بالبلدية وتوزيع

 

 المصدر القيمة المؤشر )رقمي(
القيمة 

 القياسية
 التقييم

 ضعيف متوسط جيد
شركة  112 طول شبكة الكهرباء )كم(

 الشمال
130 

 X  

نسبة المناطق المخدومة بشبكة 
 الكهرباء

 100% البلدية %100
X 

 
 

  X  9% البلدية 15% نسبة الفاقد في الشبكة
معدل استهالك الفرد اليومي )كيلو 

 واط(
 3 البلدية 1.5-

 X  

فاز 1عدد المشتركين     X  البلدية 3500 
فاز 3عدد المشتركين     X  البلدية 130 

   X 100% البلدية 100% توفر مصدر كهرباء دائم
واط )متوسط(  سعر الكيلو   X  0.55 البلدية 0.62 

  X  30 البلدية 25 طول شبكة الضغط العالي )كم(
طول شبكة الضغط المنخفض ) كم 

) 
 110 البلدية 80

 X  

  Hg;ivfhx  %100  X 80% نسبة توفر قطع غيار الصيانة
  X  15-20 البلدية 15 عدد الفنيين المهرة

  X  24 البلدية 15 عدد ساعات الخدمة في اليوم
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 المؤثرات اإليجابية:

  وجود شركة توزيع كهرباء الشمال 
 جدا  دةوجود شبكات بحاله جي 
  (ة)القطريدائم للطاقةوجود مصدر  

 
 المؤثرات السلبية:

   عالية  في الشبكة نسبة الفاقد 
 على خدمة الكهرباء  عدم سيطرة البلدية 

 
 السلبية: القضايا أهم

 وجود نسبة فاقد عالية في الشبكة 
 

 :االيجابية القضايا أهم

  ةعلى مدار الساع ةخدمالتوفر و الكهرباء شبكة وجود شركة خاصه تدير  
 

 :االولويات/االحتياجات
 وسعةتوسيع شبكة الضغط المنخفظ لتشمل مناطق الت 
 الموجوده حاليا  ةاعادة هيكلة الشبك 

 

 

 التقييم المصدر المؤشر الوصفي
 ضعيف متوسط جيد

  X  البلدية حالة خطوط الضغط العالي
  X  البلدية حالة خطوط الضغط المنخفض

  X  البلدية وجود خطوط غير معزولة
   X البلدية الصيانة الدورية للشبكة

  X  البلدية تامين متطلبات السالمة العامة
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 المحلي االقتصادلجنة  .3.2
 تقبلضر والمساالقتصاد االستخدامات المتعددة للموارد االقتصادية إلنتاج السلع وتوزيعها لالستهالك في الحامحور  يتناول

 ها االوليةعلى جمع البيانات من مصادر لتحليل الوضع االقتصادي اعتمد هذا التقرير في منهجيته وقد  بين أفراد المجتمع.
مديرية كمات الواردة من الجهات الرسمية الى المعلو  باإلضافةوالثانوية، وخاصة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

لمتوفرة راجع افي جنين ومكتب الزراعة في ميثلون ومكتب وزارة االقتصاد والغرفة التجارية في جنين والبيانات والم الزراعة
ويهدف  .ةالمتحدمن سكان منطقة البلدية اللجان  ومشاركةالدراسات السابقة  مراجعةالى  باإلضافةلدى البلدية المتحدة، 

قطاعات أهم ال معلومات تفصيلية حول المتحدة ويقدمت االقتصادية لمنطقة البلدية لتحديد أهم األولويات واالحتياجا التقرير
 االقتصادية.

 الزراعة .3.2.1
وكبر  الرئيسي في المنطقة، بسبب اتساع أراضي المنطقة وخصوبة التربة االقتصاديتعتبر الزراعة في المتحدة المورد 

اعية الزر  لألراضيدونم  3000منها  دونماً  14799الزراعية في المنطقة  األراضيتبلغ مساحة حيث المساحات السهلية، 
لتركيز ابالزيتون. ومن اجل ذلك كان البد من  دونم مزروعة 25000المروية والباقي أراضي زراعية بعلية باإلضافة الى 

 على المجال الزراعي. 
 

 

 المؤشر )كمي()1(
 المصدر القيمة

القيمة 
 /القياسية
 المرجعية)2(

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

المساحة الكلية لألراضي 
الزراعية داخل وخارج المخطط 

 الهيكلي )دونم(

  البلدية  31285
X   

المساحة الكلية لألراضي 
الزراعية داخل المخطط 

 الهيكلي)دونم(

  البلدية  550
X   

المساحة الكلية لألراضي 
الزراعية خارج المخطط 

 الهيكلي)دونم(

  البلدية  30735
X   

مساحة االراضي البعلية 
 بالدونم.

  البلدية 19022
X   

   X  البلدية 3524مساحة االراضي المروية 
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 بالدونم.
 X    البلدية 2000 عدد العاملين في الزراعة.

  X   البلدية 150 عدد المنشآت الزراعية.

   X  البلدية 11 عدد معاصر الزيتون.

   X  البلدية 4000 عدد آبار جمع المياه.

مساحة االراضي التي بحاجة 
 لالستصالح بالدونم.

  البلدية 300
 X  

( )أغنامتعداد الثروة الحيوانية    X   البلدية 5276 

()أبقارتعداد الثروة الحيوانية   X    البلدية 219 

()نحلتعداد الثروة الحيوانية   X    البلدية 307 

)دجاج تعداد الثروة الحيوانية 
 الحم وبياض(

  البلدية 141470
 X  

 التقييم المصدر المؤشر )وصفي( )1(

 متوسطة  حالة الطرق الزراعية

 متوسطة  اهتمام المواطنين بالزراعة 
 

 المؤثرات االيجابية: 

  أصناف المحاصيل الزراعيةالى تنوع  يؤدي المنطقة والذيطبيعة طقس وتضاريس  . 
  لكل انواع الزراعات.خصوبة التربة التي تصلح 
  ياالرشاد الزراع قادرين على تقديم خدمات المنطقةوجود مهندسين زراعيين من ابناء. 
 توفر عدد من ابار المياه االرتوازية. 
 وجود اراضي ومراعي طبيعية واسعة. 
 توفر عدد من االيدي العاملة الماهرة في الزراعة. 
  القطاع الزراعيقناعة المواطنين بالتوجه الى االستثمار في. 
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 حيغث يحغيط بغالمرج  ،ملغم 550رض أراضي السهل للغرق في معظم السنوات التي تزيد فيها كمية األمطار عن عت
سلسلة من الجبال تتدفق فيها مياه األمطار عبر األودية لتصب في هذا المرج المنبسط المغلق وقد يصل منسغوب 

 م. 4-1.5المياه فيها وقت الغرق بين 
 البطيا من سغهل ميثلغون الغذي كغان لغه شغهرة واسغعة علغى المسغتوى المحلغي والخغارجي  محددة مثلات اختفاء زراع

 وذلك بسبب أمراض التربة وقلة خصوبتها.
 

 المؤثرات السلبية:

 نقص في االليات الزراعية الحديثة.  
  المزارع وانتاجه وعدم تصنيع المنتجات الزراعيةعدم حماية. 
 والجفاف(والعواصف  )الصقيعالمزارع للكوارث  تعرض. 
 
 :السلبية القضايا أهم

   ضعف مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للمنطقة 
 .نقص في المياه لالستخدامات الزراعية 
 التصنيع الزراعي في المنطقة.ب االهتمام ضعف 
 
 :االيجابية القضايا أهم

  قطاع الزراعي.بال اهتمام من المجتمع المحليوجود 
 

 :االولويات/االحتياجات

 تحسين البنية التحتية الضرورية لقطاع الزراعة 
  توفير مصادر مياه اضافية 
 تحسين البيئة الزراعية وتوفير متطلبات االنتاج الزراعي والحيواني 
 تنويع النمط الزراعي وتعزيز سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية 
 انشاء جمعيات تعاونيه جديده 
 القائمةفي دعم الجمعيات  المساهمة  
  المدخالت الزراعية( المعدات والكمبوست،وتشمل ) الزراعية الحديثةتوفير التجهيزات المساعدة في 
 إنشاء جمعية لتشجيع التصنيع الزراعي وسلسلة القيمة للمنتجات الزراعية وفتح منافذ تسويقية 

 



23 

 

  والخدماتالصناعة التجارة و  .3.2.2
 لةالمحت االراضي داخل والعمل الزراعة وعلى الحكومية الوظائف في العملعلى  رئيسي بشكل دخلهم في السكان يعتمد
تعاني المنطقة من حيث . البسيطة المتواجدة على مستوى المنطقة والحرف والخدمات التجارة على اقل وبدرجة 48

، سطةوالمشاريع الصناعية الكبيرة، حيث يوجد بعض المشاريع الصغيرة والمتو  والخدماتية التجارية االنشطة محدودية
 تركزت التيو  باإلضافة الى عدد من االنشطة الحرفية والمحالت المتاجر بعضاالنشطة التجارية في المنطقة على  وتعتمد

، حيث نينللمواط وإزعاج خطر تشكيل إلى يؤدي البلدة داخل الحرفيةو  االنشطة المهنية وجودكذلك فان  .البلدات مراكز في
رفي وعدم وجود منطقة صناعية وحرفية تسمح بتنظيم القطاع التجاري والح الصناعية الورشات على الرقابة ضعفيالحظ 

 بصفة خاصة.

 

 
 المؤشر )كمي()1(

 
 المصدر القيمة

القيمة 
 /القياسية

 المرجعية)2(

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

التجاريةعدد المحالت   500    X  
المنشأت الخدماتية عدد  1     X 

البنوكعدد   1     X 
 X   1 البلدية 2  نشات الصناعيةعدد الم

 التقييم المصدر المؤشر الوصفي

 متوسط  الوضع االقتصادي للسكان 
 

 المؤثرات االيجابية:

  محافظات(.المميز )بين ثالث قع التجمع مو 
 الصناعيالتجاري و في المجال لالستثمار  قابلة توفر امكانات متاحة. 
 والخبرات المحلية توفر االيدي العاملة.  
  (.الشوارع، الكهرباء ،)المياهتوفر خدمات البنية التحتية بشكل جيد 
 وبعض المنتجات النسوية. التجارية طةنشعدد من األ وجود 

 
 المؤثرات السلبية: 

 محدودية االنشطة التجارية والخدماتية. 
  الشراكات وفرص االستثمار مع القطاع الخاصضعف. 
 مؤهلة عدم توفر منطقة صناعية. 
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  ى المنافسةللفردية وعدم قدرتها عا المنشآتصغر. 
 غياب التفكير االستثماري الجماعي.  
 وجود الورشات الحرفية داخل البلدة مما يؤدي إلى تشكيل خطر وإزعاج للمواطنين. 
  الصناعية.ضعف الرقابة على الورشات 
 الصغيرة ال يتم دعم المبادرات والمشاريع.  
 الخريجين قلة فرص تدريب وتنمية قدرات. 
 .ارتفاع قيمة الضرائب 
  .ضعف راس المال 
  للمواطنين االقتصادي الواقعسوء . 

 
 السلبية: القضايا أهم

 المنطقة فيالشراكات مع القطاع الخاص  االستثمارية وقلة البيئة ضعف. 
  والصناعية االنشطة التجارية والخدماتيةب االهتمامقلة. 
  وقلة فرص العمل وضعف االستثمار في التشغيل. البطالةزيادة معدالت الفقر بسبب 

 
 :االيجابية القضايا أهم

 .توفر البنية التحتية والموارد البشرية والخبرات الالزمة للتطوير 
 

 :االولويات/االحتياجات

  القطاعين العام والخاصتشجيع الشراكة بين. 
 تشجيع إقامة منطقة حرفية صناعية.  
 تشجيع االستثمار في قطاع التصنيع الزراعي. 
 تشجيع ودعم المبادرات الصغيرة واستيعاب الخريجين. 

 
 السيـــــــــــاحةقطاع  .3.2.3

رافي جانب الموقع الجغ، حيث يوجد الى السياحي القطاع تنشيط في استغاللها يمكنمهمة المنطقة موارد محلية  تمتلك
واقع الى وجود عدد من الم باإلضافةتعتبر ذات اطاللة متميزة.  والتيالمتحدة في  حراشالمميز منطقة واسعة من اال

 وترويج مناسب لها. تأهيل تحتاج الى التيوالسياحية  الهامة االثرية
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 المؤشر )كمي()1(

 المصدر القيمة
القيمة 

 /القياسية
 المرجعية)2(

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

لمواقع السياحيةعدد ا    X 8 بلدية  8 
عدد األماكن التي تحتاج الى 

 ترميم
  X   بلدية  3

 التقييم المصدر المؤشر )وصفي( )1(

جدا ضعيف البلدية  اهتمام المواطنين باألماكن السياحية بالبلدة  
 

  اإليجابية:المؤثرات 

 المميز للمنطقة الموقع الجغرافي.  
  في المنطقة وجود مرتفعات جبلية مميزةو االحراش الواسعة.  
  ميثلون( )مرجغالله سياحيا سطح مائي يمكن استموجود. 
 تنوع التضاريس الجغرافية.  

 
 :السلبية المؤثرات

 ضعف االهتمام بالقطاع السياحي. 
  توفر الموارد الالزمة.سياحية رغم  مرافقعدم وجود  
  لها. ترويجالوعدم  والسياحية األثريةالمناطق  تأهيلعدم 

 
  السلبية: القضايا أهم

  البنية التحتية للقطاع السياحيضعف 
 

 اإليجابية: القضايا أهم   
 .وجود موارد طبيعية يمكن استغاللها لتطوير قطاع السياحة 

 
 االولويات:/االحتياجات

  المواقع السياحية في مناطق البلدية المختلفة.  تأهيلاعادة 
 السياحي للمنطقة ترويجال . 
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  .انشاء محمية وطنية في االحراش وانشاء مرافق ترفيهية فيها 
 نشر ثقافة اهمية الحفاظ على الموروث الثقافي واهمية المواقع السياحية.  

 

 مجال التنمية االجتماعية  .3.3

 التعليم .3.3.1
 22-6) والشباب منة التي يبنى على عاتقها المجتمع وهي الطفول ةالمجتمع حيث يضم الفئلبنة تنمية يشكل هذا القطاع 

لديها  دارسولكن بعض هذه الم ةصباحيال ةفتر المدارس للذكور واالناث دوامها في  المتحدة البلديةيتوفر في منطقة . (ةسن
ض في بع ةكما ان الكوادر التعليمي ،المكتباتو  كالمختبرات ةالمرافق الهام بعضالى  نقص في عدد الغرفة الصفية وبحاجة

لكن ينقص و  (علمي، ادبي، تجاري ) المنطقةفي  األكاديميوتتنوع فروع التعليم  ة.اسبمن تأهيل ودوراتالى  ةالمدارس بحاج
 .ةثانويفي مدارس الذكور ال ةمن ارتفاع نسبة تسرب الطالب خاص المنطقةكما يعاني التعليم في  .ةمدارس مهني المنطقة

 ةوميعدد من الجامعات الحك المتحدة البلديةبمنطقة  ةيتوفر في المدن المحيط فانه يخص التعليم الجامعي فيمااما 
غالبية  ان واالحصاءات لوحظومن خالل جمع البيانات . الثانويةمرحلة البعد انتهاء  الطلبةالتي يتوجه اليها  ةوالخاص

ومن خالل ، "االمريكية العربية الجامعة"و" المفتوحة"جامعة القدس  حيث توجدالى مدينة جنين الطلبة يتوجهون 
 االحصاءات تبين ارتفاع نسبة التعليم الجامعي لدى االناث عنها لدى الذكور.

 

 القيمة القياسية المصدر القيمة المؤشر )رقمي(
مالتقيي  

 ضعيف متوسط جيد

الى تأهيل عدد المدارس التي بحاجة 
 وصيانة

 x   4 البلدية 4

ادارات رياض  560 عدد الطلبة في رياض االطفال
 االطفال

- x   

البلدية/رياض  7 عدد رياض االطفال بالبلدة
 االطفال

- x   

  x  6 التربية والتعليم 4 عدد المدارس التي بها مكتبة
 x   40 مهندس التربية 39 عدد الطالب لكل صف

لكل مرشدعدد الطالب    x  400 التربية والتعليم 550 
%1.4 نسبة التسرب من الذكور %0ادارات مدارس    x   
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 الذكور

%2.4 نسبة التسرب من االناث ادارات مدارس  
 االناث

0%  x   

   x 6 بلدية  12 المدارس المؤهلة لذوي االعاقة
 التقييم المصدر المؤشر الوصفي

المرافق المدرسيةمدى رضا الطلبة واالهالي على   متوسط الطلبة والمدارس 

 ضعيف ادارات المدارس مدى تفاعل اولياء االمور مع قطاع التعليم بالبلدة 

 متوسط  حاجة البلدة للمدارس الصناعية
 

 المؤثرات اإليجابية:
  ضمن الحد االدنى. تحتيةوبنى  ةمدارس مؤهلوجود 
  البلدية المتحدة.سكان معظمهم من كادر تعليمي كاٍف وجود 
 للطالب في المنطقة. ةوجود مراكز تقوي 
 .وجود عدد كبير من الخريجين والمتعلمين في المنطقة 
  ٍلبناء مدارس.  توفر اراض 
  لتمويله. ولديهم االستعداديعتبر التعليم قيمة اجتماعية كبيرة لدى المواطنين 

 
 المؤثرات السلبية:

  والمختبرات.  بالمكتبات زةمجهبعض مدارس البلدية المتحدة غير 
  ةالى دورات تدريبي ةالكادر التعليمي غير مؤهل وبحاججزء من. 
  .عدم وجود مدارس كافية في منطقة البلدية 
 مدارس مهنية متخصصة عدم وجود. 
  للذكور. الثانويةفي مدارس  عاليةنسبة تسرب 
  تحسين نوعية التعليمضعف الموازنة لدى مديرية التربية والتعليم مما يعيق االستثمار في. 
 .تدني رواتب اعضاء الهيئات التدريسية مما يعيق استقطاب الكفاءات وتحسين التعليم 
  لتوجيه التعليم وربطه باحتياجات المنطقة. تشجيعيةعدم وجود برامج 
  التعليم. إطاريزيد من نسب الطلبة خارج مما البطالة المرتفعة بين الخريجين 

 
 :السلبية القضايا أهم

 ضعف البنى التحتية لقطاع التعليم وعدم وجود مدارس مهنية متخصصة. 
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  مدارس المنطقةالكادر التعليمي في بعض محدودية كفاءة.  
 

 :االيجابية القضايا أهم

 إمكانية انشاء مدارس جديدة نتيجة لتوفر األراضي المخصصة للمدارس.  
 اهتمام المجتمع المحلي بالتعليم. 

 
 
 
 :االولويات/االحتياجات

  إضافيةصفية إنشاء مدارس جديدة وغرف. 
 إضافة المرافق الالزمة وتزويد المدارس بالتجهيزات التعليمية بما يعزز التعلم االلكتروني.  
 التشجيع على التعليم المهني بين فئات الشباب. 
 لمجاورة(المناطق او  إنشاء مسار للتعليم التقني وخاصة للتقنية الزراعية )بما يخدم التجمعات. 
 تدريب وتأهيل القوى البشرية والطلبة وتفعيل المشاركة المجتمعية. 

 الصحة .3.3.2
 بوجود كادر طبيتجمعات للموطنين بحيث تتمتع بعض ال المقدمةمن تفاوت في الخدمات الصحية  قطاع الصحةيعاني  

فهناك مناطق هذه الخدمات مثل يفتقر بعضها االخر لوجود في حين  ،جيد المستوى )أطباء، صيدليات، مراكز صحية(
إلى التطوير والتحسين وخاصة في مستوى  ةوهذا القطاع كغيره من القطاعات بحاج عام.طبيب تعاني من عدم وجود 

 ساعة. 24يأمل المواطنين في المنطقة أن تكون الخدمات الطبية على مدار  ساعاتها حيثالخدمات وعدد 
 

 
 المؤشر )كمي()1(

 
 المصدر القيمة

القيمة 
 /القياسية
 المرجعية)2(

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

  X  3 البلدية 3 عدد المراكز الصحية
  X  40 البلدية 35 عدد األطباء

  X  30 البلدية 8 عدد العيادات الخاصة

   X 7 البلدية 6 عدد الصيدليات

   X 10 البلدية 7 عدد الجمعيات الخدماتية
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 التقييم المصدر المؤشر )وصفي( )1(

 كبير البلدية حاجة المواطنين للخدمات الصحية

 جيد البلدية موقع المراكز الصحية
 

 المؤثرات اإليجابية:
  معظم مناطق المنطقةوجود كادر صحي متوفر في. 
 .)وجود عيادات صحية حكومية )رعاية اولية 

 
 المؤثرات السلبية:

 .ساعات عمل العيادات صباحي وجزئي ال يفي بالغرض 
 دوية.االتجهيزات و افتقار المراكز الصحية لل 
  لمنطقةفي ا بتحسين وتطوير الخدمات الصحية الصحةوزارة رسمي كافي من قبل اهتمام وجود عدم. 

 
 السلبية: القضايا أهم

  الصحية المقدمةضعف الخدمات. 
 الصحية القائمة العيادات قبل من المقدمة الخدمات كفاية عدم. 

 
 :االيجابية القضايا أهم

 مرافق للخدمات الصحية وكوادر صحية متوفرة وجود. 
 

 االولويات:/االحتياجات
 تطوير مرافق المراكز الصحية القائمة. 
 ساعة. 24وتوفيرها على مدار  تحسين مستوى وكفاءة الخدمة الصحية المقدمة 
   الموجودةتوفير اجهزه طبية لدعم المراكز الصحية. 
 توفير كادر طبي متخصص. 
  دائمة ومركز للطوارئ اسعاف توفير سيارة. 

 
 ةالمرأ .3.3.3

. حيث ينبغي االهتمام بها من حيث إيجاد مؤسسات داعمة لها لكوالمجتمع لذ األسرةالمرأة هي األساس في بناء  تعتبر
ة بما إال أنها غير مؤهل هاعلى الرغم من وجود مؤسسات تعنى بشؤوندورها الفاعل في المجتمع  غيابالمرأة من  تعاني
ترك لها حيث ي في المجتمع والمؤثر ينبغي نشر ثقافة اإليمان بدور المرأة الفاعل. كما في المجتمع هالتطوير دور يكفي 

  .قديم الخدمة ورعاية شؤون األفرادالمجال في المشاركة في صنع القرار وت
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 المؤشر )كمي()1(

 المصدر القيمة
القيمة 

 /القياسية
 المرجعية)2(

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

   X 5 البلدية 6 عدد الجمعيات النسوية
عدد النساء اللواتي يمتلكن 

 مشاريع خاصة.
 500 البلدية 40

 X  

نسبة مشاركة النساء في 
 البرامج التدريبية والتثقيفية.

30% %100 البلدية   
  X 

نسبة التسرب لدى اإلناث فوق 
سنين. 10  

2% التربية  
 وتعليم

0 
X   

% 4.96 نسبة األمية لدى اإلناث.   X  0 احصاء 
 التقييم المصدر المؤشر )وصفي( )1(

 جيدة البلدية مشاركة المرأة في الحياة العامة
 

 المؤثرات اإليجابية:
  في المتجمعبداية تبلور وعي لدور المرأة. 
  النسوية جمعياتالوجود عدد من. 
  المرأة تقبل المجتمع لعمل. 
 انخفاض نسبة الزواج المبكر. 
 الصغيرة النسوية وجود مؤسسات تمويل للمشاريع. 

 
 المؤثرات السلبية:

  مرأة.للضعف المشاركة المجتمعية  
 في المنطقة مرأة محدودية االنشطة المتوفرة لل. 
 للمرأة  االقتصادي التمكين فرص ضعف. 

 
 السلبية: القضايا أهم

  ومحدودية كفاءتها النسويةالمؤسسات قدرات ضعف  
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 .ضعف مشاركة المرأة في العمل بسبب محدودية الفرص المتاحة 
 

 :االيجابية القضايا أهم
 ى بشوؤن المرأة.وجود مؤسسات تعن 

 

 :االولويات/االحتياجات
  النسويةمؤسسات التفعيل دور. 
 مرأة.لل المتوفرة والخدمات االنشطة مستوى  زيادة 
 مرأة.تحسين المشاركة المجتمعية لل 
 النسوية. توفير مراكز تسويق للمشغوالت 

 
 لثقافة والرياضةا .3.3.4

ي حيث يوجد ناديين للشباب ف االندية الرياضية،و يتم الحصول على الخدمات الرياضية من خالل المدارس الحكومية 
مدارس، عليه من خالل مكتبات ال فيتم التركيز ،للوضع الثقافي في بلدية المتحدة بالنسبة المنطقة أحدهما غير مفعل.

تراجع  يفوالشباب كما ان عادة قراءة الكتب على مستوى الطلبة  .والندوات العامةالمحاضرات  ة،يالمدرسنشاطات االذاعة 
 التسلية والترفيه. ألغراض، واستخدام االنترنت ازمستمر بسبب وجود التلف

 
 

 المؤشر )كمي()1(
 المصدر القيمة

 /القيمة القياسية
 المرجعية)2(

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد
   X 1 البلدية 3 عدد النوادي في البلدة

عدد الفرق الثقافية: دبكة، 
 غناء، ......

 X   10 البلدية 1

عدد المكتبات العامة في 
 البلدة

 X   2 البلدية 0

الثقافية والفنية راكزعدد الم  X   4 البلدية 1 

 التقييم المصدر المؤشر )وصفي(

مشاركة الشباب في االنشطة الرياضية 
 والثقافية

 ضعيفة البلدية

 
 المؤثرات اإليجابية:
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  ٍالطائرة.و  مؤهل في السلة وجود كادر رياض 
  ٍرياضية جديدة اندية لبناء توفر اراض. 
 .وجود اندية رياضية 
 .وجود مسبح نصف اولمبي 
 من قبل البلدية. يالرياض للقطاع دعمتوفر ال 
  لقاءت ثقافية تعقد في المناسبات الوطنية والدينية.وجود 
  في ممارسة انواع مختلفة من االنشطة الرياضية.رغبة الشباب 
  بعض االنشطة الرياضية.مسلتزمات توفر 
 ثقافة المجتمع.تعزز من  وكوادر أدبية وعلمية وجود ثقافة اسالمية وطنية 
 الرياضية المدارس واالندية وجود تعاون بين. 

 
 

 المؤثرات السلبية:
 .ضعف اللقاءات الثقافية 
 .عدم االهتمام بالطلبة المبدعين 
 .ضعف المبادرات الثقافية والرياضية اال في المناسبات الوطنية والدينية 
  التزام األعضاء بدفع رسوم االشتراك عدم بسببسوء الوضع المالي لألندية الرياضية. 
 .ضعف تمويل االنشطة الرياضية والثقافية 
  االدوات الرياضيةنقص. 
  والمدارس.  لألنديةتدني الوضع االجتماعي واالقتصادي للسكان ال يشجع على التبرع 
 .ضعف الحافز لدى المعلمون لتنظيم نشاطات ال منهجية اضافية 
 عدها.طبيعة العادات والتقاليد تحد من مشاركة االناث في االلعاب المختلفة خاصة في المراحل الثانوية وماب 
 المشاركةثر االندية الرياضية والثقافية باالحزاب السياسية مما يبعد الشباب عن أت . 

 
 :السلبية اهم القضايا االساسية

  للقطاع الرياضيضعف البنية التحتية . 
 وعي بأهميتها.محدوديية االنشطة الثقافية وقلة ال 

 
 :االولويات/االحتياجات

 .تاهيل الكوادر والمدربين 
 رياضية من كل التخصصات مع اشراك االناث.سيس فرق أت 
 .تفعيل عضوية الشباب في االندية 
  .ايجاد مدربين متفرغين 
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 تابع للبلديةرياضي ملعب  انشاء. 
 .تشجيع مبادارات القراءة والكتابة على مستوى المدارس واالندية والمجتمع المحلي 
 مكتبة عامة. انشاءمن خالل  تعزيز دور المكتبات 
  لتغطية الحاجات االساسية للمدارس من ادوات رياضية.ايجاد دعم 
 .تطوير سياسات التعاون بين المدارس والمجتمع المحلي من اجل تطوير الرياضة والثقافة 

 
 الحكم الرشيدمجال االدراة والحكم الرشيد   .3.4

 الكوارثإدارة االمن و  .3.4.1
لحاالت ابة التحضير لحاالت الكوارث قبل وقوعها، واالستج تتطلب التي المهمةمن الجوانب  الكوارث أو ادارة الطوارئ تعد 

بعد  اماالستجابة لمرحلة إعادة  ، ودعموتقديم المساعدة لحظة وقوعها والقدرة على الوصول باسرع وقت ممكن الطوارىء
ة لناتجاخاطر الكوارث البشرية أو الطبيعية التي وقعت. وهي بشكل عام تهدف الى التخفيف قدر االمكان من االضرار والم

 واالستجابة السريعة الحتياجات مختلف شرائح االفراد.عن اي كارثة 
نسان كون االوبالتالي ي وممتلكاته وحريته،فهو االداة التي من خاللها يكون كل فرد في المجتمع امنا على نفسه اما االمن 

 قادر على التفكير في االحتياجات التي تنمي المجتمع بشكل عام.
 

عية االجتماو الكوارث في اي دولة بالعالم دورا محوريا في عملية البناء والتنمية االقتصادية  قطاعي االمن وادارةويحتل 
 عيمها.عية وتدالقطاع يدفع باتجاه تحسين البيئة االستثمارية وبالتالي تشجيع التنمية المجتم كون هذا المؤسساتي،والبناء 

 
اع ات الدفان وتوزيعاتهم اضافة الى الواقع االمني وخدماته جنبا الى جنب مع خدمتمت دراسة الموقع الجغرافي والسكوقد 

داف لتحقيق اهو دام نظام التحليل المتعارف عليه المدني والتعرف على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات باستخ
ن ت الصادرة علدراساة الى مراجعة التقارير واالتقرير فقد تم اللجوء الى استخدام البيانات االولية والثانوية في التحليل اضاف

 .الجهات ذات العالقة
  

 
 المؤشر )كمي()1(

 المصدر القيمة
القيمة 

 /القياسية
 المرجعية)2(

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

   X 1 البلدية 1 عدد مراكز الشرطة في البلدة

   X 1 البلدية 1 مركز للدفاع المدني

المدني عدد كوادر الدفاع 
 المؤهلة

الدفاع  15
 المدني

20   X 
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عدد المشاركين في الدورات 
 الخاصة بالطوارئ واالسعاف 

الدفاع  0
 المدني

   X 

 X   2 البلدية 0 عدد مراكز االسعاف والطوارئ 
 التقييم المصدر المؤشر )وصفي( )1(

 ضعيف البلدية قيام مراكز الشرطة بعملها
 متوسط البلدية التزام المواطنين بالقوانين والنظام 

حالة معدات الدفاع المدني واجهزة الطوارئ 
 واالسعاف 

 ضعيف البلدية

 
 المؤثرات اإليجابية:

 )جميع أراضي المنطقة تقع ضمن أراضي )أ. 
 وجود مركز للشرطة.  
  العالمية(وجود مؤسسات مانحة مستعدة لتقديم الدعم وقت الكوارث )الرؤيا. 
  .وجود مركز للدفاع المدني في التجمع 
 لهالل االحمرل في مجال الطوارىء التابعيين وجود عدد من االفراد المؤهلين للعمل كمتطوعين.  
 .وجود عدد من الخبراء والفنيين المؤهلين 
 وسهولة الحركة فيما بينها. ترابط التجمعات السكانية وقربها من بعضها 

 
  :المؤثرات السلبية

  وعدم وجود مركز قريب منها. في المنطقة طوارىءللمركز عدم وجود 
  ة السكانية مما يزيد من درج االزدحام العمراني والكثافةو  والكوارثضعف اجراءات التخطيط لحاالت االمن

 .المخاطر المحتملة
  الفياضانات(مياه االمطار من المنحدرات وحدوث  )تدفقحدوث الكوارث الطبيعية في منطقة البلدية . 
 عدم وجود اليات ومعدات كافية تستطيع التعامل بسرعة مع االحداث او الكوارث خاصة لدى البلدية. 
  االغالق و والمتمثلة في الكثير من االحيان بالحصار  الفلسطيني.المجتمع  االسرائيلية بحقالسياسات واالجراءات

 .الفلسطينيةسيطرة واالجتياحات ودخول المناطق الخاضعة لل
 

 السلبية: القضايا أهم
 .ضعف اإلمكانيات والقدرات للتعامل مع الكوارث 
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 :االيجابية القضايا أهم
  وتوفر الكوادر المؤهلة للعمل في حاالت الطوارئ والدفاع المدني في المنطقة كز للشرطةاوجود مر ، . 

 
 :االولويات/االحتياجات

 .بناء مركز اسعاف وطوارىء مؤهل 
  االهتمام بحاالت ادارة الكوارثزيادة. 
 .توفير مركبة اطفاء ومعدات انقاذ متوسطة وحسب طبيعة المنطقة 
 مياه كافية لالطفاء وخاصة قرب االحراش.لل مصادر توفير 
 .نشر ثقافة التطوع من خالل زيادة ورشات العمل والتدريبات 
 .تزويد وتجهيز البلدية بالمعدات الالزمة للطوارىء 
  الجهات المختصة الستحداث شرطة خاصة بالبلدية.التنسيق مع 

 التخطيط والتنظيم .3.4.2
 لتخطيطا على يساعد (منتهية غير تسوية بها توجد التي) ميثلون  باستثناء المتحدة البلدية في التسوية أحواض وجود ان

 التخطيط عملية على سلبا يؤثر وشكل األراضي الملكية طبيعة أن. إال الخاصة بالملكيات اإلضرار دون  للمتحدة الفيزيائي
 الكالم من كبير عدد ووجود السهل من القريبة المنطقة في خاصة أراضي مشاع وجود لكثرة نظراً  السكان ويضر بمصالح

لى هذا المجال كان البد من العمل ع المشكلة في، ومن اجل التغلب على هذه الملكيات تفتت الى يؤدي القطعة لنفس
 .اقع التخطيط والتنظيم في المنطقةو  تحسين الى بدوره يهدفوالذي  الهيكلي المخطط تصديق اجراءات استكمال

 
 

 المؤشر )كمي(
 المصدر القيمة

 /القيمة القياسية
 المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

   X 55000 البلدية 43947 مساحة أراضي البلدة

مساحة أراضي البلدة التي يغطيها المخطط 
المقترحالهيكلي   

   X 13000 البلدية 9702

%100 وجود مخطط هيكلي قيد المصادقة %100 البلدية   X   

مساحة االراضي المصنفة أ وب     X  44000 البلدية 44000 

 وجود شوارع مقترحة مصادق عليها
1245 

 دنوم
   X 1500 البلدية

8دونم  أراضي ملك البلدية  X   100 البلدية 

الحكوميةعدد المباني   X   40 البلدية 0 
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 X   0 البلدية 12200 مساحة األراضي التي ال يوجد فيها تسوية

  X   البلدية 140 مساحة األراضي المخصصة لبناء مرافق عامة
عدد منازل البلدة التي تقع خارج المخطط 

 الهيكلي المقترح
   X 0 البلدية 300

المناطق الزراعية التي تم الزحف  مساحة
 العمراني اليها

   X 0 البلدية 2

   X 6000 البلدية 4500 عدد المباني السكنية

عدد المساكن الالزم توفيرها خالل السنوات 
 العشر القادمة

   X  البلدية 3500

%2 نسبة المنازل المستأجرة    X  البلدية 
 التقييم المصدر المؤشر )وصفي(

 متوسط البلدية وعي المواطن ألهمية التخطيط العمراني 
وعي المواطن ألهمية ترخيص البناء والتقيد باألنظمة 

 الخاصة بذلك
 ضعيف البلدية

 متوسط البلدية ملكيات األراضي لسكان البلدة )مساحة(

 متوسط البلدية وعي المواطن ألهمية إفراز األراضي وتسجيل الملكيات

 
 اإليجابية:المؤثرات 
 حديث وجود مخطط هيكلي. 
  غالبية مناطق المتحدة مكتملة التسوية باستثناء ميثلون. 

 

 المؤثرات السلبية:
 األرض شكل وطبيعة الملكية تفتت مثل التنظيمية التجمع مشاكل لحل خاصة حكاماأل نظام غياب. 
 المجاورة التجمعاتو  المتحدة للبلدية المكونة السكانية التجمعات بين التواصل ضعف. 
  العامة الملكياتمشكلة تفتت. 

 
 :السلبية القضايا أهم

  التجمعات الحتياجات الهيكلي المخطط تلبيةعدم. 
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  الملكيات وعدم وجود نظام لحل المشاكل التنظيمية.تفتت 
 

 :االيجابية القضايا أهم
 المتحدة البلديةمعظم تجمعات تسوية لألراضي في  وجود. 

 :االولويات/االحتياجات
 كمال اجراءات تصديق المخطط الهيكليستا.  
 تقليل القضايا واإلشكاليات المتعلقة بطبيعة الملكيات وشكل األراضي. 
  استكمال احواض التسوية غير المنتهية في ميثلون. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق .4
 يدليل التجمع السكان .4.1

 24/12/2017اريخ التعبئة:

 معلومات عامة: .1
 :حيث تحاذي محافظتي نابلس وطوباس.محافظة جنين تقع في الطرف الجنوبي الشرقي من  الموقع ، 

 رمز التجمع بحسب اإلحصاء المركزي  
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 اسم التجمع البلدية المتحدة المشتركة

 :الجغرافية 
 الموقع بالنسبة للمحافظة محافظة جنينتقع في الطرف الجنوبي الشرقي من 

 المحافظة )كم(البعد عن مركز  كم 18

 إحداثيات خطوط الطول والعرض 1940000و 177000

 االرتفاع عن سطح البحر م 450

 التجمعات السكانية المحيطة الزبابده شمال: ياصيد جنوب: ةالفارع شرق: صانور الغرب:

 معدل هطول األمطار ملم 650 

 طبيعة األراضي سهلية جبلية سهلية/ جبلية 

 الكلية للتجمع )دونم(المساحة  دونم4,3947 

 )معلومات سكانية )السكان والموارد البشرية: 

 عدد السكان  23889نسمة 

 نسبة الذكور 51%

 نسبة اإلناث 49%

نسبة من تقل أعمارهم عن  40%
 عام 15

نسبة من تزيد أعمارهم عن  4%
 عام 65

 عدد األسر  4343

 عدد الوحدات السكنية 4000

 األميةنسبة  %3ال تتعدى 

نسبة الحاصلين على شهادات  1820
 بعد التوجيهي

نسبة العاطلين عن العمل  2007% حسب احصاء 17.8
 )بتعريف اإلحصاء(
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نسبة العاملين في القطاع   25%
الحكومي )من مجموع 

 العاملين الكلي(

نسبة العاملين في القطاع  20%
 الخاص 

غير 
 ذلك:

 التجارة  الصناعة  الزراعة   وظائف
  حكومية 

المصدر الرئيسي لدخل 
 السكان

 :ال يتوفر معلومات في هذا المجال األيدي العاملة 
 خارج التجمع داخل التجمع

 مناطق محيطة بالتجمع
داخل الخط 

 األخضر

مجال 
 العمل

 موظف زراعة
تجارة 

 وخدمات
صناعة 
 وحرف

 موظف زراعة
تجارة 

 وخدمات
صناعة 
 وحرف

عمال في 
 مختلف المهن

 

 المجموع 

         

         

المجموع 
 الكلي 

   

 

 البنية التحتية والبيئة: .2
 :الطرق والمواصالت 

 المداخل الرئيسية للتجمع السكاني: 

 غير معبد 
 معبد 

 أسماء المداخل الرئيسية
 بحالة جيدة بحاجة إلى صيانة

     صير -سيريس –ميثلون 

     الجديدة  –ميثلون 

 الداخلية:شبكة الطرق  
 نوع الطريق معبد )كم( مفتوحة )كم(
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 بحالة جيدة بحاجة إلى صيانة يوجد بيس كورس ال يوجد

 طرق داخلية كم ط25 كم ط32 كم ط28 كم9,800

 طرق زراعية    

 شبكة الطرق الرابطة مع المحيط: 
  معبد )كم( مفتوحة )كم(

 بحالة جيدة إلى صيانةبحاجة  يوجد بيس كورس ال يوجد اسم الطريق الرابط

 الفارعه  -سيريس كم 4.4   

 الكفير  –صير   كم 2.7  

 صانور -ميثلون  1.55   

 طوباس -الجديدة   5.10   

 ياصيد  –سيريس     كم5.5

 :النقل والمواصالت 

 كفايتها
انتظام الخدمة 

)جزئي أو 
 كلي(

عدد اآلليات/المركبات 
 المتوفرة بالموقع

 الخدمةنوع  موقعها عددها

 محطة باصات مركزية ال يوجد    

 محطة باصات فرعية ال يوجد    

 خط سرفيس داخلي   ال يوجد    

 خط سرفيس خارجي جميع المواقع  2 35 كلي غير كافية 

 مكتب تاكسي ميثلون + الجديدة  2 10 كلي غير كافي

 مجمع سفريات ال يوجد     

 مواقف السيارات الخاصة     

 الهل هنالك مناطق ال تصلها خطوط النقل العام؟ حدد. -
 

(؟ في حال كان عدد الحوادث مرتفعا، حدد 2017ما هو عدد الحوادث على الطرقات في المدينة/البلدة في السنة الماضية )سنة....... -
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 الجديدة حوادث  في مفرق البلدية المتحدة المشتركه  وعلى مفرق ميثلون  10حوالي  اماكن تكرار الحوادث؟
 

 شارعي ميثلون الشمالي والجنوبي  شارع الجديدة المطروحه  حدد المناطق التي تشهد ازدحاما مروريا أكثر من غيرها؟ -
 

 :الطاقة 
 الكهرباء: 

سعر بيع 
الكيلو واط 
 للمستهلك

سعر شراء 
الكيلو واط 

من 
 المصدر

 سنة اإلنشاء
االحتياج 

 الفعلي
 الحالي

 االستهالك كمية
 ونسبة الشهري 

 المنزلي االستهالك
 منها

مصدر الكهرباء 
)قطرية/مولد/طاقة 

 بديلة(

مدة التغطية 
)من الزمنية 

 24اصل 
ساعة في 

 اليوم(

نسبة التغطية 
 الجغرافية

 كيلوواط900,000 ميغا 2  شيقل 45. . شيقل62

 % منزلي66

 %100 24 قطريه

 إنارة الشوارع %90المعبدة:نسبة تغطية الشوارع  %15نسبة الفاقد في الكهرباء:

 التصاالت:ا 
 شبكة الهاتف األرضي %100نسبة التغطية: عالية الجودة:

 شبكة االنترنت %100نسبة التغطية: متوسطة الجودة:

 جيده جدا الجودة:

 
 %100نسبة التغطية:

 شبكة الهاتف الخلوي 

 

5 

 :المياه والصرف الصحي 
 المياه: 

 شبكة مياه داخليةيوجد  ال نعم  نسبة الفاقد:

سعر بيع 
المتر 

المكعب 
 للمستهلك

سعر شراء 
المتر المكعب 

 من المصدر
 سنة اإلنشاء

 االحتياج الفعلي
 الحالي

كمية 
 االستهالك

الشهري ونسبة 
االستهالك 
 المنزلي منها

المصدر 
مكروت/مجلس )

خدمات 
مشترك/بئر 

خاص/آبار جمع 
مياه أمطار/غير 

مدة التغطية 
الزمنية 

)أسبوعيا أو 
 شهريا(

نسبة التغطية 
 الجغرافية
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 ذلك(

 %80 ساعه24 مجلس خدمات 40,000 نعم 2008 شيقل 2.6 شيقل 5

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

 ال يوجد   

 الصرف الصحي: 
الكمية المنتجة في 

 اليوم
مياه الصرف طرق التخلص من  شبكة صرف صحي % حفر امتصاصية %

 الصحي

 
100%  

 أماكن التخلص النهائية  عشوائيه 

 هل يوجد محطة تنقية؟                ال                                      نعم

 موقع المحطة سنة التأسيس كفاءة المحطة وضعها/الحالة التصميمية السعة مالحظات

      

 ...................الهل يتم التخلص من مياه عادمة للمستوطنات في اراضي المدينة/البلدة؟ ال       نعم: )وضح( .....

 

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

   
  نسبة التغطية الجغرافية 

 ايام 6عدد مرات الجمع أسبوعيا: شيقل 2693 رسوم الجمع اليومية: غير كافي 400 عدد الحاويات وكفايتها:

 أماكن التخلص من النفايات الصلبة مكب خاص بالتجمع مكب عشوائي مكب إقليمي 

 غير ذلك )حدد(: 
 طريقة التخلص من النفايات الصلبة حرق  دفن 

 السعة الحالية للمكب   ال يتوفر معلومات 

 الحالياالحتياج الفعلي  المكب كافي 

 :)الخدمة تدار من قبل  مجلس الهيئة المحلية قطاع خاص مجلس خدمات )حدد 
 

 االقتصاد: .3



43 

 

 الصناعة والتجارة والخدمات: 
 المنشآت  عددها عدد العاملين فيها موقعها

 )تحدد بحسب تعريف اإلحصاء( 

 المنشآت الزراعية  150 2000 متفرق في مواقع المتحدة

 المنشآت الصناعية  2  ميثلون 

 المنشآت السياحية  00 00 00

 المنشآت المتعلقة بالصناعات اإلنشائية  3  سيريس والجديدة وصير

 المنشآت الخدماتية  1  

 المنشآت التجارية  500 1000 مواقع المتحدة

 البنوك 1  

 السياحة واآلثار: 
 المواقع األثرية الرئيسية   عددها نوعها أسماؤها:

 لمقام النبي مث الخربه،وتل  خيبر،تل  أسماؤها:

 ،خربة الحاج حمدان فه،ر المشيخربة  علي،خربة ابو 

 حرش المكسر، حريش مقام ة،العمارنخربة 

المواقع السياحية الرئيسية )بما  8 مواقع اثريه واحراش
يشمل ذات التميز الطبيعي 

وعيون كاإلطالالت واألحراش 
 المياه(

 عدد المكاتب السياحية 00

 عدد الفنادق 00

 اماكن اثريه قديمه غير واضحة المعالم بما يكفي وبحاجه ماسه للكشف عن آثارها وترميمها

 دونم وهو حديقه طبيعية قابله الن تكون منتجع سياحي مميز 4000حرش المكسر تبلغ مساحته حوالي 

مساحة المركز التاريخي ووصف 
 لوضعه القائم

 :الزراعة 
 الثروة الزراعية: 

 دونم/مساحة األراضي الزراعية 31,285 00:ان وجدت خلف الجدارمنها 

 دونم/مساحة األراضي الزراعية المروية دونم اشجار مثمرة  3,274دونم بيت بالستيك، و   250منها 

ن  و زيت )دونم اشجار مثمرة اهمها  10984 دونم محاصيل حقلية، و 8030)منها 19022  دونم/مساحة األراضي الزراعية البعلية
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 ((ولوزيات 

 دونم/مساحة األراضي القابلة لالستصالح 300

 مدى ايصالية الطرق الزراعية ةمتوسط

 مختلطة:

 

 الحيازات الزراعية حسب االحصاء  عدد 30000دونمنباتية: 4566حيوانية:

  
 2010حسب احصاء  :الثروة الحيوانية 

 النوع عدد المزارع عدد الرؤوس مالحظات

 األبقار  219 حيازات شخصيه 

 األغنام  5276 

 دجاج الحم  121350 

 دجاج بياض  20120 

 نحل  307 

 المعاصر والمشاتل والجمعيات: 
 العاملة الزراعية والتعاونيات الجمعيات عدد عدد المشاتل المعاصر عدد

11 2 4 

 :خدمات زراعية 
 تمويل وتبريد تخزين تصنيع تعبئة وتغليف تسويق إرشاد النوع

 المصدر
       

      غير كافي الكفاية

 :خدمات بيطرية 
 عيادة بيطرية خاصة دائرة الزراعة والبيطرة المصدر

 ال يوجد %50 نسبة التغطية
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 المصادر الرئيسية للمياه المستخدمة في الزراعة: 

 المصدر
 النسبة

)%( 
 عددها

الطاقة 
 اإلنتاجية

 الموقع بالنسبة للتجمع الملكية

 خارج التجمع داخل التجمع عامة خاصة

       %50 مياه أمطار

 للبئر 3م20 بئر 50 %50 ارتوازيةأبار 
   

   

        ينابيع

 اآلليات الزراعية المستخدمة: 

 اآلت رش وتسميد حصادة بذارة تراكتور النوع
 اليات أخرى 

  

  فرامه تربه10 50 5 5 100 العدد

  خاص خاص خاص خاص خاص الملكية )عام، خاص، تعاوني(

 

 :الوضع االجتماعي .4
 الصحة: 

 التصنيف
عدد ساعات توفر الخدمة 

 يوميا

 المستوى 

 عام/ حكومي خاص أهلي محلي أهلي دولي النوع

 العدد

عام + أمومة عيادة تشمل )طب  اولى 8 3   
 وطفولة + مختبر + صحة سنية(

عيادة تشمل باإلضافة إلى البند       
األول )أشعة + طوارئ + عيادات 

 اختصاصات بدوام جزئي(

مستوصف + تخصصات بدوام  0     
 ساعة 24

 مستشفيات عامة وخاصة 0     
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عيادة  –مركز طبي خاص أشعة  1 8  1  
 تخصصية

األسرة في إجمالي عدد  0  
 المستشفيات

 إجمالي عدد األطباء   

إجمالي عدد العاملين في القطاع    
 الصحي

 نابلس، المحافظات جنين،في  الحكومية والخاصةالمستشفيات 
 هللا(رام  طوباس،

اماكن الحصول على الخدمات   24
الصحية من خارج التجمع السكاني 

 وإمكانية الوصول اليها

 

 التعليم: 
عدد 

 المختبرات
عدد الغرف 

 الصفية
عدد 

 المدرسين
 المرحلة الطالب

 اسم المدرسة
 روضة أساسي ثانوي  ذكور إناث

 بنات ميثلون االساسية  *   423 18 14 1

 بنات مسقط االساسية /ميثلون   *   330 21 12 2

 بنات ميثلون الثانوية    *  244 23 12 2

 ميثلون الثانوية للبنين    * 194  21 13 4

 ميثلون االساسية االولى للبنين   *  448  23 15 1

 ميثلون االساسية الثانية للبنين   *  350  22 10 3

 مدرسة االوائل الخاصة /ميثلون   *  30 35 5 6 0

 روضة اطفال االوائل /ميثلون  *   80 90 8 8 0

 روضة اطفال الختام  *   30 40 4 3 

 روضة فريال  *   20 30 3 3 

 بنات سيريس االساسية   *   480 21 14 2
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 بنات سيريس الثانوية   *  294 22 12 1

 ’ذكور سيريس الثانوي   *  220    

 ذكور سيريس االساسية   *  455  20 14 2

 بنات الجديدة االساسية   *   480 26 16 0

 بنات الجديدة الثانوية    *  304 28 13 1

 ذكور الجديدة الثانوية    * 325  24 12 2

 ذكور الجديدة االسالمية   *  357  17 11 -

 رياض اطفال الجديدة  *    270   

 اسم الجامعة/الكلية عدد الطلبة

 ال يوجد 

 جامعات الوطن وجامعات الخارج والمدارس المهنية 
اماكن الحصول على الخدمات 

السكاني التعليمية من خارج التجمع 
 وإمكانية الوصول اليها

 الثقافة والرياضة والجمعيات: 
 المجال العدد تقييم وضعها الحالي ومدى فعاليتها

 نوادي رياضية 2 متوسط

 جمعيات نسوية 6 متوسط

 مراكز ثقافية 1 متوسط

 مراكز أطفال  

 مكتبة 00 

 متحف 00 

 حديقة عامة 1 

 ملعب رياضي 00 

 قاعة عامة 0 
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 أخرى  5 صالة افراح

  مرافق عامة اخرى: 
 المرفقاسم  العدد مالحظات

  مساجد 14 

 كنائس 00 

 مقابر 7 

 مؤسسات أهلية: 
 اسم المؤسسة مجال عملها مالحظات

   

   
 

 :اإلدارة والحكم الرشيد .5
  الوضع اإلداري: 

السكاني حسب هرمية تصنيف التجمع  مركز إقليمي مركز شبه إقليمي مركز محلي مجاورة 
 الخدمات

 نوع هيئة الحكم المحلي مركز محلي

 عدد أعضاء هيئة الحكم المحلي 11

 عدد موظفي هيئة الحكم المحلي الدائمين 17

ومجلس  الصحي،خدمات مياه الشرب والصرف  )مجلسنعم  يرجى التحديد إذا كان الجواب نعم:
  (خدمات النفايات الصلبه لمحافظة جنين

تشترك في مجالس مشتركة )مجلس هل 
 خدمات/ مجلس تخطيط وتطوير(

 

 

 

 مرافق إدارية رسمية: 
 المرافق العدد تقييم وضعها الحالي ومدى كفاءته

 مكتب بريد 1 متوسط

 غرفة تجارية 00 



49 

 

 مديرية تربية 00 

 مديرية زراعة 00 

 مديرية صحة 00 

 مديرية شؤون اجتماعية 00 

 مكتب داخلية 00 

 دفاع مدني 1 جيد

 مخفر شرطة 1 جيد جدا

 محكمة شرعية 00 

 محكمة صلح 00 

 مسلا 00 

 حسبة 00 
 

 

 

 المخطط الهيكلي: 
 هل يوجد مخطط هيكلي مصادق نعم، سنة التصديق: *  ال

 المساحة الكلية للتجمع )دونم( دونم 43947

 مساحة المخطط الهيكلي )دونم( 9702

 المساحة الخضراء )حدائق، احراش،...الا( 24

 مساحة األراضي السكنية 8247.80

 مساحة األراضي الصناعية 169

 مساحة األراضي التجارية 172.50

 للطرق والمواصالت مساحة األراضي المستخدمة 983.90

 المرافق العامةمساحة  104.80

 تنفيذ المخطط وااللتزام به وصف مدى % 80يتم التقيد بالمخطط الهيكلي بقدر يفوق 
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 :اإلمكانيات المادية المتاحة للهيئة المحلية )تكلفة المشاريع المنجزة آلخر أربع سنوات(
 مساهمة الجهات الممولة )$( )$( مساهمة الهيئة المحلية قيمة المشاريع المنجزة )$( السنة

 500000 30000 530000 االولى

 570000 180000 750000 الثانية

 150000 400000 550000 الثالثة

 00 00 00 الرابعة

 1220000 610000 1850000 المجموع

 305000 152500 427500 المعدل السنوي )$(

 %66.6 %33.4 %100 النسبة المئوية )%(

ضيف اربع سنوات، فيمكنها في خطتها القادمة ان تمليون دوالر كمعدل الخر  4حد الهيئات المحلية نفذت مشاريع بقيمة أن أعلى فرض * 

  .مليون دوالر 5% على هذا المبلغ )أي مليون دوالر( ليصبح المبلغ االجمالي 25
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 المشاريع:

 مصادر التمويل ونسبة كل مصدر الميزانية المشاريع المنجزة خالل األربع سنوات األخيرة

 صندوق البلديات +البلدية  $ 350000 مشروع انشاء حديقة عامة 

 صندوق البلديات  $ 125000 تعبيد طرق داخلية في بلدة ميثلون 

 صندوق البلديات  $ 300000 مشروع طرق رابطة 

 البلدية $120000 مشروع ارصفة في ميثلون 

 البلدية  $20000 مدخل بلدة ميثلون 

 البلدية  $ 145000 تعبيد طرق داخلية في البلدية المتحدة 

 البلدية  $50000 انشاء ساحات اضافية في مدرسة بنات الجديدة 

 وزارة المالية  $250000 توسعة وتعبيد مدخل البلدية من جهة صير 

 وزارة المالية  $ 130000 انشاء وتشطيب مركز خدمات في صير 

 صندوق البلديات +البلدية  $320000 انشاء وتشطيب مبنى البلدية الجديد 

 صندوق البلديات +البلدية $ 57000 تجهيز وتأثيث وحوسبة مركز خدمات الجمهور في البلدية 

 صندوق البلديات  $30000 اعادة تاهيل روضة صير 

 البلديات +البلديةصندوق  $ 35000 تركيب وتوريد مظالت معدنية في مدارس البلدية

 وزارة المالية  $ 600000 مشروع تعبيد طرق داخلية في البلدية المتحدة 

 صندوق البلديات +البلدية 300000 تعبيد طرق داخلية في البلدية المتحدة )س+ج

 البلدية المتحدة  80000 الجديدة  دخالت في

 البلدية المتحدة  66000  سيريس دخالتطرق داخلية في 

 صندوق البلديات  $30000 اعادة تاهيل روضة صير 

 صندوق البلديات +البلدية $ 35000 تركيب وتوريد مظالت معدنية في مدارس البلدية

 وزارة المالية  $ 600000 مشروع تعبيد طرق داخلية في البلدية المتحدة 
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 +البلديةصندوق البلديات  300000 تعبيد طرق داخلية في البلدية المتحدة )س+ج

 البلدية المتحدة  80000 الجديدة  دخالت في

 البلدية المتحدة  66000  سيريس دخالتطرق داخلية في 

 صندوق البلديات $ 30000 تأثيث البلدية المتحدة 

 مصادر التمويل ونسبة كل مصدر التكلفة المشاريع الجارية 

 يورو 900البلديات ومساهمة البلدية صندوق  54,000 مشروع بناء جدران استنادية للمقابر

 صندوق البلديات  يورو 190,000 2توريد سيارات نفايات عدد

  



 

 أوصاف مكونات البرامج )مشاريع السنة األولى(: 8.2

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع  

 اسمممم  مكمممون اج/رنامج/اج شمممروع 
بمي   اجرابطم  اعادة تاهيل اجطرق 

 ت اجتج عمكونا

شق وتأهيل اجطرق اجرابطة مع اج نماقق واج م ن    اج/رنامج  : EI/01/02 اجرقم
 اج جاورة

  

 مكان اجتنفيذ خلفية ع  مكون اج/رنامج/اج شروع

الربعة ااجشوارع اجتي تربط اجتج عات  مج وعة م  يوج  في مناقق اج/ل ية وض   اجتج عات اجسكنية 

   الوجويعادة تاهيل وق  تم توزيع اج شروع على اربعة سنوات حسب ابحاج  ماس  اجى افي ا بينها و 

الجديده  -طريق ميثلون 
 كم  2.5بطول 

اجتاريخ اج توقع جل/ ء 
 باجتنفيذ

 1/9/2018 
 م ة اجتنفيذ 

يمممموى علممممى ممممم    360
 اربع سنوات 

مكون  أه اف
 اج/رنامج/اج شروع

اجفئة/ات اج سته فة 
)مرأة، ش/اب، فئات 

 ... اجخ( مه شة، 

األه اف اجتن وية اجتي  ع د اج ستفي ي  اج توقع
 يع ل على تحقيقها

زيااااالت اللواساااا    اااا ول  
الحركااااا  لااااا   اللج ااااا    

 السكاني       

تطاااااوير البتااااا  اللحليااااا     24000 كان ال لحدت حوالي ج ي    كان البلدي  ال لحدت
 للطرق الرابط  .

 جيف  اجتق يريةوصف مختصر ج كون اج/رنامج/اج شروع وتكا
اج شاريع اجتي ت ثل 
متطل/ا سابقا ج كون 
 اج/رنامج/اج شروع

 عناصر مكون اج/رنامج/اج شروع

)ب ا في ذجك خ مات استشارية، مع ات، بضائع، ... 
 اجخ( حسب مراحل  

 اجتكلفة اجتق يرية )$( 

 حسب سنوات اجخطة

  اجرابعة اجثاجثة اجثانية االوجى   
  
    ال خططاا  ال تد اي  المزما    قاا ق إعدال الدرا اا 

 العطاء
2000 2000 2000 2000 



 

  100000 100000 100000 100000 كم2.5 بطول طبق  األ اسأع ال 

 

 

 

  148000 148000 148000 148000 كم2.5 أع ال اال فلت بطول

  دوالر 1000000  اج ج وع )باألرقاى(

متطل/ات األراضي )في حال ان مكون 
 بع  مكاني(* , شروع ذاج/رنامج/اج

 ع لية اإلدارة واجتشغيل واجصيانة*

األرض غيمممر متممموفرة   األرض متممموفرة      
 بع  مكاني ااج شروع جيس ذ 

 كيف؟

 في حاجة ع ى توفر األرض، ما هي اجترتي/ات اجالزمة
 جتوفيرها؟

 م ؟

  جسنوي اج توقع )$(؟اجعائ  اج ادي ا 
مكون اج/رنامج/اج شروع ذو بع  مكماني؟ اذا امان  هل

 نعم أدرج اجخارقة
 ال     نعم 

 جهة اجتنفيذ اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( (اجهيئة اج حلية )ح د اجقسم/األقساى اج عنية

  الدا رت ال تد ي 
 جهة اجت ويل اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( هيئة اج حلية )ح د ما يلي(اج

بتد ال وازن  اللي يتدرج ال شر ع ل ته: 
 ان ا ي  

 ستد ق تطوير  اقراض البلديا  

تكااااااااااليك تتفيااااااااااش مكااااااااااون البرنام  ال شاااااااااار ع   
    ملااااااو رت ج  يااااااا ملااااااو رت   

  غير ملو رت

 ال     نعم  جحصول على موافقتها اج / ئية؟ هل تم ا



 

 اج صادر/االحتياجات اجالزمة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

    ملااو رت     اج مموارد اج/شممرية
 غير ملو رت ج  يا   ملو رت

    ملاااااااااااو رت طاتدراسمممممممممممات/مخط
 غير ملو رت    ملو رت ج  يا 

 غير مطلوب  بناء ق رات اججهة اج نفذة  
 مطلوب)حدل(: ________________________ 

 غير مطلوب مطلوب ج  يا  مطلوب   لعم ج اهيري 

 اآلثار اج توقعة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع*

 ايجابية  
داخلي  الطرق ال اعالت تاهي   -

تخدم اللج     اللو ع  
ال سلقبلي   تحسي  مسلوى 

 الخدما  ال قدم  للسكان

 سل/ية 
اقتاء الع    وف يلم اغمق بعض   -

صيرت لع   الصيان  م ا الطرق لفلرا  ق
قد يخلق بعض االكلظاظ  ي الشوارع 

 ال سل د  

 ت ابير اجتخفيف  

 

 اج خاقر/اج عيقات اجتي تواج  تنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

 إجراءات اجتغلب عليها اج خاقر/اج عيقات

الطرق لو ع  ر ض أسحاب األرالي ل
                                             بسبب نسب االقلطاع                           

 اشلراك ال جل   ال حلي  ي إعدال ال خطط ال يكلي  تثبيت الشوارع عل  ال خطط  ر  
  عي السكان                                                       

 شر ع   تتفيشه عل  أج اءتحضير لرا ا  للجتيد األموال المزم  لل  عدم تو ر ت وي  للغطي  ال شر ع
 ج كون اج/رنامج/اج شروع* خارقة اج/ع  اج كاني

 

 



 

 

 
 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

شمممرا ء سممميارات  اسمممم  مكمممون اج/رنامج/اج شمممروع 
 ق  12ق  و 8بسعة  2نفايات ع د 

 تحسي  إدارة خ مات اجنفايات اجصل/ة اج/رنامج  EI/03/01 اجرقم

 مكان اجتنفيذ اج شروعخلفية ع  مكون اج/رنامج/

ي   دالل ايلوجول خدم  ج   التفايا  م  الخدما  اللي تقدم ا البلدي      نظرا  
   عدل السكان  املدال ال تاطق السكتي   اال ل مك الحاس  للسيارا  الحالي
 اسبحت البلدي  بحاج  لسيارا  جديدت للحسي  الخدم  ال قدم  لل واطتي   

ون،  يريس، الجديده، لللج   كام  )ميثل    
 سير(          

 اجتاريخ اج توقع جل/ ء باجتنفيذ

1/2/2018 
 م ة اجتنفيذ 

 شهر ) نفذ(  1
مكون  أه اف

 اج/رنامج/اج شروع
اجفئة/ات اج سته فة )مرأة، 

 ش/اب، فئات مه شة، ... اجخ( 
األه اف اجتن وية اجتي  ع د اج ستفي ي  اج توقع

 يع ل على تحقيقها



 

ج ااا  التفاياااا   تحساااي  مسااالوى 
  ي متاطق البلدي  ال لحدت

التظا اا  تحسااي  مساالوى  24000حوالي   كان البلدي  ال لحدت
 ااااااااااي متطقاااااااااا  البلدياااااااااا  

 ال لحدت
 وصف مختصر ج كون اج/رنامج/اج شروع وتكاجيف  اجتق يرية

اج شاريع اجتي ت ثل 
متطل/ا سابقا ج كون 
 اج/رنامج/اج شروع

 اج شروع/عناصر مكون اج/رنامج

)ب ا في ذجك خ مات استشارية، مع ات، بضائع، ... اجخ( 
 حسب مراحل  

 اجتكلفة اجتق يرية )$( 

 حسب سنوات اجخطة

  اجرابعة اجثاجثة اجثانية االوجى   
  
   240000 2توريد  يارت نفايا  عدل    

  دوالر 240000 اج ج وع )باألرقاى(

 نامج/اج شروع ذيمتطل/ات األراضي )في حال ان مكون اج/ر 
 بع  مكاني(*

 ع لية اإلدارة واجتشغيل واجصيانة*

 اروع جممميس ذاج شممم األرض غيمممر متممموفرة   األرض متمموفرة      
 بع  مكاني

 كيف؟

 م ؟ في حاجة ع ى توفر األرض، ما هي اجترتي/ات اجالزمة جتوفيرها؟

    اج ادي اجسنوي اج توقع )$(؟اجعائ 
 ال     نعم  مكون اج/رنامج/اج شروع ذو بع  مكاني؟ اذا اان نعم أدرج اجخارقة هل

 جهة اجتنفيذ اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د اجقسم/األقساى اج عنية(

   ون االداريةؤ واجش قسم اجهن سة
 هة اجت ويل اج قترحةج

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د ما يلي(

 ستد ق تطوير  اقراض البلديا  بتد ال وازن  اللي يتدرج ال شر ع ل ته: 

 تكاااااااليك تتفيااااااش مكااااااون البرنام  ال شاااااار ع   
  لو رتغير م    ملو رت ج  يا ملو رت  

 ال     نعم  هل تم اجحصول على موافقتها اج / ئية؟ 



 

 اج صادر/االحتياجات اجالزمة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

 ملاو رت    ملاو رت     اج موارد اج/شمرية
  رتغير ملو  ج  يا  

ملاو رت     ملاو رت     دراسات/مخططات
 غير ملو رت   ج  يا 

 غير مطلوب  بناء ق رات اججهة اج نفذة  
 مطلوب)حدل(: ________________________ 

 غير مطلوب مطلوب ج  يا  مطلوب   دعم ج اهيري    

 اآلثار اج توقعة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع*

 ايجابية  
 خدم  ج   التفايا  تحسي   -
 تو ير الوقت   الج د  الطاق   -
اللقلي  م  الر ا ح   ال كاره الصحي  م   -

 خمل ج   التفايا  بأ رع  قت

 سل/ية 
 

 ت ابير اجتخفيف  

 

 اج خاقر/اج عيقات اجتي تواج  تنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

 إجراءات اجتغلب عليها اج خاقر/اج عيقات

 اللوجه ال  كا   ال  ولي  م  اج  تو ير الدعم انحسار الل وي  

  البلدي لعك إمكانيا  

 ج كون اج/رنامج/اج شروع* خارقة اج/ع  اج كاني

 

 رنامج/ مشروعملخص مكون ب

تمموفير  اسممم  مكممون اج/رنامج/اج شممروع 
 500حاويات نفايات ع د 

تحسممممممممي  إدارة خمممممممم مات  اج/رنممممممممامج  EI/03/02   اجرقم
 اجنفايات اجصل/ة

 مكان اجتنفيذ خلفية ع  مكون اج/رنامج/اج شروع

دل لل ايد  ي عا لوجول خدم  ج   التفايا  م  الخدما  اللي تقدم ا البلدي     نظرا  
 السكان  املدال ال تاطق السكتي   اال ل مك الحاس  للسيارا  الحالي  

 اسبحت البلدي  بحاج  لحا يا  جديدت للحسي  الخدم  ال قدم  لل واطتي   

 ميثلون ،  يريس ، الجديده ، سير 

 اجتاريخ اج توقع جل/ ء باجتنفيذ

1/2/2018 
 م ة اجتنفيذ 

 سنوات 4على م ار 
 مكون  أه اف

 اج/رنامج/اج شروع
اجفئة/ات اج سته فة )مرأة، 

 ش/اب، فئات مه شة، ... اجخ( 
ع د اج ستفي ي  

 اج توقع
األه اف اجتن وية اجتي يع ل على 

 تحقيقها



 

ج ااا  التفاياااا   تحساااي  مسااالوى 
  ي متاطق البلدي  ال لحدت

التظا ااااا   اااااي متطقااااا  تحساااااي  مسااااالوى  24000حوالي   كان البلدي  ال لحدت
 ل لحدتالبلدي  ا

اج شاريع اجتي  وصف مختصر ج كون اج/رنامج/اج شروع وتكاجيف  اجتق يرية
ت ثل متطل/ا 
سابقا ج كون 
اج/رنامج/اج شرو 

 ع

 عناصر مكون اج/رنامج/اج شروع

)ب ا في ذجك خ مات استشارية، مع ات، بضائع، ... اجخ( 
 حسب مراحل  

 اجتكلفة اجتق يرية )$( 

 حسب سنوات اجخطة

  اجرابعة اجثاجثة اجثانية االوجى   
  
   28000 500توريد حا يا  نفايا  عدل 

27000 28000 27000 

  دوالر 110000 اج ج وع )باألرقاى(

 وحال ان مكون اج/رنامج/اج شروع ذ متطل/ات األراضي )في
 بع  مكاني(*

 ع لية اإلدارة واجتشغيل واجصيانة*

اج شممممروع  األرض غيممممر متمممموفرة   األرض متمممموفرة      
 بع  مكاني اجيس ذ

 كيف؟

 م ؟ في حاجة ع ى توفر األرض، ما هي اجترتي/ات اجالزمة جتوفيرها؟

  اجعائ  اج ادي اجسنوي اج توقع )$(؟ 
 ال   نعم  قةمكون اج/رنامج/اج شروع ذو بع  مكاني؟ اذا اان نعم أدرج اجخار  هل

 جهة اجتنفيذ اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د اجقسم/األقساى اج عنية(

   ن اإللاري   الصح ؤ  الش
 جهة اجت ويل اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د ما يلي(

  حاوياتبن  شراء  بتد ال وازن  اللي يتدرج ال شر ع ل ته:

 ملاااو رت   تكااااليك تتفياااش مكاااون البرنام  ال شااار ع   
  غير ملو رت    ملو رت ج  يا

     نعام  هل تمم اجحصمول علمى موافقتهما اج / ئيمة؟ 
 ال

 ذ مكون اج/رنامج/اج شروعاج صادر/االحتياجات اجالزمة جتنفي



 

 ملااو رت    ملااو رت     اج مموارد اج/شممرية
 غير ملو رت ج  يا  

ملاو رت     ملاو رت    دراسمات/مخططات
 غير ملو رت  ج  يا 

 غير مطلوب  هة اج نفذة  بناء ق رات اجج
 مطلوب)حدل(: ________________________ 

 غير مطلوب مطلوب ج  يا  مطلوب   لعم ج اهيري 

 اآلثار اج توقعة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع*

 ايجابية  
 خدم  ج   التفايا  ي  تحس -
 تو ير الوقت   الج د  الطاق   -
اللقلي  م  الر ا ح   ال كاره  -

الصحي  م  خمل ج   التفايا  
 بأ رع  قت

 سل/ية 
 

 ت ابير اجتخفيف  

 

 اج خاقر/اج عيقات اجتي تواج  تنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

 إجراءات اجتغلب عليها اج خاقر/اج عيقات

 اللوجه ال  كا   ال  ولي  م  اج  تو ير الدعم انحسار الل وي  

  البلدي لعك إمكانيا  

 ج كون اج/رنامج/اج شروع* خارقة اج/ع  اج كاني



 

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع  

عقممممم   اسمممممم  مكمممممون اج/رنامج/اج شمممممروع 
ورشممممات ع ممممل ودورات وع ممممل منشممممورات 

 /ي  اه ية اجحفاظ على اج وروث اجثقافيت

رفممع اج سممتو  اجثقممافي باه يممة اج رافممق  اج/رنممامج  :SO\01\01اجرقم
 اجط/يعية واج وروث اجثقافي 

 مكان اجتنفيذ خلفية ع  مكون اج/رنامج/اج شروع

 قد أشار  مجال اللت ي  االجل اعي ، ال كلفه  ي اللجته باال لتال ال  اللقرير اللشخيصي الشي اعد م  قب  

ى طتي  باه ي  ال ور ث الثقا ي  اه ي  االماك  االقريه  مدبولوح ال  لعك عام  ي الوعي لدى ال وا

عا تا ج يلطلب مم ا ياه ي  اللتوع الجغرا ي الشي يق  عل  عاتقتا ج ي  الحفاظ علي ا  تت يل ا  ا لغمل ا 

شه هسا  مجل   مدني   زات السياحه  االقار اللكاتك نشر الوعي بي  السكان باه ي   ك يئا  محلي   مؤ 

 ق ال تاط

ميثلمممممممون ، سممممممميريس ، 
 اجج ي ه ، صير 

اجتاريخ اج توقع جل/ ء 
 باجتنفيذ

2018 
 م ة اجتنفيذ 

خالل سنوات اجخط    ) 
2018-2021) 

مكون  أه اف
 اج/رنامج/اج شروع

اجفئة/ات اج سته فة )مرأة، ش/اب، 
 فئات مه شة، ... اجخ( 

األه اف اجتن وية اجتي  ع د اج ستفي ي  اج توقع
 على تحقيقها يع ل

نشاار الااوعي باه ياا  ال ااور ث 
 الثقا ي  ال را ق الطبيعي  

ج يااااااااا   ئااااااااااا  ال جل ااااااااا  لكاااااااااام  ج ي   ئا  ل جل   
 الجتسي  

تكاااوي   كااار لااادى ال جل ااا  
باه ياااااا   ال را ااااااق االقريااااااه 
 السااااااااااااااااياحي   الطبيعياااااااااااااااا  

الحفااظ علي اا  ع   عل  ال
  ا لغمل ا 

 جيف  اجتق يريةوصف مختصر ج كون اج/رنامج/اج شروع وتكا
اج شاريع اجتي ت ثل 
متطل/ا سابقا ج كون 
 اج/رنامج/اج شروع

 عناصر مكون اج/رنامج/اج شروع

)ب ا في ذجك خ مات استشارية، مع ات، بضائع، ... اجخ( حسب 
 مراحل  

 اجتكلفة اجتق يرية )$( 

 حسب سنوات اجخطة

  اجرابعة اجثاجثة اجثانية االوجى   
  
   3.5 3.5 3.5 3.5 تنسيق مع ج ؤسسات ذات االختصاص عق  ورشات ع ل باج 

  3 3 3 3 ق/اعة منشورات توعوي  باه ية اج وروث اجثقافي 



 

  دوالر 30000  اج ج وع )باألرقاى(

بع   ومتطل/ات األراضي )في حال ان مكون اج/رنامج/اج شروع ذ
 مكاني(*

 ع لية اإلدارة واجتشغيل واجصيانة*

اج شمممروع  األرض غيمممر متممموفرة   ألرض متممموفرة     ا 
 بع  مكاني اجيس ذ

 كيف؟

 م ؟ في حاجة ع ى توفر األرض، ما هي اجترتي/ات اجالزمة جتوفيرها؟

  اجعائ  اج ادي اجسنوي اج توقع )$(؟ 
ج مكممممون اج/رنامج/اج شممممروع ذو بعمممم  مكمممماني؟ اذا اممممان نعممممم أدر  هممممل

 اجخارقة
 ال     نعم 

 جهة اجتنفيذ اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د اجقسم/األقساى اج عنية(

 وزارة اجسياحة واألثار  العمقا  العام
 جهة اجت ويل اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د ما يلي(

  الجت اعيةزن  اللي يتدرج ال شر ع ل ته: بتد ال وا

ملااااااو رت   تكاااااااليك تتفيااااااش مكااااااون البرنام  ال شاااااار ع   
  غير ملو رت    ملو رت ج  يا 

 ال     نعم  هل تم اجحصول على موافقتها اج / ئية؟ 

 اج صادر/االحتياجات اجالزمة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

ج  ياااااا   ملاااااو رت  ملاااااو رت     اج ممممموارد اج/شمممممرية
 غير ملو رت 

ملااااااو رت ج  يااااااا     ملااااااو رت  دراسممممممات/مخططات
 غير ملو رت 

 غير مطلوب  بناء ق رات اججهة اج نفذة  
 مطلوب)حدل(: ________________________ 

 غير مطلوب مطلوب ج  يا  مطلوب   لعم ج اهيري 

 امج/اج شروع*اآلثار اج توقعة جتنفيذ مكون اج/رن

 ايجابية  
نشر الوعي بوجوب الحفاظ عل   -

 ر ث الثقا ي و ال 
نشر الوعي بالحفاظ عل  ال تاطق  -

الحرشيه  الطبيعي   عدم االعلداء 

 ت ابير اجتخفيف   سل/ية  



 

  علي ا
 اج خاقر/اج عيقات اجتي تواج  تنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

 اإجراءات اجتغلب عليه اج خاقر/اج عيقات

 البحث ع  مصارل ت وي   عدم تو ر الل وي  
 تع ي  مف وم الدم  ب ا يض   اال ل رار  ش  ع لي  الدم  بشك  كام  

 ج كون اج/رنامج/اج شروع* خارقة اج/ع  اج كاني

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

اعمادة تاهيمل  اج شمروع اسمم  اج/رنامج/اج شروع  اسم مكون 
 جنوادي اجرياضي  وتفعيلهاا

 اجمممممرقم 
SO\02\01 

 ةتوفير مرافق ش/ابي  ورياضي  مالئ   اج/رنامج

 مكان اجتنفيذ خلفية ع  مكون اج/رنامج/اج شروع

 ية باالستناد اجى اجتقرير اجتشخيصي اجذي اع  م  ق/ل ججنة اجرياضة واجثقافة في مجال اجتن

ؤدي يم ا    اجش/ابي  بشكل عاىي اداء اجنوادي اجرياضيفق  أشار بوضوح اجى ضعف عاى ف االجت اعية،

 ت ني في االداء اجرياضي في منطقة اج تح ه اج شترا  ى اجاج

اب اجش/ تسته ف تطوير ق رات ضعف في وجود االدوات اجرياضي  اجتياجان غياب اج/رامج اجت ري/ية و 

ة جذهنيش/اب وتفعيل ق راتهم اتهم تعت/ر أوجوية هامة ين/غي اجع ل عليها م  اجل ت كي  اجءوافا

 واججس ية.

سممممميريس ،  ،ميثلمممممون 
 اجج ي ه 

اجتاريخ اج توقع جل/ ء 
  باجتنفيذ

2018 
 م ة اجتنفيذ 

 شهور 6

اجفئة/ات اج سته فة  مكون اج/رنامج/اج شروع أه اف
، ش/اب، فئات امرأة)

 مه شة، ... اجخ( 

 األه اف اجتن وية اجتي ع د اج ستفي ي  اج توقع
 يع ل على تحقيقها

بتااااء قااادرا  مااادرني  ماااؤهلي   -
ل خللااااااااااك انااااااااااواع االلعاااااااااااب 

  الريالي 
تأهي   تدريب  رياق ريالاي  -

شبابي إللارت ال لعب  تفعيا  
 األنشط  الريالي 

 ج يااااا  الشاااااباب  األشاااااخا  القاااااالري  الشباب
علااا  م ار ااا  الريالااا   ااااي   الاااراغبي 

 متطقاااا  البلدياااا  ال لحاااادت ماااا  الجتسااااي 
 2000حوالي 

بتاء قدرا  الشاباب  -
الجسااااااااديه  تفعياااااااا  

 الع   اللشاركي 
تت يااااااااااااااااا  الااااااااااااااااار ح  -

 الريالاااااااااااايه لاااااااااااادى
 الشباب 

 وصف مختصر ج كون اج/رنامج/اج شروع وتكاجيف  اجتق يرية
اج شاريع اجتي ت ثل 
متطل/ا سابقا ج كون 
 اج/رنامج/اج شروع

 عناصر مكون اج/رنامج/اج شروع

ضائع، ... اجخ( )ب ا في ذجك خ مات استشارية، مع ات، ب 
 حسب مراحل  

 اجتكلفة اجتق يرية )$( 

 حسب سنوات اجخطة

  اجرابعة اجثاجثة اجثانية االوجى   
  
  ع مل اج خططمات واج واصمفات وثمائق اجعطماء مم  خمالل  اع اد

 وج اول اجك يات واالسعار ....اجخ 
1000    

    500) االعمممالن فمممي اججريممم ه ج ممم ة يوممممان ، اسمممتالى قمممرح اجعطممماء 



 

 االعطاء ، اجفتح واالحاج  ( وثائق 
) احاجمممة اجعطممماء علمممى مقممماول وتنفيمممذ بنمممود  االحاجممم  واجتنفيمممذ

...( .اجعطاء ، واالنتهاء ، االستالى اج / ئي ، وافاجة اجصيان  
 حتى االستالى اجنهائي 

23500    

   25000 خ سة وعشرون اجف دوالر 

 وج/اج شروع ذحال ان مكون اج/رنام متطل/ات األراضي )في
 بع  مكاني(*

 ع لية اإلدارة واجتشغيل واجصيانة*

 األرض غيممممممر متمممممموفرة   األرض متمممممموفرة      
 بع  مكاني ااج شروع جيس ذ

 كيف؟

في حاجة ع ى توفر األرض، ما هي اجترتي/ات اجالزمة 
 جتوفيرها؟

 م ؟

   ي اجسنوي اج توقع )$(؟اجعائ  اج اد 
 بع  مكماني؟ اذا امان نعمم أدرج امكون اج/رنامج/اج شروع ذ هل

  اجخارقة
 ال     نعم 

 جهة اجتنفيذ اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د اجقسم/األقساى اج عنية(

  جرياضةجلش/اب وا ىاالعلاج جلس  اجعالقات اجعامة
 جهة اجت ويل اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د ما يلي(

 جلش/اب واجرياضة ىاالعلاج جلس   ةاالجت اعيبتد ال وازن  اللي يتدرج ال شر ع ل ته: 

 ملااو رت   تكااليك تتفيااش مكاون البرنام  ال شاار ع   
    ملو رت ج  يا

 ال نعم  ل تم اجحصول على موافقتها اج / ئية؟ ه

 اج صادر/االحتياجات اجالزمة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

 ج  يااااا   ملااااو رت ملااااو رت ال ااااوارل البشااااري     
 غير ملو رت

 ملاااو رت ج  ياااا     ملاااو رت ا لرا اااا  مخطط
 غير ملو رت

 غير مطلوب  بناء ق رات اججهة اج نفذة  
 مطلوب)حدل(: ________________________ 

غيااار  مطلاااوب ج  ياااا  مطلاااوب    ج ممماهيري  دعمممم
 مطلوب



 

 اآلثار اج توقعة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع*

 ايجابية 
تشجي  الثقا   الريالي   تع ي  السلوكيا  الصحي  لدى  -

 ئا  مخللف  م  ال جل   م  خمل تشكي   تدريب 
  رق ريالي  م  قب  مدرني  محلر ي  م  اه  البلد.

شباب  أ قات م بأمور مفيدت بدال م  تفعي  طاقا  ال -
 االنحراف  م ار   السلوكيا  السيئ .

رت فئا  الشبابي   تت ي   كالزيالت اللفاع  االيجابي بي   -
 الدم  بي  الفئا  الشبابي  لبلدا  اللج  .

انشاء  رق ريالي  مخللف  للبلدي  ال لحادت  اي كثيار ما   -
ريالااا  االلعااااب الريالاااي   هاااشا يشاااج  الشاااباب علااا  ال

  الع   بر ح الفريق.

 سل/ية 

  االلارت غير السلي    -

 ت ابير اجتخفيف  

االخليار االمث  اللارت  -
 إلارت ال ؤ سه 

   شر عال

 اج خاقر/اج عيقات اجتي تواج  تنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

 إجراءات اجتغلب عليها اج خاقر/اج عيقات

 البحث ع  مصارل ت وي   عدم تو ر الل وي  
 تع ي  مف وم الدم  ب ا يض   اال ل رار  ش  ع لي  الدم  بشك  كام  

 ج كون اج/رنامج/اج شروع* خارقة اج/ع  اج كاني

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

 اسممم  مكممون اج/رنامج/اج شممروع 
توفير أجهزة ق/ية ح يثة وتموفير 

 مراز قوارئ وسيارة اسعاف

 تطوير مرافق اج راكز اجصحي  اجقائ ة وتحسمي  اج/رنامج  : SO\05\01 اجرقم
 مستو  اجخ مة اجصحية اجقائ ة

 مكان اجتنفيذ خلفية ع  مكون اج/رنامج/اج شروع

ك ا   نليجه لضعك  تدني مسلوى الخدما  الطبي  ال قدمه لل واطتي   ي متاطق البلدي  ال لحده ال شلركه 
الحاجه ال ا ه ال   جول مراك  سحي  تو ر الحد ظ ر م  خمل اللقريراللشخيصي ال عد  الشي اظ ر 

بي  طااللني م  الخدما  الصحي  لل واط   كان هتاك حاجه ال  تطوير تلك ال راك  م  خمل تو ير اج  ه 
  تو ير مرك  ا عاف ا لي  ي اللج   

ال راك      
الصحي   ي موق  
ميثلون ،  يريس 

                     ، الجديده               

اجتاريخ اج توقع 
 جل/ ء باجتنفيذ

10/2018 
 م ة اجتنفيذ 

يمممممممموى جكممممممممل  60
 مرحل  

مكون  أه اف
 اج/رنامج/اج شروع

اجفئة/ات اج سته فة 
)مرأة، ش/اب، فئات 
 مه شة، ... اجخ( 

األه اف اجتن وية  ع د اج ستفي ي  اج توقع
اجتي يع ل على 

 تحقيقها

تااااااااااو ير اج اااااااااا ه طبياااااااااا  
 ا ل   مرك  ا عاف

تقااديم خدمااه سااحي   نس ه  24000 ج ي   ئا  اللجل   
ملكاملااه ، الحااد ماا  
انلشااااار االمااااراض ، 
سااااااااااااااااح   اااااااااااااااالي ه 

 لل واط  ، 
 وصف مختصر ج كون اج/رنامج/اج شروع وتكاجيف  اجتق يرية

اج شاريع اجتي 
ت ثل متطل/ا سابقا 

ج كون 
 اج/رنامج/اج شروع

 عناصر مكون اج/رنامج/اج شروع

ك خ مات استشارية، مع ات، بضائع، )ب ا في ذج
 ... اجخ( حسب مراحل  

 اجتكلفة اجتق يرية )$( 

 حسب سنوات اجخطة

  اجرابعة اجثاجثة اجثانية االوجى   



 

تاااو ير اج ااا ه طبيااا  ) ج ااااز تصااا ير اشاااعه ، ج ااااز 
 تصوير تلف يوني ،  يارت ا عاف (  

50000 100000 100000 115000   
  

  315000 اج ج وع )باألرقاى( 

 ومتطل/ات األراضي )في حال ان مكون اج/رنامج/اج شروع ذ
 بع  مكاني(*

  ع لية اإلدارة واجتشغيل واجصيانة*

 األرض غيمممممر متممممموفرة   األرض متممممموفرة      
 بع  مكاني ااج شروع جيس ذ

  كيف؟

هي اجترتي/ات اجالزمة  في حاجة ع ى توفر األرض، ما
 جتوفيرها؟

عل ية اجتشمغيل مم  ق/مل امادر متخصمص مم  خمالل وزارة  م ؟
 اجصح  اجفسطينية ا ا وتتم ع لية اج تابع  واجصيان   م  ق/مل

 قواقم وزارة اجصح  اجفلسطينية
  اجعائ  اج ادي اجسنوي اج توقع )$(؟ 

مكمممون اج/رنامج/اج شمممروع ذو بعمم  مكممماني؟ اذا امممان نعمممم  هممل
 أدرج اجخارقة

 ال نعم 

 جهة اجتنفيذ اج قترحة

اجهيئة اج حلية )ح د اجقسم/األقساى 
 اج عنية(

 جهات أخر  )ح د(

 الصحه الفلسطيتي     زارت  ال تد   
 جهة اجت ويل اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د ما يلي(

  زارت الصحه الفلسطيتي   اللي يتدرج ال شر ع ل ته: بتد ال وازن  

تكااااااااااليك تتفياااااااااش مكاااااااااون البرنام  ال شااااااااار ع   
    ملااااو رت ج  يااااا ملااااو رت   

  غير ملو رت

 ال نعم  هل تم اجحصول على موافقتها اج / ئية؟ 

 اج صادر/االحتياجات اجالزمة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

 ملو رت ملو رت     اج وارد اج/شرية
 غير ملو رت ج  يا  

    ملااااااااااو رت دراسممممممممممات/مخططات
 غير ملو رت  ملو رت ج  يا

 غير مطلوب  بناء ق رات اججهة اج نفذة  
 مطلوب)حدل(: ________________________ 

 غير مطلوب مطلوب ج  يا  مطلوب    دعم ج اهيري 



 

 ج/رنامج/اج شروع*اآلثار اج توقعة جتنفيذ مكون ا

 ايجابية  
تحسي  الول  الصحي  -

لسكان اللج   ،  تلقي 
الخدما  لصحي  بس وله 

  يسر 

 سل/ية 
 ال يوجد 

 ت ابير اجتخفيف  

 

 اج خاقر/اج عيقات اجتي تواج  تنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

 إجراءات اجتغلب عليها اج خاقر/اج عيقات

الول  السيا ي الشي يحد م   جول 
 الل وي  لللتفيش

 الشراكه م  القطاع الخا   ال لث ار  ي القطاع الصحي 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع  

 اسممممم  مكممممون اج/رنامج/اج شممممروع 
 اضافة غرف صفية ج/عض اج  ارس

 إنشاء م راس ج ي ة وغرف إضافية   اج/رنامج  : SO/06/02 اجرقم

  

 كان اجتنفيذم خلفية ع  مكون اج/رنامج/اج شروع

دت نل  ال لح للل ايد  ي عدل السكان  زيالت نسب  اللعليم  ي  االملدال السكاني الشي تش ده متطق  البلدي نظرا  
 ع  ذلك بعد ال سا   اللي يسلك ا الطمب  خصوسا ذ ي ال راح  الدرا ي  االبلدا ي 

مدارس الجديدت 
 الثانوي   األ ا ي  

اجتاريخ اج توقع 
 جتنفيذجل/ ء با

1/6/2018 
 م ة اجتنفيذ 

 جكل فتره  شهور 6
مكون  أه اف

 اج/رنامج/اج شروع
اجفئة/ات اج سته فة )مرأة، 
ش/اب، فئات مه شة، ... 

 اجخ( 

األه اف اجتن وية اجتي  ع د اج ستفي ي  اج توقع
 يع ل على تحقيقها

اللعلاااااايم  تحسااااااي  مساااااالوى 
 ل تطق  ال لحدت

الطمب  العاملي   ي 
 دارس ال 

اللعلاااايم تحسااااي  مساااالوى  800حوالي 
ماااا  خاااامل تقلياااا  عاااادل 
الطاااااااامب  ااااااااي الغاااااااارف 

 الصفي 
 وصف مختصر ج كون اج/رنامج/اج شروع وتكاجيف  اجتق يرية

اج شاريع اجتي ت ثل 
متطل/ا سابقا ج كون 
 اج/رنامج/اج شروع

 عناصر مكون اج/رنامج/اج شروع

... )ب ا في ذجك خ مات استشارية، مع ات، بضائع، 
 اجخ( حسب مراحل  

 اجتكلفة اجتق يرية )$( 

 حسب سنوات اجخطة

  اجرابعة اجثاجثة اجثانية االوجى   
  
  يشااااا   الل ديااااادا  الصااااااحي ،   ن  الحالياااااااتج يااااا  ال بااااا 

 ا  انشاء مباني جديدتالك رناء، 
52,000 52,000 52,000 52,000 

 23,000 23,000 23,000 23,000 توريد األج  ت  ال عدا 



 

  دوالر  300000 اج ج وع )باألرقاى(

متطل/ات األراضي )في حال ان مكون 
 بع  مكاني(* واج/رنامج/اج شروع ذ

 ع لية اإلدارة واجتشغيل واجصيانة*

األرض غيمممممر متممممموفرة   األرض متممممموفرة      
 بع  مكاني ااج شروع جيس ذ 

 كيف؟

في حاجة ع ى توفر األرض، ما هي اجترتي/ات اجالزمة 
 جتوفيرها؟

 م ؟

  اجعائ  اج ادي اجسنوي اج توقع )$(؟ 
مكممون اج/رنامج/اج شممروع ذو بعمم  مكمماني؟ اذا اممان  هممل

  نعم أدرج اجخارقة
 ال نعم 

 جهة اجتنفيذ اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( ألقساى اج عنية(اجهيئة اج حلية )ح د اجقسم/ا

  زارت اللرني   اللعليم العالي   ي البلدي  ال لحدت   لا رت ال تد
 جهة اجت ويل اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د ما يلي(

   زارت اللرني   اللعليم العالي بتد ال وازن  اللي يتدرج ال شر ع ل ته: 

 برنام  ال شاار ع   تكاااليك تتفيااش مكااون ال
  غير ملو رت    ملو رت ج  يا ملو رت  

 ال     نعم  هل تم اجحصول على موافقتها اج / ئية؟ 

 اج صادر/االحتياجات اجالزمة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

    ملااو رت     ارد اج/شممريةاج ممو 
 غير ملو رت ج  يا   ملو رت

ملااو رت     ملااو رت دراسممات/مخططات
 غير ملو رت  ج  يا

 ر مطلوب غي بناء ق رات اججهة اج نفذة  
 مطلوب)حدل(: ________________________ 

 غير مطلوب مطلوب ج  يا  مطلوب   لعم ج اهيري 

 اآلثار اج توقعة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع*

 ايجابية  
تحسي  نوعي  الخدما   -

 نوعا  ك ا     اللعلي ي 
 لعلي ي تحسي  ال ؤشرا  ال -

 سل/ية 
 

 ت ابير اجتخفيف  

 



 

 اج خاقر/اج عيقات اجتي تواج  تنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

 إجراءات اجتغلب عليها اج خاقر/اج عيقات

 اللوجه ال  كا   ال  ولي  م  اج  تو ير الدعم انحسار الل وي  

 أللراج ال شر ع ل   خطط ا اللرني   اللعليم   زارت ع   م اللرني   اللعليملعك إمكانيا   زارت 

  اللغيرا  السيا ي   ي ال تطق  
 ج كون اج/رنامج/اج شروع* خارقة اج/ع  اج كاني

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

صياغة  اسم  مكون اج/رنامج/اج شروع 
نظمممماى يممممنظم ع ممممل اجهيئممممات اج حليممممة 

اج شممتراة ويحمم د اج شممتراة فممي اج/ل يممة 
اجعالقممممة بممممي  تلممممك اجهيئممممات واج/ل يممممة 

 اج شتراة

توفير اقار قانوني ينظم ع ل  اج/رنامج  : GO\01\01 اجرقم
اجهيئة اج حلية وينظم اجعالقة بي  اج/ل ية 

 اج تح ة واجهيئات اج شتراة بها
 

 مكان اجتنفيذ خلفية ع  مكون اج/رنامج/اج شروع

الاري   مالي  ال لحده ال شلركه  ا لحداث ال يئا  ال سلقله  اللي تل ل  با لقمل لدي ببعد ع لي   ك الدم  لل 
   جول اسبح ال بد  م  ل شلرك ا ه  ذا  شخصيا  اعلباريه مسلقله ترنط ا شراكه محد له  ي البلدي  ال لحد

لك تل مسؤ ليا  ركه  ي البلدي  ال لحده ببعض ا  يحدل ل ر  حد  لش ال نظام تتظم عمق  ال يئا  ال حلي 
  مسؤ لي  البلدي  ال لحده ال شلركه  حد ل جغرا يل ا  ال يئا  

                             البلدي  ال لحدت       

اجتاريخ اج توقع جل/ ء 
 باجتنفيذ

6/2018 
 م ة اجتنفيذ 

 يوى  50
مكون  أه اف

 اج/رنامج/اج شروع
اجفئة/ات اج سته فة )مرأة، 

 ات مه شة، ... اجخ( ش/اب، فئ
األه اف اجتن وية اجتي  ع د اج ستفي ي  اج توقع

 يع ل على تحقيقها

 جول نظام معل د  مصاالق 
 علي  م  الج ا  الر  ي  

 البلدي  ال لحده  ال يئا  ال حلي 
 الشريكه ب ا 

ج يااااااااااا   ئاااااااااااا  ال جل ااااااااااا  ال حلاااااااااااي ) 
 نس ه (  24000

اللعريااااااااااااااااااااااا  بحاااااااااااااااااااااااد ل 
ال ساااؤ ليا   الاااشي يسااا م 

احاااااداث اللت يااااا   اااااي  اااااي 
تكلاااااااااك ال يئااااااااااا   ازالااااااااااه 
الضااابابي  عااا  مساااؤ ليا  

 ك  هيئه 
 وصف مختصر ج كون اج/رنامج/اج شروع وتكاجيف  اجتق يرية

اج شاريع اجتي ت ثل 
متطل/ا سابقا ج كون 
 اج/رنامج/اج شروع

 عناصر مكون اج/رنامج/اج شروع

)ب ا في ذجك خ مات استشارية، مع ات، بضائع، ... اجخ( 
 سب مراحل  ح

 اجتكلفة اجتق يرية )$( 

 حسب سنوات اجخطة

  اجرابعة اجثاجثة اجثانية االوجى   
  
  الحكااام ال حلاااي  اعل ااااله مااا   ايجاااال نظاااام مكلاااوب مااا  قبااا   زارت

 مجلس الوزراء 
5000    



 

  5000  اج ج وع )األرقاى(

 بع  وحال ان مكون اج/رنامج/اج شروع ذ متطل/ات األراضي )في
 مكاني(*

  متط/يق ما جاء في اجنظاى  ع لية اإلدارة واجتشغيل واجصيانة*
 ق/ل اجهيئات اج حلية 

 األرض غيمممممممر متممممممموفرة   األرض متممممممموفرة      
 بع  مكاني ااج شروع جيس ذ

 كيف؟

 م ؟ ا؟فيرهفي حاجة ع ى توفر األرض، ما هي اجترتي/ات اجالزمة جتو 

  اجعائ  اج ادي اجسنوي اج توقع )$(؟ 
مكمون اج/رنامج/اج شمروع ذو بعمم  مكماني؟ اذا امان نعممم أدرج  همل

 اجخارقة
 ال نعم 

 جهة اجتنفيذ اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د اجقسم/األقساى اج عنية(

  زارت الحكم ال حلي يال الي    ال جلس البلدالشئون اإللاري    

 جهة اجت ويل اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د ما يلي(

  ملفرقا بتد ال وازن  اللي يتدرج ال شر ع ل ته: 

ملااو رت   تكاااليك تتفيااش مكااون البرنام  ال شاار ع   
  غير ملو رت    ملو رت ج  يا 

 ال نعم  هل تم اجحصول على موافقتها اج / ئية؟ 

 اج صادر/االحتياجات اجالزمة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

ج  ياا   ملو رت    ملو رت     اج وارد اج/شرية
 غير ملو رت 

ملااو رت     ملااو رت    دراسممات/مخططات
 غير ملو رت  ج  يا

 غير مطلوب  بناء ق رات اججهة اج نفذة  
 مطلوب)حدل(: ________________________ 

 غير مطلوب مطلوب ج  يا  مطلوب   دعم ج اهيري 

 اآلثار اج توقعة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع*

 ايجابية  
  اللج عا  العمقه بي تتظيم -

  السكاني   البلدي  ال لحده ال شلركه 

 سل/ية 
 ال يوجد ل ا اي  اقار  لبي  

 ت ابير اجتخفيف  

 



 

 اج خاقر/اج عيقات اجتي تواج  تنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

 إجراءات اجتغلب عليها اج خاقر/اج عيقات

 الحكم الحلي بالقيام بد رها  ي اعدال عدم قيام  زارت
 التظام 

 حث الوزارت  ا ل رار اللواس  مع ا للقيام بواجب ا حيال ذلك 

  

 ج شروع*ج كون اج/رنامج/ا خارقة اج/ع  اج كاني

 

 

 



 

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

عقممممم   اسمممممم  مكمممممون اج/رنامج/اج شمممممروع 
دورات وورشمممات ع مممل تهممم ف اجمممى تن يمممة 
قممم رات اج مممومفي  ومممما يت/عهممما مممم  ادوات 

 مكتوب 

ة تطوير اداء قواقم اج ؤسسة اإلداري اج/رنامج  : GO\02\01 اجرقم
 واجفنية
 

 

 نفيذمكان اجت خلفية ع  مكون اج/رنامج/اج شروع

ر الكثي عل  ال يئا  ال حلي   لم  الكثير م  الوظا ك  م  بعض ا  نليجه نق   نليج   ك الدم   توزي  ال وظفي
 ك يقومم  الخدما  لصالح ال يئا  ال حلي  ال سلحدقه  لقل  ايرالا  البلدي  ال لحده ال شلركه   اسبح ال وظ

كله  ك ال و م  خمل ا القيام بالوظا ا اكساب م م ارا  يل كتو باكثر م   ظيفه م ا يلطلب اعالت  تاهي  ال وظفي  
 الي م 

                             البلدي  ال لحدت      

اجتاريخ اج توقع جل/ ء 
 باجتنفيذ

10/2018 
 م ة اجتنفيذ 

 جكل فتره  يوى 30
مكون  أه اف

 اج/رنامج/اج شروع
اجفئة/ات اج سته فة )مرأة، 

 ت مه شة، ... اجخ( ش/اب، فئا
األه اف اجتن وية  ع د اج ستفي ي  اج توقع

اجتي يع ل على 
 تحقيقها

اكسااااااااااب ال اااااااااوظفي  م اااااااااارا  
ع لياااا   الارياااا   مالياااا  ت كاااات م 
مااا  القيااااام باااد رهم علاااا  اك اااا  

  جه 

تت ياااااااااااااااااااا  اع ااااااااااااااااااااال  موظك  13 موظفي البلدي  ال لحده ال شلركه 
 ال ؤ سه 

 اللعامااااااااااااا  بشاااااااااااااك  
  م تي  كفاءه عالي 

 
 وصف مختصر ج كون اج/رنامج/اج شروع وتكاجيف  اجتق يرية

اج شاريع اجتي ت ثل 
متطل/ا سابقا ج كون 
 اج/رنامج/اج شروع

 عناصر مكون اج/رنامج/اج شروع

)ب ا في ذجك خ مات استشارية، مع ات، بضائع، ... اجخ( حسب 
 مراحل  

 اجتكلفة اجتق يرية )$( 

 حسب سنوات اجخطة

  اجرابعة اجثاجثة نيةاجثا االوجى   
  
    2000 2000 2000 2000 اللعاقد م  مؤ سا  ذا  خبرا   ي مجال تت ي  قدار  ال وظفي 



 

  دوالر 8000   اج ج وع )باألرقاى( 

بع   ومتطل/ات األراضي )في حال ان مكون اج/رنامج/اج شروع ذ
 مكاني(*

 ع لية اإلدارة واجتشغيل واجصيانة*

اج شمروع  األرض غيمر متموفرة   األرض متوفرة      
 بع  مكاني اجيس ذ

 كيف؟

 م ؟ ؟في حاجة ع ى توفر األرض، ما هي اجترتي/ات اجالزمة جتوفيرها

  اجعائ  اج ادي اجسنوي اج توقع )$(؟ 
رج مكمممون اج/رنامج/اج شمممروع ذو بعممم  مكممماني؟ اذا امممان نعمممم أد همممل

 اجخارقة
 ال نعم 

 جهة اجتنفيذ اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د اجقسم/األقساى اج عنية(

   الشؤ ن اإللاري   ال الي 
 جهة اجت ويل اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د ما يلي(

 ستد ق تطوير  اقراض البلديا   ال شر ع ل ته:  بتد ال وازن  اللي يتدرج

ملاااااو رت   تكااااااليك تتفياااااش مكاااااون البرنام  ال شااااار ع   
  غير ملو رت    ملو رت ج  يا 

 ال نعم  هل تم اجحصول على موافقتها اج / ئية؟ 

 اج صادر/االحتياجات اجالزمة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

ج  يااااااا   ملاااااو رت ملاااااو رت     اج ممممموارد اج/شمممممرية
 غير ملو رت 

ملااااااو رت ج  يااااااا     ملااااااو رت دراسممممممات/مخططات
 غير ملو رت 

 غير مطلوب  بناء ق رات اججهة اج نفذة  
 مطلوب)حدل(: ________________________ 

 غير مطلوب مطلوب ج  يا  مطلوب    دعم ج اهيري 

 مج/اج شروع*اآلثار اج توقعة جتنفيذ مكون اج/رنا

 اكساب اج ومفي  مهارات وخ/رات ايجابية  
-  

 سل/ية 
 ال يوجد ايه أقار  لبي  

 ت ابير اجتخفيف  

 

 اج خاقر/اج عيقات اجتي تواج  تنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع



 

 إجراءات اجتغلب عليها اج خاقر/اج عيقات

 االيرالا      تو يرالبحث ع عدم تو ر ايرالا  تغطي البتد ال خطط للتفيش ال شر ع
  

 ج كون اج/رنامج/اج شروع* خارقة اج/ع  اج كاني

 



 

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

ع ممل  اسممم  مكممون اج/رنامج/اج شممروع 
توأمممممم  ممممممع هيئمممممات محليمممممة خارجيمممممة 
وتواصممممممل مممممممع اج ؤسسممممممات اج اع ممممممة  

 جكسب اجخ/رات وتجني  االموال

ل مع اج ؤسسات تعزيز قرق اجتواص اج/رنامج  : GO\03\01 اجرقم
 ياتذات اجعالقة جتجني  االموال  وتوفير االمكان

 اج ادية جتعزيز ع ل اج ؤسسة
 

 مكان اجتنفيذ خلفية ع  مكون اج/رنامج/اج شروع

لل  تبا بتاء عل  الول  ال الي للبلدي  ال لحده ال شلركه  م  خمل خط  تجتيد االموال  نتاء شراكا  
 ال يئا   اسبح م  الضر ري ع   تشبيك  توأمه م  تلك ال ؤ سا جي  م  هيئا   مؤ سا  خار  خبرا  

 ليه ل ا له م   ا ده عل  البلدي  ال لحده ال ح

                                        

اجتاريخ اج توقع جل/ ء 
 باجتنفيذ

1/7/2018 
 م ة اجتنفيذ 

 ع لية مست ره 
مكون  أه اف

 اج/رنامج/اج شروع
ات اج سته فة )مرأة، /اجفئة

 ش/اب، فئات مه شة، ... اجخ( 
األه اف اجتن وية اجتي  ع د اج ستفي ي  اج توقع

 يع ل على تحقيقها

تع ياااااااا  الشااااااااراكا   تبااااااااالل 
الخبااارا  مااا  هيئاااا  محليااا  
خارجياا   رنط ااا ماا  البلديااا  
 ال لحااااده لع ياااا  االلاء لاااادى

 ال حلي   ال يئ 

 البلدي  ال لحده ال شلركه  ال يئا 
 ال سل د ه 

 ت وي  مشاري   ج ي   كان ال يئ  ال حلي  
 تو ير لعم للخبرا  

 تبالل  الثقا ا  
بتاااااااء عمقااااااا  قتا ياااااااه 

  ااااااا تعااااااا ز مف اااااااوم الع
 الج اعي 

 
 وصف مختصر ج كون اج/رنامج/اج شروع وتكاجيف  اجتق يرية

اج شاريع اجتي ت ثل 
متطل/ا سابقا ج كون 
 اج/رنامج/اج شروع

 /رنامج/اج شروععناصر مكون اج

)ب ا في ذجك خ مات استشارية، مع ات، بضائع، ... اجخ( 
 حسب مراحل  

 اجتكلفة اجتق يرية )$( 

 حسب سنوات اجخطة

  اجرابعة اجثاجثة اجثانية االوجى   
  
  الحكم ال حلي  ترشيح م  قبل ا  ا لشاره  زارت     



 

  1000 1000 1000 1000 ع   االتصال  تبالل الر ا   

  14000 14000 9000 9000 بالل ال يارا   توقي  اتفاقيا  ع

  $50000   اج ج وع )باألرقاى( 

متطل/ات األراضي )في حال ان مكون اج/رنامج/اج شروع ذي 
 بع  مكاني(*

 ع لية اإلدارة واجتشغيل واجصيانة*

  األرض غيمممممممر متممممممموفرة  األرض متممممممموفرة      
 اج شروع جيس ذو بع  مكاني

 اج وضوع اداري وقانوني  كيف؟

 م ؟ ها؟في حاجة ع ى توفر األرض، ما هي اجترتي/ات اجالزمة جتوفير 

  اجعائ  اج ادي اجسنوي اج توقع )$(؟ 
مكون اج/رنامج/اج شروع ذو بعم  مكماني؟ اذا امان نعمم أدرج  هل

 اجخارقة
 ال     نعم 

 جهة اجتنفيذ اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د اجقسم/األقساى اج عنية(

  زارت الحكم ال حلي   لا رت العمقا  العامه 
 جهة اجت ويل اج قترحة

 جهات أخر  )ح د( اجهيئة اج حلية )ح د ما يلي(

  االجل اعيا ل ته: بتد ال وازن  اللي يتدرج ال شر ع 

ملااو رت   تكاااليك تتفيااش مكااون البرنام  ال شاار ع   
  غير ملو رت    ملو رت ج  يا 

 ال     نعم  هل تم اجحصول على موافقتها اج / ئية؟ 

 الزمة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروعاج صادر/االحتياجات اج

ج  ياااا   ملاااو رت ملاااو رت     اج ممموارد اج/شمممرية
 غير ملو رت 

ملااو رت     ملااو رت    دراسممات/مخططات
 غير ملو رت ج  يا 

 غير مطلوب  رات اججهة اج نفذة  بناء ق 
 مطلوب)حدل(: ________________________ 

 غير مطلوب مطلوب ج  يا  مطلوب   لعم ج اهيري 

 اآلثار اج توقعة جتنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع*

 ة  ايجابي
بالل خبرا    ت وي  شراكه  ت بتاء -

 سل/ية 
 الحكم ال حلي  عدم تعا ن  زارت

 ت ابير اجتخفيف  



 

 اج حليممممة م/اشممممر مممممع اجهيئممممات اجتنسمممميق الحكم الرشيد  مشاري   تحقيق
 اجخارجية 

 اج خاقر/اج عيقات اجتي تواج  تنفيذ مكون اج/رنامج/اج شروع

 إجراءات اجتغلب عليها اج خاقر/اج عيقات

عدم تو ر امكانيا  ماليه للقيام بال شر ع  ، عدم 
تعا ن  زارت الحكم ال حلي  ، عدم  جول هيئه محلي  

 ذا  مكانه مالي   الاريه  خبراتي  للقبول باللوأمه 

م   تو ير االيرالا  للحقيق الشر ع  ، اللواس  م  الحكم ال حلي للو ير الدعم
 قبل م 

  ن  ي   مؤ سا  ال جل   ال دني الخارجي لللعاايجال بدا   لدى ال يئا  العال

  

 ج كون اج/رنامج/اج شروع* ينخارقة اج/ع  اج كا


