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التنفیذيالملخص .1

الخطة التنمویة المحلیةبإعداداللجان التي شاركت .1.1
وبدعم من وزارة ،والمجتمع المحلي والمؤسساتالبلدیة بتظافر جهود جبعة داد الخطة التنمویة المحلیة لبلدتم إع

"معالم" للهندسة واالستشاراتالحكم المحلي وصندوق تطویر وٕاقراض البلدیات وبإشراف ائتالف المجموعة العالمیة
للجنة التخطیط المحلي وفریق التخطیط األساسي ولجان العمل الدؤوبخالل ومن ، لخدمات األعمالمزایا و 

:على النحو التاليلجان التخطیطلت المجاالت التنمویة ولجنة أصحاب العالقة حیث شك

لجنة التخطیط التنموي المحلي.أ

ا /دورهة/اسم العضو

البلدیةرئیس بسام سعید أسعد جرار .1

عضو مجلس بلديةمجدي إبراهیم محمود عالون.2

عضو مجلس بلديفاطمة عیسى حسن حمور.3

عضو مجلس بلديةماهر لطفي صالح مالیش.4

عضو مجلس بلديةنبیل محمود حمد فشافش.5

عضو مجلس بلديخلیل كامل خلیل سالمه.6
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فریق التخطیط األساسي.ب

ة/اسم العضو
في الفریقا /دوره

عضو)/(منسق
تعمل بها/المؤسسة التي یعمل

بلدیة جبعمنسقحمزة محمود أحمد حمدان.1
بلدیة جبععضوماهر نمر محمود حمامرة.2
التربیة والتعلیمعضونبیل محمود حمد فشافشة.3
بلدیة جبععضومحمود عرسان محمد حیدریة.4
بلدیة جبععضوسناء توفیق محمد عالونة.5
الجامعة فلسطین التقنیة عضوجرارطارق توفیق محمد.6

(خضوري)
الهالل األحمر الفلسطینيعضوولید شحادة محمود خلیلیة.7
التربیة والتعلیمعضونصري أحمد شالش حمور.8
التربیة والتعلیمعضوباسل عادل حمد نعیري.9

- عضوحاتم عوني مفلح ابو عون.10
المشتركمجلس الخدمات عضومازن ابراهیم نایف سالمة.11
التربیة والتعلیمعضوجهاد ولید حسني مالیشة.12
التربیة والتعلیمعضوداوود محمد سعید ابو عون.13
التربیة والتعلیمعضوإبراهیم حسن أحمد عالونة.14
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لجنة تنمیة االقتصاد المحلي.ت

التخصص/مجال االهتمامالمؤسسةاالسمالرقم

معلم متقاعدالتربیة والتعلیمعدنان حسین ذیب فشافشه1
معلمالتربیة والتعلیممحمود فتحي محمد فشافشه2
تاجر- توفیق حسني حسین مالیشه3
مزارع- ماهر لطفي صالح مالیشه4
موظفة تحصیلالتوفیر والتسلیفمنال عبد الكریم نصر عالونه5
تاجر- نضال إبراهیم نایف سالمة6
تاجر- فشافشهسمیح أحمد یوسف 7
تاجر- محمد حسن مصطفى خلیلیة8
تاجر- ثابت محمد كامل جرار9
رئیسة الجمعیةجمعیة سیدات جبعترویح عبد الكریم طالل حمامرة10
تاجر- حاتم عوني مفلح كنعان11
أعمال حرة- زیاد محمد سعید عالونه12
موظفجامعة النجاح الوطنیةعادل ابراهیم صالح شریم13
أعمال حره- سامر عادل اسماعیل حمد14
متطوعة- ربحیة توفیق أمین أبو عون15
عمل تطوعيعاملایاد زیاد نایف حمامرة16
موظفبلدیة جبعمحمد جمیل نایف غنام17
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لجنة البیئة والبنیة التحتیة .ث

التخصص/مجال االهتمامالمؤسسةاالسمالرقم

مساحمكتب مساحةخمیس أنیس ابراهیم عالونه1
مساحبلدیة جبعمحمد جمیل نایف غنام2
معلمةالتربیة والتعلیمفاطمة محمد مصطفى خلیلیه3
صیدليوزارة الصحةخلیل كامل خلیل سالمة4
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طبیبعیادة خاصةمحمود سالمةكمال جمیل 6
متطوعةالرؤیا العالمیةفاتن زیاد نایف غنام7
موظف إداريمجلس الخدمات المشتركمازن ابراهیم نایف سالمة8
موظف إداريالتربیة والتعلیمنصري أحمد شالش حمامرة9
صیدالنیةصیدلیة البلدجنان سمیر سلیم غنام10
مفتش صحةبلدیة جبعكنعانبشار أحمد عبد العزیز11
التربیة والتعلیمالتربیة والتعلیمقاسم محمد ناصر فشافشه12
مدیر إداريشركة كهرباء جبععبد الرحمن محمد عارف غنام13
معلمالتربیة والتعلیمفهد فتحي محمد فشافشه14
متطوعةجمعیة سیدات جبعأمل احمد نمرأبو عون15
موظفوزارة الداخلیةجرارمحمد غالب سعید 16
ممرضطالب جامعيمحمد إیاد عرسان مالیشة17
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لجنة اإلدارة والحكم الرشید .ج

التخصص/مجال االهتمامالمؤسسةاالسمالرقم

رئیس قسم الهندسة والمشاریعبلدیة جبعماهر نمر محمود حمامرة1
أعمال حرة- محمود شحادة محمود خلیلیة2
مكتب هندسيمكتب هندسيأحمد حسني محمد خلیلیة3
تطوعيمجلس أولیاء األمورسعید أحمد سلیمان العالونة4
معلمةالتربیة والتعلیمفاطمة عیسى حسن حمور5
موظفوزارة الداخلیةأحمد حسن أحمد فشافشة6
موظفوزارة الداخلیةأمجد محمود أحمد فشافشة7
أعمال حرة- طارق طالب شالش حمور8
موظفوزارة الداخلیةناصر محمد توفیق عالونة9
مدیر إداريشركة كهرباء جبععبد الرحمن محمد عارف غنام10
أعمال حرة- زیاد محمد سعید عالونة11
موظفجامعة النجاح الوطنیةعادل ابراهیم صالح شریم12
متقاعدمعلم التربیة والتعلیمقاسم محمد ناصر فشافشة13
إداريمؤسسة قروضنمر احمد نمر ابو عون14
طالب جامعي- مالك وائل ابراهیم عالونة15
صحفي- رامي ماجد نایف دیسي16
خریج جامعي- مجاهد فهمي محمد ابو عون17
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لجنة التنمیة االجتماعیة .ح

التخصص/مجال االهتمامالمؤسسةاالسمالرقم

موظف إداريمؤسسة التطویر الزراعيالرحیم محمد خلیلیةمروان عبد 1

معلم التربیة والتعلیمیسري ریاض أنیس عالونه2

معلم التربیة والتعلیممحمد ابراهیم صالح شریم3

عمل تطوعي- احالم عبد الرزاق عبد المنعم شریم4

معلمالتربیة والتعلیمأیمن أحمد سلیم عالونه5

معلمالتربیة والتعلیمأحمد كنعانمحمد مفلح6

نائب فني التربیة والتعلیممازن توفیق محمد جرار7

معلمالتربیة والتعلیمجهاد ولید  حسني مالیشه8

معلمةالتربیة والتعلیمفاطمة عیسى حسن حمور9

صیدليالصحة خلیل كامل خلیل سالمة10

طبیة ومخبریةتحالیل الصحةنبیل كمال خلیل جرار 11
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معلمالتربیة والتعلیمابراهیم حسن أحمد عالونه17

طالب جامعي- كفاح ناصر محمد عالونه18



10

لجنة أصحاب العالقة.خ

العملالجنساالسمالرقم

رئیس بلدیةذكربسام سعید أسعد جرار1
موظفذكرمجدي إبراهیم محمود عالونه2
معلمةانثىفاطمة عیسى حسن حمور3
معلمذكرعمر حسن حسین مالیشه4
متطوعةأنثىربحیة توفیق أمین أبو عون5
عاملذكرایاد زیاد نایف حمامرة6
موظفذكرحمزة محمود أحمد حمدان7
مزارعذكرماجد محمود محمد مالیشه8
رئیسة جمعیةانثىترویح عبد الكریم طالل حمامرة9
مهندسذكرفتحي محمد صالح مالیشه10
موظفة تحصیلانثىمنال عبد الكریم نصر عالونه11
موظفذكرایاد عرسان انیس مالیشه12
أعمال حرهذكرعزام فهیم محمد ابو عون13
محاميذكرمحمد نضال امین شقیقات14
طالب جامعيذكرمحمد إیاد عرسان مالیشة15
معلمذكرإیاد محمود أحمد حمدان16
أعمال حرةذكرخالد یونس فاخوريعرفات 17
أعمال حرةذكرصقر توفیق محمد عالونه18
موظفذكرمعتز قاسم منصور ابو عون19
معلمذكرزیاد رفیق عوض عالونة20
متطوعةانثىشوقیة عبد اهللا محمد حمور21
مزارعذكرأحمد مفلح أحمد أبو عون22
حرةأعمال ذكرمحمد رفیق محمد شقیقات23
أعمال حرةذكرحسام محمد یونس فاخوري24
أعمال حرةذكررافع أحمد حسن عالونه25



11

أستاذ جامعيذكرهادي محمود یوسف خلیلیة26
موظفةانثىسناء توفیق محمد عالونه27
طالبذكرفادي شفیق فتحي فشافشة28
طالبذكربراء ثائر احمد كنعان29
موظفذكرمالیشةمحمد جمال محمد 30
أعمال حرةذكرغازي محمد ابراهیم غنام31
معلمةانثىفاطمة محمد مصطفى خلیلیه32
متطوعةانثىفاتن زیاد نایف غنام33
صیدالنیةانثىجنان سمیر سلیم غنام34
متطوعةانثىأمل احمد نمر أبو عون35
موظفذكرمحمد جمیل نایف غنام36
طبیبذكرمحمود سالمةكمال جمیل 37
مفتش صحةذكربشار أحمد عبد العزیز كنعان38
معلم متقاعدذكرقاسم محمد ناصر فشافشه39
موظفذكرعبد الرحمن محمد عارف غنام40
معلمذكرفهد فتحي محمد فشافشه41
موظفذكرمحمد غالب سعید جرار42
أعمال حرهذكرمحمود شحادة محمود خلیلیة43
مكتب هندسيذكرأحمد حسني محمد خلیلیة44
مجلس أولیاء األمورذكرسعید أحمد سلیمان العالونه45
موظفذكرأحمد حسن أحمد فشافشه46
موظفذكرأمجد محمود أحمد فشافشه47
أعمال حرهذكرطارق طالب شالش حمور48
موظفذكرناصر محمد توفیق عالونه49
متطوعةانثىالرزاق عبد المنعم شریماحالم عبد 50



جبعقرار المجلس البلدي باعتماد الخطة التنمویة المحلیة لبلدة .1.2
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المجتمعیةالوثیقة.1.3
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مقدمة.2
للنجاح في كل میادین الحیاة، ویعرف التخطیط بأنه تلك العملیة التي یتم األبرزالتخطیط هو العامل أنمما ال شك فیه 

ووضع السیاسات واالستراتیجیات، وتحدید الوسائل بناء على دراسة وتحلیل الواقع،المستقبلیةاألهدافمن خاللها تحدید 
.األهدافالمناسبة لتحقیق هذه 

التشریعات، التغیر التكنولوجي، التغیر في السیاسات، التغیر في التخطیط في حالة التغیر في القوانین و أهمیةوتبرز 
العادات والتقالید)، وأخیرا االجتماعیة (النشاط االقتصادي، التغیر في طریقة المنافسة، التغیر في المعاییر واالتجاهات 

التغییر في الموارد (البشریة والمالیة والطبیعیة).

للموارد، تحقیق التكامل األمثلستخدام االو ، األهدافمن في وضوح الرؤیة وتحدید وأهمیة التخطیط وفوائده ومخرجاته تك
بما یتفق مع االحتیاجات، السیطرة على مشاكل التنفیذ واخیرا تخفیض المخاطر المتوقعة.األولویاتوالتنسیق، تحدید 

تحلیل يالتقریر التشخیصعكس ویویشمل التخطیط التنموي المحلي على التشخیص والتحلیل المتعمق للوضع الراهن،
القضایا السلبیة واالیجابیة أهمالوضع الراهن في بلدة جبع، وذلك من خالل تحدید المؤثرات السلبیة واالیجابیة، وتحدید 

، وكذلك یحتوي على دلیل التجمع السكاني لبلدة جبع.واألولویاتومن ثم تحدید االحتیاجات 

مراحل التخطیط فهي خمسة مراحل: أما

العالقة ومن ثم تشكیل اللجان أصحابیتبعه تحلیل وتحدید واألعداد: تنظیم وتحلیل ومن ثم التهیئة األولىالمرحلة 
.األولویةالمتخصصة لتنتهي المرحلة بتشخیص الوضع القائم وتحدید قضایا المجتمع ذات 

المجتمعیة ومن ثم األولویاتالتنموي االستراتیجي تنتهي بتحدید اإلطارنتجه؟ وتحدید أنوهي این نرید الثانیة:المرحلة 
تحدید رؤیة وأهداف المجتمع.

بتحدید وتوصیف المشاریع ووضع خطط التنفیذ والمتابعة ثم التنمویة وتنتهيوهي كیف نصل؟ او الخطة الثالثة:المرحلة 
یتم كتابة الخطة وتحقیق شرعیتها.

نفیذ وبناء الشراكات وحشد الموارد.التالرابعة: تحضیراتالمرحلة 

المرحلة الخامسة: وهي مرحلة التقییم ثم التعدیل والتحدیث.

الخطةأهداف2.1
:یليبماجبعةبلدفيالمحليالتنمويالتخطیطأهدافتتمثل

منطقة جبعفيالتنمویةالعملیةومعیقاتوفرصأولویاتوتحدیدالراهنتشخیص الوضع.

سنواتمدته أربعةزمنيإطارة جبع ضمنبلدلتطویرشاملةتنمویةرؤیةوضع.

لتحقیقهااستراتیجیاتورسممتكاملة،تنمویةأهدافوضع.

األولویةذاتتحدید البرامج المشاریع التنمویة.
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مالیةوتقدیراتزمني،إطارضمنمتكاملةتنفیذوضع خطة.

النجاحهذاقیاسوأدواتتنفیذها،فيالنجاحومقاییسالمختلفة،البرامجمنفذيأداءلمراقبةوضع منهجیة.

منهجیة إعداد الخطة 2.2
الحكـموزارةقبـلمـنالمعـدالتنمـوي المحلـيالتخطـیطدلیـلعلـىة جبـعلبلـدالتنمویـة المحلیـةالخطـةإعـدادمنهجیـةارتكـزت
فـي إعـداد الخطـة وصـوال للوثیقـة منهـااألولـىالمراحـل الـثالثتطبیـقتـمأساسـیةمراحـلخمسـةمـنوقـد تكونـتالمحلـي،

مختلفـة، فیمـا یهیـئ إنجـاز علـى أنشـطةخطـوةكـلوتحتـويخطـوات،عـدةعلـىمرحلـةكـلتحتـويحیـثالحالیـة المعتمـدة،
أدناه. الشكلفيمبینهوكماالخطة الطریق لتطبیق المرحلتین الرابعة والخامسة والمرتبطة بتنفیذ الخطة وتقییمها؛

وخطواتهاالمحلیة بالمشاركةالتنمویةالخطةإعدادتنفیذمراحل:1شكل



20

األساسـي التخطـیطفریـقوقامأعضاء،أربعة عشرمنالمكوناألساسيالتخطیطفریقتشكیلتمفقدالمشروع،بدایةومنذ
العالقة،ذويأصحابوبالتعاون مع االستشاریین والمجتمع المحلي بتطبیق المراحل وفق ما خطط لها، مبتدئا بتحدید لجنة 

.التخطیط، والبدء بعقد االجتماعاتعملیةخطةوٕاعدادأدوارها،وتحدیدوالمجتمعیة،المتخصصةاللجانوتشكیل

بنـاء جـوهر فـياللجـانهـذهدورتجلـىمحـدد، وقـدتنمـويمجـالفـيمختصـةمنهـاوتشـكلت أربعـة لجـان متخصصـة كـل
تحضـیرتـمكمـاالتحلیـل،فـيوالمسـاهمةالمعلومـات،وتقـدیم،القـائمالوضـعتشـخیص(مبتـدئین بمرحلتهـا األولـى الخطـة،
فـيالتنمویـةالقطاعـاتلجمیـعتفصـیلیةتشخیصـیةدراسـةإعـدادتـمذلـك،وتـال.جبـعةبلـدفيالسكانيالتجمععنملخص

خـاللومنالرسمیة،والتقاریراإلحصائیةالبیاناتالمتخصصة، وعلىاللجانأعدتهاالتياألولیةالتقاریرعلىبناءة،البلد
التقریـروالتحـدیات للقطاعـات وصـوال إلعـدادوالفـرص،والضـعف،القـوةنقـاطلتحدیـدالمتخصصـةاللجـانمـعاجتماعـات
.لبلدة جبعالتشخیصي

سسـات ن عـن المؤ و وممثلـالمـدني،المجتمـعومؤسسـاتالمختلفـة،القطاعـاتعـنممثلـونفیهـاشاركعملورشةخاللومن
بتحدیـدالمشـاركونللبلـدة، وقـامالمسـتقبلیةالرؤیـةتحدیـدتـمالتخطـیط األساسـي،فریـقإلـىباإلضـافةالحكومیـة والرسـمیة،

.األهدافهذهإلىالوصولقیاسأدواتوكذلكالتنمویة، وأولویاتها،واألهدافللتنمیة "األولویات،األساسیةالقضایا

األهداف، من خالل تحدید المعاییر وأدوات القیاس لكل هدف؛ ومن ثـم هذهتحقیقكیفیةأعضاء اللجان المتخصصةوحدد
.المرجوةاألهدافإلىالوصولخاللهامناقتراح البرامج والمشاریع التنمویة التي سوف یتم

تنفیـذه، والمیزانیـةومكـانالمشـروع،ذلك اسم البرنامج واسملكل برنامج ومكوناته؛ وشملمبدئيوصفتقدیمتمذلك،وبعد
.علیهاالتغلبوطرقتنفیذه،أماموالمعوقاتالمقترحة،والتنفیذالتمویلوجهةالتقدیریة،

قائمـة بمراجعـةفیهـاالمشـاركونقـامثانیـة،عمـلورشـةخـاللالمتخصصـة مـنالفنیـةاللجـانعلـىالنتـائجهـذهوعرضـت
.النهائيبشكلهاصیاغتهاتمتثمومنالمشروعات،

وتحدیـداإلنجـاز،لقیـاسومؤشـراترئیسـیةمعـالموتحدیـدوالتقیـیم،المتابعـةوخطـةالتنفیـذ،خطـةإعـدادتـمذلك،علىءً وبنا
.لبلدة جبعالتنمویةمكونات البرامج في الخطةلتنفیذالزمنیةوالفترةالمعنیة بذلك،الجهات

وبنـاءً الخطـة،مخرجـاتفیـهاستعرضـتعـامجماهیرياجتماع خاللمنبلدة جبع،أهاليعلىالخطةهذهعرضتموقد
.النهائيبشكلهاالخطةصیاغةاألهالي، تمتمالحظاتعلى
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بلدة جبعنبذة عن.3

صورة عامة للبلدة

موقع بلدة جبع في محافظة جنین
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:لموقعا3.1
، وتحتل موقعا استراتیجیا حیث تتوسط 32,028وخط عرض 35,018تقع جبع (ضمن محافظة جنین) على خط طول 

وتبعد عن كم،22مسافة أربع محافظات في شمال فلسطین هي نابلس،جنین، طولكرم، طوباس، حیث تبعد عن جنین 
دونم.25,000كم. وتبلغ مساحتها اإلجمالیة حوالي 25كم عن طولكرم وعن طوباس 25كم، وتبعد 15نابلس 

تحدها قریة صانور من الشمال الشرقي، وتحدها عنزة والزاویة من الناحیة الشمالیة، وقریة الرامة وعجة من الشمال الغربي، 
، وتحدها من الشرق میثلون، ومن الجنوب وبیت امرینبي، ومن الجنوب برقة وسیلة الظهر والفندقومیة من الجنوب الغر 

الشرقي یاصید.

) نسمة، فیما ترتفع 50,000هذا وتقع بلدة جبع وسط تجمع سكاني یتكون من اثني عشر قریة بمجموع سكان ال یقل عن(
متر، وتتمیز 400عن سطح البحر حوالي 

العالیة مثل جبل حریش حیث بمرتفعاتها
م عن 620دبرون وجبل م، 730یرتفع

سطح البحر.

:المناخ3.2
تمتاز جبع كمنطقة جنین باعتدال مناخها 
واعتدال طقسها،فهي حارة نسبیا صیفا 

درجة مئویة وتصل الى 28- 27بمعدل 
درجة 8، اما شتاًء، فمعدلها حوالي 33

ل مئویة فهو معتدل البرودة، ونادرا ما تص
للصفر لذا فهي من المناطق قلیلة الثلوج.

وهي من المناطق متوسطة األمطار حیث 
ملم سنویا  400یتراوح معدل سقوط األمطار 

تشتهر بكثرة ینابیعها ومیاهها الجوفیة، فبئر جبع هو من اآلبار المشهورة ویسقي معظم التجمع قرى جنوب جنین ومن 
بیة، عین الجوزة عین الشرقیة، ونبع الماجور، ونبع الطیب ونبع البصة إال أنها تشكو أشهر ینابیعها عین الفوارة، عین الغر 

من سوء االستغالل والتلوث، ویمكن " في حالة استغاللها " أن تشكل رافدا جیدا لزراعة الخضروات تكفي لسد حاجة البلد. 

ال، وهذا یعطیها میزة تنوع المزروعات، تتمیز جبع باختالف تضاریسها حیث تحتوي على السهول والهضاب وكذلك الجب
دونم، 2,000دونم، وكذلك أشجار اللوزیات وتشكل ما مجموعه 5,000وتكثر فیها أشجار الزیتون وتشكل ما مجموعه 
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أما المناطق السهلیة فتزرع بالقمح والشعیر في الغالب. إن خصوبة األراضي واتساعها في جبع لهي من ابرز نقاط القوة، 
تشكل في الماضي الدرع الحصین للبلد في مواجهة الفقر.وقد كانت

تمتلك البلد شوارع تجاریة: األول من مفرق البلدیة حتى عین الشرقیة والثاني من مدرسة البنات الثانویة حتى البلدیة، أما و 
وكذلك مواقف وسط البلدة أو ما یعرف بالحارة، فتتركز فیها المحالت التجاریة وكذلك سوق الجمعة وباعة الخضار

لسیارات العمومي ومكتب التاكسي. 

أن تنوع التضاریس وعلو جبالها واتساع مساحتها وكثرة میاهها الجوفیة وینابیعها یعطیها مقومات سیاحیة خاصة أنها تعتبر 
ریق جبع من المناطق األثریة والقدیمة وكانت هي الطریق األقصر من شمال فلسطین لمدینة نابلس، أو ما یعرف الیوم بط

كم).15عصیرة(المسافة 

:عددالسكان3.3
نسمة وبنسبة 11,000یبلغ عدد سكان جبع حوالي 

وهي من التجمعات الشبابیة حیث %51ذكور تصل الى
تصل الى 65أن نسبة الذین تقل اعمارها عن 

14—5،وفیما تصل نسبة السكان من عمر 96.1%
.%27الى 

، عالونة، السالطنة، أما عائالت البلد فتضم فشافشة
خلیلیة،سالمة،جرار،غناممالیشة، حمامرة،  فاخوري،ابو 

عون. 

ومن الجدیر بالذكر أن دور العائلة ضئیل في البلد ولهذا 
تختلط األنساب في جبع لدرجات كبیرة وال 
تنتشرالدیوانیات العائلیة تبعًا لذلك، وتظهر اجلي 

جر مظاهرها في حفالت الزواج، وكذلك في بیوت األ
1,950والمناسبات.كذلك یتراوح عدد األسر فیها حوالي 

. وحدة2,200السكنیة وعدد الوحدات 

:التعلیم3.4
باهتمام بالغ منذ القدم ووجدت فیها المدارس منذ عشرینیات القرن الماضي، وبها نسبة عالیة یحظى قطاع التعلیم في جبع

من حملة الشهادات الجامعیة، إال أن سوء األحوال االقتصادیة حال دون إكمال الكثیر منهم للدرجات العلیا.ویوجد في 
م المستمر، وعادة ما تستخدم قاعة البلدیة البلدة ست مدارس نصفها للذكور وعدد من ریاض االطفال، ومركز للتعلی
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الطلبة محاضرات تقویة في مختلف التخصصات من قبل متخصصین، مقابل اجر.ویالحظ ان التوزع الجغرافي إلعطاء
بحاجة الى اعادة تقییم.للمدارس وتصنیفها

:االقتصاد3.5
حسب %23نسبة العاطلین عن العمل الى مستوى الدخل: تعتبر جبع من البلدات ذات الدخل المنخفض جدا حیث تصل 

إحصائیات قامت بها لجان العمل التخصصیة عند تشخیصها للوضع القائم وهي نسبة عالیة جدا ولذا فهي بحاجة لجهود 
جبارة للتغلب علیها.

أما مصدر الدخل الرئیسي فهو في الوظیفة الحكومیة والعمل في داخل الخط االخضر.

، والتي شهدت انكماشا حادا بعد تدهور اإلنتاج الزراعي وتذبذبه الكبیر مصدر دخلاهم ثانيالزراعةتعتبر الزراعة:
باستثناء زیت الزیتون والذي یشهد أیضا انكماشا بسبب غزو البنیان له واقتالع أشجار الزیتون (یبلغ متوسط إنتاج الزیت 

الزراعة من ضمن البطالة المقنعة، طن سنویا)،وتعتبر200
لمحافظة جنین فيلذلك الخطةاالستراتیجیةكما اشارت 
بقطاع االقتصاد والتنمیة االقتصادیة.الفصل المتعلق

وقد نوهت الخطة المذكورة الى انه:(من دراسة خصائص 
الفقر في الضفة الغربیة نجد أن أعلى نسبة فقر كانت بین 

كمصدر رئیسي للدخل،ونسبة من یعتمدون على الزراعة 
من األیدي %27هؤالء مرتفعة في جنین، حیث تشغل الزراعة 

العاملة، مما یعني أن مؤشر الفقر في محافظة جنین سیكون 
األكبر من بین المحافظات في شمال الضفة، وهو ما یؤكده 
متوسط إنفاق واستهالك األسرة في المحافظة والذي یقل عن 

). %24-20الفلسطینیة بحوالي المتوسط العام لألراضي 

تزید عن االثنین ولكنها تعاني من زراعیة الوتوجد دفیئات 
شح المیاه وغالء أسعاره مما انعكس سلبا علیها ویمكن أن تلعب دورا جیدا في حالة استثمار مصادر المیاه الطبیعیة 

اء كانت في البلد أو في القرى المجاورة، وتعاني وكذلك إنشاء نواة لحسبة في البلد وخاصة أن هناك كثافة سكانیة كبیرة سو 
واالرث.األرضالى مشاكل تقسیم إضافةاالرتوازیة اآلباروعدم توفر الزراعیة األراضيالزراعة من مشاكل ترك 
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تمتاز جبع بوفرة ثروتها الحیوانیة حیث یوجد حوالي : الثروة الحیوانیة
ألحیاء السكنیة رأس من الغنم ولكن بسبب وجودها داخل ا4,500

وعدم وجود بركسات لها خارج البلد یقلل من آثارها االیجابیة وتصبح 
محدود على محاربة البطالة وخاصة أنها ما زالت تعتمد على أثرذات 

األسالیب القدیمة في تربیة الثروة الحیوانیة وصناعة منتجاتها.

لعدة أسباب منها المشاكل وذلكأما قطاع الدواجن فیعاني الكثیر من 
التحكم الخارجي" تجار من خارج البلد " حیث یضیع المردود بین 
وسائط النقل من وٕالى البلد، وكذلك التذبذب الهائل لألسعار سواء 
للصوص بعمر یوم أو الدجاج البالغ أو أسعار األعالف، كل ذلك 

تالقى مع محدودیة رأس المال وعجزه عن تحمل الخسائر.

والصناعي: قطاع التجارة في جبع یعاني من وضع سيء القطاعالتجاری
للمواطن وذلك بسبب انتشار البقاالت الصغیرة وانخفاض القدرة الشرائیة 

وبالذات المحروقات، وكذلك الحال بالنسبة للقطاع األسعاروارتفاع
الصناعي حیث شهدت البلد توقفا لمصانع كان من المفروض أن تكون 

مورد للحجر الطبیعي والرخام والذي لم یستطع معلما للبلد، وقد اكتشف
المواطن استثماره لغیاب رأس المال الالزم لذلك، ومن الجدیر بالذكر 

الجودة.األصناف فائقةأن هذا الحجر والرخام هو من 

للنهوض بهذا األقوىوحیث ان الطاقة الكهربائیة هي من المتطلبات 
یالت الممنوحة للمستثمرین من قبل شركة الكهرباء الخاصة الربحیة.القطاع، فانه سیبقى یعاني بسبب قلة التسه

ما یلي:مستوى البلدةتشمل المؤسساتالموجودةعلى

البلدیة-1
الجمعیة الخیریة -2
النادي الریاضي -3
جمعیة سیدات جبع-4
فرع الهالل االحمر-5
شركة كهرباء جبع المساهمة-6
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:تشخیص المجاالت التنمویة.4

والبنیة التحتیةمجال البیئة .4.1

المؤثرات السلبیةالمؤثرات االیجابیةالقطاع

الطرق
والمواصالت

.وجود تسویة منتهیة لألراضي
 وجود عدد من الطرق الزراعیة المفتوحة

القابلة للتأهیل.
.وجود مخطط هیكلي مصادق علیه
 وجود عدد من الدراسات في مجال

مجزأةالتخطیط والمواصالت (ولو جزئیة) 
على مواقع مختلفة من المحافظة.

 وجود كوادر بشریة ذات كفاءة في مجال
الطرق، على مستویي القطاع العام 

والخاص تمكنهم من القدرة على التخطیط 
والمتابعة

 وجود وعي واهتمام على المستوى المحلي
في قضایا الطرق والمواصالت. 

البلدة على مستوى المحافظة والتي وقعم
نابلس وجنین بشارع رئیسي.تربط ما بین 

 توفر بعض البیانات األساسیة ذات العالقة
بقطاع الطرق من قبل البلدیة وتحدید 

المواقع التي تحتاجها البلدیة لشقها وتعبیدها 
مستقبال.

.(المحلیة والخارجیة) محدودیة الموارد المالیة
 المجتمع المحلي لشق الطرق.أفرادمعارضة بعض
الطرق لتي تحد من تصمیم الملكیات الخاصة ا

وبالتالي اعتماد حدود وفقا للمعاییر الهندسیة
األراضي كمناصفة لتحدید مسارات الطرق.

.تضاریس البلدة الجبلیة والصخریة أحیانا
.شق الطرق العشوائي السابق
 صعوبة توسیع الطرق القائمة بسبب األبنیة القائمة

وغیر القانونیة قبل مجيء السلطة.
 عالیة وتزید نسبة المیالن في الكثیر من الطرق

.%20عن 
 الطرق الداخلیة المغلقة داخل البلدة القدیمة حیث

.القائمةاألبنیةبحكم تأهیلهامن الصعب 
 المدیونیة العالیة للبلدیة والتي تحول دون تنفیذ

المشاریع بمختلف أنواعها.
 عدم وجود شبكة صرف صحي ووجود حفر

شوارع القائمة وبالتالي حاجة امتصاصیة في ال
المتكررة.الصیانةماسة إلى 

ج(عدم امكانیة تنفیذ مشاریع الطرق في مناطق.(
 حالة الطرق بشكل عام غیر جیدة واحتیاجات

البلدة لصیانة وشق طرق جدیدة كبیرة جدا.
.حالة الطرق على مداخل البلدة بحاجة إلى تطویر
الطرق من عدم وجود ارصفه للشوارع وعدم تعبید

بفعل الماء.إلىتآكلها الجدار مما یؤدي إلىالجدار 
 تسهم فيتسویة قید المصادفة أحواضعدم وجود

القاطنین المنتفعین بشبكة أسماءاالستدالل على 
الطرق.

 عدم وجود معدات والیات في البلدیة تسهل
عملیة الشق والتوسیع.
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الطاقة 

والكهرباء

 البدیلة.مكانیة توفر الطاقة
 وصول التیار الكهربائي لجمیع األحیاء

السكنیة. 
 استخدام السخان الشمسي بكثافة كمصدر

للماء الساخن.
.فترة انقطاع الكهرباء قلیلة جدًا
عند إعطاء المساهمة الضئیلة للشركة

الخدمة یعزز من توفیر خدمات أفضل 
وصیانة مستمرة.

.القدرة المالیة العالیة للشركة
 التجدید.وٕامكانیةجودة الشبكة بشكلعام
.ارتفاع القدرة الكهربائیة الممنوحة للشركة

.ضعف التنسیق بین شركة الكهرباء والبلدیة
 ارتفاع سعر وحدة الكهرباء مقارنة مع التجمعات

المجاورة. 
 وطاقم الصیانة واآللیاتنقص في المعدات

والتنفیذ.
نیة شبكة الضغط المتوسط في المناطق السك

مكشوفة.
 ارتفاع تكلفة تمدید الشبكة نتیجة للتمدد السكاني

العشوائي.

المیاه 

 وجود شبكة جیدة وحدیثة في جزء من
البلدة.

 الرغبة في تحسین مستوى الخدمات وتطویر
.وتأهیلهاالشبكة 

 وجود دراسات نظریة مع مخططات
توجیهیة الحتیاجات السكان من الشبكة.

 وجود مصادر طبیعیة قد تشكل بدائل
لمصادر المیاه(عیون وینابیع) في حال تم 

تأهیلها واالستفادة منها.
 وجود تصمیم لألجزاء المتبقیة من الشبكة

صیانة.بحاجة الى 

.عدم توفر قطعة ارض لخزان میاه إضافي

 قدیم ومهترئوجود جزء من الشبكة

نقص في عدد الكادر الهندسي والفني لتغطیة
احتیاجات هذا المجال.

.عدم وجود سیارة متفرغة وخاصة بقسم المیاه

 استخدام بعض المواطنین میاه الشرب كمیاه
للزراعة وبالتالي التسبب في نقص میاه الشرب 

للمواطنین.

تالي یتم تحدید عدم وجود دراسات مائیة وبال
على الخبرة المتواضعة.االحتیاجات بناءً 

على الشبكة باستمرار.عدم ضخ المیاه المباشر

 ارتفاع تكلفة المیاه وتدني نسبة تحصیل قیمة
الفاتورة.

 بواسطة تزویدهممعظم المشتركین في البلدة یتم
للمواصفات.برابیش بالستیكیة غیر مطابقة 

 القوانین الحالیة تمنع قطع خدمات المیاه عن غیر
الملتزمین بالتسدید.

 الفواتیر.عدم وجود آلیات لتحصیل قیمة
 ضرورة الموافقة اإلسرائیلیة المسبقة لتوفیر مصادر

مائیة جدیدة وزیادة كمیة الضخ.
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 االستخدام الجائر للینابیع الموجودة وعدم االهتمام
بها.

تصریف 

میاه األمطار

 قلة عدد المجاري المائیة وتركزها في
مجریین رئیسیین

المنطقة تزید من سرعة الجریان.ةطبوغرافی

 األودیة تقع داخل التجمع السكني مما یرفع كلفة
اإلنشاء.

.عدم وجود شبكة صرف

 معظم ممرات األودیة مصنفة رخص ملكیة ولیست
وادي.

.البناء على جوانب األودیة والممرات المائیة

النفایات 

الصلبة

 جمع النفایات الصلبة من البلدة والتخلص
(زهرة الفنجان) النفایات منها في مكب 

حفاظ على البیئة نظیفة وصحیة.لل

سیارة لجمع النفایات والتخلص رتوف
منها،وانهاء المكبات العشوائیة مما ساهم 

في حل جزء من المشاكل البیئیة.  

.اشتراك النفایات على كل رب أسرة

 قلة العائدات المالیة في البلدیة لتغطیة قطاع
النفایات الصلبة وتطویره.

عاون مع البلدیة في عدم وعي األهالي في الت
تسدید ما علیهم من رسوم نفایات والتقید مع البلدیة 

في آلیة الجمع. 

.انخفاض الوعي العام والبنیة التحتیة

 عدم توفر حاویات كافیة من حیث العدد والحجم
والنوعیة.

.عدم التناغم بین معدل جمع النفایات واالحتیاجات

 األحیاء عدم توفر مركبة لجمع النفایات من
والشوارع الضیقة والوعرة وعدم توفیر األیادي 

العاملة لذلك.

 توفر حاویات مناسبة للنفایات الطبیة وعدم وجود
آلیة صحیحة للتخلص منها.

.عمل طاقم نفایات من خالل مكب زهرة الفنجان

الصرف 

الصحي 

 تنفیذ مشروع ألهمیةتفهم المجتمع المحلي
الصرف الصحي.

 السكنیة األحیاءوجود شبكة شوارع تخدم
وبالتالي تشكل ارضیة مناسبه لتمدید انابیب 

الصرف الصحي.

 الطبیعة الطبوغرافیة والموقع الجغرافي للبلدة
والذي یسهل ایجاد مكان إلنشاء محطة 

 تكلفة المشروع عالیة جدا ومحدودیة الموارد
المائیة.

موارد مالیة في البلدیة.عدم توفیر

 عدم توفر التمویل او الجهة المانحة لغایة االن
لمثل هذا المشروع.

 عدم وجود نظام سلیم للتخلص من میاه الصرف
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الصحي.معالجة في المنطقة الغربیة.

.العراقیل االسرائیلیة لترخیص تنفیذ هذه المشاریع

 التحفظات الشرعیة على إعادة استخدام المیاه
العادمة.

واالولویاتاالحتیاجات 

الطرق 
والمواصالت

 كم.4مدخلي البلدة الغربي والشمالي بطول تأهیل وتعبید
 ال تسـد الحاجـة وبالتـالي الحاجـة أصـبحتمتـر كونهـا 5_4تأهیل وتعبید طرق داخلیة بعـروض تتـراوح مـا بـین

وفق ما هو مقترح ضمن المخطط الهیكلي. وتأهیلهاتوسیعها إلى
 متر.10بعرض شق طرق رابطة مفتوحة
 واآللیاتللمارة(المشاةوأمانفي مناطق متعددة من الشوارع الداخلیة لتشكل حمایة استنادیهبناء جدران.(
 للطرق لحمایة اإلسفلت.أكتافعمل
إنأمكنلجمیع الطرق الداخلیة والرئیسیة وتخطیطها وتشجیرها إنشاءأرصفة .
.مشاریع صیانة لطرق تالفة ومعبدة وقائمة
 یلزم.أینماالتقاطعات الرئیسیة وعمل الدورات الالزمة تأهیل
.شق وتعبید طرق رابطة مقترحة
 البلدة.أنحاءشق وتأهیل طرق زراعیة مفتوحة. وشق طرق زراعیة جدیدة تخدم المزارعین في شتى
.عمل عبارات ومعالجات في بعض المناطق
.تنظیم المطبات وٕازالة ما ال یلزم منها
 وٕاشارات تحذیریة في الشوارع، والعمل على تسمیة الشوارع وترقیمها وترقیم المنازل.إضافة شواخص

الطاقة 
والكهرباء

 جدیدة.توسعة نطاق الشبكات الموجودة لتشمل مناطق
 الموجودة.تجدید جزء من الشبكات
 السكین.زیادة محوالت طاقة ومفاتیح
 الكهرباء.إیصال خدمة االنترنت عن طریق شركة
 األرضكیبل تحت إلىتحویل شبكة الضغط المتوسط.
تطویر وتوسیع شبكة الكهرباء بما یتناسب والمخطط الهیكلي.

المیاه 

 المیاه.إعادة تأهیل الجزء المتبقي من شبكة
.توسعة الشبكة لتشمل مناطق جدیدة
 الشبكات.توفیر قطع ولوازم لصیانة
 المیاه.توفیر معدات وسیارة خاصة لقسم
.استكمال تركیب عدادات میاه مسبقة الدفع لتغطیة كافة االشتراكات
 وتطویره.زیادة عدد الكادر الفني
 الغربیة.زیادة حصة البلدة من میاه الضفة
.البحث عن مصدر إضافي لمیاه الشرب
.إیجاد واستمالك ارض لخزان إضافي
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ها.تأهیل الینابیع وضخها للخزان الرئیسي وتجمیعها لالستفادة من

تصریف میاه 
األمطار

 متر لكل عبارة.10بطول 12متر عدد 1إنشاء عبارة أنبوبیة قطر
 4إنشاء عبارة صندوقیة عدد.
 متر.1850عمل قناة تصریف میاه األمطار في الحوض الشرقي بطول

النفایات الصلبة

.توعیة المواطنین بكیفیة التخلص من النفایات بطریقة سلیمة
 كافي من الحاویات لتغطیة كافة إنحاء البلدة بالخدمة المطلوبة على أكمل وجه.توفیر عدد
  .إضافة مركبة أخرى لإلحیاء السكنیة الضیقة لجمع النفایات الصلبة منها وعمالها
 عمــل حاویــات صــغیرة (ســالل مغلقــة) توضــع أمــام المنــازل والمحــالت التجاریــة لجمــع النفایــات الصــلبة بطریقــة

صحیحة.
عمال نظافة على الشارع یومیا واحتیاجاتهم من أكیاس لجمع النفایات.توفیر
 لكناسة الشوارع من التراب. آلةتوفیر
 الطبیة.تطبیق وتفعیل القانون بخصوص التخلص غیر اآلمن للنفایات

الصرف الصحي

 ة إلنشاء الشبكة.إعداد دراسة هندسیة شاملة لتمدید شبكة صرف صحي في جمیع أنحاء البلدة والقرى المجاور
.إنشاء محطة معالجة
.عمل محطات تنقیة منزلیة لألهالي لحین إنشاء الشبكة
.تطویر القدرات الفنیة والتقنیة للطاقة
.الوعي البیئي تجاه إعادة استخدام میاه الصرف الصحي

أهم القضایا السلبیةأهم القضایا االیجابیةالقطاع

الطرق
والمواصالت

 هیكلي مصدقوجود مخطط
وجود قاعدة بیانات دقیقة لمجال الطرق.

.ضعف البنیة التحتیة للطرق وضعف برامج تأهیلها
.عدم وجود نظام لحركة السیر والمرور

الطاقة 

والكهرباء

التطور المتسارع بمفهوم الطاقة البدیلة
 القدرة على التقنین باستخدام الطاقة باستخدام

الموفرة للطاقةالمنتجات الكهربائیة الحدیثة 

 عـــــدم تغطیـــــة شـــــبكة الكهربـــــاء لكافـــــة المنـــــاطق المقتـــــرح
توسعتها.

 وجــــــود أضــــــرار علــــــى المــــــواطنین بســــــبب مكــــــان وجــــــود
.الضغط المتوسط

وجود دراسات فنیة جاهزة لتحقیق االهداف.المیاه 
.تفاعل المجتمع مع القضایا المائیة

 .نقص مصادر وكمیات المیاه
 المتعلقة بخدمات المیاهضعف البنیة التحتیة

تصریف میاه 

األمطار

.قلة مسارات االودیة ومحدودیتها
 طبوغرافیة المنطقة تساعد في سرعة التصریف

وتنعكس على كلفة االنشاءات.

 تدني مستوى الـوعي لـدى المـواطنین للحفـاظ علـى نظافـة
مجاري المیاه.

.قلة الموارد
 .الملكیة الخاصة لممرات األودیة

النفایات 

الصلبة

.قرب مكب زهرة الفنجان من البلدة
.اهتمام المواطن المتزاید بهذه الخدمة ومتابعتها

.ضعف نظام إدارة المخلفات الصلبة
 ـــــاب نظـــــام خـــــاص للـــــتخلص الســـــلیم مـــــن المخلفـــــات غی

الزراعیة والطبیة.
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الصرف 

الصحي

 القــــــــرب مــــــــن التجمعــــــــات المحیطــــــــة والمقترحــــــــة
الصحيللمشاركة بمشروع الصرف 

 تــــوفر االراضــــي الزراعیــــة قــــرب الموقــــع المقتــــرح
إلنشاء محطة التنقیة لالستفادة المباشرة

.غیاب نظام شامل ومتكامل للصرف الصحي
 الوعي البیئي تجاه معالجة میاه الصرف الصحي وٕاعادة

استخدامها

مجال التنمیة االجتماعیة.4.2

المؤثرات السلبیةالمؤثرات االیجابیةالقطاع

الحمایة 
االجتماعیة 

والتمكین

.نسبة الشباب في المجتمع المحلي كبیرة
.االهتمام بالتعلیم من قبل المجتمع المحلي
وجود روح التطوع لدى معظم فئة الشباب
 وجود عدد من الحاصالت على الشهادات

الجامعیة والمنتظمات في المدارس 
والجامعات،

 العام.االزدیاد في عدد العامالت في القطاع
 وجود جمعیتین نسائیتین في البلدة، ووجود

نساء متطوعات في البرامج التدریبیة 
والتوعویة.

 دعم المؤسسات األهلیة لدور المرأة وأهمیة
مشاركتها.

.وجود بعض مشاریع مدرة للدخل للمرأة
 اهتمام الجمعیة الخیریة والهالل وبعض

األهالي بذوي الحاجات الخاصة.
بدمج ذوي االحتیاجات اهتمام الوزارات

الخاصة في الحیاة العامة.

.قلة المرافق الشبابیة
.ضعف األنشطة والبرامج المتعلقة بالشباب
.نقص التوجیه والتدریب وبناء القدرات للشباب
 عدم وجود مرافق ریاضیة من صاالت

ومالعب خاصة بالشباب.
.قلة فرص العمل للشباب
الهجرة الداخلیة والخارجیة للشباب.
.محدودیة مشاركة المرأة في الحیاة العامة
 محدودیة المشاریع التنمویة الصغیرة التي

تستهدف المرأة.
قلة األنشطة والبرامج المتعلقة بالمرأة
 عدم توافر مراكز تأهیل لمساعدة وتأهیل ذوي

الحاجات الخاصة.
 عدم وعي المجتمع لكیفیة التعامل مع ذوي

االحتیاجات الخاصة. 
 وجود كفاءات وأشخاص مؤهلین لمساعدة قلة

ذوي الحاجات الخاصة.
.ضعف التمویل واإلمكانات المادیة لألهالي
 عدم وجود مؤسسات تعنى بالتوعیة والدمج بین

فئات المجتمع وشرائحه العمریة.
.قلة البرامج واألنشطة الخاصة بالمعاقین

التعلیم

وجود مجتمع محلي یهتم بالتعلیم
من حملة الشهادات الجامعیةوجود عدد كبیر
.توفر قطعة ارض لبناء مدرسة
 إمكانیة ایجاد مصادر تمویل متنوعة لبناء

وٕاعادة تأهیل المدارس.

.االكتظاظ الشدید في المدارس
.عدم توفر ساحات واسعة للمدارس
 عدم مالئمة الوضع اإلنشائي للمدارس لتلبیة

االحتیاجات الخاصة.
 بعد بعض المدارس مما یسبب صعوبة
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 إمكانیة االستفادة من الموارد المحلیة وتبرعات
األهالي في المساهمة في تطویر المدارس.

الوصول إلیها.
.صعوبة الوصول إلى بعض المدارس

الصحة

.وجود مركز عالج طبیعي تحت اإلنشاء
.وجود مركز صحي حكومي
 وجود مركز صحي تابع لجمعیة الهالل

فترة صباحیة األحمر الفلسطیني ویعمل ضمن
6مع وجود سیارة إسعاف تعمل بدوام جزئي 

ساعات یومیا، علما أن المركز یقدم خدماته 
ألف نسمة 50لما مجموعه 

 وجود مجموعة من العیادات الخاصة ذات
التخصصات المتنوعة (عیادة طب 
أطفال/عیادة نسائیة/عیادتین للطب 

العام/ثالثة عیادات أسنان/صیدلیات).
الكادر الطبي من أبناء البلدة وجود عدد من

أخصائیین 8ممرض / 15أطباء / 9(
أشعة)3تحالیل طبیة / 

وجود مركز تصویر أشعة

.ضعف الوعي والثقافة الصحیة لدى المواطنین
.عدم وجود خطة صحیة متكاملة في البلدة
 التركیز أكثر على الخدمات العالجیة على

حساب الوقایة والتوعیة.
كز صحیة حكومیة على مدار عدم وجود مرا

الساعة.
 ،الضغط الكبیر على مركز الصحة الحكومي

وبالتالي قلة جودة الخدمة المقدمة للمرضى.
 غیاب الرقابة الصحیة وعدم وجود أي دور

للبلدیة في هذا المجال.
.سوء استخدام التامین الصحي
.عدم توفر عیادات تخصصیة

الثقافة والتراث

تمثل مجتمع شبابي.جبع
 حملة الشهادات العلمیة الجامعیة عالي جدا

مع تنوع التخصصات.
 تقع جبع وسط تجمع سكاني تمثل محور

ألف نسمة.50تعداده 
.وجود أماكن أثریة تاریخیة مهمة
.تنوع األماكن األثریة واختالف تاریخها

 عدم اهتمام المجتمع المحلي بالقطاع الریاضي
والثقافي.

 وجود انشطة وبرامج خاصة بتعزیز عدم
الجوانب الثقافیة والریاضیة.

.عدم وجود مرافق عامة أو مراكز ریاضیة
 عدم توفر إمكانیات محلیة إلنشاء البنیة

التحتیة الالزمة للمجال الریاضي والثقافي.
.عدم توفر اإلمكانیات والدعم للنادي
.عدم وجود دائرة تهتم بالتراث
 لإلمكانیات الضروریة لمجال افتقار البلدة

التراث.

.عدم وجود ترویج حول الواقع التراثي للبلدة

االحتیاجات واالولویات

بناء مقر للنادي وصالة متعددة األنشطة ومكتبة عامة وحدیقة عامة.الحمایة 
.إنشاء ملعب ریاضي
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االجتماعیة 
والتمكین

.دعم المشاریع الصغیرة الخاصة بالشباب
 جمعیة خاصة لدعم الشباب في مجال التعلیم وتطویر القدرات.تأسیس
.تشجیع العمل التطوعي من قبل الشباب عبر دمجهم باألنشطة التطوعیة والعمل المجتمعي
.برامج توعویة وتدریب وتأهیل للشباب
تشجیع التعلیم المهني للشباب.
ذلك.تعزیز مشاركة المرأة في الحیاة العامة وتوعیة المجتمع بأهمیة
.توفیر أنشطة وبرامج خاصة بتطویر قدرات النساء وتوعیتهن
 زیادتها.دعم المشاریع اإلنتاجیة الصغیرة الخاصة بالنساء، والعمل على
.توفیر میزانیات ثابتة لدعم البرامج التي تقوم بها النساء
.إنشاء مركز لتدریب وتأهیل وتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة
لي والمعلمین للتعامل مع ذوي االحتیاجات الخاصة.تدریب وتأهیل األها
.توفیر األجهزة المساعدة لذوي االحتیاجات الخاصة

التعلیم

.بناء مدرسة أساسیة واحدة لإلناث والذكور
/ مرسم.توفیر مرافق جیدة للمدارس /مختبر حاسوب/مختبر علوم/مكتبة /قاعة ریاضة
 استیعاب الطلبة الجدد.بناء غرف صفیة األمر الذي یساعد في
.صیانة عامة لمعظم المدارس خاصة القدیمة
توفیر ریاض أطفال في كل مدرسة

الصحة

 الساعة.تأهیل وتفعیل مركز الطوارئ مع إیجاد سیارة إسعاف على مدار
 المجاري.إیجاد الحلول الصحیة لمشكلة میاه
 البلدة.العمل على تشجیر الشوارع خاصة مداخل
 والتكامل والتنسیق ما بین القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبلدیة.التخطیط
 البلدة.توزیع الخدمات الصحیة بشكل متوازن داخل

الثقافة 
والتراث

.إنشاء ملعب ریاضي
.بناء مركز ثقافي
.بناء مقر نادي ریاضي
 .توفیر أنشطة تعنى بتفعیل الحیاة الثقافیة وزیادة األنشطة الریاضیة
 حدیقة عامة.إنشاء
.إنشاء صالة ریاضیة مغلقة
 للبلدیة.تجهیز مكتب سیاحي تابع
.إنشاء معرض تاریخي تراثي دائم
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أهم القضایا السلبیةأهم القضایا االیجابیةالقطاع

الحمایة 
االجتماعیة 

والتمكین

 دور المجتمع ألهمیةالوعي المتنامي في
الشباب وتمكینهم

 للنهوض بموضوع مقومات واقعیةوجود
التمكین

.قلة المرافق الخاصة بالشباب
.محدودیة البرامج المتعلقة بالشباب
 العاملة.ضعف مشاركة النساء في الحیاة
.قلة البرامج الخاصة بالمرأة
 ضعف البنیة التحتیة الخاصة بذوي اإلعاقات

الخاصة.

التعلیم
.وجود معلمین من ذوي الشهادات العلیا

ن قبل المؤسسات المحلیة في اهتمام كبیر م
التعلیم.

 للمدارس.ضعف التوزیع الجغرافي
عدم توفر البنیة التحتیة السلیمة لمدارس

الذكور

الصحة
قابلیة المراكز الصحیة للتوسع وتنوع الخدمة
وجود كوادر نوعیة ومتخصصة

 ضـــــــعف البنـــــــي التحتیـــــــة والخـــــــدمات الصـــــــحیة
المقدمة.

قلة الوعي الصحي لدى السكان

الثقافة والتراث

 وجود مكان (مضافة) تم ترمیمها سابقا لهذا
المجال.

 وجود أفراد ذوي خبرة في مجال التراث
الشعبي

 قلة الوعي واالهتمام باألماكن التراثیة في البلدة
(مثل العین، بیوت العقد القدیمة)

تنمیة االقتصاد المحلي.4.3

المؤثرات السلبیةالمؤثرات االیجابیةالقطاع

الصناعة 
والتجارة 

 جنین (نابلستوسط البلدة بین أربع محافظات
طولكرم طوباس).

.مساحات شاسعة من األراضي رخیصة الثمن
 تعتبر البلد منطقة نامیة حدیثة فهي بحاجة لكل

مختلفة.شيء وقابلة لالستثمار وافتتاح مشاریع 
.وجود نواة لبیئة صناعیة في البلدة
تي تساعد على نجاح االسر الكبیرة العدد وال

المشروعات الصغیرة من حیث توفیر عمالة 
التكالیف.مجانیة توفر الكثیر من 

 وجود شبكة طرق جیدة وأكثر من خمسة مداخل
للبلد تعطي الحریة والحركة السریعة وهي من 

للمشاریع.أساسیات النجاح 

جرة رؤوس األموال والكفاءات سواء كانت داخلیة ه
الوطن.للمدن وخارجیة خارج 

 ضعف القوة الشرائیة للمواطنین بسبب محدودیة
الدخل.

 عدم وجود شركات أو بنوك إقراض بشروط میسرة
وعمولة دخل مكتبیة.

 عدم وجود مؤسسات حكومیة وأهلیة بحیث تجلب
أسواقا خارجیة.

 التي تبلغ مساحتها حوالي عدم استغالل األراضي
دونم.25,000

 ضعف االهتمام بالعمل الجماعي والتعاوني وانشاء
الشركات المساهمة المشتركة.
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 بالبلد كثرة القرى والتجمعات السكنیة المحیطة
كبیرة.أسواقا تنتج

 المجاورة تعیقملكیة الشارع الرئیسي لسكان القرى
للبلد.من استثمار هذا المرفق الحیوي 

 ضعف المصالح الكبرى بحیث تفتح المجال لقوة
البلدة.شرائیة من خارج 

 ضعف المحالت التجاریة وعدم توفر تشكیلة واسعة
من األصناف والسلع.

 صناعیة.عدم وجود منطقة
 انجذاب القوة الشرائیة في البلدة لألسواق الخارجیة

البطالة.یرفع من مستوى 
 بترول) (كهرباء،ماء،ارتفاع تكلفة البنیة التحتیة

مما یعیق المشاریع الصناعیة والتجاریة

عیة الثروة الزرا
والحیوانیة 

 واالستصالح.للزراعة المناطق القابلةسعة
.وجود األیدي العاملة الشابة
 طبیعة األرض والتربة مناسبة لزراعة المحاصیل

المختلفة.واألشجار 
 األغنام.وجود ثروة حیوانیة ال بأس بها خاصة
.وجود مناطق مخصصة لرعي الماشیة

ثل الطرق ضعف البنیة التحتیة للقطاع الزراعیة م
والمعدات.

 عدم توفر رأس المال كافي إلنشاء المشاریع
الزراعیة وتمویل المزارعین.

.قلة مشاریع االستصالح
.ضعف اإلرشاد الزراعي بشكل عام
 عدم وجود جمعیات زراعیة أو اتحادات مزارعین

(تعاونیات).
 عدم القدرة المادیة على االستفادة من الموارد

المائیة.
 اآلفات الزراعیة واألمراض.انتشار
.قلة میاه األمطار

السیاحة 
والترفیه

 وجود عدة مواقع یمكن تطویرها وصیانتها لتصبح
مكان قابل لجذب السیاح.

 سهولة المواصالت للبلدة بشكل عام بسبب
موقعها المتوسط وقربها من الطرق الرئیسیة.

 رغبة وقابلیة جیدة للمواطن في البلدة للتعامل مع
افدین بمحبة وسهولة ویسر.الو 

 سهولة الوصول إلى األماكن المخصصة للسیاحة
في حال صیانتها وتشغیلها وتطویرها.

.عدم وجود كادر متخصص بهذا القطاع في البلدة
 عدم وجود رأس مال لتطویر هذه األماكن السیاحیة

وتشغیلها.
 وجود مواقع سیاحیة في التجمعات المجاورة منافسة

قویة.
 وجود قسم للسیاحة واآلثار في الهیئة المحلیة.عدم

العمالة 
والتوظیف

 وجود أعداد كبیرة من األیدي العاملة القادرة وذات
الكفاءة.

 اعتماد كبیر من الورش واإلنشاءات في البلدة
على الید العاملة للتنفیذ.

 سهولة منح الترخیص والتسهیالت لطالبیها من
البلدیة.

 عدم توفر رأس المال الكافي لدى الشباب
لالستثمارات الصغیرة.

 اج لدى الشباب.و ارتفاع سن الز
 عدم وجود مؤسسات ونقابات فأعلى لحمایة قطاع

العمال.
 المعیقات األمنیة لدى فئة كبیرة من الطاقات
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ة من میاه وكهرباء توفر المصادر الالزم
واتصاالت داخل التجمع لالتصال والتواصل.

العاملة.

االحتیاجات واالولویات

الصناعة 
والتجارة 

.تشجیع االستثمار في البلدة
.دعم المشاریع الصغیرة
 دعم المشاریع التعاونیة
دعم المنتجات الزراعیة والصناعیة

الثروة الزراعیة 
والحیوانیة

 األراضي.استصالح مساحات واسعة من
 ومعالجة هذه الینابیعالمیاه، وعمل خزانات وآبار لتجمیع الینابیع، صیانة
 زراعي للبلدة.حفر بئر ارتوازي.
 ودواجن).توفیر قروض صغیرة میسرة لعمل مشاریع زراعیة (استصالح أراضي أو تربیة مواشي
من خالل جمعیة تعاونیة.وضع خطة تسویقیة لتسویق منتجات زیت والزیتون ،

السیاحة 
والترفیه

 وساحات.ترمیم البلدة القدیمة من أبنیة وأزقة
توصیل الخدمات للمواقع المقترحة للتطویر.

العمالة 
والتوظیف

.إنشاء مركز لخریجي الجامعات وموقع الكتروني خاص بهم
 تشكیل لجنة لمتابعة طلبات التوظیف لدى الجهات الرسمیة /التي تم اإلعالن عنها ومتابعتها والتحقق من

الشفافیة ومتابعة الشكاوى.
لمشاریع الصغیرة.إنشاء صندوق لدعم ا

أهم القضایا السلبیةأهم القضایا االیجابیةالقطاع

الصناعة 
والتجارة 
والخدمات

.توفر االیدي العاملة في التجمع
 الموقع المتوسط للتجمع یوفر امكانیة سهلة

للتسویق.

 اإلنتاجیةالصغیرة.قلة الدعم للمشاریع
ضعف البیئة االستثماریة في البلدة.

الزراعیة الثروة 
والحیوانیة

.وجود االیدي العاملة
 كثرة االراضي الزراعیة الممكن استغاللها للرعي

والزراعة. 

.ضعف اإلنتاج الزراعي
محدودیة البنیة التحتیة للقطاع الزراعي

السیاحة 
والترفیه

.قابلیة تطویر المواقع السیاحیة
.توفر أماكن دینیة وتاریخیة وتراثیة في البلدة

 االستثمار السیاحي المحلي.ضعف
.ضعف البنیة التحتیة في المواقع السیاحیة
 النقص في الخبرات والقدرات المؤهلة في هذا

القطاع.
.غیاب الوعي بأهمیة السیاحة

ضعف رأس المال.تعزیز رغبة القوى العاملة بالعمل خارج مجال العمالة 
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تخصصها وتشجیعها.والتوظیف
 المؤسسات زیادة التسهیالت الممنوحة من قبل

المختلفة لطالبیها.

 عدم القدرة لدى الكثیر على حساب الجدوى
االقتصادیة للمشاریع االستثماریة المقترحة.

 التحیز من قبل المجتمع للعمل بالمجال األكادیمي
على حساب االعمال المهنیة.

مجال اإلدارة والحكم الرشید.4.4

المؤثرات السلبیةالمؤثرات االیجابیةالقطاع

اإلدارة وحوكمة 
المؤسسات

 وجود هیئة محلیة منتخبة حدیثا ومشكلة
.بالمشاركة

 وضوح تام في القوانین واالنظمة في الهیئات
.المحلیة

المجتمع شاب ومشارك.
یعمل المجلس بمبادئ الحكم الرشید.

 التقسیم االداري للمناطق المتعددة في حدود الهیئة
.المحلیة

وانین واالنظمة وتعدد مرجعیاتهاقدم الق.
عدم وجود تعاون بین الهیئة والمؤسسات االخرى.
 التزاماته.عدم التزام المواطن بدفع

التخطیط 
والتنظیم

 ،توفر الخدمات األساسیة (التعلیم، الصحة
البنیة التحتیة) في البلدة.

 وجود مساحات واسعة من األراضي الجبلیة
للتوسع في المخطط والمفتوحة المالئمة 
الهیكلي والعمراني.

.وجود مخطط هیكلي مصادق علیه
.خلو المنطقة من المستوطنات
.وجود نظام للهیئات المحلیة حدیث
.وجود بناء هیكلي واضح للبلدیة

 .قلة األجهزة والمعدات الخاصة بإعداد المخططات
 تفتت ملكیة االراضي وعدم توفر تسویة ملكیة

لألراضي.
لكیات العامة.نقص الم
.البناء العشوائي والتعدیات على حرم الشوارع
 ضعف الكوادر المؤهلة واإلمكانات الفنیة في مجال

التخطیط العمراني.
.نقص في عدد الكادر الهندسي
 عدم وجود برامج تدریبیة ومؤسسات متخصصة في

مجال التخطیط والتنظیم. 
.عدم وجود تخمین لألراضي وتسویة لجذر البلدة
.الوضع المالي السیئ للبلدیة وارتفاع المدیونیة
.ضعف المخطط الهیكلي لالحتیاجات المستقبلیة
.عدم وجود تصویر جوي حدیث
.عدم وجود نظام شكاوى

ٕادارة االمن و 
الكوارث

 اشغال وزارة الصحة لمبنى مركز مسقط وهو
.قابل الستیعاب خدمات متعددة نظرا لسعته

 دفاع مدني نتیجة وجود مركز شرطة ومركز
توسط البلدة للتجمع القروي.

 وجود كادر متخصص ومؤهل لاللتحاق
بمركز اإلسعاف/حین وجوده.

 نسمة والتجمع 11,000عدد سكان البلدة

.عدم وجود مركز إسعاف وطوارئ
.عدم وجود قسم طبي وطواقم اسعاف وطوارئ
 ساعات یومیا.8دوام سیارات االسعاف
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.ألف50المجاور حواليالقروي
 ساعات.8وجود سیارة إسعاف بدوام
 حدیث للشرطة واسع وقابل وجود مبنى

متعددة.الستیعاب اعداد وفروع امنیة 
 سهولة وقابلیة المنطقة إلعادة التنظیم

.والتخطیط نظرا لقلة الكثافة السكانیة

االحتیاجات واالولویات

اإلدارة وحوكمة 
المؤسسات

 للموظفین ولمختلف االقسامعقد دورات تدریبیة.
تركیب عدادات میاه مسبقة الدفق.
شراء شركة الكهرباء.
 جار.یلإلبناء مخازن للبلدیة وشقق سكنیة
تجهیز موقف للسیارات العمومیة.
شراء سیارة خدمات للبلدیة.
تفعیل سیاسة براءة الذمة.

التخطیط 
والتنظیم

.شراء أجهزة ومعدات مساحة وطابعات
 الرقابة القانونیة على عملیات البناء وٕاعطاء التراخیص.تفعیل
.تخصیص اراضي ممتلكات عامة
 .برامج تدریبیة متخصصة
.تخطیط وٕانشاء إسكان میسر
االستخدام المتوازن لألراضي واعادة النظر بتقسیماتها من خالل عمل تحدیث للمخطط الهیكلي.

ٕادارة االمن و 
الكوارث

 األولي والسالمة المنزلیة وٕاطفاء داخل المنازل لطواقم الدفاع المدني.دورات في اإلسعاف
 بسلم.سیارة إطفاء إضافیة
 ساعة.24دوام كامل لسیارة اإلسعاف
 كوب تابع للدفاع المدني.50خزان ارضي سعة
 المدني.معدات إنقاذ ضروریة لعمل مركز الدفاع
 والوصول.تأهیل الطرق وتوسعتها لتامین سرعة الحركة

أهم القضایا السلبیةأهم القضایا االیجابیةالقطاع

اإلدارة وحوكمة 
المؤسسات

.قابلیة الموارد المالیة للتطویرضعف البنیة االساسیة وقلة الموارد.
ضعف التقییم والمتابعة.
ضعف ثقة المواطن بالهیئة المحلیة.
ضعف قیام لجان الهیئةالمحلیة بمهامهم.

وضوح الهیكلیة التنظیمیة للبلدیة.التخطیط 
.اتساع مساحة االراضي ومالئمتها للتطویر

 ضعف مالئمة المخطط الهیكلي مع الملكیات الخاصة
واالحتیاجات العامة.
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ضعف البناء المؤسسي.والتنظیم

ٕادارة االمن و 
الكوارث

 توفر العنصر البشري المدرب والمؤهل
(متطوعین).

 للتجمع العام في موقع البلدة المتوسط
المنطقة.

 ضعف طواقم اإلنقاذ واإلسناد واإلسعاف بحال وجود
.كارثة

.عدم توفر مصدر دائم وسهل للتزود بالمیاه
 التأخیر النسبي للوصول لموقع الحدث نظرا لضعف

حالة الطرق.

التنموياإلطار.5
رؤیة البلدة5.1

العمل وبعد النقاش تم االتفاق على الصیاغة النهائیة للرؤیة على تم عرض الرؤیة السابقة للبلدة على المشاركین في ورشة
النحو التالي:

نحو جبع خضراء، ذات بنیة تحتیة وخدماتیة متطورة، تسودها العدالة االجتماعیة، مزدهرة " معاً 

، ملؤها الوفاء واالنتماء"وعلمیاً اقتصادیاً 

التنمویة:القضایا 5.2
بعد ان قامت اللجان باختیار أهم القضایا التنمویة تم عرضها خالل ورشة العمل نفسها على اصحاب العالقة بحیث تم 

تحدید االهداف لكل قضیة من القضایا التنمویة باإلضافة الى التصویت من قبل اصحاب العالقة ولجان التخطیط 
ادناه:ضایا بالترتیب كما هو مبین االساسي ومنسقي واعضاء اللجان التنمویة لتحدید أهم الق

األهداف التنمویة القضیةالمجال التنموي

ضعف خدمات البنیة التحتیة بشكل عام .1البیئة والبنى التحتیة
والمتعلقة بخدمات المیاه بشكل خاص

تطویر خدمة المیاه وتأهیل وتوسعة .1
شبكة المیاه

تطویر قدرة الشبكة الكهربائیة وزیادة .2
والحاجة الى ایجاد مستوى االمان 

مصادر بدیلة للطاقة
شق وتأهیل وتوسعة شبكة الطرق.3

محدودیة المرافق الثقافیة والریاضیة .2التنمیة االجتماعیة
والمرافق العامة

ایجاد المرافق الثقافیة واالجتماعیة .1
انشاء مرافق ریاضیة .2

البنیة التحتیة للطرق الزراعیةتحسین.1ضعف البنیة التحتیة لالقتصاد الزراعي.3تنمیة االقتصاد المحلي



40

زیادة نسبة االرضي المستصلحة.2
تحسین وایجاد مصادر المیاه .3

المستخدمة لألراضي الزراعیة

للبلدیة وقلةضعف البنیة المؤسساتیة .4االدارة والحكم الرشید
الموارد المالیة.

تطویر الهیكلیة والموارد البشریة .1
للبلدیة

وضمان تعزیز مصادر البلدیة المالیة .2
استدامتها

نقص الغرف الصفیة وضعف أهلیة .5التنمیة االجتماعیة
المرافق المدرسیة

زیادة الغرف الصفیة .1
تحسین المرافق المدرسیة.2

ضعف مالءمة المخطط الهیكلي مع .6االدارة والحكم الرشید
الملكیات الخاصة واالحتیاجات العامة

مراجعة وتطویر المخطط الهیكلي بما .1
واحتیاجات البلدةیتوافق 

عدم تفعیل المنطقة الصناعیة.7تنمیة االقتصاد المحلي
تنظیم قطاع الحرف والصناعات.1
تفعیل تطبیق وتنفیذ القوانین المتعلقة .2

بالتنظیم والبناء
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البرامج ومكوناتها/المشاریع التنمویة.6
ومكوناتها/المشاریع المقترحةالبرامج .6.1

البرامج التنمویة، والتي تشمل تحدید المكونات الرئیسیة لكل برنامج، كالتالي:- األهداف-بناء على األهداف التنمویة المحددة وفق القضایا التنمویة ذات األولویة، تم بلورة مصفوفة القضیة

المكونات الرئیسیة لكل برنامجالبرامج التنمویةاالهداف التنمویةالقضایا التنمویة ذات االولویةالمجاالت التنمویة

مجال البیئة والبنیة التحتیة
ضعف خدمات البنیة التحتیة 
بشكل عام وخدمات المیاه 

بشكل خاص

تطویر خدمة المیاه وتأهیل -
وتوسعة الشبكة

تقلیل نسبة الفاقد من الشبكة-
تأمین الكمیات الكافیة للفرد من -

الشربمیاه 

برنامج توفیر مصادر میاه -
إضافیة وزیادة الطاقة التخزینیة

حفر بئر ارتوازي لمیاه الشرب-
مع 3م500انشاء خزان تجمیع سعة -

محطة ضخ

برنامج تطویر خدمة المیاه -
وٕاعادة تأهیل مرافق المیاه

اعادة تأهیل وتوسعة شبكة المیاه-
تركیب عدادات میاه مسبقة الدفع-
حركة لقسم المیاهشراء سیارة -

تطویر قدرة الشبكة الكهربائیة -
وزیادة مستوى االمان والحاجة 
الى ایجاد مصادر بدیلة للطاقة

برنامج رفع القدرة وتحسین -
مستوى خدمات الكهرباء 

واإلنارة وتوفیر مصادر بدیلة 
للطاقة

انشاء محطة تحویل كاملة-
وحدة انارة للشوارع400تركیب -
5KVAانشاء محطة للطاقة الشمسیة بقوة -

تحسین امكانیة الوصول -
تسهیل حركة المرور -
تقلیل حوادث السیر-

برنامج رفع كفاءة وایصالیة -
شبكة الطرق

كم10شق وتعبید طرق داخلیة بطول -
اعادة تأهیل مدخلي البلدة الشمالي والغربي-
إعداد وتنفیذ خطة لتنظیم حركة السیر -

مروریةوتركیب اشارت 

مجال تنمیة االقتصاد 
المحلي

ضعف البنیة التحتیة لالقتصاد 
الزراعي

تسهیل الوصول لألراضي -
الزراعیة

برنامج تحسین البنیة التحتیة -
للطرق الزراعیة

كم في 15شق طرق زراعیة بطول -
المنطقة الشرقیة

كم10اعادة تأهیل طرق زراعیة بطول -

انشاء صندوق لدعم المزارعین بقروض -برنامج اقراض المزارعین-زیادة نسبة االراضي المستصلحة-
میسرة
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وتوفیر مصادر میاه اضافیة -
لألغراض الزراعیة

زیادة كمیات المیاه المخصصة -
للزراعة

حفر بئر ارتوازي لألغراض الزراعیة-
بئر100حفر وتأهیل ابار جمع عدد -
لتجمیع 3م1000عمل حفر ارضیة سعة -

3میاه المطر عدد 

برنامج إنشاء المنطقة -تنظیم قطاع الحرف والصناعات-عدم تفعیل المنطقة الصناعیة
الصناعیة

عمل مخططات تفصیلیة لموقع المنطقة -
الصناعیة 

ایصال خدمات البنیة التحتیة للمنطقة -
الصناعیة من طرق میاه، كهرباء، هاتف

مجال التنمیة االجتماعیة

محدودیة المرافق الثقافیة 
والریاضیة والمرافق العامة

برنامج تطویر المرافق الثقافیة -ایجاد مرافق ثقافیة واجتماعیة -
واالجتماعیة 

انشاء مركز ثقافي-
إعادة تأهیل مبنى الهالل األحمر وتأثیثه-

برنامج استحداث مرافق -توفیر مرافق ریاضیة-
ریاضیة

انشاء مقر للنادي الریاضي-
انشاء ملعب ریاضي محلي-

االكتظاظ في الصفوف الدراسیة 
وضعف أهلیة المرافق المدرسیة

تخفیف حدة االكتظاظ في الغرف -
الصفیة 

برنامج تطویر البنى التحتیة -
التعلیمیة

انشاء مدرسة للذكور-
اضافة غرق صفیة لمدرسة فرید غنام-

برنامج تأهیل المرافق المدرسیة-تحسین المرافق المدرسیة-

تعبید ساحة مدرسة بنات جبع الثانویة-
انشاء حفرة تجمیع لمدرسة بنات جبع -

االساسیة
اعادة تأهیل السور الغربي لمدرسة بنات -

جبع االساسیة

مجال االدارة والحكم الرشید
ضعف البنیة المؤسساتیة للبلدیة 

وقلة الموارد المالیة

تطویر الهیكلیة والموارد البشریة -
للبلدیةوالتجهیزات الالزمة

برنامج التطویر المؤسسي -
للبلدیة

تحدیث الهیكلیة وتوفیر المتطلبات البشریة -
الالزمة

تأهیل وتطویر القدرات البشریة الالزمة-
برنامج التزود بالتجهیزات واالحتیاجات -

والمستلزمات الالزمة
تعزیز مصادر البلدیة المالیة -

وضمان استدامتها
برنامج تحسین مستوى الجبایة-
برنامج زیادة المشاریع المدرة -

تركیب عدادات میاه مسبقة الدفع-
2تركیب نقطة شحن عدد -
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عمل موقف للسیارات في مركز البلدة-للدخل
بناء مخازن للبلدیة-
توسعة حدیقة الفوارة-
االستثمار في مجال الطاقة البدیلة-

ضعف مالئمة المخطط 
الهیكلي مع الملكیات الخاصة 

واالحتیاجات العامة

ضمان تلبیة المخطط الهیكلي -
الحتیاجات البلدة

برنامج اعداد وتنفیذ مخططات -
تعدیلیة وتفصیلیة

عقد جلسات توعویة مع المواطنین لشرح -
اهمیة التخطیط الهیكلي

عمل تصویر جوي جدید-
عمل مخططات تفصیلیة جزئیة للمخطط -

الهیكلي القائم

تفعیل تطبیق وتنفیذ القوانین -
بالتنظیم والبناءالمتعلقة 

برنامج تحسین آلیة المراقبة -
والمتابعة لاللتزام بتصنیفات 

استخدام االراضي

تنفیذ عقد لقاءات توعویة مع المواطنین -
لشرح اهمیة االلتزام بالمخطط الهیكلي

توفیر سیارة حركة لموظفي قسم التفتیش-

المشاریع:البعد (التوصیف) المكاني للبرامج ومكوناتها/6.2
من المشاریع لم یتم تحدید أماكن تنفیذها ویعود السبب في ذلك إلى عدم تـوفر األراضـي إلقامـة وٕانشـاء المشـاریع علیهـا وسـتعمل البلدیـة اً تم تحدید أماكن تنفیذ العدید من المشاریع غیر أن هناك عدد

البعد المكاني لبعض المشاریع التنمویة. توضح)8.3علیها. الخرائط في الملحق (إلقامة المشاریع جاهدة وفي حال توفر التمویل الالزم لهذه المشاریع على توفیر األراضي الالزمة 
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والتقییم:خطط التنفیذ الرباعیة والسنویة والمتابعة .7

خطة التنفیذ الرباعیة:مصفوفة 7.1

مصفوفة خطة التنفیذ الرباعیة13.2
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ص
مخ

ه ال
میا

ت ال
میا

ة ك
زیاد

EC
\03

حفر وتجهیز بئر زراعي

EC
\03

\01

القسم 100100
الهندسي

وزارة 
الزراعة

مالي 
وفني

ـــــــار جمـــــــع ســـــــعة  انشـــــــاء اب
3ECم70

\03
\02

القسم 70403070
الهندسي

االغاثة 
زراعیةال

وزارة 
الزراعة

المجتمع 
المحلي

انمائیةمالي

االغاثة 
الزراعیة

وزارة الزراعة
المجتمع 
المحلي

30
30
10

عمـل حفــر لتجمیــع وتخــزین 
ECمیاه المطر

\03
\03

القسم 2525
الهندسي

وزارة 
الزراعة

المجتمع 
المحلي

مالي

انشاء 
المنطقة 
الصناعیة

EC
\04

تفصــــیلیة عمــــل مخططــــات
ECللمنطقة الصناعیة

\04
\01

القسم 126612
الهندسي

وزارة 
الحكم 
المحلي

ااداري 
وفني

12انمائیة

توصـــیل الخـــدمات للمنطقـــة 
كهربــــــــاء، الصــــــــناعیة (میاه،

EC)هاتف
\04

\02

القسم 105105
الهندسي

شركة 
كهرباء 

جبع
االتصاال

ت 

اداري 
وفني 
ومالي

388.266610306097الجزئيالمجموع 
231.

2
12145
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عیة
تما

الج
ة ا

نمی
 الت

جال
م

عیة
تما

الج
ة وا

قافی
 الث

فق
مرا

ر ال
طوی

ت

SO
\01

انشـــــــــاء وتشـــــــــطیب مركـــــــــز 
SOثقافي

\01
\01

القسم 5757
الهندسي

وزارة 
الثقافة

صندوق 
البلدیات

مالي

جزئـــي لمبنـــى تأهیـــلاعـــادة 
SOالهالل االحمر

\01
\02

جمعیة 181818
الهالل 
االحمر

انمائیةمالي
جمعیة الهالل 

االحمر
18

المركز وتشغیلهتأثیث

SO
\01

\03

جمعیة 135135
الهالل 
االحمر

مالي

ضیة
 ریا

فق
مرا

ث 
حدا

است

SO
\02

انشاء وتشطیب مبنى نـادي 
SOریاضي

\02
\01

انادي 7575
جبع 

الریاضي
اداري

انشــــــــــاء وتجهیـــــــــــز ملعـــــــــــب 
SOریاضي

\02
\02

انادي 200200
جبع 

الریاضي
اداري

عقـــــــــــــد دورات ونشــــــــــــــاطات 
SOریاضیة

\02
\03

القسم 20551020
المالي

انادي 
جبع 

الریاضي

اداري 
ومالي

5انمائیة
انادي جبع 
الریاضي

15

تطویر 
البنیة 
التحتیة 
التعلیمیة

SO
مدرسة للذكورانشاء03\

SO
\03

\01

القسم 700700
الهندسي

وزارة 
التربیة 
والتعلیم

اداري 
ومالي
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غــــــــرف صــــــــفیة 5اضــــــــافة 
SOلمدرسة فرید غنام

\03
\02

القسم 60451560
الهندسي

وزارة 
التربیة

المجتمع 
المحلي

اداري
مالي

5انمائیة
المجتمع 
المحلي

55

تأهیل
المرافق 

سیةالمدر 

SO
\04

ســاحة مدرســة تأهیــلاعــادة 
SOبنات جبع الثانویة

\04
\01

القسم 404040
الهندسي

وزارة 
التربیة

40وزارة التربیةانمائیةمالي

انشـاء حفـرة صـماء لمدرســة 
SOبنات جبع االساسیة

\04
\02

القسم 101010
الهندسي

وزارة 
التربیة

7ةوزارة التربی3انمائیةمالي

الســـــــــــــور تأهیـــــــــــــلاعـــــــــــــادة 
الشمالي لمدرسة بنات جبـع 

SOاالساسیة
\04

\03

القسم 999
الهندسي

وزارة 
التربیة

6وزارة التربیة3انمائیةمالي

13246960101810147116716141المجموع الجزئي

شید
الر

كم 
والح

رة 
إلدا

ا

دیة
للبل

ي 
سس

لمؤ
ر ا

طوی
الت

GO
\01

2ظفین عدد تعیین مو 

GO
\01

\01

القســـــــــــــــــــم 7676
المالي

وزارة 
الحكــــــــــــــــم 

المحلي
انمائیةاداري

دورات تدریبیــــة متخصصــــة 
GOللموظفین

\01
\02

القســـــــــــــــــــم 1.21.21.2
المالي

وزارة 
الحكــــــــــــــــم 

المحلي
1.2انمائیةاداري

شراء سیارة حركة

GO
\01

\03

القســـــــــــــــــــم 404040
المالي

وزارة 
لحكــــــــــــــــم ا

المحلي
40انمائیةاداري
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خل
 للد

درة
 الم

ارع
مش

ة ال
زیاد

GO
\02

بناء مخازن للبلدیة

GO
\02

01

القسم 404040
الهندسي

صندوق 
البلدیات

انمائیةمالي
صندوق 
البلدیات

40

عمــــــــــل موقــــــــــف لســــــــــیارات 
GOاالجرة

\02
\02

القسم 777
الهندسي

وزارة 
المواصال

ت 
7یةانمائفني

توسعة حدیقة الفـوارة وعمـل 
مسبح

GO
\02

\03

القسم 130130
الهندسي

صندوق 
البلدیات

مالي

یلیة
ص

وتف
یة 

عدیل
ت ت

ططا
مخ

یذ 
وتنف

اد 
عد

ا

GO
\03

عقـــــــــــــد جلســـــــــــــات توعیـــــــــــــة 
التخطـیط بأهمیـةللمواطنین 

GOالهیكلي
\03

\01

القسم 111
المالي

وزارة 
الحكم 
المحلي

اداري 
نيوف

1انمائیة

عمل تصویر جوي حدیث

GO
\03

\02

القسم 666
الهندسي

وزارة 
الحكم 
المحلي

مالي 
وفني

انمائیة
وزارة الحكم 

المحلي
6

عمل مخططات تفصیلیة

GO
\03

\03

القسم 121212
الهندسي

وزارة 
الحكم 
المحلي

12انمائیةاداري

313.24741.20194166.220661.246المجموع الجزئي

2761.2921476.236010042662495.2أمریكيدوالر- المجموع الكلي (محتمل + مضمون) 
2131

.2
109.22652

2131.2أمریكيدوالر- ) متمناهالمجموع الكلي (
- المجموع الكلي للخطة التنمویة (محتمل + مضمون+ متمنى) 

دوالر أمریكي
4892.4
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ة خطة التنفیذ السنویةمصفوف.7.2

ج 
رنام

 الب
سم

ا
مه

اسم مكون البرنامج/ المشروعورق

ن 
مكو

قم 
ر

مج
برنا

ال
روع

مش
/ال

التكلفـــــــــــــة 
التقدیریـــــــة 

X
1000$

تحضیرات الجهة المرشحة للتمویلالجهة المرشحة للتنفیذ/اإلشراف2018العام خطة 
الزمة للتنفیذ 

(دراسات 
جدوى/ 

مقترحات / 
بنود مرجعیة/ 

عطاء) وثائق 

الصرف الربع سنوي
الهیئة 
المحلیة

غیر الهیئة 
المحلیة/الشریك

غیر الهیئة المحلیةالهیئة المحلیة

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

حدد 
القسم 
المعني

دورهاحدد الجهة
حدد بند 
الموازنة

قیمة 
المساهمة

حدد الجهة
قیمة 

المساهمة

فیر
تو

یة 
ضاف

اه ا
 می

در
صا

م
نیة

خزی
 الت

اقة
الط

دة 
وزیا

حفر بئر ارتوازي لمیاه الشرب

EI
\01

\01120404040
القسم 
الهندسي

مجموعة 
لهیدرولوجیینا

فني 
ومالي

انمائیة
مجموعة 

لهیدرولوجیینا
120

الحصول على 
ترخیص

دة 
واعا

یاه 
 الم

دمة
 خ

ویر
تط

هیل
تأ

میاه
ق ال

مراف

اهشبكة المیتأهیلاعادة 

EI
\02

\0125010010050
القسم 
الهندسي

سلطة 
المباه

فني 
ومالي

انمائیة
سلطة  

المیاه
مكتمل250

تورید عدادات میاه مسبقة الدفع

EI
\02

\02155155
القسم 
الهندسي

صندوق 
البلدیات

5انمائیةمالي
صندوق 
البلدیات

مكتمل150

رق
الط

كة 
 شب

لیة
صا

 وای
اءة

 كف
رفع

ـــ طـــرق تأهیـــلد واعـــادة شـــق وتعبی
EIداخلیة

\04
\01214100114

القسم 
الهندسي

صندوق 
البلدیات

الصندوق 
العربي

االشغال 
العامة

مالي
مالي
مالي

انمائیة

صندوق 
البلدیات

الصندوق 
العربي

االشغال 
العامة

214
مخططــــــــــــــــــات 

تصمیمیة
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ج 
رنام

 الب
سم

ا
مه

اسم مكون البرنامج/ المشروعورق

ن 
مكو

قم 
ر

مج
برنا

ال
روع

مش
/ال

التكلفـــــــــــــة 
التقدیریـــــــة 

X
1000$

تحضیرات الجهة المرشحة للتمویلالجهة المرشحة للتنفیذ/اإلشراف2018العام خطة 
الزمة للتنفیذ 

(دراسات 
جدوى/ 

مقترحات / 
بنود مرجعیة/ 

عطاء) وثائق 

الصرف الربع سنوي
الهیئة 
المحلیة

غیر الهیئة 
المحلیة/الشریك

غیر الهیئة المحلیةالهیئة المحلیة

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

حدد 
القسم 
المعني

دورهاحدد الجهة
حدد بند 
الموازنة

قیمة 
المساهمة

حدد الجهة
قیمة 

المساهمة

73901403952045734المجموع الجزئي

 الن
نیة

 الب
سین

تح
رق 

للط
یة 

حت عیة
زرا

ال

شق طرق زراعیة

EC
\01

\01

603030
القسم 
الهندسي

وزارة 
الزراعة

فني 
ومالي

انمائیة
وزارة الزراعة
المجتمع 
المحلي

45
15

تحضــــــــــــــــــــــــــــیر 
كشـف بـالطرق 

ذات االولویة
اعمال مسـاحة 

الطرق

ـــة 
طق

لمن
ء ا

شـــا
ان

عیة
صنا

ال

عمل مخططات تفصیلیة للمنطقـة 
ECالصناعیة

\04
\01

66
القسم 
الهندسي

وزارة الحكم 
المحلي

ااداري 
وفني

---6انمائیة

66030306660المجموع الجزئي

ا
ث 

حدا
ست

ضیة
 ریا

فق
مرا

عمل دورات ونشاطات ریاضیة

SO
\02

\03

5221
القسم 
المالي

انادي جبع 
الریاضي

اداري 
ومالي

5انمائیة

میة
علی

 الت
تیة

لتح
ة ا

لبنی
ر ا

طوی
ت

غــــرف صــــفیة لمدرســــة 5ضــــافة ا
SOفرید غنام

\03
\02

452025
القسم 
الهندسي

وزارة التربیة
المجتمع 
المحلي

اداري
مالي

5انمائیة
المجتمع 
المحلي

40

عمل 
المخططات

الالزمة
اجتماعات 

وحشد 
المواطنین
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ج 
رنام

 الب
سم

ا
مه

اسم مكون البرنامج/ المشروعورق

ن 
مكو

قم 
ر

مج
برنا

ال
روع

مش
/ال

التكلفـــــــــــــة 
التقدیریـــــــة 

X
1000$

تحضیرات الجهة المرشحة للتمویلالجهة المرشحة للتنفیذ/اإلشراف2018العام خطة 
الزمة للتنفیذ 

(دراسات 
جدوى/ 

مقترحات / 
بنود مرجعیة/ 

عطاء) وثائق 

الصرف الربع سنوي
الهیئة 
المحلیة

غیر الهیئة 
المحلیة/الشریك

غیر الهیئة المحلیةالهیئة المحلیة

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

حدد 
القسم 
المعني

دورهاحدد الجهة
حدد بند 
الموازنة

قیمة 
المساهمة

حدد الجهة
قیمة 

المساهمة

هیل
تأ

سیة
مدر

ق ال
مراف

ال

انشــاء حفــرة صــماء لمدرســة بنــات 
SOجبع االساسیة

\04
\02

1010
القسم 
الهندسي

وزارة التربیة 
والتعلیم 
العالي

3انمائیةمالي
وزارة التربیة 

والتعلیم 
العالي

7 ----

الســـــــور الشـــــــمالي تأهیـــــــلاعـــــــادة 
SOجبع االساسیةناتلمدرسة ب

\04
\0399

القسم 
الهندسي

وزارة التربیة 
والتعلیم 
العالي

3انمائیةمالي
وزارة التربیة 

والتعلیم 
عاليال

6
موافقة التربیة 

والتعلیم

6902122261653المجموع الجزئي

یر 
طو

الت
ي 

سس
مؤ

ال
دیة

شراء سیارة حركةللبل

GO
\01

\03

4040
القسم 
المالي

وزارة الحكم 
المحلي

40انمائیةاداري
موافقـــــــــــــةالحكم 

المحلي

رة 
لمد

ع ا
شاری

 الم
ادة

زی
خل

عمل موقف لسیارات االجرةللد

GO
\02

\02

734
القسم 
الهندسي

وزارة 
المواصالت 

7انمائیةفني

دراسة الجدوي
توفیر االرض

موافقـــــــــة  وزارة 
المواصالت

4704034470المجموع الجزئي

2018921023145024074847مجموع اإلنفاق الكلي لعام 
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مصفوفة خطة المتابعة والتقییم.7.3

البرنامج

كونات م

البرنامج/المشاریع 

المنجزة

مؤشرات 

القیاس

القیمة الحالیة 

للمؤشر

القیمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

مصدر 

المعلومات
أداة القیاس

الجهة 

المسئولة عن 

متابعة قیاس 

المؤشر

الرابعةالثالثةالثانیةاألولى

مجال البیئة والبنى التحتیة

ر تـــــوفیر مصـــــاد
ـــــــــاه اضـــــــــافیة  می
وزیـــــــادة الطاقـــــــة 

التخزینیة

حفـــر بئـــر ارتـــوازي 
لمیاه الشرب

عــــدد ابــــار میــــاه 
الشرب

00111
قســــــــــــم المیــــــــــــاه/ 

البلدیة
ســــــــجالت قســــــــم 

المیاه
قسم المیاه

انشــاء خــزان توزیــع 
مـع 3م500سعة 

محطــــــــــــــــة ضــــــــــــــــخ 
وخطـــــــــــوط توزیـــــــــــع 

ونقل

عـــــــدد محطـــــــات 
الضخ

11112
ـــــــــاه /  قســـــــــم المی

البلدیة
قســــــــم ســــــــجالت 

المیاه
قسم المیاه

تطــــــــویر خدمــــــــة 
المیــــــــاه واعــــــــادة 

مرافـــــــــق تأهیـــــــــل
المیاه

شبكة تأهیلاعادة 
المیاه

نسبة الجزء 
مؤهل غیر ال

من شبكة المیاه

القســــم الهندســــي 60%35%35%35%15%
والمشــــــــــــــــــــاریع / 

البلدیة

ارشــــــــــیف قســــــــــم 
الهندســـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

والمشاریع

قســـــــــم الهندســـــــــة 
والمشاریع

ورید عدادات میاه ت
قة الدفعمسب

عدد العدادات 
مسبقة الدفع 

7302000200020002000
ـــــــــاه /  قســـــــــم المی

البلدیة

ارشــــــــــیف قســــــــــم 
الهندســـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

والمشاریع
قسم المیاه
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البرنامج

كونات م

البرنامج/المشاریع 

المنجزة

مؤشرات 

القیاس

القیمة الحالیة 

للمؤشر

القیمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

مصدر 

المعلومات
أداة القیاس

الجهة 

المسئولة عن 

متابعة قیاس 

المؤشر

الرابعةالثالثةالثانیةاألولى

القـــــــــــــــدرة رفـــــــــــــــع 
وتحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــین
مســــــتوى خدمــــــة 
الكهرباء وتـوفیر 
مصــــــادر بدیلــــــة 

للطاقة

وتركیــــــــــــب توریــــــــــــد 
وحدة انارة400

عـــــــــدد وحـــــــــدات 
انارة الشوارع

شركة الكهرباء400400400800800
ســــجالت شــــركة 

الكهرباء
شركة الكهرباء

رفـــــــــــــــع كفـــــــــــــــاءة 
وایصـــالیة شـــبكة 

الطرق

شـق وتعبیــد واعــادة 
طـــــــــــــــــرق تأهیـــــــــــــــــل

داخلیة

اطــــــوال الطـــــــرق 
الداخلیة المعبـدة

)كم(
1719212125

قســــــــم الهندســـــــــة 
والمشـــــــــــــــــــــــــاریع/ 

البلدیة

ســـــجالت القســـــم 
الهندســـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

والمشاریع
قسم المشاریع

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداخل 
ســـــــیة غیـــــــر الرئی

مؤهلة
21110

قســــــــم الهندســـــــــة 
والمشـــــــــــــــــــــــــاریع/ 

البلدیة

ســـــجالت القســـــم 
الهندسي

قسم المشاریع

تنفیذ خطة مروریـة 
وتركیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
الشاخصــــــــــــــــــــات 

المروریة
252525100100

قســــــــم الهندســـــــــة 
والمشـــــــــــــــــــــــــاریع/ 

البلدیة

ســـــجالت القســـــم 
الهندسي

قسم المشاریع
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البرنامج

كونات م

البرنامج/المشاریع 

المنجزة

مؤشرات 

القیاس

القیمة الحالیة 

للمؤشر

القیمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

مصدر 

المعلومات
أداة القیاس

الجهة 

المسئولة عن 

متابعة قیاس 

المؤشر

الرابعةالثالثةالثانیةاألولى

شاخصات
مجال تنمیة االقتصاد المحلي

ـــــــة تح ســـــــین البنی
النحتیــــة للطـــــرق 

الزراعیة

طول الطرق شق طرق زراعیة
الزراعیة 

(كم)المؤهلة

قسم الهندسة 2429292929
والمشاریع/ 

البلدیة

القسم الهندسي سجالت البلدیة
والمشاریع

طــرقتأهیــلاعــادة 
زراعیة

طــــــــرق زراعیــــــــة 
بحاجــــــــــــة الــــــــــــى 

تأهیــــــــــلاعــــــــــادة 
)كم(

55000
قســــــــم الهندســـــــــة 

اریع/ والمشـــــــــــــــــــــــــ
البلدیة

سجالت البلدیة
القســــم الهندســــي 

والمشاریع

زیـــــــــادة كمیـــــــــات 
المیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 
المخصصـــــــــــــــــــــة 

للزراعة

انشاء ابار جمع 
3م70سعة 

عدد ابار 
الجمع

اللجان الزراعیةعمل میدانيالبلدیة400400460460500

مجال التنمیة االجتماعیة
القســــم الهندســــي سجالت البلدیةالبلدیة00001وجــــــــــــود مبنــــــــــــى زئي إعادة تاهیل جتطویر المرافق 
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البرنامج

كونات م

البرنامج/المشاریع 

المنجزة

مؤشرات 

القیاس

القیمة الحالیة 

للمؤشر

القیمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

مصدر 

المعلومات
أداة القیاس

الجهة 

المسئولة عن 

متابعة قیاس 

المؤشر

الرابعةالثالثةالثانیةاألولى

الثقافیة 
واالجتماعیة

لمبنـــــــــــــى الهــــــــــــــالل 
االحمر

مؤهـــــــل للهــــــــالل 
األحمر

والمشاریع

استحداث مرافق 
ریاضیة

عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد دورات 
ونشاطات ریاضیة

عـــدد النشـــاطات 
الریاضـــــــــــــــــــــــــــــــــیة 

السنویة
58111717

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي  الن
الریاضي

سجالت النادي
البلدیـــــة والنـــــادي 

الریاضي

ر البنیة تطوی
التحتیة 
التعلیمیة

غـــــــرف 5اضـــــــافة 
صـــــــــــفیة لمدرســـــــــــة 

فرید غنام

معـــــــــــــدل عـــــــــــــدد 
الطــــــــــالب فـــــــــــي 
الشـــعبة الصـــفیة 
لمدرســـــــــة فریـــــــــد 

غنام

مدراء المدارس3633303030
التشــــــــــــــــــــــــــكیالت 

المدرسیة
البلدیة ومجلس 

االباء

المرافق تأهیل
المدرسیة

ساحة تأهیلاعادة 
مدرسة بنات جبع 

/الثانویة

العب الم
والساحات 

المدرسیة الغیر
مؤهلة

قسم الهندسة 11000
/ والمشاریع
البلدیة

تقاریر القسم 
الهندسي 
والمشاریع

البلدیة  ومدیریة 
التربیة
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البرنامج

كونات م

البرنامج/المشاریع 

المنجزة

مؤشرات 

القیاس

القیمة الحالیة 

للمؤشر

القیمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

مصدر 

المعلومات
أداة القیاس

الجهة 

المسئولة عن 

متابعة قیاس 

المؤشر

الرابعةالثالثةالثانیةاألولى

انشاء حفرة و 
صماء لمدرسة 

بنات جبع 
االساسیة

عدد الحفر 
الصماء لمدرسة 

بنات جبع 
االساسیة

قسم الهندسة 011110
/ والمشاریع

لبلدیةا

تقاریر القسم 
الهندسي 
والمشاریع

اعادة انشاء السور 
الشمالي لمدرسة 

بنات جبع 
االساسیة

حالة الجدران 
في نادیةتساال

المدرس

قسم الهندسة جیدةجیدةجیدةجیدةمتوسطة
/ والمشاریع
البلدیة

تقاریر القسم 
الهندسي 
والمشاریع

البلدیة  ومدیریة 
التربیة

لحكم الرشید  مجال االدارة وا

التطویر 
المؤسسي 

للبلدیة

دورات تدریبیـــــــــــــــــــــــة 
متخصصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

للموظفین

ــــــــدورات  عــــــــدد ال
المتخصصــــــــــــــــــة 

السنویة
22666

الشــــؤون المالیــــة 
واالداریة

تقریــــــــــــــر قســــــــــــــم 
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 

الموظفین

الشــــؤون المالیــــة 
واالداریة

شراء سیارة حركة
الســــــیارات عــــــدد 

البلدیةفي
سجالت البلدیة12222

لشـــــؤون تقــــاریر ا
المالیة واالداریة

الشــــؤون المالیــــة 
واالداریة

قســـــــــم الهندســـــــــة تقـــــــــاریر القســـــــــم القســــم الهندســــي 00666المخـــــــازن عـــــــدد بناء مخازن للبلدیة
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البرنامج

كونات م

البرنامج/المشاریع 

المنجزة

مؤشرات 

القیاس

القیمة الحالیة 

للمؤشر

القیمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

مصدر 

المعلومات
أداة القیاس

الجهة 

المسئولة عن 

متابعة قیاس 

المؤشر

الرابعةالثالثةالثانیةاألولى

والمشـــــــــــــــــــــــــاریع/ للبلدیةالتابعة
البلدیة

الهندســـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
والمالي

والمشاریع

زیادة المشارع 
المدرة للدخل

عمــــــــــــــــل موقــــــــــــــــف 
لسیارات االجرة

تـــــــــــوفر موقـــــــــــف 
یارات االجرةلس

متوفرمتوفرمتوفرمتوفرغیر متوفر
القســــم الهندســــي 
والمشـــــــــــــــــــــــــاریع/ 

البلدیة
تقاریر البلدیة

القســــم الهندســــي 
والمشاریع

عقـــــــــــــــد جلســــــــــــــــات 
توعیــــــة للمــــــواطنین 

التخطـــــــیط بأهمیـــــــة
الهیكلي

عــــــدد الورشــــــات 
التعریفیــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
بــــــــــــــــــــــــــــــالتخطیط 

الهیكلي

00001
قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
التخطیط/البلدیة

لدیةالبارشیف البلدیة

اعداد وتنفیذ 
مخططات 
تعدیلیة 
وتفصیلیة

عمـــــــــــــل تصـــــــــــــویر 
جوي حدیث

ـــــــــــــاریخ اخـــــــــــــر  ت
جـــــــوي تصـــــــویر 

للبلدة
20052005200520052021

قســــم التخطــــیط/ 
البلدیة

ارشـــــــیف القســـــــم 
الهندســـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

والمشاریع
البلدیة

عمـــــــل مخططـــــــات 
تفصیلیة

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
المخططـــــــــــــــــــــات 
التفصــــــــــــــــــــــــــــــیلیة 

المنجزة

333310
قســــــــم التنظــــــــیم/ 

البلدیة

ارشـــــــیف القســـــــم 
الهندســـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

والمشاریع
البلدیة
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المالحق.8

أوصاف ومكونات البرامج (مشاریع السنة األولى ).8.1
مشروعمكون برنامج/ملخص

حفر بئـــر ارتـــوازي المشـــروع:مكـــون البرنامج/اســم 
لمیاه الشرب

ــــة البرنــــامج:EI\01\01الرقم: ــــادة الطاق ــــاه اضــــافیة وزی ــــوفیر مصــــادر می ت
التخزینیة

مكان التنفیذالمشروعمكون البرنامج/خلفیة عن 

نسمة  تقع ضمن تجمع  لمجموعـة مـن الهیئـات المحلیـة عـددها 11000ان بلدة جبع /محافظة جنین البالغ عدد سكانها 
عام وبالرغم من الزیادة الطبیعیة لعـدد سـكان هـذه 20منذ ما یزید عنتجمعات  یتم تزوید هذه التجمعات من بئر جبع8

عـام الماضـیة باسـتثناء بعـض التحسـینات التـي العشـرینمـن البئـر بقیـت ثابتـة طیلـة التجمعات اال ان كمیة المیاه المنتجة
مـا زالـت قائمـة خاصـة فـي وربط بعض االبار ، اال ان المشـكلة ، قامت بها سلطة المیاه مشكورة، منها فصل بلدة صانور

/ســاعة وهــو غیــر كــاف حیــث یقــدر 3م50ســاعة فقــط یومیــا بمعــدل 12فصــل الصــیف، حیــث یــتم ضــخ المیــاه للبلــدة مــدة 
.سنویا3م280000احتیاج البلدة من میاه الشرب 

المنطقة الشرقیة
التاریخ المتوقع للبدء 

بالتنفیذ
 4/2018شهر

مدة التنفیذ
سنتان

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

األهداف التنمویة التي یعمل عدد المستفیدین المتوقع
على تحقیقها

زیادة حصة الفرد من میاه الشرب
تخفیض فاتورة المیاه على المواطن

تطویر خدمة المیاهنسمة11000كل فئات المجتمع
 الكمیات الكافیة للفرد مـن تامین

میاه الشرب
المشاریع التي تمثل متطلبا التقدیریةوتكالیفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 

مكون لسابقا 
البرنامج/المشروع

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

($)التكلفة التقدیریة 
حسب سنوات الخطة

الرابعةالثالثةالثانیةاالولى




10000اعداد الدراسات والتصمیم
75000اعمال حفریات
3500060000اعمال تغلیف
40000تركیب المعدات والمعلجة والفحص والتشغیل

دوالر220000المجموع (باألرقام)
*عملیة اإلدارة والتشغیل والصیانة*بعد مكاني)ذومكون البرنامج/المشروعانمتطلبات األراضي (في حال

كیف؟بعد مكانياالمشروع لیس ذاألرض غیر متوفرة  األرض متوفرة  
من؟في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتیبات الالزمة لتوفیرها؟

 شهر8000المادي السنوي المتوقع ($)؟العائد /
النعمأدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكانيوذمكون البرنامج/المشروع هل 

جهة التنفیذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد القسم/األقسام المعنیة)

القسم الهندسيمجموعة الهیدولوجیین
جهة التمویل المقترحة

جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد ما یلي)
مجموعة الهیدولوجیینانمائیةبند الموازنة التي یندرج المشروع ضمنه: 
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متـــــوفرة متـــــوفرة  مكـــــون البرنامج/المشـــــروعتكـــــالیف تنفیـــــذ 
غیر متوفرةجزئیا

 النعمهل تم الحصول على موافقتها المبدئیة؟

مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتیاجات الالزمة لتنفیذ 
غیر متوفرةجزئیامتوفرةمتوفرةالموارد البشریة


غیر متوفرةمتوفرة جزئیا متوفرةدراسات/مخططات

غیر مطلوببناء قدرات الجهة المنفذة
________________________مطلوب(حدد):

    غیر مطلوبمطلوب جزئیامطلوبدعم جماهیري
*مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفیذ 

ایجابیة: 
زیادة حصة الفرد من میاه الشرب-
كوب المیاه على المواطنتخفیض سعر -

تدابیر التخفیف:لبیة:س

مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعیقات التي تواجه تنفیذ 
إجراءات التغلب علیهاالمخاطر/المعیقات

الحصول على ترخیص


الضغط على الجهات المختصة  للحصول على ترخیص

عدم توفر التمویلالترویج وتجنید االموال
*/المشروعمكون البرنامجلالبعد المكانيخارطة 
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مشروعمكون برنامج/ملخص
اعـــادة تاهیـــل المشـــروعمكـــون البرنامج/اســم 

شبكة المیاه
تطویر خدمة المیاه واعادة تاهیل مرافق المیاهالبرنامج:EI\02\01الرقم:

التنفیذمكان المشروعمكون البرنامج/خلفیة عن 
اعـادة تاهیـل بسبب التوسع العمراني المستمر فـي البلـدة ودخـول مسـاحات جدیـدة ضـمن منطقـة البنـاء ،كانـت الحاجـة إلـى 

.توسعة شبكة المیاه لسد حاجات السكان وتشجیع البناء في أطراف البلدة و 
انـش) ، وتـم تطـویر وتأهیـل معظـم الشـبكة 4.0ً-0.ً 5وبأقطـار تتـراوح بـین (1994لقد تأسست شبكة المیاه الحالیة  عام

.انش) 4.0-2.0أقطار تتراوح بین (وب,2011\2010عام  70%
.   وتقـــدر االحتیاجـــات الحالیـــة للبلـــدة مـــن المیـــاه %30مـــاتبقى مـــن الشـــبكة حـــوالي رأن البلـــدة تحتـــاج إلـــى تأهیـــل وتطـــوی

سنویًا،إضــافة إلــى ذلــك فــان 3) م60000ســنویًاأي أن هنــاك عجــزًا یصــل إلــى حــوالي (3)  م280000المنزلیــة بحــوالي (
األحیاء التي یوجد بها شبكة میاه قدیمة تعاني من عدة مشاكل، أهمها ارتفاع نسبة الفاقد في هذه الشـبكة والتـي تصـل إلـى 

هناك عـدة مشـاكل فـي إدارة هـذه الشـبكات، تتمثـل فـي وذلك نتیجة إلهتراء هذه الشبكة. إضافة إلى ذلك فان %15حوالي 
رداءة وقــدم عــدادات المیــاه  وانخفــاض الضــغط، وتــدني ســاعات الضــخ مــا یــؤدي إلــى شــح كمیــة میــاه الشــرب وخاصــة فــي 
فصـــل الصـــیف، وقلـــة نســـبة تحصـــیل أثمـــان المیـــاه، وضـــعف عملیـــات الصـــیانة، لـــذلك فـــان هـــذا القطـــاع بحاجـــة إلـــى عـــدة 

ت للنهوض به إلى المستوى المطلوب.مشاریع واستثمارا

شمالیةلالمنطقة الشرقیة وا
التاریخ المتوقع للبدء 

بالتنفیذ
 5/2018شهر

مدة التنفیذ
سنتان

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

یعمل األهداف التنمویة التي عدد المستفیدین المتوقع
على تحقیقها

تقلیل نسبة الفاقد في .1
الشبكة 

تأمین وصول المیاه .2
لكافة المشتركین

سكان المناطق الشرقیة والشرقیة 
الشمالیة ،ومناطق التوسعة المقترحة 

تطــــــــویر خدمــــــــة المیــــــــاه -نسمة11000
وتاهیل وتوسعة الشبكة

تقلیل نسبة الفاقد-
ــــامین الكمیــــات الكافیــــة - ت

للمـــــــــــواطن مـــــــــــن میـــــــــــاه 
الشرب

المشاریع التي تمثل متطلبا التقدیریةوتكالیفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
مكون لسابقا 

البرنامج/المشروع
مكون البرنامج/المشروععناصر 

(بما في ذلك خدمات استشاریة، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله
التكلفة التقدیریة ($)
حسب سنوات الخطة

الرابعةالثالثةالثانیةاالولى



ال یوجد
1000، انش4م 500، انش2م 9000حفر وتمدید خطوط رئیسیة (

انش)3
210000211000

1800021000عمل المناهل والمعدات الالزمة والمحابس

1200013000ربط المنازل مع الشبكة

21000010000م2000إعادة تأهیل مقاطع الحفریات بمساحة اجمالیة

دوالر505000المجموع (باألرقام)
*عملیة اإلدارة والتشغیل والصیانة*بعد مكاني)ذومكون البرنامج/المشروعانمتطلبات األراضي (في حال

ــوفرة   ــوفرة األرض مت ــر مت ــیس ذااألرض غی بعــد ا لمشــروع ل
مكاني

 سیتم تشغیل المشروع وصیانته  من خالل االلیات  المتبعة لدى قســم المیــاه فــي
البلدیة 

من؟عدم توفر األرض، ما هي الترتیبات الالزمة لتوفیرها؟في حالة 
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العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟
النعمأدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكانيوذمكون البرنامج/المشروع هل 

جهة التنفیذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد القسم/األقسام المعنیة)

القسم الهندسيسلطة المیاه
التمویل المقترحةجهة 

جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد ما یلي)
ساطة المیاهانمائیةبند الموازنة التي یندرج المشروع ضمنه: 

متــوفرة متـوفرة  مكـون البرنامج/المشــروعتكـالیف تنفیــذ 
غیر متوفرةجزئیا

النعمول على موافقتها المبدئیة؟ هل تم الحص

مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتیاجات الالزمة لتنفیذ 
غیر متوفرةجزئیا  متوفرةمتوفرةالموارد البشریة
غیر متوفرةمتوفرة جزئیا متوفرةدراسات/مخططات

ر مطلوبغیبناء قدرات الجهة المنفذة
________________________مطلوب(حدد):

    غیر مطلوبمطلوب جزئیامطلوبدعم جماهیري
*مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفیذ 

: ایجابیة
تخفیف نسبة الفاقد من الشبكة.1
توصیل الخدمة للمناطق الموسعة..2
تشجیع البناء في المناطق الجدیدة.3

لبیة:س
التاثیر على سالمة ودیمومة البنیة التحتیـة خاصـة 

الطرق العامة المعدة حدیثاً 

تدابیر التخفیف
الفرق الفنیة المختصة قبل البدء التنسیق مع .1

في األعمال
ترحیل مخلفات الحفریات ومعالجة أماكنها .2

ورش المیاه للتخلص من الغبار 
البحث عن مصادر التمویل.3

مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعیقات التي تواجه تنفیذ 
إجراءات التغلب علیهاالمخاطر/المعیقات

 التنسیق مع الفرق الفنیة المختصة قبل البدء في األعمالالبنیة التحتیةوجود إعاقات في بعض خدمات

ترحیل مخلفات الحفریات ومعالجة أماكنها ورش المیاه للتخلص من الغبار انتشار الغبار واألتربة وتلوث البیئة

التمویلالبحث عن مصادر التمویل
*مكون البرنامج/المشروعلخارطة البعد المكاني
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مشروعمكون برنامج/ملخص
ـــد عـــددات المشـــروعمكـــون البرنامج/اســـم  توری

میاه مسبقة الدفع
تطویر خدمة المیاه واعادة تاهیل مرافق المیاهالبرنامج:EI\02\02الرقم:

مكان التنفیذالمشروعمكون البرنامج/خلفیة عن 
لكافـــة تركیــب عـــدادات دفــع مســبق اكمــالال بــد مـــنو 2012عـــداد میــاه مســبق الـــدفع فــي العــام 730لقــد تــم  تركیــب 

المــواطن بشـحن كمیـة مــن المیـاه مسـبقة الــدفع ومـن ثـم جدولــة تلـزمأن عـدادات الــدفع المسـبق حیـث، المشـتركین فـي البلــدة 
معینـــة تخصـــم منـــه عنـــد كـــل شـــحن األمـــر الـــذي یـــؤدي إلـــى تحصـــیل الـــدیون الســـابقة المترتبـــة علـــى مشـــتركي المیـــاه بنســـبة 

استهالك المشتركین من المیاه أوال بأول إضافة على ذلك تقلیص االلتزامـات والـدیون المترتبـة علـى مشـتركي المیـاه تـدریجیًا 
رة المیاه بـدل أثمـان المیـاه األمر الذي یؤدي إلى توفر سیولة لدى البلدیة تمكنها من سداد االلتزامات المترتبة علیها لدى دائ

المشتراه وسداد أیة التزامات أخرى مترتبة على البلدیة ومن ثم تمكن البلدیة من تقدیم خدمات أفضل للمواطنین .

حدود الهیئة المحلیة
التاریخ المتوقع للبدء 

بالتنفیذ
 5/2018شهر

مدة التنفیذ
4شهور

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

األهداف التنمویة التي یعمل عدد المستفیدین المتوقع
على تحقیقها

التحصیل زیادة .1
تقلیل الفاقد.2
كمة االمتر تقلیص الدیون.3

على المشتركین

ـــــــاه -نسمة11000كافة فئات المجتمع تطـــــــویر خدمـــــــة المی
وتاهیل وتوسعة الشبكة

نسبة الفاقدتقلیل -
تـــامین الكمیـــات الكافیـــة -

للمــــــــــواطن مــــــــــن میــــــــــاه 
الشرب

المشاریع التي تمثل متطلبا التقدیریةوتكالیفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
مكون لسابقا 

البرنامج/المشروع
مكون البرنامج/المشروععناصر 

(بما في ذلك خدمات استشاریة، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله
التكلفة التقدیریة ($)
حسب سنوات الخطة

الرابعةالثالثةالثانیةاالولى



ال یوجد
155000تنفیذ وتركیب العدادات 

دوالر155000المجموع (باألرقام)
*عملیة اإلدارة والتشغیل والصیانة*بعد مكاني)وذمكون البرنامج/المشروعانمتطلبات األراضي (في حال

بعــــد االمشــــروع لـــیس ذاألرض غیــــر متـــوفرة  األرض متـــوفرة  
مكاني

خــالل سیتم تشغیل المشروع من قبل الطــواقم الفنیــة فــي البلدیــة وصــیانته  مــن
توقیع اتفاقیة صیانة مع المورد  بعد السنة االولى من تشغیل المشروع 

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

النعمأدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكانيوذمكون البرنامج/المشروع هل 
جهة التنفیذ المقترحة

جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد القسم/األقسام المعنیة)
القسم الهندسيصندوق البلدیات

التمویل المقترحةجهة 
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد ما یلي)

صندوق البلدیاتانمائیةبند الموازنة التي یندرج المشروع ضمنه: 
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متـوفرة جزئیـامتوفرة مكون البرنامج/المشروعتكالیف تنفیذ 
غیر متوفرة

 النعمهل تم الحصول على موافقتها المبدئیة؟

مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتیاجات الالزمة لتنفیذ 
غیر متوفرةجزئیا  متوفرةمتوفرةالموارد البشریة


غیر متوفرةمتوفرة جزئیا متوفرةدراسات/مخططات

 غیر مطلوبالمنفذةبناء قدرات الجهة
________________________مطلوب(حدد):

    غیر مطلوبمطلوب جزئیامطلوبدعم جماهیري
*مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفیذ 

ایجابیة: 

التحصیلزیادة .1
تقلیل الفاقد.2
الدیونتقلیص . 3

لبیة:س
عدم قدرة بعض العائالت عن الدفع المسبق

تدابیر التخفیف
حصر الحاالت االجتماعیة ومعالجة االمر

مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعیقات التي تواجه تنفیذ 
إجراءات التغلب علیهاالمخاطر/المعیقات

تغییر الوصالت المنزلیة بخطوط معدنیةقسم من المشتركین موصول بالشبكة بخطوط بالستیك
*مكون البرنامج/المشروعلخارطة البعد المكاني
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مشروعمكون برنامج/ملخص
مكـــــون البرنامج/شـــــق وتعبیـــــد اســـــم 

واعادة تاهیل طرق داخلیة
رفع كفاءة وایصالیة شبكة الطرقالبرنامج:EI\04\01الرقم:

مكان التنفیذالمشروعمكون البرنامج/خلفیة عن 
تعتبــر الطــرق الداخلیــة بشــكل عــام فــي معظــم الهئیــات المحلیــة والتجمعــات الســكانیة تحتــل المرتبــة االولــى مــن مشــاریع البنیــة 

لهذا المشروع من اهمیة كبیرة في تطویر الهیئة وتسهیل الحركة المروریة في التجمع وتحسین حركـة السـیر وزیـادة التحتیة ،لما
.على حد سواءاالمان على الطرق وتقلیل المخاطر التي تلحق بالمركبات والمواطنین 

الهیئـة المحلیـة ،وكـذلك انسـجامًا مـع وتستمر الحاجـة العـادة تأهیـل الطـرق انسـجامًا علـى التوسـع العمرانـي المسـتمر فـي داخـل
التوسع العمراني المستمر داخل الهیئة المحلیة وكذلك انسجامًا مع المخططات الهیكلیة التي تعمل الهیئة المحلیة علـى تنفیـذها 

تمشیًا للخطوات الضروریة لتطویر الهیئة

حدود الهیئة المحلیة
التاریخ المتوقع للبدء 

بالتنفیذ
 7/2018شهر

مدة التنفیذ
4سنوات

مكون أهداف
البرنامج/المشروع

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

األهداف التنمویة التي یعمل عدد المستفیدین المتوقع
على تحقیقها

المحافظة على البنیة .1
التحتیة

تحسین مستوى .2
النظافة

تسهیل حركة . 3
المرور

تحسین امكانیة -1نسمة11000المجتمعكافة فئات 
الوصول

تسهیل حركة المرور-2
تقلیل حوادث السیر-3

التقدیریةوتكالیفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاریع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
البرنامج/المشروع

مكون البرنامج/المشروععناصر 
(بما في ذلك خدمات استشاریة، معدات، بضائع، ... الخ) 

حسب مراحله

التكلفة التقدیریة ($)
حسب سنوات الخطة

الرابعةالثالثةالثانیةاالولى




300030005000عمل المخططات الالزمة

100010001000أعمال تمهیدیة

200002000040000تجریف وتسویة

5000500012000الخدمات الموجودة في منطقة العملصیانة 

185000185000414000فرد طبقة الكركار وطبقة اسفلت
دوالر900000المجموع (باألرقام)

بعد ذومكون البرنامج/المشروعانمتطلبات األراضي (في حال
*مكاني)

*عملیة اإلدارة والتشغیل والصیانة

المشــــروع األرض غیــــر متــــوفرة  األرض متــــوفرة  
بعد مكانيذالیس

الصــیانة الدوریــة للمشــروع  حســب الخطــط المرســومة لصــیانة الطــرق بــدا مــن ســیتم  عمــل
نهایة  فترة صیانة المقاول

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

أدرج ؟ اذا كــان نعــم بعــد مكــانيوذمكــون البرنامج/المشــروع هــل 
الخارطة

النعم
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جهة التنفیذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد القسم/األقسام المعنیة)

القسم الهندسياالشغال العامة
التمویل المقترحةجهة 

جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد ما یلي)
صندوق البلدیاتانمائیةبند الموازنة التي یندرج المشروع ضمنه: 

الصندوق العربي
االشغال العامة

متــوفرةمكــون البرنامج/المشــروعتكــالیف تنفیــذ 
غیر متوفرةمتوفرة جزئیا

 النعمهل تم الحصول على موافقتها المبدئیة؟

مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتیاجات الالزمة لتنفیذ 
جزئیـــا  متـــوفرةمتـــوفرةالمــــوارد البشــــریة

غیر متوفرة
متــوفرة جزئیــا متــوفرةدراســات/مخططات

غیر متوفرة

غیر مطلوببناء قدرات الجهة المنفذة
________________________مطلوب(حدد):

    غیر مطلوبمطلوب جزئیامطلوبدعم جماهیري

*مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفیذ 
ایجابیة: 

تخفیف معانات المواطنین.1
المروریةقلة االزدحامات.2

تقلیــــــــــــل االضــــــــــــرار فــــــــــــي . 3
المركبات بسبب الحفر

لبیة:س
تهور بعض السائقین وزیادة السرعة

تدابیر التخفیف
تركیب مخفضات للسرعة داخل المناطق المكتظة

مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعیقات التي تواجه تنفیذ 
إجراءات التغلب علیهاالمخاطر/المعیقات

وعي المواطن وتفهمه لتوسعة الشوارع بسبب عدم 
تخصیص جزء من ارضه للشارع

عقد ورشات عمل مجتمعیة 

*مكون البرنامج/المشروعلخارطة البعد المكاني
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مشروعمكون برنامج/ملخص
شــــق طــــرق مكــــون البرنــــامج/اســــم 
زراعیة

تحسین البنیة التحتیة للطرق الزراعیةالبرنامج:EC\01\01الرقم:

مكان التنفیذالمشروعمكون البرنامج/خلفیة عن 
آالف دونم غیر مستصلحة بسبب وعورة الطرق المخصصة لها في مخططـات التسـویة والمسـاحة االمـر 10حواليتمتلك جبع

الذي منع استصالح هـذه األراضـي وحـرم السـكان االسـتفادة مـن مردودهـا الزراعـي لـذلك كانـت فكـرة شـق الطـرق الزراعیـة ذات 
معظــم المــزارعین مــن ســكان البلــدة ،حیــث یعــرف عــن أراضــي األولیــة ،خاصــة فــي المنــاطق التــي تتــوزع فیهــا الملكیــات لتشــمل 

البلدة الزراعیة بأنها تربة غنیة جدًا بالمقومات الضروریة للزراعة .
كــم فــي المنطقــة الشــرقیة و الجنوبیــة مــن بلــدة جبــع بهــدف دعــم القطــاع 5یتــألف هــذا المشــروع مــن شــق طــرق زراعیــة بطــول 

.سرة  الزراعي وبالتالي زیادة االنتاج ودخل اال

المنطقة الشرقیة
التاریخ المتوقع للبدء 

بالتنفیذ
 5/2018شهر

مدة التنفیذ
4شهور

مكون أهداف
البرنامج/المشروع

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

األهداف التنمویة التي یعمل عدد المستفیدین المتوقع
على تحقیقها

تسهیل وصول .1
المزارعین ألراضیهم 

زیادة االنتاج.2
الزراعي

زیادة األراضي . 3
المستصلحة

المزارعین
الحیوانیةةالثرو ومرب

سهیل الوصول لالراضي تنسمة2000
الزراعیة

التقدیریةوتكالیفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاریع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
البرنامج/المشروع

مكون البرنامج/المشروععناصر 
(بما في ذلك خدمات استشاریة، معدات، بضائع، ... الخ) 

حسب مراحله

التكلفة التقدیریة ($)
حسب سنوات الخطة

الرابعةالثالثةالثانیةاالولى




3000أعمال تمهیدیة (دراسة +اعالن+مساحة وتحدید مواقع)

500تقدیریةعمل تكلفة 
56500اعمال حفریات وتسویة

دوالر60000المجموع (باألرقام)
بعد وذمكون البرنامج/المشروعانمتطلبات األراضي (في حال

*مكاني)
*عملیة اإلدارة والتشغیل والصیانة

المشــــروع األرض غیــــر متــــوفرة  األرض متــــوفرة  
.بعد مكانيذالیس 

 وضــع خطــة ســنویة لصــیانة الطــرق وعــدم تعرضــها لالنجــراف مــن خــالل تحدیــد مجــرى لمیــاه
المطر ،

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

أدرج ؟ اذا كــان نعــم بعــد مكــانيوذمكــون البرنامج/المشــروع هــل 
الخارطة

النعم

جهة التنفیذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد القسم/األقسام المعنیة)
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القسم الهندسيوزارة الزراعة
التمویل المقترحةجهة 

جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد ما یلي)
وزارة الزراعة  انمائیةبند الموازنة التي یندرج المشروع ضمنه: 

المجتمع المحلي
متــوفرةمكــون البرنامج/المشــروعتكــالیف تنفیــذ 
غیر متوفرةمتوفرة جزئیا

 النعمهل تم الحصول على موافقتها المبدئیة؟

مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتیاجات الالزمة لتنفیذ 
جزئیـــا  متـــوفرةمتـــوفرةالمــــوارد البشــــریة

غیر متوفرة
متــوفرة جزئیــا متــوفرةدراســات/مخططات

غیر متوفرة

غیر مطلوببناء قدرات الجهة المنفذة
________________________مطلوب(حدد):

    غیر مطلوبمطلوب جزئیامطلوبدعم جماهیري

*مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفیذ 
ایجابیة: 
زیادة الطرق الزراعیة.1
سهولة وصول المزارعین.2

ألراضیهم
زیادة االراضي المزروعة.3
للمزارعینزیادة الدخل. 4

لبیة:س
تلـــوث المزروعـــات بســـبب الغبـــار النـــاتج عـــن حركـــة 

السیارات

تدابیر التخفیف
تشجیع المزارعین ودعمهم لزراعة اشجار حرجیة كمصدات 

للریاح والغبار

البرنامج/المشروعمكون المخاطر/المعیقات التي تواجه تنفیذ 
إجراءات التغلب علیهاالمخاطر/المعیقات

ندوات ارشادیة وتوعویة عدم تعاون المواطنین 
تغییر مسار بعض الطرق الزراعیةصعوبة تضاریس بعض المواقع

*مكون البرنامج/المشروعلخارطة البعد المكاني
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مشروعمكون برنامج/ملخص
عمــل مخططــات البرنــامج/مكوناسم 

تفصیلیة للمنطقة الصناعیة
انشاء المنطقة الصناعیةالبرنامج:EC\04\01الرقم:

مكان التنفیذالمشروعمكون البرنامج/خلفیة عن 
ولــــم یــــتم عمــــل 2011منطقــــة صــــناعیة  عنــــد اعــــداد المخطــــط الهیكلــــي للبلــــدة فــــي العــــام لقــــد تــــم تخصــــیص  موقــــع النشــــاء

التحضیرات الالزمة للبدء بمشروع انشاء المنطقةالصناعیة , سیما انه تم تحدید مجموعة من قطع االراضـي وتخصیصـها لهـذا 
منطقـــة ، ولـــم یـــتم البحـــث بااللیـــات الغـــرض دون عمـــل المخططـــات الجزئیـــة التـــي مـــن شـــانها تحدیـــد موقـــع الطـــرق الداخلیـــة  لل

القانونیة المتبعة في مثل هذه الحاالت.

 القســــم الهندســــي فــــي
البلدیة

التاریخ المتوقع للبدء 
بالتنفیذ

 10/2018شهر
مدة التنفیذ

سنتان
مكون أهداف

البرنامج/المشروع
الفئة/ات المستهدفة (مرأة، 

شباب، فئات مهمشة، ... الخ) 
األهداف التنمویة التي یعمل المستفیدین المتوقععدد 

على تحقیقها

افراز القطع المحددة -1
في المنطقة

تحدید الطرق لوضع -2
الخدمات

صحاب الحرف والصناعاتأ
الحیوانیةةالثرو بومر 

االراضي المخصصة ومالك
لهذا الغرض

تنظیم قطاع الحرف نسمة7000
والصناعات

التقدیریةوتكالیفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاریع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
البرنامج/المشروع

مكون البرنامج/المشروععناصر 
(بما في ذلك خدمات استشاریة، معدات، بضائع، ... الخ) 

حسب مراحله

التكلفة التقدیریة ($)
حسب سنوات الخطة

الرابعةالثالثةالثانیةاالولى




60006000عمل  مخططات  تفصیلیة لموقع المشروع

دوالر12000المجموع (باألرقام)
بعد ذومكون البرنامج/المشروعانمتطلبات األراضي (في حال

*مكاني)
*عملیة اإلدارة والتشغیل والصیانة

المشــــروعاألرض غیــــر متــــوفرة  األرض متــــوفرة  
بعد مكانيذالیس 



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

أدرج ؟ اذا كــان نعــم بعــد مكــانيوذمكــون البرنامج/المشــروع هــل 
الخارطة

النعم

جهة التنفیذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد القسم/األقسام المعنیة)

القسم الهندسيالحكم المحلي
التمویل المقترحةجهة 

جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد ما یلي)
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انمائیةبند الموازنة التي یندرج المشروع ضمنه: 

متــوفرة جزئیــامتــوفرةمكــون البرنامج/المشــروعتكــالیف تنفیــذ 
غیر متوفرة

 النعمهل تم الحصول على موافقتها المبدئیة؟

مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتیاجات الالزمة لتنفیذ 
 غیر متوفرةجزئیا  متوفرةمتوفرةالبشریةالموارد


غیر متوفرةمتوفرة جزئیا متوفرةدراسات/مخططات

غیر مطلوببناء قدرات الجهة المنفذة
________________________مطلوب(حدد):

    غیر مطلوبمطلوب جزئیامطلوبدعم جماهیري
*مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفیذ 

ایجابیة: 
تمكــــین اصــــحاب االراضــــي مــــن عمــــل 

االنشاءات الالزمة 

لبیة:س
----------

تدابیر التخفیف

مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعیقات التي تواجه تنفیذ 
إجراءات التغلب علیهاالمخاطر/المعیقات

التواصل مع المؤثرین منهم للحصول على معلومات ووكاالت  تشتت الملكیة لقطع االراضي في موقع المشروع

*مكون البرنامج/المشروعلخارطة البعد المكاني
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مشروعمكون برنامج/ملخص
استحداث مرافق ریاضیةالبرنامج:SO\02\03الرقم:عقد دورات ونشاطات ریاضیةمكون البرنامج/اسم 

مكان التنفیذالمشروعالبرنامج/مكون خلفیة عن 
یعتبر قطاع الریاضة من القطاعات المهمة ، لمختلف الفئات العمریة خاصة الشباب منها،ونظرا للضعف الحالي لهذا القطـاع 

عــدة مــن اهمهــا عــدم وجــود مقــرات ومراكــز لخدمــة هــذا المجــال وفقــدان المرجعیــات التــي مــن ونشــاطاته ،والتــي تعــود الســباب
شانها العمل علـى زیـادة تفعیـل وتفاعـل الشـباب خاصـة فـي هـذا المجـال ، فـال بلـد مـن عمـل نشـاطات مبرمجـة وضـمن جـداول 

.زمنیة محددة مسبقا للنهوض في هذا القطاع 

 الهیئـــــــــــــة المحلیـــــــــــــة
وخارجها
المتوقع للبدء التاریخ 

بالتنفیذ
 4/2018شهر

مدة التنفیذ
سنوات3

مكون أهداف
البرنامج/المشروع

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

األهداف التنمویة التي یعمل عدد المستفیدین المتوقع
على تحقیقها

تحدیث وتطویر -1
الفرق الریاضیة 
وتحسن ادائها 

قدرة الفرق تعزیز -2
على المنافسة

فئة الشباب
طالب المدارس

خلق فرق ریاضیة منافسةنسمة4000

التقدیریةوتكالیفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاریع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
البرنامج/المشروع

مكون البرنامج/المشروععناصر 
(بما في ذلك خدمات استشاریة، معدات، بضائع، ... الخ) 

حسب مراحله

التكلفة التقدیریة ($)
حسب سنوات الخطة

الرابعةالثالثةالثانیةاالولى




5000500010000عمل  دورات ونشاطات ومباریات

دوالر20000المجموع (باألرقام)
بعد وذالبرنامج/المشروعمكونانمتطلبات األراضي (في حال

*مكاني)
*عملیة اإلدارة والتشغیل والصیانة

المشروع لیس األرض غیر متوفرة  األرض متوفرة  
بعد مكانيذا



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

أدرج ؟ اذا كــان نعــم بعــد مكــانيوذمكــون البرنامج/المشــروع هــل 
الخارطة

النعم

جهة التنفیذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد القسم/األقسام المعنیة)

القسم الهندسيالحكم المحلي
التمویل المقترحةجهة 

جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد ما یلي)
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انمائیةبند الموازنة التي یندرج المشروع ضمنه: 

متــوفرةمكــون البرنامج/المشــروعتكــالیف تنفیــذ 
غیر متوفرةمتوفرة جزئیا

 النعمهل تم الحصول على موافقتها المبدئیة؟

مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتیاجات الالزمة لتنفیذ 
 جزئیـــا  متـــوفرةمتـــوفرةالبشــــریةالمــــوارد

غیر متوفرة
متــوفرة جزئیــا متــوفرةدراســات/مخططات

غیر متوفرة

غیر مطلوبهة المنفذةبناء قدرات الج
________________________مطلوب(حدد):

    غیر مطلوبمطلوب جزئیامطلوبدعم جماهیري

*مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفیذ 
ایجابیة: 

المحافظة على اللیاقة البدنیة للشباب بشكل عام-
استغالل اوقات الفراغ  لدى المهتمین والمنتسبین-
تعزیز اهمیة هذا المجال في المجتمع المحلي-

تدابیر التخفیفلبیة:س

البرنامج/المشروعمكون المخاطر/المعیقات التي تواجه تنفیذ 
إجراءات التغلب علیهاالمخاطر/المعیقات

عدم وجود اماكن مناسبة الجراء النشاطات خاصة 
المباریات

استغالل المرافق الریاضیة في الهیئات المحلیة المجاورة 

*مكون البرنامج/المشروعلخارطة البعد المكاني
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مشروعمكون برنامج/ملخص
غرف 5مكون البرنامج/ اضافة اسم 

صفیة لمدرسة فرید غنام
تطویر البنیة التحتیة التعلیمیةالبرنامج:SO\03\02الرقم:

مكان التنفیذالمشروعمكون البرنامج/خلفیة عن 
من مخرجات التشخیص لمجال التربیة والتعلیم، تبین وجود اكتظاظ في الطرق الصفیة للمدارس بشكل عام، حیث بلغ

طالب، وحیث أن مدرسة فرید غنام تتمتع بمساحات إضافیة یمكن عمل توسعة34معدل الطالب في الشعبة حوالي
غرف صفیة للمدرسة، لیتم بعد ذلك إعادة النظر بالتشكیالت المدرسیة للمساهمة في5للمدرسة، تم ترشیحها إلضافة

.معالجة االكتظاظ في الغرف الصفیة

مدرسة فرید غنام
المتوقع للبدء التاریخ

بالتنفیذ
 6/2018شهر

مدة التنفیذ
سنة ونصف

مكون أهداف
البرنامج/المشروع

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

األهداف التنمویة التي یعمل عدد المستفیدین المتوقع
على تحقیقها

توفیر غرف 
صفیةاضافیة 

للمدرسة

تخفیف حدة االكتظاظ  في طالب3000طالب المدارس
الغرف الصفیة

التقدیریةوتكالیفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاریع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
البرنامج/المشروع

مكون البرنامج/المشروععناصر 
(بما في ذلك خدمات استشاریة، معدات، بضائع، ... الخ) 

حسب مراحله

التقدیریة ($)التكلفة 
حسب سنوات الخطة

الرابعةالثالثةالثانیةاالولى

 3000ت وتسویةااعمال حفری
37000انشاء اعمال العظم

500015000اعمال التشطیب
دوالر60000المجموع (باألرقام)

بعد وذمكون البرنامج/المشروعانمتطلبات األراضي (في حال
*مكاني)

*عملیة اإلدارة والتشغیل والصیانة

المشــروع لــیس األرض غیر متــوفرة  األرض متوفرة
بعد مكانياذ



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

أدرج ؟ اذا كــان نعــم بعــد مكــانيوذمكــون البرنامج/المشــروع هــل 
الخارطة

النعم

جهة التنفیذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد القسم/األقسام المعنیة)

القسم الهندسيوزارة التربیة والتعلیم


جهة التمویل المقترحة
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جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد ما یلي)
المجتمع المحليانمائیةبند الموازنة التي یندرج المشروع ضمنه: 

متــوفرةمكــون البرنامج/المشــروعتكــالیف تنفیــذ 
غیر متوفرةمتوفرة جزئیا

 النعمهل تم الحصول على موافقتها المبدئیة؟

مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتیاجات الالزمة لتنفیذ 
 جزئیـــا  متـــوفرةمتـــوفرةالبشــــریةالمــــوارد

غیر متوفرة
متــوفرة جزئیــا متــوفرةدراســات/مخططات

غیر متوفرة

 غیر مطلوبالمنفذةبناء قدرات الجهة
________________________مطلوب(حدد):

   غیر مطلوبمطلوب جزئیامطلوبدعم جماهیري

*مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفیذ 
ایجابیة: 

رفع مستوى التحصیل العلمي للطلبة 
تدابیر التخفیفلبیة:س

مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعیقات التي تواجه تنفیذ 
إجراءات التغلب علیهاالمخاطر/المعیقات
حشد طاقات المجتمع  بالسبل المختلفةعدم توفر راس المال الالزم للتنفیذ

*مكون البرنامج/المشروعلخارطة البعد المكاني
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مشروعمكون برنامج/ملخص
انشاء حفرة صماء مكون البرنامج/ اسم 

لمدرسة بنات جبع االساسیة
تأهیل المرافق المدرسیةالبرنامج:SO\04\02الرقم:

مكان التنفیذالمشروعمكون البرنامج/خلفیة عن 
االساســیة ضــمن منطقــة ســكنیة وقــد لــوحظ تســرب كبیــر لمیــاه الصــرف الصــحي مــن المدرســة تقــع مدرســة بنــات جبــع

على السكان والمارة ، حیث ان حفرة التجمیع في المدرسة متشققة  وبحاجة الـى اً كبیر ذىً أللطریق المجاور ، ما یشكل 
.حفرة بدیلة 

مدرسة بنات جبع االساسیة
التاریخ المتوقع للبدء بالتنفیذ

 5/2018شهر
مدة التنفیذ

شهران
مكون أهداف

البرنامج/المشروع
الفئة/ات المستهدفة (مرأة، 

شباب، فئات مهمشة، ... الخ) 
األهداف التنمویة التي یعمل عدد المستفیدین المتوقع

على تحقیقها
منع تسرب میاه الصرف 

الصحي الىالطریق 
المجاور للمدرسة

طالبات المدرسة
المنطقةسكان 

تحسین المرافق المدرسیة3200

التقدیریةوتكالیفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاریع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
البرنامج/المشروع

مكون البرنامج/المشروععناصر 
(بما في ذلك خدمات استشاریة، معدات، بضائع، ... الخ) 

حسب مراحله

($)التكلفة التقدیریة 
حسب سنوات الخطة

الرابعةالثالثةالثانیةاالولى




1000اعمال حفریلت وتسویة

9000بناء الحفرة
دوالر10000المجموع (باألرقام)

بعد وذمكون البرنامج/المشروعانمتطلبات األراضي (في حال
*مكاني)

*عملیة اإلدارة والتشغیل والصیانة

المشــروع لــیس األرض غیــر متــوفرة  األرض متــوفرة
بعد مكانيذا



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

أدرج ؟ اذا كــان نعــم بعــد مكــانيوذمكــون البرنامج/المشــروع هــل 
الخارطة

النعم

جهة التنفیذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد القسم/األقسام المعنیة)

القسم الهندسيوزارة التربیة والتعلیم


جهة التمویل المقترحة
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد ما یلي)
وزارة التربیةانمائیةبند الموازنة التي یندرج المشروع ضمنه: 
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متـــوفرةمكـــون البرنامج/المشـــروعتكـــالیف تنفیـــذ 
غیر متوفرةمتوفرة جزئیا

 النعمهل تم الحصول على موافقتها المبدئیة؟

مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتیاجات الالزمة لتنفیذ 
 ــــوارد جزئیــــا  متــــوفرةمتــــوفرةالبشــــریةالم

غیر متوفرة
متـــوفرة جزئیـــا متـــوفرةدراســـات/مخططات

غیر متوفرة

 غیر مطلوبالمنفذةبناء قدرات الجهة
________________________مطلوب(حدد):

    غیر مطلوبمطلوب جزئیامطلوبدعم جماهیري

*مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفیذ 
ایجابیة: 

تحســــین مســــتوى الصــــحة العامــــة ورفــــع 
المباشة عن السكان االضرار 

تدابیر التخفیفلبیة:س

مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعیقات التي تواجه تنفیذ 
إجراءات التغلب علیهاالمخاطر/المعیقات

*مكون البرنامج/المشروعلخارطة البعد المكاني
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مشروعمكون برنامج/ملخص
الســور الشــمالي لمدرســة بنــات جبــع تأهیــلاعــادة مكــون البرنــامج/اســم 

االساسیة
تاهیل المرافق المدرسیةالبرنامج:SO\04\03الرقم:

مكان التنفیذالمشروعمكون البرنامج/خلفیة عن 
ه فــي الســبعینات مــن القــرن الماضــي بحاجــة الــى اعــادة تاهیــل النــه یشــكل ؤ ان الســور الشــمالي للمدرســة والــذي تــم انشــا

.على السكان المجاورین للمدرسةاً خطر 
مدرسة بنات جبع االساسیة

التاریخ المتوقع للبدء بالتنفیذ
 6/2018شهر

مدة التنفیذ
شهر

مكون أهداف
البرنامج/المشروع

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

األهداف التنمویة التي یعمل عدد المستفیدین المتوقع
على تحقیقها

منع خطر انهیار 
الجدار والحاق 

بالمجاورینىاالذ

طالبات المدرسة
سكان المنطقة

تحسین المرافق المدرسیة1500

التقدیریةوتكالیفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاریع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
البرنامج/المشروع

مكون البرنامج/المشروععناصر 
(بما في ذلك خدمات استشاریة، معدات، بضائع، ... الخ) 

حسب مراحله

التكلفة التقدیریة ($)
حسب سنوات الخطة

الرابعةالثالثةالثانیةاالولى




500ت وتسویةیااعمال حفر 

8500انشاء الجدار
دوالر9000المجموع (باألرقام)

بعد وذمكون البرنامج/المشروعانمتطلبات األراضي (في حال
*مكاني)

*عملیة اإلدارة والتشغیل والصیانة

المشــروع لــیس األرض غیــر متــوفرة  األرض متــوفرة
بعد مكانياذ



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

أدرج ؟ اذا كــان نعــم بعــد مكــانيوذمكــون البرنامج/المشــروع هــل 
الخارطة

النعم

جهة التنفیذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد القسم/األقسام المعنیة)

القسم الهندسيوزارة التربیة والتعلیم


جهة التمویل المقترحة
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد ما یلي)
وزارة التربیةانمائیةبند الموازنة التي یندرج المشروع ضمنه: 
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متـــوفرةمكـــون البرنامج/المشـــروعتكـــالیف تنفیـــذ 
غیر متوفرةمتوفرة جزئیا

 النعمهل تم الحصول على موافقتها المبدئیة؟

مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتیاجات الالزمة لتنفیذ 
ــــوارد البشــــریة جزئیــــا  متــــوفرةمتــــوفرةالم

غیر متوفرة
متـــوفرة جزئیـــا متـــوفرةدراســـات/مخططات

غیر متوفرة

غیر مطلوببناء قدرات الجهة المنفذة
________________________مطلوب(حدد):

    غیر مطلوبمطلوب جزئیامطلوبدعم جماهیري

*مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفیذ 
ایجابیة: 

تحسین البنیة التحتیة للمدرسة ورفع االخطار عن المجاورین 
تدابیر التخفیفلبیة:س

البرنامج/المشروعمكون المخاطر/المعیقات التي تواجه تنفیذ 
إجراءات التغلب علیهاالمخاطر/المعیقات

حركة االلیات داخل حرم المدرسة خالل فترة 
العمل

العمل في الفترة المسائیة

*مكون البرنامج/المشروعلخارطة البعد المكاني
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مشروعمكون برنامج/ملخص
شـــراء ســـیارة مكـــون البرنـــامج/اســـم 
حركة

التطویر المؤسسي للبلدیةالبرنامج:GO\01\03الرقم:

مكان التنفیذالمشروعمكون البرنامج/خلفیة عن 
النشــاطات واالعمــال الرقابیــة التــي تتطلــب مــن الموظــف القیــام مــن اجــل زیــارة قــدرة المــوظفین علــى المتابعــة الدوریــة  لمختلــف

بجوالت میدانیة متكررة ، ولضمان سرعة ضبط المخالفات الحاصلة وعمل الصیانة الالزمة ووقـف الهـدر  لشـبكة المیاهـة عنـد 
.حصول عطل ما وغیر ذلك من التشاطات ، فال بد من توفیر سیارة حركة

البلدیة
بدء التاریخ المتوقع لل

بالتنفیذ
5/2018شهر

مدة التنفیذ
1شهور

مكون أهداف
البرنامج/المشروع

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

األهداف التنمویة التي یعمل عدد المستفیدین المتوقع
على تحقیقها

تامین السرعة 
والسهولة لتنقل 
الموظف للقیام 

بالمهمات

الخدمات من جمیع متلقي 
البلدیة

تطویر التجهیزات الالزمة 11000
للبلدیة

التقدیریةوتكالیفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاریع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
البرنامج/المشروع

مكون البرنامج/المشروععناصر 
(بما في ذلك خدمات استشاریة، معدات، بضائع، ... الخ) 

حسب مراحله

التكلفة التقدیریة ($)
حسب سنوات الخطة

الرابعةالثالثةالثانیةاالولى




40000اعداد الوثاق الالزمة لطرح المناقصة واجراء عملیة الشراء

دوالر40000المجموع (باألرقام)
بعد وذمكون البرنامج/المشروعانمتطلبات األراضي (في حال

*مكاني)
*اإلدارة والتشغیل والصیانةعملیة 

المشــروع لــیس األرض غیــر متــوفرة  األرض متــوفرة
.بعد مكانيا ذ



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

أدرج ؟ اذا كــان نعــم بعــد مكــانيوذمكــون البرنامج/المشــروع هــل 
الخارطة

النعم

جهة التنفیذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد القسم/األقسام المعنیة)

القسم الماليوزارة الحكم المحلي


جهة التمویل المقترحة
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد ما یلي)
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انمائیةبند الموازنة التي یندرج المشروع ضمنه: 

متـــوفرةمكـــون البرنامج/المشـــروعتكـــالیف تنفیـــذ 
غیر متوفرةمتوفرة جزئیا

 النعمهل تم الحصول على موافقتها المبدئیة؟

مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتیاجات الالزمة لتنفیذ 
 ــــوارد جزئیــــا  متــــوفرةمتــــوفرةالبشــــریةالم

غیر متوفرة
متـــوفرة جزئیـــا متـــوفرةدراســـات/مخططات

غیر متوفرة

 غیر مطلوبالمنفذةبناء قدرات الجهة
________________________مطلوب(حدد):

    غیر مطلوبمطلوب جزئیامطلوبدعم جماهیري

*مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفیذ 
ایجابیة: 

تقلیل المخالفات -
وتقلیلي فاقد شبكة المیاه-

تدابیر التخفیفلبیة:س

مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعیقات التي تواجه تنفیذ 
إجراءات التغلب علیهاالمخاطر/المعیقات

 -------------
*مكون البرنامج/المشروعلخارطة البعد المكاني
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مشروعمكون برنامج/ملخص
التطویر المؤسسي للبلدیةالبرنامج:GO\02\02الرقم:عمل موقف لسیارات االجرةمكون البرنامج/اسم 

مكان التنفیذالمشروعمكون البرنامج/خلفیة عن 
نسمة وتتوسط تجمع كبیر، إضافة الى موقع وسطي بین مدینتي نابلس وجنین.11000یبلغ عدد سكان البلدة حوالي 

سیارة اجرة تعمل إلى الخطوط الخارجیة إلى نابلس والى جنین  ، إضافة الى عدة باصات .27یوجد في البلدة 
متـر مربـع ووحـدة صـحیة مكونـة 200یوجد مساحة في وسـط البلـدة مناسـبة لعمـل الموقـف حیـث سـیتم عمـل مظـالت بمسـاحة 

قف وخط الدخول والخروج .من فتحتین مع مغسلة وحفرة صماء  وتخطیط الموقف لتحدید الموا

الساحة العامة
التاریخ المتوقع للبدء 

بالتنفیذ
6/2018شهر

مدة التنفیذ
4شهور

مكون أهداف
البرنامج/المشروع

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

األهداف التنمویة التي یعمل عدد المستفیدین المتوقع
على تحقیقها

تامین السرعة والسهولة 
لتنقل المواطنین من والى 
البلدة  وایجاد فرص عمل 

اضافیة

سائقون سیارات االجرة
طالب الجامعات والمدارس

سكان البلدة 

تعزیز المصادر المالیة للبلدیة 11000
وضمان استدامتها

التقدیریةوتكالیفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاریع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
البرنامج/المشروع

مكون البرنامج/المشروععناصر 
(بما في ذلك خدمات استشاریة، معدات، بضائع، ... الخ) 

حسب مراحله

التكلفة التقدیریة ($)
حسب سنوات الخطة

الرابعةالثالثةالثانیةاالولى




2500أعمال تركیب المظلة

2500انشاء وتشطیب الوحدة الصحیة
1500عمل حفرة صماء

500تخطیط المرافق
دوالر7000المجموع (باألرقام)

بعد وذمكون البرنامج/المشروعانمتطلبات األراضي (في حال
*مكاني)

*عملیة اإلدارة والتشغیل والصیانة

المشــروع لــیس األرض غیــر متــوفرة  األرض متــوفرة
بعد مكانياذ



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

أدرج ؟ اذا كــان نعــم بعــد مكــانيوذمكــون البرنامج/المشــروع هــل 
الخارطة

النعم

جهة التنفیذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد القسم/األقسام المعنیة)

القسم الهندسيوزارة المواصالت
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التمویل المقترحةجهة 
جهات أخرى (حدد)الهیئة المحلیة (حدد ما یلي)
------انمائیةبند الموازنة التي یندرج المشروع ضمنه: 

متـــوفرةمكـــون البرنامج/المشـــروعتكـــالیف تنفیـــذ 
غیر متوفرةمتوفرة جزئیا

 النعمهل تم الحصول على موافقتها المبدئیة؟

مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتیاجات الالزمة لتنفیذ 
 ــــوارد جزئیــــا  متــــوفرةمتــــوفرةالبشــــریةالم

غیر متوفرة
متـــوفرة جزئیـــا متـــوفرةدراســـات/مخططات

غیر متوفرة

 غیر مطلوبالمنفذةبناء قدرات الجهة
________________________مطلوب(حدد):

    غیر مطلوبمطلوب جزئیامطلوبدعم جماهیري

*مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفیذ 
ایجابیة: 

زیادة عدد المرافق العامة
 تسهیل وتنظیم حركة النقل
تحصیل رسوم وعائدات للبلدیة

تدابیر التخفیفلبیة:س

مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعیقات التي تواجه تنفیذ 
إجراءات التغلب علیهاالمخاطر/المعیقات

عدم التزام السائقین بالموقفالتنسیق مع مركز شرطة جبع بهذا الخصوص
*مكون البرنامج/المشروعلالمكانيخارطة البعد 
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الخرائط8.2
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التقریر التشخیصي8.3
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مقدمة. 1
مما ال شك فیه ان التخطیط هو العامل االبرز للنجاح في كل میادین الحیاة، ویعرف التخطیط بأنه تلك العملیة التي یتم 

ائل تحدید الوسو ،ووضع السیاسات واالستراتیجیات،بناء على دراسة وتحلیل الواقعتحدید االهداف المستقبلیةمن خاللها 
.المناسبة لتحقیق هذه االهداف

التغیر في ،لتغیر في القوانین والتشریعات، التغیر التكنولوجي، التغیر في السیاساتفي حالة التخطیط ااهمیة تبرز و 
، وأخیرا )(العادات والتقالید، التغیر في المعاییر واالتجاهات االجتماعیةلتغیر في طریقة المنافسةصادي، االنشاط االقت

.طبیعیة)المالیة و البشریة و الالتغییر في الموارد (

مل مثل للموارد، تحقیق التكااالوضوح الرؤیة وتحدید االهداف، استخدام تكمن فيوأهمیة التخطیط وفوائده ومخرجاته
.قعةذ واخیرا تخفیض المخاطر المتو ، السیطرة على مشاكل التنفیالولویات بما یتفق مع االحتیاجات، تحدید اقوالتنسی

تحلیل ص تشخیالویعكس التقریر،على التشخیص والتحلیل المتعمق للوضع الراهنالتنموي المحليالتخطیط یشمل و 
یجابیة هم القضایا السلبیة واالتحدید ا، و سلبیة واالیجابیةمن خالل تحدید المؤثرات الذلك، و الوضع الراهن في بلدة جبع

.وكذلك یحتوي على دلیل التجمع السكاني لبلدة جبع،حتیاجات واالولویاتمن ثم تحدید االو 

: ما مراحل التخطیط فهي خمسة مراحلا

جان قة ومن ثم تشكیل اللالمرحلة االولى: تنظیم وتحلیل ومن ثم التهیئة واالعداد یتبعه تحلیل وتحدید اصحاب العال
.حدید قضایا المجتمع ذات االولویةالمتخصصة لتنتهي المرحلة بتشخیص الوضع القائم وت

ن م؟ وتحدید االطار التنموي االستراتیجي تنتهي بتحدید االولویات المجتمعیة و الثانیة :  وهي این نرید ان نتجهالمرحلة 
.ثم تحدید رؤیة وأهداف المجتمع

وتنتهي بتحدید وتوصیف المشاریع ووضع خطط التنفیذ والمتابعة التنمویة ؟ او الخطة االثة : وهي كیف نصلالمرحلة الث
.بة الخطة وتحقیق شرعیتهاثم یتم كتا

.فیذ وبناء الشراكات وحشد المواردالمرحلة الرابعة:  تحضیرات التن

.حلة التقییم ثم التعدیل والتحدیثالمرحلة الخامسة: وهي مر 

التشخیصيالتقریرهدافا1.1
یهدف هذا التقریر الى تشخیص الوضع القائم لبلدة جبع وذلك من خالل تحلیل القطاعات التنمویة المختلفة وتحدید 

:ذات االولویة، على النحو التالياهم المؤشرات االیجابیة والسلبیة باالضافة الى االحتیاجات والقضایا التنمویة 

.ك للتجمع السكاني على وجه العموملكل القطاعات التنمویة وكذلتوفیر البیانات األساسیة -1
.جابیاته لجمیع القطاعات التنمویةتشخیص وتوصیف الوضع القائم بسلبیاته وای-2



5

شخیص (تتحدید المؤشرات الرقمیة والوصفیة لكل قطاع، وبالتالي تحلیل هذه المؤشرات لمعرفة این نحن االن-3
الوضع القائم).

كیز علیها ر تیاجات التنمویة لكل قطاع باالضافة الى القضایا التنمویة ذات االلویة والتي سیتم التتحدید أهم االح-4
.خالل المرحلة القادمة

.للسنوات القادمةوفیر القاعدة األساسیة للمعلومات والبیانات لوضع رؤیة وأهداف البلدة ت-5

لمشاكل والصعوباتا1.2
تطلب كادرا ضخمات، حیث ان هذه العملیةعملیة التشخیصتمة التي واجهمشاكل والصعوبات الجوعلى الرغم من ال

ا ضمن مجموعات متخصصة والتنسیق بینهاتترتیبمن وما یتصل بذلك، خطیط والمساعدینمن العاملین في فریق الت
ن التوضیح اوتوجیههم وشرح طبیعة العمل والمطلوب منهم وعقد اللقاءات الجانبیة وال شك ان المجهود االكبر كان 

ها في الوقت المحدد النجازوحلیومیةمشاكل الالولیس البحث في كل التنمویةاالحتیاجاتالمطلوب هو التركیز على 
. الخطة

لمهم ولعله من االقادمة. خطةخرج بها في التعن النوعیة والنتیجة التي سشرمؤ الحراك الكبیر والزخم الهائلاان هذ
علما ان ما وصلنا الیه كان وبحق تحفة فنیة ،ان اكبر بكثیر من النتیجة التي توصلنا الیهاكربما االشارة ان الطموح 

وكذلك الروح التي تمتع بها الفریق االستشاريفي اعدادها، ن من المجتمع المحلي وابدع فریق التخطیط والمشارك
خم العمل ز یر من النقاط المهمة والتي كانوالتنبیه على الكثوتواصله مشكورا على دعمه )ومزایامعالمائتالف شركتي (

للمجتمع الذي دعمنا وشد من ازرنا وخاصة اعضاء االلجان المتخصصة وذوي ، والشكر موصولیكاد ان ینسینا ایاها
.العالقة ولجان االولویات المجتمعیة

التشخیصيالتقریرملخص1.3
ب السلبیة ، حیث یعرض تحلیال تفصیلیا لكل الجوانالبلدةفيیستعرض التقریر التشخیصي لجبع جمیع المجاالت التنمویة

من و ،االت التنمیة على مستوى بلدة جبعواالیجابیة وكذلك االحتیاجات والقضایا التنمویة ذات االولویة لكل قطاعات ومج
عملیة تبار انغیر الممكن اجراء تخطیط استراتیجي تنموي بدون معرفة حال القطاعات التنمویة في البلدة وذلك على اع

االعالن . بدأت عملیة التشخیص بعد ان تممستقبل على الواقع الحالي للبلدةالتخطیط ال بد وان تستند في استشرافها لل
حیث ،والمختصین كال حسب مجاله وتخصصهعن تشكیل اللجان المتخصصة والتي شكلت من اهالي البلدة من الخبراء

:تضماربعة مجاالت تنمویة عامةص القطاعات التنمویة والتي تم تقسیمها الىباشرت اللجان المتخصصة بدراسة وتشخی

المیاه، الطرق والمواصالت، الصحة العامة والبیئة،االتصاالتو ةق: وتشمل (الطاالبیئة والبنیة التحتیة-1
.)النفایاتو ي وتصریف میاه االمطار، المیاه والصرف الصح
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التجارة والصناعة والخدماتالزراعة، الترفیه والسیاحة،،مالة والتوظیفلمحلي: ویشمل (العتنمیة االقتصاد ا-2
.)المساندة

ة الثقافالحمایة االجتماعیة والتمكین،، التعلیم، الصحة،التنمیة االجتماعیة: وتشمل (الخدمات االجتماعیة-3
.)السكنو ، والتراث،الریاضة

.)حوكمة المؤسساتو ارة الكوارث،ادوتشمل (التخطیط والتنظیم،:االدارة والحكم الرشید-4

) ؟ن االن(أین نحقطاعات التنمویة المختلفة في البلدة لضمان معرفة حقیقة الواقع الحاليللتم اجراء عملیة التشخیص 
حیث استندت عملیة التشخیص على تحدید مؤشرات لكل قطاع تنموي وكذلك المؤشرات االیجابیة والسلبیة من نقاط القوة 

یام فریق ، تال ذلك قهم القضایا التنمویة المتعلقة بهص والتهدیدات باالضافة الى احتیاجات كل قطاع واوالضعف والفر 
خیصي والذي اشتمل على مقدمة عامة،  منهجیة العمل، التخطیط االساسي بمراجعة تقاریر اللجان واعداد التقریر التش

اهمها قلة المعلومات وعدم توفر معلومات دقیقة في بعض والصعوبات التي واجهت اعداد التقریر والتي كان منالمشاكل
االضافة ، بصعوبات لدى فریق التخطیط االساسياالحیان وعدم وجود الطواقم المؤهلة للعمل وعدم تفرغها جسد بعض ال

تمل اشوقد . عة المهمتینحول طبیاالى تزامن اعداد الخطة االستراتجیة مع المخطط الهیكلي مما سبب التباسا وخلط
التقریر التشخیصي ایضا على اهداف التقریر والغایة منه كونه یجسد وثیقة رسمیة مرجعیة احصائیة لكافة المجاالت 

التنمویة في للبلدة. 

اما من حیث محتوى التقریر فقد انقسم التقریر الى قسمین رئیسیین اشتمل القسم االول من التقریر على تشخیص الحالة 
حیث المجاالت التنمویة الثمانیة حیث قامت اللجان المتخصصة وبإشراف فریق التخطیط بالدراسة من ةالعامة في البلد

ول ، حیث خرجت كل لجنة بتقریر توصیفي حلدة ولقطاعاته التنمویة المختلفةالمستفیضة والتحلیل العمیق لواقع الب
ات الى المؤثرات االیجابیة والسلبیة وٕاحتیاجباالضافة ،القطاع المذكور یتضمن خلفیة عن المجال ومؤشرات كمیة ووصفیة

اما القسم الثاني فضم المالحق والتي كان من ابرزها.ذلك قضایاها واالولویات التنمویةحسب القطاع المستهدف وكةالبلد
دلیل التجمع السكاني والذي اشتمل على معلومات تفصیلیة حول البلدة من حیث اعداد السكان وطبیعتهم ونشاطاتهم 

طبیعة البلد وموقعها الجغرافي وتضاریسها ومصادر المیاه الطبیعیة فیها وكذلك العیون واالبار ومعدالت سقوط االمطار و 
وطبیعة المناخ ودرجات الحرارة ومساحتها وبعض العادات والتقالید فیها وكذلك تاریخها وتراثها واالماكن التاریخیة فیها 

.احیة التراثیة والتاریخیة وغیرهامن النخاصة انها صنفت كثاني منطقة في جنین 
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لمحة عامة عن التجمع السكاني.2

صورة عامة للبلدة

موقع بلدة جبع في محافظة جنین
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لموقعا2.2
، وتحتل موقعا استراتیجیا حیث تتوسط 32,028وخط عرض 35,018تقع جبع (ضمن محافظة جنین) على خط طول 

كم، وتبعد عن 22ة  ، حیث تبعد عن جنین مسافجنین، طولكرم، طوباس،ین هي نابلسمحافظات في شمال فلسطأربع 
.دونم25,000. وتبلغ مساحتها اإلجمالیة حوالي كم25كم عن طولكرم وعن طوباس 25، وتبعد كم15نابلس 

ة وعجة من الشمال ، وتحدها عنزة والزاویة من الناحیة الشمالیة، وقریة الرامدها قریة صانور من الشمال الشرقيتح
لون، ث، وتحدها من الشرق میهر والفندقومیة من الجنوب الغربي، ومن الجنوب برقة و بیت امرینالغربي، وسیلة الظ

ومن الجنوب الشرقي یاصید.

) نسمة، فیما50,000(عشر قریة بمجموع سكان ال یقل عنهذا وتقع بلدة جبع وسط تجمع سكاني یتكون من اثني 
م، و جبل دبرون 730رتفع، وتتمیز بمرتفعاتها العالیة مثل جبل حریش حیث یرمت400البحر حوالي ترتفع عن سطح 

.م عن سطح البحر620

مناخال2.3
اخها واعتدال باعتدال منتمتاز جبع كمنطقة جنین

درجة 28-27دل فهي حارة نسبیا صیفا بمعطقسها،
8، فمعدلها حوالي، اما شتاءً 33مئویة وتصل الى 

، ونادرا ما تصل جة مئویة فهو معتدل البرودةدر 
.لذا فهي من المناطق قلیلة الثلوجللصفر 

وهي من المناطق متوسطة األمطار حیث یتراوح معدل 
ملم سنویا  400سقوط األمطار 

ئر جبع هو ، فببكثرة ینابیعها ومیاهها الجوفیةتشتهر
ابیعها عین الفوارة، عین الغربیة، عین الجوزة ومن أشهر ینمن اآلبار المشهورة ویسقي معظم التجمع قرى جنوب جنین

ي حالة " فث، ویمكن، ونبع الماجور، ونبع الطیب ونبع البصة إال أنها تشكو من سوء االستغالل والتلو عین الشرقیة
. عة الخضروات تكفي لسد حاجة البلداستغاللها " أن تشكل رافدا جیدا لزرا

حیث تحتوي على السهول والهضاب وكذلك الجبال، وهذا یعطیها میزة تنوع المزروعات، تتمیز جبع باختالف تضاریسها
، دونم2,000هأشجار اللوزیات وتشكل ما مجموع، وكذلكدونم5,000یتون وتشكل ما مجموعه وتكثر فیها أشجار الز 
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في جبع لهي من ابرز نقاطاإن خصوبة األراضي واتساعه. أما المناطق السهلیة فتزرع بالقمح والشعیر في الغالب
، وقد كانت تشكل في الماضي الدرع الحصین للبلد في مواجهة الفقر.القوة

تمتلك البلد شوارع تجاریة: األول من مفرق البلدیة حتى عین الشرقیة والثاني من مدرسة البنات الثانویة حتى البلدیة، و 
فت التجاریة وكذلك سوق الجمعة وباعة الخضار وكذلك مواقفتتركز فیها المحال،أو ما یعرف بالحارةةأما وسط البلد

. لسیارات العمومي ومكتب التاكسي

أن تنوع التضاریس وعلو جبالها واتساع مساحتها وكثرة میاهها الجوفیة وینابیعها یعطیها مقومات سیاحیة خاصة أنها 
م ، أو ما یعرف الیو فلسطین لمدینة نابلسقصر من شمال تعتبر من المناطق األثریة والقدیمة وكانت هي الطریق األ

م).ك15(المسافة بطریق جبع عصیرة

السكانددع2.4
نسمة وبنسبة 11,000یبلغ عدد سكان جبع حوالي 

الشبابیة تجمعاتوهي من ال%51ذكور تصل الى
تصل الى 65الذین تقل اعمارها عن حیث أن نسبة

—5لسكان من عمر انسبة فیما تصل و ،96.1%
.%27الى14

ة، ، عالونة، السالطنأما عائالت البلد فتضم فشافشة
،  ، حمامرةغنام مالیشة، جرار،سالمةخلیلیة،
. ابو عون،فاخوري

لدیوانیات اومن الجدیر بالذكر أن دور العائلة ضئیل في البلد ولهذا تختلط األنساب في جبع لدرجات كبیرة وال تنتشر
كذلك یتراوح عدد األسر ، وكذلك في بیوت األجر والمناسبات.هر اجلي مظاهرها في حفالت الزواجظالعائلیة تبعاً لذلك، وت

. وحدة2,200وعدد الوحدات السكنیة 1,950فیها حوالي 

لتعلیما2.5
بة ها نس، وبمدارس منذ عشرینیات القرن الماضيیحظى قطاع التعلیم في جبع باهتمام بالغ منذ القدم ووجدت فیها ال

وجد وی، إال أن سوء األحوال االقتصادیة حال دون إكمال الكثیر منهم للدرجات العلیا.عالیة من حملة الشهادات الجامعیة
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لدیة تخدم قاعة الب، ومركز للتعلیم المستمر، وعادة ما تسللذكور وعدد من ریاض االطفالست مدارس نصفهافي البلدة 
ویالحظ ان التوزع الجغرافي.، مقابل اجرالتخصصات من قبل متخصصیني مختلفمحاضرات تقویة فالعطاء الطلبة

.وتصنیفها بحاجة الى اعادة تقییمللمدارس 

القتصادا2.6
تعتبر جبع من البلدات ذات الدخل مستوى الدخل:

المنخفض جدا حیث تصل نسبة العاطلین عن 
قامت بها لجان حسب إحصائیات%23الى العمل 

عند تشخیصها للوضع القائم العمل التخصصیة 
بحاجة لجهود وهي نسبة عالیة جدا ولذا فهي

أما مصدر الدخل الرئیسي .جبارة للتغلب علیها
ط داخل الخالعمل في في الوظیفة الحكومیة و فهو 

.االخضر

استثناء یر بوالتي شهدت انكماشا حادا بعد تدهور اإلنتاج الزراعي وتذبذبه الكب،دخلمصدرثاني اهم الزراعةوتعتبر 
200لبنیان له واقتالع أشجار الزیتون (یبلغ متوسط إنتاج الزیت زیت الزیتون والذي یشهد أیضا انكماشا بسبب غزو ا

الفصلالخطة اإلستراتیجیة لمحافظة جنین فياشارت لذلك كما ،الزراعة من ضمن البطالة المقنعةوتعتبرطن سنویا)،
االقتصادیة.المتعلق بقطاع االقتصاد والتنمیة

من دراسة (:وقد نوهت الخطة المذكورة الى انه
خصائص الفقر في الضفة الغربیة نجد أن أعلى نسبة 
فقر كانت بین من یعتمدون على الزراعة كمصدر 

حیث ،ونسبة هؤالء مرتفعة في جنینرئیسي للدخل،
، مما یعني من األیدي العاملة%27ل الزراعة تشغ

ن مافظة جنین سیكون األكبرأن مؤشر الفقر في مح
، وهو ما یؤكده بین المحافظات في شمال الضفة

. )%24-20الفلسطینیة بحوالي متوسط إنفاق واستهالك األسرة في المحافظة والذي یقل عن المتوسط العام لألراضي
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مكن أن كس سلبا علیها ویال تزید عن االثنین ولكنها تعاني من شح المیاه وغالء أسعاره مما انعوجد دفیئات زراعیةوت
تلعب دورا جیدا في حالة استثمار مصادر المیاه الطبیعیة وكذلك إنشاء نواة لحسبة في البلد وخاصة أن هناك كثافة 
سكانیة كبیرة سواء كانت في البلد أو في القرى المجاورة، وتعاني الزراعة من مشاكل ترك االراضي الزراعیة و عدم توفر 

اضافة الى مشاكل تقسیم االرض واالرث.االبار االرتوازیة 

بسبب وجودها داخل رأس من الغنم ولكن4,500حوالي یوجدتمتاز جبع بوفرة ثروتها الحیوانیة حیث : الحیوانیةالثروة
األحیاء السكنیة وعدم وجود بركسات لها خارج البلد یقلل من آثارها االیجابیة وتصبح ذات اثر محدود على محاربة 

.ثروة الحیوانیة وصناعة منتجاتهاوخاصة أنها ما زالت تعتمد على األسالیب القدیمة في تربیة الالبطالة

" تجار من خارج البلد " حیث یضیعلعدة أسباب منها التحكم الخارجيوذلكأما قطاع الدواجن فیعاني الكثیر من المشاكل
ئل لألسعار سواء للصوص بعمر یوم أو الدجاج البالغ أو ، وكذلك التذبذب الهاد بین وسائط النقل من وٕالى البلدالمردو 

.أسعار األعالف، كل ذلك تالقى مع محدودیة رأس المال وعجزه عن تحمل الخسائر

نخفاض ابسبب انتشار البقاالت الصغیرة و : قطاع التجارة في جبع یعاني من وضع سيء وذلكوالصناعيالتجاريالقطاع
تفاع االسعار وبالذات المحروقات، وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الصناعي حیث شهدت البلد القدرة الشرائیة للمواطن  وار 

، وقد اكتشف مورد للحجر الطبیعي والرخام والذي لم یستطع لبلدتوقفا لمصانع كان من المفروض أن تكون معلما ل
فائقة حجر والرخام هو من األصنافهذا الالمواطن استثماره لغیاب رأس المال الالزم لذلك، ومن الجدیر بالذكر أن 

الجودة.

الت ، فانه سیبقى یعاني بسبب قلة التسهیذا القطاعبات االقوى للنهوض بههي من المتطلالكهربائیةوحیث ان الطاقة
.الممنوحة للمستثمرین من قبل شركة الكهرباء الخاصة الربحیة

:ما یليالبلدةمستوىعلىالموجودةالمؤسساتتشمل 

ةالبلدی-1
الجمعیة الخیریة -2
النادي الریاضي -3
جمعیة سیدات جبع-4
فرع الهالل االحمر-5
شركة كهرباء جبع المساهمة-6
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تشخیص المجاالت التنمویة. 3
االدارة والحكم الرشید3.1
االدارة وحوكمة المؤسسات3.1.1
:  ة اللجنة/منسق

زیاد محمد سعید عالونة.1

األعضاء: 

عبد الرحمن محمد غنام.1
الب حمورطارق ط.2
عادل ابراهیم شریم.3
قاسم محمد فشافشة.4

خلفیة عن المجال:

للهیئة على اســــاس تم تشــــكیل اول ادارة وقد.1997العام تاســــســــت منذ حیث،من الهیئات المحلیة المســــتحدثةبلدیة جبع
، وتعتبر محلیة في الوطنانتخاب للهیئات العند اجراء اول عملیة 2006، حیث اســــــتمر هذا التمثیل حتى عام التمثیل العائلي

هي اللجنة الرابعة منذ تاسیس البلدیة.نة الحالیة المنتخبة اللج

طق ووجود الهیئة ضمن المنا،م امتالكها لخدمة توزیع الكهرباءنظرا لعد،نذ تاسیسها تعاني من قلة المواردكانت البلدیة  وم
جزئي على تطبیق القوانین واالجراءات التي من شــانها رفع اثر ســلبا ولو بشــكل ا، ممنفة (ج) حســب االتفاقات الموقعةالمصــ
.ین مستوى الدخل وزیادة المواردوتحس

عكس االمر  ان،ونظرا لتدني عدد الموظفین العاملین في الهیئة المحلیة وعدم توفر القدرة المادیة الالزمة لتعیین اعداد اضــافیة
.ویر االداء لدى الهیئةتحسن من تطعلى اعداد هیكلیة نموذجیة وبكفاءة عالیة 

) التقریر النهائي لتقییم البناء المؤسسي للبلدیة2ویبین الملحق رقم(

المصدرالقیمة)1(المؤشر (كمي)
ـــــة  ـــــم ـــــی ـــــق ال

یة /القیاســـــــــ

)2(المرجعیة

التقییم

ضعیفمتوسطجید

یئـــــة  ه ل في ا لموظفین  عـــــدد ا
المحلیة

×25البلدیة17

×7البلدیة2نوظفیعدد الدورات التدریبیة للم
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×%90البلدیة%35معدل الجبایة

×10البلدیة3عدد المشاریع المدرة للدخل

×3البلدیة0عدد السیارات المملوكة للبلدیة

×4البلدیة4عدد الجلسات الشهریة للمجلس

عـــدد رخص البنـــاء الصــــــــــــادرة 
شهریا

×7قسم التنظیم2

عـــــــــدد االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــات
الجماهیریة/سنة

الـــــعـــــالقـــــات 3
العامة

6×

عــــدد الشـــــــــراكــــات مع القطــــاع 
الخاص

×3البلدیة0

التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

ـــمـــع تواصل الهیئة مع المجتمع ـــمـــجـــت ال
المحلي

متوسط

التي یتقدم بها المواطنین للهیئة عدد ونوع الشكاوى
المحلیة في مختلف المجاالت

الـــــعـــــالقـــــات 
ةالعام

متوسط

ضعیفالبلدیةبالقوانین واالنظمةااللتزام العام من قبل المواطن

تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص):/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االیجابیة (نقاط القوة 

.وجود هیئة محلیة منتخبة حدیثا ومشكلة بالمشاركة.1
.یئات المحلیةوضوح تام في القوانین واالنظمة في اله.2
.المجتمع شاب ومشارك.3
.یعمل المجلس بمبادئ الحكم الرشید.4

المؤثرات السلبیة (نقاط الضعف/التهدیدات):

.التقسیم االداري للمناطق المتعددة في حدود الهیئة المحلیة.1
.قدم القوانین واالنظمة وتعدد مرجعیاتها.2
.عدم وجود تعاون بین الهیئة والمؤسسات االخرى.3
.زام المواطن بدفع التزاماته عدم الت.4
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أهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا المجال
.ضعف البنیة االساسیة وقلة الموارد.1
.ضعف التقییم والمتابعة.2
.ضعف ثقة المواطن بالهیئة المحلیة.3
.ضعف قیام لجان الهیئةالمحلیة بمهامهم.4

أهم القضایا األساسیة االیجابیة في هذا المجال
.ابلیة الموارد المالیة للتطویرق.1

سنة (فترة اإلطار التنموي):16االحتیاجات/االولویات ألربع سنوات (فترة الخطة) و

.عقد دورات تدریبیة للموظفین ولمختلف االقسام.1
.تركیب عدادات میاه مسبقة الدفق.2
.شراء شركة الكهرباء.3
.وشقق سكنیة لالجاربناء مخازن للبلدیة .4
.تجهیز موقف للسیارات العمومیة.5
.شراء سیارة خدمات للبلدیة.6
.تفعیل سیاسة براءة الذمة.7

انعكاس البعد المكاني (خرائط):
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مجال التخطیط والتنظیم3.1.2

ة اللجنة:  /منسق

ماهر نمر حمامرة.1

األعضاء: 

محمود شحادة.1
احمد حسني خلیلیة.2
سعید احمد عالونة.3
اطمة حمورف.4

خلفیة عن المجال: 

تمتاز بلدة جبع بموقعها المتمیز حیث تقع على تلة مرتفعة تتوســـــــــط مدینتي نابلس وجنین وهذا ما یعطیها موقع الربط بین 
نسمة ، بینما )10,835(2016الشمال والجنوب، وتعتبر جبع من البلدات الكبیرة مساحة وسكانا حیث بلغ عدد سكانها عام 

) كم مربع .25.000تها (تبلغ مساح

، كما تمتاز البلدة بوجود مســاحة من األحراش من مســاحة أراضــي البلدة)%40یشــكل االســتخدام الزراعي في البلدة حوالي (
. مســـــــاحة المخطط الهیكلي) من %25) وبالمقابل تشـــــــكل المناطق المبنیة (ســـــــكن/تجاري/خدمات) حوالي (%5.5(حوالي

) من المخطط الهیكلي، أما المناطق التي تقع %77ل حوالي (وبالنســـبة للمناطق المفتوحة المخصـــصـــة ألغراض البناء فتشـــك
شكل عائقًا أمام التوسع العمراني.)، مما ی%10)  فتبلغ نسبتها حوالي (جتحت سیطرة االحتالل اإلسرائیلي (مناطق مصنفة 

هذا بال ة والتنظیمیة، و تعاني البلدة من عشــــوائیة في التطور العمراني بســــبب وجود المباني الســــكنیة قبل المخططات الهیكلی
شــك أدى إلى ظهور عدد من المشــاكل المتعلقة بعشــوائیة اســتخدامات األراضــي والخدمات العامة وســوء توزیعها، وما یترتب 
على ذلك من مشاكل مرتبطة بشبكة الطرق والمواصالت ومرافق البنیة التحتیة األخرى. كما تعاني األحیاء السكانیة في البلدة 

نب ، إلى جاالوعي لعملیة  التخطیطحیاء والتجمعات الســـــكانیة الفلســـــطینیة األخرى من ضـــــعف أو حتى غیاب كغیرها من األ
غیاب المشـــاركة المجتمعیة تجاه قضـــایا التخطیط والتنظیم. وكذلك غیاب آلیات ووســـائل حمایة المخططات الهیكلیة وتنفیذها 

ة في الوطن من عدم مالئمة أنظمة وقوانین التخطیط والتنظیم لواقع بدقة. كما تعاني بلدة جبع كمثیالتها من الهیئات المحلی
التجمعات الســكانیة إلى جانب غیاب اآللیات والســیاســات التنفیذیة لها. كذلك تواجه بلدة جبع العدید من المعیقات التي ترتبط 

نعدام في توفر اإلمكانات المالیة بضـــعف الكادر المؤهل، وغیاب المرجعیة القانونیة الواضـــحة. باإلضـــافة إلى ضـــعف أو حتى ا
لتنفیذ كثیر من البرامج والمشــــــاریع، وغیاب الكوادر والتجهیزات الفنیة لدیها. كما یوجد ضــــــعف واضــــــح في مســــــتوى الوعي 

والجداول التالیة  تلقي الضــــــوءوالموازنات التي تقوم بها البلدة. والمشــــــاركة المجتمعیة في تحدید االحتیاجات وٕاعداد الخطط 
التخطیط والتنظیم في  بلدة جبع.أهم المؤشرات ذات العالقة بموضوع على
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المصدرالقیمة)1(المؤشر (كمي)
ـــــة  ـــــم ـــــی ـــــق ال

یة /القیاســـــــــ
)2(المرجعیة

التقییم

ضعیفمتوسطجید

6000البلدیة4087نم)و (دمساحة المخطط الهیكلي

2650)2الكثافة السكانیة (شخص/كم
لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 

لبناء المحلیةوا


بة  بالنســـــــــ األراضـــــــــي الزراعیة/
لمجموع أراضي جبع

10000
نمو د

لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 
والبناء المحلیة

19000
نمو د

الـــــمـــــنـــــاطـــــق الـــــمـــــبـــــنــــــیــــــة 
دونم(سكن/تجارة/خدمات)

1021.7
5

لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 
4087والبناء المحلیة

المســــاحات المخصــــصــــة نســــبة 
ضــــــــــمن المخطط للبنـــــاء (أ)

الهیكلي
41.12

%

جــنـــــة الــتــنــظــیــم لــ
والبناء المحلیة

المســــاحات المخصــــصــــة نســــبة
ضـــــــــمن المخطط للبنـــــاء (ب) 

الهیكلي

23.97
%

لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 
والبناء المحلیة

المســــاحات المخصــــصــــة نســــبة
ضـــــــــمن المخطط للبنـــــاء (ج) 

الهیكلي

12.03
%

لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 
والبناء المحلیة

المســــاحات المخصــــصــــة نســــبة
ن المخطط ضــــممناطق خضــــراء

الهیكلي
0.29%

لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 
والبناء المحلیة



المســــاحات المخصــــصــــة نســــبة
لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم %1.31ضمن المخطط الهیكليتجاري

والبناء المحلیة


المســــاحات المخصــــصــــة نســــبة
لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم %5.5ضمن المخطط الهیكليأحراش

والبناء المحلیة
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المســــاحات المخصــــصــــة نســــبة
ضـــــــــمن المخطط نــاطق اثریــةم

الهیكلي
1.0%

لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 
والبناء المحلیة

المســــاحات المخصــــصــــة نســــبة
%1.47ضمن المخطط الهیكليللمدارس

لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 
والبناء المحلیة



المســــاحات المخصــــصــــة نســــبة
%0.28ضمن المخطط الهیكليللمقابر

جــنـــــة الــتــنــظــیــم لــ
والبناء المحلیة



المســــاحات المخصــــصــــة نســــبة
ضـــــــــمن المخطط امالك بلـــدیـــة

الهیكلي
0.3%

لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 
والبناء المحلیة



المســــاحات المخصــــصــــة نســــبة
ضـــــمن المخطط للثروة الحیوانیة

الهیكلي
1.8%

لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 
والبناء المحلیة



25,000)دونمالمساحة الكلیة لألراضي (
نمو د

لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 
والبناء المحلیة



0وجود تصویر جوي حدیث
لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 

1والبناء المحلیة

مخططات هیكلیة مصـــادق وجود
1علیها

لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 
1والبناء المحلیة

0مخططات تسویة أراضيوجود
لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 

1والبناء المحلیة

األراضــــــــــي تحـــــت الســــــــــیـــــادة 
م لــجــنـــــة الــتــنــظــیــ%10)جاالسرائیلیة والمصنفة (

0والبناء المحلیة


التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

ســـــــــتخدامات لالتطبیق قوانین االســـــــــتمالك 
العامة

لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 
والبناء المحلیة

ضعیف

االراضـــــي داخل المخطط اســـــتخدامات وزیع ت
الهیكلي 

لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 
والبناء المحلیة

ضعیف
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ي مرانااللتزام بــالمخطط الهیكلي (االمتــداد الع
على األراضي الزراعیة)

لــجــنـــــة الــتــنــظــیــم 
والبناء المحلیة

ضعیف

تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص):/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االیجابیة (نقاط القوة 

توفر الخدمات األساسیة (التعلیم، الصحة، البنیة التحتیة) في البلدة..1
اضي الجبلیة والمفتوحة المالئمة للتوسع في المخطط الهیكلي والعمراني.وجود مساحات واسعة من األر .2
وجود مخطط هیكلي مصادق علیه..3
.خلو المنطقة من المستوطنات.4
وجود نظام للهیئات المحلیة حدیث..5
وجود بناء هیكلي واضح للبلدیة..6

المؤثرات السلبیة (نقاط الضعف/التهدیدات):

إعداد المخططات. قلة األجهزة والمعدات الخاصة ب.1
ألراضي.لتفتت ملكیة االراضي وعدم توفر تسویة ملكیة .2
نقص الملكیات العامة..3
.شوائي والتعدیات على حرم الشوارعالبناء الع.4
ضعف الكوادر المؤهلة واإلمكانات الفنیة في مجال التخطیط العمراني..5
نقص في عدد الكادر الهندسي..6
.صصة في مجال التخطیط والتنظیمعدم وجود برامج تدریبیة ومؤسسات متخ.7
عدم وجود تخمین لألراضي وتسویة لجذر البلدة..8
.الوضع المالي السیئ للبلدیة وارتفاع المدیونیة.9
ضعف المخطط الهیكلي لالحتیاجات المستقبلیة..10
.عدم وجود تصویر جوي حدیث.11
.عدم وجود نظام شكاوى.12

أهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا المجال
.مع الملكیات الخاصة واالحتیاجات العامةمالئمة المخطط الهیكليضعف .1
.ضعف البناء المؤسسي.2

أهم القضایا األساسیة االیجابیة في هذا المجال:
.وضوح الهیكلیة التنظیمیة للبلدیة.1
.اتساع مساحة االراضي ومالئمتها للتطویر.2
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نم.و د4087(*) : مساحة المخطط الهیكلي البالغة 

(فترة اإلطار التنموي):سنة 16االحتیاجات/االولویات ألربع سنوات (فترة الخطة) و

شراء أجهزة ومعدات مساحة وطابعات..1
تفعیل الرقابة القانونیة على عملیات البناء وٕاعطاء التراخیص..2
تخصیص اراضي ممتلكات عامة..3
برامج تدریبیة متخصصة. .4
تخطیط وٕانشاء إسكان میسر..5
ث للمخطط الهیكلي.واعادة النظر بتقسیماتها من خالل عمل تحدیاالستخدام المتوازن لألراضي.6

انعكاس البعد المكاني (خرائط):
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مجال االمن وادارة الكوارث3.1.3
ة اللجنة:/منسق

ناصر محمد توفیق عالونه.1

األعضاء:

امجد محمود فشافشة.1
زیاد محمد سعید عالونة.2
مالك وائل عالونة.3
حمد عارف غنامعبد الرحمن م.4

خلفیة عن المجال :

ذلك لعن خمسون ألف نسمة ضمن محافظة جنین،سكانهایزید عدد لمجموعة من الهیئات المحلیة اتتوسط بلدة جبع تجمع
على دورات متعددة في هذا ســـیارة واحدة وخمســـة عشـــرة عنصـــرا مدربین وحاصـــلینیضـــمللدفاع المدني اتم توفیر مركز فقد 

.  المجال

. اخیرا یمكن االشـــارة الى ان بلدة جبع للشـــرطة یخدم جزء من التجمعات المجاورة للبلدةیوجد على مســـتوى البلدة مركز كذلك 
بشــــــكل عام غیر مجهزة لمواجهة الزالزل والكوارث الطبیعیة، االمر الذي یعني ضــــــرورة تالمحیط بها ما زالةالقرویاوالتجمع

یة بما یمكن من تحســــین واقع ادارة االمن والكوارث ر زمة وارفاده باالحتیاجات الضــــرو االهتمام بهذا القطاع واعداد الخطط الال 
كاحدى المجاالت ذات االهمیة الكبرى.

المصدرالقیمة)1(المؤشر (كمي)
القیمة 
/القیاسیة
)2(المرجعیة

التقییم

ضعیفمتوسطجید

شرطةمركز1شرطةمركزوجود
جبع

1

شرطةمركز15رطةالشأفرادعدد
جبع

25

الدفاعمركز1مدنيدفاعمركزوجود
المدني

1

الدفاعمركز1االطفاءسیاراتعدد
المدني

2
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المـــــدنيالـــــدفـــــاعكوادرعـــــدد
المؤهلة

45المدنيالدفاع15

الدوراتفيالمشــــــــــاركینعدد
واالسعافبالطوارئالخاصة

40المدنيالدفاع15

الدفاعمركز1وطوارئاسعافمراكزوجود
المدني

5

ـــــدوراتعـــــدد ـــــمـــــواجـــــهـــــةال ل
الدفاعطاقم/الكوارث

الدفاعمركز3
المدني

5

التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

ةرافعماء،تنكاطفائیة،جرافات،حدیثة،المعداتجید المدنيالدفاعالمدنيالدفاعمعداتحالة

شـــــــــرطــةمركزالشرطةمراكزعملوتغطیةانتشار
جبع

كاملبدوامشرطةمركزیوجدجید 

قســــــــم/البلدیةالمدنيالدفاعمبنىحالة
األبنیة

مستأجر/جیدةبحالة

متوسط، وبحاجة لتامین طرق سهلة وامنة وسریعةالبلدیةالحركة وسهولة الوصول

تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص):/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-بیة (نقاط القوة المؤثرات االیجا

.اشغال وزارة الصحة لمبنى مركز مسقط  وهو قابل الستیعاب خدمات متعددة نظرا لسعته.1
.نتیجة توسط البلدة للتجمع القرويوجود مركز شرطة ومركز دفاع مدني .2
وجود كادر متخصص ومؤهل لاللتحاق بمركز اإلسعاف/حین وجوده..3
.فال50المجاور حواليوالتجمع القروينسمة11,000البلدة سكان عدد .4
.ساعات8وجود سیارة إسعاف بدوام .5
.حدیث للشرطة واسع وقابل الستیعاب اعداد وفروع امنیة متعددةوجود مبنى .6
.العادة التنظیم والتخطیط نظرا لقلة الكثافة السكانیةسهولة وقابلیة المنطقة.7

اط الضعف/التهدیدات):المؤثرات السلبیة (نق

عدم وجود مركز إسعاف وطوارئ..1
عدم وجود قسم طبي وطواقم اسعاف وطوارئ..2
ساعات یومیا.8دوام سیارات االسعاف .3
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أهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا المجال
.ضعف طواقم اإلنقاذ واإلسناد واإلسعاف بحال وجود كارثة.1
.یاهعدم توفر مصدر دائم وسهل للتزود بالم.2
.التاخیر النسبي للوصول لموقع الحدث نظرا لضعف حالة الطرق.3

أهم القضایا األساسیة االیجابیة في هذا المجال
.توفر العنصر البشري المدرب والمؤهل (متطوعین).1
.موقع البلدة المتوسط للتجمع العام في المنطقة.2

:رة اإلطار التنموي)سنة (فت16(فترة الخطة) وربع سنواتاالحتیاجات/االولویات أل 

دورات في اإلسعاف األولي والسالمة المنزلیة وٕاطفاء داخل المنازل لطواقم الدفاع المدني..1
سیارة إطفاء إضافیة بسلم ..2
ساعة.24دوام كامل لسیارة اإلسعاف .3
كوب تابع للدفاع المدني.50خزان ارضي سعة .4
.معدات إنقاذ ضروریة لعمل مركز الدفاع المدني .5
.الطرق وتوسعتها لتامین سرعة الحركة والوصولتاهیل .6

انعكاس البعد المكاني (خرائط):
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البیئة والبنیة التحتیة 3.2

مجال المیاه3.2.1
ة اللجنة:/منسق

محمد جمیل غنام.1
األعضاء:

كمال جمیل سالمة.1
قاسم محمد فشافشة.2
فاتن زیاد غنام.3
ولید شحادة خلیلیة.4

خلفیة عن المجال:

ني قطاع المیاه في بلدة جبع من مشــاكل عدیدة ، تكاد تكون متشــابهة إلى حد المقاربة أو هي نفس المشــاكل التي تعاني یعا
منها بلدات محافظة جنین وباقي بلدات ومحافظات الوطن األخرى. 

وتم تطویر ین،انش) وبتمویل جزئي وتبرع من المواطن4.0-0.5وبأقطار تتراوح بین (1994تأســـــســـــت شـــــبكة المیاه عام 
انش) وبتمویل من الصـــــــــندوق العربي 4.0-2.0بأقطار تتراوح بین (، 2011\2010عام (%70)وتأهیل معظم الشـــــــــبكة 

وتقدر ،(%30)من الشـــــــــبكة حوالي ما تبقىرحیث أن البلدة تحتاج إلى تأهیل وتطوی، لإلنماء االقتصـــــــــادي واالجتماعي
3) م60,000إلى حوالي (العجز السنويسنویا، ویصل3) م200,000نزلیة بحوالي (ة من المیاه الماالحتیاجات الحالیة للبلد

ســنویًا، إضــافة إلى ذلك فان األحیاء التي یوجد بها شــبكة میاه قدیمة تعاني من عدة مشــاكل، أهمها ارتفاع نســبة الفاقد في 
،التي أصــــبحت بحاجة إلى إعادة تأهیلوذلك نتیجة إلهتراء وتقادم هذه الشــــبكة%35هذه الشــــبكة والتي تصــــل إلى حوالي 

تدني و إضافة إلى ذلك فان هناك عدة مشاكل في إدارة هذه الشبكات، تتمثل في رداءة وقدم عدادات المیاه وانخفاض الضغط،
ســاعات الضــخ ما یؤدي إلى شــح كمیة میاه الشــرب وخاصــة في فصــل الصــیف، وقلة نســبة تحصــیل أثمان المیاه، وضــعف 

، لذلك فان هذا القطاع بحاجة إلى عدة مشاریع واستثمارات للنهوض به إلى المستوى المطلوب.عملیات الصیانة

والجداول التالیة  تلقي الضــوء على أهم المؤشــرات ذات العالقة بموضــوع المیاه ضــمن أرقام ونســب مئویة على مســتوى بلدة 
جبع :
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المصدرالقیمة)1(المؤشر (كمي)
القیمة 
/القیاسیة

)2(رجعیةالم

التقییم

ضعیفمتوسطجید

لدیهمالذینالســــــــكاننســــــــبة
المخططحدودداخلمیاهشبكات
.الهیكلي

%100البلدیة99%

المتوفرةالمیاهكمیةمتوســـــــــط
.)لتر(الیومفيالواحدللفرد

100البلدیة60

یزیدالذینالســـــــــكاننســـــــــبة
.یومیاً لتر50عناستهالكهم

%100لدیةالب30%

لدیهمالذینالســــــــكاننســــــــبة
متواصـــــلوضـــــخمیاهشـــــبكات

.البلدةحدودداخل

%100البلدیة15%

المناطقفيالمیاهسعرمتوسط
الـمـكـعـــــبتـرلـمـلـالـمـخـــــدومـــــة

.بالشیكل

4.5البلدیةشیكل6

المناطقفيالمیاهسعرمتوسط
المكعـــبللمترالمخـــدومـــةغیر

.بالشیكل

7لبلدیةاشیكل20

منالفــاقــدنســـــــــبــةمتوســـــــــط
.الشبكات

0البلدیة35%

البلدیة1800.االشتراكاتعداداتعدد

3البلدیة2.المستخدمةالمیاهخزانات
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البلدیة17.كم/المیاهتوزیعشبكةطول

التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

الشبكةمن%70حواليتغییربسببجیدةالبلدیةلهیكلياالمخططحدودداخلالشبكةحالة

تطویرإلىوبحاجهالمطلوببالغرضتفيالالبلدیةالحالیةالخزاناتحالة

قانونیاالفاعلینومالحقةمتابعتهایتمالبلدیةبالعداداتوالتالعبالسرقاتمكافحة

وتحسینتطویرإلىاجةبحدقیقةغیرقدیمةعداداتالبلدیةالمیاهعداداتنوعیة

) عدادات دفع مسبق 40%(

) عدادات سرعة قدیمة 60%(

بعض القطع غیر متوفرةالبلدیةعالمستودفيالشبكةلصیانةولوازمقطعتوفیر

المیاهلقسمومعداتسیاراتیتوفرالالبلدیةمبالقسخاصةوسیارةالالزمةالمعداتبعضتوفیر

تجمعاتلســـــــبعواحدةبئروجودبســـــــببكافیةغیرالبلدیةالغربیةالضفةمیاهدائرةمنالمیاهحصة
سكانیة

ینقوانوجودلعدمالمیاهفواتیرمعظمتحصـــــیلیتمالالبلدیةالمیاهفواتیرتحصیل
.المواطنینبعضوعيوعدمإداریة

لحتال االوسیاسةالضخوضعفوجودلعدمكافیةغیرالبلدیةالصیففيالشربمیاهكفایة

المتعلقةاألمورمتابعةعلىالقائمالفنيالطاقم
المیاهبشبكة

الفنيالكادروتجهیزوتطویرالكادرإعدادزیادةالبلدیة

وأنواعالفئــاتلجمیعوثــابــتموحــدالتعرفنظــام
االشتراكات

للجمیعموحدالبلدیة

ازنةالمو فيبازدیادالبلدیةالتشغیلیةوالتكالیفالصیانةتكالیف

عاديوجردمحوسبةموجودةقاعدةالبلدیةیاهالمقطاعفيللمشتركینمحوسبةبیاناتقاعدة

تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات
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الفرص):/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االیجابیة (نقاط القوة 

وجود شبكة جیدة وحدیثة في جزء من البلدة..1
.وتأهیلهادمات وتطویر الشبكة الرغبة في تحسین مستوى الخ.2
وجود دراسات نظریة مع مخططات توجیهیة الحتیاجات السكان من الشبكة..3
وجود مصادر طبیعیة قد تشكل بدائل لمصادر المیاه(عیون وینابیع) في حال تم تأهیلها واالستفادة منها..4
وجود تصمیم لألجزاء المتبقیة من الشبكة بحاجة الى صیانة ..5

سلبیة (نقاط الضعف/التهدیدات):المؤثرات ال

عدم توفر قطعة ارض لخزان میاه إضافي..1
أةمهتر ووجود جزء من الشبكة قدیم.2
نقص في عدد الكادر الهندسي والفني لتغطیة احتیاجات هذا المجال..3
عدم وجود سیارة متفرغة وخاصة بقسم المیاه..4
ي التسبب في نقص میاه الشرب للمواطنین.استخدام بعض المواطنین میاه الشرب كمیاه للزراعة وبالتال.5
عدم وجود دراسات مائیة وبالتالي یتم تحدید االحتیاجات بناءا على الخبرة المتواضعة..6
عدم ضخ المیاه المباشر على الشبكة باستمرار..7
ارتفاع تكلفة المیاه وتدني نسبة تحصیل قیمة الفاتورة..8
برابیش بالستیكیة غیر مطابقة للمواصفات .معظم المشتركین في البلدة یتم تغذیتكم بواسطة.9
القوانین الحالیة تمنع قطع خدمات المیاه عن غیر الملتزمین بالتسدید..10
عدم وجود آلیات لتحصیل قیمة الفواتیر..11
ضرورة الموافقة اإلسرائیلیة المسبقة لتوفیر مصادر مائیة جدیدة وزیادة كمیة الضخ..12
وعدم االهتمام بها.االستخدام الجائر للینابیع الموجودة.13

أهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا المجال
نقص مصادر وكمیات المیاه. .1
ضعف البنیة التحتیة المتعلقة بخدمات المیاه.2

أهم القضایا األساسیة االیجابیة في هذا المجال

.وجود دراسات فنیة جاهزة لتحقیق االهداف.1
.تفاعل المجتمع مع القضایا المائیة.2

:سنة (فترة اإلطار التنموي)16(فترة الخطة) وربع سنواتتیاجات/االولویات أل االح

إعادة تأهیل الجزء المتبقي من شبكة المیاه ..1
توسعة الشبكة لتشمل مناطق جدیدة..2
توفیر قطع ولوازم لصیانة الشبكات . .3
توفیر معدات وسیارة خاصة لقسم المیاه ..4
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فع لتغطیة كافة االشتراكات.استكمال تركیب عدادات میاه مسبقة الد.5
زیادة عدد الكادر الفني وتطویره ..6
زیادة حصة البلدة من میاه الضفة الغربیة ..7
البحث عن مصدر إضافي لمیاه الشرب..8
إیجاد واستمالك ارض لخزان إضافي..9
تأهیل الینابیع وضخها للخزان الرئیسي وتجمیعها لالستفادة منها..10

:انعكاس البعد المكاني (خرائط)
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مجال الطرق والمواصالت3.2.2
ة اللجنة:/منسق

خمیس أنیس عالونه.1
األعضاء:

محمد جمیل غنام.1
فاطمة عبد الخالق خلیلیة.2
خلیل كامل سالمة .3
محمد غالب جرار.4

خلفیة عن المجال:

طرق أما بالنســـبة لل، إلى ضـــعیفةتتوزع شـــبكة الطرق في بلدة جبع بشـــكل مقبول، ولكن حالة هذه الطرق تتفاوت من جیدة 
الســـــكانیة في البلدة بحاجة إلعادة تأهیل وصـــــیانة طرقها الداخلیة األحیاء فال یزال كثیر من ،الســـــكانیةاألحیاءالداخلیة في 

الحاجة إلىوذلك نظرًا لزیادة عدد السكان والتوسع العمراني، وبسبب ضعف برنامج صیانة الطرق بشكل عام، هذا باإلضافة 
توسعة شبكة الطرق. ىإل

،أما بالنسبة لحركة المركبات داخل البلدة، فهناك حاجة واضحة لتنظیم السیر، وكذلك تدعو الحاجة إلى تحسین مداخل البلدة
أما ما یتعلق بالســــالمة المروریة، فإن نســــبة حوادث الطرق المســــجلة في البلدة ومعدل الوفیات الناتجة عنها تعتبر ضــــئیلة 

اني البلدة من معیقات في مجال الطرق من حیث عدم التواصــــل الجغرافي بین المناطق المجاورة والوطن بشــــكل كما تع، جدا
المادیة، مما جعل من الصعب تأهیل وٕانشاء الطرق فیها. اإلمكانیاتعام بسبب الطبیعة الطبوغرافیة الجبلیة وعدم وجود 

اســـــــات مختلفة حول الطرق والمواصـــــــالت، وتوفر الطاقات البشـــــــریة ورغم وجود عدة میزات ایجابیة في البلدة مثل: توفر در 
المتعلمة بین أبناء البلدة ، إال أن ذلك لم ینعكس على تطور قطاع الطرق في البلدة إلى المســـــتوى المطلوب، وذلك ألســـــباب 

عف لك بدوره إلى ضمختلفة، منها ضعف التمویل، وعدم استقرار الوضع السیاسي على مستوى الوطن والمحافظة، وقد أدى ذ
كما أن التطور العمراني للتجمعات الســـــكانیة قد ســـــبق ،اهتمام الســـــلطة المركزیة خالل الســـــنوات الســـــابقة في هذا المجال

التخطیط للطرق والمواصالت، ما خلق أمرًا واقعًا یعیق عملیة التطور.

قلمحددة تتعرق والمواصالت ضمن أرقام ونسب والجداول التالیة تلقي الضوء على أهم المؤشرات ذات العالقة بموضوع الط
-ببلدة جبع :



29

)1(المؤشر (كمي)

القیمة المصدرالقیمة
/القیاسیة
)2(المرجعیة

التقییم

ضعیفمتوسطجید

حدودخارج(الطرقأطوال
)الهیكليالمخطط

كم125
عالمشاریقسم/البلدیة



داخل(ة االساسیالطرقأطول
)الهیكليالمخطط

كم60
عالمشاریقسم/البلدیة



وخارجداخل(المعبدةالطرقنسبة
)الهیكليالمخطط

20%
عالمشاریقسم/البلدیة

100%

عالمشاریقسم/البلدیة2.75.)2كم/كم(الطرقكثافة


المعبدةالطرقكثافة
.)نسمه1000/كم(

2.45
عالمشاریقسم/البلدیة



جیدةحالةيفالطرقنسبة
)الهیكليالمخططداخل( 

30%
عالمشاریقسم/البلدیة

100%

ةمتوسطةحالفيالطرقنسبة
.)الهیكليالمخططحدودداخل(

15%
عالمشاریقسم/البلدیة

100%

سیئةةحالفيالطرقنسبة
.)الهیكليالمخططداخل(

55%
عالمشاریقسم/البلدیة

0%

100عالمشاریقسم/البلدیة25المروریةخصاتالشاعدد

ةالقدیمالبلدةداخلالطرقأطوال
)المعبدة(

كم2.81
عالمشاریقسم/البلدیة

5

ةالقدیمالبلدةداخلالطرقأطوال
)الترابیة(

كم1.18
عالمشاریقسم/البلدیة

0.00
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داخلالمعبدةالطرقأطوال
.الهیكليالمخطط

17
عالمشاریقسم/یةالبلد

27

التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

تأهیل.وٕاعادةصیانةالىبحاجةضعیفة البلدیةالقائمةطرقحالة ال

ــاطقومعظمكــافیــةغیرالبلدیةاستنادیةجدرانوجود  جــدرانعمــلالىبحــاجــةالمن
.استنادیة

.المختلفةالبلدةمناطقفيعباراتلعدةبحاجةضعیف البلدیةلتصریف میاه األمطاراعباراتوجود 

.وجزرأرصفةضعیف ال یوجد البلدیةالوسطیةوالجزراألرصفةحالة 

تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص):/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االیجابیة (نقاط القوة 

وجود تسویة منتهیة لألراضي..1
المفتوحة القابلة للتأهیل.وجود عدد من الطرق الزراعیة.2
وجود مخطط هیكلي مصادق علیه..3
وجود عدد من الدراسات في مجال التخطیط والمواصالت (ولو جزئیة) مجزاة على مواقع مختلفة من المحافظة..4
وجود كوادر بشـــــــــریة ذات كفاءة في مجال الطرق، على مســـــــــتویي القطاع العام والخاص تمكنهم من القدرة على التخطیط .5

متابعةوال
وجود وعي واهتمام على المستوى المحلي في قضایا الطرق والمواصالت. .6
البلدة على مستوى المحافظة والتي تربط ما بین نابلس وجنین بشارع رئیسي.وقعم.7
یدها بتوفر بعض البیانات األساسیة ذات العالقة بقطاع الطرق من قبل البلدیة وتحدید المواقع التي تحتاجها البلدیة لشقها وتع.8

مستقبال.
المؤثرات السلبیة (نقاط الضعف/التهدیدات):

محدودیة الموارد المالیة (المحلیة والخارجیة)..1
المجتمع المحلي لشق الطرق.أفرادمعارضة بعض .2
وبالتالي اعتماد حدود األراضـــــي كمناصـــــفة لتحدید الطرق وفقا للمعاییر الهندســـــیةالملكیات الخاصـــــة التي تحد من تصـــــمیم .3

ات الطرق.مسار 
تضاریس البلدة الجبلیة والصخریة أحیانا..4
شق الطرق العشوائي السابق..5
صعوبة توسیع الطرق القائمة بسبب األبنیة القائمة وغیر القانونیة قبل مجيء السلطة..6
.%20عالیة وتزید عن نسبة المیالن في الكثیر من الطرق .7
.القائمةاألبنیةبحكم تأهیلهاالصعب الطرق الداخلیة المغلقة داخل البلدة القدیمة حیث من .8
المدیونیة العالیة للبلدیة والتي تحول دون تنفیذ المشاریع بمختلف أنواعها..9
عدم وجود شبكة صرف صحي ووجود حفر امتصاصیة في الشوارع القائمة وبالتالي حاجة ماسة إلى الصیانه المتكررة..10
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) .ج(عدم امكانیة تنفیذ مشاریع الطرق في مناطق.11
الة الطرق بشكل عام غیر جیدة واحتیاجات البلدة لصیانة وشق طرق جدیدة كبیرة جدا.ح.12
حالة الطرق على مداخل البلدة بحاجة إلى تطویر..13
بفعل الماء.تآكلها إلىالجدار مما یؤدي إلىعدم وجود ارصفه للشوارع وعدم تعبید الطرق من الجدار .14
القاطنین المنتفعین بشبكة الطرق.أسماءي االستدالل على تسویة قید المصادفة تسهم  فأحواضعدم وجود .15
عدم وجود معدات والیات في البلدیة تسهل عملیة الشق والتوسیع..16

أهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا المجال
ضعف البنیة التحتیة للطرق وضعف برامج تأهیلها..1
عدم وجود نظام لحركة السیر والمرور..2

ة االیجابیة في هذا المجالأهم القضایا األساسی
وجود مخطط هیكلي مصدق.1
وجود قاعدة بیانات دقیقة لمجال الطرق.2

:سنة (فترة اإلطار التنموي)16(فترة الخطة) وربع سنواتاالحتیاجات/االولویات أل 

كم .4مدخلي البلدة الغربي والشمالي بطول تأهیل وتعبید .1
توســــــیعها إلىال تســــــد الحاجة وبالتالي الحاجة أصــــــبحتمتر كونها 5_4ین تأهیل وتعبید طرق داخلیة بعروض تتراوح ما ب.2

وفق ما هو مقترح ضمن المخطط الهیكلي. وتأهیلها
متر.10شق طرق رابطة مفتوحة بعرض .3
).واآللیاتللمارة( المشاة وأمانبناء جدران استنادیة في مناطق متعددة من الشوارع الداخلیة لتشكل حمایة .4
طرق لحمایة اإلسفلت.للأكتافعمل .5
. أمكنإنلجمیع الطرق الداخلیة والرئیسیة وتخطیطها وتشجیرها أرصفةإنشاء.6
مشاریع صیانة لطرق تالفة ومعبدة وقائمة..7
یلزم.أینماتأهیل التقاطعات الرئیسیة وعمل الدورات الالزمة .8
شق وتعبید طرق رابطة مقترحة..9
البلدة.أنحاءعیة جدیدة تخدم المزارعین في شتى شق وتأهیل طرق زراعیة مفتوحة. وشق طرق زرا.10
عمل عبارات ومعالجات في بعض المناطق..11
تنظیم المطبات وٕازالة ما ال یلزم منها..12
إضافة شواخص وٕاشارات تحذیریة في الشوارع، والعمل على تسمیة الشوارع وترقیمها وترقیم المنازل..13

انعكاس البعد المكاني (خرائط):
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جال الطاقة واالتصاالتم3.2.3
ة اللجنة:/منسق

عبد الرحمن محمد عالونه.1
األعضاء:

محمد زیاد مالیشه.1
فاطمة عبد الخالق خلیلیة.2
نصري أحمد حمامرة.3
فهد فتحي فشافشه.4

خلفیة عن المجال:

وتضــم كشــركة مســاهمة من بلدیات الشــمال، NEDCOعن تأســیس شــركة كهرباء الشــمال 2008تم اإلعالن في مطلع العام 
حالیًا بلدیة نابلس، وبلدیة جنین، وكذلك بلدیات قرى ومجالس بلدیة أخرى، حیث أن كل بلدیة تســــــاهم بموجوداتها الكهربائیة 

وحســب الخطة اإلســتراتیجیة لســلطة الطاقة، ،كأســهم في هذه الشــركة دون تدخل القطاع الخاص في االســتثمار بهذه الشــركة
بهدف تنظیم قطاع الكهرباء في شمال الضفة الغربیة، بحیث یدار قطاع توزیع الكهرباء فقد تم تأسیس شركة كهرباء الشمال 

، كما حصــل في وســط الضــفة الغربیة وجنوبها، حیث تم تأســیس شــركة كهرباء جنوب توزیعفي فلســطین من خالل شــركات 
منذ عقود. JDECOقدس ، وكان قد تم تأسیس شركة كهرباء محافظة الHEPCO، وشركة كهرباء الخلیل SELCOالخلیل 

) في 161/33/22KVسنوات) على بناء محطات تحویل رئیسیة ( 5–3وتعمل سلطة الطاقة خالل األعوام القلیلة القادمة (
محافظات الضـــــــــفة الغربیة (الخلیل، رام اهللا، نابلس، جنین) بهدف تغذیتها من نقاط ربط رئیســـــــــیة من شـــــــــركة الكهرباء 

، وتبعًا لذلك سیتم تغذیة منطقة الشمال من محطتي MVبدًال من الضغط المتوسط HVط العالي على الضغIECاإلسرائیلیة 
تحویل نابلس وجنین. ویعتبر إنشاء شركة كهرباء الشمال خطوة أولى لربط شبكات قرى ومدن محافظات الشمال كافة (جنین، 

حافظات الشـــمال إلى شـــركة كهرباء الشـــمال على نابلس، طولكرم، قلقیلیة، طوباس، ســـلفیت)، ومن المحتمل انضـــمام كافة م
المدى القریب.

شركة وبذلك ال یتبع للبلدیة او ل،اهمة (شركة كهرباء جبع المساهمة)قطاع الكهرباء في بلدة جبع ملك خاص یتبع لشركة مس
تفاع وارد المالیة للبلدیة وار لمصلحة المساهمین ویؤدي بالتالي لقلة المواإلیراداحتكار السلعة إلىمما یؤدي كهرباء الشمال،

.) اغورة68التكلفة على المستهلك حیث یبلغ سعر الكیلو واط (

شـــهد قطاع الكهرباء في بلدة جبع تطورا ملحوظا خالل الســـنوات القلیلة الماضـــیة، حیث یتم تزوید البلدة حالیًا بتیار كهربائي 
KV161إن بناء محطات تحویل رئیسیة .سرائیلیة وعبر نقاط توزیع متفرقةذات ضغط متوسط من خالل شركة الكهرباء اإل

)%، ذلك ألن التعرفة الكهربائیة 12-10بمقدار (IECســــــیقلل من تكلفة الطاقة المشــــــتراه من شــــــركة الكهرباء اإلســــــرائیلیة 
یجیة لألعوام القادمة، فقد تم وحسب الخطة اإلسترات،HVإلى تعرفة الضغط العالي MVستنتقل من تعرفة الضغط المتوسط 

قبول فلســـطین عضـــوًا في الربط اإلقلیمي العربي لدول (األردن، مصـــر، ســـوریا، لبنان، العراق، لیبیا، تركیا)، ما ســـیمهد لربط 
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KV161شـبكة كهرباء فلسـطین مع كل من األردن ومصـر، حیث أنه من المقترح أن یتم ربط األردن مع محطة تحویل جنین 

، وســـــیســـــاعد ذلك في زیادة موثوقیة مصـــــدر الكهرباء في فلســـــطین ویمكن المدن والبلدات KV161ل الخلیل ومحطة تحوی
. اإلسرائیلیةمن الشركات تأتيالفلسطینیة من االعتماد على مصارد للطاقة الكهربائیة غیر المصادر التي 

تعلق تطاقة واالتصاالت ضمن أرقام ونسب محددةوالجداول التالیة  تلقي الضوء على أهم المؤشرات ذات العالقة بموضوع ال
-ببلدة جبع :

المصدرالقیمة)1(المؤشر (كمي)
ـــــة  ـــــم ـــــی ـــــق ال

یة /القیاســـــــــ
)2(المرجعیة

التقییم

ضعیفمتوسطجید

علىالحاصــــــلةالمنازلنســــــبة
.الدیزلمولداتمنتغذیة

كهرباءشـــــــــركة0%
جبع

0%


الموصــــولةغیرالمنازلنســــبة
.اءبالكهرب

كهرباءشـــــــــركة0%
جبع

0%


تهالكمعـــــدل فرداســــــــــ ل منا
.)سنویاساعهواط.ك(الكهرباء

كهرباءشـــــــــركة2,100
جبع

2400


غازمناألســـرةاســـتهالكمعدل
.)سنویا/كغم(البترول

مســــــــــــــــــــــــــــــــــح300
لـجـنـــــة(مـیـــــدانـي
موالتنظیالتخطیط
)التحتیةوالبنیة

120



مامالحتستخدمالتياألسرنسبة
.الشمسي

مســــــــــــــــــــــــــــــــــح90%
لـجـنـــــة(مـیـــــدانـي
موالتنظیالتخطیط
)التحتیةوالبنیة

100%

كهرباءشـــــــــركة0.68.)/كیلو واطشیقل(ءالكهرباسعر
جبع

0.5
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بخدمةالمربوطةالمنازلنســــبة
.االتصاالت

%100البلدیةسجالت70%

بخدمةالمربوطةالمنازلنســــبة
.االنترنت

%100میدانيبحث90%

منالشــــوارعإنارةتغطیةنســــبة
.للطرقالكليالمجموع

كهرباءشـــــــــركة70%
جبع

100%

يفالقانونيغیرالفاقدنســــــبة
.الكهرباءشبكة

كهرباءشـــــــــركة12%
جبع

0%

الضــــــغطشــــــبكةتغطیةنســــــبة
.البلدةمساحةمنالمتوسط

كهرباءشـــــــــركة16%
جبع

30%

الضــــــغطشــــــبكةتغطیةنســــــبة
.البلدةمساحةمنالمنخفض

كهرباءشـــــــــركة99%
جبع

100%

إلىاألرضــــــــیةالكوابلنســــــــبة
الضـــــــغطفيالهوائیةالشـــــــبكة
.المتوسط

كهرباءشـــــــــركة10%
جبع

100%

إلىالمعزولــهالكوابــلنســـــــــبــة
فيالمكشـــــــوفالمفردشـــــــبكة
.المنخفضالضغط

كهرباءشـــــــــركة95%
جبع

100%

المنزلیةازف3اشـــتراكاتنســـبة
.المنزلیةاالشتراكاتمجموعمن

كهرباءشـــــــــركة2.5%
جبع

20%

التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

كهرباءشـــــــــركةالكهربائیةالخدمة
جبع

المواطنینقبلمنجیدورضاعالیةجودةذات
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كهرباءشـــــــــركةالتوزیعشبكتيعلىالسالمة
جبع

ذكرتأحداثتحدثولمعالمستوىذات

كهرباءشـــــــــركةالشبكاتمنالمواطنعلىالمترتبالضرر
جبع

تذكرأضرارتوجدال

كهرباءشـــــــــركةالتیارانقطاع
جبع

)لیةاإلسرائیالشركة(المصدرقبلمنالتیارانقطاعیتم

كهرباءشـــــــــركةالصیانة
جبع

بحاجة إلى تطویر.

تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص):/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االیجابیة (نقاط القوة 

إمكانیة توفر الطاقة البدیلة..1
وصول التیار الكهربائي لجمیع األحیاء السكنیة. .2
استخدام السخان الشمسي بكثافة كمصدر للماء الساخن..3
.قطاع الكهرباء قلیلة جداً فترة ان.4
عند إعطاء الخدمة یعزز من توفیر خدمات أفضل وصیانة مستمرة.المساهمة الضئیلة للشركة.5
القدرة المالیة العالیة للشركة..6
التجدید .وٕامكانیةعام جودة الشبكة بشكل.7
ارتفاع القدرة الكهربائیة الممنوحة للشركة..8

دات):المؤثرات السلبیة (نقاط الضعف/التهدی

ضعف التنسیق بین شركة الكهرباء والبلدیة..1
ارتفاع سعر وحدة الكهرباء مقارنة مع التجمعات المجاورة. .2
وطاقم الصیانة والتنفیذ . واآللیاتنقص في المعدات .3
شبكة الضغط المتوسط في المناطق السكنیة مكشوفة..4
ارتفاع تكلفة تمدید الشبكة نتیجة للتمدد السكاني العشوائي..5

أهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا المجال
عدم تغطیة شبكة الكهرباء لكافة المناطق المقترح توسعتها ..1
وجود أضرار على المواطنین بسبب مكان وجود الضغط  المتوسط..2

أهم القضایا األساسیة االیجابیة في هذا المجال

التطور المتسارع  بمفهوم الطاقة البدیلة.1
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قنین باستخدام الطاقة  باستخدام المنتجات الكهربائیة الحدیثة الموفرة للطاقةالقدرة على الت.2
:سنة (فترة اإلطار التنموي)16(فترة الخطة) وربع سنواتأل األولویاتاالحتیاجات/

توسعة نطاق الشبكات الموجودة لتشمل مناطق جدیدة ..1
تجدید جزء من الشبكات الموجودة ..2
ح السكین .زیادة محوالت طاقة ومفاتی.3
إیصال خدمة االنترنت عن طریق شركة الكهرباء ..4
.األرضكیبل تحت إلىتحویل شبكة الضغط المتوسط .5
.تطویر وتوسیع شبكة الكهرباء بما یتناسب والمخطط الهیكلي.6

انعكاس البعد المكاني (خرائط):
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مجال تصریف میاه األمطار3.2.4
ة اللجنة:/منسق

قاسم محمد فشافشة.1
األعضاء:

محمد جمیل غنام .2
ولید شحادة خلیلیة.3
فاتن زیاد غنام.4
كمال جمیل سالمة .5

خلفیة عن المجال:

ین المنطقة فإن البلدة بشــكل عام تتكون من مجریین مائیین رئیســیةبســبب الطبیعة الجغرافیة الجبلیة للبلدة، ونظرا لطبوغرافی
لســـكني للبلدة یقع في نهایة الجزء الحوض الشـــرقي، والحوض الغربي وجزء بســـیط من الحوض الشـــمالي، وحیث أن التجمع ا

الشــــــمالي الغربي من أراضــــــي البلدة، فإن الجریان لمیاه األمطار تنحصــــــر في وادي أبو كســــــالن ووادي الماجور ووادي أبو 
البیض، األمر الذي یشكل خطر على حیاه المواطنین خالل فترة الجریان خاصة عند الهطول العالي لألمطار في فصل الشتاء.

كم. 1.5شرقي یخترق ثلثي التجمع السكني بطول حوالي الحوض ال

متر.700الحوض الغربي یخترق أطواف التجمع السكني بطول حوالي 

ن ام مما رفع الخطر عن ســـكان المنطقة الغربیة ، و 2017تم عمل قناة التصـــریف لتصـــریف المیاه للحوض الغربي في العام 
لشرقي لرفع الخطر عن المواطنین .اآلمال موجهة حالیا للعمل على تأهیل الحوض ا

یوجد في البلدة عبارات أنبوبیة لتصریف المیاه في طرق البلدة داخل المخطط الهیكلي وخارجه .

والبلدة بحاجة إلى عدد آخر من العبارات اإلضافیة لتسهیل حركة السیر وتوجیه جریان میاه األمطار إلى األودیة الجاریة .

المصدرةالقیم)1(المؤشر (كمي)
ـــــة  ـــــم ـــــی ـــــق ال

یة /القیاســـــــــ
)2(المرجعیة

التقییم

ضعیفمتوسطجید

25البلدیة13عبارات اسطوانیة

6البلدیة4عبارة صندوقیة

2500البلدیةم650قناة تصریف أمطار
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التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

سطمتو الدفاع المدنيمستوى األمان والسالمة للمواطنین

ضعیفالبلدیة معدل صیانة للبنیة التحتیة

تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص):/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االیجابیة (نقاط القوة 

قلة عدد المجاري المائیة وتركزها في مجریین رئیسیین.1
المنطقة تزید من سرعة الجریان .ةطبوغرافی.2

نقاط الضعف/التهدیدات):المؤثرات السلبیة (

األودیة تقع داخل التجمع السكني مما یرفع كلفة اإلنشاء ..1
عدم وجود شبكة صرف ..2
معظم ممرات األودیة مصنفة رخص ملكیة ولیست وادي ..3
البناء على جوانب األودیة والممرات المائیة ..4

أهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا المجال
لمواطنین للحفاظ على نظافة مجاري المیاه.تدني مستوى الوعي لدى ا.1
قلة الموارد..2
.الملكیة الخاصة لممرات األودیة .3

أهم القضایا األساسیة االیجابیة في هذا المجال
.قلة مسارات االودیة ومحدودیتها.1
.طوبغرافیة المنطقة تساعد في سرعة التصریف وتنعكس على كلفة االنشاءات.2

:سنة (فترة اإلطار التنموي)16(فترة الخطة) وبع سنواتر أل األولویاتاالحتیاجات/

متر لكل عبارة .10بطول 12متر عدد 1إنشاء عبارة أنبوبیة قطر .1
.4عدد إنشاء عبارة صندوقیة .2
متر .1850عمل قناة تصریف میاه األمطار في الحوض الشرقي بطول .3

انعكاس البعد المكاني (خرائط):
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نفایات الصلبةمجال ال3.2.5

ة اللجنة:/منسق

مازن إبراهیم سالمة.1
األعضاء:

أمل أبو عون.1
جنان سمیر غنام.2
خمیس أنیس عالونه..3
بشار أحمد كنعان..4

خلفیة عن المجال:

تعاني بلدة جبع من التلوث في مجاالت مختلفة (التربة، الماء،الهواء) إضــافة إلى اآلثار الســلبیة للضــوضــاء وانخفاض الوعي 
ویعزى هذا التلوث إلى ســــــببین؛ أولهما هو ازدیاد النشــــــاط اإلنســــــاني من أجل توفیر متطلبات الحیاة ،لدى المواطنینالبیئي

وكثرة ســــیارات الباعة المتجولین وتجمعهم وتمركزهم ســــاعات ما بعد الظهیرة في وســــط البلدة (الســــاحة)، وما یصــــاحب هذا 
ء التخلص من النفایات الصـــلبة، وذلك بســـبب عدم كفایة الحاویات وعدم وثانیهما هو ســـو ،النشـــاط من تلوث للهواء المحیط 

ایات )، وأصبحت تشكل خطرًا صحیًا سواء بسبب النفاألسبوعتوزیعها بشكل سلیم وعدم جمع النفایات بشكل یومي (مرتین في 
نفسها، أو بسبب األثر الذي تتركه تلك النفایات على التربة أو المیاه أو الهواء. 

بلدة جبع من البلدات الكبیرة في محافظة جنین وذات كثافة ســـــكانیة عالیة، ویصـــــل مجموع عدد ســـــكان المحافظة إلى تعتبر 
وقد عانى قطاع النفایات الصــــــلبة خالل ،طن/یوم306ألف نســــــمة، ویبلغ مجموع تكوین النفایات الصــــــلبة إلى 353حوالي 

الجتیاحالنفایات الصــــلبة بســــبب منع التجوال الذي كان یرافق عملیات فترات اإلجتیاحات اإلســــرائیلیة من تعّذر إمكانیة جمع ا
المتكررة، ما أدى إلى عدم المقدرة على نقل النفایات الصـلبة خارج المحافظة بسـبب الحواجز العسـكریة اإلسـرائیلیة مما سـاهم 

ل النفایات من قبل اآللیات مكبا عشـــــــــوائیا في المحافظة، أضـــــــــف إلى ذلك تدمیر وتخریب كثیر من آلیات نق48في تكوین 
العسكریة اإلسرائیلیة. 

وتشـــترك جبع والقرى المجاورة بمجلس خدمات مشـــترك یشـــرف على إدارة النفایات الصـــلبة، وتصـــل نســـبة البیوت/المنشـــآت 
مكبإلى، ویتم حالیا نقل النفایات الصــــــلبة من بلدة جبع %100المشــــــمولة في جمع النفایات الصــــــلبة في بلدة جبع إلى 

نفایات "زهرة الفنجان". 

تعلق توالجداول التالیة  تلقي الضــوء على أهم المؤشــرات ذات العالقة بموضــوع النفایات الصــلبة ضــمن أرقام ونســب محددة
ببلدة جبع :
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المصدرالقیمة)1(المؤشر (كمي)

القیمة 
القیاسیة

/
المرجعي

)2(ة

التقییم

ضعیفمتوسطجید

بجمعخدومةالممنشـــــآتالنســـــبة
.الصلبةالنفایات

%100البلدیة100%

250البلدیة80.الحاویاتعدد

2البلدیة1.النفایاتجمعسیاراتعدد

عملیةفيالمشـــــمولةالبیوتعدد
.الجمع

%100البلدیة2200

عملیةفيالمخدومةالبیوتنســـبة
.الجمع

%100البلدیة100%

6البلدیة3النفایاتمعجعمالعدد

ةالصـــــلبالنفایاتونقلجمعتكلفة
.) (**)شهر/ بیت/ شیكل(

الـــخـــــدمـــــاتمـــجـــلـــس18
المشترك

11

طن150البلدیةطن225.)شهر/طن(المنتجةالنفایاتكمیة

3البلدیة2.اسبوعیاالنفایاتجمعمراتعدد

التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

میدانيمسح/البلدیةالحاویاتتوزیع

التخطیطلجنـــــةتقییم(
والـــبـــنـــیـــــةوالـــتـــنـــظـــیـــم

)التحتیة

عددلكافيوغیرمناسبوغیرمالئمغیربشكلموزعه
مناسبمكانتخصیصوعدمالسكان،

وقلةاالســـتخدامســـوءبســـببهالكمنها%70نســـبةالبلدیةالحاویاتصالحیة
الصیانة



41

مرات3المخلفاتلجمعحاجتهابسببضعیفةالخدمةیةالبلدالنفایاتجمع
.اسبوعیا

تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص):/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االیجابیة (نقاط القوة 

.یفة وصحیةجمع النفایات الصلبة من البلدة والتخلص منها في مكب النفایات(زهرة الفنجان) للحفاظ على البیئة نظ.1
سیارة لجمع النفایات والتخلص منها،وانهاء المكبات العشوائیة مما ساهم في حل جزء من المشاكل البیئیة.  رتوف.2
اشتراك النفایات على كل رب أسرة..3

المؤثرات السلبیة (نقاط الضعف/التهدیدات)

.قلة العائدات المالیة في البلدیة لتغطیة قطاع النفایات الصلبة وتطویره.1
عدم وعي األهالي في التعاون مع البلدیة في تسدید ما علیهم من رسوم نفایات والتقید مع البلدیة في آلیة الجمع. .2
انخفاض الوعي العام والبنیة التحتیة..3
عدم توفر حاویات كافیة من حیث العدد والحجم والنوعیة..4
عدم التناغم بین معدل جمع النفایات واالحتیاجات..5
ة لجمع النفایات من األحیاء والشوارع الضیقة والوعرة وعدم توفیر األیادي العاملة لذلك.عدم توفر مركب.6
ر حاویات مناسبة للنفایات الطبیة وعدم وجود آلیة صحیحة للتخلص منها.توف.7
عمل طاقم نفایات من خالل مكب زهرة الفنجان..8

أهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا المجال
لمخلفات الصلبة.ضعف نظام إدارة ا.1
غیاب نظام خاص للتخلص السلیم من المخلفات الزراعیة والطبیة..2

أهم القضایا األساسیة االیجابیة في هذا المجال

.قرب مكب زهرة الفنجان من البلدة.1
.اهتمام المواطن المتزاید  بهذه الخدمة ومتابعتها.2

:ة (فترة اإلطار التنموي)سن16(فترة الخطة) وربع سنواتاالحتیاجات/االولویات أل 

توعیة المواطنین بكیفیة التخلص من النفایات بطریقة سلیمة..1
توفیر عدد كافي من الحاویات لتغطیة كافة إنحاء البلدة بالخدمة المطلوبة على أكمل وجه..2
إضافة مركبة أخرى لإلحیاء السكنیة الضیقة لجمع النفایات الصلبة منها وعمالها.  .3
ة (سالل مغلقة) توضع أمام المنازل والمحالت التجاریة لجمع النفایات الصلبة بطریقة صحیحة.عمل حاویات صغیر .4
توفیر عمال نظافة على الشارع یومیا واحتیاجاتهم من أكیاس لجمع النفایات..5
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لكناسة الشوارع من التراب. آلةتوفیر .6
تطبیق وتفعیل القانون بخصوص التخلص غیر اآلمن للنفایات الطبیة ..7

انعكاس البعد المكاني (خرائط):
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مجال الصرف الصحي3.2.6

ة اللجنة:/منسق

بشار أحمد كنعان.1
األعضاء:

ولید شحادة خلیلیة.1
فهد فتحي فشافشه.2
محمد جمیل غنام.3
نصري أحمد حمامرة .4

خلفیة عن المجال:

ا، یعتمد مسافة بین مدینتي جنین ونابلس وتمتاز بكثرة ینابیعهتتوسط التقع بلدة جبع على تلة مرتفعة وفي موقع استراتیجي،
األهالي في بلدة جبع على الحفر االمتصــاصــیة غیر الصــماء بشــكل عام وبنســبة بســیطة یعتمدون على الحفر الصــماء، أدى 

ي قد میاه التتلوث بعض آبار جمع الإلىذلك إلى قرب الحفر االمتصـــاصـــیة من بعضـــها نتیجة لالكتظاظ الســـكاني مما یؤدي 
لتحتیة البنیة اإلىتســرب المیاه العادمة إلىباإلضــافةتعتبر مصــدر لمیاه الشــرب في حال انقطاع میاه الشــرب من الشــبكة، 

مما یشـــكل خطرا كبیرا على شـــبكة المیاه مما یؤدى إلى تلفها وتســـرب المیاه العادمة لمیاه الشـــرب، مما ینتج عنها من تلوث 
ویقوم األهالي غالبا بالتخلص من المیاه العادمة األطفال، معدیة وخطیرة بین الســـــكان وخاصـــــة راضوأمبیئي وروائح كریهة 

بعد امتالء الحفر االمتصـــــاصـــــیة عن طریق صـــــهاریج خاصـــــة والتخلص منها بطرق عشـــــوائیة في الودیان المتاخمة للبلدة 
التي یعتمد علیها المواطنون في شـــــــــربهم وري الزراعیة وما یرافق ذلك من تلویث للمیاه الجوفیة األراضـــــــــيوبالقرب من 

مزروعاتهم وأغنامهم وتلویث للهواء والبیئة.

سع النمو السكاني والتو أنعلى السكان والبیئة والهواء خاصة األخطارهذه المشكلة یشكل مستقبال اكبر وجوداستمرار إن
ك لعدم توفر شبكة صرف صحي ومحطة لتنقیة وتكریر المجاري ومخاطرها قائمة ومستمرة وذلوأزمةالعمراني بارتفاع مستمر 

الحرجیة .واألشجاروالمزروعات األشجارالمیاه واالستفادة منها في ري بعض 

الضرورة ملحة لوجود شبكة صرف صحي ومحطة تنقیة لبلدة جبع او لبلدة جبع والقرى المجاورة .أن

قمحددة تتعلعالقة بموضــوع الصــرف الصــحي ضــمن أرقام ونســب والجداول التالیة  تلقي الضــوء على أهم المؤشــرات ذات ال
-ببلدة جبع :
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المصدرالقیمة)1(المؤشر (كمي)
ـــــة  ـــــم ـــــی ـــــق ال

یة /القیاســـــــــ
)2(المرجعیة

التقییم

ضعیفمتوسطجید

مقس/البلدیة%0صحيصرفشبكةتوفر
%100الصحة

فياالمتصــــــاصــــــیةالحفرعدد
1500.التجمع

مقس/البلدیة
0الصحة



مقس/البلدیة50.الصماءالحفرعدد
2500الصحة



المســــــتخدمینالســــــكاننســــــبة
التخلصفيالنضــــجلصــــهاریج

.العادمةالمیاهمن

مقس/البلدیة98%
0الصحة



المیاهمنالتخلصتكلفةمعدل
.شهریاالعادمة

میدانيمسحشیقل100

ـــــــة( ـــــــجـــــــن ل
ـــتـــخـــطـــیـــط ال
ـــم ـــظـــی ـــن ـــت وال
ـــــنـــــیـــــة ـــــب وال

)تیةالتح

0



تیجةنالینابیعمیاهتلوثنســـبة
.العادمةالمیاه

مقس/البلدیة80%
0الصحة



واألراضيالمزروعاتتلوثنسبة
مقس/البلدیة%30.الزراعیة

0الصحة


مجـــــالفيلفـــــاتاالمخـــــعـــــدد
5.شهریاالصحيالصرف

مقس/البلدیة
0الصحة



مالتقییالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

مقس/البلدیة.االمتصاصحفرمخالفات
الصحة
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تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص):/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االیجابیة (نقاط القوة 

تنفیذ مشروع الصرف الصحي.ألهمیةتفهم المجتمع المحلي .1
مناسبه لتمدید انابیب الصرف الصحي.السكنیة وبالتالي تشكل ارضیة األحیاءوجود شبكة شوارع تخدم .2
الطبیعة الطبوغرافیة والموقع الجغرافي للبلدة والذي یسهل ایجاد مكان إلنشاء محطة معالجة في المنطقة الغربیة..3

المؤثرات السلبیة (نقاط الضعف/التهدیدات):

تكلفة المشروع عالیة جدا ومحدودیة الموارد المائیة..1
البلدیة.عدم توفیر موارد مالیة في.2
عدم توفر التمویل او الجهة المانحة لغایة االن لمثل هذا المشروع..3
عدم وجود نظام سلیم للتخلص من میاه الصرف الصحي..4
العراقیل االسرائیلیة لترخیص تنفیذ هذه المشاریع..5
التحفظات الشرعیة على إعادة استخدام المیاه العادمة..6

 المجالأهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا
غیاب نظام شامل ومتكامل للصرف الصحي..1
الوعي البیئي تجاه معالجة میاه الصرف الصحي وٕاعادة استخدامها.2

أهم القضایا األساسیة االیجابیة في هذا المجال

معات المحیطة والمقترحة للمشاركة  بمشروع الصرف الصحيالقرب من التج.1
توفر االراضي الزراعیة  قرب الموقع المقترح النشاء محطة التنقیة لالستفادة المباشرة.2

:سنة (فترة اإلطار التنموي)16(فترة الخطة) وربع سنواتاالحتیاجات/االولویات أل 

في جمیع أنحاء البلدة والقرى المجاورة إلنشاء الشبكة.إعداد دراسة هندسیة شاملة لتمدید شبكة صرف صحي .1
إنشاء محطة معالجة..2
عمل محطات تنقیة منزلیة لألهالي لحین إنشاء الشبكة..3
تطویر القدرات الفنیة والتقنیة للطاقة..4
الوعي البیئي تجاه إعادة استخدام میاه الصرف الصحي..5

انعكاس البعد المكاني (خرائط):
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الجتماعیة التنمیة ا3.3

مجال التعلیم3.3.1
ة اللجنة :/منسق

مطیع یوسف عالونه.1
األعضاء :  

أیمن أحمد عالونه.1
محمد مفلح كنعان.2
مازن توفیق جرار .3
إبراهیم حسن عالونه .4

خلفیة عن المجال:

وحملة يء بالكفاءاتأن بلدة جبع جزء ال یتجزأ من المجتمع الفلســـــــــطیني المتمیز باهتمامه بالتعلیم وحبه لطلب العلم والمل
الشــهادات العلمیة والعالیة والمتوســطة، حیث تشــیر اإلحصــائیات إلى ارتفاع في مســتوى التعلیم في البلدة، ومنذ القدم  عرف 
عن البلدة اهتمامها بالعلم والتعلیم من خالل وصــــول الطالب إلیها من خالل القرى المجاورة بغرض الدراســــة بالرغم ان البلدة 

من قلة المدارس بشــكل كبیر جدًا حتى قدوم الســلطة الوطنیة الفلســطینیة حیث تم إنشــاء ثالث  مدارس منذ عام كانت تعاني 
.لإلناث أساسیة وثانویة3انویة و للذكور أساسیة ومتوسطة وث3منها 6م وحتى اآلن لیصبح عدد المدارس فیها 1997

التجاهات مع اإلشارة إلى أن هذه المدارس تقع على مواقع جغرافیة تتوزع المدارس القائمة في مختلف إنحاء البلدة وبجمیع او 
صعبة بسبب قلة الملكیات العامة التي تملكها البلدیة مما یعني سوء التوزیع الجغرافي للمدارس وانتشاها بشكل یصعب على 

الطلبة الوصول إلیها.

من طالب الجامعات حیث یبلغ عدد الطالب الجامعیین أخیرا یوجد في البلدة نســـــبة من الخریجین ال بأس بها كذلك عدد كبیر 
طالب وطالبة موزعین على الجامعات والمعاهد المختلفة%50على مقاعد الدراسة حسب اإلحصائیات 

المصدرالقیمة)1(المؤشر (كمي)
ـــــة  ـــــم ـــــی ـــــق ال

یة /القیاســـــــــ

)2(المرجعیة

التقییم

ضعیفمتوسطجید

ــة  عــدد الطلبــة/شـــــــــعبــة (المرحل
الثانویة).

49مدیریة التربیة34

بة (المرحلـة  بة /شـــــــــع عدد الطل
.األساسیة) 

39مدیریة التربیة37
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عدد األخصـــــــــائیین االجتماعیین 
/للمدرسة

مدیریة التربیة1

5مدیریة التربیة2عدد مختبرات الحاسوب

11.مكتبة لكل مدرسة أساسیة 

ریاض شـــــــــعبة في االطفالدد ع
األطفال

3520

نســـــــــبة التســـــــــرب من المدارس 
).%(ذكور 

1%0

نســـــــــبة التســـــــــرب من المدارس 
(اناث%).

1.5%0

%1%1.5.نسبة الرسوب%

%1%5.نسبة األمیة%

حصــــــــــة الطالب بالمســــــــــاحات 
.المدرسیة

م1.5

0التربیة0.عدد الغرف الصفیة المستأجرة

معدل النجاح في الثانویة العامة 
لــلــخــمــس ســــــــــنــوات .(عــلــمــي
االخیرة).

%100التربیة70%

معدل النجاح في الثانویة العامة 
ات األخیرة.(أدبي)للخمس سنو 

55%100%

نســـــــبة المحاضـــــــرین من حملة 
.الشهادات العلیا (دكتوراه)

مسح میداني3

مسح میداني650.عدد طالب الجامعات والمعاهد

التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

البلـــدیـــة /قســـــــــم .وضع الصفوف الدراسیة (الوضع االنشائي)
المشاریع

دارس القدیمة وجید في الجدیدسیئ جدا في الم
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البلـــدیـــة /قســـــــــم مساحة الصفوف الدراسیة.
المشاریع

سیئة في معظم المدارس

البلـــدیـــة /قســـــــــم .تهویة الصفوف
المشاریع

) وســـــــــیئــة في 3جیــدة في المــدارس الحــدیثــة وعــددهــا(
المدرستین القدیمتین

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــح .حالة الوحدات الصحیة
مــیـــــدانــي(لــجــنـــــة 

التعلیم)

المدارس باســتثناء مدرســة بنات جبع مناســبة في جمیع
األساسیة .

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــح .التوزیع الجغرافي للمباني المدرسیة 
مــیـــــدانــي(لــجــنـــــة 

التعلیم)

جید في اإلناث وسیئ في الذكور

تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص):/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االیجابیة (نقاط القوة 

م بالتعلیموجود مجتمع محلي یهت.1
وجود عدد كبیر من حملة الشهادات الجامعیة.2
توفر قطعة ارض لبناء مدرسة ..3
إمكانیة ایجاد مصادر تمویل متنوعة لبناء وٕاعادة تأهیل المدارس..4
إمكانیة االستفادة من الموارد المحلیة وتبرعات األهالي في المساهمة في تطویر المدارس..5

المؤثرات السلبیة (نقاط الضعف/التهدیدات):

االكتظاظ الشدید في المدارس..1
عدم توفر ساحات واسعة للمدارس..2
عدم مالئمة الوضع اإلنشائي للمدارس لتلبیة االحتیاجات الخاصة ..3
بعد بعض المدارس مما یسبب صعوبة الوصول إلیها ..4
صعوبة الوصول إلى بعض المدارس..5

یة السلبیة في هذا المجال:أهم القضایا األساس
ضعف التوزیع الجغرافي للمدارس ..1
الذكورعدم توفر البنیة التحتیة السلیمة لمدارس.2

:أهم القضایا األساسیة االیجابیة في هذا المجال
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وجود معلمین من ذوي الشهادات العلیا..1
اهتمام كبیر من قبل المؤسسات المحلیة في التعلیم ..2

سنة (فترة اإلطار التنموي):16یات ألربع سنوات (فترة الخطة) واالحتیاجات/االولو 

بناء مدرسة أساسیة واحدة لإلناث والذكور..1
توفیر مرافق جیدة للمدارس /مختبر حاسوب/مختبر علوم/مكتبة /قاعة ریاضة /مرسم ..2
بناء غرف صفیة األمر الذي یساعد في استیعاب الطلبة الجدد..3
خاصة القدیمة.صیانة عامة لمعظم المدارس .4
توفیر ریاض أطفال في كل مدرسة .5

انعكاس البعد المكاني (خرائط):
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مجال الصحة3.3.2

ة اللجنة :/منسق

نبیل كمال جرار .1
األعضاء :  

مروان عبد الرحیم خلیلیة.1
جنان سمیر غنام.2
خلیل كامل سالمة .3
حاتم عوني كنعان .4

خلفیة عن المجال:

في فلسطین من القطاعات الهامة والحیویة التي من الواجب أن تحظى باهتمام بالغ من قبل المؤسسات یعتبر القطاع الصحي 
، حیث أن حصول المواطنین على الخدمات الصحیة المختلفة یعتبر زارة الصحة على اختالف مستویاتهااألهلیة والحكومیة وو 

ة هذا القطاع فقد أصــبح من الضــروري العمل على تحســین جودة ذو أولویة قصــوى ترتبط بالحیاة الیومیة لألفراد، ونظرا ألهمی
، وذلك یســتوجب توفیر مراكز صــحیة متخصــصــة للمواطنین بمختلف فئاتهم العمریةونوعیة الخدمات الطبیة الصــحیة المقدمة 

.یندیم الخدمات المتكاملة للمواطنوالسعي لتطویر مراكز خدمات الرعایة الصحیة القائمة لتصبح قادرة على تق

عیادات 3الواقع الصحي في بلدة جبع یعاني من قلة الخدمات الصحیة ، وذلك بسبب زیادة عدد السكان حیث یوجد في البلدة 
، وتعاني من عدم توفر مختبرات طبیة ومركز أشـــــعة واحد3وصـــــیدلیات  3فقط ، ومركز طوارئ خاص ما زال تحت التجربة و

. لممرضینع توفر الكوادر الطبیة وا، ممركز والدة

المصدرالقیمة)1(المؤشر (كمي)
ـــــة  ـــــم ـــــی ـــــق ال

یة /القیاســـــــــ

)2(المرجعیة

التقییم

ضعیفمتوسطجید

مســــــــــــــــــــــح 2عدد وحدات الخدمات الصحیة 
میداني(لجنة 
الــــــبــــــیــــــئــــــة 
والصــــــــــحـــــة 

العامة)

4
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عدد وحدات الخدمات الصــــــــحیة 
المتخصصة 

مســــــــــــــــــــــح 2
میداني(لجنة 
الــــــبــــــیــــــئــــــة 
والصــــــــــحـــــة 

العامة)

8

ــــاء ( الطــــب العــــام  عــــدد األطب
6ومتخصصین ) 

ــــــة 0.6/1000 ــــــری ــــــدی م
الصحة 

18/1000

جـــــــــــهـــــــــــاز 40.4/1000طب أسنان –عدد األطباء 
اإلحصــــــــــــاء 

المركزي

7/1000

جـــــــــــهـــــــــــاز 0.3/1000) 3عدد الصیادلة ( 
اإلحصــــــــــــاء 

المركزي

0.7/1000

جـــــــــــهـــــــــــاز 0.6/1000) 6عدد الممرضین ( 
اإلحصــــــــــــاء 

المركزي

1.3/1000

جـــــــــــهـــــــــــاز 0.3/1000) 3فني مختبرات ( 
اإلحصــــــــــــاء 

المركزي

0.5/1000

جـــــــــــهـــــــــــاز 0.2/1000) 2عالج طبیعي ( 
اإلحصــــــــــــاء 

المركزي

0.2/1000

نســـــــــبة الوفیات عند الوالدة لكل 
حالة 10000

ــــــة 2 ــــــری ــــــدی م
الصحة

0

ــــــة 0عدد األسرة  ــــــری ــــــدی م
الصحة

100

المحولــــة عـــدد حـــاالت الطوارئ
للمستشفیات  ( شهریا ) .

ــــــة 120 ــــــری ــــــدی م
الصـــــــــــــحـــــة 
وجــــمــــعــــیـــــة 

50
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الــــــــــهــــــــــالل 
والـــعـــیـــــادات 

الخاصة 

عدد النشــــرات والندوات التوعویة 
في التجمع سنویا 

مســــــــــــــــــــــح 40
میداني(لجنة 
الــــــبــــــیــــــئــــــة 
والصــــــــــحـــــة 

العامة)

50

مســــــــــــــــــــــح 28ملین الصحیین عدد العا
میداني(لجنة 
الــــــبــــــیــــــئــــــة 
والصــــــــــحـــــة 

العامة)

45

عــدد ســـــــــــاعــات توفر الخــدمــة 
الصحیة یومیا 

جـــــــــــهـــــــــــاز 8
اإلحصــــــــــــاء 

المركزي

24

عـــدد مراكز التصـــــــــویر والوالدة 
والطوارئ

جـــــــــــهـــــــــــاز 1
اإلحصــــــــــــاء 

المركزي

2

نســبة حاالت الوالدة القیصــریة ( 
شهریا )

المستشفیات 10%

نینمشــفى ج
الـــحـــكـــومـــي, 
مشفى الرازي

15%

نســــــــبة تلقي الرعایة الصــــــــحیة 
األولیة أثناء الحمل .

ا جـــمـــعـــیـــــة 95%
الــــــــــهــــــــــالل 
ـــــة  ـــــری ومـــــدی

الصحة

100%

التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

الــبــلـــــدیـــــة / الوعي والثقافة الصحیة لدى السكان.
ــــــز  ــــــراك ــــــم ال

تقییم مدى المشاركة باألنشطة متوسط  وذلك من خالل 
الصحیة التي تنفذها المؤسسات الصحیة في البلدة.
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الصــــــــــحیـــــة 
ـــة في  العـــامل

البلدة 

لمـــــدارس / مستوى النظافة الصحیة في المدارس. ا
الــبــلـــــدیـــــة / 
ــــــس  ــــــجــــــل م
ـــــــــاء /  اآلب
ــــــز  ــــــراك ــــــم ال

الصحیة 

متوســط من خالل المتابعة مع مدراء المدارس ومنســقي 
اللجان الصحیة .

ال تتوفر جمیع العالجـــــات وبعض متوســـــــــط فعـــــادةتقدیم الخدمات الصحیة.
التجهیزات في دوائر الصحة .

تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص):/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االیجابیة (نقاط القوة 

وجود مركز عالج طبیعي تحت اإلنشاء..1
وجود مركز صحي حكومي ..2
فلسطیني ویعمل ضمن فترة صباحیة مع وجود سیارة إسعاف تعمل وجود مركز صحي تابع لجمعیة الهالل األحمر ال.3

ألف نسمة 50ساعات یومیا  ، علما أن المركز یقدم خدماته لما مجموعه 6بدوام جزئي 
وجود مجموعة من العیادات الخاصـــة ذات التخصـــصـــات المتنوعة (عیادة طب أطفال/عیادة نســـائیة/عیادتین للطب .4

لیات) .العام/ثالث عیادات أسنان/صید
أشعة )3أخصائیین تحالیل طبیة / 8ممرض / 15أطباء / 9وجود عدد من الكادر الطبي من أبناء البلدة ( .5
.وجود مركز تصویر أشعة.6

المؤثرات السلبیة (نقاط الضعف/التهدیدات):

ضعف الوعي والثقافة الصحیة لدى المواطنین ..1
عدم وجود خطة صحیة متكاملة في البلدة ..2
ز أكثر على الخدمات العالجیة على حساب الوقایة والتوعیة .التركی.3
عدم وجود مراكز صحیة  حكومیة على مدار الساعة ..4
الضغط الكبیر على مركز الصحة الحكومي، وبالتالي قلة جودة الخدمة المقدمة للمرضى..5
غیاب الرقابة الصحیة وعدم وجود أي دور للبلدیة في هذا المجال ..6
امین الصحي.سوء استخدام الت.7
عدم توفر عیادات تخصصیة ..8
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أهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا المجال
ضعف البني التحتیة والخدمات الصحیة المقدمة..1
قلة الوعي الصحي لدى السكان.2

أهم القضایا األساسیة االیجابیة في هذا المجال
قابلیة المراكز الصحیة للتوسع وتنوع الخدمة.1
ومتخصصةوجود كوادر نوعیة.2

سنة (فترة اإلطار التنموي):16االحتیاجات/االولویات ألربع سنوات (فترة الخطة) و

تأهیل وتفعیل مركز الطوارئ مع إیجاد سیارة إسعاف على مدار الساعة ..1
إیجاد الحلول الصحیة لمشكلة میاه المجاري ..2
العمل على تشجیر الشوارع خاصة مداخل البلدة ..3
والتنسیق ما بین القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبلدیة.التخطیط والتكامل .4
توزیع الخدمات الصحیة بشكل متوازن داخل البلدة ..5

انعكاس البعد المكاني (خرائط):
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والتمكیناالجتماعیةالحمایةمجال3.3.3

ة اللجنة :/منسق

جهاد ولید مالیشه.1
األعضاء :  

عبد اللطیف نایف سالطنة.1
حادة خلیلیةمحمود ش.2
كفاح ناصر عالونه.3
فاطمة عیسى حمور.4

خلفیة عن المجال:

وتشمل: 

الشباب: -
الشـــباب هم عماد المســـتقبل وهم من المصـــادر الهامة في بناء المجتمع وهم مصـــدر من مصـــادر التنمیة المســـتدامة، یشـــكل 

على التعلیم الجامعي بالرغم من الوضــع الشــباب حوالي نصــف عدد الســكان لبلدة جبع، حیث تشــهد البلدة إقباال من الشــباب 
االقتصادي السیئ للكثیر من األهالي.

یعاني الشباب في جبع من نقص المرافق الضروریة الهادفة لتطویر قدراتهم وتنمیة مواهبهم وتمكینهم من قضاء وقت فراغهم 
من من شانها ان تسهم في دمج الشباب ضبأشیاء أكثر أهمیة وفائدة باإلضافة إلى نقص المرافق الریاضیة والثقافیة والتي 

الحیاة الثقافیة والریاضیة على مستوى البلدة.

قطاع المرأة : -
تمثل المرأة نصـــف المجتمع وهي تســـاهم في نشـــوء النصـــف اآلخر، ولذلك هي تلعب دورا حیویا هاما في البلدة  ولها أهمیة 

المعلوم  بأن المرأة تتقاســـــــــم حالیا مع الرجل الكثیر من كبرى كإحدى الفئات المجتمعیة الرئیســـــــــیة الشـــــــــریكة للرجل، من 
المســؤولیات واألعباء المتعلقة باألســرة، فبعض األســر تعولها النســاء بشــكل كامل وتتحمل فیها أعباء الحیاة المختلفة نتیجة 

ألسباب.الظروف االقتصادیة الصعبة أو بسبب غیاب الزوج نتیجة الوفاة او االعتقال أو الغیاب ألي سبب من ا

ي األراضي ع البطالة فوتعاني النساء في بلدة جبع كباقي المدن والبلدات الفلسطینیة األخرى من قلة فرص العمل نتیجة ارتفا
، وفي بلدة جبع تشــكل النســاء نصــف المجتمع وقد فرص النســاء في الحصــول على العمل، األمر الذي یقلل منالفلســطینیة

ماضـــیة فتم تأســـیس مركزیین نســـائیین تقوم هذه المراكز بتنفیذ األنشـــطة والبرامج الخاصـــة برز دور المرأة خالل الســـنوات ال
للنســـاء باإلضـــافة إلى تقدیم القروض للنســـاء وعقد الدورات المختلفة، یعتبر وجود هذین المركزین شـــيء ایجابي ولكنه غیر 

بالحیاة العامة فمشــــــــاركة المرأة مازالت محدودة كافي لتنشــــــــیط واقع المرأة في البلدة وتعزیز مشــــــــاركتها المجتمعیة ودمجها 
باســتثناء مشــاركتها ضــمن عضــویة المجلس البلدي أو على مســتوى المؤســســات الموجودة في البلدة، أما فیما یتعلق بتعلیم 

مدارس لإلناث كذلك توجد أعداد كبیرة للطالبات الملتحقات بالتعلیم الجامعي.3اإلناث فیوجد في البلدة 

االحتیاجات الخاصة : قطاع ذوي -
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تعتبر فئة األشـــــخاص من ذوي اإلعاقة من الفئات األكثر تهمیشـــــا على المســـــتوى الفلســـــطیني وذلك بســـــبب غیاب االهتمام 
الرسمي والبرامج والخطط الكفیلة بتحسین واقع حیاة األشخاص من ذوي اإلعاقة وتوفیر االحتیاجات الخاصة بهم، حیث تبلغ 

، حیث تتوزع اإلعاقات ما بین ســـــمعیةوتعتبر من النســـــب المرتفعة عالمیًا، %)3-2(من بیناقة في فلســـــطیننســـــبة اإلع
بصـریة حركیة، عقلیة، وقد تحدث اإلعاقات نتیجة للعدید من األسـباب وأهمها الوراثة، والحوادث المختلفة الناتجة عن أسـباب 

تالل تسببها قوات االحاإلعاقات الناتجة عن اإلصابات التي متعددة، باإلضافة إلى األمراض المزمنة والتشوهات الخلیة، وكذلك 
) بالنسبة لعدد السكان.%1.65تیاجات الخاصة في بلدة جبع(، وتمثل نسبة ذوي االحاإلسرائیلي

المصدرالقیمة)1(المؤشر (كمي)

الـــقـــیـــمـــــة 
/القیاســیة

(المرجعیــة

2(

التقییم

ضعیفمتوسطجید

نســــــــبة الشــــــــباب بالنســــــــبة لعدد
السكان.

54.1

%
مـــــدیـریـــــة الشــــــــــبـــــاب 

والریاضة


عدد المنتســبین من الذكور للنادي 
الریاضي.

600النادي الریاضي 500

%18البلدیة قسم الهندسة%23نسبة العاطلین عن العمل 

نســـــبة الشـــــباب الحاصـــــلین على 
شهادات جامعیة.

%75اإلحصاءات العامة50%

التســـرب لدى الشـــباب فوق نســـبة
الصف العاشر.

المرشــــــــــــد التربوي في 3%
مدرسة مسقط

0%

نســـــبة الهجرة من الشـــــباب لخارج 
الوطن للعمل.

%0قسم الهندسة-البلدیة3%

نســبة الهجرة من الشــباب ألغراض 
الدراسة.

%2قسم الهندسة-البلدیة3%

عدد الحمالت والمبادرات التطوعیة 
ل الشباب (العام األخیر).من قب

ــرة 7 ــهــالل األحــمــر دائ ال
المتطوعین

10

نســـــــبة الشـــــــباب من الذكور غیر 
المتزوجین.

%20جهاز اإلحصاء المركزي33%

عدد المشــاریع الشــبابیة في البلدة 
(العام األخیر ) 

3مسح میداني1
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(لــــجــــنـــــة الــــخـــــدمـــــات 
االجتماعیة)

من نســـــــــبــة المرأة العــاملــة بــأجر 
ـــادرات على  مجموع النســــــــــــاء الق

العمل 

%25البلدیة15%

مسح میداني200عدد الموظفات 

(لــــجــــنـــــة الــــخـــــدمـــــات 
االجتماعیة)

300

مسح میداني50نساء یعملن بمشاریع مدرة للدخل. 

(لــــجــــنـــــة الــــخـــــدمـــــات 
االجتماعیة)

80

وزارة الداخلیة2جمعیات نسائیة مسجلة 

لدى اإلناث فوق نســــــبة التســــــرب
العشر سنوات.

%0م . المدارس1%

مسح میداني%3نسبة نساء یعملن بالزراعة باجر 

(لــــجــــنـــــة الــــخـــــدمـــــات 
االجتماعیة)



عدد النســـــــاء األعضـــــــاء ضـــــــمن 
المجلس البلدي 

13البلدیة2

نســـــبة مشـــــاركة المرأة في البرامج 
ة والتثقیفیـــة خالل العـــام التـــدریبیـــ
األخیر 

%40المراكز النسویة15%

عدد  المؤســـــــــســــــــــات التي تعنى 
ذوي االعاقةبقضایا 

2البلدیة1

جمعیة جبع الخیریة182حسب النوعذوو االعاقةعدد 

بالنســــبة لعدد ذوي االعاقةنســــبة 
السكان.

1.65

%
مسح میداني
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عدد إعاقات الســـــــــمع من مجموع 
اإلعاقات .

جمعیة جبع الخیریة29

عــدد إعــاقــات الحركــة من مجموع 
اإلعاقات .

جمعیة جبع الخیریة54

اإلعـــــاقـــــات العقلیـــــة من مجموع 
اإلعاقات.

جمعیة جبع الخیریة9

عدد إعاقات البصـــــــــر من مجموع 
اإلعاقات .

جمعیة جبع الخیریة27

جمعیة جبع الخیریة63متعدد

وجود مركز خـــــاص بـــــالمعـــــاقین 
خاصة ونوادي.ومدارس

مسح میداني0

(لــــجــــنـــــة الــــخـــــدمـــــات 
االجتماعیة)

1

التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

ضــــــــعیفة بســــــــبب عدم وجود مقر للنادي وضــــــــعف نادي الشبابحجم األنشطة الشبابیة.
المیزانیات والتمویل.

یة تنادي الشباباهتمامات عنصر الشباب بالریاضة. بب عدم وجود بن فة بســـــــــ یة للقطاع ضـــــــــعی حت
الریاضي .

الــهــالل األحــمــر /دائــرة اهتمامات الشباب بالعمل التطوعي.
المتطوعین

متوسطة بسبب انشغال  في الدراسة والعمل .

ضعیف وغیر فعال بسبب القیود االجتماعیة.البلدیة والمراكز النسویةمشاركة المرأة في الحیاة العامة .

ح میدانيمسمدى اهتمام المرأة بالتعلیم .

(تقییم لجنـــة الخـــدمـــات 
االجتماعیة)

بــازدیــاد من خالل االطالع على أعــداد الطــالبــات في 
المدارس والجامعات.

مسح میدانيتقاسم أعباء الحیاة مع الرجل .

(تقییم لجنـــة الخـــدمـــات 
االجتماعیة)

متوسط بسبب عدم وجود فرص عمل كافیة.



59

مشـــــــــاركة المرأة في األنشـــــــــطة المجتمعیة 
امج المختلفة.والبر 

مسح میداني

(تقییم لجنـــة الخـــدمـــات 
االجتماعیة)

مقبولة بسبب انتشار الوعي والتعلیم.

مسح میدانيفاعلیة المؤسسات الراعیة للمعاقین .

(تقییم لجنـــة الخـــدمـــات 
االجتماعیة)

ضعیف بسبب عدم وجود متخصصین وقلة اإلمكانات 
المادیة.

عـــــام فـــــاعلیـــــة الهالل األحمر واالتحـــــاد ال
للمعاقین.

مسح میداني

(تقییم لجنـــة الخـــدمـــات 
االجتماعیة)

ضعیفة بسبب عدم وجود تمویل.

مسح میدانياهتمام المؤسسات بقضایا المعاقین.

(تقییم لجنـــة الخـــدمـــات 
االجتماعیة)

ضعیف وال یوجد برامج داعمة لهذا الجانب.

تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص):/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-ط القوة المؤثرات االیجابیة (نقا

نسبة الشباب في المجتمع المحلي كبیرة..1
االهتمام بالتعلیم من قبل المجتمع المحلي..2
وجود روح التطوع لدى معظم فئة الشباب.3
وجود عدد من الحاصالت على الشهادات الجامعیة والمنتظمات في المدارس والجامعات،.4
مالت في القطاع العام .االزدیاد في عدد العا.5
وجود جمعیتین نسائیتین في البلدة، ووجود نساء متطوعات في البرامج التدریبیة والتوعویة ..6
دعم المؤسسات األهلیة لدور المرأة وأهمیة مشاركتها..7
وجود بعض مشاریع مدرة للدخل للمرأة..8
ة.اهتمام الجمعیة الخیریة والهالل وبعض األهالي  بذوي الحاجات الخاص.9
اهتمام الوزارات بدمج ذوي االحتیاجات الخاصة في الحیاة العامة..10

المؤثرات السلبیة (نقاط الضعف/التهدیدات):

قلة المرافق الشبابیة..1
ضعف األنشطة والبرامج المتعلقة بالشباب..2
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نقص التوجیه والتدریب وبناء القدرات للشباب..3
شباب.عدم وجود مرافق ریاضیة من صاالت ومالعب خاصة بال.4
قلة فرص العمل للشباب..5
الهجرة الداخلیة والخارجیة للشباب..6
محدودیة مشاركة المرأة في الحیاة العامة..7
محدودیة المشاریع التنمویة الصغیرة التي تستهدف المرأة ..8
قلة األنشطة والبرامج المتعلقة بالمرأة.9
عدم توافر مراكز تأهیل لمساعدة وتأهیل ذوي الحاجات الخاصة..10
وعي المجتمع لكیفیة التعامل مع ذوي االحتیاجات الخاصة. عدم .11
قلة وجود كفاءات وأشخاص مؤهلین لمساعدة ذوي الحاجات الخاصة..12
ضعف التمویل واإلمكانات المادیة لألهالي..13
عدم وجود مؤسسات تعنى بالتوعیة والدمج بین فئات المجتمع وشرائحه العمریة ..14
عاقین.قلة البرامج واألنشطة الخاصة بالم.15

أهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا المجال
قلة المرافق الخاصة بالشباب..1
محدودیة البرامج المتعلقة بالشباب..2
ضعف مشاركة النساء في الحیاة العاملة ..3
قلة البرامج الخاصة بالمرأة..4
ضعف البنیة التحتیة الخاصة بذوي اإلعاقات الخاصة ..5

یة في هذا المجال:أهم القضایا األساسیة االیجاب
الوعي المتنامي في المجتمع  الهمیة دور الشباب وتمكینهم.1
وجود مقومات  واقعیة للنهوض بموضوع التمكین.2

سنة (فترة اإلطار التنموي):16االحتیاجات/االولویات ألربع سنوات (فترة الخطة) و

بناء مقر للنادي وصالة متعددة األنشطة ومكتبة عامة وحدیقة عامة..1
إنشاء ملعب ریاضي..2
دعم المشاریع الصغیرة الخاصة بالشباب..3
تأسیس جمعیة خاصة لدعم الشباب في مجال التعلیم وتطویر القدرات..4
تشجیع العمل التطوعي من قبل الشباب عبر دمجهم باألنشطة التطوعیة والعمل المجتمعي..5
برامج توعویة وتدریب وتأهیل للشباب..6
.ابتشجیع التعلیم المهني للشب.7
تعزیز مشاركة المرأة في الحیاة العامة وتوعیة المجتمع بأهمیة ذلك..8
توفیر أنشطة وبرامج خاصة بتطویر قدرات النساء وتوعیتهن..9
دعم المشاریع اإلنتاجیة الصغیرة الخاصة بالنساء، والعمل على زیادتها ..10
توفیر میزانیات ثابتة لدعم البرامج التي تقوم بها النساء..11



61

ز لتدریب وتأهیل وتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة.إنشاء مرك.12
تدریب وتأهیل األهالي والمعلمین للتعامل مع ذوي االحتیاجات الخاصة..13
توفیر األجهزة المساعدة لذوي االحتیاجات الخاصة..14

انعكاس البعد المكاني (خرائط):

والتراثوالریاضةالثقافةمجال3.3.4
ة :ة اللجن/منسق
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جهاد ولید مالیشه.1
األعضاء :  

أیمن أحمد عالونه.1
محمد مفلح كنعان.2
مازن توفیق جرار .3
فاطمة عیسى حمور.4

خلفیة عن المجال:

الثقافة: -
الثقافة باللغة العربیة تعني صقل النفس والمنطق والفطانة وهي تستخدم للداللة على الرقي الفكري واألدبي واالجتماعي لألفراد 

هي لیســت مجموعة من األفكار وحســب ولكنها نظریة في الســلوك بما یرســم طریق الحیاة إجماال وبما یتمثل فیه والجماعات و 
الطابع العام الذي ینطبع علیه شــــــــعبا من الشــــــــعوب وهي الوجوه الممیزة لمقومات األمة التي یتم تمییزها بها عن غیرها من 

مبادئ والســـــــلوك والمقدمات والقوانین والتجارب وبشـــــــكل عام فإنها مفهوم الجماعات بما تقوم به من العقائد والقیم واللغة وال
ومن الصفات الممیزة لبلدة جبع ارتفاع المستوى الثقافي العام .نون واألخالق والقوانین والعاداتیتضمن المعارف والعقائد والف

سنه للنساء وهذه اقل ب 65ال وفوق ال للرج75للسكان فنسبة االهمیه بها متدنیة جدا جدا ومحصورة بمن أعمارهم فوق ال
من حملة 1,000من ســـــكان البلدة ومن الســـــكان ما ال یقل عن %32من مجمل الســـــكان ویشـــــكل طلبة المدارس حوالي 10%

الشهادة الجامعیة في مختلف التخصصات ویالحظ في السنوات االخیره ان هناك ضعفا واضحا في العملیة التربویة والتعلیمیة 
وهو األســــاس في عملیة التربیة وكذلك المدرســــة والوســــط االجتماعي منها ما هو مرتبط مباشــــرة بالبیت عده تعود ألســــباب

المحیط.

وهناك إقبال واسع في البلدة على استخدام شبكة االنترنت والمشاركة في المنتدیات الثقافیة العامة على ضوء استخدام وسائل 
).الحیاة (المنازل. المحال التجاریة.المؤسساتوتقنیات االتصال الحدیثة في مختلف جوانب 

ألف نســمة فیعقد بها العدید من الدورات 50وباعتبار أن البلدة تمثل بموقعها محورا لتجمع ســكاني لعدد من القرى یعد حوالي 
یة ه الحیوانالتدریبیة وورش العمل في مجاالت عدة مثل دورات العمل التطوعي والصــــــــحة النفســــــــیة والدورات الزراعیة والثرو 

.الكشفیة التوعیة األسریة... الخوالنشاطات

في ظل هذه التطورات كلها تفتقر البلدة إلى مركز ثقافي یكون قادرا على توفیر القاعات الضـــــروریة لألنشـــــطة العامة ومكتبة 
سلیمة ة الصحیحة والعامه متعددة األغراض ولمختلف األجیال وبكل التخصصات الحیاتیة وتكون مركزا لتوجیه الشباب الوجه

وفي الحیاة االجتماعیة ومكانا ترویحیا لهم وبنفس  الوقت االســــــتفادة منها لتكون مركزا لرفع المســــــتوى التعلیمي للطلبة من 
خالل تنظیم دروس إضافیة ودورات تربویة لألمهات وأولیاء األمور.

الریاضة: -
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فانه یتم ممارستها بموجب قواعد وقوانین متفق علیها بهدف الترفیهفي الوقت الذي تعتبر فیه الریاضة مجهودا جسدیا عادیا 
والمتعة والمنافسة وتطویر المهارات ...الخ فإنها تعتبر أیضا مجهودا عقلیا یحفز اإلنسان لبذل اكبر جهد ممكن بكل ما یملك 

وائد العالج األطباء یؤمنون بفمن %61من معارف ومهارات للفوز مثال  كذلك فان آخر اإلحصـــــاءات الطبیة أشـــــارت إلى أن 
والحدیث عن فوائدها وایجابیاتها یطول ت التي مارســــها اإلنســــان من القدم وهي بالتالي من أقدم المهارابالتمارین الریاضــــیة 

كثیرا  ویكفي القول انه لیس لها سلبیات تذكر.

ادي شــباب . كذلك یعتبر نكباقي بلدات فلســطینة حالها بذلك جبع من البلدات التي تهتم بالریاضــة ومتابعة األنشــطة الریاضــی
جبع هو العنوان الرئیسي للریاضة في البلدة وقد تم تأسیسه في نهایة الثمانینات من القرن الماضي وتم تسجیله رسمیا في 

.1994وزارة الشباب والریاضة عام 

د مقر رســمي للنادي خاص به یمكن أن یوفر ورغم قدم النادي نســبیا إال انه یعاني من مشــاكل وأزمات كثیر  أبرزها عدم وجو 
للریاضــــــیین والمهتمین بالریاضــــــة الراحة والمتعة والمتابعة وعدم وجود مالعب ریاضــــــیه خارج إطار المدارس التابعة للتربیة 

.علیهافهي لیست بالمواصفات الریاضیة المتعارف ةشبابیةهذه غیر مناسبة لتدریب فرق ریاضیوالتعلیم و 

ضیه نسائیه في مجاالت أن الطموحات  صة أننا نطمح لتكوین فرق ریا الریاضیة كبیره ویمكن تحقیق ما هو أفضل بكثیر وخا
ریاضــیه عده ولكن غیاب اإلمكانیات وبشــكل أســاســي البنیة التحتیة یحد من طموحات الشــباب ویقیدهم  ضــمن ماهو موجود  

للمشاركة على المستوى الوطن.وبالتالي یقتل العدید من المواهب التي یمكن صقلها وٕافرازها

التراث:-
التراث یمثل ثروة كبیرة من اآلدب والقیم والعادات والتقالید والمعارف الشــــــعبیة والثقافیة والفنون والموســــــیقى وهو ینتقل من 

، غناء، عرش(جیل الى جیل، ویشمل ایضا التراث الشعبي والذي یحوي في طیاته كل أنواع وأشكال الفنون والمأثورات الشعبیة
وما المناســــبات المختلفة)و عادات الزواج، أمثال تجري على الســــنة الناس، قصــــص وحكایات، معتقدات شــــعبیة، موســــیقى

ومن ابرز اســتخداماته في وقتنا الراهن.والرقص واأللعاب ومختلف المهاراتتتضــمنه كل هذه من فنون األداء وتنوع أشــكاله 
یاة شـــــــعبنا هو ما یهتم في إبراز  وٕاشـــــــهار الهویة الوطنیة والقومیة والكشـــــــف عن والذي یحتل أهمیة كبیره وخاصـــــــة في ح
مالمحها التراثیة فال حضارة بدون تراث.

بلدتنا جبع من البلدات المحافظة على مختلف أشكال وألوان وأنواع التراث الشعبي وحسب األصول التي تم توارثها عن اآلباء 
.حفادم توریثها لألبناء واألواألجداد ویت

فمن صناعة الفخار التقلیدیة التاریخیة إلى أحیاء المناسبات المختلفة بما یتفق وروح وشكل التراث الشعبي الجبعاوي ویوجد 
فرق الدبكه والشــعراء الشــعبیین المعروفین على مســتوى الوطن وبالخارج.وهذا الجانب رغم أهمیته وتنمیته المســتمرة إلى انه 

ویره بشـــكل یتناســـب مع تطور المجتمع الفلســـطیني وتوفیر البنیة التحتیة التي تضـــمن إیجاد حیاة بحاجة للمحافظة علیه وتط
ثقافیة زاخرة.

التقییمالمصدرالقیمة
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ـــــة )1(المؤشر (كمي) ـــــم ـــــی ـــــق ال
یة /القیاســـــــــ

)2(المرجعیة
ضعیفمتوسطجید

عدد المراكز الشـــــــــبابیة الثقافیة 
والریاضیة .

2البلدیة1

المنتســـــبین للمراكز الثقافیة عدد 
والریاضیة .

800أرشیف النادي600

عـد الكفـاءات المتخصـــــــــصــــــــــة 
/ریاضة من عدد السكان.

)%7(300النادي60

1التربیة0البنیة التحتیة (مالعب ).

مقرات للمراكز الشـــــبابیة الثقافیة 
والریاضیة .

النادي0

2البلدیة1حدائق أطفال وساحات لعب .

عدد المرافق الخاصـــــة بالمعاقین 
.

1البلدیة0

1البلدیة0عدد المكتبات العامة.

البلدیة6عدد مقاهي االنترنت.

عدد األماكن األثریة والســــــیاحیة 
(أدیرة / ینابیع میاه ) .

13البلدیة10

التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

النادي الریاضــــــي/ .شطة الثقافیة والریاضیةحجم األن
فة  تقییم لجنة الثقا

والریاضة والتراث

قلیلة جدا

النادي الریاضــــــي/ وضع أو حالة البنیة التحتیة ( مالعب ).
فة  تقییم لجنة الثقا

والریاضة والتراث

ضعیف

ال یوجد مقر لنادي ریاضيالنادي الریاضيحالة النادي الریاضي.
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النادي الریاضــــــي/ .الي بالریاضة المحلیةاهتمام األه
فة  تقییم لجنة الثقا

والریاضة والتراث

عالیة جدا

فة .ثقافةاهتمام األهالي بال تقییم لجنة الثقا
والریاضة والتراث

عالیة

ضعیفالبلدیةحالة األماكن األثریة

تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص):/-ا في ذلك المصادر المتوفرةبم-المؤثرات االیجابیة (نقاط القوة 

جبع تمثل مجتمع شبابي..1
حملة الشهادات العلمیة الجامعیة عالي جدا مع تنوع التخصصات..2
ألف نسمة .50تقع جبع وسط تجمع سكاني تمثل محور تعداده .3
وجود أماكن أثریة تاریخیة مهمة ..4
تنوع األماكن األثریة واختالف تاریخها ..5

(نقاط الضعف/التهدیدات):المؤثرات السلبیة

عدم اهتمام المجتمع المحلي بالقطاع الریاضي والثقافي..1
عدم وجود انشطة وبرامج خاصة بتعزیزالجوانب الثقافیة والریاضیة ..2
عدم وجود مرافق عامة أو مراكز ریاضیة..3
عدم توفر إمكانیات محلیة إلنشاء البنیة التحتیة الالزمة للمجال الریاضي والثقافي..4
دم توفر اإلمكانیات والدعم للنادي .ع.5
عدم وجود دائرة تهتم بالتراث ..6
افتقار البلدة لإلمكانیات الضروریة لمجال التراث ..7
عدم وجود ترویج حول الواقع التراثي للبلدة ..8

أهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا المجال
عدم وجود بنیة تحتیة ثقافیة ریاضیة.1
للقطاع السیاحي والتراثي للبلدة.غیاب الترویج االعالمي.2
عدم العنایة باألماكن األثریة التراثیة..3

:أهم القضایا األساسیة االیجابیة في هذا المجال
.وجود مواقع اثریة وسیاحیة قابلة للتطور.1
.وسهولة الوصول الیهالموقع الوسطي للتجمع.2

فترة اإلطار التنموي):سنة (16االحتیاجات/األولویات ألربع سنوات (فترة الخطة) و
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إنشاء ملعب ریاضي..1
بناء مركز ثقافي..2
بناء مقر نادي ریاضي..3
توفیر أنشطة تعنى بتفعیل الحیاة الثقافیة وزیادة األنشطة الریاضیة. .4
إنشاء حدیقة عامة..5
إنشاء صالة ریاضیة مغلقة..6
تجهیز مكتب سیاحي تابع للبلدیة ..7
إنشاء معرض تاریخي تراثي دائم..8

البعد المكاني (خرائط):انعكاس
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تنمیة االقتصاد المحلي3.4

مجال التجارة والصناعة3.4.1
:ة اللجنة/منسق

ثابت محمد جرار.1
األعضاء :  

محمد مصطفى خلیلیة.2
توفیق حسني مالیشة.3
ترویح عبد الكریم حمامرة.4
نضال ابراهیم سالمة.5

خلفیة عن المجال:

مدن بالبلدات والأســــوةالظروف االقتصــــادیة التي تعیشــــها بلدة جبع أنغیر أهمیة كثر المجاالت یعتبر مجال االقتصــــاد من أ
من حیث ضــــعف المشــــاریع القائمة وقلة رأس المال كللبلدة وذلانعكســــت ســــلبا على الواقع االقتصــــادي األخرىالفلســــطینیة 

االمر الذي ادى الى تدهور الوضـــع االقتصـــادي بشـــكل 48أراضـــيوارتفاع معدالت البطالة واعتماد البلدة على العمالة داخل 
واإلغالقات المســـتمرة والتي تســـببت بخســـائر فادحة االجتیاحات عام، كذلك فقد عانت جبع كثیرا خالل فترة االنتفاضـــة بســـبب 

زز عتأنترافق ذلك مع شــــبه غیاب لالهتمام الحكومي والســــیاســــات التي من شــــانها أیضــــالالقتصــــاد المحلي وللمواطنین، 
تالتجاریة والمشــروعااألنشــطةألصــحابفعدم وجود دعم وٕاقراض بشــروط میســرة وطویلة األجل ، االقتصــاد وتضــمن تحفیزه

فرص العمل وزیادة نســب الفقر، وخاصــة أن المســتوى االقتصــادي مالبطالة وانعداالصــغیرة فاقم المشــكلة وأدى لزیادة نســب 
ة جنین . للبلدة یعتبر من أدنى المستویات في محافظ

ولهذا فإن االهتمام بهذا المجال یجب أن یصــــــــبح من أولى أولویات البلدیة والمجتمع للنهوض بهذا الواقع المریر وتحســــــــین 
.القطاع االقتصادي داخل بلدة جبع 

لهذا سیتناول التحلیل المجاالت المختلفة لالقتصاد المحلي للبلدة كالقطاع التجاري والصناعي.و 

:القطاع التجاري-

ینقسم القطاع التجاري في جبع لعدة أقسام، وذلك تبعا للمردود المادي للمشروع وكذلك فرص العمل التي یوفرها وقدرته على 
القضاء على البطالة والحد منها وذلك على النحو التالي:

لعدد وصل اتعتبر عالة على االقتصاد أصحابها ممن تقطعت بهم السبل حتى وٕانمحدود رأس مالهابقاالت صغیرة -1
هي أدت الخدمات المطلوبة والألصــــــحابهاإلى حوالي المائة إال أنها تعتبر بطالة مقنعة فال هي أوجدت فرص عمل 

على صــــــاحب وعبءالتجاریة تحت طائلة الدیون وتصــــــبح مشــــــكلة كبیرة  األعمالســــــرعان ما تنتهي هذه منها و 
.المشروع

تكون نواة لمشاریع تساعد على أندمة بشكل عام ولكن من الصعب تؤدي الخأفرادبقاالت متوسطة الحجم یدیرها -2
خلق فرص عمل جدیدة وتقلل من البطالة  وهي ال تتجاوز في عددها أصابع الیدین.
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یمكن تطویرها فمثال هنالك معاطات للدجاج أخرىمشــاریع متنوعة حیث تتواجد بعض األنشــطة التي ترتبط بمشــاریع -3
جیة بحیث یمكن االســـتفادة منها من خالل اتاحة فرصـــة شـــراء الدجاج من المزارع تشـــتري الدجاج من مصـــادر خار 

الموجودة في البلدة فتتحقق ثالثة أهداف نمو المعاطات وازدهار المزارع وتخفیض الثمن على المواطن.

تموینیة واد الكذلك بعض المشـــاریع ممن أصـــیبت بانتكاســـة كبرى بســـبب تغیر الظروف االقتصـــادیة مثل توزیع الســـكاكر والم
نزول الشــركات الكبرى والمصــانع إلى البقاالت الصــغیرة مما إلىبالجملة، فحالة الركود التي أصــابت الســوق الفلســطینیة أدت 

أدى النعدام الفرصة أمام التجارة الوسطاء، ولعدم وجود البدائل واستمرار الوضع المتدهور والزیادة الهائلة ألسعار المحروقات 
ا القطاع لقطاع مدین بدرجات عالیة خاصة لمن لدیه عمال وموظفین. أدى لتحول هذ

هناك بعض األنشــــطة االقتصــــادیة ممن تزداد الحاجة إلیها مثل عمل الحدادین والنجارین وأعمال البالط والقصــــارة حیث ازداد 
مل والمواطنین بحاجة ماســـــــة الطلب علیها بســـــــبب الزیادة في عدد الســـــــكان والهبوط الحاد للمداخیل، فهذه الفئة بحاجة للع

محل لبیع الحدید واالســمنتإغالقلخدمتهم مما اضــطرهم للعمل بالدیون فتحول االثنین لخانة المدین، على ســبیل المثال تم 
روعات المشوأصحابیعمل منذ أكثر من خمسین عام داخل البلدة بسبب الظروف االقتصادیة الصعبة التي یواجهها المواطنین 

.مختلفةالتجاریة ال

:القطاع الصناعي-

" ، وال شك أن الحصار والتضییق الهائل الذي یمارسه االحتالل بحق تضرراالقطاعات یعتبر القطاع الصناعي بحق من أكثر 
هذا القطاع والذي یعتبر بحق عمود االقتصــــاد الوطني تســــبب له بالشــــلل، كیف ال وهو القطاع الذي بقدرته الحد من البطالة 

لذي ینتج لیس فقط الســـلعة بل الســـیولة النقدیة ویمثل صـــمام األمان للطبقة العاملة من خالل فرص العمل التي والفقر وهو ا
لممولة منح من الجهات ایوفرها وهو المصــدر الحقیقي للضــریبة فهو صــمام األمان حتى للســلطة الفلســطینیة في حال تعثر ال

.والمانحین

ا یلي :ویمكن إجمال الوضع العام لهذا القطاع كم

) یصــنف كمشــروع كبیر ینتج الزعتر والقزحة والشــوربة یمثل الوجه المشــرق للبلدة( مصــنع األقصــىوحیدیوجد مصــنع-1
والفریكة وتعبئة جمیع أنواع الحبوب والبهارات وكذلك القهوة ویعمل المصنع بماكنات حدیثة وأیدي فنیة مدربة وٕاشراف 

.ات القرن الماضيمل منذ تسعینیصناعي ممتاز وٕادارة محاسبیة كاملة وهو یع
ة العالیة وأیدي فنیمنتجاتهصـــــــناعة الفخار واألواني الخزفیة وهو من المصـــــــانع القدیمة في البلد ویشـــــــتهر بجودة -2

یعاني اآلن من عدم تفرغ المشـــــرفین علیه وضـــــعف رأس المال وعدم وجود خبرات تســـــویقیة ویفتقر لألجهزة ،مدربة
.ن شبه متوقفعدات الحدیثة وهو اآلوالم

وهو من األعمال الصــناعیة ،ویصــنف كمشــروع صــغیر،وط المجاريمصــنع إلنتاج مناهل المیاه وغرف التفتیش لخط-3
البســــیطة لمنتجات األعمال الخراســــانیة، یفتقر لرأس المال الالزم المكابس الحدیثة وتوفیر المواد الخام من المصــــادر 

.بةویقیة مدر األولى وهو بحاجة ماسة لخبرات صناعیة وتس
مصنع السكاكر وهو من المصانع البسیطة أنتج ما یسمى بشعر البنات وكذلك زینة الكیك وغیرها، یمتلك قدرة تسویقیة -4

.المال الكافي إلنتاج أصناف جدیدة، یعوزه رأس نذ االنتفاضة وهو اآلن شبه متوقفكبیرة وحدیثة، عانى كثیرا م
عصر الزیتون، تعمل بماكنات حدیثة وأیادي مدربة، تعاني كثیرا بسبب شدة معاصر الزیتون یوجد معصرتین إلنتاج و -5

المنافســـة واالنتشـــار الكبیر وغیر المدروس للمعاصـــر، یتوقع لهذا القطاع المزید من االنتكاســـات بســـبب تراجع إنتاج 
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لشراكات تمثل فیها فكرة ات،الزیتون حیث أكل العمران أراضي الزیتون وكذلك تذبذب إنتاج وأسعار الزیت وبدرجات كبیرة
.المال الفردي عن القیام بمشروعهعند عجز رأس

، صــنف كمشــروع صــغیر، عانى كثیرا بســبب االنتفاضــتینمیز بمنتجاته ذات الجودة العالیةمصــنع أكیاس البالســتیك یت-6
.بسبب قلة األیدي الفنیة الماهرةوتنقله من مكان ألخر، عانى كثیرا

عدد أصــــــــنافه وجودتها حیث ینتج الدهانات المائیة والزیتیة والمعاجین وروبة البالط ودبق مصــــــــنع الدهانات یتمیز بت-7
فعانى كثیرا بســـبب ضـــعف رأس المال وكذلك االغالقات  واألصـــنا،الكرامیكا ودبق القصـــارة ومنتجات الدیكور وغیرها

.المستوردة، وهو شبه متوقف اآلن

المصدرالقیمة)1(المؤشر (كمي)
ـــــة  ـــــم ـــــی ـــــق ال

یة /القیاســـــــــ
)2(المرجعیة

التقییم

ضعیفمتوسطجید

ــقـــــاالت ــهـــــارأس(ب ــىمـــــال حــت
4,000$ (.

میــدانيمســـــــــح120
االقتصـــــادلجنة(

)المحلي

200

ـــقـــــاالت ـــهـــــاراس(ب ـــىمـــــال حـــت
8,000$(.

مســــــــــــــــــــــــــــــــــح20
لـجـنـــــة(مـیـــــدانـي

ــــــــتصـــــــــــــــــاد االق
)المحلي

100

$50,000حتى(صــغیرمشــروع
.)عمال5حتىأو

میــدانيمســـــــــح15
االقتصـــــادلجنة(

)المحلي

50

ــى(مــتــوســـــــــــطمشـــــــــــروع حــت
20حــــــتــــــىاو100,000$

.)عامل

میــدانيمســـــــــح12
االقتصـــــادلجنة(

)المحلي

25

مـــنأكـــثـــر(كـــبـــیـــرمشـــــــــــروع
20منأكثراو100,000$

.)عامل

میــدانيمســـــــــح7
االقتصـــــادلجنة(

)المحلي

15

میــدانيمســـــــــح11.واألثریةالسیاحیةالمواقع
االقتصـــــادلجنة(

)المحلي
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میــدانيمســـــــــح%23.العملعنالعاطلیننسبة
االقتصـــــادلجنة(

)المحلي

15%

میــدانيمســـــــــح150.طن/الزیتونزیتانتاجمعدل
االقتصـــــادلجنة(

)المحلي

250

الزراعياإلنتاجمعدل

.)سنویا\دوالر(

میدانيمسحملیون1

ــجــنـــــة( ــروةل ــث ال
الـــــــــزراعـــــــــیـــــــــة

)والحیوانیة



الحیوانياإلنتاجمعدل

.)سنویا\دوالر(

میدانيمسحملیون0.5

ــجــنـــــة( ــروةل ــث ال
الـــــــــزراعـــــــــیـــــــــة

)والحیوانیة



التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

میدانيمسح.)$4,000حتىمالهاراس(البقاالتحالة

لجنةتقییم(

ــــــــتصـــــــــــــــــاد االق
)المحلي

ــــــــ ــــــــة بســـــــــــــــــب ــــــــف ــــــــی ــــــــةبضـــــــــــــــــع ــــــــل رأسق
المشروعاتهذهوضعفالمستخدمالمال

میدانيمسح.وتوفرهاالبشریةالكفاءاتحالة

لجنةتقییم(

ــــــــتصـــــــــــــــــاد االق
)المحلي

مخططوتطویرهیلتأیوجداللكنمتوفرة

میدانيسحم.)یةسكانكثافة،میاه،أراضي(الطبیعیةالموارد

لجنةتقییم(

ــــــــتصـــــــــــــــــاد االق
)المحلي

جیدالستغاللوبحاجةمتوفرة
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تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص)/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االیجابیة (نقاط القوة 

أربع محافظات ( نابلس جنین طولكرم طوباس).توسط البلدة بین .1
مساحات شاسعة من األراضي رخیصة الثمن..2
تعتبر البلد منطقة نامیة حدیثة فهي بحاجة لكل شيء وقابلة لالستثمار وافتتاح مشاریع مختلفة ..3
وجود نواة لبیئة صناعیة في البلدة..4
یرة من حیث توفیر عمالة مجانیة توفر الكثیر من االســـــر الكبیرة العدد والتي تســـــاعد على نجاح المشـــــروعات الصـــــغ.5

التكالیف .
وجود شــــبكة طرق جیدة وأكثر من خمســــة مداخل للبلد تعطي الحریة والحركة الســــریعة وهي من أســــاســــیات النجاح .6

للمشاریع .
كثرة القرى والتجمعات السكنیة المحیطة بالبلد  تنتج أسواقا كبیرة ..7

/التهدیدات):المؤثرات السلبیة (نقاط الضعف

هجرة رؤوس األموال والكفاءات سواء كانت داخلیة للمدن وخارجیة خارج الوطن ..1
ضعف القوة الشرائیة للمواطنین بسبب محدودیة الدخل..2
عدم وجود شركات أو بنوك إقراض بشروط میسرة وعمولة دخل مكتبیة..3
عدم وجود مؤسسات حكومیة وأهلیة بحیث تجلب أسواقا خارجیة..4
دونم.25,000غالل األراضي التي تبلغ مساحتها حوالي عدم است.5
ضعف االهتمام بالعمل الجماعي والتعاوني وانشاء الشركات المساهمة المشتركة..6
ملكیة الشارع الرئیسي لسكان القرى المجاورة  تعیق من استثمار هذا المرفق الحیوي للبلد ..7
خارج البلدة .ضعف المصالح الكبرى بحیث تفتح المجال لقوة شرائیة من.8
ضعف المحالت التجاریة وعدم توفر تشكیلة واسعة من األصناف والسلع..9
عدم وجود منطقة صناعیة ..10
انجذاب القوة الشرائیة في البلدة لألسواق الخارجیة یرفع من مستوى البطالة ..11
لتجاریةارتفاع تكلفة البنیة التحتیة ( كهرباء ، ماء ، بترول) مما یعیق المشاریع الصناعیة وا.12

أهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا المجال
الصغیرة .اإلنتاجیةقلة الدعم للمشاریع .1
.ضعف البیئة االستثماریة في البلدة.2



أهم القضایا األساسیة االیجابیة في هذا المجال
توفر االیدي العاملة في التجمع..1
الموقع المتوسط للتجمع  یوفر امكانیة سهلة للتسویق..2
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:سنة (فترة اإلطار التنموي)16(فترة الخطة) وربع سنواتحتیاجات/االولویات أل اال

تشجیع االستثمار في البلدة..1
دعم المشاریع الصغیرة..2
دعم المشاریع التعاونیة .3
دعم المنتجات الزراعیة والصناعیة.4

انعكاس البعد المكاني (خرائط):
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لحیوانیةواالزراعیةالثروةمجال 3.4.2

ة اللجنة:/منسق

ماهر لطفي مالیشه.1
األعضاء: 

عدنان حسین فشافشه.1
محمود فتحي فشافشه.2
زیاد محمد عالونه.3
حاتم عوني كنعان.4

خلفیة عن المجال:

ــدمــة في محــافظــة جنین والتي تتمتع بموقع جغرافي متمیز صـــــــــــالح لزراعــة الكثیر من  ــدات المتق ــدة جبع من البل تعتبر بل
شجار البعلیة خاصة أن البلدة تمتلك مساحات شاسعة من األراضي الزراعیة واألشجار البعلیة التي هي قابلة المزروعات واأل
دونم مشجرة 2,000دونم مشجرة بالزیتون و5,000دونم منها حوالي 25,000حیث تبلغ مساحة البلدة حواليلالستصالح ،

9,000ویة والصیفیة البعلیة، كذلك یوجد في البلدة ما مساحته دونم مخصصة لزراعة المحاصیل الشت3,000باللوز وحوالي 
دنم قابلة لالستصالح مستقبال.

یوجد في البلدة عدة ینابیع میاه تعتبر ســــــــطحیة وملوثة وغیر مســــــــتغلة في الزراعة لذلك تعتمد الزراعة في البلدة على میاه 
ع ســـــعر فاتورة میاه البلدیة وعدم توفرها بشـــــكل كافي الى ارتفاباإلضـــــافةأخرىالمطر فقط بســـــبب عدم توفر مصـــــادر میاة 

انتقال القطاع الزراعي و إنتاجیةفبســبب شــح األمطار في الســنوات الســابقة یالحظ وجود تراجع في أیضــاالســتغاللها للزراعة، 
ة إرشادیة لمكافحشبه غیاب لإلرشاد الزراعي وعدم وجود مراكزإلىباإلضافةلألیدي العاملة إلى قطاعات أخرى غیر الزراعة 
القطاع الزراعي وعدم تنمیته.بإضعافمالذي ساهاألمراآلفات الزراعیة التي تهاجم المحاصیل الزراعیة 

شق طرق زراعیة تؤهلها لتوسعة منطقة االستصالح واستصالح مساحات واسعة من األراضي وبالتالي إلىلذلك تحتاج البلدة 
الى صـــــیانة الینابیع، وعمل خزانات وآبار لتجمیع میاه باإلضـــــافةالزراعي واإلنتاجزیادة األراضـــــي المســـــتخدمة في الزراعة 

الزراعي مما یعزز من قطاع الزراعة واإلرشـــــاداألمطار بما یضـــــمن توفیر مصـــــادر میاة للقطاع الزراعي وكذلك توفیر الدعم 
.إنتاجیتهویضمن تطوره وتحسین 

البلدات المتقدمة في تربیة المواشــي على صــعید المحافظة والوطن بشــكل عام أما بخصــوص الثروة الحیوانیة تعتبر البلدة من
ه من األبقار وعدة ) رأس غنم، وعدد ال باس ب6000-5000خاصــــــة بتربیة الماشــــــیة والماعز حیث یوجد في البلدة حوالي (

.مزارع للدواجن

یدیة في البلدة في حال توفر دعم لمربي الث یة مثل المزارع  نموذجیان الثروة الحیوانیة هي  تقل وا قادرین یكونةروة الحیوان
على العمل وٕاعطاء إنتاج  أكثر في مجال الثروة الحیوانیة.

عاني من یاآلخرتوفر المراعي الشاسعة في البلدة تجعل من تربیة الماشیة مشروعا اقتصادیا جیدًا، إال أن هذا القطاع هو أن
یضـــطر المزارعین ومربي األغنام الى إحضـــار المختصـــین من خارج البلدة األمر الذي ، حیث والبیطریةقلة المراكز اإلرشـــادیة 
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یكلفهم أمواال كثیرة ویزید من الجهد والتكلفة، ومن هنا فقد كان لزاما على الجهات الرســـــــمیة والبلدیة والمجتمع المحلي بكافة 
قطاعاته العمل على تطویر هذا القطاع وتحسینه. 

المصدرلقیمةا)1(المؤشر (كمي)

ـــمـــــة  ـــی ـــق ال
/القیاســــیة
(المرجعیــــة

2(

التقییم

ضعیفمتوسطجید

المشـــــــجرةاألراضـــــــيمســـــــاحة
.بالدونم

الهندسةقسم7,000

البلدیةفي

12,800

المخصــــصــــةاألراضــــيمســــاحة
البعلیةللمحاصیل

الهندسةقسم3,000

البلدیةفي

6,000

المرویةاألراضـــــــــيمســــــــــاحة
.بالدونم

الهندسةسمق0

البلدیةفي

200

میدانيمسح800.الزراعةفيالعاملینعدد

الزراعیةالثروةلجنة(
)والحیوانیة

1,000

بیوتالزراعیةالمنشــــــــاتعدد
.ومشاتلبالستیك

میدانيمسح3

الزراعیةالثروةلجنة(
)والحیوانیة

15

میدانيمسح2.الزیتونمعاصرعدد

الزراعیةةالثرو لجنة(
)والحیوانیة



لألغراضالمیاهجمعآبارعدد
.الزراعیة

میدانيمسح400

الزراعیةالثروةلجنة(
)والحیوانیة

700

الهندسةقسمكم24.الزراعیةالطرقطول

البلدیةفي

60
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المشـــــــجرةاألراضـــــــيمســـــــاحة
.بالغابات

الهندسةقسم0

البلدیةفي

2,000

ــیـــــاتاعـــــدد ــجــمــع ــزراعــیـــــةل ال
.والتعاونیاتالمسجلة،

الهندسةقسم1

البلدیةفي

3

میدانيمسح0.الزراعیینالمهندسینعدد

الزراعیةالثروةلجنة(
)والحیوانیة

3

تمالتياألراضـــــــــيمســــــــــاحة
.بالدونماستصالحها

الهندسةقسم1,500

البلدیةفي

13,000

بحاجةالتياألراضـــــيمســـــاحة
.بالدونملالستصالح

الهندسةقسم9,500

البلدیةفي

10,000

المخصـــــــــصـــــــــةالدونماتعدد
.للمراعي

الهندسةقسم8,000

البلدیةفي



یةالثروةتعداد دجاج( الحیوان
).وبیاضالحم

میدانيمسح12,000

الزراعیةالثروةلجنة(
)والحیوانیة

20,000

میدانيمسح10.األبقارمنالحیوانیةالثروةعدد

الزراعیةالثروةلجنة(
)والحیوانیة

30

ــةالثروةعــدد غنممنالحیوانی
.وماعز

میدانيمسح6,000

الزراعیةالثروةلجنة(
)والحیوانیة

8,000

500.النحلخالیاعدد
خلیة

میدانيمسح

الزراعیةالثروةلجنة(
)والحیوانیة

800
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میدانيمسح25.زراعيجرار

الزراعیةالثروةلجنة(
)والحیوانیة



،مزارعحیوانیة،زراعیةمنشآت
.بركسات

میدانيمسح12

الزراعیةالثروةلجنة(
)والحیوانیة

25

التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

بلـــــدیـــــة.الموجودةالزراعیةالطرقوضع ل لقســــــــــم/ا ا
الهندسي

یلوتأهتوسعةإلىبحاجة

بلـــــدیـــــة.األراضياستصالح ل لقســــــــــم/ا ا
الهندسي

مستصلحةغیرالبلدةفياألراضيمجمل

وتشجیراستصالحإلىوبحاجةوعرةطالتخطیقسم/البلدیة.األراضيطبیعة

بلـــــدیـــــة.المیاهمصادر ل لقســــــــــم/ا ا
الهندسي

غیرلكنهاومتوســـــــــطةقلیلةأعماقعلىموجودة
مستغلة

ــــيمســـــــــــــح.يالر استخدامنظام مــــیـــــدان
وللمنـــــاطقللمزارعین
الزراعیة

المیاهوجودلعدمحدیثرينظامیوجدوال/بعلي
للريالمخصصة

تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص):/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االیجابیة (نقاط القوة 

سعة المناطق  القابلة للزراعة واالستصالح ..1
العاملة الشابة.وجود األیدي.2
طبیعة األرض والتربة مناسبة لزراعة المحاصیل واألشجار المختلفة ..3
وجود ثروة حیوانیة ال بأس بها خاصة األغنام ..4
وجود مناطق مخصصة لرعي الماشیة..5

المؤثرات السلبیة (نقاط الضعف/التهدیدات):

ضعف البنیة التحتیة للقطاع الزراعیة مثل الطرق والمعدات ..1
توفر رأس المال كافي إلنشاء المشاریع الزراعیة وتمویل المزارعین.عدم.2
قلة مشاریع االستصالح..3
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ضعف اإلرشاد الزراعي بشكل عام..4
عدم وجود جمعیات زراعیة أو اتحادات مزارعین (تعاونیات)..5
عدم القدرة المادیة على االستفادة من الموارد المائیة..6
انتشار اآلفات الزراعیة واألمراض..7
قلة میاه األمطار..8

أهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا المجال
ضعف اإلنتاج الزراعي..1
محدودیة البنیة التحتیة للقطاع الزراعي.2

أهم القضایا األساسیة االیجابیة في هذا المجال
وجود االیدي العاملة..1
كثرة االراضي الزراعیة الممكن استغاللها للرعي والزراعة ..2

:سنة (فترة اإلطار التنموي)16(فترة الخطة) وربع سنواتت/االولویات أل االحتیاجا

استصالح مساحات واسعة من األراضي ..1
، ومعالجة هذه الینابیعوعمل خزانات وآبار لتجمیع المیاه صیانة الینابیع ،.2
.زراعي للبلدة.حفر بئر ارتوازي .3
أراضي أو تربیة مواشي ودواجن ) .توفیر قروض صغیرة میسرة لعمل مشاریع زراعیة (استصالح.4
، من خالل جمعیة تعاونیة.وضع خطة تسویقیة لتسویق منتجات زیت والزیتون.5
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مجال السیاحة والترفیھ3.4.3

ة اللجنة:/منسق

سامر عادل حمد.1
األعضاء: 

منال عبد الكریم.1
زیاد محمد عالونه.2
ربحیة توفیق أبو عون.3
سمیح أحمد فشافشه.4
عن المجال:خلفیة

یعاني قطاع السیاحة في فلسطین بشكل عام من ضعف بسبب القیود التي تفرضها سیاسات االحتالل، وكون بلدة جبع هي 
اكن الســیاحیة والترفیهیة التي من شــأنها جذبملألوجود ال حیث، جزء ال یتجزأ من الوطن الذي یشــاركه بقوته ونقاط ضــعفه

ثناء بعض األماكن الســــیاحیة التي ترتقي للمســــتوى المطلوب مثل مصــــانع الفخار القدیم، الســــیاح المحلیین، واألجانب باســــت
وبعض الخرب القدیمة وعیون المیاه، وباإلشــارة إلى أن البلدة القدیمة بمبانیها وأزقتها القدیمة والبیوت الحجریة تســتحق لفتة 

لتطویرها وصیانتها لتكون معالم تجلب السیاح .

المصدرالقیمة)1(المؤشر (كمي)

ـــمـــــة  ـــی ـــق ال
/القیاســــیة
(المرجعیــــة

2(

التقییم

ضعیفمتوسطجید

5ةالعالقات العام1عدد المواقع السیاحیة الفاعلة

تجمیع بیانات500عدد الزوار/السنة

1البلدیة0دلیل سیاحي

2-0منشورات سیاحیة (بوستارات)

3-0.5ةعدد البرامج االعالمیة /السن

1-0مركز بیع خاص بالسیاح

10البلدیة0مكان إقامة ومبیت للسیاح/غرفة

3البلدیة1حدائق ومواقع عامة لالستجمام
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التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

ضعیفالبلدیةموقع وتصنیف نقاط السیاحة على األولویات

ضعیف-قطاع السیاحي تطویر المنتجات المحلي الداعمة لل

تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص):/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االیجابیة (نقاط القوة 

وجود عدة مواقع یمكن تطویرها وصیانتها لتصبح مكان قابل لجذب السیاح..1
الرئیسیة.سهولة المواصالت للبلدة بشكل عام بسبب موقعها المتوسط وقربها من الطرق.2
رغبة وقابلیة جیدة للمواطن في البلدة للتعامل مع الوافدین بمحبة وسهولة ویسر..3
سهولة الوصول إلى األماكن المخصصة للسیاحة في حال صیاتنها وتشغیلها وتطویرها ..4

المؤثرات السلبیة (نقاط الضعف/التهدیدات):

عدم وجود كادر متخصص بهذا القطاع في البلدة ..1
رأس مال لتطویر هذه األماكن السیاحیة وتشغیلها .عدم وجود.2
وجود مواقع سیاحیة في التجمعات المجاورة منافسة قویة ..3
عدم وجود قسم للسیاحة واآلثار في الهیئة المحلیة ..4

أهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا المجال
ضعف االستثمار السیاحي المحلي ..1
لسیاحیة .ضعف البنیة التحتیة في المواقع ا.2
النقص في الخبرات والقدرات المؤهلة في هذا القطاع..3
غیاب الوعي بأهمیة السیاحة ..4

أهم القضایا األساسیة االیجابیة في هذا المجال

قابلیة تطویر المواقع السیاحیة ..1
توفر أماكن دینیة وتاریخیة وتراثیة في البلدة ..2

:سنة (فترة اإلطار التنموي)16) و(فترة الخطةربع سنواتاالحتیاجات/االولویات أل 

ترمیم البلدة القدیمة من أبنیة وأزقة وساحات ..1
توصیل الخدمات للمواقع المقترحة للتطویر..2
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مجال العمالة والتوظیف3.4.4
ة اللجنة:/منسق

محمود فتحي فشافشه.1
األعضاء: 

إیاد زیاد حمامرة.1
عادل ابراهیم شریم.2
توفیق حسني مالیشة.3
ماهر لطفي مالیشه.4

خلفیة عن المجال:

، ویتجلى هذا األمر بحجم الطاقةحســـب معاییر اإلحصـــاء الفلســـطینيیصـــنف المجتمع في بلدة جبع على أنه مجتمع شـــبابي
، ویتجلى ذلك واضحا بعدد القوى البشریة التي تنطلق في فئات عمریة محددة لهذا المجالالبشریة القادرة على العمل والعطاء 

، وحجم العاطلین عن العمل من خرجین خارج البلدة وأصــــحاب المهن الحرةلبلدة والخط األخضــــر والزراعةیومیا للعمل خارج ا
.حد األدنى من االحتیاجات الیومیةجامعیین وغیرهم  من أصحاب األسر الذین ال یجدون عمال یلبي لهم ال

المصدرالقیمة)1(المؤشر (كمي)
ـــــة  ـــــم ـــــی ـــــق ال

یة /القیاســـــــــ
)2(المرجعیة

التقییم

ضعیفمتوسطجید

800متفرقة500عدد العاملین في الوظیفة العامة

عدد العاملین في الوظیفة العامة 
(قطاع خاص) .

300بحث محلي100

تجـــــارة  ل ین في ا لعـــــامل عـــــدد ا
والخدمات

400بحث میداني15

600میداني200العاملین في الصناعة والحرف 

1,200میداني800عةالعاملین في الزرا

200میداني450العاملین في الخط االخضر

التقییمالمصدر)1(المؤشر (وصفي)

متوسطصر میدانيح.متخصصةالغیر حجم العمالة 
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عامـة  عاملة في المواقع ال جد للقوى ال حجم التوا
.خالل النهار

ضعیفمشاهدة

یفضعالبلدیة.حجم طالبي التسهیالت والتراخیص

تحلیل الوضع القائم/االستنتاجات

الفرص):/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االیجابیة (نقاط القوة 

وجود أعداد كبیرة من األیدي العاملة القادرة وذات الكفاءة..1
اعتماد كبیر من الورش واإلنشاءات في البلدة على الید العاملة للتنفیذ..2
ت لطالبیها من البلدیة .سهولة منح الترخیص والتسهیال.3
توفر المصادر الالزمة من میاه وكهرباء واتصاالت داخل التجمع لالتصال والتواصل ..4

المؤثرات السلبیة (نقاط الضعف/التهدیدات):

عدم توفر رأس المال الكافي لدى الشباب لالستثمارات الصغیرة ..1
ارتفاع سن الزراج لدى الشباب ..2
فاعلى لحمایة قطاع العمال .عدم وجود مؤسسات ونقابات.3
المعیقات األمنیة  لدى فئة كبیرة من الطاقات العاملة ..4

أهم القضایا األساسیة السلبیة في هذا المجال
.ضعف رأس المال.1
عدم القدرة لدى الكثیر على حساب الجدوى االقتصادیة للمشاریع االستثماریة المقترحة ..2
ل األكادیمي على حساب االعمال المهنیة .التحیز من قبل المجتمع للعمل بالمجا.3

أهم القضایا األساسیة االیجابیة في هذا المجال
تعزیز رغبة القوى العاملة بالعمل خارج مجال تخصصها وتشجیعها ..1
زیادة التسهیالت الممنوحة من قبل المؤسسات المختلفة لطالبیها ..2

:سنة (فترة اإلطار التنموي)16(فترة الخطة) وربع سنواتاالحتیاجات/االولویات أل 

إنشاء مركز لخریجي الجامعات وموقع الكتروني خاص بهم ..1
تشكیل لجنة لمتابعة طلبات التوظیف لدى الجهات الرسمیة /التي تم اإلعالن عنها ومتابعتها والتحقق من الشفافیة .2

ومتابعة الشكاوي .
إنشاء صندوق لدعم المشاریع الصغیرة ..3

اني (خرائط):انعكاس البعد المك
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القضایا األساسیة للتجمع .4
مجال البیئة والبنیة التحتیة

.المیاهضعف البنیة التحنیة المتعلقة بخدمات .1
ضعف البنیة التحتیة للطرق وخاصة في المناطق الجبلیة..2
عدم تغطیة شبكة الكهرباء لكافة مناطق البلدة..3
تعزیز و تطویر خدمة جمع النفایات الصلبة..4
المیاه الجوفیة.تلوث .5
ضرورة معالجة مصب میاه االمطار (االودیة).6

دارة والحكم الرشیدمجال اال

ة.یضعف البنیة االساسیة و قلة الموارد المال.1
ضعف طواقم االنقاذ واالسناد واالسعاف  والتاخر في االستجابة وقت حدوث الكارثة..2
جات العامة.ضعف مالئمة المخطط الهیكلي مع الملكیات الخاصة واالحتیا.3

تنمیة االاقتصاد المحليمجال 

المنطقة الصناعیةفعیلعدم ت.1
عدم وجود الجمعیات التعاونیة الزراعیة.2
ضعف البنیة التحتیة لالقتصاد الزراعي.3
ضعف التوجه لالستثمار المحلي.4
غیاب االهتمام بالمناطق السیاحیة واألثریة.5

مجال التنمیة االجتماعیة

لسكانقلة الوعي الصحي لدى ا.1
محدودیة المرافق الثقافیة والریاضیة.2
ضعف البنیة التحتیة الخاصة بذوي االعاقة.3
نقص الغرف الصفیة وتطویر المرافق.4
، توعیة، تفعیل المركز النسويللمرأةمكین اقتصاديت.5
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. الملحقات5
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دلیل التجمع) 1ملحق رقم (.5.1
وتحلیلهالسكاني
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تعبئة:تاریخ ال

معلومات عامة:.1
:الموقع

0223018 رمز التجمع بحسب اإلحصاء 
المركزي

بلدة جبع اسم التجمع

:الجغرافیة
جنوب المحافظة الموقع بالنسبة للمحافظة

كم23 البعد عن مركز المحافظة (كم)

35018خط طول 

32028خط عرض

إحداثیات خطوط الطول والعرض

م400 البحراالرتفاع عن سطح 

الغرب:
الفندقومیة

میثلون , شرق:
سیریس

بیت جنوب:
امرین

عنزة شمال:
, عجة

التجمعات السكانیة المحیطة

ملم400 معدل هطول األمطار

سهلیة/ جبلیة جبلیة سهلیة طبیعة األراضي

دنم25,000 المساحة الكلیة للتجمع (دونم)

(السكان والموارد البشریة) معلومات سكانیة:
10,813 عدد السكان

51% نسبة الذكور

49% نسبة اإلناث

42% عام15نسبة من تقل أعمارهم عن 

54.1% )65-16(ن مأعمارهم نسبة من 
عام
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3.9% عام65نسبة من تزید أعمارهم عن 

1950 عدد األسر

2,200 عدد الوحدات السكنیة

5.6% نسبة األمیة

86% نسبة الحاصلین على شهادات بعد 
التوجیهي

23% (بتعریف نسبة العاطلین عن العمل 
اإلحصاء)

40% نسبة العاملین في القطاع الحكومي 
(من مجموع العاملین الكلي)

37% نسبة العاملین في القطاع الخاص

غیر ذلك: التجارة الصناعة الزراعة وظائف 
حكومیة

المصدر الرئیسي لدخل السكان

:األیدي العاملة
خارج التجمعداخل التجمع

مناطق محیطة بالتجمع
ل الخط داخ

األخضر

مجال 
تجارة موظفزراعةالعمل

وخدمات
صناعة 
تجارة موظفزراعةوحرف

وخدمات
صناعة 
وحرف

عمال في 
مختلف 

المهن

المجموع

6001401201502004503050450

1,2701,180

المجموع 
الكلي

2,450
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البنیة التحتیة والبیئة:.2

:الطرق والمواصالت
یة للتجمع السكاني:المداخل الرئیس

غیر معبد
معبد

أسماء المداخل الرئیسیة
بحاجة إلى صیانة بحالة جیدة

× المدخل الشرقي / یاصید

× المدخل الشمالي / الفوارة

× المدخل الغربي/ الكراج

× المدخل الغربي /الفندقومیة

شبكة الطرق الداخلیة:
مفتوحة (كم) معبد (كم) الطریقنوع 

ال یوجد یوجد بیس كورس بحاجة إلى 
صیانة

بحالة 
جیدة

11 20 5 طرق داخلیة

13 10 طرق زراعیة

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

ال یوجداسم الطریق الرابط یوجد بیس كورس بحاجة إلى 
صیانة

بحالة 
جیدة

5 یاصید-جبع

1.5 ندقومیةالف-جبع

2 صانور–جبع 

2 2 بیت امرین–جبع 
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2 1 عجة–جبع 

1 3.5 سیریس–جبع 

:النقل والمواصالت

كفایتها

انتظام 
الخدمة 

(جزئي أو 
كلي)

عدد اآللیات/المركبات 
المتوفرة بالموقع عددها موقعها نوع الخدمة

محطة باصات مركزیة

غیر كافیة جزئي 3 ات فرعیةمحطة باص

خط سرفیس داخلي

غیر كافیة كلي 20 خط سرفیس خارجي

غیر كافیة كلي 6 1 شمال البلدة مكتب تاكسي

مجمع سفریات

مواقف السیارات الخاصة

ال یوجد خطوط نقل عامهل هنالك مناطق ال تصلها خطوط النقل العام؟ -

)؟ في حال كان 2016نة/البلدة في السنة الماضیة (سنةما هو عدد الحوادث على الطرقات في المدی-
( عدد الحوادث    غیر محدد )عدد الحوادث مرتفعا، حدد اماكن تكرار الحوادث؟

حدد المناطق التي تشهد ازدحاما مروریا أكثر من غیرها؟-

( المناطق االكثر ازدحاما : منطقة عین الجوزة ، وسط البلدة ، طریق الفوارة )-
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اقة:الط
الكهرباء:

سعر بیع 
الكیلو واط 
للمستهلك

سعر 
شراء 
الكیلو 

واط من 
المصدر

شیقل

سنة 
اإلنشاء

االحتیاج 
الفعلي
الحالي

كمیةاالستهالك 
الشهري 

ونسبةاالستهالك 
المنزل یمنها

مصدر الكهرباء 
(قطریة/مولد/طاقة 

بدیلة)

مدة 
التغطیة 
الزمنیة 

(من 
اصل 

24
ساعة 

في 
الیوم)

نسبة 
غطیة الت

الجغرافیة

0.68 0.37 1977 500,000
ك.و

440,000
ك.و

قطریة 24 100%

%12نسبة الفاقد في الكهرباء: %70نسبة تغطیة الشوارع المعبدة: إنارة 
الشوارع

االتصاالت:
عالیةالجودة: %95نسبة التغطیة: شبكة الهاتف األرضي

جیدةالجودة: %95نسبة التغطیة: نترنتشبكة اال 

جیدةالجودة: %96نسبة التغطیة: شبكة الهاتف الخلوي

:المیاه والصرف الصحي
المیاه:

%35نسبة الفاقد: نعم ال یوجد شبكة میاه 
داخلیة

سعر بیع 
المتر 

المكعب 
للمستهلك

سعر 
شراء 
المتر 

المكعب 

سنة 
اإلنشاء

االحتیاج 
الفعلي
الحالي

كمیة 
الشهرياالستهالك

ونسبة االستهالك 
المنزلي منها

المصدر 
(مكروت/مجلس 

خدمات 
مشترك/بئر 
خاص/آبار 

مدة 
التغطیة 
الزمنیة 

(أسبوعیا 
أو شهریا)

نسبة 
التغطیة 
الجغرافیة
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من 
المصدر

جمع میاه 
أمطار/غیر 

ذلك)

شیقل6
2.4
شیقل 1994

29,000
/شهر3م /شهر3م22,000 مكروت

84
س/اسبوع

98%

/یوم)3معدل التدفق (م صالح للشربغیر صالحة للشرب اسم عین الماء

50 × عین الجوزة

25 × عین الشرقیة

10 × عین الغربیة

50 × الفوارة

الصرف الصحي:
الكمیة المنتجة 

في الیوم حفر امتصاصیة % شبكة صرف صحي % طرق التخلص من میاه 
الصرف الصحي

غیر محدد
100 0.00

االودیة المجاورة تخلص النهائیةأماكن ال

نعم؟                ال  هل یوجد محطة تنقیة

مالحظات السعة
التصمیمیة وضعها/الحالة كفاءة المحطة سنة التأسیس موقع المحطة

: (وضح) نعمال  هل یتم التخلص من میاه عادمة للمستوطنات في اراضي المدینة/البلدة؟ 
...........................................

:النفایات الصلبة

غیر ذلك یدوي ترولة مع 
تركتور سیارات ضاغطة طرق جمع النفایات الصلبة
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100% نسبة التغطیة الجغرافیة

حاویة / 80عدد الحاویات وكفایتها:
غیر كافیة شیقل18یة:شهر رسوم الجمع ال 2سبوعیا:دد مرات الجمع أع

مكب إقلیمي مكب عشوائي مكب خاص 
بالتجمع

أماكن التخلص من النفایات 
الصلبة

غیر ذلك (حدد): دفن حرق طریقة التخلص من النفایات 
الصلبة

3م3,000,000 السعة الحالیة للمكب

3م2,500,000 الحالياالحتیاج الفعلي 

مجلس خدمات مجلس خدمات (حدد):
مشترك قطاع خاص س الهیئة مجل

المحلیة
الخدمة تدار من قبل

االقتصاد:.3
الصناعة والتجارة والخدمات:

موقعها عدد العاملین فیها عددها المنشآت

(تحدد بحسب تعریف 
اإلحصاء)

موزعة في ارجاء البلدة 20 8 المنشآت الزراعیة

موزعة في ارجاء البلدة 16 12 المنشآت الصناعیة

وسط البلدة 2 1 شآت السیاحیةالمن

غرب البلدة 2 1 المنشآت المتعلقة 
بالصناعات اإلنشائیة

موزعة في ارجاء البلدة 33 6 المنشآت الخدماتیة

موزعة في ارجاء البلدة 400 350 المنشآت التجاریة

البنوك
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السیاحة واآلثار:
أسماؤها: نوعها عددها المواقع األثریة الرئیسیة

نبع عیت الجوزة

خربة سباتا

خربة جافا

الخربة

الفاخورة

البلدةالقدیمة

خرب قدیمة ومنشات 
ومباني

6 المواقع السیاحیة الرئیسیة 
(بما یشمل ذات التمیز 

الطبیعي كاإلطالالت 
واألحراش وعیون المیاه)

ال یوجد عدد المكاتب السیاحیة

ال یوجد عدد الفنادق

ال یوجد مساحة المركز التاریخي 
عه القائمووصف لوض

:الزراعة
الثروة الزراعیة:

:ان وجدتخلف الجدارمنها  دنم7,000 /دونممساحة األراضي الزراعیة

0 مساحة األراضي الزراعیة 
/دونمالمرویة

5000دونم محاصیل حقلیة، و    2,000(منها      7,000
دونم اشجار مثمرة اهمها     زیتون ولوزیات      )

األراضي الزراعیة مساحة 
/دونمالبعلیة

12,000 مساحة األراضي القابلة 
/دونملالستصالح

متوسطة مدى ایصالیة الطرق الزراعیة

مختلطة: حیوانیة: نباتیة: عددالحیازات الزراعیة حسب 
االحصاء
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:الثروة الحیوانیة
مالحظات عدد الرؤوس عدد المزارع النوع

10 فردیة األبقار

التربیة لالنتاج الذاتيبما فیها   4,500 15 األغنام

10,000 7 دجاج الحم

2,000 1 دجاج بیاض

450 5 نحل

المعاصر والمشاتل والجمعیات:
عددالجمعیات والتعاونیات الزراعیةعدد المشاتلعددالمعاصر

العاملة

221

:خدمات زراعیة
تمویلدبریوتتخزینتصنیعتعبئة وتغلیفتسویقإرشادالنوع

ال یوجدال یوجدال یوجدال یوجدجمعیة محلیةال یوجدالمصدر

غیر كافیةالكفایة

:خدمات بیطریة
عیادة بیطریة خاصةدائرة الزراعة والبیطرةالمصدر

ال یوجدال یوجدنسبة التغطیة

المصادر الرئیسیة للمیاه المستخدمة في الزراعة:

المصدر
النسبة

(%)
الطاقة ددهاع

اإلنتاجیة

الموقع بالنسبة للتجمعالملكیة

خارج التجمعداخل التجمععامةخاصة

--98میاه أمطار

--0.00ارتوازیةأبار 

24135ینابیع
داخل التجمععامة/یومیا2م
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اآللیات الزراعیة المستخدمة:

اآلت رش حصادةبذارةتراكتورالنوع
وتسمید

الیات أخرى

-دراسة حبوب

22--25العدد

الملكیة (عام، خاص، 
خاصخاصخاصتعاوني)

:الوضع االجتماعي.4
الصحة:

التصنیف

عدد ساعات توفر 
الخدمة یومیا

المستوى

أهلي النوع
دولي

أهلي 
محلي

خاص عام/ حكومي

العدد

4 1 7 4 عیادة طب عام

3 8 ة اسنانعیاد

1 24 5 ساعة24مستوصف 

مستشفیات عامة وخاصة

1 6 اشعةمركز 

2 1 12 مختبر تحالیل طبیة

إجمالي عدد األسرة في 
المستشفیات

12 إجمالي عدد األطباء

28 إجمالي عدد العاملین في 
القطاع الصحي

ا خاصة في اللیلمن مراكز المحافظات المجاورة , وهناك صعوبة احیان اماكن الحصول على 
الخدمات الصحیة من 
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خارج التجمع السكاني 
وٕامكانیة الوصول الیها

التعلیم:
عـــــــــــــــــــدد 
المختبرات

عدد الغرف 
الصفیة

عـــــــــــــــــــدد 
المدرسین

الطالب المرحلة
اسم المدرسة

إناث ذكور ثانوي أساسي روضة

2 12 27 × × مدرسة مسقط

2 12 24 × × غنامفرید 

1 21 25 × × الذكور االساسیة

2 18 28 × × بنات جبع الثانویة

2 24 31 × × بنات جبع االساسیة

1 14 25 × × بنات جبع االساسیة الشرقیة

عدد الطلبة اسم الجامعة/الكلیة

من مراكز المحافظات

امـــــاكــن الــحصــــــــــول عــلــى 
الخدمات التعلیمیة من خارج 

وٕامكانیة التجمع الســـــــــكاني 
الوصول الیها

الثقافة والریاضة والجمعیات:
تقییم وضعها الحالي ومدى فعالیتها العدد المجال

ال یوجد مقر للنادي ویعمل بفعالیة ضعیفة 1 نوادي ریاضیة

یوجد مقر للجمعیة ولها بعض النشـــــاطات ولكن لیس بالشـــــكل 
المطلوب 1

جمعیات نسویة

- مراكز ثقافیة

- أطفالمراكز
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- مكتبة

- متحف

اقیمـــت حـــدیثـــا وهي مؤجرة للقطـــاع الخـــاص ، وتعمـــل جیـــدا 
وبحاجةلتوسعة 1 حدیقة عامة

- ملعب ریاضي

تحت 2م300والثانیة مســـــــاحتها 2م100الولى مســـــــاحتها 
التشطیب 2

قاعة عامة

قطاع خاص  وتعمل بشكل جید 3 صالة افراح

:مرافق عامة اخرى
مالحظات ددالع المرفقاسم 

4 مساجد

- كنائس

1 مقابر

مؤسسات أهلیة:
مالحظات مجال عملها اسم المؤسسة

ثقافي صحي اجتماعي جمعیة جبع الخیریة

صحي تعلیمي ثقافي تسلیف واقراض مركز نسوي جبع

ثقافي ریاضي نادي جبع الریاضي 

خدماتي شركة كهرباء جبع

صحي الحمرجمعیة الهالل ا
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:اإلدارة والحكم الرشید.5
الوضع اإلداري:

مجاورة  مركز محلي ــز شـــــــــــبـــــه  مــرك
إقلیمي

مركز إقلیمي تصــــنیف التجمع الســــكاني حســــب 
هرمیة الخدمات

هیئة محلیة نوع هیئة الحكم المحلي

11 عدد أعضاء هیئة الحكم المحلي

17 عـــدد موظفي هیئـــة الحكم المحلي 
الدائمین

مجلس الخدمات المشتركذا كان الجواب نعم:یرجى التحدید إ هل تشــــــترك في مجالس مشــــــتركة 
(مجلس خـــدمـــات/ مجلس تخطیط 

وتطویر)

مرافق إداریة رسمیة:
تقییم وضعها الحالي ومدى كفاءته العدد المرافق

- مكتب برید

- غرفة تجاریة

- مدیریة تربیة

- مدیریة زراعة

- مدیریة صحة

- ؤون اجتماعیةمدیریة ش

- مكتب داخلیة

الى توسعةوبحاجةمستاجر  1 دفاع مدني

مبنى  جدید 1 مخفر شرطة

- محكمة شرعیة

- محكمة صلح
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- مسلخ

- حسبة

المخطط الهیكلي:
ال 2011نعم، سنة التصدیق:  هل یوجد مخطط هیكلي مصادق

25,000 المساحة الكلیة للتجمع (دونم)

4,087 ساحة المخطط الهیكلي (دونم)م

41.12% ضمنالمساحات المخصصة للبناء (أ)نسبة 
المخطط الهیكلي

23.97% المســــاحات المخصــــصــــة للبناء (ب) نســــبة
ضمن المخطط الهیكلي

12.03% المســــاحات المخصــــصــــة للبناء (ج) نســــبة
ضمن المخطط الهیكلي

0.29% المساحات المخصصة مناطق خضراءنسبة
ن المخطط الهیكليضم

1.31% ضــمن المســاحات المخصــصــة تجارينســبة
المخطط الهیكلي

5.5% ضــمن المســاحات المخصــصــة أحراشنســبة
المخطط الهیكلي

1.0% ناطق اثریةالمســـاحات المخصـــصـــة منســـبة
ضمن المخطط الهیكلي

1.47% ضمن المساحات المخصصة للمدارسنسبة
المخطط الهیكلي

0.28% ضــمن المســاحات المخصــصــة للمقابرنســبة
المخطط الهیكلي

0.3% المســــاحات المخصــــصــــة امالك بلدیةنســــبة
ضمن المخطط الهیكلي
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:اإلمكانیات المادیة المتاحة للهیئة المحلیة (تكلفة المشاریع المنجزة آلخر أربع سنوات)
المشاریع المنجزة قیمة السنة

($)
مســــــــــاهمة الجهات الممولة مساهمة الهیئة المحلیة($)

($)

2,007,00035,000000,972,1االولى

191,00019,000000,172الثانیة

646,00015,000000,631الثالثة

138,40016,000400,122الرابعة

2,982,40085,000400,897,2المجموع

745,60021,250350,724($)المعدل السنوي 

%97.15%2.85%100النسبة المئویة (%)

:المشاریع
ونسبة كل مصدردر التمویلامص/ $المیزانیةالمشاریع المنجزة خالل األربع سنوات األخیرة

الحكومة البلجیكیة1,195,000بناء مدرسة بنات جبع الشرقیة

تطویر واقراض البلدیاتصندوق 175,000تعبید طرق داخلیة

وزارة الزراعة120,000استصالح اراضي

مجموعة االتصاالت الفلسطینیة20,000تورید اجهزة طبیة

مؤسسة انیرا570,000عمل قناه لتصریف االمطار

المجتمع المحلي20,000انشاء مختبر حاسوب لمدرسة فرید غنام

الروؤیا العالمیة12,000وحدة صحیة لمدرسة بنات جبع الثانویة

1.8% المساحات المخصصة للثروة الحیوانیةنسبة
ضمن المخطط الهیكلي

ضعیف وصف مدى تنفیذ المخطط وااللتزام به
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االشغال العامة11,000تعبید طرق داخلیة

المجتمع المحلي30,000تشطیب دیوان البلدة

70,000Kingdomeشق طرق زراعیة of Nether Lands

البنك االسالمي للتنمیة115,000ید طرق داخلیةتعب

صندوق تطویر واقراض البلدیات136,000تعبید طرق داخلیة

الصندوق العربي لالنماء االقتصادي 245,000تعبید طرق داخلیة
واالجتماعي

الرؤیا العالمیة30,000انشاء مظلة لحدیقة نبع الفوار

صندوق تطویر واقراض البلدیات122,405ترمیم مدرسة ذكور جبع االساسیة

ونسبة كل مصدردر التمویلامصالتكلفةالمشاریع الجاریة
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التقریر النهائي)2ملحق رقم (.5.2
لتقییم البناء المؤسسي لبلدیة جبع
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ملخص تنفیذي

البلدیة لتقییم الذاتي الحتیاجاتیحتوي هذا التقریر على ملخص ألهم النتائج والمقترحات التي تم إستخالصها من خالل استمارة ا
.یق البناء المؤسسي في بلدیة جبعالمؤسساتیة التي أجراها فر 

یحتوي التقریر على عدد من النتائج اإلیجابیة التي تحلت بها البلدیة  من أهمها: 

. الشفافیة و مبدا المسائلة
.االلتزام باالنظمة والقوانین المعمول بها في شتى المجاالت

ضمن التقریر أیضًا عددًا من الجوانب التي تحتاج أن تعمل البلدیة على تطویرها ومن أهمها:كما یت

.تطویر الرقابة الخارجیة
.زیادة عدد وقدرات الكادر الوظیفي

تي ل، یحتوي التقریر على التوصــیات واألولویات في الجوانب التي تحتاج إلى تطویر قدراتها واباإلضــافة ألهم نتائج المســح العامو 
من أهم هذه . و المالیةو العالقات الخارجیةو الموارد البشریةو تقدیم الخدمات والبرامجو اإلدارةلتوصل إلیها في الجوانب التالیة: تم ا

التوصیات:

القیادة 

االهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص..1
تفعیل لجنة العالقات الخارجیة في الهیئة المحلیة..2
تي تصدرها مختلف الوزارات.متابعة الخطط والبرامج ال.3
زیادة التواصل مع المجتمع المحلي والتشاور معه..4

اإلدارة والتنظیم

البحث عن مصادر للدخل للتمكن من اضافة كوادر جدیدة للهیئة..1
داخلیة او خارجیة.\البحث عن توئمة مع احدى البلدیات .2
اعادة اللنظر بالهیكلیة القائمة..3
جید.معالجة مزضوع الشكاوى بشكل.4
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:قیادة والحوكمةبند ال

مالحظاتالعالمةالبند

القیادة

بلدیة رؤیا وأهداف واضـــحة ومعلنة (مؤســـســـاتیة لدى الیوجد 
وتنمویة).

بسبب وجود خطة استراتیجیة3

بشـــــــــكل دوري وبالرجوع یتم تطویر ومراجعة الرؤیا واألهداف 
.الشأنإلى أصحاب

ويبشكل سن3

مفهومة من قبل جمیع أصـــــــحاب الرؤیا واألهداف واضـــــــحة و 
. (الموظفین/المجتمع المحلي).الشأن

2

لدى المجلس البلدي ســــــیاســــــة لتطویر شــــــراكات مع القطاع 
الخاص.

القطاع الخاص في البلدة ضعیف1

یتم عقد اجتماعات مجتمعیة كما یتم التشـــــــــاور مع المجتمع 
المحلي.بشكل دوري

واصـــــل مقبول بین الهیئة ال یوجد ت2
المحلیة والمجتمع

یتم مشــــاركة المجتمع في تحدید االحتیاجات والتخطیط وتنفیذ 
ومتابعة وتقییم المشاریع والخدمات.

احیانا وبشكل بسیط جدا ومحدود3

المدینة متطلباتتجاهیقوم المجلس البلدي بتبني ســــیاســــات
خدمات البلدیة.و 

ال یوجد ســـــــیاســـــــة واضـــــــحة بهذا2
الخصوص

الحوكمة

السیاسة غیر مكتوبة وغیر واضحة2بلدیةیقوم المجلس بوضع السیاسات لل

یقوم المجلس البلـــدي على بـــاإلشـــــــــراف على تنفیـــذ الخطط 
ومتابعتها.

بشكل محدود2

4والشفافیةالمجلس على مبادئ المساءلة و المصداقیةیقوم 

ة جاه الســـیاســـأعضـــاء المجلس بمســـؤولیاتهم بفاعلیة تیقوم 
العامة و تنمیة الموارد

یوجد ضــعف واضــح باداء اعضــاء 1
المجلس
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یطلع على جزء منها وبصـــورة غیر 3المجلس البلدي على درایة بالخطط التنمویة الوطنیة
منتظمة

لیس دائما1المجلس البلدي مطلع على خطة التنمیة القطاعیة

وري یجتمع المجلس البلــدي بــأغلبیــة أعضــــــــــائــه بشـــــــــكــل د
(أسبوعیا)

یضــــــــاف الى ذلك جلســــــــات للجنة 4
المحلیة للتنظیم والبناء

البلــدي بعقــد اجتمــاعــات دوریــة مع رؤســــــــــاء یقوم المجلس
األقسام لمناقشة القضایا الدوریة ومتابعة أهم المستجدات.

ــاءات ولكن بصـــــــــورة غیر 2 تتم اللق
رسمیة وغیر موثقة

4تتم اجتماعات المجلس بأغلبیة أعضائه.

یقوم المجلس بعمــل أجنــدة مكتوبــة لجمیع اجتمــاعــاتــه ویتم 
توزیعها مسبقا قبل االجتماعات.

ــة مســـــــــبقــا 1 ــدة مكتوب ال یوجــد اجن
وتطرح المواضـــــــــیع للبحث ارتجالیا 

وفي وقت الجلسة

یوجد سجالت متاحة4یتم أرشفة ومتابعة جمیع اجتماعات المجلس البلدي.

قیادة والحوكمةلتعلیقات وتوصیات حول نتائج بند ا

نقاط الضعفنقاط القوة

.المجتمع شاب ومشارك
.یعمل المجلس بمبادئ الحكم الرشید

.عدم وجود رؤیة واضحة
.عدم وجود تعاون بین الهیئة والمؤسسات االخرى

التوصیات

.االهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص
.تفعیل لجنة العالقات الخارجیة في الهیئة المحلیة
ة الخطط والبرامج التي تصدر عن مختلف الوزارات للقطاعات المختلفة.متابع
.التواصل مع المجتمع المحلي
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البنیة التحتیة.أ

بعض اجزاء المجلس البلـــدي غیر 4تتوفر للبلدیة المساحة الكافیة لتنفیذ أنشطتها.
مستغل

ال یوجد,والموجود مستهلك نسبیا2األثاث الكافي لدعم برامجها وخدماتها.یتوفر للبلدیة 

یوجد نقص حاد بهذه المعدات 1تتوفر للبلدیة معدات كافیة ومناسبة لتقدیم خدماتها.

تتوفر للبلــدیــة التكنولوجیــا الكــافیــة بمــا في ذلــك أجهزة الكمبیوتر 
والطابعات و خطوط اإلنترنت

ال ان ااالجهزة یوجد شـــبكة انترنت ا
مستهلكة

البناء حدیث وما تبقى مستهلك3هناك صیانة كافیة للبناء والمعدات واألثاث واألجهزة.

ــال مواطنین من  ــأ الســـــــــتقب ــدیــة مهی ــاجــات مبنى البل ذوي االحتی
الخاصة

الــدور االرضـــــــــي فقط مهیــا لهــذا 3
االحتیاج

نظم المعلومات.ب

1والملفات.یتوفر للبلدیة نظام ألرشفة الوثائق 

یتوفر للبلدیة قاعدة بیانات محوســــــبة ومحدثة عن المنتفعین من 
خدماتها.

3

ال یوجد موظف متخصص4یتوفر للبلدیة موقع إلكتروني.

%50جزء من الموظفین بنسبة2لدى كل موظف في البلدیة برید إلكتروني. 

العالقات العامة.ت

بحكم طبیعة العمل واالحتیاجات4لوزارات المختلفة.تحافظ البلدیة على عالقات جیدة مع ا

حاولت في السابق ولم تنجح1تقوم البلدیة بعمل ائتالفات وعالقات توأمة  مع بلدیات مختلفة.

تقوم البلدیة بالتنسـیق والتشـبیك مع البلدیات األخرى بغرض عمل 
مشاریع مشتركة.

في بعض المجـــــاالت فقط وغیر 2
كافي
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ة بالترویج ألنشــــــــطتها في وســــــــائل اإلعالم المختلفة تقوم البلدی
(صحف وتلفزیون ورادیو ومواقع إلكترونیة)

عبر المواقع االلكترونیة3

اطنین (أو قسم خدمات توفر نظام الستقبال تظلمات وشكاوى المو 
الجمهور)

تتلقى الشـــــــــكـــــاوى عبر الهـــــاتف 1
والجلسات العامة والخاصة

اإلجراءات اإلداریة

2واضح وكافي.إجراءات إداریة و دلیل إداريهناك

ـــةیتم  ـــاإلجراءات اإلداری ـــد ب ـــل جمیع التقی بشـــــــــكـــل دائم من قب
األشخاص المعنیین.

4

2.یتم تحدیث اإلجراءات و أدلة العمل بشكل مستمر

3.هناك نظام للحد من التجاوزات في األنظمة

الهیكلیة.ث

حســــــــــــب مـــا اقره نظـــام الهیئـــات 4م البلدیةیبین أقساوجود هیكل تنظیمي واضح 
المحلیة

حسب النظام3خطوط المسؤلیات والصالحیات معرفة بشكل واضح ومكتوب.

الوصف الوظیفي عام وغیر مكتوب 2یتوفر لكل موظف وصف وظیفي واضح ومكتوب.
ومشتت

لموظفینبجزء بسیط من ا1هناك رضا بین الموظفین عن مناصبههم ووصوفاتهم الوظیفیة.

قدر المستطاع3.مؤهالت لكل وظیفةو وجود معاییر 

ال یوجد 1. للشؤون القانونیة(أو موظف)و دائرةأوجود قسم 

4(أو موظف) للعالقات العامة.و دائرة أوجود قسم 

ال یوجد 1(أو موظف) إلدارة الموارد البشریة.و دائرة أوجود قسم 

ال یوجد قســـــم تخطیط مســـــتقل في 2للتخطیط االستراتیجي.(أو موظف) و دائرة أوجود قسم 
البلدیة 
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الكادر.ج

ــة ــدی ــدیهــالبل ــدعم ال برامجهــا مــا یكفي من الموظفین المؤهلین ل
وخدماتها.

یوجد نقص بعدد الموظفین2

ال یوجد فحص احتیاجات1یتم فحص احتیاجات كادر البلدیة بشكل دوري.

حسب الموازنة2هناك خطة لتطویر كادر البلدیة.

تدریب الموظفین یقوم على أساس القدرات واالحتیاجات واألهداف 
ستراتیجیة.اال

احیانا ان وجد وقت للتدریب3

4یتوفر بند في الموازنة لتدریب الموظفین.

التوظیف.ح

حسب النظام للهیئات المحلیة3ومعلنة.سیاسات توظیف واضحةیوجد للبلدیة 

خضــــعها للمســــابقة وتكافؤ تاإلعالن عن الوظائف و تقوم البلدیة ب
.الفرص

حسب الوظیفة واهمیتها3

یوجد لجنة الشؤون الوظیفیة4.وجود لجنة مقابالت للوظائف الجدیدة

موجود\حسب النظام3.وجود وصف وظیفي لكل وظیفة

یوجد معاییر اال انها غیر واضحة3وجود معاییر (مؤهالت) لكل وظیفة

حسب النظام4مى وظیفي لكل موظفوجود مس

حسب النظام4لترقیات والترفیعاتلوجود سلم رواتب ونظام 

حسب النظام4وجود نظام جزاءات وحوافز

حسب النظام4جازاتلدوام والحضور واإللوجود نظام 

ال یوجد1تقییم سنوي للموظفینیتم عمل 

ال یوجد نظام1توفر نظام الستقبال تظلمات وشكاوى الموظفین

الثقافة السائدة
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احیانا ولیس دائما2موظفو البلدیة فخورون لكونهم جزءا من البلدیة

2لدى البلدیة میثاق عمل یلتزم به كل الموظفین

ال یوجد تعدد دیانات بین الموظفین4تتوفر سیاسة بخصوص الحیاد الدیني یلتزم بها كل الموظفین

یوجد حیاد ســـــــــیاســـــــــي لكن لیس 4حیاد السیاسي یلتزم بها كل الموظفینتتوفر سیاسة بخصوص ال
بالمطلق

دارة والتنظیمتعلیقات وتوصیات حول نتائج بند اإل

نقاط الضعفنقاط القوة                

وجود نظام للهیئات المحلیة حدیث
وجود بناء هیكلي واضح للبلدیة

تالي ضعف في االقسام او الدوائر.قلة الطاقم العامل وبال
عدم وجود نظام شكاوى

التوصیات

.البحث عن مصادر للدخل للتمكن  من اضافة كوادر جدیدة في الهیئة
.عمل توأمة ما امكن مع البلدیات داخلیا وخارجیا
.تخصیص یوم او جزء منه الستقبال شكاوى المواظنین ومعالجتها
جلس المحلي .تقلیص عدد الجلسات العضاء الم
.اعادة النظر بالهیكلیة القائمة

:دارة المالیةبند اإل

مالحظاتالعالمةالبند

Chart of)یتوفر شــجرة حســابات محاســبیة للبلدیة 
Accounts)

شـــجرة حســـابات محاســـبیة على برنامج 4
الدیوان للمحاسبة

الــدیوان وجود رقم ســـــــــري على برنــامج 4ملفات البلدیة محفوظة في مكان مأمون
للمحاسبة
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یتم عمل جرد نقدي ومالي في نهایة كل 4تقوم البلدیة بعمل التسویات النقدیة والمالیة شهریا.
شهر وعمل تسویات .

اإلدارة المالیة والممتلكات

یوجد فصـــل بین عمل أمین الصـــندوق والمحاســـب في 
ــة  ــالمعــامالت المــالی ــامــل ب Segregation of)التع

Duties)

فصــــــل بین عمل امین الصــــــندوق یتم ال3
والمحاســــــــب ولكن عند عدم وجود امین 

الصندوق یعمل احیانا مكانة المحاسب

یوجد ســجل للدوام للموظفین یبین أیام العمل واإلجازات 
واإلجازات المرضیة.

توثیق الكتروني من خالل البصمة4

ودات البلــــدیــــة من قبــــل یتم جرد موج2تقوم البلدیة بجرد لموجوداتها الثابتة بشكل دوري.
صندوق البلدیات للنظام المالي الموحد

لدى البلدیة الكادر البشـــــــــري المؤهل إلدارة البلدیة من 
الجانب المالي.

3

النظـــــام المتبع من قبـــــل وزارة الحكم 3تمتلك البلدیة نظام معتمد للمشتریات 
المحلي

االجراءات الخاصة بالمشتریاتاتباع3تلتزم البلدیة بنظامها للمشتریات بشكل دائم.

السیاسات المالیة (یحب أن تكون مكتوبة)

یتوفر للبلدیة ســیاســة للحد من اســتخدام النقد في دفع 
الفواتیر والمصاریف.

یدفع 300اي مبلغ یزید عن 4 شـــــــــیقل 
بالشیك

عدم تجاوز المخصص في الموازنة3یتوفر للبلدیة سیاسة لضبط المصاریف

دیة ســـــیاســـــة لضـــــمان أن تتم المشـــــتریات یتوفر للبل
بطریقة تنافسیة وشفافة من خالل استدراج العروض

تدراج  عروض للمبالغ التي 3 عمل اســـــــــ
شیقل1000تزید عن 

یتوفر للبلدیة ســـــــیاســـــــة للمصـــــــادقة على المعامالت 
المالیة.

مصــادقة المحاســب اوال ثم رئیس البلدیة 4
ثم امین الصندوق

یتوفر سیاسة ولكنها غیر مكتوبة2اسة للحد من تضارب المصالحیتوفر في البلدیة سی
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مالحظاتالعالمةالبند

التخطیط المالي

خطة الموازنة4یتم وضع خطط وتصورات مالیة مستقبلیة سنویا.

خظة الموازنة الطارئة(االنمائیة)3یتم وضع خطط مالیة للطوارئ 

توفر إجراءات للحفــــاظ على التوازن بین المــــدخوالت 
والمصاریف.

الصـــــــــرف حســـــــــب االیرادات ولكن غیر 3
مكتوب

تجنید األموال

یوجد استراتیجیة ولكن غیر مفعلة1لدى البلدیة استراتیجیة واضحة لتجنید األموال.

تتلقى البلدیة رســــــوم مقابل الخدمات التي تقدمها ویتم 
تحدیدها وفقا للتكلفة.

تتلقى رسوم مقابل الخدمة حسب التكلفة 4
المیاه,.....رسوم النفایات,

ال یوجد شراكات مع القطاع الخاص1تقوم البلدیة بعمل شراكات مع القطاع الخاص

3لدى البلدیة القدرة على إعداد مقترحات مشاریع

لعــدم قــدرة البلــدیــة مــالیــا عنــد تنفیــذهــا 3تقوم البلدیة بحمالت للتبرعات لتنفیذ مشاریعها.
للمشــــــــاریع تقوم البلدیة بجمع التبرعات

لمساهمتها في هذه المشاریع

دارة المالیةتعلیقات وتوصیات حول نتائج بند اإل

نقاط الضعفنقاط القوة

 وجود نظام مالي موحد من قبل صندوق البلدیات
وما زال قید االستخدام.

 االلتزام بالسیاسات واالجراءات المالیة المتبعة
من قبل وزارة الحكم المحلي.

ایرادات البلدیة لعدم امتالكها مشــــــــروع ضــــــــعف
الكهرباء.

 عدم توفیر مصـــــــــادر دخل اخرى من مشـــــــــاریع
ربحیة.

.عدم توفیر استراتیجیة واضحة لتجنید االموال
.عدم وجود عدادات دفع مسبق للمیاه
.عدم وجود  مدقق حسابات خارجي
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التوصیات

.البحث عن مصادر دخل اخرى من مشاریع تحقق االرباح
سعي من اجل استمالك مشروع الكهرباء.ال
.العمل علة توفیر عدادات دفع مسبق للمیاه
.توفیر استراتیجیة واضحة لتجنید االموال
.االهتمام بالتدقیق الخارجي
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اساسیة عن البلدیةمعلومات -) 3ملحق (

بلدیة جبعاسم البلدیة

جنینالمحافظة

نسمة11000عدد السكان

11مجلس البلديعدد أعضاء ال

17عدد الموظفین (المثبتین)

0)المیاومة(عدد الموظفین 

1997بلدیةسنة تأسیس ال

نعمهل یوجد مخطط تنظیمي للبلدیة

وضـــع المخطط الهیكلي (في حالة 
وجود مخطط هیكلي)

(تحت اإلعداد/موافق تحت التعدیل النهائي/موافق علیة بشكل نهائي)

موافق علیه بشكل نهائي

2عدد األقسام الرئیسیة في البلدیة

13/5/2017تاریخ اخر انتخابات
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خدمات البلدیة–) 4ملحق (

مــتــوفــرة/غــیــر نوع الخدمة#
متوفرة

جودة الخدمة

(ممتازة/جیدة/متوسطة/ضعیفة)
مالحظات

جیدةمتوفرةالمیاة1

تقدم الخدمة من قبل شركة خاصةجیدة-متوفرةالكهرباء2

متوسطةمتوفرةص االبنیةترخی3

ـــــحـــــرف 4 ـــــص ال ـــــراخـــــی ت
متوسطةمتوفرةوالصناعات

تقدم الخدمة من قبل مجلس الخدماتمتوسطةمتوفرةجمع النفایات5

جمع ومعـــــالجـــــة میـــــاه 7
--الصرف الصحي

نضــــــح وشــــــفط المجاري 8
عدم وجود تنك نضحضعیفة متوفرةبالسیارات

جیدةمتوفرةشق وتعبید الطرق9

--خدمات المسلخ10

--خدمات سوف الخضار11

--مجمع كراجات13

ال یعمل ضمن نطاق عمل البلدیةجیدةمتوفرةالدفاع المدني والطوارئ14

حدیقة واحدة وصغیرةضعیفمتوفرةحدائق15

--مكتبة عامة16

خدمات اخرى
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) الخرائط3ملحق رقم (.5.3


