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 ملخص تنفيذي

ن الهيئات المحلية الفلسطينية هي تواجه المدن والبلدات الفلسطينية العديد من التحديات والتي تؤثر سلبا على مختلف نواحي الحياة وأهمها االقتصادية واالجتماعية، ولكو

يق تنمية مستدامة الصلة المباشرة مع المواطنين فانه يقع على عاتقها الحمل األكبر في مواجهة التحديات وتوفير حياة أفضل للمواطنين من خالل السعي لتحقالمؤسسات ذات 

  المستوى المحلي احتياجا ملحا.وتوفير خدمات متميزة. وفي ظل محدودية الموارد الذاتية وكبر حجم التحديات واالحتياجات، تصبح عملية التخطيط التنموي على 

 



3 

من خالل  المشاركة المجتمعية على بشكل اساسي الذي ركز 2017 على دليل التخطيط التنموي المعد من قبل وزراة الحكمبلدية بيت سوريك في اعداد الخطة التنموية استندت 

 المختلفة وهي: تشكيل اللجان التنموية 
 

 لجنة التخطيط التنموي 

  االساسيفريق التخطيط 

 لجان المجاالت التنموية 

وبالتنسيق واالشراف المذكورة.  وتم تشكيل اللجان التنموية حيث تم عقد اللقاء المجتمعي االول الطالق الخطة التنموية لبلدة بيت سوريك وتم دعوة الحضور للمشاركة في اللجان 
تشخيص اجتماعات وجمع البيانات الالزمة من البلدية والمؤسسات المعنية من أجل  عدة للجان التنموية بعقدولجنة التخطيط التنموي، قامت ا االساسيوالمتابعة من فريق التخطيط 

 االربعة وهي:  للبلدة في المجاالت التنموية الحالي الواقع
 

 البيئة والبنية التحتية 

 التنمية االقتصادية 

 التنمية االجتماعية 

 اإلدارة والحكم الرشيد 

تم عقد القضايا التنموية للمجاالت التنموية االربعة. وبعدها، االحتياجات وللبلدة تم تحليل نقاط القوة/ الفرص والضعف/ التهديدات كما تم تحديد  الحاليوعند تشخيص الواقع 
البرامج ية واللقاء المجتمعي الثاني حيث تم صياغة رشة العمل الثانواخيرا تم عقد و اولى لترتيب القضايا التنموية حسب االولوية وصياغة الرؤية واالهداف التنموية عمل ورشة

 4خالل فترة الخطة ومدتها  بخطة تنموية شاملة تلبي احتياجات وتطلعات بلدة بيت سوريك بهدف الخروج لكل مجال رئيسي من المجاالت التنموية االربعة والمشاريع التنموية
 .سنوات

 

 وفيما يلي قوائم اللجان التنموية المشاركة في عملية اعداد الخطة التنموية لبلدة بيت سوريك: 

 فريق التخطيط األساسي

 ة/اسم العضو
/دوره في الفريقا   
 عضو(/)منسق

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

 العمر الجنس

 أنثى ذكر
16-
29 

فوق 
29 

 *   * رئيس البلدية  المجتمع المحلي بلدية بيت سوريك عضو  راضي صبحي جابر 

 *  *  معلمة  التاريخ  التربية والتعليم  عضو دينا فاروق فهمي رداد 

 *   * مدرس العلوم  التربية والتعليم عضو أحمد نعمان الجمل 

 *   * عسكري متقاعد  المجتمع المحلي السلطة الوطنية الفلسطينية  عضو إبراهيم يوسف حسن قنديل
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 *   * رئيس الجمعية  المجتمع المحلي جمعية بيت سوريك  عضو روحي خليل محمد الجمل

  * *  سكرتيرة الجمعية  المجتمع المحلي جمعية بيت سوريك  عضو والء حمدان خميس شيخ 

 *   * مدير مكتب المحافظ  اإلدارة  محافظة القدس عضو محمد خالد طري

 *   * إداري في صحة القدس  الصحة  صحة القدس  عضو محمد صبري الجمل 

 *   * مزارع الزراعة  المجتمع المحلي  عضو عبد الكريم سعيد الجمل

 *   * مدرس الرياضة والشباب   التربية والتعليم  عضو أشرف قنديل

  *  * محامي القانون  القانون  عضو محمد رائد قنديل

 *   * محاسب المحاسبة بلدية بيت سوريك  منسق المعتصم باهلل أسعد قنديل

  *  * مهندس  الهندسة والبنية التحتية  بلدية بيت سوريك  منسق عدي خالد أبو خديجة 

 
 منسق اللجنة: عدي خالد يوسف أبو خديجة        لجنة المجال: البيئة والبنية التحتية     

 المؤسسة االسم
التخصص/مجال 

 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االليكتروني ارقام االتصال

 أنثى ذكر
15-
29 

فوق 
29 

عدي خالد يوسف أبو 
 خديجة

 هندسة مددنية بلدية بيت سوريك 
*  *  

0598121840 o.k.barca@hotmail.com 

  0599796623 *   * محاسب شركة كهرباء القدس وائل محمد عادل قنديل

  0597335343 *   * الشريعة  مسجد عبد هللا بن الزبير  رأفت رفيق محمد قنديل

  0597673772 *   * التجارة المجتمع المحلي وجيه سليم عبد جمل 

  0523456783 *   * الحدادة المجتمع المحلي ربحي محمد يوسف الجمل

  0598407846 *   * الزراعة المجتمع المحلي عبد الكريم سعيد الجمل

  0569290300 *   * اإلدارة  وزارة الصحة محمد صبري الجمل

  0568344421 *   * مدرس معهد المعلمين علي عبد هللا الجمل 

  0597373640  *  * محاماة محامي محمد رائد ابراهيم قنديل

 توفيق محمد يوسف الجمل
لجنة اعمار مسجد عبد هللا بن 

 الزبير 
 المشاريع

*   * 
0568990109  

 
 منسق اللجنة: أحمد نعمان الجمل                   لجنة المجال : اإلدارة والحكم الرشيد         

 البريد االليكتروني ارقام االتصال العمر الجنس التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم
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 أنثى ذكر
15-
29 

فوق 
29 

محافظة القدس  محمد خالد عبد الكريم طري   0594555005 *   * مدير مكتب محافظة القدس 

  0592424010 *   * مختبرات طبية  وزارة الصحة سعيد حسني حسين الجمل

  0598583901 *   * تاجر المجتمع المحلي عبد الهادي موسى عبد الوهاب

 Ashraf.14791@hotmail.com 0599154609 *   * تربية رياضية التربية والتعليم  أشرف قنديل

  0597081816 *   * العلوم  التربية والتعليم  أحمد نعمان الجمل
 

 منسق اللجنة: دينا فاروق فهمي رداد               لجنة المجال : التنمية اإلجتماعية         

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم
 العمر الجنس

 ارقام االتصال
29-15 أنثى ذكر 29فوق    

 2473268  * *  تربية ابتدائية جمعية بيت سوريك الزراعية والء حمدان خميس شيخ

 0568312424 *   * الصناعة المجتمع المحلي  حمزة ابراهيم ابو اسماعيل

 0598923016 *   * ادارة اعمال الضابطة الجمركية سائد جوهر حسني جمل

 0597573457 *  *  تاريخ بلدية بيت سوريك  دينا فاروق فهمي رداد

 0597480085  *  * التنمية االجتماعية  بلدية بيت سوريك  خيري هاني حسن شقير

 0598693011 *   * الزراعة المجتمع المحلي نظمي طاهر بدوان 

 0569346882 *   * عامل نادي بيت سوريك  مريد وحيد محمود دار بدوان 
 

 منسق اللجنة: المعتصم باهلل أسعد قنديل                  لجنة المجال : التنمية اإلقتصادية       

 المؤسسة االسم
التخصص/مجال 

 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االليكتروني ارقام االتصال

 أنثى ذكر
15-
29 

فوق 
29 

 المحاسبة  بلدية بيت سوريك  المعتصم باهلل أسعد قنديل
*   * 

0597535863 
Moatasem-

2010@hotmail.com 

محمد رشيد سليمان 
 الجمل

 عامل  ----
*   * 

0549078072  

  0597120921 *   * عسكري السلطة الوطنية الفلسطينية أيمن أمين الجمل

  0598183549 *   * عامل بناء --- لؤي نبيل أحمد شقير

  0592501169  *  * طالب )هندسة زراعية( ---- رمزي رداد 
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 المؤسسة االسم
التخصص/مجال 

 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االليكتروني ارقام االتصال

 أنثى ذكر
15-
29 

فوق 
29 

  0595308847  *  * المحاسبة طالب جامعي وجدي اياد احمد صافي

  0568643808  *  * كوافير رجالي نادي بيت سوريك  مجدي احمد جميل عفالقة

 روحي خليل محمد جمل
جمعية بيت سوريك 

 الزراعية
 سائق معدات ثقيلة 

*   * 
0598605962  

  0597129101  *  * علوم سياسية موظف حكومي  حسني علي حسن قنديل

زكريا رشيد سليمان 
 الجمل

 عامل بناء ---
*  *  

0597376512  

 
 

 الوثيقة المجتمعية:
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 رار المجلس البلدي:ق
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 مقدمة .1

فترة زمنية معينة، بما يتماشى مع تطلعات السكان، إن التخطيط التنموي هو منهج علمي يستخدم لبلورة األوليات واألهداف والبرامج والمشاريع التنموية للهيئات المحلية خالل 

الرشيدة، والتي تعتبر  اإلدارةئ الحكم وواألخذ باالعتبار الموارد المتاحة والمعوقات المحتملة. وتنبع أهمية استخدام هذا المفهوم الحديث في التخطيط من كونه مرتكز على مباد

كة، والشفافية والمساءلة، والتكاملية، أساسية في أي مجتمع يسعى للتحرر والرقي والنهوض، وذلك باالعتماد على موارده ومقوماته الذاتية. وتتمثل هذه المبادئ بما يلي: المشار

 وشمولية التشخيص والبعد االستراتيجي، والكفاءة والفعالية.

 

الفلسطينية في مجال التخطيط التنموي المحلي،  راضيالحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، وبالشراكة مع بعض الجهات الدولية الداعمة في األ لقد باشرت وزارة

سطينية" وذلك باستخدام دليل التخطيط التنموي بالعمل على تحديد أسس التخطيط التنموي للمستوى المحلي، والمشار إليه بـ "التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفل

 . 2017المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية 

داد خطة تنموية استراتيجية ضمن برنامج تطوير البلديات والمقدم من صندوق تطوير وإقراض البلديات، وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي تعمل بلدية بيت سوريك على إع

منهج. حيث إحداث نقلة نوعية بعمل البلدية واالنتقال من مرحلة العمل العشوائي كاستجابة لحاجات ومتطلبات الواقع إلى مرحلة التخطيط المنظم والم للبلدة. تهدف الخطة إلى

المجتمع المحلي لتعزيز مبدأ الشراكة والحكم  ومن ثم األوليات لجميع المجاالت التنموية بمشاركة األساسيةيكون ذلك بإعداد خطة تنموية استراتيجية للبلدية تتحد فيها القضايا 

 الرشيد.

الوضع القائم لجميع  وتحليلدراسة من خالل  وضع خارطة طريق لعملية التنمية المحلية للبلدات الفلسطينية ومن هنا تأتي أهمية التخطيط التنموي االستراتيجي الذي يهدف إلى

 والرؤية واالهداف والبرامج والمشاريع التنموية. حتى يتسنى تحديد القضايا ذات األولوية المذكورة المجاالت التنموية

 :الخطةأهداف  1.1

 تهدف الخطة التنموية الى ما يلي: 

  البلدةتحديد الفرص المتاحة والمعيقات التي تواجة عملية التنمية في. 

 الوضع الراهن، وتقديم صورة واضحة عن المجاالت التنموية.  تشخيص 

 ي مختلف المجاالت التنمويةتحديد القضايا ذات األولوية ف 

  .وضع رؤية تنموية شاملة ووضع أهداف تنموية متكاملة 

 .تحديد المشروعات والبرامج التنموية ذات االولوية، ومناطق تنفيذها ووضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني، وتقديرات مالية 

 امج المختلفة، ومقاييس النجاح في التنفيذ، وأدوات قياس هذا النجاحوضع منهجية لمراقبة أداء منفذي البر 
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 :منهجية إعداد الخطة 1.2

لقد استندت المنهجية المستخدمة إلعداد الخطة بشكل أساسي إلى التعليمات واإلرشادات الواردة في 

االستراتيجي المعد من قبل وزارة الحكم المحلي والذي يقسم العمل إلى مراحل دليل التخطيط التنموي 

ولجان، لكل مرحلة مهام محددة. كما وتضمن المنهجية الشراكة مع المجتمع المحلي بكافة أطيافه. 

  وبناًء عليه اعتمدت المنهجية التالية للعمل على إعداد الخطة:

  تشكيل لجان متخصصة للعمل على إعداد هذا التقرير ولمتابعة إنجاز خطة تنموية

استراتيجية. ففي البداية قام المجلس البلدي بتشكيل فريق التخطيط األساسي المسؤول عن 

 كافة مكونات عملية التخطيط وتشكيل اللجان األخرى. 

  والمستفيدين الذين سيشكلون عقد اللقاء الجماهيري األول والذي شكل نواة ذوي العالقة

 الحقاً لجان العمل المتخصصة.

  عقد عدة اجتماعات نفذها فريق التخطيط األساسي إلدارة ومتابعة تنفيذ المهام المطلوبة من

 هذا الفريق وعلى رأسها العمل مع اللجان المتخصصة وضمان عقد اجتماعات هذه اللجان.

 اعي( في تشخيص واقع البلدة وجمع المعلومات االعتماد على المنهج العلمي )التحليل الرب

 واإلحصاءات الضرورية لهذا التقرير. 

  تقديم اإلشراف والدعم الفني الالزمين من قبل االستشاري بالتعاون مع كل من وزارة الحكم

 المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منهجية عملية تطوير الخطة التنموية ومراحلها المختلفة
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 نبذة عن بيت سوريك .2

 :الخصائص الجغرافية 2.1

لرئيسي سوريك إلى الشمال الغربي من مدينة القدس وتشرف على طريق المواصالت ابيت تقع 
ترتفع بيت سوريك عن سطح و .كم 2وتبعد عن هذا الطريق حوالي  بين السهل الساحلي والقدس

 بدو  بلدةيحدها من الشمال  متر ومناخها حار صيفاً وبارد شتاًء وهي منطقة جبلية. 850البحر 
 من الشرق بيت اكسا والنبي صموئيل.نيا والقسطل ومن الغرب قرية أبو غوش وومن الجنوب قالو
 4تم مصادرة  1948، وفي عام 1945دونم عام الف  13كم وتبلغ مساحتها  12تبعد عن القدس 

جدار الفصل لصالح دونم الف  2.5 مصادرة وضم تم وحديثادونم تحت مسمى منطقة حرام االف 
 دونم.  900 المخطط الهيكلي. وتبلغ مساحة العنصري

يعود سبب التسمية إلى وجود مغارة تعرف باسم مغارة بيت سوريك أو مغارة الشموع وهي مغارة 
متر ويوجد فيها صواعد وهوابط رفيعة وطويلة. وقد اختلفت  12متر وارتفاعها  91كبيرة طولها 

تم اإلشارة إلى وجود الروايات حول أصل السكان وكانت أغلبها أنهم من أصول يمنية، كما 
ل ما بين البلدتين عائالت تنحدر من بيت شّنا القريبة، حيث اعتاد السكان في الماضي على التنق

 دفع بعض سكان بيت شّنا إلى االستقرار هنا.مما  حسب المواسم

 :الخصائص الديموغرافية 2.2

 لإلحصاء الفلسطينيالمركزي جهاز ال الحصائيات وفقانسمة  4500يبلغ عدد سكان بيت سوريك 
نسبة الذكور و 48نسبة اإلناث % وتبلغ .2017ت لعام المنشآللتعداد  العام للسكان والمساكن و

بيت سوريك عبر  النمو السكاني في بلدة ويوضح الجدول التالي .أسرة 580فيها يقطن و %52
 مختلفة: زمنية فترات

 العدد السنة

1922 352 

1931 432 
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1945 480 

1961 954 

1982 658 

1987 1,791 

1997 2,829 

2005 3,705 

2007 3,529 

2009 4025 

2009-2012 4200 

2012 - 2017 4500 

 

 
  



14 

 تشخيص المجاالت التنمويةتحليل  .3
 الخطة وبرامج ومشاريع التنموية تسهم في وضع أهداف القطاعاتعن واقع  واساسي بيانات ومعلومات وتحليل قاعدي يقدمحيث  الواقع أحد أهم األدوات للتخطيطيعد تشخيص 

في عدة  للوقوف على احتياجات بلدة بيت سوريك اعضاء اللجان التنموية من ابناء البلدة، ويعتمد على جهد بحثي قام به تند لالحتياجات الحقيقية للمجتمعاالستراتيجية التي تس
 ع البيانات ومنها:واتبعت اللجان منهجيات متعددة لجم .مجاالت تنموية

 .البحث من خالل قواعد البيانات 

 .مراجعة اإلحصاءات والوثائق 

 .من خالل أعضاء اللجان العاملين في المؤسسات ذات الصلة 

 .البحث الميداني 

 .البحث من خالل المواقع اإللكترونية للمؤسسات ذات العالقة 

 مجال البيئة والبنية التحتية  3.1

 التحتية المجاالت الفرعية التالية:يشمل مجال البيئة والبنية 
 

 :الصحة والبيئة
تعاني بلدة بيت سوريك بشكل أساسي من . المواطن وثقافة بشكل رئيسي بسلوكيات وعادات متصلةالبيئة من أهم عوامل الحياة السليمة للمواطنين وهي ويعتبر موضوع الصحة 

الوعي البيئي بين المواطنين حيث  . كما ان هناك ضعف فيمتصاصيةشبكة صرف صحي واعتمادها على الحفر االمن أهمها عدم وجود و الصحية والبيئية العديد من المشاكل
 . ومن اهم القضايا السلبية االساسية التي تعاني منها البلدة ما يلي:فيها وعدم كفاية الحاويات الموجودة تعاني البلدة من انتشار النفايات في االماكن العامة

 

 العامة األماكن في اياتالنف انتشار 

 والمجتمع البيئة نظافة على حافظةالم في المواطنين وعي عدم 

 للنفايات صحي بمك وجود عدم  

 الحاويات كفاية عدم  
  

 الطرق والمواصالت:

 نظرا لوجود بالجيدةفي بلدة بيت سوريك الحالية شبكة الطرق  ويمكن وصف، االخرى القرى والبلداتبينها وبين  الربطتعتبر شبكة الطرق من المرافق الحيوية ألي بلدة في 
، أما المدخل الغربي فهو بحاجة إلى توسعة وإعادة االن وهو مكتمل الشمالي المدخل تم مؤخرا تاهيل اخر مقطع من)المدخل الشمالي والمدخل الغربي(، حيث  رئيسيان مدخالن

ومن اهم . تعاني البلدة من عدم وجود نظام لتصريف مياه األمطارايضا،  .تأهيلوتوسعة و شق التي بحاجة إلىوالطرق الزراعية من الطرق الداخلية  تأهيل، باإلضافة إلى العديد
 القضايا االساسية السلبية ما يلي:

 

 البلدة. في الزراعية األراضي من للعديد زراعية طرق وجود عدم 
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 األمطار. مياه لتصريف نظام وجود عدم 

 للباصات. موقف وجود لعدم البلدة وسط في المرورية األزمة  
 

 الكهرباء:
 وتعاني شبكة الكهرباء من مشاكل عديدة .محوالت 4خط ضغط عالي هوائي باإلضافة إلى في البلدة الكهرباء من قبل شركة كهرباء محافظة القدس ويوجد ب المواطنين يتم تزويد

هناك عدد كبير من ايضا، . وهي مناطق داخل المخطط الهيكلي الجديد العديد من المناطق ال تصلها شبكة الكهرباء هناك كما أن مثل انقطاع الكهرباء وخاصة في فصل الشتاء
 اعمدة االنارة التالفة ةالتي بحاجة الى استبدال. ومن اهم القضايا السلبية االساسية ما يلي:

 

 الكهربائي التيار قوة ضعف 

 للطاقة بديلة مصادر وجود عدم 

  األحياء لبعض الشبكة تغطية عدم 

 استبدال لىإ بحاجة تالفة أعمدة وجود  
   

 المياه:

 ت.المياه إلى المنازل والمنشآيتم تزويد المياه لبلدة بيت سوريك من خالل دائرة المياه والصرف الصحي لقرى شمال غرب القدس من خالل شبكة مياه رئيسية ومنها يتم ضخ 
من اهم و. وتحتاج الى ترميم وتاهيل ولكنها غير مستغلةعين للماء  ويوجد في البلدة مياه.يوجد خزان كما ال المياه متصلة بشبكة في البلدة غير  ويوجد العديد من التجمعات

 االساسية السلبية ما يلي: القضايا
 

 نقص المياه وعدم استغالل المصادر بشكل صحيح 

 الصلبة: النفايات
 ويوجد .دوري بشكل تصليح إلى بحاجة انها حيث لالستعمال تصلح تعد لم قديمة نفايات سيارة البلدية وتمتلك .أسبوعياً  مرات 3 للبلدة النفايات جمع بعملية سوريك بيت بلدية تقوم
 عدد وجود الى البلدة تفتقر كما .والبيئة االنسان صحة على سلبا يؤثر وهذا الحرق خالل من تتم النفايات من التخلص طرق ان حيث صحي غير ولكنه البلدة في نفايات مكب
 يلي: ما السلبية االساسية القضايا اهم ومن الحاويات. من كافي

  

 صحي مكب وجود وعدم النفايات انتشار 
 

 التحتية: والبنية البيئة مجال عن خرجت التي التنموية القضايا يلي وفيما
 

 تدني الوعي البيئي وانتشار النفايات 

 المصادر بشكل صحيح نقص المياه وعدم استغالل 
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 ضعف شبكة الكهرباء وعدم وصولها لبعض المناطق وعدم وجود مصادر بديلة للطاقة 

 ضعف شبكة الطرق والمواصالت وعدم وجود مواقف مخصصة للباصات 

 انتشار الحفر االمتصاصية وعدم وجود شبكة صرف صحي 

 مجال التنمية االجتماعية  3.2

 الفرعية التالية: يشمل مجال التنمية االجتماعية المجاالت
 :التعليم

يعد الغالبية العظمة من  اإلبداع.و التطور قادراً على ليصبحمهارات وخبرات ومعلومات يحتاج إليها اإلنسان هو عملية اكتساب والتنمية في اي بلد التعليم أحد أهم عناصر يعد 
تعاني ولكن طالب وطالبة.  755مدارس تقدم تعليم الى  ثالثةللذكور واالناث  الحكومية المدارس % ويبلغ عدد89نسبة التعليم في مواطني بيت سوريك من المتعلمين حيث تبلغ 

الصيانة  وضعف في اعمالالوحدات الصحية  وجودة عدم كفاية ، وضيق المرافق المدرسية،الغرف الصفيةعدد ويتمثل ذلك في قلة  التحتية في المدارس البنيةمن ضعف  البلدة

لتوجيه الطلبة نحو  توعوية مدرسة تعليم مهني وبرامج ال يوجد ومن الجدير بالذكر انه .في المدارس التجهيزات الالزمة في مختبرات العلوم والحاسوب ضعفباالضافة الى 
 ومن اهم القضايا االساسية السلبية ما يلي: التعليم المهني.

 

 .العزوف عن التعليم المهني 

 .نقص التجهيزات في المختبرات 

  صالحية الوحدات الصحية في بعض المدارس.عدم 
 

 الشباب والرياضة:
، ويبلغ عدد النساء 181عضو وأعضاء هيئته العامة  11ويبلغ عدد أعضاء هيئته اإلدارية  1998يوجد في بيت سوريك نادي رياضي ثقافي اجتماعي كشفي تأسس عام 

ل دورات توعوية للشباب حول مكافحة اآلفات االجتماعية، وأنشطة رياضية مثل مباريات كرة القدم والتنس، إناث. ويقوم النادي يتقديم خدمات وأنشطة ثقافية مث 6األعضاء 
وملعب رياضي كما يوجد ضعف  في االنشطة الرياضية  لناديوعلى الرغم من ذلك، تعاني البلدة من عدم وجود مقر لباإلضافة إلى المشاركة في مارثون بيت لحم السنوي. 

  ومن اهم القضايا االساسية السلبية ما يلي: لشباب والشابات. والثقافية ل
 

 جود مقر لنادي بيت سوريك الرياضيعدم و 

 .عدم وجود ملعب في البلدة 
 

 الحماية االجتماعية وتمكين المراة:

او المشاركة في  سواء على صعيد الزواج أو السكن أو التعليم الخاصة بها ال دور لها في اتخاذ القرارات حيث في حالة تهميشعاشت المرأة في بلدة بيت سوريك فترة من الزمن 
في  وكان يقع على عاتقها تربية األبناء والعمل غيرها رغم أنها تشكل نصف المجتمعو ية أو اقتصادية او سياسيةسواء كانت اجتماع حقوقهاحرمت من االنشطة المختلفة و

 الحال قد تغيرو .لفترة طويلة من الزمن أمية ال تقرأ وال تكتبوترتب على ذلك عدم التحاقها بالتعليم في المدارس وبقيت  الحيواناتمجاالت محدودة جدا مثل الزراعة وتربية 
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وعلى الرغم من ذلك، مازال . والبيتية نسبيا من قيودها المجتمعية وتحررتوالعمل والتعلم  المجتمعية فاصبح هناك دور اكبر للمراة في المشاركةخالل العشرين سنة الماضية 
رامج تنموية مثل التمكين االقتصادي هناك ضعف في المؤسسات واالنشطة النسوية العاملة في البلدة حيث يوجد مؤسسة نسوية واحدة تفتقر الى الموارد المالية لتنفيذ انشطىة وب

تعليم وتاهيل لالشخاص مراكز للمسنيين و وانشطة ترفيهية ني البلدة من عدم وجود مراكز رعايةايضا تعاوالتوعية المجتمعية والمشاركة السياسية وغيرها من االنشطة الهامة. 
 ومن اهم القضايا االساسية السلبية ما يلي:ذوي االعاقة. 

 ف دور الجمعية النسوية ضع 

 د والتوعية لدى المرأة ضعف اإلرشا 
 

 الصحة:
بقيت البلدة من غير عيادات و .م1992م تم تأسيس عيادة صحية واحدة تابعة لإلغاثة الطبية وبقيت هذه العيادة سنتين فقط وتم إغالقها بشكل كامل عام 1990 عام في مطلع

م 2005في عام فقط ويومين  تعملم تم فتح عيادة صحية تابعة للوكالة 2003في عام  .لعالجلتلقي اإلى القرى القريبة  ان يذهبواالمواطنون  على وكان لفترة طويلة صحية
وعلى الرغم من ذلك تعاني البلدة من  .ويوجد في البلدة صيدلية وعيادة أسنان خاصةم. الجمعة واألحد وهي ما زالت قائمة حتى اليواصبحت تعمل جميع ايام االسبوع ماعدا 

لصحية مثل قسم للطوارىء وسيارة اسعاف ومختبرات طبية. وتنقل الحالة الطارئة الى مستشفى رام هللا الحكومي الذي يعد بعيد نوعا. ومن نقص وعدم وجود بعض الخدمات ا
 اهم القضايا االساسية السلبية ما يلي:

 

 ساعة 24ود خدمات طوارئ على مدار االفتقار لوج 

 عدم توفر سيارة إسعاف 

 الحاالت الطارئةاء في البلدة في عدم توفر أطب 

 دوام الطبيب بشكل جزئي 
 

 االشخاص ذوي االعاقة:
يقدم خدمات  كز تعليم وتاهيلاال يوجد في البلدة مرنسمة.  4500البالغ عددهم نسبة كبيرة مقارنة بعدد السكان  تعدوذوي االعاقة  االشخاص من 138يوجد في بلدة بيت سوريك 

وهو من اهم االحتياجات التي كما ال يوجد واخصائيين وهناك ضعف في االنشطة المقدمة لهم من انشطة ترفيهية وتعليمية وتوعوية لهم ولعائالتهم شاملة لالشخاص ذوي االعاقة 
والمجتمع المحلي وانسجاماً مع األهداف  في إطار االهتمام بقضايا المعاقين وعائالتهم. وة التحتية الحالية غير موائمة لهمالبني . باالضافة الى ذلك،تسعى البلدة الى تحقيقها

 دراسةتم إجراء حيث  (C.B.Rجمعية التأهيل المبني على المجتمع المحلي )والبلدية نسج شراكة بين المشتركة المبنية على احترام حقوق المعاقين ودعم اندماجهم االجتماعي تم 
ومن  تلبي احتياجاتهم. تعليمية وتاهيليةمراكز  ظل عدم وجود فيما زال العمل محدود وضعيف وذلك  ولكن التحديات التي تواجه االشخاص ذوي االعاقةلالطالع على  ةميداني

 اهم القضايا االساسية السلبية ما يلي:
 

 قةغياب خدمات التأهيل والتعليم والعالج لذوي اإلعا 

 ارتفاع تكلفة الخدمات التأهيلية 
 

 الثقافة والتراث:
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وموروثها على تراثها تمسكها و اظها يعتبر التراث والموروث الثقافي ثروة كبيرة تم توارثها من اآلباء واألجداد من عادات وتقاليد وآداب وقيم، وتتميز بلدة بيت سوريك بحف
كبير في االنشطة والبرامج الثقافية المقدمة للمواطنين وخاصة الشباب على الرغم من ضعف البنية التحتية لقطاع الثقافة حيث ال يوجد في البلدة مركز ثقافي وهناك ضعف  الثقافي

إلى صيانة وترميم، كما يوجد العديد من البيوت األثرية  ولكنها بحاجةمن المواقع األثرية منها عين ماء بيت سوريك  عدد بسيطفي البلدة والشابات. وعلى صعيد االثار، يوجد 
 رميم للحفاظ عليها من خطر االنهيار.أيضاً بحاجة الى ت ولكنهاالقديمة 

 

 عدم وجود مركز ثقافي 

 عدم وجود حدائق عامة 
 

 :االجتماعية التنمية مجال عن خرجت التي التنموية القضايا يلي وفيما
 

 ضعف دور المرأة في المجتمع وغياب االرشاد والتوعية الالزم 

 ضعف الخدمات الصحية المقدمة 

  التعليم والتعليم المهني وضعف جودة التعليمضعف البنية التحتية في مجال 

 ضعف وعدم موائمة البنية التحتية والخدمات واالنشطة في الثقافة والفنون وذوي االعاقة والشباب والرياضة 

 مجال التنمية االقتصادية  3.3

 يشمل مجال التنمية االقتصادية المجاالت الفرعية التالية:
 

 :الزراعة
دونم جميعها  4000مصادرة  تم 1967و 1948لسنين ففي األعوام على مر ا من قبل االحتالل  دونم وتعرضت األراضي للمصادرة 13000تبلغ المساحة األصلية للبلدة 

زراعية  بلدة بيت سوريك بلدة. تعتبر دونم 900ضمها للجدار. وتبقى من مساحة المخطط الهيكلي ودونم  2500تمت مصادرة  2003زراعية وسميت بمنطقة حرام. وفي عام 
ضعف اهتمام المزارعين وتعاني البلدة من تشتهر بشكل أساسي بزراعة الزيتون واللوزيات والزراعات البعلية والمروية وفي وقتنا الحالي تعاني هذه الزراعات من قلة الدعم. و

. ومن الجدير وقلة المؤسسات الداعمة وعدم كفاية الدعم المقدم للمزارعين لزراعي ومضايقات االحتاللفي زراعة أراضيهم واستصالحها بسبب قلة الموارد المالية واالنتاج ا
دونم وبالتالي ال بد من شق وتاهيل طرق زراعية واستصالح االراضي لالستفادة من هذه المساحات الزراعية.  1040يبلغ حاليا بالذكر ان مساحة االراضي الصالحة للزراعة 

 قضايا االساسية السلبية ما يلي:ومن اهم ال
 

 .صعوبة الوصول إلى األراضي الزراعية لعدم وجود طرق زراعية لعدد كبيرة من األراضي 

 .نقص الخبرات لدى بعض المزارعين في مجال التسويق 

 .عدم قدرة بعض المزارعين على عالج محاصيلهم الزراعية وثروتهم الحيوانية 

 .قلة اآلبار الزراعية 
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  تكاليف اإلنتاج الزراعي )اآلليات، المبيدات وغيرها(.ارتفاع 
 

 الصناعة والتجارة والخدمات:

المتواجدة فيها االقتصادية الصناعية والتجارية والخدمات بيت سوريك استراتيجي كونها محاصرة من ثالث جهات بجدار الفصل العنصري وبالتالي عدد المنشآت موقع عتبر ال ي
منشاة تشمل محال مواد تموين، مشغل صناعات بسيطة مثل االلمنيوم والحديد وصالونات  30بشكل عام، حيث بلغ عدد المنشات االقتصادية  المواطنين قليل وال يلبي احتياجات

وخطط تشبيك  الى منطقة صناعيةالبلدة وتفتقر . والتصدير في البلدةتعمل في مجال االستيراد  وال خبرات منشآتوعلى صعيد التجارة الخارجية، ال يوجد . قص شعر وغيرها
 ومن اهم القضايا االساسية السلبية ما يلي:المختلفة.  لتشجيع االستثمار المحلي في القطاعات الحيوية مع راس المال وشراكات حقيقية

 

 عدم وجود منطقة صناعية في البلدة داخل المخطط الهيكلي 

 ضعف االستثمار في مجال التجارة والصناعة والخدمات 

  وجود دراسات ودورات توعوية حول احتياجات السوقعدم 
 

 العمالة والتوظيف:
قلة فرص العمل الى تردي االوضاع  % وتعد نسبة كبيرة جدا وخاصة بين الشباب والشابات الجامعيين والمهنيين. وتسبب40بلغت نسبة العاطلين عن عمل في بيت سوريك 

 داعمة تفتقر البلدة الى وجود مؤسسات % من إجمالي أسر البلدة.60نسبة األسر الفقيرة إلى  بلغتوالناتجة عن تردي الوضع االقتصادي المعيشية للعائالت والشباب والشابات 
 اسية السلبية ما يلي:  بناء القدرات والتشغيل كما انه ال يوجد دعم للمشاريع الصغيرة والريادية للشباب والمراة. ومن اهم القضايا االسومبادرات تدعم قطاع الشباب في 

 

 عدم وجود مشاريع تدريب وتشغيل للباحثين عن عمل 

 عدم وجود حاضنة ودعم لألفكار والمشاريع الصغيرة والريادية 

 عدم وجود دراسات حول احتياجات السوق من الوظائف 
 

 السياحة والترفيه:
يرتادها العائالت للترويح عن انفسهم  . كما تفتقر البلدة لوجود أماكن ترفيهيةالدينية واالثرية وبالتالي ال يقصدها السياح سياحيةالمعالم الماكن وتفتقر بلدة بيت سوريك الى األ
ومن اهم  الحيوي.على الرغم من وجود بعض األماكن التي يمكن استغاللها وتأهيلها إلقامة مشاريع ترفيهية مثل منطقة عيد البلد بسبب موقعها  وقضاء وقت سعيد مع ابنائهم

 القضايا االساسية السلبية ما يلي:

 عدم وجود أماكن ترفيهية للعائالت واألطفال 

 عدم وجود تشبيك وتواصل مع أصحاب المال من أبناء البلد لالستثمار في مشاريع ترفيهية 
 

 :االقتصادية التنمية مجال عن خرجت التي التنموية القضايا يلي وفيما
 

  بالمواقع القديمة واالستثمار في مشاريع ترفيهيةضعف االهتمام 
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 ضعف البيئة االستثمارية المناسبة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 

 ضعف االهتمام في قطاع الزراعة واإلنتاج الزراعي وقلة الدعم المقدم للمزارعين 

 لرياديضعف المبادرات التي تقدم للشباب والشابات في التدريب والتشغيل والعمل ا 

 والحكم الرشيد اإلدارةمجال   3.4

 والحكم الرشيد المجاالت الفرعية التالية: اإلدارةيشمل مجال 
 

 :الحكم الرشيد
مؤسسات محلية، البعض منها فاعلة، باإلضافة إلى المؤسسات الرسمية كالمدارس األساسية والثانوية والمراكز الصحية.  5سساتية لبلدة بيت سوريك على تقتصر الموارد المؤ

على عمل  ويرتكز اغلبهوبشكل عام، يمكن وصف الحراك االجتماعي والمؤسساتي بالمحدود والمقتصر على بعض النشاطات الرياضية ومشاريع لتطوير البنية التحتية 

الخدمات العامة للمواطنين المتمثلة في توفير المياه والكهرباء وجمع النفايات والخدمات االجتماعية ورخص البناء المجلس ويقدم . بلدية مع بعض الفعاليات المحدودةطات الونشا
عدة مشاريع منها تعبيد طرق داخلية واستصالح بتنفيذ  قام المجلس المستوى المحلي. ويعتبر المجلس بمثابة السلطة األعلى على ورخص الحرف والصناعات والتعليم وغيرها.

 أراضي خلف الجدار وأسوار استنادية داخل البلدة وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في البلدة.
 

الحرف واطنين عن دفع ثمن رسوم تراخيص البناء وبعض الم  بسبب تخلف الف شيقل 925حجم الديون المدينة تعاني البلدية حاليا من تراكم الديون على المواطنين حيث بلغ 
 وضعف في سجالت الطابو. كما ال يوجد مركز للدفاع المدنيالصناعات وغيرها من الخدمات التي تقدمها البلدية.  و
 

 عدم وجود مركز للدفاع المدني 

 ضعف الجباية وتحصيل الديون 

  (المتعلقة بالمخاطر وإمكانية معالجتها مستقبالً ضعف الواقع المؤسسي )عدم وجود تحديث مستمر للبيانات 

 تضعف الخدمات لضعف اإلمكانيا 

 هيكلية البلدية وكادرها البشري محدود 
 

 التخطيط والتنظيم:
ال يمكن  ولكن محدد للتجمععين أو إضفاء شكل في البناء واالمتداد دون ضوابط محددة من شأنها إضفاء طابع عمراني م الواقع العمراني لبلدة بيت سوريك هو عشوائيإن 

، ومن خالل إطار ترسيم المناطق وتوفير بنية تحتية تضمن معينة مواصفاتواعتبار هذه الحالة أبدية إذ يمكن الوقوف أمامها عبر عملية تنظيم االمتداد العمراني ضمن معايير 
بعد % منها 35اقيم مبنى  500بلغ عدد األبنية القائمة في بلدة بيت سوريك . بالواقع الحاليوتجعل االمتداد المستقبلي ذا طابع معماري حضاري متماسك ونوعي ومتميز مقارنة 

% من األبنية القائمة أقيمت من مواد الحجر والباطون والطوب وهذا يدل على أن 85حديثة وذات مواصفات عالية الجودة. وهذا يدل على أن غالبية األبنية في البلدة  1991سنة 
% من عدد 40 وتتركز في وسط البلدة القديمة. ايضا، ويدل على أن عدد األبنية القديمة قليل جداً  يدة ومالئمة للعصر الذي نعيش فيهة أقيمت من مواد ممتازة وجاألبني غالبية

 % ثالث طوابق أو أكثر من ثالث طوابق.20% منها طابقين، و40األبنية مكونة من طابق واحد، و
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 للمخطط الحالية مساحةالدونم حيث ان  2500في البلدة هي الحاجة الى المصادقة على المخطط الهيكلي الجديد بمساحة  والتنظيم اجه عملية التخطيطومن اهم التحديات التي تو

فيها عبر وضع خطط معينة للترميم واالستصالح وتحتاج البلدة القديمة في البلدة الى معالجة الواقع العمراني القائم وذلك من خالل إعادة تأهيل المباني الموجودة دونم.  900هي 
من أهم المشاكل التي لها تأثير في تخطيط البلدة هي طبوغرافية المنطقة  وإعادة االستخدام وبهذا يكون هناك محاولة إلعادة إضفاء طابع جديد وحيوي للبلدة القديمة. ايضا،

كان وجود مركز البلدة في منطقة مزدحمة بالسة في االقتراحات المتعلقة بالطرق، وذلك يؤدي إلى صعوب مناطق وكلالوالتوسع العمراني العشوائي واالنحدارات في بعض 
افتقار يكون من الصعب اقتراح شوارع وطرق ذات عروض كبيرة، ومن المشاكل األخرى  خط رئيسي للمواصالت وبالتاليمركز البلدة والمباني والمحالت التجارية حيث يعد 

ومن اهم القضايا االساسية السلبية  .وعدم وجود تسمية وترقيم للشوراع واالبنية العامة والمناطق الترفيهية، باإلضافة لسوء توزيع البنية التحتية للخدمات األساسية للمرافق البلدة

 ما يلي:
 

  البعضعدم االنتهاء من أعمال التسوية وبالتالي اعتداء طرق المخطط الهيكلي واستخدام األراضي على ملكيات 

  عدم االلتزام بالمخطط الهيكلي 

 عدم وجود شبكة صرف صحي 

 عدم توفر الدعم الكافي إلعادة إحياء باقي أجزاء البلدة القديمة 

  ًعدم توفر ملكيات خاصة بالبلدية تؤهلها من تنفيذ مشاريع استثمارية مستقبال 
 

 الكوارث:إدارة األمن و
هذا القطاع، فال زالت بلدة لالمراكز الصحية، تشكل السمة الرئيسية والشرطة، الدفاع المدني،  ثالثة جهات وهين الغياب الواضح لألجهزة المساندة والرئيسية والتي تتشكل من إ

وما ينتج عنها من انعكاسات  هذه الخدماتحيث تفتقر البلدة ل ةمن خدمات شرطية ودفاع مدني وخدمات صحي بيت سوريك تعتمد على اإلمكانيات المتوفرة في البلدات المجاورة
ها دون شك إضافة إلى توفير فرص عمل ألهالي البلدة والذين يمتلكون ة في البلدة سيرفع درجة استعدادمؤهلة ومدربشرطية ودفاع مدني وصحية إن اعتماد مراكز سلبية. 

 ومن اهم القضايا االساسية السلبية ما يلي: في التجمعات القريبة.جهزة ولكن الخبرات الكافية وبعضهم يعمل في ذات األ
 

 عدم توفر مركز للدفاع المدني وبطء استجابة المراكز المجاورة 

 عدم وجود مركز للهالل األحمر في البلدة 

 انخفاض عدد طواقم أفراد الشرطة في البلدة 

 افق العامةضعف الرقابة على توفر شروط السالمة العامة في األبنية والمر 

 ضعف ومحدودية التوعية المجتمعية 

 عدم وجود نقاط مياه لتغذية سيارات الدفاع المدني 

 المراكز الطبية تعمل حتى العاشرة مساًء فقط 

 عدم وجود لجنة لمتابعة األمن وإدارة الكوارث 
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 الرشيد: والحكم االدارة مجال عن خرجت التي التنموية القضايا يلي وفيما
 

  المالية الالزمة لتطوير مرافق البلدة والبلديةنقص الموارد 

  نقص كفاءة أجهزة الدفاع المدني وقوى األمن واإلسعاف في البلدة 

   غياب الشفافية والمسائلة بين السكان والبلدية 

  انتشار اللوحات اإلعالنية والبناء العشوائي والتعدي على المخطط الهيكلي 

  المخطط الهيكلي للتوسع العمراني عدم وجود تسمية وترقيم وعدم مالئمة 

 عدم وجود طابو في أراضي القرية   

 
 
 
 
 
 

 اإلطار التنموي المحلي .4
 

 .وهي عبارة عن ملخص لمخرجات ورشة العمل االولى الرؤية التنموية والقضايا ذات االولوية واالهداف والبرامج التنموية االستراتيجي التنموي اإلطار يعرض

 
 :الرؤية التنموية  4.1

تم عرض الرؤية . ايضا، قبلية التي يرغبون في تحقيقها لبلدتهموتطلعات الحضور من اعضاء اللجان المختلفة والصورة المستواراء خالل ورشة العمل االولى تم اخذ توجهات 

وده السلم األهلي ويتمتع بمظاهر التطور والخدمات الصحية : "بلد زراعي صامد يسلنهائية للرؤية على النحو التاليالسابقة للبلدة وبعد النقاش تم االتفاق على الصياغة ا

 .والتعليمية وإتاحة الفرص أمام الشباب والنساء ألخذ الدور المناسب في المجتمع"

 
 :القضايا التنموية حسب األولوية  4.2

تم خالل ورشة العمل االولى العمل على ترتيب هذه القضايا حسب االولوية للبلدة باستخدام مصفوفة المقارنة  ،من قبل اللجان التنموية )العشرون( بعد الخروج بالقضايا التنموية

 وجاءت كما يلي: تم التوصل إلى القضايا ذات األولوية والمزدوجة 

 القضية التنموية حسب االولوية الرقم

 الثقافة والفنون وذوي االعاقةضعف وعدم موائمة البنية التحتية والخدمات واالنشطة في  1
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 عدم وجود طابو في أراضي القرية   2

 إنتشار الحفر اإلمتصاصية وعدم وجود شبكة صرف صحي 3

 ائي والتعدي على المخطط الهيكلي انتشار اللوحات اإلعالنية والبناء العشو 4

 لمخطط الهيكلي للتوسع العمراني عدم وجود تسمية وترقيم وعدم مالئمة ا 5

 ضعف االهتمام في قطاع الزراعة واالنتاج الزراعي وقلة الدعم المقدم للمزارعين  6

 ضعف الخدمات الصحية المقدمة  7

 ضعف البنية التحتية الالزمة في قطاع الرياضة 8

 نقص الموارد المالية الالزمة لتطوير   مرافق البلدة ومؤسساتها 9

 والشابات في التدريب والتشغيل والعمل الرياديضعف المبادرات التي تقدم للشباب  10

 تدني الوعي البيئي وإنتشار النفايات 11

 نقص المياه وعدم إستغالل المصادر بشكل صحيح 12

 ضعف دور المرأة في المجتمع وغياب االرشاد والتوعية الالزم 13

 التعليمضعف البنية التحتية في مجال التعليم والتعليم المهني وضعف جودة  14

 ضعف شبكة الطرق والمواصالت وعدم وجود مواقف مخصصة للباصات 15

 ضعف شبكة الكهرباء وعدم وصولها لبعض المناطق وعدم وجود مصادر بديلة للطاقة 16

 نقص كفاءة أجهزة الدفاع المدني وقوى األمن واإلسعاف في البلدة 17

 ضعف االهتمام بالمواقع القديمة واالستثمار في مشاريع ترفيهية  18

 ضعف البيئة االستثمارية المناسبة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 19

 غياب الشفافية والمسائلة بين السكان والبلدية  20
 

  :األهداف التنموية 4.3

ايا بعد تحديد القض. تنموية محلية، حيث أنها ترسم اإلطار العام للعمل التنموي في المدينة/البلدة خالل فترة تنفيذ الخطةتعتبر األهداف التنموية بمثابة العمود الفقري ألي خطة 
 كما يلي:  رئيسي قامت اللجان التنموية وبدعم من الفريق االستشاري بصياغة االهداف التنموية لكل مجال تنمويالتنموية، 

 

التنمويةاالهداف  المجاالت التنموية  

 مجال البيئة والبنى التحتية

 
 

 تحسين  الوعي البيئي  ومعالجة النفايات  -

 تحسين  شبكة الطرق والمواصالت   -

 تحسين  وصول  الكهرباء الى  كافة المواطنين وتعزيز  مصادر الطاقة البديلة  -

 نحسين وصول المياه الى كافة المواطنين  -

 تطوير شبكة صرف  صحي -
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التنمويةاالهداف  المجاالت التنموية  

 االقتصاد المحليمجال تنمية 
 

 تحسين الظروف المعيشية للمزارعين واالنتاج  الزراعي    -

 تحسين  البيئة االستثمارية   -

 خلق فرص عمل -

 مجال التنمية االجتماعية
 
 

 تعزيز مشاركة المراة في المجتمع   -

 تطوير البنية التحتية  والخدمات الصحية   -

 تحسين البنية التحتية وجودة التعليم  -

 لفنون وذوي االعاقة والشباب والرياضةاتطوير البنية التحتية الالزمة في الثقافة و  -

 مجال االدارة والحكم الرشيد
 
 

 تحسين الموارد  المالية وقدرات للبلدية وتطوير المخطط الهيكلي  -

 تعزيز االمن وتطوير خدمات  الدفاع المدني   -

 تعزيز  المشاركة و المسائلة المجتمعية   -

 وتطوير البناء والتنظيم العمراني تنظيم -
 

 :البرامج التنموية  4.4

فيذه وانجازه على االرض، حيث تعبر تعتبر البرامج التنموية أهم شيء بالنسبة للمواطنين، حيث أن ما يرونه من الخطة ليس الرؤية وال القضايا وال االهداف وانما ما يتم تن
 صياغة االهداف التنموية، قامت اللجان التنموية بالخروج بعدد من البرامج التنموية لكل مجال تنموي رئيسي وجاءت كالتالي:البرامج عن احتياجات بلدة بيت سوريك. حيث بعد 

 المجاالت التنموية  البرامج  التنموية  

 تطوير قطاع النفايات   -

 البيئة والبنية التحتية   

 تاهيل  شبكة الطرق والمواصالت   -

 توسعة شبكة الكهرباء   -

 توسعة  شبكة المياه  -

   انشاء شبكة صرف صحي -

 تطوير القطاع الزراعي  -

 بناء  شراكات  مع القطاع الخاص واصحاب رؤوس االموال - التنمية االقتصادية المحلية 

   تحسين  فرص التشغيل -

 االجتماعية   التنمية تفعيل  دور المرأة في المجتمع   -
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 الخدمات الصحيةتطوير  -

 تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات في المدارس -

 تطوير الخدمات في الثقافة والتراث وذوي االعاقة والشباب والرياضة -

 تحسين الجباية وتوسعة الهيكلية وقدرات البلدية -

 والحكم الرشيد   االدارة
 تحسين االمن وخدمات الدفاع المدني  -

 تحسين المشاركة والمسائلة المجتمعية  -

 تحسين البيئة التنظيمية -
 
 
 
 
 
 

 المشاريع التنمويةوالبرامج  .5

، تكلفته المادية، الجهات الشريكة، الدور ويوضح ايضا تنفيذهحسب تصنيفه، سنة كل برنامج ومشروع  حيث يبينلكل مجال تنموي  والمشاريع التنمويةيعرض هذا القسم البرامج 

 لقياس مستوى انجاز وتحقق المشروع. المؤشرات 

 

                                                            تطوير قطاع النفايات  اسم البرنامج: 

 (INF01رقم البرنامج )
 مقدمة ووصف البرنامج: تفتقر البلدة الى مكب نفايات مؤهل وحاويات وسيارة نفايات وهناك ضعف في الوعي البيئي لدى المواطنين.  .1

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 2 1 عدد سيارة نفايات

 250 100 عدد الحاويات

 800 150 عدد االشجار الحرجية المزورعة

 2 0 حول الوعي البيئي التوعيةعدد دورات 

 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .2
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم  .3

 مكونات البرنامج:
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 دوره )اداري، مالي، وفني( اسم الشريك التكلفة التقديرية )دوالر( المكونات

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

 مالي ، فني المانحين ، وزارة الحكم المحلي 500000 تأهيل مكب النفايات واعادة تدوير النفايات  

  --- 1000 زراعة اشجار حرجية على الطرقات  

 مالي ، فني المانحين ، وزارة الحكم المحلي 150000 شراء سيارة نفايات وحاويات  
    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3

 مالي ، اداري المانحين  30000 دورات توعوية حول الوعي البيئي  

   831000 التكلفة االجمالية

   150000 المتوفر منها

 
 

 تاهيل شبكة الطرق والمواصالت                                                                اسم البرنامج: 
 (INF02رقم البرنامج )

اء موقف باصات بالقرب من الدوار مقدمة ووصف البرنامج: تحتاج البلدة الى تعبيد عدد من الطرق الداخلية نظرا الهميتها بالنسبة للمواطنين باالضافة الى حاجتها الى انش .4
 لتخفيف االكتظاظ. 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 18 10 لو متر(الجديدة المعبدة )باكي الداخلية مساحة الطرق

 14 9 مساحة الطرق الزراعية المفتوحة )باكيلومتر(

 1 0 عدد مواقف الباصات

 سنة 16مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:  .5
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم  .6

 مكونات البرنامج:
 مالي، وفني( دوره )اداري، اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

( كم  وشق طرق  زراعية 8تعبيد  عدد  من الطرق الداخلية  بطول  )

 ( كم 5بطول )

المانحين، وزارة الحكم المحلي،  4100000

 وزارة الزراعة 

 اداري ، مالي ، فني 

 اداري ، مالي  وزارة الحكم المحليالمانحين ،  300000 انشاء موقف للباصات  بالقرب  من الدوار 
   4400000 التكلفة االجمالية

   0.0 المتوفر منها
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 (INF03رقم البرنامج )توسعة شبكة الكهرباء                                                                                               اسم البرنامج: 
لدة من وجود بعد المصادقة على المخطط الهيكلي وتوسعة عدد االراضي تحتاج البلدة الى توسيع شبكة الكهرباء لتشمل كافة تلك المناطق. كما تعاني البمقدمة ووصف البرنامج: 

 اعمدة انارة تالفة وبالتالي تحتاج الى استبدالها باالضافة الى انشاء شبكة ضغط عالي.

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 %100 %80 نسبة تغطية الكهرباء للمناطق الجديدة المشمولة في المخطط

 5 4 عدد محوالت الكهرباء 

 0 70 عدد اعمدة االنارة التالفة

 100 0 عدد اعمدة االنارة باستخدام الطاقة البديلة

 سنتان مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .7
 4500البلدة وعددهم الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي  .8
 مكونات البرنامج: .9

 دوره )اداري، مالي، وفني( اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

شركة كهرباء   200.000 توسعة شبكة الكهرباء للمناطق المشمولة  في المخطط  الهيكلي الجديد  
 محافظة القدس 

 اداري ، مالي ، فني 

شركة كهرباء   100.000 شراء محول كهرباء جديد  لتقوية الكهرباء 
 محافظة القدس 

 اداري ، مالي ، فني 

زرع اعمدة  كهرباء جديدة واستبدال التالفة واستخدام الطاقة البديلة في انارة 
 الشوارع  

شركة كهرباء   80.000
 محافظة القدس 

 اداري ، مالي ، فني 

   380000 التكلفة االجمالية

   0.0 المتوفر منها

 
 

 توسعة شبكة المياه                                                                       اسم البرنامج: 
 (INF04رقم البرنامج )

دائم ودون انقطاع. كما تحتاج البلدة لتوسعة شبكة المياه الحالية مقدمة ووصف البرنامج: تفتقر البلدة الى وجود خزان مياه يخدم كافة المواطنين ويضمن وصول المياه لهم بشكل 
 لتشمل المناطق الجديدة المشمولة ضمن المخطط الهيكلي الجديد. كم ان عيون المياه الموجودة غير مرممة.

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0 عدد خزان مياه

 %30 بالمخطط الجديدنسبة تغطية المياه للمناطق المشمولة 
90 
% 
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 1 0 عدد عيون المياه المرممة

 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 

 دوره )اداري، مالي، وفني( اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

المانحين ،دائرة المياه  250.000 بناء خزان للمياه  
 والصرف الصحي

 مالي ، فني ،اداري

 مالي  المانحين  90.000 تاهيل وترميم عيون المياه  الموجودة في القرية  

المانحين ، دائرة المياه  500.000 توسعة  شبكة المياه  للمناطق  المشمولة في المخطط  الهيكلي 
 والصرف الصحي

 مالي ، فني ، اداري

   840000 التكلفة االجمالية

   0.0 المتوفر منها

 
 

 انشاء شبكة صرف صحي                                                                   اسم البرنامج: 
 (INF05رقم البرنامج )

ناس نحو انشاء حفر صماء ومنع مقدمة ووصف البرنامج: تفتقر البلدة الى شبكة صرف صحي. كما ان غالبية المواطنين تقوم بعمل حفر امتصاصية وتسعى البلدية الى توجيه ال
 عمل حفر امتصاصية. 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0 عدد شبكة صرف صحي

 سنة.  16مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 

 مكونات البرنامج
 دوره )اداري، مالي، وفني( اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

المانحين ، دائرة المياه والصرف  4500000 انشاء شبكة صرف  صحي  
 الصحي

 اداري ، مالي ، فني 

   4500000 التكلفة االجمالية

   0.0 المتوفر منها
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 تطوير القطاع الزراعي                                                                    اسم البرنامج: 
 (EC01رقم البرنامج )

المقدم للمزارعين ضعيف. كما  مقدمة ووصف البرنامج: هناك ضعف في االنتاج الزراعي بسبب عدم اهتمام المواطنين بزراعة اراضيهم حيث ان تكاليف االنتاج مرتفعة والدعم
 ال يوجد عدد كافي من الطرق الزراعية وليس لدى المزارعين القدرة على استصالح اراضيهم.  

 القيمة المنشودة الحاليةالقيمة  المؤشر

ابار مياه وبذور محسنة عدد المزارعين المستفيدين من المشاريع والخدمات الزراعية )
 واشتال وبيتوت بالستيكية ومدخالت انتاج وخدمات ارشادية بيطرية ودورات توعوية(

0 450 

 500 0 مساحة االراضي المستصلحة )بالدونم(

 1 0 عدد ينابيع المياه المرممة

 6 2 عدد المؤسسات الشريكة الداعمة في الزراعة

 100 0 عدد المزارعين المستفيدين من المعدات واالليات الزراعية 

 10 0 عدد دورات بناء القدرات 

 3 0 عدد منتجات الصناعات الغذائية

 سنوات 16  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:
 4500اهالي البلدة وعددهم الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة 

 مكونات البرنامج:
دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

دعم المزارعين في ابار مياه وبذور محسنة واشتال وبيتوت بالستيكية ومدخالت انتاج 
 وخدمات ارشادية بيطرية ودورات توعوية 

وزارة الزراعة ، جمعية بيت  2.200.000
 سوريك الزراعية 

 اداري ، مالي ، فني 

وزارة الزراعة ، جمعية بيت  500.000 تأهيل واستصالح اراضي زراعية 
 سوريك الزراعية 

 اداري ، مالي ، فني 

وزارة الزراعة ، جمعية بيت  90.000 ترميم وتاهيل ينابيع المياه  في البلدة  الستخدامات الزراعة 
 سوريك الزراعية 

 اداري ، مالي ، فني 

وزارة الزراعة ، جمعية بيت  100.000 شراء اليات ومعدات زراعية  بالتعاون مع الجمعيات الزراعية/ النسوية
 سوريك الزراعية 

 اداري ، مالي ، فني 

أنظمة عمل إدارية ومالية تجهيزات ومستلزمات مادية، . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2
 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

   

وزارة الزراعة ، جمعية بيت  10.000 التشبيك  مع المؤسسات  التي  تقدم الدعم للمزارعين  
 سوريك الزراعية 

 اداري ، مالي ، فني 
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وزارة الزراعة ، جمعية بيت  10.000 بناء قدرات الجمعيات الزراعية و دعم الصناعات الغذائية
 سوريك الزراعية 

 اداري ، مالي ، فني 

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3

    

   2910000 التكلفة االجمالية

   0.0 المتوفر منها

 
 

                                 بناء شراكات مع القطاع الخاص واصحاب رؤوس االموالاسم البرنامج: 
 (EC02البرنامج )رقم 

ت الترفيهية والصناعية مقدمة ووصف البرنامج: تعاني البلدية من عدم وجود شراكات حقيقية مع القطاع الخاص واصحاب رؤوس المال وذلك لجذب االستثمار في المجاال
 والتجارية والخدماتية الى البلدة.

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0 خطة تشبيك وتواصل

 1 0 عدد االماكن الترفيهية

 1 0 عدد المناطق الصناعية

 2 0 اعداد دراسة احتياجات  

 2 0 عدد الدورات التوعوية

 1 0 عدد المدارس الحرفية

 5 0 عدد الشركاء من القطاع الخاص واصحاب راس المال

 سنوات 16 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:
 4500المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم الفئات المستهدفة وعدد 

 مكونات البرنامج:
دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

المانحين ، مؤسسات المجتمع  150000 انشاء اماكن ترفيهية  
 المحلي

 اداري ، مالي ، فني 

 اداري ، مالي ، فني  المانحين 1000000 انشاء منطقة حرفية 

 اداري ، مالي ، فني  المانحين 300000 انشاء مدرسة حرفية  بما يتناسب مع احتياجات السوق 
   تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2
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 شمل:( وتوغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

المانحين ، مؤسسات المجتمع  10000 التشبيك  مع اصحاب المال النشاء مشاريع ترفهية  مختلفة
 المحلي

 اداري ، مالي ، فني 

المانحين ، مؤسسات المجتمع  10000 عمل دورات توعوية  حول  احتياجات السوق  
 المحلي

 اداري ، مالي ، فني 

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3

المانحين ، مؤسسات المجتمع  10000 اعداد دراسات  حول  احتياجات البلدة  من المشاريع  االقتصادية الصغيرة  
 المحلي

 اداري ، مالي ، فني 

   1480000 التكلفة االجمالية

   0.0 المتوفر منها

 
 

 تحسين  فرص التشغيل                                                                   اسم البرنامج: 
 (EC03رقم البرنامج )

جد مبادرات لخلق فرص عمل مقدمة ووصف البرنامج: تعاني البلدة من ارتفاع معدالت البطالة وخاصة في اوساط الشباب والشابات المتعلمين )اكاديمي ومهني( حيث ال يو
الشباب. وال يوجد اي حاضنة ودعم  تشغيلهم وال دورات توعوية وبناء قدرات وال دراسات الحتياجاتهم. كما تفتقر الى الشراكات مع المؤسسات المختفة التي تقدم الدعم لقطاعل

 يقدم الى اصحاب المشاريع الصغيرة والريادية للشباب والعائالت الفقيرة لتحسين مستوى معيشتهم. 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 20 0 عدد المؤسسات الشريكة الداعمة في التدريب والتشغيل

 10 0 عدد الدورات التدريبية المقدمة للشباب والشابات

 200 0 عدد المستفيدين من فرص التدريب 

 200 0 عدد المستفيدين من فرص التشغيل

 10 0 انشائهاعدد المشاريع الصغيرة والريادية التي تم 

 2 0 عدد دراسة احتياج للشباب والشابات

 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 

 مكونات البرنامج:

 دوره )اداري، مالي، وفني( اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية وتطوير مؤسسي ). بناء قدرات 2
 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

   

 اداري ، مالي ، فني المانحين ، مؤسسات  15000 وضع خطة تشبيك مع المؤسسات المختلفة  لدعم فرص التشغيل والتدريب
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 االقراض 

المانحين ، مؤسسات  10000 تقديم دورات توعوية للشباب و الشابات  حول  العمل الريادي والتعليم المهني ومواضيع هامة  
 االقراض 

 اداري ، مالي ، فني 

المانحين ، مؤسسات  200000 دعم المشاريع الصغيرة 
 االقراض 

 اداري ، مالي ، فني 

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3

المانحين ، مؤسسات  10000 دراسات حول احتياجات الشباب وسوق العملعمل 
 االقراض 

 اداري ، مالي ، فني 

   235000 التكلفة االجمالية

   0.0 المتوفر منها

 
 

 تحسين البنية التحتية والخدمات للمدارس                                                  اسم البرنامج: 
 (SC01) رقم البرنامج

المدارس لالناث للمرحلة الثانوية. كما يوجد ضعف كبير لدى  قلةمقدمة ووصف البرنامج: تعاني البلدية من ضعف البنية التحتية للمدارس واالنشطة الالمنهجية باالضافة الى 
 االهالي وابنائهم حول اهمية التعليم المهني وضرورة العمل على توجيه ابنائهم نحو التعليم المناسب لقدراتهم واهتمامتهم. 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 3 0 عدد المدارس الرقمية

 1 0 للطالبات عدد المدارس الثانوية

 3 0 عدد المدارس التي تم تاهيلها

 50 0 عدد االنشطة الالمنهجية 

 10 0 عدد الدورات التوعوية لالهالي والطلبة حول التعليم المهني

 سنوات 4مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 

 البرنامج:مكونات 

 دوره )اداري، مالي، وفني( اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

المانحين ، وزارة  900000 بناء مدرسة ثانوية للطالبات 
 التربية والتعليم 

 مالي ، فني 

المانحين ، وزارة  300000 اعادة تاهيل البنية التحتية  للمدارس  
 التربية والتعليم 

 مالي ، فني 



33 

تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2
 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

   

المانحين ، وزارة  50000 ادخال التعليم  الرقمي في المدراس
 التربية والتعليم 

 مالي ، فني 

المانحين ، وزارة  20000 عمل انشطة المنهجية للطلبة
 التربية والتعليم 

 مالي ، فني 

المانحين ، وزارة  10000 عمل دورات توعوية لالهالي حول اهمية التعليم وتوجيه الطلبة نحو التعليم المناسب لهم  
 التربية والتعليم 

 مالي ، فني 

   1280000 التكلفة االجمالية

   0.0 منهاالمتوفر 

 
 

 تفعيل دور المرأة في المجتمعاسم البرنامج: 
 (  SC02رقم البرنامج )

 االنشطة المجتمعية المختلفة والتمكين االقتصادي.  مقدمة ووصف البرنامج: تعاني المراة في البلدة من قلة فرص العمل وغياب الوعي المجتمعي وحقها في المشاركة في
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 10 0 عدد دورات بناء القدرات والتمكين االقتصادي

 10 0 عدد الدورات التوعوية حول مشاركة المراة

 40 0 عدد المستفيدات من المشاريع الصغيرة

 20 0 عدد المشاريع الصغيرة للمراة

 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:
 4500المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم الفئات المستهدفة وعدد 

 مكونات البرنامج:
دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

 وفني(

تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2
 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

   

المركز النسوي ،  30000 تقديم دورات توعوية حول حق المراة في المشاركة والعمل 
 المانحين 

 اداري ، مالي 

بناء قدرات المراة في مجاالت  متنوعة  مع التشبيك  بالتعاون مع المؤسسات النسوية  تتمثل 
 بتمويل مشاريع صغيرة 

المركز النسوي ،  100000
 المانحين 

 اداري ، مالي 
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   130000 التكلفة االجمالية

   0.0 المتوفر منها

 
 

 تطوير الخدمات الصحية                                                                 اسم البرنامج: 
 (SC03رقم البرنامج )

ة مركز صحي تابع لوكالة مقدمة ووصف البرنامج: تعاني البلدة من عدم وجود مراكز صحية ووحدة طوارىء مؤهلة وتقدم خدمات شاملة على مدار الساعة. ويوجد في البلد
ين. كما ال يوجد في البلدة سيارة اسعاف للحاالت الغوث ولكنه ال يعمل على مدار الساعة وال يقدم خدمات طوارىء وغير مجهز بشكل كامل ليقدم خدمات صحية نوعية للمواطن

 الطارئة. 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0 عدد مراكز الطوارىء

 1 0 عدد سيارات االسعاف

 سنوات 4  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 

 البرنامج:مكونات 
 دوره )اداري، مالي، وفني( اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

، وزارة المانحين 200000 انشاء مركز طوارى ذات جودة عالية  
 الصحة 

 اداري ، مالي 

إدارية ومالية تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2
 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

   

، وزارة المانحين 200000 شراء سيارة اسعاف  
 الصحة 

 اداري ، مالي 

   400000 التكلفة االجمالية

   0.0 المتوفر منها

 
 

                                                  تطوير الخدمات في الثقافة والتراث والشباب والرياضةاسم البرنامج: 

 (SC04رقم البرنامج )
 ب والمراة.مقدمة ووصف البرنامج: تعاني البلدة من عدم وجود مركز ثقافي ورياضي يقدم خدمات وانشطة ثقافية ورياضية متنوعة للمواطنين وخاصة الشبا

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
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 10 0 حول االعاقة عدد الدورات التوعوية

 1 0 عدد مراكز التعليم والتاهيل لذوي االعاقة

 1 0 عدد المالعب الرياضية

 8 0 عدد الدورات التوعوية للشباب

 سنوات 4  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 

 مكونات البرنامج:

التكلفة  المكونات
 التقديرية

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

المانحين ، نادي بيت سوريك  500000 بناء مقر وملعب لنادي بيت سوريك الرياضي  
 الرياضي 

 اداري ، مالي 

 اداري ، مالي  المانحين ، وزارة الصحة  150000 انشاء مركز تعليم وتاهيل لذوي االعاقة 
تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها، . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2

 ( وتشمل:تنمية موارد بشرية وتدريب
   

   10000 عقد دورات توعوية  متنوعة  للشباب  

 اداري ، مالي  المانحين ، وزارة الصحة  10000 رفع وعي المجتمع حول اإلعاقة
   670000 التكلفة االجمالية

   0.0 المتوفر منها

 
 

                                       تحسين الجباية وتوسعة الهيكلية وبناء قدرات البلديةاسم البرنامج: 
 (GV01رقم البرنامج )

على استراداد تلك الديون وخاصة في  مقدمة ووصف البرنامج: تعاني البلدية من تراكم المديونية بسبب عدم سداد المواطنين ثمن الخدمات التي تقدمها البلدية لهم وضعف القدرة
على مشاريعها التطويرية. كما تحتاج البلدية الى المصادقة على  الف شيقل والذي يؤثر سلبا 1100000غياب االمن والتنظيم السليم حيث يبلغ حجم المبالغ المستحقة للبلدية 

حتاج الى بناء قدرات لتحسين المخطط الجديد الذي يشمل توسعة لالراضي الستيعاب النمو الطبيعي للسكان وحاجاتهم للسكن. ايضا، هناك ضعف بالبناء المؤسسي للبلدية وت
 الخدمات للمواطنين.

 قيمة المنشودةال القيمة الحالية المؤشر

 2500 1720 مساحة المخطط الهيكلي

 0 1100000 حجم ديون البلدية 

 1 0 تجهيز وتاثيث مقر البلدية
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 1 0 مركز خدمات جمهور

 5 0 دورات بناء قدرات لطاقم البلدية

 1 0 وحدة عالقات عامة في البلدية

 سنوات 4  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:
 4500وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم الفئات المستهدفة 
 مكونات البرنامج:

 دوره )اداري، مالي، وفني( اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

وزارة الحكم المحلي ،  150000 المصادقة على المخطط  الهيكلي 
 المكاتب االستشارية 

 اداري ، مالي ، فني 

صندوق البلديات ،  150000 انشاء مركز  خدمات جمهور 
 المانحين 

 اداري ، مالي 

المانحين ، صندوق  15000 انشاء وحدة عالقات عامة في البلدية 
 البلديات 

 اداري ، مالي 

تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2
 ( وتشمل:غيرها، تنمية موارد بشرية وتدريبومالية و

   

 اداري ، مالي  صندوق البلديات  10000 وضع الية فعالة للجباية

 مالي ، اداري ، فني  صندوق البلديات  15000 بناء قدرات موظفين البلدية 

المانحين ، وزارة الحكم  15000   تأثيث  مقر البلدية باالدوات االزمة
 المحلي 

 مالي 

   355000 التكلفة االجمالية

   150000 المتوفر منها

 
 

 تحسين االمن وخدمات الدفاع المدني اسم البرنامج: 

 (GV02رقم البرنامج )
 ن. مقدمة ووصف البرنامج: تفتقر البلدة لمجمع دوائر حكومية يشمل مقر البلدية ومركز شرطة ودفاع مدني لتقديم خدمات بطريقة امثل للمواطني

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 8 0 عدد اللجان الشبابية المدربة على الكوارث

 1 0 عدد مجمع الدوائر الحكومية

 سنوات 4  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:
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 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 
 مكونات البرنامج:

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التقديريةالتكلفة  المكونات
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

 اداري ، مالي ، فني  المانحين  3000000 ئر حكومية ) البلدية ، الشرطة ،  الدفاع  المدني( واانشاء مجمع د
ومالية وغيرها، تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2

 ( وتشمل:تنمية موارد بشرية وتدريب
   

 اداري  المجتمع المحلي  10000 تشكيل لجنة شبابية ورفع الوعي على مواجهة الكوارث  
   3010000 التكلفة االجمالية

   0.0 المتوفر منها

 
 تحسين المشاركة والمسائلة المجتمعية                                                                   اسم البرنامج: 
 (GV03رقم البرنامج )

ي تواجهها من تعديات بناء، عدم ال يوجد مشاركة حقيقية وفعالة من ابناء البلدة للبلدية حيث تحتاج البلدية الى الدعم والمساندة في مواجهة التحديات الت :مقدمة ووصف البرنامج
 سداد ثمن الخدمات، عدم المشاركة في القرار وغيرها الكثير وبالتالي زيادة العبىء على البلدية في مواجهة تلك التحديات. 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 2 0 مشاريع مشتركة مع البلديات المحيطة 

 8 0 عدد لجان االحياء

 سنوات 4  التنفيذ المتوقعة للبرنامج:مدة 
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 

 مكونات البرنامج:
دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

 وفني(

ومالية وغيرها، تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )1
 ( وتشمل:تنمية موارد بشرية وتدريب

   

البلديات المجاورة ،  2000000 الشبيك مع البلديات الجاورة لتنفيذ مشاريع مشتركة 
 المانحين 

 مالي ، اداري ، فني 

المواطنين ، مؤسسات  10.000 تشكيل لجان احياء  
 المجتمع المحلي

 اداري 

   2010000 التكلفة االجمالية
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   0.0 المتوفر منها

 
 

                                                                                تحسين البيئة التنظيميةاسم البرنامج: 

 (GV04رقم البرنامج )
 التنظيمية من قبل المواطنين.مقدمة ووصف البرنامج: تعاني البلدية من ضعف البيئة التنظيمية بسبب تعديات البناء ومخالفة القوانين 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 10 0 عدد دورات التوعية حول قانون البناء والتنظيم

 700 0 عدد الشوراع واالبنية المرقمة

 1 0 عدد اللجان التنظيمية 

 30 0 عدد الالفتات االعالنية المنظمة

 9500 0 مساحة اراضي المصنفة طابو

 سنوات 4التنفيذ المتوقعة للبرنامج: مدة 
 4500الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة اهالي البلدة وعددهم 

 مكونات البرنامج:
دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية المكونات

 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

 اداري ، مالي ، فني  المانحين ، وزارة الحكم المحلي  50000 تسمية وترقيم الشوارع واالبنية 

تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2
 ( وتشمل:ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

   

المانحين ، مؤسسات المجتمع  10000 رفع مستوى الوعي لدى السكان  الحترام  قانون البناء والتنظيم  
 المحلي  

 اداري ، مالي ، فني 

 اداري ، فني  وزارة الحكم المحلي 10000 تشكيل لجنة تنظيمية لتسهيل  ترخيص البناء

 مالي ، اداري ، فني  المانحين ، المجتمع المحلي  20000 تنظيم االفتات االعالنية 

المجتمع المحلي ،هيئة تسوية  1300000 تسوية االراضي )  الطابو (  
 األراضي والمياه 

 مالي ، اداري ، فني 

   1390000 التكلفة االجمالية

   0.0 المتوفر منها
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 والمتابعة والتقييم خطط التنفيذ .6

 :المشاريعتصنيف   6.1

 سنة التنفيذ تصنيفه* رقمه اسم المكون/ المشروع

 الرابعة الثالثة الثانية األولى متمنى محتمل مضمون

    *  *  INF011 شراء سيارة نفايات وحاويات

   *   *  INF012 دورات توعوية حول الوعي البيئي  

  * *   *  INF013 زراعة اشجار حرجية على الطرقات  

 * *   *   INF014 تأهيل مكب النفايات واعادة تدوير النفايات  

 * * * *  *  INF021 ( كم5طرق زراعية بطول )( كم وشق 8عدد من الطرق الداخلية بطول ) تعبيد

 *    *   INF022 انشاء موقف للباصات بالقرب من الدوار

 * * * *  *  INF031 توسعة شبكة الكهرباء للمناطق المشمولة في المخطط الهيكلي الجديد  

   *   *  INF032 شراء محول كهرباء جديد لتقوية الكهرباء

    *  *  INF033 زرع اعمدة كهرباء جديدة واستبدال التالفة واستخدام الطاقة البديلة في انارة الشوارع  

  *   *   INF041 بناء خزان للمياه  

   *   *  INF042 تاهيل وترميم عيون المياه  الموجودة في القرية  

  *    *  INF043 المخطط  الهيكلي توسعة شبكة المياه للمناطق المشمولة في

   * * *   INF051 انشاء شبكة صرف صحي  

دعم المزارعين في ابار مياه وبذور محسنة واشتال وبيتوت بالستيكية ومدخالت انتاج وخدمات 
 ارشادية بيطرية ودورات توعوية

EC011  *    * * 

 * * * *  *  EC012 تاهيل واستصالح اراضي زراعية

  *    *  EC013 المياه في البلدة الستخدامات الزراعةترميم وتاهيل ينابيع 

   *    * EC014 التشبيك مع المؤسسات التي تقدم الدعم للمزارعين  

  *    *  EC015 شراء اليات ومعدات زراعية بالتعون مع الجمعيات الزراعية

 *     *  EC016 بناء قدرات الجمعيات الزراعية ودعم الصناعات الغذائية

   *   *  EC021 انشاء اماكن ترفيهية  

  *    *  EC022 التشبيك مع اصحاب المال االنشاء مشاريع ترفهية  مختلفة

 *    *   EC023 انشاء منطقة صناعية وحرفية

   *   *  EC024 اعداد دراسات حول احتياجات البلدة من المشاريع  االقتصادية الصغيرة  

  *    *  EC025 عمل دورات توعوية حول احتياجات السوق  

 *    *   EC026 انشاء مدرسة حرفية بما يتناسب مع احتياجات السوق
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   *   *  EC031 وضع خطة تشبيك مع المؤسسات المختلفة لدعم فرص التشغيل والتدريب

 * *    *  EC032 تقديم دورات توعوية للشباب والشابات حول العمل الريادي والتعليم المهني ومواضيع هامة  

  *    *  EC033 دعم المشاريع الصغيرة مع التركيز على الشباب والمرأة    

   *   *  EC034 عمل دراسات حول احتياجات الشباب وسوق العمل

مجاالت متنوعة مع التشبيك  بالتعاون مع المؤسسات النسوية  تتمثل بتمويل بناء قدرات المراة في 
 مشاريع صغيرة

SC011  *   * * * 

   * *  *  SC012 تقديم دورات توعوية حول حق المراة في المشاركة والعمل 

  *   *   SC021 انشاء مركز طوارئ ذات جودة عالية  

 *    *   SC022 شراء سيارة اسعاف  

    *  *  SC031 ادخال التعليم الرقمي في المدراس

  *    *  SC032 بناء مدرسة ثانوية للطالبات

   *   *  SC033 اعادة تاهيل البنية التحتية للمدارس  

   *   *  SC034 عمل اانشطة الالمنهجية للطلبة

  * *   *  SC035 عمل دورات توعوية لالهالي حول اهمية التعليم  وتوجيه الطلبة نحو التعليم المناسب لهم  

  *    *  SC041 رفع وعي المجتمع حول اإلعاقة

    * *   SC042 انشاء مركز تعليم وتاهيل لذوي االعاقة

   *   *  SC043 بناء مقر وملعب لنادي بيت سوريك الرياضي  

 * * *   *  SC044 عقد دورات توعوية متنوعة للشباب  

    *   * GV011 المصادقة على المخطط الهيكلي

 * * * *  *  GV012 وضع الية فعالة للجباية

    *  *  GV013 تأثيث مقر البلدية باالدوات االزمة

  *    *  GV014 انشاء مركز خدمات جمهور

   *    * GV015 وتطوير الهيكليةبناء قدرات موظفين البلدية 

   *   *  GV016 انشاء وحدة عالقات عامة في البلدية

   *   *  GV021 تشكيل لجنة شبابية ورفع الوعي على مواجهة الكوارث  

 * *   *   GV022 انشاء مجمع دوائر حكومية )البلدية، الشرطة،  الدفاع المدني(

 * * *   *  GV031 مشاريع مشتركة الشبيك مع البلديات الجاورة لتنفيذ

   *   *  GV032 تشكيل لجان احياء  

    *  *  GV041 رفع مستوى الوعي لدى السكان الحترام قانون البناء والتنظيم  

  *    *  GV042 تسمية وترقيم الشوارع واالبنية
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    *   * GV043 تشكيل لجنة تنظيمية لتسهيل ترخيص البناء

  *    *  GV044 الالفتات االعالنيةتنظيم 

 * * * *   * GV045 تسوية االراضي )الطابو(  
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الخرررررررررررردمات 
المشررررررررررررترك 
للنفايررررررررررررررات 

 الصلبة

اداري 
 ، فني 

الموازنررررة 
 االنمائية

 150 المانحين  00

دورات توعوية 
حول الوعي 

 البيئي  

INF012 30  *    *    المركررررررررررررررررز
 النسوي 

 30 المانحين  0 ال ينطبق اداري

زراعة اشجار 
حرجية على 

 الطرقات  

INF013 1  * *   *   جمعيرررة بيررررت  قسم البيئة
سررررررررررررررروريك 

 –الزراعيرررررة 
وزارة 

 الزراعة 

 اداري 
 مالي

الموازنررررة 
 االنمائية

وزارة  0
 الزراعة 

1 

تأهيل مكب 
النفايات واعادة 
 تدوير النفايات  

INF014 500   * *   *  الررررررررررردائرة
 الهندسية 

مجلررررررررررررررررررس 
الخرررررررررررردمات 
المشررررررررررررترك 

اداري  
 ، فني 
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التكلفةةةةةةةة 
التقديريةة 

X 
1000$ 

 خطة ... 
 

تصنيف مكون 
البرنامج/المشروع حسب 

 توفر التمويل

الجهة المرشحة لتمويل مكونات الربامج/ المشاريع  الجهة المرشحة للتنفيذ
 المضمونة والمحتملة فقط

الهيئة  الصرف السنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

 الرابعة الثالثة الثانية االولى
  متمنى محتمل مضمون

حدد القسم 
 المعني

 دورها اسم الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

للنفايررررررررررررررات 
 الصلبة 

ت
ال

ص
وا

لم
وا

ق 
ر
ط

 ال
كة

شب
ل 

هي
تا

 

IN
F

0
2

 

تعبيد عدد من 
الطرق الداخلية 

(  8بطول ) 
كم وشق طرق 
زراعية بطول 

 ( كم5) 

INF021 4100 * * * *  *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

الموازنررررة   
 االنمائية

 4100 المانحين  00

انشاء موقف 
للباصات 

بالقرب من 
 الدوار

INF022 300    *   *  الررررررررررردائرة
 الهندسية 

وزارة النقرررررل 
 والمواصالت 

مررالي، 
اداري 
 ، فني

    

اء
رب

كه
 ال

كة
شب

ة 
سع

تو
 

IN
F

0
3

 

توسعة شبكة 
الكهرباء 
للمناطق 

المشمولة  في 
المخطط 

 الهيكلي الجديد  

INF031 200 * * * *  *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

شرررررررررررررررررررركة 
كهربرررررررررررررررراء 
محافظررررررررررررررة 

 القدس 

مررالي، 
اداري 
 ، فني

شررررررررررررررررررركة  00 اإلنمائية 
كهربررررررررررررررراء 
محافظررررررررررررررة 

 القدس 

200 

شراء محول 
كهرباء جديد 

 لتقوية الكهرباء

INF032 100  *    *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

شرررررررررررررررررررركة 
كهربرررررررررررررررراء 
محافظررررررررررررررة 

 القدس 

مررالي، 
اداري 
 ، فني

شررررررررررررررررررركة  00 اإلنمائية 
كهربررررررررررررررراء 
محافظررررررررررررررة 

 القدس 

100 

زرع اعمدة  
كهرباء جديدة 

واستبدال التالفة 
واستخدام 

الطاقة البديلة 
في انارة 
 الشوارع

INF033 80 *     *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

شرررررررررررررررررررركة 
كهربرررررررررررررررراء 
محافظررررررررررررررة 

 القدس 

مررالي، 
اداري 
 ، فني

شررررررررررررررررررركة  00 اإلنمائية 
كهربررررررررررررررراء 
محافظررررررررررررررة 

 القدس 

80 

ة 
سع

تو

اه
مي

 ال
كة

شب
 

IN
F

0
4

 

بناء خزان 
 للمياه

INF041 250   *    *  الررررررررررردائرة
 الهندسية 

دائررررة الميررراه 
والصرررررررررررف 

 الصحي  

مررالي، 
اداري 
 ، فني
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التكلفةةةةةةةة 
التقديريةة 

X 
1000$ 

 خطة ... 
 

تصنيف مكون 
البرنامج/المشروع حسب 

 توفر التمويل

الجهة المرشحة لتمويل مكونات الربامج/ المشاريع  الجهة المرشحة للتنفيذ
 المضمونة والمحتملة فقط

الهيئة  الصرف السنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

 الرابعة الثالثة الثانية االولى
  متمنى محتمل مضمون

حدد القسم 
 المعني

 دورها اسم الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

تاهيل وترميم 
عيون المياه 

الموجودة في 
 القرية

INF042 90  *    *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

 90 المانحين   00 اإلنمائية   

توسعة شبكة 
المياه للمناطق 
المشمولة في 

المخطط 
 الهيكلي

INF043 500   *   *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

دائررررة الميررراه 
والصرررررررررررف 

 الصحي  

مررالي، 
اداري 
 ، فني

 500 المانحين   00 اإلنمائية 

ة 
بك

ش
ء 

شا
ان

ف 
ر
ص

ي
ح
ص

 IN
F

0
5

 
 

انشاء شبكة 
 صرف صحي

INF051 4500 * *     *  الررررررررررردائرة
 الهندسية 

دائررررة الميررراه 
والصرررررررررررف 

 الصحي  

مررالي، 
اداري 
 ، فني

    

               10801 المجموع الجزئي

ية
اد

ص
قت
ال
 ا
ية

نم
الت

 

ي
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را

ز
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ع
طا

لق
 ا
ر
وي

ط
ت

 

E
C

0
1

 

دعم المزارعين 
في ابار مياه 

وبذور محسنة 
واشتال وبيتوت 

بالستيكية 
ومدخالت انتاج 

وخدمات 
ارشادية 
بيطرية 

ودورات 
 توعوية

 

EC011 2200   * *  *   الررررررررررردائرة
 الهندسية

جمعيرررة بيررررت 
سررررررررررررررروريك 

 الزراعية 

اداري 
 ، فني 

 2200 المانحين  00 االنمائية 

تاهيل 
واستصالح 

اراضي 
 زراعية

EC012 500 * * * *  *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

جمعيرررة بيررررت 
سررررررررررررررروريك 

 الزراعية 

المرررررررانحين ،  00 االنمائية  اداري
وزارة 

 الزراعة 

500 

ترميم وتاهيل 
ينابيع المياه في 

البلدة   

EC013 90   *   *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

 90 المانحين   00 اإلنمائية   
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التكلفةةةةةةةة 
التقديريةة 

X 
1000$ 

 خطة ... 
 

تصنيف مكون 
البرنامج/المشروع حسب 

 توفر التمويل

الجهة المرشحة لتمويل مكونات الربامج/ المشاريع  الجهة المرشحة للتنفيذ
 المضمونة والمحتملة فقط

الهيئة  الصرف السنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

 الرابعة الثالثة الثانية االولى
  متمنى محتمل مضمون

حدد القسم 
 المعني

 دورها اسم الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

الستخدامات 
 الزراعة

التشبيك مع 
المؤسسات التي  

تقدم الدعم 
 للمزارعين  

EC014 10  *   *     جمعيرررة بيررررت
سررررررررررررررروريك 

 الزراعية 

اداري 
 ، فني 

وزارة   ال ينطبق 
الزراعرررررررررررررة 

 والمانحين 

10 

شراء اليات 
ومعدات 
زراعية  

بالتعون مع 
الجمعيات 
 الزراعية

EC015 100   *   *   دائرررررررررررررررة
 المشتريات 

جمعيرررة بيررررت 
سررررررررررررررروريك 
الزراعيرررررررة ، 

وزارة 
 الزراعة

اداري 
 ، فني

التطررررروير
 ية 

وزارة  
الزراعرررررررررررررة 

 والمانحين 

100 

بناء قدرات 
الجمعيات 

الزراعية ودعم 
الصناعات 

 الغذائية

EC016 10    *  *    الجمعيرررررررررررررررة
الزراعيرررررررة ، 
المركررررررررررررررررز 

 النسوي 

اداري 
 فني 

وزارة   ال ينطبق
الزراعررررررررة ، 

 المانحين 

10 

س 
ؤو

ر
ب 

حا
ص

وا
ص 

خا
 ال

ع
طا

لق
 ا
مع

ت 
كا

را
ش
ء 

نا
ب

ل
وا

الم
ا

 E
C

0
2

 

انشاء اماكن 
 ترفيهية  

EC021 150  *    *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

 150 المانحين  00 االنمائية   

التشبيك مع 
اصحاب المال 
النشاء مشاريع 
 ترفهية مختلفة

EC022 10   *   *    المركررررررررررررررررز
 النسوي 

 10 المانحين   ال بنطبق  اداري 

انشاء منطقة 
 حرفية

EC023 1000    *   *  الررررررررررردائرة
 الهندسية 

      

اعداد دراسات 
حول احتياجات 

البلدة من 
المشاريع 

االقتصادية 
 الصغيرة  

EC024 10  *    *   دائرررررررررررررررة
 المحاسبة 

 10 المانحين   االنمائية   

 10 المانحين  00 االنمائية   دائرررررررررررررررة   *   *   EC025 10عمل دورات 



45 

 
ي

مو
تن
 ال

ال
ج
لم

ا
 

مه
وق

 ر
ج

ام
رن

لب
 ا
سم

ا
 

 
 

اسم مكون 
البرنامج/ 
ن  المشروع

كو
 م

قم
ر

ع
رو

ش
لم

/ا
ج

ام
رن

ال
 

 
 

التكلفةةةةةةةة 
التقديريةة 

X 
1000$ 

 خطة ... 
 

تصنيف مكون 
البرنامج/المشروع حسب 

 توفر التمويل

الجهة المرشحة لتمويل مكونات الربامج/ المشاريع  الجهة المرشحة للتنفيذ
 المضمونة والمحتملة فقط

الهيئة  الصرف السنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

 الرابعة الثالثة الثانية االولى
  متمنى محتمل مضمون

حدد القسم 
 المعني

 دورها اسم الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

توعوية حول 
احتياجات 

 السوق  

 المحاسبة

انشاء مدرسة 
حرفية بما 
يتناسب مع 
احتياجات 

 السوق

EC026 300    *   *  الررررررررررردائرة
 الهندسية 

 300 المانحين  ا00 االنمائية   

ل
غي

ش
الت

ص 
ر
 ف
ن 

سي
ح
ت

 

E
C

0
3

 

وضع خطة 
تشبيك مع 
المؤسسات 

المختلفة  لدعم 
فرص التشغيل 

  والتدريب

EC031 15  *    *   دائرررررررررررررررة
 المحاسبة 

 15 المانحين  00 االنمائية   

تقديم دورات 
توعوية للشباب 

والشابات  
حول العمل 

الريادي 
والتعليم المهني  
 ومواضيع هامة  

EC032 10   * *  *    المركررررررررررررررررز
النسررررررررررروي ، 
نرررررادي بيرررررت 
سررررررررررررررروريك 

 الرياضي 

اداري 
 ، فني 

 10 المانحين  00 ال ينطبق 

دعم المشاريع 
الصغيرة مع 
التركيزعلى 

 الشباب والمراة    

EC033 200   *   *   الررررررررررردائرة
الهندسررية ، 
دائرررررررررررررررة 

 المحاسبة 

مؤسسررررررررررات  00 االنمائية   
االقررررررررررراض 

 والمانحين 

200 

عمل دراسات 
حول احتياجات 
الشباب وسوق 

 العمل

EC034 10  *    *   دائرررررررررررررررة
 المحاسبة 

 10 المانحين  0 االنمائية   

               4625 المجموع الجزئي
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التكلفةةةةةةةة 
التقديريةة 

X 
1000$ 

 خطة ... 
 

تصنيف مكون 
البرنامج/المشروع حسب 

 توفر التمويل

الجهة المرشحة لتمويل مكونات الربامج/ المشاريع  الجهة المرشحة للتنفيذ
 المضمونة والمحتملة فقط

الهيئة  الصرف السنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

 الرابعة الثالثة الثانية االولى
  متمنى محتمل مضمون

حدد القسم 
 المعني

 دورها اسم الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

ية
ع
ما

جت
ال
 ا
ية

نم
الت

ا
 

مع
جت

لم
 ا
ي

 ف
أة
ر
لم

 ا
ر
دو

ل 
عي

تف
 

S
C

0
1

 

قدرات  بناء
المراة في 
مجاالت 

متنوعة مع 
التشبيك 

بالعاون مع 
المؤسسات 

النسوية تتمثل 
بتمويل مشاريع 

 ضغيرة 
  

SC011 100  * * *  *    
المركز 
 النسوي 

اداري 
 ، فني 

 100 المانحين   ال ينطبق 

تقديم دورات 
توعوية حول 

حق المراة في 
المشاركة 

 والعمل

SC012 30 * *    *    
المركز 
 النسوي 

اداري 
 ، فني 

 30 المانحين   ال ينطبق 

ت 
ما

خد
 ال

ر
وي

ط
ت

ية
ح
ص

ال
 

S
C

0
2

 

انشاء مركز 
طوارئ ذات 
 جودة عالية 

SC021 200   *    *  الررررررررررردائرة
 الهندسية 

وزارة 
 الصحة 

اداري 
 ، فني 

    

شراء سيارة 
 اسعاف  

SC022 200    *   *  دائرررررررررررررررة
 المشتريات 

وزارة 
 الصحة 

اداري 
 ، فني 

    

ة 
ود

ج
 و

ية
حت

الت
ة 

ني
الب

ن 
سي

ح
ت

س
ر
دا
لم

 ا
ي

 ف
ت

ما
خد
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S
C

0
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ادخال التعليم 
الرقمي في 

 المدراس 

SC031 50 *     *    مرردارس بيررت
سرررررررررروريك ، 
وزارة التربية 

 والتعليم 

اداري 
 ، فني 

وزارة   ال ينطبق 
التربيررررررررررررررررة 
والتعلررررررررريم ، 

 المانحين 

50 

بناء مدرسة 
 ثانوية للطالبات

SC032 900   *   *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

وزارة التربية 
 والتعليم 

اداري 
 ، فني 

 900 المانحين  00 االنمائية 

اعادة تاهيل 
البنية التحتية 

 للمدارس  

SC033 300  *    *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

وزارة التربية 
 والتعليم 

اداري 
 ، فني 

 300 المانحين  00 االنمائية 

 20وزارة  00 ال يطبق اداري وزارة التربية    *    *  SC034 20عمل اانشطة 
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التكلفةةةةةةةة 
التقديريةة 

X 
1000$ 

 خطة ... 
 

تصنيف مكون 
البرنامج/المشروع حسب 

 توفر التمويل

الجهة المرشحة لتمويل مكونات الربامج/ المشاريع  الجهة المرشحة للتنفيذ
 المضمونة والمحتملة فقط

الهيئة  الصرف السنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

 الرابعة الثالثة الثانية االولى
  متمنى محتمل مضمون

حدد القسم 
 المعني

 دورها اسم الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

المنهجية 
 للطلبة

والتعلرررررررررريم ، 
المركررررررررررررررررز 

 النسوي 

التربيررررررررررررررررة  ، فني 
والتعلررررررررريم ، 

 المانحين 

عمل دورات 
توعوية 

لالهالي حول 
اهمية التعليم 

وتوجيه الطلبة 
نحو التعليم 

 المناسب لهم  

SC035 10  * *   *    مرردارس بيررت
سررررررررررررررروريك 
ومؤسسررررررررات 
المجتمررررررررررررررع 

 المحلي 

اداري 
 ، فني 

وزارة   ال ينطبق 
التربيررررررررررررررررة 
والتعلررررررررريم ، 

 المانحين 

10 

ي 
ذو

 و
ث
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الت
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ي 
 ف
ت
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 ال
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ا

 

S
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0
4

 

رفع وعي 
المجتمع حول 

 اإلعاقة 

SC041 10 *     *    المركررررررررررررررررز
 النسوي 

اداري 
 ، فني 

 10 المانحين   ال ينطبق 

انشاء مركز 
تعليم وتاهيل 
 لذوي االعاقة

SC042 150 *     *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

المركررررررررررررررررز 
 النسوي 

 150 المانحين  00 ال ينطبق   اداري 

بناء مقر 
وملعب لنادي 
بيت سوريك 

 الرياضي  

SC043 500  *    *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

نرررررادي بيرررررت 
سررررررررررررررروريك 
الرياضرررررري ، 
اتحاد الشرباب 

 والرياضة 

اداري 
 ، فني 

 500 المانحين  00 االنمائية 

عقد دورات 
توعوية  

 متنوعة للشباب 

SC044 10  * * *  *    نرررررادي بيرررررت
سررررررررررررررروريك 

 الرياضي

اداري 
 ، فني 

 10 المانحين  00 ال ينطبق 

               2480 المجموع الجزئي

يد
ش
ر
 ال

كم
ح
وال

ة 
ر
دا
ال
ا

ر  
وي

ط
وت

ة 
اي
جب

 ال
ن
سي

ح
ت

ية
لد

الب
ت 

را
قد

 و
ية

كل
هي

ال
 

G
V

0
1

 

المصادقة على 
المخطط 
  الهيكلي

GV011 150 *    *    الررررررررررردائرة
 الهندسية 

وزارة الحكرررم 
المحلررررررررررري ، 
المكاتررررررررررررررب 

 االستشارية 

اداري 
 ،

مررررالي 
 ، فني 

وزارة الحكررم  00 االنمائية 
المحلررررررررررري ، 

 المانحين 

150 

وضع الية فعالة 
 للجباية

GV012 10 * * * *  *   دائرررررررررررررررة
 المحاسبة 

 0  10 االنمائية   

 15 المانحين  00 االنمائية   دائرررررررررررررررة   *     * GV013 15تأثيث مقر 
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التكلفةةةةةةةة 
التقديريةة 

X 
1000$ 

 خطة ... 
 

تصنيف مكون 
البرنامج/المشروع حسب 

 توفر التمويل

الجهة المرشحة لتمويل مكونات الربامج/ المشاريع  الجهة المرشحة للتنفيذ
 المضمونة والمحتملة فقط

الهيئة  الصرف السنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

 الرابعة الثالثة الثانية االولى
  متمنى محتمل مضمون

حدد القسم 
 المعني

 دورها اسم الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

البلدية 
باالدوات 

 االزمة

 المشتريات 

انشاء مركز 
 خدمات جمهور

GV014 150   *   *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

المررررررررررررانحين  00 االنمائية   
وصررررررررررندوق 

 البلديات 

150 

بناء قدرات 
موظفين البلدية 

وتطوير 
 الهيكلية

GV015 15  *   *    الررررررررررردائرة
الهندسرررررررية 
ودائررررررررررررة 

 المحاسبة 

التطررررروير  
 ية 

المررررررررررررانحين  
وصررررررررررندوق 

 البلديات 

15 

انشاء وحدة 
عالقات عامة 

 في البلدية

GV016 15  *    *   الررررررررررردائرة
الهندسرررررررية 
ودائررررررررررررة 

 المحاسبة 

التطررررروير  
 ية 

المررررررررررررانحين  
وصررررررررررندوق 

 البلديات 

15 

ع 
فا
لد
 ا
ت

ما
خد

 و
ن
الم

 ا
ن
سي

ح
ت

ي
دن

لم
ا

 G
V

0
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تشكيل لجنة 
شبابية ورفع 
الوعي على 

مواجهة 
 الكوارث

GV021 10  *    *    المجتمررررررررررررررع
المحلرررررررررررررررري 
ومؤسسررررررررات 
المجتمررررررررررررررع 

 المحلي

اداري 
 ، فني 

المجتمرررررررررررررع   ال ينطبق 
المحلررررررررررررررري  

 والمانحين 

10 

انشاء مجمع 
داائر حكومية 

)البلدية، 
الشرطة،  

 الدفاع  المدني(

GV022 3000   * *   *  الررررررررررردائرة
 الهندسية 

      

ة 
رك

شا
لم

 ا
ن
سي

ح
ت

ية
مع

جت
لم

 ا
لة

سائ
لم

وا
 

G
V

0
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الشبيك مع 
البلديات 

الجاورة لتنفيذ 
مشاريع 
   مشتركة

GV031 2000  * * *  *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

البلررررررررررررررديات 
 المجاورة 

 2000 المانحين   االنمائية  اداري 

تشكيل لجان 
 احياء

GV032 10  *    *    مؤسسرررررررررررات
المجتمررررررررررررررع 

 المحلي 

اداري 
 ، فني 

المجتمرررررررررررررع   ال ينطبق 
المحلررررررررررررررري 

 والمانحين 

10 
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التكلفةةةةةةةة 
التقديريةة 

X 
1000$ 

 خطة ... 
 

تصنيف مكون 
البرنامج/المشروع حسب 

 توفر التمويل

الجهة المرشحة لتمويل مكونات الربامج/ المشاريع  الجهة المرشحة للتنفيذ
 المضمونة والمحتملة فقط

الهيئة  الصرف السنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

 الرابعة الثالثة الثانية االولى
  متمنى محتمل مضمون

حدد القسم 
 المعني

 دورها اسم الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

ية
يم

ظ
تن
 ال

ئة
بي
 ال

ن
سي

ح
ت
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رفع مستوى 
الوعي لدى 

السكان الحترام  
قانون البناء و 

 التنظيم

GV041 10 *     *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

   10 االنمائية   

تسمية وترقيم 
الشوارع 

 واالبنية

GV042 50   *   *   الررررررررررردائرة
 الهندسية 

دائررررررررررررررررررررررة 
االحصررررررررررراء 
الفلسررررطيني ، 
وزارة النقرررررل 
 والمواصالت 

اداري 
 ، فني

المرررررررانحين ،   االنمائية 
وزارة النقررررل 
 والمواصالت 

50 

تشكيل لجنة 
تنظيمية لتسهيل  

 ترخيص البناء

GV043 10 *    *    الررررررررررردائرة
 الهندسية

وزارة الحكرررم 
 المحلي

اداري 
 ، فني 

   10 االنمائية  

تنظيم االفتات 
 االعالنية

GV044 20   *   *   الررررررررررردائرة
 الهندسية

المجتمررررررررررررررع 
 المحلي

اداري 
، فنرري 

 ،
 مالي 

المرررررررانحين ،  00 االنمائية
المجتمرررررررررررررع 

 المحلي  

20 

تسوية 
االراضي  
 )الطابو(  

GV045  * * * * *    الررررررررررردائرة
 الهندسية

المجتمررررررررررررررع 
المحلرررررررررررري / 
هيئرررة تسرررروية 
األراضرررررررررري 

 والمياه 

اداري 
 ، فني 

المجتمرررررررررررررع  00 االنمائية
 المحلي 

1300 

               5465 المجموع الجزئي

دوالر  -الكلي )محتمل + مضمون( المجموع 
 أمريكي

               

                دوالر أمريكي -وع الكلي )متمناة( المجم

المجموع الكلي للخطة التنموية )محتمل + 
 دوالر  أمريكي -مضمون+ متمنى( 

23371               
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 :خطة التنفيذ السنوية  6.3
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التكلفةةةةةةةةةةةةة 
التقديريةةةةةةةة 
X 

1000$  

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

جدوى/ مقترحات / 
بنود مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

الهيئة  الصرف الربع سنوي
 المحلية

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 

 المعني
 دورها حدد الجهة

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

ع 
طا

 ق
ر
وي

ط
ت

ت
يا
فا
الن

 

IN
F

0
1

شراء سيارة  
 نفايات وحاويات

INF011 150   *   دائرررررررررررررررررررة
 المشتريات 

مجلس الخردمات 
المشرررررررررررررررررررترك 

الصلبة للنفايات  

اداري ، 
 فني 

الموازنرررررررة 
 االنمائية

دراسرررررات جررررردوى /  150 المانحين  00
 وثائق عطاء

             150 المجموع الجزئي
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ط
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كة

شب
ل 

هي
تا

ت
ال

ص
وا

لم
وا

 

IN
F

0
2

 

تعبيد عدد من 
الداخلية  الطرق

كم(  8بطول )
وشق طرق 

زراعية بطول 
كم(5)  

INF021 4100 * * * *  الرررررررررررررردائرة
 الهندسية 

الموازنرررررررة   
 االنمائية

وثرررررررررائق عطررررررررراء /  8200 المانحين  00
 مقترحات 

             4100 المجموع الجزئي

اء
رب

كه
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شب

ة 
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تو
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توسعة شبكة 
الكهرباء 
للمناطق 

المشمولة  في 
المخطط الهيكلي 

 الجديد  

INF031 200 * * * *  الرررررررررررررردائرة
 الهندسية 

شررررركة كهربرررراء 
 محافظة القدس 

مررررررالي، 
اداري ، 
 فني

شرررررررررررررررررركة  00 اإلنمائية 
كهربرررررررررررررراء 
محافظررررررررررررة 
 القدس 

 مقترحات    200

زرع اعمدة  
كهرباء جديدة 

واستبدال التالفة 
واستخدام الطاقة 
البديلة في انارة 

 الشوارع

INF033 80 * *    الرررررررررررررردائرة
 الهندسية 

شررررركة كهربرررراء 
 محافظة القدس 

مررررررالي، 
اداري ، 
 فني

شرررررررررررررررررركة  00 اإلنمائية 
كهربرررررررررررررراء 
محافظررررررررررررة 
 القدس 

 مقترحات  80

             280 المجموع الجزئي
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انشاء شبكة 
 صرف صحي

INF051 4500 * * * *  الرررررررررررررردائرة
 الهندسية 

دائررررررررة الميررررررراه 
والصررررررررررررررررررف 
 الصحي  

مررررررالي، 
اداري ، 
 فني

دراسرررررات جررررردوى /     
وثررائق عطرراء / بنررود 
مرجعيررة / مقترحررات 
  

             4500 المجموع الجزئي
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التكلفةةةةةةةةةةةةة 
التقديريةةةةةةةة 
X 

1000$  

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

جدوى/ مقترحات / 
بنود مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

الهيئة  الصرف الربع سنوي
 المحلية

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 

 المعني
 دورها حدد الجهة

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

 

ع 
طا

لق
 ا
ر
وي

ط
ت

ي
ع
را

ز
 ال

تاهيل 
واستصالح 

 اراضي زراعية

EC012 500 * * * *  الرررررررررررررردائرة
 الهندسية 

جمعيرررررررة بيرررررررت 
سرررررررررررررررررررررروريك 
 الزراعية 

المررررررانحين ،  00 االنمائية  اداري
وزارة 
 الزراعة 

دراسرررررات جررررردوى /  500
وثررائق عطرراء / بنررود 
مرجعيررة / مقترحررات 
  

الجزئيالمجموع   500             
تقديم دورات  

توعوية حول 
حق المراة في 

المشاركة 
 والعمل 

SC012 30 * * * *   
 المركز النسوي 

اداري ، 
 فني 

دراسرررررات جررررردوى /  30 المانحين   ال ينطبق 
وثررائق عطرراء / بنررود 
مرجعيررة / مقترحررات 
  

             30 المجموع الجزئي
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ادخال التعليم 
الرقمي في 

 المدراس 

SC031 50 *      مرررررردارس بيررررررت
سوريك ، وزارة 
 التربية والتعليم 

اداري ، 
 فني 

وزارة   ال ينطبق 
التربيرررررررررررررررة 
والتعلرررررررريم ، 
 المانحين 

دراسرررررات جررررردوى /  50
وثررائق عطرراء / بنررود 
مرجعيررة / مقترحررات 
  

             50 المجموع الجزئي
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رفع وعي 
المجتمع حول 

 اإلعاقة 

SC041 10  *     اداري ،  المركز النسوي
 فني 

بنررررررررود مرجعيررررررررة /  10 المانحين   ال ينطبق 
 مقترحات 

انشاء مركز 
تعليم وتاهيل 
 لذوي االعاقة

SC042 150  * *   الرررررررررررررردائرة
 الهندسية 

دراسرررررات جررررردوى /  150 المانحين  00 ال ينطبق   اداري  المركز النسوي 
وثررائق عطرراء / بنررود 
مرجعيررة / مقترحررات 
  

             160 المجموع الجزئي
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المصادقة على 
المخطط الهيكلي

  

GV011 150 * *    الرررررررررررررردائرة
 الهندسية 

وزارة الحكررررررررررم 
المحلررررررررررررررررررري ، 
المكاترررررررررررررررررررررب 
 االستشارية 

اداري ، 
مررررالي ، 
 فني 

وزارة الحكم  00 االنمائية 
المحلررررررررري ، 
 المانحين 

 مقترحات  150

وضع الية فعالة 
 للجباية

GV012 10 * * * *  دائرررررررررررررررررررة
 المحاسبة 

دراسرررررات جررررردوى /    10 االنمائية   
بنررررررررود مرجعيررررررررة / 
 مقترحات  

تأثيث مقر البلدية 
 باالدوات االزمة

GV013 15 *     دائرررررررررررررررررررة
 المشتريات 

 مقترحات  15 المانحين  00 االنمائية   
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1000$  

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

جدوى/ مقترحات / 
بنود مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

الهيئة  الصرف الربع سنوي
 المحلية

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 

 المعني
 دورها حدد الجهة

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

             175 المجموع الجزئي
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رفع مستوى 
الوعي لدى 

السكان الحترام 
قانون البناء و  

 التنظيم

GV041 10 * * * *  الرررررررررررررردائرة
 الهندسية 

بنررررررررود مرجعيررررررررة /    10 االنمائية   
 مقترحات

تشكيل لجنة 
تنظيمية لتسهيل 

ترخيص البناء   

GV043 10   *   الرررررررررررررردائرة
 الهندسية

 دراسات جدوى    10 التطويرية   

تسوية االراضي 
)الطابو(     

GV045 1300 * * * *  الرررررررررررررردائرة
 الهندسية

المجتمرع المحلري 
/ هيئرررررة تسررررروية 
األراضرررررررررررررررررري 
 والمياه 

اداري ، 
 فني 

المجتمررررررررررررع  00 االنمائية
 المحلي 

وثررائق عطرراء / بنررود  1300
مرجعيررة / مقترحررات 
  

             1320 المجموع الجزئي

  10835  30         11265 مجموع اإلنفاق الكلي للعام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خطة المتابعة والتقييم  6.4

 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
مصدر 

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة 
المسئولة عن 
متابعة قياس 

 المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 مجال البيئة والبنى التحتية

 لجنة المتابعةمشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية    2 1 عدد سيارة النفايات شراء سيارة نفايات وحاويات   تطوير قطاع النفايات  
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
مصدر 

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة 
المسئولة عن 
متابعة قياس 

 المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 المستفيدين

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية    250 100 عدد الحاويات
 المستفيدين

دورات توعوية حول الوعي 
 البيئي  

 التوعيةعدد دورات 
 حول الوعي البيئي

 لجنة المتابعة لقاءات مع المستفيدين البلدية   2  0

زراعة اشجار حرجية على 
 الطرقات  

عدد االشجار الحرجية 
 المزروعة

 لجنة المتابعة مشاهدات ميدانية  البلدية  400 400  150

تأهيررررل مكررررب النفايررررات واعررررادة 
 تدوير النفايات  

 لجنة المتابعة مشاهدات ميدانية  البلدية 1    0 مكب نفايات مؤهلعدد 

تاهيرل  شرربكة الطرررق 
 والمواصالت  

تعبيد  عدد  من الطرق الداخلية  
( كم  وشق طرق  8بطول )

 (  كم 5زراعية بطول )

مساحة الطرق الداخلية 
الجديدة المعبدة 

 )باكيلومتر(

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية 18 16 14 12 10
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

الطرق الزراعية  مساحة
 )باكيلومتر(المفتوحة 

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية 14 13 12 10.5 9
 المستفيدين

 

انشرراء موقررف للباصررات  بررالقرب  
 من الدوار

 لجنة المتابعة مشاهدات ميدانية  البلدية 1    0 عدد مواقف الباصات

توسرررررررررررعة شررررررررررربكة 
 الكهرباء  

توسعة شبكة الكهرباء للمناطق 
المشمولة  في المخطط  الهيكلي 

 الجديد  

نسبة تغطية الكهرباء 
للمناطق الجديدة 

المشمولة في المخطط 
 الهيكلي

 لجنة المتابعة لقاءات مع المستفيدين البلدية 13 11 9 7.5 6.5

شراء محول كهرباء جديد  لتقوية 
 الكهرباء 

 لجنة المتابعة مشاهدات ميدانية  البلدية   5  4 عدد محوالت الكهرباء 

زرع اعمدة  كهرباء جديدة 
واستبدال التالفة واستخدام الطاقة 

 البديلة في انارة الشوارع  

عدد اعمدة االنارة 
 التالفة 

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية    0 70
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

اعمدة االنارة عدد 
 باستخدام الطاقة البديلة

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية  100   0
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية  1   0 عدد خزان مياه بناء خزان للمياه   توسعة  شبكة المياه
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

تاهيل وترميم عيون المياه  
 الموجودة في القرية  

عدد عيون المياه 
 المرممة

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية   1  0
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

توسعة  شبكة المياه  للمناطق  
 المشمولة في المخطط الهيكلي 

نسبة تغطية المياه 
للمناطق المشمولة 

 بالمخطط الجديد

دائررررة الميررراه   90%   30%
والصررررررررررف 

 الصحي 

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع 
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

انشرراء شرربكة صرررف 
 صحي  

عدد شبكة صرف  انشاء شبكة صرف صحي  
 صحي

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية    1  0
 المستفيدين

 لجنة المتابعة
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
مصدر 

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة 
المسئولة عن 
متابعة قياس 

 المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 مجال تنمية االقتصاد المحلي

تطررررررررروير القطررررررررراع 
 الزراعي

دعم المزارعين في ابار مياه 
وبذور محسنة واشتال وبيتوت 

بالستيكية ومدخالت انتاج 
وخدمات ارشادية بيطرية 

 ودورات توعوية 

عدد المزارعين 
المستفيدين من المشاريع 

والخدمات الزراعية 
ابار مياه وبذور محسنة )

واشتال وبيتوت 
بالستيكية ومدخالت 

انتاج وخدمات ارشادية 
رية ودورات بيط

 توعوية(

الجمعيرررررررررررررة  450 300   150
 الزراعية 

 لجنة المتابعة لقاءات مع المستفيدين

تاهيل و استصالح اراضي 
 زراعية 

مساحة االراضي 
 المستصلحة )بالدونم(

الجمعيرررررررررررررة  500 350 200 100 0
 الزراعية 

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع 
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

ترميم وتاهيل ينابيع المياه  في 
 البلدة   الستخدامات الزراعة 

عدد ينابيع المياه 
 المرممة

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية   1   0
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

التشبيك  مع المؤسسات  التي  
 تقدم الدعم للمزارعين  

عدد المؤسسات الشريكة 
 الداعمة في الزراعة

الجمعيرررررررررررررة    10  0
 الزراعية 

 لجنة المتابعة المستفيدينو البلدية لقاءات مع

شراء اليات  ومعدات زراعية  
 بالتعاون مع الجمعيات الزراعية

عدد المزارعين 
المستفيدين من المعدات 

 واالليات الزراعية 

0 
 

 لجنة المتابعة لقاءات مع المستفيدين البلدية    500

بناء قدرات الجمعيات الزراعية 
 و دعم الصناعات الغذائية 

عدد دورات بناء 
 القدرات 

الجمعيرررررررررررررة  10    0
 الزراعية 

 لجنة المتابعة لقاءات مع المستفيدين

عدد منتجات الصناعات 
 الغذائية

 لجنة المتابعة لقاءات مع المستفيدين  2  1  0

بنررراء  شرررراكات  مرررع 
القطرررررررراع الخرررررررراص 

رؤوس واصرررررررررحاب 
 االموال

التشبيك  مع اصحاب المال 
 النشاء مشاريع ترفهية مختلفة

 خطة تشبيك
 

 

 مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع    1  0
 المستفيدينو البلدية

 لجنة المتابعة

عدد الشركاء من القطاع 
الخاص واصحاب راس 

 المال

 البلديةلقاءات مع   5 2  1 0

 لقاءات مع البلدية والمستفيدين    1  0 االماكن الترفيهيةعدد  انشاء اماكن ترفيهية  

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية 1    0 عدد المناطق الصناعية انشاء منطقة صناعية وحرفية
 المستفيدين
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
مصدر 

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة 
المسئولة عن 
متابعة قياس 

 المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

اعداد دراسات  حول  احتياجات 
البلدة  من المشاريع االقتصادية 

 الصغيرة  

 لجنة المتابعة ادوات بحث كمي وكيفي البلدية   2  0 اعداد دراسة احتياجات  

عمل دورات توعوية  حول  
 احتياجات السوق  

 لجنة المتابعة لقاءات مع المستفيدين البلدية  2   0 عدد الدورات التوعوية

انشاء مدرسة حرفية  بما يتناسب 
 مع احتياجات السوق 

ميدانية ولقاءات مرع مشاهدات  البلدية 1    0 عدد المدارس الحرفية
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

تحسررررررررين  فررررررررررص 
 التشغيل  

وضع خطة تشبيك مع المؤسسات 
المختلفة  لدعم فرص التشغيل 

 والتدريب 

عدد المؤسسات الشريكة 
الداعمة في التدريب 

 والتشغيل

 لجنة المتابعة لقاءات مع البلدية والمستفيدين البلدية   20  0

تقديم دورات توعوية للشباب و 
الشابات  حول  العمل الريادي و 
 التعليم المهني  ومواضيع هامة  

عدد الدورات التدريبية 
المقدمة للشباب 

 والشابات

 لجنة المتابعة لقاءات مع المستفيدين البلدية 10 5   0

دعم المشاريع الصغيرة  مع 
 التركيز على الشباب والمراة    

عدد المستفيدين من 
 فرص التدريب 

المركرررررررررررررررز   200   0
 النسوي

 لجنة المتابعة لقاءات مع المستفيدين

عدد المستفيدين من 
 فرص التشغيل

المركرررررررررررررررز   200   0
 النسوي

 لجنة المتابعة لقاءات مع المستفيدين

عدد المشاريع الصغيرة 
 والريادية التي تم انشائها

المركرررررررررررررررز   10   0
 النسوي

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع 
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

عمل دراسات حول احتياجات 
 الشباب وسوق العمل

عدد دراسة احتياج 
 للشباب والشابات

المركرررررررررررررررز  2  1  0
 النسوي

 لجنة المتابعة بحث كمي وكيفيادوات 

 مجال التنمية االجتماعية

تفعيل  دور المرأة 
 في المجتمع  

 

بناء قدرات المراة في مجاالت  
متنوعة  مع التشبيك  بالتعاون 

مع المؤسسات النسوية  والمتمثل 
 بتمويل مشاريع صغيرة 

عدد المشاريع الصغيرة 
 للمرأة 

المركرررررررررررررررز  10 7 3  0
 النسوي

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع 
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

عدد النساء المستفيدات 
 من المشاريع الصغيرة 

 لقاءات مع المستفيدين 40 25 10  0

عدد دورات بناء 
القدرات والتمكين 

 االقتصادي

 لجنة المتابعة لقاءات مع المستفيدين  10 7 3  0

تقديم دورات توعوية حول حق 
 المراة في المشاركة والعمل 

عدد الدورات التوعوية 
 حول مشاركة المراة 

المركرررررررررررررررز  10 6 4 2 0
 النسوي

 لجنة المتابعة لقاءات مع المستفيدين

تطررررررروير الخررررررردمات 
 الصحية

انشاء مركز طوارى ذات جودة 
 عالية  

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية   1   0 عدد مراكز الطوارئ
 المستفيدين

 لجنة المتابعة
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
مصدر 

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة 
المسئولة عن 
متابعة قياس 

 المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية  1    0 عدد سيارات االسعاف شراء سيارة اسعاف  
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

تحسرين البنيرة التحتيرة 
وجررودة الخرردمات فرري 

 المدارس

ادخال  التعليم الرقمي في 
 المدراس 

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  المدارس    3 0 عدد المدارس الرقمية
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

عدد المدارس الثانوية  بناء مدرسة ثانوية للطالبات 
 للطالبات

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية   1   0
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

اعادة تاهيل البنية التحتية  
 للمدارس  

عدد المدارس التي تم 
 تاهيلها

ولقاءات مرع مشاهدات ميدانية  البلدية    3  0
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  المدارس   50  0 عدد االنشطة الالمنهجية  عمل انشطة الالمنهجية للطلبة 
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

عمل دورات توعوية لالهالي 
حول اهمية التعليم  وتوجيه  

 الطلبة  نحو التعليم المناسب لهم  

الدورات التوعوية عدد 
لالهالي والطلبة حول 

 التعليم المهني

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  المدارس  5 5  0
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

تطرروير الخرردمات فرري 
الثقافررررررررة والتررررررررراث 
وذوي االعاقررررررررررررررررررة 

 والشباب والرياضة

عدد الدورات التوعوية  رفع وعي المجتمع حول اإلعاقة
 حول االعاقة

المركرررررررررررررررز  10 8 6 4 0
 النسوي 

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع 
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

انشاء مركز تعليم  وتاهيل لذوي 
 االعاقة 

عدد مراكز التعليم 
 والتاهيل لذوي االعاقة

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية     1 0
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

بناء مقر وملعب لنادي بيت 
 سوريك الرياضي  

نرررررادي بيرررررت    1  0 عدد المالعب الرياضية
سرررررررررررررروريك 

 الرياضي 

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع 
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

عقد  دورات توعوية  متنوعة  
 للشباب  

عدد الدورات التوعوية 
 للشباب

نرررررادي بيرررررت  10 6 3  0
سرررررررررررررروريك 

 الرياضي 

 لجنة المتابعة المستفيدينلقاءات مع 
 

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد

تحسرررررررررين الجبايرررررررررة 
وتوسرررررررعة الهيكليرررررررة 

 وبناء قدرات البلدية

 لجنة المتابعة البلديةلقاءات مع  البلدية     1720 900 مساحة المخطط الهيكلي المصادقة على المخطط  الهيكلي 

حجم ديون البلدية  وضع الية فعالة للجباية
 )دوالر(

 لجنة المتابعة البلديةلقاءات مع  البلدية  0 78572 157143 235714  314285

تأثيث  مقر البلدية باالدوات 
 االزمة

تجهيز وتاثيث مقر 
 البلدية

 لجنة المتابعة البلديةلقاءات مع  البلدية     1 0

 انشاء مركز  خدمات جمهور 
 مركز خدمات جمهور

ميدانية ولقاءات مرع  مشاهدات البلدية   1   0
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

بناء قدرات موظفين البلدية 
 وتطوير الهيكلية 

عدد دورات بناء قدرات 
 لطاقم البلدية

 لجنة المتابعة البلديةلقاءات مع  البلدية    5  0

انشاء وحدة عالقات عامة في 
 البلدية 

وحدة عالقات عامة في 
 البلدية

 لجنة المتابعة البلديةلقاءات مع  البلدية    1  0
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
مصدر 

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة 
المسئولة عن 
متابعة قياس 

 المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

تحسررررررررررين االمررررررررررن 
وخررررررردمات الررررررردفاع 

 المدني

تشكيل لجنة شبابية ورفع الوعي 
 على مواجهة الكوارث  

عدد اللجان الشبابية 
 المدربة على الكوارث

 لجنة المتابعة المستفيدينالبلدية ولقاءات مع  البلدية    8  0

انشاء مجمع دوائر حكومية 
)البلدية، الشرطة، الدفاع  

 المدني( 

عدد مجمع الدوائر 
 الحكومية

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية  1    0
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

تحسررررررين المشرررررراركة 
 والمسائلة المجتمعية

الشبيك مع البلديات الجاورة 
 لتنفيذ مشاريع مشتركة 

المشتركة عدد المشاريع 
 مع البلدات المجاورة

 مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع البلدية  2 1   0
 المستفيدينو البلدية

 لجنة المتابعة

عدد لجان االحياء  تشكيل لجان احياء  
 المشكلة

 لجنة المتابعة المستفيدينو البلدية لقاءات مع البلدية     8 0

تحسرررررررررررين البيئرررررررررررة 
 التنظيمية

رفع مستوى الوعي لدى السكان  
 الحترام  قانون البناء والتنظيم  

عدد دورات التوعية 
حول قانون البناء 

 والتنظيم

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية  10 8 6 4 0
 المستفيدين

 لجنة المتابعة

عدد الشوراع واالبنية  تسمية وترقيم الشوارع واالبنية 
 المرقمة

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية   700   0
 المستفيدينالبلدية و

 لجنة المتابعة

تشكيل لجنة تنظيمية لتسهيل  
 ترخيص البناء 

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية     1 0 عدد اللجان التنظيمية 
 البلدية 

 لجنة المتابعة

عدد الالفتات االعالنية  تنظيم االفتات االعالنية 
 المنظمة

مشاهدات ميدانية ولقاءات مرع  البلدية   30   0
 البلدية

 لجنة المتابعة

مساحة اراضي  تسوية االراضي  )الطابو(  
 المصنفة طابو

 لجنة المتابعة البلديةلقاءات مع  البلدية  9500 7125 4750 2375 0
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 المالحق .7

 منفصلةمرفق بوثيقة  - التقرير التشخيصي 7.1
 

 مشاريع السنة االولى:أوصاف مكونات البرامج او  7.2
 ملخص مكون برنامج/ مشروع

   تطوير قطاع النفاياتالبرنامج:  INF011الرقم:  شراء سيارة نفايات وحاويات اسم  مكون البرنامج/المشروع:  -

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

  رفع يعمل هذا المشروع على  التي تعاني منها بلدة بيت سوريك واثرها السلبي على صحة المواطنين والبيئة.تفتقر البلدة الى وجود مكب نفايات وحاويات لمعالجة قضية النفايات
 المستوى الصحي والحضاري للبلدة والحد من إنتشار األمراض واألوبئة .

  بيت سوريك 

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 

 مدة التنفيذ

 3  شهور 

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

األهداف التنموية التي يعمل على  عدد المستفيدين المتوقع
 تحقيقها

  . معالجة قضية انتشار النفايات 

  

تحسين  الوعي البيئي ومعالجة   4500  جميع فئات المجتمع 
 النفايات

  
 

 البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةوصف مختصر لمكون 
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا 

 لمكون البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

  

  120000 شراء سيارة نفايات    

  30000 شراء حاوبات    

      

      

  دوالر  150000 المجموع )باألرقام(
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة* متطلبات األراضي )في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*

 صيانة السيارة بشكل دوري   مكاني المشروع ليس ذو بعد األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

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

  . ال يحتاج أرض   35000العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  هلمكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  دائرة المشتريات   مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة 
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 جهة التمويل المقترحة

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

 المانحين   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: االنمائية 

 ال نعم ى موافقتها المبدئية؟ هل تم الحصول عل  غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 

 مطلوب)حدد(: ________________________

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 مكون البرنامج/المشروع* اآلثار المتوقعة لتنفيذ

 ايجابية: 
 حل مشكلة تراكم النفايات والحفاظ على البيئة 

 

 تدابير التخفيف: ال يوجد  سلبية: ال يوجد 

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 نقص التمويل   توفير تمويل 

 

 برنامج/ مشروعملخص مكون 

( كم وشق طرق  زراعية  8تعبيد عدد من الطرق الداخلية  بطول ) اسم  مكون البرنامج/المشروع: 
 (  كم 5بطول ) 

   تأهيل  شبكة الطرق والمواصالتالبرنامج:  INF021الرقم:

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

رض المركبات الى خطر التلف ميكانيكيا في تعاني االحياء السكنية من ضيق الطرق الواصلة اليها باالضافة الى صعوبة الوصول الى بعض االحياء بسبب عدم وجود طريق معبد لها مما يع
 راضي الزراعية والتي ال يستطيع اصحابها من الوصول اليها. هذه االحياء وعليه ال بد من العمل على تاهيل وتوسيع هذه الطرق. باإلضافة الى وجود العديد من األ

  بيت سوريك 

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 

 مدة التنفيذ

  سنة 

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

 الخ( 

يعمل األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

   تحسين  شبكة الطرق والمواصالت * 

 يل وصول المزارعين الى أراضيهم .* تسه 

تحسين  شبكة الطرق   4500  جميع اهالي بيت سوريك 
 والمواصالت.

  

  
 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
سابقا لمكون   التكلفة التقديرية )$( عناصر مكون البرنامج/المشروع
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 البرنامج/المشروع حسب سنوات الخطة )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله 

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

 شبكة الصرف الصحي 

  
  5000 عمل تصاميم ومخططات    

  1000000 كم  2تعبيد طريق بطول    

  20000 1250زراعية بطول شق طرق    

      

  دوالر  1025000 المجموع )باألرقام(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة* متطلبات األراضي )في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*

 خطة التشغيل والصيانة لبلدية بيت سوريك   مكاني المشروع ليس ذو بعد األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

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

    0.0العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  الدائرة الهندسية  -- 

  

 المقترحةجهة التمويل 

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

 المانحين   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: االنمائية 

 ال نعم ى موافقتها المبدئية؟ هل تم الحصول عل  غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 مكون البرنامج/المشروع* اآلثار المتوقعة لتنفيذ

 ايجابية: 

 . التقليل من حوادث السير 

 . توفير ممران امنة للمشاة 

 . تسهيل وصول المزارعين الى اراضيهم 

 تدابير التخفيف: ال يوجد سلبية: ال يوجد

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 تدخل البلدية والمؤسسات للتعامل مع هذه الحاالت معارضة بعض االهالي على توسيع جنبات الطرق

  نقص التمويل   توفير التمويل 

 خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*
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 ملخص مكون برنامج/ مشروع

توسعة شبكة الكهرباء للمناطق المشمولة في المخطط الهيكلي اسم  مكون البرنامج/المشروع: 
 الجديد  

   توسعة شبكة الكهرباءالبرنامج:  INF031الرقم:

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

 بيت سوريك   ي القرية . تعاني قرية بيت سوريك من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي خاصة في فصل الشتاء باإلضافة الى عدم تغطية شبكة الكهرباء لجميع المناطق ف

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 

 مدة التنفيذ

 2018 

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

 األهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها عدد المستفيدين المتوقع

 تحسين وصول الكهرباء الى  كافة المواطنين 

  

تحسين وصول الكهرباء الى  كافة   4500  جميع أهالي بيت سوريك 
 المواطنين

  
 

 البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةوصف مختصر لمكون 
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

  

  50000 كم  1.5توسعة شبكة الكهرباء من اعمدة واسالك ووحدات انارة بطول    

      

      

      

  دوالر  50000 المجموع )باألرقام(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة* متطلبات األراضي )في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*

 طواقم الهندسة والصيانة لشركة كهرباء محافظة القدس   المشروع ليس ذو بعد مكاني األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

 شركة كهرباء محافظة القدس   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  هلمكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  الدائرة الهندسية   شركة كهرباء محافظة القدس 
 
 

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

 شركة كهرباء محافظة القدس   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: االنمائية 

 ال نعم ى موافقتها المبدئية؟ هل تم الحصول عل  غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

  غير مطلوب المنفذةبناء قدرات الجهة 
 مطلوب)حدد(: ________________________

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 مكون البرنامج/المشروع* اآلثار المتوقعة لتنفيذ

 ايجابية: 
 وصول شبكة الكهرباء لجميع أهالي قرية بيت سوريك 

 

 تدابير التخفيف: سلبية: ال يوجد 

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  نقص التمويل   توفير التمويل الالزم 

    

 البعد المكانيلمكون البرنامج/المشروع* خارطة
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 ملخص مكون برنامج/ مشروع

زرع اعمدة  كهرباء جديدة واستبدال التالفة واستخدام اسم  مكون البرنامج/المشروع: 
 الطاقة البديلة في انارة الشوارع  

   توسعة شبكة الكهرباءالبرنامج:  INF033الرقم:

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

  . تعاني  بلدة بيت سوريك من كثرة االعمدة التالفة وااليلة للسقوط والتي تؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين   بيت سوريك 

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 

 مدة التنفيذ

  سنة 

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

 األهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها عدد المستفيدين المتوقع

  

 تحسين وصول الكهرباء الى  كافة المواطنين 

  

تحسين وصول الكهرباء الى  كافة   4500  جميع اهالي قرية بيت سوريك 
 المواطنين

  

  
 

 البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةوصف مختصر لمكون 
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

  

  80000 استبدال جميع االعمدة التالفة بأعمدة جديدة    

      

      

      

  دوالر  80000 المجموع )باألرقام(
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة* متطلبات األراضي )في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*

 طواقم الهندسة والصيانة لشركة كهرباء محافظة القدس   المشروع ليس ذو بعد مكاني األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

 شركة كهرباء محافظة القدس   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   0 العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  لخارطةهلمكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج ا

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  قسم الهندسة   شركة كهرباء محافظة القدس 
 
 

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

 شركة كهرباء محافظة القدس   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: االنمائية 

 ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟   غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة  متوفرة جزئيا متوفرة دراسات/مخططات 

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

 ايجابية: 
الحفاظ على سالمة المواطنين من المخاطر التي من الممكن ان تحدث نتيجة وجود هذه 

 االعمدة التالفة 
 

 تدابير التخفيف: سلبية: ال يوجد 

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  نقص التوفير وعدم التعاون من قبل شركة الكهرباء   توفير التمويل 

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

 انشاء شبكة صرف صحي  البرنامج:  INF051الرقم: انشاء شبكة صرف  صحي    اسم  مكون البرنامج/المشروع:

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

صحي ادى الى ممارسات خاطئة من قبل المواطنين بعمل حفر امتصاصية التي بدورها تنساب مياها في الشارع في اغلب االحيان االمر  افتقار القرية الى شبكة صرف
 الذي يؤدي الى مشاكل بين الجيران باالضافة الى مشاكل بيئية بسبب تسرب المياه العادمة الى المياه الجوفية وتلويثها.

 بيت سوريك 

 للبدء بالتنفيذ التاريخ المتوقع

 2019 

 مدة التنفيذ

 4 سنوات 

األهداف التنموية التي يعمل على  عدد المستفيدين المتوقع الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ(  أهدافمكون البرنامج/المشروع
 تحقيقها

  

 تطوير شبكة صرف  صحي  

  

   4500  جميع اهالي قرية بيت سوريك 

  شبكة صرف  صحيتطوير  

  
 

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

  
 1000000 مد الخط الرئيسي     

 12500000 مد الخطوط الفرعية     
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  دوالر 2250000  المجموع )باألرقام(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة* متطلبات األراضي )في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*

 الدائرة الهندسية في البلدية ودائرة المياه والصرف الصحي  المشروع ليس ذو بعد مكاني األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

 بلدية بيت سوريك ودائرة المياه والصرف الصحي  ض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟في حالة عدم توفر األر

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  هلمكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  الدائرة الهندسية  دائرة المياه والصرف الصحي لقرى شمال غرب القدس 

 جهة التمويل المقترحة

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

 المانحين   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: االنمائية 

 ال نعم ى موافقتها المبدئية؟ هل تم الحصول عل  غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

 ايجابية: 
التخلص من مشكلة المياه العادمة والمكاره الصحية التي تسببها في 

 االحياء السكنية في بيت سوريك
 

تدابير التخفيف:  محاولة تخفيف االضرار الناتجة عن اعمال الحفريات  تلف الشوارع الحالية والحاجة الى اعادة تاهيلها مرة اخرىسلبية: 
 واعادة اصالحها بالسرعة الممكنة 

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 ممانعة بعض االهالي لالشتراك في المشروع  تدخل البلدية والمؤسسات للتعامل مع هذه الحاالت 

  ممانعة الجانب االسرائيلي لتنفيذ بعض الخطوط في مناطقC  مناشدة الجهات المسئولة في السلطة للتدخل مع الجانب االسرائيلي 

 خارطة البعد المكانيلمكون البرنامج/المشروع*
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 مكون برنامج/ مشروعملخص 

 تطوير القطاع الزراعيالبرنامج:  EC012الرقم: تاهيل و استصالح اراضي زراعية  اسم  مكون البرنامج/المشروع:

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

  الناس وخصوصا الذين كانوا يعتمدون على العمل داخل االراضي المحتلة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه االسر حاليا وانتشار البطالة او العمل المتقطع لدى شريحة من
ر بيت سوريك بلدة زراعية من اصبح الوضع االقتصادي لالسر متردي االمر الذي الى توفر رغبة لدى هؤالء للتوجه للعمل الزراعي الذي كان فعاال فيما سبق اذ كانت تعتب

 الزراعي ولكن الظروف المادية ال تسمح لشريحة كبيرة منهم باستصالح االراضي وزراعتها.الدرجة االولى واالن يبحث الناس عن العمل 

  بيت سوريك 

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 

 مدة التنفيذ

  سنة 

الفئة/ات المستهدفة  أهدافمكون البرنامج/المشروع
)مرأة، شباب، فئات 

 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي يعمل على  المتوقععدد المستفيدين 
 تحقيقها

  

  رفع مستوى اإلنتاج  الزراعي وتحسين استغالل األراضي الزراعية  غير مشجرة لمنع
 مصادرتها

جميع اهالي قرية بيت 
 سوريك 

 4500   رفع مستوى اإلنتاج  الزراعي
وتحسين استغالل األراضي 
الزراعية  غير مشجرة لمنع 

 مصادرتها

  
 

 مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةوصف 
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا 

 لمكون البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

  
  125000 دونم  125استصالح اراضي زراعية بواقع    

      

      

  125000    

  دوالر 125000  المجموع )باألرقام(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة* متطلبات األراضي )في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*

 الرقابة من قبل الجمعية والزراعية وكذلك المزارعين   المشروع ليس ذو بعد مكاني األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

 جمعية بيت سوريك الزراعية   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  ارطةهلمكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخ
 
 

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  الدائرة الهندسية   جمعية بيت سوريك الزراعية 
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 جهة التمويل المقترحة

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

 المانحين   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: االنمائية 

  وزارة الزراعة 

 ال نعم ى موافقتها المبدئية؟ هل تم الحصول عل  غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 

 ______________________المزارعين اصحاب االراضيمطلوب)حدد(: __

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

 ايجابية: 

 تمكين االسر اقتصاديا 

 استغالل االراضي الزراعية بشكل افضل 

 تحسين المظهر البيئي في البلدة 
 االراضيالتقليل من احتمالية مصادرة بعض المساحات من 

 

 تدابير التخفيف: سلبية: ال يوجد

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  منع الجانب االسرائيلي للعمزارعين من استصالح اراضيهم   التنسيق مع الجانب االسرائيلي للسماح للمزارعين بالوصول الى اراضيهم 

    

 خارطة البعد المكانيلمكون البرنامج/المشروع*
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 ملخص مكون برنامج/ مشروع

 تفعيل  دور المرأة في المجتمع  البرنامج:  : SC012الرقم تقديم دورات توعوية حول حق المراة في المشاركة والعمل . اسم مكون البرنامج/المشروع:
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 التنفيذمكان  خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

البلدة فمشاركة المراة مرتبطة بنسبة هناك ضعف كبير وملموس لمشاركة المراة في االنشطة الحياتية المختلفة في البلدة وذلك لنقص االنشطة التي تخدم المراة واهتماماتها في 
 مع المؤسسات في البلدة لتفعيل دورها بشكل اكبر في التنمية المجتمعية.الوعي لديها في االمور الثقافية واالجتماعية والسياسية وعليه ال بد من تعزيز تواصل النساء 

  بيت سوريك 

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 

 مدة التنفيذ

 سنة 

الفئة/ات المستهدفة  أهدافمكون البرنامج/المشروع
)مرأة، شباب، فئات 

 مهمشة، ... الخ( 

التنموية التي يعمل األهداف  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

  

   تعزيز مشاركة المراة في المجتمع 

  

جميع نساء قرية بيت 
 سوريك 

 1200   تعزيز مشاركة المراة في
 المجتمع  

  

  
 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع
 البرنامج/المشروععناصر مكون 

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

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

  

  15000 عمل دورات توعية حول دور المرأة في المجتمع    

      

      

      

  دوالر 15000 المجموع )باألرقام(
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة* متطلبات األراضي )في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*

 مركز نسوي بيت سوريك   المشروع ليس ذو بعد مكاني األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

 مركز نسوي بيت سوريك   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  هلمكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 --   المركز النسوي 

 المقترحةجهة التمويل 

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

 المانحين   ال ينطبق بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟   غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
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 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة البشرية الموارد 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 

 ____________________المرأة مطلوب)حدد(: ____

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

 ايجابية: 

 رفع قدرات النساء في النواحي االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

 النواحي المختلفةتوسيع مشاركة المراة في 
 

 تدابير التخفيف: سلبية: ال يوجد 

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 عدم تعاون شريحة كبيرة من النساء في مثل هذا المشروع  الممكن ان تلعب دورا ايجابيا في تنفيذ  زيادة الضغط من قبل المركز النسوي لتفعيل بعض النساء التي من
 المشروع

 
 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

 تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات في المدارسالبرنامج:  : SC031الرقم ادخال  التعليم الرقمي في المدراس   : اسم مكون البرنامج/المشروع

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

 ى التعليم االلكتروني يعتبر موضوع التعليم من الركائز االساسية في المجتمع وبسبب صعوبة وصول المعلومة وزيادة عدد الكتب والحصص الدراسية اصبحت الحاجة ال
 ماسة جدا .

  مدارس بيت سوريك 

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 

 مدة التنفيذ

  سنة 

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

األهداف التنموية التي يعمل على  عدد المستفيدين المتوقع
 تحقيقها

  

  تحسين البنية التحتية وجودة التعليم 

  

   755  طالب مدارس قرية بيت سوريك 

  تحسين البنية التحتية وجودة التعليم 

  
 

 لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةوصف مختصر 
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

  
  50000 انشاء نظام تعليم رقمي    

      

      



74 

      

  دوالر 50000 المجموع )باألرقام(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة* متطلبات األراضي )في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*

 وزارة التربية والتعليم ومدارس قرية بيت سوريك   المشروع ليس ذو بعد مكاني األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

 وزارة التربية والتعليم ومدارس قرية بيت سوريك   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

    0المتوقع )$(؟ العائد المادي السنوي 

 ال نعم  هلمكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  ال يوجد   وزارة التربية والتعليم العالي 

 جهة التمويل المقترحة

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

 المانحين   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: ال ينطبق

  وزارة التربية والتعليم العالي 

 ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟   غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 

 _____________________معلمين وطالب المدارسمطلوب)حدد(: ___

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

 ايجابية: 
 السرعة والسهولة في التعلم 

 

 تدابير التخفيف: سلبية: ال يوجد

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  صعوبة استجابة المعلمين والطالب للتعليم الرقمي   عقد دورات وبناء قدرات للمعلمين والطالب 

    

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

 الثقافة والتراث وذوي االعاقة والشباب والرياضةتطوير الخدمات في البرنامج:  : SC041الرقم رفع وعي المجتمع حول اإلعاقة : اسم مكون البرنامج/المشروع

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

حالة مصنفة كذوي احتياجات خاصة وهذه الحاالت في الغالب ال تتلقى أي نوع من الخدمات الالزمة لها سواء من االدوات  138يوجد في القرية ما يزيد على 
 الصحية الالزمة او حتى من تاهيل المباني العامة لتالئم احتياجاتهم.المساندة او من الرعاية 

  بيت سوريك 

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 

 مدة التنفيذ

  سنة 
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الفئة/ات المستهدفة )مرأة،  أهدافمكون البرنامج/المشروع
شباب، فئات مهمشة، ... 

 الخ( 

 التنموية التي يعمل على تحقيقهااألهداف  عدد المستفيدين المتوقع

  تطوير البنية التحتية الالزمة لذوي االعاقة 

  

  

ذوي االعاقة في قرية بيت 
 سوريك 

 138   تطوير البنية التحتية الالزمة في الثقافة و
  لفنون وذوي االعاقة والشباب والرياضةا

  

  
 

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
التي تمثل متطلبا سابقا لمكون  المشاريع

 البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

  

  10000 عقد دورات حول اهمية دور ذوي االعاقة وضرورة دمجهم في المجتمع    

      

      

      

  دوالر 10000 المجموع )باألرقام(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة* متطلبات األراضي )في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*

 CBRالمركز النسوي ومؤسسة   المشروع ليس ذو بعد مكاني األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

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

    0العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  هلمكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 --  المركز  النسوي 
 
 

 جهة التمويل المقترحة

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

 المانحين   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: ال ينطبق

 ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟   غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 

 مطلوب)حدد(: ________________________

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

 تدابير التخفيف: سلبية: ايجابية: 
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 دمج ذوي االعاقة مع المجنمع المحلي 
 

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  ال يوجد    ال يوجد 

    

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

 تطوير الخدمات في الثقافة والتراث وذوي االعاقة والشباب والرياضةالبرنامج:  : SC042الرقم انشاء مركز  تعليم  وتاهيل لذوي االعاقة  : اسم مكون البرنامج/المشروع

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

ال تتلقى أي نوع من الخدمات الالزمة لها سواء من االدوات  حالة مصنفة كذوي احتياجات خاصة وهذه الحاالت في الغالب 138يوجد في القرية ما يزيد على 
 المساندة او من الرعاية الصحية الالزمة او حتى من تاهيل المباني العامة لتالئم احتياجاتهم.

  بيت سوريك 

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 

 مدة التنفيذ

  سنة 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة،  أهدافمكون البرنامج/المشروع
شباب، فئات مهمشة، ... 

 الخ( 

 األهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها عدد المستفيدين المتوقع

  تطوير البنية التحتية الالزمة لذوي االعاقة 

  

  

ذوي االعاقة في قرية بيت 
 سوريك 

 138   تطوير البنية التحتية الالزمة في الثقافة و
  االعاقة والشباب والرياضةلفنون وذوي ا

  

  
 

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

 سنوات الخطةحسب 

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

  
  150000 انشاء مركز تأهيل لذوي االعاقة    

      

      

      

  دوالر 150000 المجموع )باألرقام(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة* متطلبات األراضي )في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*

 CBRالمركز النسوي ومؤسسة   المشروع ليس ذو بعد مكاني األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

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

    0العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 



77 

 ال نعم  هلمكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  الدائرة الهندسية  المركز  النسوي 
 
 

 جهة التمويل المقترحة

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

 المانحين   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: االنمائية 

 ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟   غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 

 مطلوب)حدد(: ________________________

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

 ايجابية: 
 دمج ذوي االعاقة مع المجنمع المحلي 

 

 تدابير التخفيف: سلبية:

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  ال يوجد    ال يوجد 
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 :االدارة والحكم الرشيد 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

 تحسين الجباية وتوسعة الهيكلية وبناء قدرات البلديةالبرنامج:  : GV011الرقم المصادقة على المخطط  الهيكلي  : البرنامج/المشروعاسم مكون 

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

 الى البناء خارج المخطط الهيكلي الحالي ويتعرض منهم الى الحصول على  المخطط الهيكلي الحالي ال يتناسب مع التوسع العمراني الحاصل في البلدة اذ ان هناك اناس تضطر
حالي بحاجة الى اعادة تنظيم ليتالءم مع اخطارات بالهدم من قبل الجانب االسرائيلي او يضطر بعضهم الى البناء فوق االبنية القديمة الموجودة سابقا، كما ان المخطط الهيكلي ال

 الطبيعة الطبوغرافية للبلدة.

  بيت سوريك 

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 

 مدة التنفيذ

 6  شهور 

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

 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

  

  تطوير المخطط الهيكلي 

  

جميع اهالي قرية بيت 
 سوريك 

 4500   تحسين الموارد  المالية وقدرات
 للبلدية وتطوير المخطط الهيكلي 

  

  
 

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
المشاريع التي تمثل متطلبا 

 سابقا لمكون البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

  

  150000 تطوير وتوسعة المخطط الهيكلي والمصادقة عليه    

      

      

      

  دوالر 150000 المجموع )باألرقام(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة* متطلبات األراضي )في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*

 الدائرة الهندسية   المشروع ليس ذو بعد مكاني األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

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

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  هلمكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  الدائرة الهندسية   المكاتب االستشارية 

  وزارة الحكم المحلي 
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 جهة التمويل المقترحة

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

 وزارة الحكم المحلي   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: االنمائية 

  المانحين 

 ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟   غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة البشرية الموارد 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 

 مطلوب)حدد(: ________________________

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

 ايجابية: 

 معرفة استعماالت االراضي في البلدة والملكيات وشبكات الطرق . 

 تسهيل عملية ترخيص البناء في البلدية 
 

 تدابير التخفيف: سلبية: ال يوجد

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 معارضة بعض االهالي على بعض المقترحات في المخطط   وعمل التعيدالت الالزمة حسب ما يتناسب مع الوضع القائمتوزيع المخططات في االماكن العامة لالعتراض 

    

 خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*
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 ملخص مكون برنامج/ مشروع

 تحسين الجباية وتوسعة الهيكلية وبناء قدرات البلديةالبرنامج:  : GV012الرقم وضع الية فعالة للجباية : اسم مكون البرنامج/المشروع

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

  شيقل لصالح البلدية وهو مبلغ كبير وعليه توجب وضع الية فعالة للجباية وتخفيف الديون والتي  1100000بلغت قيمة الديون المسنحقة على اهالي بلدة بيت سوريك
 تشكل عبء على البلدية حتى يتسنى لها تقديم افضل خدماتها على اكمل وجه   

  بلدية بيت سويك 

 بالتنفيذالتاريخ المتوقع للبدء 

 2018  

 مدة التنفيذ

  

الفئة/ات المستهدفة )مرأة،  أهدافمكون البرنامج/المشروع
شباب، فئات مهمشة، ... 

 الخ( 

األهداف التنموية التي يعمل على  عدد المستفيدين المتوقع
 تحقيقها

  . تحسين الموارد  المالية وقدرات البلدية 

  

  

جميع اهالي قرية بيت 
 سوريك 

 4500   تحسين الموارد  المالية وقدرات البلدية
 وتطوير المخطط الهيكلي 

  

  
 

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

  
  2500 وضع الية جباية فعالة    

      

      

      

  دوالر 2500 المجموع )باألرقام(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة* البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*متطلبات األراضي )في حال انمكون 

 متابعة حجم الديون    المشروع ليس ذو بعد مكاني األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

 لجنة مكونة من االهالي واعضاء البلدية ومؤسسات البلدة   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

    78571العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطةهل

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  دائرة المحاسبة   المجنمع المحلي ومؤسسات البلدة واعضاء البلدية 

 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
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 --  بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: االنمائية

 ال نعم قتها المبدئية؟ هل تم الحصول على مواف  غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة اتدراسات/مخطط 

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 

 وب)حدد(: ________________________مطل

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

 ايجابية: 
 سد الديون المستحقة للبدية مما يسمح لها بتقديم افضل الخدمات للمواطنين 

 

 تدابير التخفيف: سلبية: ال يوجد

 تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي 

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  عدم استجابة المواطنين لتسديد ديونهم   عمل تخفيضات وتسهيالت للمواطنين لزيادة مدى استجابتهم 

    

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

 تحسين الجباية وتوسعة الهيكلية وبناء قدرات البلديةالبرنامج:  : GV013الرقم تأثيث  مقر البلدية باالدوات الالزمة : اسم مكون البرنامج/المشروع

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

 رة وبشكل كامل ومن ضمنها تعتبر البلدية المكان الرئيسي لتقديم جميع الخدمات وتلبية جميع احتياجات المواطينين ولذلك يجب ان تكون جميع مستلزمات البلدية متوف
 التأثيث البلدية وتوفير االدوات الالزمة لتقديم الخدمات على احسن وجه   

  بلدية بيت سوريك 

 للبدء بالتنفيذالتاريخ المتوقع 

 2018 

 مدة التنفيذ

 3  شهور 

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

األهداف التنموية التي يعمل على  عدد المستفيدين المتوقع
 تحقيقها

  تحسين  قدرات البلدية 

  

  

تحسين الموارد  المالية وقدرات للبلدية   4500  جميع اهالي قرية بيت سوريك 
 وتطوير المخطط الهيكلي 

  

  
 

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

  

  15000 تأثيث مقر البلدية باألدوات الالزمة    
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  دوالر 15000 المجموع )باألرقام(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة* )في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*متطلبات األراضي 

   المشروع ليس ذو بعد مكاني األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

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

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  اذا كان نعم أدرج الخارطةهلمكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ 

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  قسم المشتريات   

 جهة التمويل المقترحة

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

 المانحين   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: االنمائية 

 ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟   غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 مكون البرنامج/المشروع* اآلثار المتوقعة لتنفيذ

 ايجابية: 
 تقديم افضل الخدمات للمواطنين 

 

 تدابير التخفيف: سلبية: ال يوجد

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  نقص التمويل  العمل على توفر النمويل 

    

 
 

 مشروعملخص مكون برنامج/ 

 تحسين البيئة التنظيميةالبرنامج:  : GV041الرقم رفع مستوى الوعي لدى السكان  الحترام  قانون البناء والتنظيم   : اسم مكون البرنامج/المشروع

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

 ك من عدم االلتزام بالقانون وعدم يعتبر موضوع التنظيم والترخيص وقانون البناء من اهم القضايا في المجتمع المحلي التي يجب العمل وااللتزام بها وتعاني بلدة بيت سوري
 الترخيص باالضافة الى االعتداءات على الشوارع  

 بيت سوريك 

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 

 مدة التنفيذ
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 سنة 

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

األهداف التنموية التي يعمل على  عدد المستفيدين المتوقع
 تحقيقها

  

 تنظيم وتطوير البناء والتنظيم العمراني  

  

   4500  جميع اهالي قرية بيت سوريك

  والتنظيم تنظيم وتطوير البناء
  العمراني

  
 

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا 

 لمكون البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

 الخطةحسب سنوات 

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

 المخطط الهيكلي 
 2500 عقد دورات التوعية حول قانون البناء والتنظيم    

      

      

      

  دوالر 2500 المجموع )باألرقام(
 والصيانة*عملية اإلدارة والتشغيل  متطلبات األراضي )في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*

 متابعة عدد الرخص   المشروع ليس ذو بعد مكاني األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

 الدائرة الهندسية بلدية بيت سوريك  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

    العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطةهلمكون البرنامج/المشروع ذو 

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  الدائرة الهندسية   

 جهة التمويل المقترحة

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

 ---  المشروع ضمنه: االنمائيةبند الموازنة التي يندرج 

 ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟   غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة البشرية الموارد 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 

 وب)حدد(: ________________________مطل

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

 ايجابية: 
 زيادة عدد رخص البناء في قرية بيت سوريك

 

 تدابير التخفيف: سلبية:
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 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 عدم اقبال المواطنين على الترخيص  حث المواطنين على االقبال على الترخيص 

    

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

 تحسين البيئة التنظيميةالبرنامج:  : GV045الرقم تسوية االراضي  )الطابو(   : اسم مكون البرنامج/المشروع

 مكان التنفيذ البرنامج/المشروعخلفية عن مكون 

 بيت سوريك   تفتقر بيت سوريك لتطويب وتقسيم اراضيها مما يشكل خالف في تحديد حدود االراضي بين المواطنين وملكيات االراضي 

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 

 مدة التنفيذ

 سنة 

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

 األهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها عدد المستفيدين المتوقع

 تنظيم وتطوير البناء والتنظيم العمراني  

  

  

   4500  جميع اهالي قرية بيت سوريك

 تنظيم وتطوير البناء والتنظيم العمراني  

  
 

 البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةوصف مختصر لمكون 
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

 المخطط الهيكلي 
  325000 البدء بأعمال مشروع الطابو    

      

      

      

  دوالر 325000 المجموع )باألرقام(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة* متطلبات األراضي )في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*

 متابعة مساحة االراضي التي تم تطويبها   المشروع ليس ذو بعد مكاني األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

 الدائرة الهندسية بلدية بيت سوريك  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  هلمكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  الدائرة الهندسية  هيئة تسوية االراضي 
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 جهة التمويل المقترحة

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

 المجتمع المحلي  بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: االنمائية 

 ال نعم ى موافقتها المبدئية؟ هل تم الحصول عل  غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 

 مطلوب)حدد(: ________________________

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 مكون البرنامج/المشروع* اآلثار المتوقعة لتنفيذ

 ايجابية: 
 زيادة مساحة االراضي التي تم تطويبها 

 

تدابير التخفيف: تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية واهالي البلدة لتحديد حدود  سلبية: خالف المواطنين على حدود اراضيهم
 اراضي المواطنين 

 البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون 

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 عدم اقبال المواطنين على تطويب اراضيهم   حث المواطنين على االقبال على تطويب اراضيهم 

    

 

 
 
 


