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 يفريق التخطيط األساس                 
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 بلدية دير بلوط عضو احمد داوود ابو خير 
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 الوثيقة المجتمعية .3

 



 
 

 



 مقدمة

إن التخطيط التنموي هو منهج علمي يستخدم لبلورة األوليات واألهداف والبرامج والمشاريع التنموية للهيئات المحلية خالل فترة 
معينة، بما يتماشى مع تطلعات السكان، واألخذ باالعتبار الموارد المتاحة والمعوقات المحتملة. وتنبع أهمية استخدام هذا  زمنية

المفهوم الحديث في التخطيط من كونه مرتكز على مبادئ الحكم واإلدارة الرشيدة، والتي تعتبر أساسية في أي مجتمع يسعى للتحرر 
عتماد على موارده ومقوماته الذاتية. وتتمثل هذه المبادئ بما يلي: المشاركة، والشفافية والمساءلة، والرقي والنهوض، وذلك باال

 والتكاملية، وشمولية التشخيص والبعد االستراتيجي، والكفاءة والفعالية.
 

لداعمة في األراضي لقد باشرت وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، وبالشراكة مع بعض الجهات الدولية ا
الفلسطينية في مجال التخطيط التنموي المحلي، بالعمل على تحديد أسس التخطيط التنموي للمستوى المحلي، والمشار إليه بـ 
"التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية" وذلك باستخدام دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية 

2017 . 
ضمن برنامج تطوير البلديات والمقدم من صندوق تطوير وإقراض البلديات، وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي تعمل بلدية 

على إعداد خطة تنموية استراتيجية للبلدة. تهدف الخطة إلى إحداث نقلة نوعية بعمل البلدية واالنتقال من مرحلة العمل العيزرية 
لحاجات ومتطلبات الواقع إلى مرحلة التخطيط المنظم والممنهج. حيث يكون ذلك بإعداد خطة تنموية العشوائي كاستجابة 

استراتيجية للبلدية تتحد فيها القضايا األساسية ومن ثم األوليات لجميع المجاالت التنموية بمشاركة المجتمع المحلي لتعزيز مبدأ 
 الشراكة والحكم الرشيد.

 
التخطيط التنموي االستراتيجي الذي يهدف إلى وضع خارطة طريق لعملية التنمية المحلية للبلدات الفلسطينية ومن هنا تأتي أهمية 

من خالل دراسة وتحليل الوضع القائم لجميع المجاالت التنموية المذكورة حتى يتسنى تحديد القضايا ذات األولوية والرؤية 
 واالهداف والبرامج والمشاريع التنموية.

 
 الخطةأهداف  .1

 :باآلتيتتمثل األهداف العامة المرتبطة بعملية التخطيط التنموي االستراتيجي 
 

 .ترسيخ مبدأ التخطيط االستراتيجي كمنهج عمل أساسي تعتمد عليه البلدية في اتخاذ القرارات 
 .بناء قدرات البلدية ومؤسسات المجتمع المحلي في مجال التخطيط التنموي االستراتيجي 
 لتعاون والعمل المشترك بين جميع مكونات المجتمع المحلي في سبيل تحقيق األهداف المشتركة.تعزيز مبدأ ا 
 .إفساح المجال للكفاءات والمبادرات الريادية في دعم جهود التنمية المحلية 
 .تعزيز مبادىء الحكم الرشيد المتمثلة في الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة االجتماعية 
 

 :باآلتيكما يمكن تلخيص أهم األهداف المتوقعة من عملية إنجاز الخطة التنموية االستراتيجية للبلدة 
 



 .تشخيص وتحليل المجاالت التنموية المختلفة من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف المرتبطة بهذه المجاالت 
 .تحديد القضايا التنموية ذات األولوية والرؤية 
  التنموية المتربطة بالقضايا ذات األولوية، وتحديد مؤشرات لقياس مدى تحقق هذه األهداف.تحديد االهداف 
  المرتبطة بهذه األهداف. والمشاريع البرامجتحديد وتوصيف 
 .وضع خطة التنفيذ وخطة المتابعة والتقييم لمتابعة تنفيذ مخرجات الخطة خالل المدة المحددة 

 
 إعداد الخطة منهجية .2

 التنظيم والتحليل –األولى المرحلة 
تم في هذه المرحلة العمل على التهيئة واإلعداد على المستوى الداخلي للبلدية والمجتمع من خالل عقد اللقاءات التحضيرية واللقاء 

أصحاب المجتمعي األول،، وتم أيضًا تشكيل اللجان المرتبطة بعملية التخطيط وفريق التخطيط األساسي. وتم كذلك تحليل وتحديد 
العالقة وتشكيل لجنة ممثلي أصحاب العالقة، وبعد ذلك تم تنفيذ عملية التشخيص للوضع القائم من خالل اللجان المختصة للوقوف 

 على نقاط القوة والضعف في مختلف المجاالت التنموية في البلدة.
 

  اإلطار التنموي االستراتيجي –المرحلة الثانية 
 التشخيص وجهات اإلستراتيجية للبلدة من خالل تحديد القضايا التنموية ذات األولوية بناء على نتائجتم في هذه المرحلة تحديد الت

والتحليل التي تم الحصول عليها في المرحلة األولى، وتم كذلك تحديد الرؤية واالهداف التنموية للبلدة، ومؤشرات القياس المرتبطة 
 بها.

 
 الخطة االستراتيجية –المرحلة الثالثة 

تم في هذه المرحلة تحديد وتوصيف المشروعات والبرامج التنموية المرتبطة بكل هدف من األهداف التنموية، وتحضير مصفوفة 
التنفيذ ومصفوفة المتابعة والتقييم، وأخيرا تم تحضير وثيقة الخطة التنموية االستراتيجية ةاعتمادها والمصادقة عليها من قبل جميع 

 المجتمع.الفعاليات والمؤسسات و
 

 

 

 
 منهجية عملية تطوير الخطة التنموية ومراحلها المختلفة

 



  



 دير بلوط لمحة عامة عن بلدة
  

 

 الموقع الجغرافي والمساحة:

كم غرب  20م،على بعد  152000م، وخط إحداثي محلي شرقي  164000تقع بلدة دير بلوط على خط إحداثي محلي شمالي 
مدينة سلفيت، حيث تعتبر البلدة من آخر التجمعات في محافظـة سلفيت من الجهة الغربية والمالصقة للخط األخضر. وهي تبعد 

كم، وترتفع عن  1.2طوله هللا كم جنوب غرب مدينة نابلس، ويصلها طريق محلي يربط  مدينة طولكرم بمحافظة رام ا 41مسافة 
 م.    280سطح البحر حوالي 

حيط بالبلدة عدة قرى وتجمعات سكانية هي رافات والزاوية )من الشـمال(، اللـبن الغربـي ورنتـيس )مـن الجنوب(، كفر وت
 الديك )من الشرق(، ومدينة كفر قاسم )من الغرب(. 

 

 (1.2)خريطة 

 

دونمًا هي عبارة عن مسطح  809% من مساحة محافظة سلفيت(، منها 8.8دونمًا ) 18000تبلغ المساحة اإلجمالية للبلدة حوالي 
دونم نتيجة إقامة الجدار العنصري في الجهة الغربية والجنوبية الغربية من البلدة، واقتطعت  8000البناء. فقدت البلدة حوالي 

 (.  2009حاث التطبيقية، دونمًا من أراضي دير بلوط )معهد األب 500مستعمرة ' بدوئيل' القريبة من البلدة  نحو 

 



 

 

 :دير بلوطتاريخ بلدة 

( سنة وتحفل البلدة باألماكن التاريخيـة والدينيـة مثـل مقـام الشـيخ إبراهيم وبيت زنون 350يعتقد أن عمر البلدة يبلغ حوالي )
كم( ودير القلعة )يقع  2)ينسب ألحد آلهة الرومان، ويقع شرق البلدة على بعد كيلو متر( ودير سمعان )يقع شرق البلدة على بعد 

كم(  2الحمام وأم القباو )يقع هذان المعلمان غرب البلدة على بعد كم ويعود إلى العصر الصـليبي( وأم  2شرق البلدة على بعد 
كـم( وخربـة ديـر دقلـة )تقـع جنـوب البلـدة علـى بعـد  2وخربة مسـمار )تقـع جنـوب غـرب البلـدة علـى بعـد 

 (. 2010كم منها( )موسوعة ويكيبيديا العربية ، 3كـم(  وخربـة كسـفة )تقـع شمال غرب البلدة على بعد  2
  

هنـاك تفسـيران يوضحان سـبب تسـميتها بهذا االسـم؛ األول يـرى أنها سـميت بـذلك نسبة إلـى أحـد رجال الدين 
المسحيين وكان يسمى )بلوتوس( والثاني يعزو التسمية إلى كثرة شجر البلوط المحيط بالبلدة أيام العهد العثماني )موسوعة ويكيبيديا 

 (.  2010العربية ،
 

 الديموغرافيا/السكان والنمو السكاني .1

 
تراجـع عـدد سكان البلدة إلى ما  1967نسمة ، وفي عـام  1087بلغ عدد سكان بلدة دير بلوط  1961حسب إحصاء عام 

نسمة  1891ارتفع عدد السكان إلى حوالي  1987. وفي عام 1967نسمة بسبب الهجرة السكانية بعد حرب عام  1058يقارب 
(Benvenisti & Khayat, 1988 .) 

نسمة ، بمعدل نمو وصل الى  2680بلغ عدد السكان لبلدة دير بلوط حوالي  1997وبحسب نتائج التعداد السكاني في عام 
 (.1997 -1987) %خالل الفترة 3حوالي

 ابق، وقدر%( من الس2أقل )حوالي بمعدل نمو نسمة،3154 إلى 2007وقد وصل عدد سكان البلدة بحسب نتائج التعداد في عام
 .نسمة( 4600فبلغ عدد السكان ) 2017نسمة ، اما في العام  3387بحوالي  )2010عدد سكان البلدة  )منتصف 

 

 
 
 
 
 
 



 تشخيص المجاالت التنموية الرئيسية
 

 مجال البيئة والبنية التحتية .1

 
 الطرق والمواصالت 

نسمة، ترتفع  4600بلغ عدد سكان البلدة ي، سلفيتكم إلى الغرب من مدينة  20على بعد  الضفة الغربيةدير بلوط من قرى  بلدةتقع 
دونم. تم المصادقة على  14800دونمًا، ومجموع مساحة أراضيها  1058 بلدةم، وتبلغ المساحة العمرانية لل270عن سطح البحر 

لشرقية باتجاه كفر الديك وهذا يوجد لبلدة دير بلوط مدخالن رئيسيان معبدان: أحدهما من الجهة ا 2012المخطط الهيكلي للبلدة عام 
المدخل بحالة جيدة، و يربط البلدة من الجهة الشمالية بشارع معبد باتجاه بلدة رافات لكنه بحاجة الى اعادة تأهيل، وكذلك يوجد 

 مدخل ترابي للبلدة من الجهة الشمالية باتجاه رافات غير معبد وهو بحاجة إلى تأهيل وتعبيد كامل. 
لوط بشبكة مواصالت تربطها مع مدن الفة الغربية فيوجد خط عمومي يربط البلدة بمدينة نابلس و مدينة رام اهللا و تتمتع بلدة دير ب

 أريحا، حيث ان البلدات المجاورة مثل رافات تعتمد على شبكة مواصالت بلدة دير بلوط للتنقل و قضاء حوائجهم اليومية.
ما هو معبد وبحالة جيدة ولكنه بحاجة الى صيانة ومنها ما هو بحاجة الى إعادة يوجد في بلدة دير بلوط شبكة طرق داخلية منها 

 أمتار. 8-4تأهيل كامل. لكن تعاني البلدة من ضيق الطرق الداخلية حيث يتراوح عرض الشوارع من 

  الكهرباء والطاقة واالتصاالت 
كانت دير بلوط تتغذى  1979في عام   .كم 4على مسافة طولها  بلدةنسمة وتمتد ال 4600دير بلوط  بلدةيبلغ عدد سكان 

، حيث قامت 1995بالكهرباء عن طريق مولدات ديزل تدار من خالل المجلس القروي الى أن تأسست بلدية دير بلوط في عام 
ة والى تقدم في مجاالت متعددة البلدية بربط شبكة البلدة مع شركة الكهرباء القطرية االسرائيلية، مما ساهم في تطور وازدهار البلد

قامت البلدية بتغيير  2008منها الصناعة الخفيفة والزراعة ومجاالت أخرى تشكل مصدر دخل للمواطنين في هذه البلدة. وفي عام 
عدادات الكهرباء الى عدادات دفع مسبق، مما ساهم في تمكين البلدية من تحصيل الديون المتراكمة على المواطنين في قطاع 

كما ينتفع أهالي بلدة دير بلوط بخدمات االتصاالت المحلية حيث يتوفر في كم،  25لكهرباء. ويبلغ طول شبكة الكهرباء حوالي ا
 البلدة شبكة جوال ووطنية واالتصاالت الفلسطينية باإلضافة الى خدمة االنترنت.

 .البيئة و النفايات الصلبة 
نسمة ، تمتد  4600، ويبلغ عدد سكانها سلفيتكم إلى الغرب من مدينة  20على بعد  الضفة الغربيةدير بلوط من قرى  بلدةتقع 

دونمًا، ومجموع مساحة   809 بلدةم، وتبلغ المساحة العمرانية لل 270كم، وترتفع عن سطح البحر  4على مسافة طولها  بلدةال
ت شاسعة من السهول الزراعية، دونم. تمتاز البلدة بوجود العديد من المالمح البيئية الخالبة وهي تضم مساحا 18000أراضيها 

يزرع فيها الحبوب والقليل من الخضار وبعض األشجار المثمرة كالزيتون والفواكه والتين، وتتجمع مياه األمطار في مرجها مدة 
ث شهرين وتشكل مستنقعا. وكغيرها من العديد من البلدات الفلسطينية، تعاني بلدة دير بلوط من نقص في العديد من الخدمات، حي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA


أنها تعاني من العديد من المشاكل البيئية سواء جراء النفايات الصلبة او المياه العادمة أو من مخلفات معاصر الزيتون وغيرها. 
 .بلدةوفي البلدة نبع ماء ويقع في وادي العين جنوب ال

اإلمكانيات. يوجد موقع دفن تتم عملية إدارة خدمة النفايات الصلبة بصعوبة بسبب وجود العديد من المعيقات ولنقص في 
النفايات في المنطقة الغربية من البلدة ويخلو من تقنيات الدفن المناسب مما يسبب مشكالت تهدد البيئة المحيطة. تنتشر حاويات 

 جمع النفايات في شوارع دير بلوط بعدد قليل وهناك حاجة لزيادتها، كما تتوفر سيارة لجمع النفايات من شوارع البلدة تعمل
 بمعدل ثالث مرات اسبوعيا".

 المياه والصرف الصحي. 

تعتمد البلدة في المياه على الجانب االسرائيلي )مكيروت( حيث تتوفر المياه بشكل دائم وال يوجد انقطاع فيها. الخط الناقل 
-%30لفاقد تتراوح بين )المزود للشبكة بحالة جيدة، ولكن الشبكة القائمة قديمة ومهترئة وبحاجة الى اعادة تاهيل حيث نسبة ا

كوب كما ويتوفر آبار لجمع مياه  200%( مما يتسبب في انخفاض الضغط في الشبكة . يوجد في البلدة خزان ماء بسعة 40
 االمطار في بعض البيوت.

من ال يوجد شبكة صرف صحي في البلدة وانما يعتمد السكان على الحفر االمتصاصية وهذه الحفر تبنى عشوائيا" مما يزيد 
تلويث البيئة المحيطة بهذه الحفر النها غير صماء وبالتالي تعمل على تلويث المياه الجوفية. ويتم التخلص من مياه هذه الحفر 
عن طريق تنكات نضح وتفريغها بشكل عشوائي في االراضي الزراعية مما يعمل على تلويث المزروعات القريبة منها. 

رف صحي للتخلص من هذه الحفر ومعالجة المياه العادمة بطرق علمية واالستفاد من وعليه فان التجمع بحاجة الى مشروع ص
 المياه المعالجة في الزراعة.

تسهم المياه العادمة في نمو االعشاب الضارة وتكاثر القوارض والحشرات وخاصة البعوض، حيث تقوم بلدية دير بلوط 
خالل تخصيص االيدي العاملة والرش الدوري لتقليل مخاطر البعوض وبمساعدة مديرية صحة سلفيت بمكافحة تلك االفات من 

 على المواطنين والبيئة المحيطة.
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 المجاالت الفرعية التالية: االجتماعيةيشمل مجال التنمية 
 التعليم. 

من جوانب الحياة المختلفة، وقديما كان أهالي البلدة يدرسون في الكتاتيب،  وكان النمط السائد في التعليم هو  امهم ايعتبر التعليم في البلدة جانب
 حيث كانت نسبة المتعلمين قليلة في البلدة . تعليم القراءة والكتاب والحساب وحفظ أجزاء من القران الكريم،

للمرحلة اإلعدادية، وبعدها يقوم الراغب  بإتمام تعليمه بالذهاب إلى القرى  تأسست أول مدرسة في دير بلوط وكانت فقط 1951وفي عام  
وكان في داخل الغرفة أكثر من مجموعة واحدة أي أكثر  االمجاورة الستكمال تعليمه وخاصة إلى كفر الديك، حيث كان عدد المعلمين محدود

 من صف داخل غرفة واحدة.
 



 
 كما يلي: باختصاردة ويمكن سرد تاريخ تطور المدارس في البل

 مدرسة ذكور دير بلوط األساسية:
معلما،  19ضمن مشاريع وزارة التربية والتعليم وهي اآلن في حالة ممتازة، ويتكون طاقم التدريس من  2016تم ترميم المدرسة في عام 

 طالبا من الصف األول وحتى الصف السابع. 250ويبلغ عدد طلبتها 
 ية:مدرسة بنات دير بلوط األساس

تم إضافة غرف صفية للمدرسة بعد أن زاد عدد  .2012، وكانت تتكون من طابقين، وكانت للمرحلة الثانوية حتى عام 1955تأسست سنة 
  طالبة. 230معلمة وعدد الطالبات إلى  15الطالبات فيها، ويصل عدد المعلمات إلى 

 مدرسة بنات دير بلوط الثانوية:
ألف دوالر وبإشراف وزارة التربية  926، حيث تم تمويلها من السلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 2012\4\5افتتحت هذه المدرسة بتاريخ 

( غرف 6( غرفة صفية و)12والتعليم، وتتكون من ثالثة طوابق حجرية وتقع في الجزء الجنوبي الغربي للبلدة. وتتكون المدرسة من )
السابع إلى الصف الثاني عشر األدبي، ويصل عدد المعلمات إلى خمسة عشر معلمة وعدد تخصصية إدارية، وتبدأ المرحلة الثانوية من الصف 

 طالبة. وال يوجد اكتظاظ في الصفوف. 240الطالبات الى 
 مدرسة ذكور دير بلوط الثانوية:

بإخالء سبيلها وإكمال بنائها ، وبقيت مصادرة حتى حكمت المحكمة اإلسرائيلية 2002منذ تأسيس هذه المدرسة تم مصادرتها من قبل االحتالل 
. وتبدأ الدراسة فيها من الصف السابع حتى الثاني الثانوي بفرعيه العلمي واألدبي، وتتكون المدرسة من 2012حتى تم افتتاحها في عام 

. طالبا 200غرف صفية عدا غرف المدير والمعلمين ويصل عدد المعلمين إلى ثمانية عشر معلما وعدد الطالب إلى  9طابقين وتضم 
 ويوجد نقص في عدد الغرف الصفية ومكتبة وغرفة رياضة وقاعة متعددة االغراض.

 
 الثقافة والتراث. 

تفتقر بلدة دير بلوط للمؤسسات الثقافية المختلفة بشكل عام، حيث تحتوي فقط على ناد ثقافي رياضي اجتماعي، وعلى عدد من 
الطفل. ويوجد في البلدة عدد من هواة الكتابة والتأليف وعدد من الموهوبين في غير الفاعلة في مجاالتها مثل: نادي  المؤسسات

 مجاالت أخرى كالرسم والتطريز والدبكة الشعبية، وهؤالء االشخاص بحاجة الى من يدعمهم وينمي مواهبهم وابداعاتهم.
 الصحة. 

أسوة بباقي البلدات للتخفيف عن المواطنين، وكانت تقدم عيادة دير بلوط الخدمات الطبية للمواطنين منذ أكثر من اربعين عاما 
م تم 24/3/2005ومكونة من غرفتين وحمام ومطبخ ,وصالة انتظار صغيرة. وفي  2م 50العيادة مقامة على أرض مساحتها 

انتظار،  االنتقال من العيادة القديمة الى عيادة جديدة أكبر مساحة مكونة من ثالث غرف ووحدة صحية وغرفة صرف أدوية وصالة
خصص للمختبر  2م140تم التبرع بجناح اضافي للعيادة بمساحة  25/1/2012حيث جهزت العيادة بأثاث وأجهزة حديثة. وفي 

 والذي يقدم الخدمة للمواطنين.
 .وتقدم العيادة ألهل البلدة مجموعة خدمات من أهمها العيادة العامة والرعاية األولية والنسائية 

 الشباب والرياضة 



م، حيث تم افتتاح مدرسة ابتدائية للبنات. وفي الستينات بدأت 1952المرأة في دير بلوط بأخذ دورها في التعليم منذ عام بدأت 
القليل من البنات بإكمال الثانوية في قرى مجاورة،  أما في الثمانينات فتطور الحال وبدأ العديد من البنات بالوصل إلى 

 قتنا الحاضر أصبح مجتمعنا يؤمن بحق المرأة في التعليم.الدرجات العليا في التعليم . وفي و
أما بالنسبة للعمل،  فالمرأة الفلسطينية امرأة عاملة حيث كانت تعمل قديما بالزراعة وتربية المواشي، ولكن لم تكن مستقلة في 

 عملها، حيث كانت تعمل تحت نطاق األسرة، ولم يكن لها حق التصرف فيما تنتجه.
من النساء في دير بلوط  من البطالة وقلة فرص العمل المناسبة وخاصة لدى الخريجات الحاصالت على درجات تعاني الكثير 

عليا في التعليم، حيث تلجأ هذه الفئة إلى تدريس مجموعة من الطالب بأجر ) الدروس الخاصة (. كما انه يوجد ما ال يقل عن 
الحضانات والمحال التجارية وصناعة المخلالت والمطرزات وبعض امرأة تدير مشاريع صغيرة مثل إدارة الروضات و 200

الصناعات اليدوية الخفيفة، باإلضافة إلى بعض المنتجات الزراعة. ولكن تبقى هذه المشاريع محدودة ومحصورة لعدم وجود 
 مؤسسات داعمة الستمرارية هذه المشاريع من حيث التمويل والتسويق .

مجال الخياطة ولكن تعاني هذه الفئة من العمل لساعات طويلة وحرمان من كافة الحقوق  امرأة في 200كما تعمل حوالي 
 العمالية كاإلجازات والتأمين الصحي والعالوات، حتى أنها تعمل بدون عقد عمل يثبت لها حقوقها.

ب الرياضي ونادي الطفل يوجد في دير بلوط عدد من الجمعيات والمراكز التي تعنى بقضايا المرأة والطفل منها نادي الشبا
رجال، وهي تهتم  5امرأة و 16وتضم  11/5/2016ومركز رعاية أمومة وطفولة وجمعية االبداع التعاونية التي تاسست في 

بالمجال الزراعي والحرفي وتقوم بعمل دورات تثقيفية وتوعوية للنساء واالطفال والمزراعين، وتقدم عددا من المشاريع 
 لمواطنين. االقتصادية لعدد من ا
سنوات( مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم وهي:  روضة رياحين  5_3رياض أطفال للعمر من ) 5يوجد في دير بلوط 

الجّنة الّنموذجية و روضة مهند الّنموذجية وروضة باب الحارة وروضة براعم فلسطين النموذجية وروضة في مدرسة بنات 
مربيات وهذه الحضانة غير كافية لذا  3( طفال تعمل فيها 25حضانة واحدة مرخصة لديها )دير بلوط االساسية،  وكما يوجد 

يضطر بعض األهل لوضع أبنائهم في حضانات عشوائية، حيث يوجد ما ال يقل عن ثالث حضانات منزلية غير مرخصة. 
 يوجد مركز لياقة خاص للنساء، وال يوجد أي ملعب اومنتزه وال حتى حديقة عامة.
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 يشمل مجال التنمية االقتصادية المجاالت الفرعية التالية:
 الصناعة والتجارة والخدمات 

تعد الصناعة والحرف في دير بلوط من اكثر المجاالت التي يتم االعتماد عليها تماشيا مع احتياجات ومتطلبات المواطنين. وتتوزع 
ناعية والحرف اليدوية المتوسطة والتي تتركز على اطراف البلدة. وتوفر هذه المنشآت فرص في دير بلوط العديد من المنشآت الص

عمل لمواطني بلدة دير بلوط. حاليا يالحظ نمو ملموس في القطاع الصناعي في البلدة، حيث تم خالل السنوات االخيرة اقامة عدد 
دة الدخل، وتعتمد البلدة على أكثر األعمال في منشآت  من المصانع والورش الحرفية التي تساهم في خلق فرص العمل وزيا

 المناجر ومصانع الطوب ومصانع حجر الشايش وأيضا مشاغل الخياطة.



ال يوجد في دير بلوط  منشآت صناعية ضخمة وكبيرة، ولكن بها عدد ال بأس به من الصناعات الحرفية ويوضح الجدول  
 ادناه واقع الصناعات الحرفية في دير بلوط.

اما بالنسبة لألنشطة التجارية والخدمات فهي متعددة بحكم حاجة المواطنين اليها، وهي تتماشى مع متطلبات المواطنين، 
وتتوزع معظم هذه االنشطة في وسط البلد وجوانبها. اما بالنسبة لموضوع المهن فيعتمد معظم السكان في دير بلوط في دخلهم 

فاع نسبة التعليم في هذه البلدة، فقد اصبح هناك عدد ال بأس به من المواطنين يعملون على الزراعة والوظيفة وذلك نظرا الرت
في الوظائف الحكومية مثل التربية والتعليم واالجهزة االمنية والوزارات االخرى في السلطة الوطنية. وكما ان هناك العديد 

ات الخاصة، وهنالك عدد كبير من المواطنين يعملون ممن يعملون في القطاع الخاص سواء بالبنوك او بالشركات او بالمؤسس
 داخل الخط االخضر

 
 السياحة واالثار 

سنة، وفيها الكثير من االثار التاريخية والدينية  350تعتبر دير بلوط من البلدات القديمة في فلسطين حيث يقدر عمرها بحوالي 
ويقع شرق دير سمعان ، بلدةكيلو متر إلى الشرق من ال بلدةعن ال ويبتعد وينسب هذا الموقع ألحد آلهة الرومان، بيت زنون: ومنها

أم الحمام وأم ، الصليبيكم إلى الشرق من البلدة ويعتقد أنها تعود إلى العصر  2ويقع على بعد  قلعة ديركم،  2البلدة على بعد 
وتقع األولى جنوب غرب البلدة في حين خربة مسمار وخربة دير دقلة كم منها،  2ويقع هذان المعلمان غرب البلدة على بعد  القباو

 إبراهيممقام الشيخ كم منها،  3وتقع شمال غرب البلدة على بعد  خربة كسفةكم تقريبًا،  2تقع الثانية جنوب البلدة وتبعدان عنها 
وقد سمي بهذا االسم نسبة إلى رجل صالح يدعى الشيخ إبراهيم. وكلها مواقع أثرية غيـر مؤهلة للسياحة وال يرتادها السياح، كما 

 .كثير من البيوت القديمة والتي تم ترميم جزء منها، وجزء بسيط منها غير مرمم وليس مؤهال للسكنبلدة يوجد في ال
 الزراعة 

وط بوجود التنوع الزراعي على مستوى األشجار أو الخضروات أو المحاصيل الحقلية وذلك نظرا لخصوبة تربتها تتميز بلدة دير بل
وبسبب المهارات المكتسبة تاريخيا من األجداد، حيث أن المصدر األساسي لمياه الري هو من مياه األمطار المتساقطة في فترة 

إنتاج الخضار والبقوليات تحت نظم الزراعات المروية في الشتاء من الزراعات الشتاء. أما على مستوى التنوع الزراعي فيعتبر 
السائدة في البلدة، وهي متوفرة في فصل الشتاء والصيف. أما على صعيد الزراعات البعلية، فتعتبر شجرة الزيتون من أهم 

سري وهنالك فائض من الزيت يباع على المستوى المصادر المتوفر في البلدة وهي بشكل عام توفر االحتياج العام لألمن الغذائي األ
 المحلي في العديد من السنوات، وتلعب شجرة الزيتون دورا مهما على صعيد الدخل االقتصادي للعديد من األسر في البلدة.

مطار، كما ان على صعيد المحاصيل الحقلية، يوجد في بلدة دير بلوط سهل كبير يتم االعتماد عليه في الزراعة باستخدام مياه األ
ُمنع األهالي من بناء اآلبار من قبل سلطات االحتالل أدى الى استخدام األراضي فقط في موسم واحد. أما على صعيد قطاع الثروة 

الحيوانية فان البلدة تعاني من نقص شديد في هذا القطاع بسبب التهام جدار الفصل العنصري الالف الدونمات من األراضي 
 الرعوية.

 

 

 اإلدارة والحكم الرشيد  مجال .4

 
 الحكم الرشيد. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86


تعتبر بلدة دير بلوط من البلدات األولى التي حصلت على تصنيف بلدية من وزارة الحكم المحلي، مما جعلها تنتقل الى مرحلة 
ضمن األقسام جديدة في ظل التغيرات من مجلس قروي الى بلدية، وخصوصا" من حيث التزامات البلدية بتوفير الموظفين الالزمين 

 المتعارف عليها في نظام البلديات.
لكن ما زالت البلدية بحاجة الى تطوير وتحديث العمل ضمن نطاق أوسع الستيعاب كافة األقسام لهذه المستجدات، واستخدام 

المؤسسة، وذلك من التكنولوجيا في تقديم الخدمات بشتى أنواعها للمواطنين، وتعتبر الحوكمة أمرا" اساسيا" في نجاح العمل داخل 
 أجل توفير النزاهة والشفافية  ومن أجل تطوير عملية تقييم األداء في العمل داخل المؤسسة.

 التخطيط والتنظيم. 
يقوم التخطيط العمراني بدور اإلطار المادي الذي يحتوي كل من التخطيط االجتماعي واالقتصادي، الن تحقيق األهداف 

سب مع احتياجات البلدة، وكذلك يحتاج الى التوطين الجغرافي السليم للمشروعات المطلوبة التنموية يتطلب رؤيا واضحة تتنا
بما تتطلبه من مبان وخدمات وتجمعات سكنية، وشبكة طرق ومواصالت تربط بين األنحاء المختلفة، وشبكة بنية تحتية من 

 كهرباء وطاقة ومياه واتصاالت وغيرها.
 ادارة وحوكمة المؤسسات 

نسمة. حيث يشكل  4600كم الى الغرب من مدينة سلفيت، ويبلغ عدد سكان البلدة ما يقارب  20ديربلوط على بعد تقع بلدة 
، وهي من المناطق المهمشة التي يحيطها  االستيطان من 1967االحتالل التهديد االكبر لبلدة ديربلوط النها تقع على حدود عام  

ومـن الشرق مستعمرة عالـي زهاف ومستعمرة بدوئيـل، ومن الجنوب هناك ثالث جهات )من الغرب جدار الفصل العنصري، 
 جدار مقترح يهدد اراضي البلدة والطريق الذي يؤدي الى مدينة رام اهللا(.

يتواجد أقرب مركز للشرطة الفلسطينية في بلدة بديا، ويتوفر في البلدة عيادة حكومية وتتوقف الخدمات الصحية في البلدة بعد الدوام 
 رسمي مباشرة، مما يؤدي الى خطورة الوضع الصحي والحاجة لالنتقال الى اقرب مركز صحي يتواجد في بلدة بديا.ال
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 البرامج التنموية .4

البرامج التنموية،  -دافألها -ة ضيلقافة وفمصورة لبم ت، ةيولوألذات اة يوتنملاا ياضلقق افددة ومحلاة يوتنملداف األهعلى ا بناء
 والتي تشمل تحديد المكونات الرئيسيةلكل برنامج، كالتالي:
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مجال البيئة 
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 المشاريع التنمويةومكوناتها/البرامج 
 

  :والمواصالت                 تطوير شبكة الطرقاسم البرنامج  ( رقم البرنامجIS/01) 
 

  : المقدمة 
هو مدخل بحالة جيدة، ويربط ويوجد لبلدة دير بلوط مدخالن رئيسيان معبدان: أحدهما من الجهة الشرقية باتجاه كفر الديك 

البلدة من الجهة الشمالية بشارع معبد باتجاه بلدة رافات لكنه بحاجة الى اعادة تأهيل، وكذلك يوجد مدخل ترابي للبلدة من 
 . تعبيد كاملالى غير معبد وبحاجة وهو  الجهة الشمالية باتجاه رافات

ربط البلدة بمدينة تعمومي مواصالت  وطوجد خطوت ،فة الغربيةضتتمتع بلدة دير بلوط بشبكة مواصالت تربطها مع مدن ال
ل ان البلدات المجاورة مثل رافات تعتمد على شبكة مواصالت بلدة دير بلوط للتنق كماأريحا،  مدينةنابلس ومدينة رام اهللا و
 وقضاء حوائجهم اليومية.

ومنها ما هو بحاجة الى  ،يوجد في بلدة دير بلوط شبكة طرق داخلية منها ما هو معبد وبحالة جيدة ولكنه بحاجة الى صيانة
 أمتار. 8-4ق الداخلية حيث تتراوح عروض الشوارع من رإعادة تأهيل كامل. لكن تعاني البلدة من ضيق الط

في لها الطرق كما هو مخطط هذه من العديد من التعديات على حرم الطرق وعدم االلتزام بعرض  دير بلوط كما تعاني بلدة  
 المخطط الهيكلي للبلدة.

 
 النتائج المتوقعة : 

 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 كم25 كم22  طول الطرق المعبدة  وبحالة جيدة ضمن المخطط الهيكلي
 كم25 كم22 بحاجة الى صيانة ضمن المخطط الهيكليطول الطرق المعبدة والتي 

 كم15 كم10 (C)منطقةطول  الطرق الزراعية المفتوحة 
 20 5 عدد إشارات المرور االرشادية

 
 اربع سنوات. للبرنامج:مدة التنفيذ المتوقعة 

 نسمة. 4600سكان البلدة وعددهم  المستفيدين: كافةالفئات المستهدفة وعدد 
 
 
 
 

 التقديرية/ دوالر التكلفة  المكونات
$ 

 دوره )اداري اسم الشريك
 فني(و ماليو



م
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    ، وتشمل:وإنشاءات . بنية تحتية1

 صندوق البلديات 1,000,000  .طرق داخليةوتعبيد إعادة تأهيل  •
 وزارة الحكم المحلي

 وزارة األشغال

 مالي وإداري

/ وزارة األشغال 500,000 .طرق زراعيةوتأهيل  شق  •
 وزارة الزراعة 

 فني

وضع اشارات وشواخص مرورية  •
 عند المنعطفات الخطرة. خصوصا

 مالي وإداري صندوق البلديات 30,000

تجهيزات وتطوير مؤسسي ) . بناء قدرات2
أنظمة عمل إدارية ومالية  ،ومستلزمات مادية

 (وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب
 وتشمل:

   

    
    وتطوير، وتشمل:بحث دراسات و. 3

لقاء مجتمعي لدراسة رضا الناس عن  •
خدمات الطرق ومشاركتهم في اتخاذ 

 .القرار

 مالي وفنيواداري  البلدية 500

    التكلفة االجمالية
    المتوفر منها



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  WS-01)رقم البرنامج )                     ه: اسم البرنامج: تحسين حالة شبكة الميا
  :المقدمة 
 

الخط الناقل . تعتمد البلدة في المياه على الجانب االسرائيلي )مكيروت ( حيث تتوفر المياه بشكل دائم وال يوجد انقطاع فيها
 بينما نسبة الفاقد تتراوح ان حيث  ،هيلأللشبكة بحالة جيدة، ولكن الشبكة القائمة قديمة ومهترئة وبحاجة الى اعادة ت المزود

 %( مما يتسبب في انخفاض الضغط في الشبكة.40-30%)
 في بعض البيوت. االمطارمياه آبار لجمع توفر تكما و ا،بعكمترا م 200سعة بيوجد في البلدة خزان ماء 

 
 
 
 
 

 المتوقعة:  جالنتائ 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 كم 40 كم  25 طول شبكة المياه القائمة 
 %100 %100 المناطق المخدومة بشبكة المياه 

 1000  750 عدد المشتركين 
 جيدة  ضعيفة  حالة الخطوط الرئيسية 
 جيدة  ضعيفة  حالة الخطوط الفرعية 

 %15 %40 نسبة الفاقد



 سنوات  3التنفيذ المتوقعة للبرنامج: مدة 
 نسمة.  4600وعددهم الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة سكان البلدة 

 :مكونات البرنامج 
 التقديرية/دوالرالتكلفة  المكونات

$ 
دوره )اداري، مالي،  اسم الشركاء 

 وفني(
    ت، وتشمل:ءا. بنية تحتية وإنشا1
  سلطة المياه الفلسطينية  1,000,000 تاهيل شبكة المياه القائمة 

ANERA /USAID  
KFW  

 مالي واداري 

  سلطة المياه الفلسطينية  300,000 كوب  500انشاء خزان مياه سعة 
ANERA /USAID  

KFW  

 مالي واداري 

  مالي وفني واداري البلدية  10,000 المياه الصيانة المستمرة لشبكة 

  تركيب عدادات مسبقة الدفع لتقليل
 الفاقد. 

 الفلسطينيةسلطة المياه  100,000
 وزارة الحكم المحلي 

 مالي وفني واداري
 
 

    ، وتشمل:وتطوير مؤسسي . بناء قدرات2
  مالي وفني واداري  سلطة المياه الفلسطينية  5,000 تأهيل فنيين لصيانة الشبكة 
    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و. 3

    
    التكلفة االجمالية

 من المجتمع المحليمساهمة وتبرعات   المتوفر منها

 (.AGR/01رقم البرنامج )البرنامج: ضعف االهتمام بالزراعة               اسم  •

 المقدمة : •
تتميز بلدة دير بلوط بوجود التنوع الزراعي على مستوى األشجار أو الخضروات أو المحاصيل الحقلية وذلك نظرا  

األجداد، حيث أن المصدر األساسي لمياه الري هو من مياه لخصوبة تربتها وبسبب المهارات المكتسبة تاريخيا من 
فيعتبر إنتاج الخضار والبقوليات باستخدام نظم  ،األمطار المتساقطة في فترة الشتاء. أما على مستوى التنوع الزراعي

يف. أما على الزراعة المروية في الشتاء من النشاطات الزراعية السائدة في البلدة، وهي متوفرة في فصل الشتاء والص
وهي بشكل عام توفر االحتياج العام  ،صعيد الزراعة البعلية، فتعتبر شجرة الزيتون من أهم المصادر المتوفرة في البلدة

لألمن الغذائي األسري، وهنالك فائض من الزيت يباع على المستوى المحلي في العديد من السنوات. وتلعب شجرة 
 القتصادي للعديد من األسر في البلدة.الزيتون دورا مهما على صعيد الدخل ا



على صعيد المحاصيل الحقلية، يوجد في بلدة دير بلوط سهل كبير يتم االعتماد عليه في الزراعة باستخدام مياه األمطار، 
 األهالي من بناء اآلبار من قبل سلطات االحتالل أدى الى استخدام األراضي فقط في موسم واحد.  منعكما ان 

 : توقعةالنتائج الم •
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 جيد جدا ضعيف استغالل األراضي والمساحات المختلفة في الزراعة
 سنتانالتنفيذ المتوقعة للبرنامج: مدة 

 .نسمة 4600وعددهم الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة سكان البلدة 

 مكونات البرنامج: •
 التقديرية/ دوالرالتكلفة  المكونات

$ 
 فنيو ماليو اداري اسم الشركاء 

ت، ءا. بنية تحتية وإنشا1
 وتشمل:

   

 فنيو ماليو اداري الزراعة وزارة 100,000 زراعية ابار حفر •

 فنيو ماليو اداري البلدية 500 الخنازير مكافحة •

مديرية  1,000 األشجارو االشتال توفير •
 الزراعة/البلدية

 فنيو ماليو اداري

. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، 2
 وتشمل:

   

 فنيو ماليو اداري البلدية 1,000 زراعية لجنة تشكيل •

بحث وتطوير، دراساتو. 3
 وتشمل:

   

 أساليب في توعوية دورات •
 الزراعية اآلفات مكافحة

 فنيو ماليو اداري البلدية 500

    التكلفة االجمالية
 المجتمع المحليمساهمة وتبرعات من   المتوفر منها

  رقم البرنامج )البرنامج: تحسين حالة شبكة الكهرباء               اسم(ELE-01. 
    : المقدمة 

كانت دير بلوط  ،1979في عام   .كم 4 طولهاتمتد القرية على مسافة و نسمة 4600يبلغ عدد سكان قرية دير بلوط 
، 1995أن تأسست بلدية دير بلوط في عام  إلىتتغذى بالكهرباء عن طريق مولدات ديزل تدار من خالل المجلس القروي 

تقدم  الى، مما ساهم في تطور وازدهار البلدة واإلسرائيليةحيث قامت البلدية بربط شبكة البلدة مع شركة الكهرباء القطرية 
وفي  .في هذه البلدةاطنين لصناعة الخفيفة والزراعة ومجاالت أخرى تشكل مصدر دخل للموفي مجاالت متعددة منها ا



عدادات دفع مسبق، مما ساهم في تمكين البلدية من تحصيل الديون  إلىقامت البلدية بتغيير عدادات الكهرباء  2008عام 
 .كم  25الي ويبلغ طول شبكة الكهرباء حو .المتراكمة على المواطنين في قطاع الكهرباء

 المتوقعة جالنتائ : 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 800 600 عدد اشتراكات الكهرباء 
 %7 %20 نسبة الفاقد في الشبكة 

نسبة المناطق المخدومة بخدمة 
 % بدون مشاكل 100 %100 الكهرباء 

 
 سنةالتنفيذ المتوقعة للبرنامج: مدة 

 نسمة.  4600وعددهم الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة سكان البلدة 
 :مكونات البرنامج 

 التكلفة التقديرية/دوالر المكونات
$ 

دوره )اداري، مالي،  اسم الشركاء 
 وفني(

    ت، وتشمل:ءا. بنية تحتية وإنشا1
  توسعة شبكة الكهرباء الرئيسية في

 البلدة 
 سلطة الطاقة/ البلدية  320,000

 ن )قطاع خاص(ومستثمر
 مالي وفني واداري 

  تركيب محول واعادة توزيع المحوالت
 القائمة 

 سلطة الطاقة/ البلدية  200,000
 

 مالي وفني واداري

  سلطة الطاقة/ البلدية  50,000 استبدال خطوط الضغط المخفض 
 

 مالي وفني واداري

  مالي وفني واداري البلدية 10,000 الكهرباءالصيانة المستمرة لشبكة 

    ، وتشمل:وتطوير مؤسسي . بناء قدرات2
  مالي وفني واداري سلطة الطاقة/ البلدية  3,000 تدريب طاقم فني متخصص 
    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و. 3
  مالي وفني واداري البلدية   3,000 دراسة لتوزيع احمال الشبكة 

    االجماليةالتكلفة 
 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي  المتوفر منها

 
 
 تحديث المخطط الهيكلي:  اسم البرنامج                        ( رقم البرنامجMP/01.) 
  :المقدمة 



االعتراضات وذلك لدراسة  2014تم اعداد المخطط الهيكلي من قبل مهندسي وزراة الحكم المحلي وبلدية دير بلوط في العام 
دونما " ضمن  740المقدمة عليه ومراجعتها قبل المصادقة عليه من مجلس التنظيم االعلى، حيث تبلغ مساحة المخطط الهيكلي 

ما يسمى بالمنطقة)ب( ، وهو بحاجة الى تعديل واعادة دراسة للوضع القائم بسبب وجود الكثير من التعديات عليه، وبسبب 
 ة التسوية في البلدة.المخرجات المتوقعة من عملي

 :النتائج المتوقعة  •
   

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 %10 %3.70 + ب أ سكن نسبةاراضي

 1 0 مشروع تسوية األراضي 
 1 0 ترقيم وتسمية للشوارع 

 1 0 صناعية منطقة وجود عدم
 المواطنين واعتداء البناء عشوائية

 0 1 العام الحق على

 سنتان للبرنامج:مدة التنفيذ المتوقعة  •

 نسمة، ومستثمرون خارجيون. 4600سكان البلدة وعددهم  المستفيدين: كافةالفئات المستهدفة وعدد  •

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

 وفني(
    ، وتشمل:وإنشاءات . بنية تحتية1

 مالي وفني وزارة الحكم المحلي 60,000 المخطط الهيكلي ثتحدي •

 مالي وفني واداري البلدية  350,000 البدء بمشروع تسوية االراضي  •

    
تجهيزات وتطوير مؤسسي ) . بناء قدرات2

أنظمة عمل إدارية ومالية  ،ومستلزمات مادية
 وتشمل: (وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

   

 اداري وفني البلدية - الهندسي في عملية التخطيطمشاركة القسم  •

)محام لحل مشاكل  تعيين مستشاريين •
 الترخيص واالعتداءات(

 مالي وفني واداري البلدية 4,000

    ، وتشمل:ربحث وتطويدراسات و. 3
 مالي وفنيواداري  البلدية 5,000 مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط

    التكلفة االجمالية
    المتوفر منها



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 .SW/01)رقم البرنامج ): إعادة تاهيل مكب النفايات              البرنامجاسم 
  : المقدمة 

تعاني بلدة دير بلوط من نقص في العديد من الخدمات، حيث أنها تعاني من العديد من المشاكل البيئية سواء جراء النفايات 
  مخلفات معاصر الزيتون وغيرها.الصلبة او المياه العادمة أو من 

اإلمكانيات. يوجد موقع دفن في نقص لتتم عملية إدارة خدمة النفايات الصلبة بصعوبة بسبب وجود العديد من المعيقات وو
تنتشر والمحيطة.  البيئة ديخلو من تقنيات الدفن المناسب مما يسبب مشكالت تهدوالنفايات في المنطقة الغربية من البلدة 

جمع النفايات في شوارع دير بلوط بعدد قليل وهناك حاجة لزيادتها، كما تتوفر سيارة لجمع النفايات من شوارع البلدة  تياحاو
 بمعدل ثالث مرات اسبوعيا".تعمل 

 

 المتوقعة جالنتائ : 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 جيد جدا ضعيفة إدارة المكب الحالية
 120 80 عدد الحاويات

 سنة واحدة.التنفيذ المتوقعة للبرنامج: مدة 
 نسمة.  4600وعددهم الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة سكان البلدة 

 مكونات البرنامج: •
 التكلفة التقديرية/دوالر المكونات

$ 
دوره )اداري، مالي،  اسم الشركاء 

 وفني(
    ت، وتشمل:ءا. بنية تحتية وإنشا1



إعادة تأهيل المكب الحالي بالتعاون  •
 مجلس الخدمات المشترك.مع 

 مالي واداري وفني ونمانح 20,000

 مالي واداري البلدية  16,000 زيادة عددالحاويات في البلدة   •

، وتطوير مؤسسي . بناء قدرات2
 وتشمل:

   

 تنظيم إدارة مكب النفايات بالتعاون •
  مع مجلس الخدمات المشترك 

 مالي وفني واداري البلدية 1,000

    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و. 3
    

    التكلفة االجمالية
 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي  المتوفر منها

 

 

 (.HE/01الخدمات الصحية                       رقم البرنامج ) تطوير اسم البرنامج: •

 مقدمة:ال •
الطبية للمواطنين منذ أكثر من اربعين عاما أسوة بباقي البلدات للتخفيف عن المواطنين، وكانت تقدم عيادة دير بلوط الخدمات 

م تم 24/3/2005ومكونة من غرفتين وحمام ومطبخ وصالة انتظار صغيرة. وفي  2م 50العيادة مقامة على أرض مساحتها 
الث غرف ووحدة صحية وغرفة صرف أدوية وصالة االنتقال من العيادة القديمة الى عيادة جديدة أكبر مساحة مكونة من ث

 2م140تم التبرع بجناح اضافي للعيادة بمساحة  25/1/2012انتظار، حيث جهزت العيادة بأثاث وأجهزة حديثة. وفي 
الرعاية وتقدم العيادة ألهل البلدة مجموعة خدمات من أهمها العيادة العامة و للمواطنين. اتهخصص للمختبر الذي يقدم خدم

 .ألولية والنسائيةا

 : النتائج المتوقعة •
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 ساعة  24 1 مختبروجود 
 ساعة  24 1 طبيب بدوام كامل

 7 5 أيام طبية 
 1 0 دورات اسعاف اولي

 انالتنفيذ المتوقعة للبرنامج: سنتمدة 
 .نسمة 4600وعددهم  الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة سكان البلدة

 مكونات البرنامج: •



التكلفة  المكونات
 التقديرية/دوالر

$ 

 ماليودوره )اداري  اسم الشركاء 
 فني(و

    ت، وتشمل:ءا. بنية تحتية وإنشا1

 واداري ماليوفني  وزارة الصحة  18,000 تأثيث مختبر اولي •

، وتطوير مؤسسي . بناء قدرات2
 وتشمل:

   

 اداري ومالي وزارة الصحة 5,000 مختبر يتعيين فني •

تنظيم أيام طبية وعمل دورات  •
 اسعاف اولي

 اداري ومالي البلدية 1,000

    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و. 3

رضا االهالي عن دراسة  •
مستوى الخدمات الصحية 

 المقدمة من قبل المركز الصحي

 البلدية 500
 

 ماليو اداري وفني

    التكلفة االجمالية
 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي  المتوفر منها

 
  :البيئة التعليمية والثقافيةاسم البرنامج  :                       ( رقم البرنامجED/01.) 

 :مقدمة ال •
من جوانب الحياة المختلفة، وقديما كان أهالي البلدة يدرسون في الكتاتيب،  وكان النمط  امهم ايعتبر التعليم في البلدة جانب

حيث كانت نسبة المتعلمين قليلة في  السائد في التعليم هو تعليم القراءة والكتاب والحساب وحفظ أجزاء من القران الكريم،
لمرحلة اإلعدادية، وبعدها يقوم الراغب  بإتمام تعليمه تأسست أول مدرسة في دير بلوط وكانت فقط ل 1951وفي عام البلدة. 

وكان في داخل الغرفة  ابالذهاب إلى القرى المجاورة الستكمال تعليمه وخاصة إلى كفر الديك، حيث كان عدد المعلمين محدود
 أكثر من مجموعة واحدة أي أكثر من صف داخل غرفة واحدة.

 :النتائج المتوقعة  •
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 4 0 صيانة مدارس الذكور واالناث
وجود قاعة متعددة االغراض في 

 1 0 المدارس  

 سنتان للبرنامج:مدة التنفيذ المتوقعة  •

 ، ومستثمرون خارجيون.4600سكان البلدة وعددهم  المستفيدين: كافةالفئات المستهدفة وعدد  •

 مكونات البرنامج: •



/ التكلفة التقديرية المكونات
 $دوالر 

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك
 وفني(

    ، وتشمل:وإنشاءات . بنية تحتية1

بناء طابق اضافي لمدرسة الذكور  •
 الثانوية 

وزارة التربية  100,000
 والتعليم 

 مالي وفني

وزارة التربية  80,000 الموجودة المرافق العامة للمدارس  صيانة •
 والتعليم 

 مالي وفني

تجهيزات وتطوير مؤسسي ) قدرات. بناء 2
أنظمة عمل إدارية ومالية  ،ومستلزمات مادية

 (وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب
 وتشمل:

   

تعزيز دور مجلس أولياء األمور  •
 المشترك

 مالي وفني واداري البلدية 2,000

    
    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و. 3

 دراسة رضا األهالي عن مستوى التعليم •
 والخدمات المدرسية خالل ورشة عمل

 اداري ومالي وفني البلدية 1,000

    التكلفة االجمالية
    المتوفر منها

 

 تعزيز موارد البلدية: اسم البرنامج •

 المقدمة :  •
مرحلة  بلوط من البلدات األولى التي حصلت على تصنيف بلدية من وزارة الحكم المحلي، مما جعلها تنتقل الى تعتبر بلدة دير

جديدة في ظل التغيرات من مجلس قروي الى بلدية، وخصوصا" من حيث التزامات البلدية بتوفير الموظفين الالزمين ضمن األقسام 
 المتعارف عليها في نظام البلديات.

واستخدام لكن ما زالت البلدية بحاجة الى تطوير وتحديث العمل ضمن نطاق أوسع الستيعاب كافة األقسام لهذه المستجدات، 
وتعتبر الحوكمة أمرا" اساسيا" في نجاح العمل داخل المؤسسة، وذلك من  .التكنولوجيا في تقديم الخدمات بشتى أنواعها للمواطنين

 م األداء في العمل داخل المؤسسة.ومن أجل تطوير عملية تقيي ،أجل توفير النزاهة والشفافية

 :النتائج المتوقعة •
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0 مشاريع استثمارية للبلدية
 جيد  قليل  زيادة تحصيل ديون من المواطنين



 

 مكونات البرنامج: •
 

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

    ، وتشمل:وإنشاءات . بنية تحتية1

 وزارة التربية والتعليم 250,000 تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة •
   البلديةو

 اداري ومالي وفني 

  البلدية  الحكم المحلي/ 5,000 تطوير وتحسين نظام الجباية في البلدية •

تجهيزات وتطوير مؤسسي ) . بناء قدرات2
أنظمة عمل إدارية ومالية  ،ومستلزمات مادية

 وتشمل: (وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

   

    
    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و. 3
    

    التكلفة االجمالية
    المتوفر منها

 

  :االهتمام بالثقافة واحياء البلدة والفنون 

  :المقدمة 
تفتقر بلدة دير بلوط للمؤسسات الثقافية المختلفة بشكل وكم. 20تقع قرية دير بلوط الى الغرب من مركز المدينة )سلفيت( على بعد  

 . فاعلة في مجاالتها مثل نادي الطفلالغير  على ناد ثقافي رياضي اجتماعي، وعلى عدد من المؤسساتفقط عام، حيث تحتوي 
وهؤالء  ،والدبكة الشعبيةوالتطريز  يوجد في البلدة عدد من هواة الكتابة والتأليف وعدد من الموهوبين في مجاالت أخرى كالرسمو

 خذ بايديهم وينمي مواهبهم وابداعاتهم.أاالشخاص بحاجة الى من ي

 

 المتوقعة:  جالنتائ •
 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 1 0 وجود مكتبة عامة

   
 

 :البرنامجمكونات  •



 

 التكلفة التقديرية/دوالر المكونات
$ 

دوره )اداري، مالي،  اسم الشركاء 
 وفني(

    ت، وتشمل:ءا. بنية تحتية وإنشا1

 فني ومالي واداري وزارة الثقافة  البلدية/ 200,0000 انشاء مكتبة عامة  •

    ، وتشمل:وتطوير مؤسسي . بناء قدرات2
    
    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و. 3
    

    التكلفة االجمالية
 المحليمساهمة وتبرعات من المجتمع   المتوفر منها

 

 .IN-CO-01)رقم البرنامج )لتجارة في البلدة    البرنامج: تطوير قطاع الصناعة وااسم  •

 المقدمة :  •
تعد الصناعة والحرف في دير بلوط من اكثر المجاالت التي يتم االعتماد عليها تماشيا مع احتياجات ومتطلبات المواطنين. وتتوزع  

في دير بلوط العديد من المنشآت الصناعية والحرف اليدوية المتوسطة والتي تتركز على اطراف البلدة. ويتم داخل هذه المصانع 
واطني هذه البلدة الطيبة. حاليا يالحظ نمو ملموس في القطاع الصناعي في البلدة، حيث تم خالل توفير فرص عمل لموالورش 

السنوات االخيرة اقامة عدد من المصانع والورش الحرفية التي تساهم في خلق فرص العمل وزيادة الدخل، وتعتمد البلدة على أكثر 
 لشايش وأيضا مشاغل الخياطة.األعمال في منشآت  المناجر ومصانع الطوب ومصانع حجر ا

 .ال يوجد في دير بلوط  منشآت صناعية ضخمة وكبيرة، ولكن بها عدد ال بأس به من الصناعات الحرفية

 : المتوقعة جالنتائ •
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 120 90 عدد المحالت التجارية

 1 0 عدد المنشات الصناعية الضخمة 
 سنة 16-4 التنفيذ المتوقعة للبرنامج: مدة 

 نسمة.  4600وعددهم الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة سكان البلدة 

 مكونات البرنامج: •
 التكلفة التقديرية/دوالر المكونات

$ 
مالي ودوره )اداري  اسم الشركاء 

 وفني(
    ت، وتشمل:ءا. بنية تحتية وإنشا1

 ونمستثمرون محلي 1,000,000لتشجيع بناء انشاء منطقة صناعية  •
 والبلدية

 مالي وفني واداري



  .المصانع الكبيرة

 مالي وفني واداري االغاثة الزراعية 200,000 مشروع تدوير النفايات  •

 ونمستثمرون محلي 500,000 انشاء مصنع مخلالت  •
 والبلدية

 مالي وفني واداري

، وتطوير مؤسسي . بناء قدرات2
 وتشمل:

   

    
    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و. 3
    

    التكلفة االجمالية
 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي  المتوفر منها

 (.W&Y/01رقم البرنامج )            الشباب والمراة في المجتمعاسم البرنامج:  •

 المقدمة:  •
يوجد في دير بلوط عدد من الجمعيات والمراكز التي تعنى بقضايا المرأة والطفل منها  نادي الشباب الرياضي ونادي الطفل 

رجال، وهي  5امرأة و 16وتضم  11/5/2016ومركز رعاية أمومة وطفولة وجمعية االبداع التعاونية التي تاسست في 
ت تثقيفية وتوعوية للنساء واالطفال والمزراعين، وتقدم عددا من تهتم بالمجال الزراعي والحرفي وتقوم بعمل دورا

 المشاريع االقتصادية لعدد من المواطنين . 
وهي:  روضة  سنوات( مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم 5_3رياض أطفال للعمر من ) 5يوجد في دير بلوط كما 

باب الحارة وروضة براعم فلسطين النموذجية وروضة في  رياحين الجّنة الّنموذجية و روضة مهند الّنموذجية وروضة
مربيات وهذه  3تعمل فيها و ( طفال25مدرسة بنات دير بلوط االساسية،  وكما يوجد حضانة واحدة مرخصة لديها )

حيث يوجد ما ال يقل عن ثالث  لوضع أبنائهم في حضانات عشوائية، يلالذا يضطر بعض األه ،الحضانة غير كافية
 وال حتى حديقة عامة.  همنتز يوجد مركز جيم خاص للنساء، وال يوجد أي ملعب اوكما ومنزلية غير مرخصة. حضانات 

 : النتائج المتوقعة •
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0 هيل المالعب أت
مشاركة الشباب في األنشطة 

 1 0 المجتمعية 

 1 0 الناديتأهيل 
 1 0 انشاء جمعية نسوية

 اربع سنواتالتنفيذ المتوقعة للبرنامج: مدة  •

 .نسمة 4600وعددهم الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة سكان البلدة  •

 مكونات البرنامج: •



 التكلفة التقديرية/دوالر المكونات
$ 

دوره )اداري، مالي،  اسم الشركاء 
 وفني(

    ت، وتشمل:ءا. بنية تحتية وإنشا1

المجلس األعلى للشباب  50,000 هيل الملعب القائم وتعشيبه أت •
 اجانب ونوالرياضة/ممول

 واداري ماليوفني 

    ، وتشمل:وتطوير مؤسسي . بناء قدرات2

عمل أنشطة رياضية ثقافية واجتماعية  •
 لكال الجنسين

النادي مع المجلس  5,000
 األعلى للشباب

 ومالياداري 

 اداري ومالي النادي -- الناديدمج النساء في عضوية  •

 فنيومالي واداري  البلدية 2,000 انشاء جمعية نسوية •

    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و. 3

ورشة عمل بأهمية دور المرأة في  •
 المجتمع

 فنيومالي واداري  البلدية 1,000

    التكلفة االجمالية
 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي  المتوفر منها

 .E-MUNI/01)رقم البرنامج )البرنامج: العمل على التطوير المؤسسي للبلدة   اسم  •

 المقدمة :  •

تعتبر بلدة دير بلوط من البلدات األولى التي حصلت على تصنيف بلدية من وزارة الحكم المحلي، مما جعلها تنتقل الى مرحلة 
حيث التزامات البلدية بتوفير الموظفين الالزمين ضمن جديدة في ظل التغيرات من مجلس قروي الى بلدية، وخصوصا" من 

 األقسام المتعارف عليها في نظام البلديات.
لكن ما زالت البلدية بحاجة الى تطوير وتحديث العمل ضمن نطاق أوسع الستيعاب كافة األقسام لهذه المستجدات، واستخدام 

عتبر الحوكمة أمرا" اساسيا" في نجاح العمل داخل المؤسسة، وذلك التكنولوجيا في تقديم الخدمات بشتى أنواعها للمواطنين. وت
 من أجل توفير النزاهة والشفافية، ومن أجل تطوير عملية تقييم األداء في العمل داخل المؤسسة.

 : المتوقعة جالنتائ •
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0 نظام الكتروني
 سنوات . 3التنفيذ المتوقعة للبرنامج: مدة 

 ( مواطن/ة 4600الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة سكان البلدة )

 مكونات البرنامج: •
التكلفة  المكونات

 التقديرية/دوالر
دوره )اداري، مالي،  اسم الشركاء 

 وفني(



$ 
    ت، وتشمل:ءا. بنية تحتية وإنشا1

صندوق البلديات  60,000 مركز خدمة جمهور  •
 والبلدية 

 اداري ومالي وفني 

صندوق البلديات  50,000 عمل نظام الكتروني للبلدية •
 والبلدية 

 اداري ومالي وفني 

    ، وتشمل:وتطوير مؤسسي . بناء قدرات2

تدريب طواقم البلدية على النظام  •
 االلكتروني

 مالي وفني واداري صندوق البلديات 4,000

    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و. 3
    

    التكلفة االجمالية
 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي  المتوفر منها

 

  رقم البرنامج )               البرنامج: التعاون مع البلديات المجاورة اسم(JS-01 

 :المقدمة 
يشكل ونسمة.  4600كم الى الغرب من مدينة سلفيت، ويبلغ عدد سكان البلدة ما يقارب  20على بعد  بلوط ديرتقع بلدة 

االستيطان  يحيطها وهي من المناطق المهمشة التي ،1967بلوط النها تقع على حدود عام   االحتالل التهديد االكبر  لبلدة دير
مستعمرة عالـي زهاف ومستعمرة بدوئيـل، ومن  من ثالث جهات )من الغرب جدار الفصل العنصري، ومـن الشرق

 الجنوب هناك جدار مقترح يهدد اراضي البلدة والطريق الذي يؤدي الى مدينة رام اهللا(.
وتتوقف الخدمات الصحية في البلدة بعد  ،يتواجد أقرب مركز للشرطة الفلسطينية في بلدة بديا، ويتوفر في البلدة عيادة حكومية

يتواجد في وهو الذي رة، مما يؤدي الى خطورة الوضع الصحي والحاجة لالنتقال الى اقرب مركز صحي الدوام الرسمي مباش
 بلدة بديا.

 المتوقعة جالنتائ : 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0 وجود مركز دفاع مدني 
 1 0 وجود مركز اسعاف وطوارئ 

 سنة 16-4 التنفيذ المتوقعة للبرنامج: مدة 
 ( مواطن/ة 4600الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة سكان البلدة )

 مكونات البرنامج: •
 التكلفة التقديرية/دوالر المكونات

$ 
مالي ودوره )اداري  اسم الشركاء 

 وفني(



    ت، وتشمل:ءا. بنية تحتية وإنشا1

بناء مركز صحي يخدم البلدة  •
 والبلدات والقرى المجاورة

الصحة /  وزارة 250,000
 البلدية

 

إنشاء مقر للدفاع المدني بالتعاون  •
 مع البلدات والقرى المجاورة 

300,000 USAID  البلدية /  

، وتطوير مؤسسي . بناء قدرات2
 وتشمل:

   

    
    بحث وتطوير، وتشمل:دراسات و. 3
    

    اإلجماليةالتكلفة 
 المحليمساهمة وتبرعات من المجتمع   المتوفر منها

  رقم البرنامج ) شبكة صرف صحي      لالبرنامج: عماسم(SS-01 
  : المقدمة 

من وهذه الحفر تبنى عشوائيا" مما يزيد  ،ال يوجد شبكة صرف صحي في البلدة وانما يعتمد السكان على الحفر االمتصاصية
ويتم التخلص من مياه هذه الحفر  .المياه الجوفيةهذه الحفر النها غير صماء وبالتالي تعمل على تلويث بتلويث البيئة المحيطة 

 بشكل عشوائي في االراضي الزراعية مما يعمل على تلويث المزروعات القريبة منها. وتفريغهاعن طريق تنكات نضح 
 ةواالستفاد ،وعليه فان التجمع بحاجة الى مشروع صرف صحي للتخلص من هذه الحفر ومعالجة المياه العادمة بطرق علمية

 ن المياه المعالجة في الزراعة.م
القوارض والحشرات وخاصة البعوض، حيث تقوم بلدية دير بلوط  ثرتسهم المياه العادمة في نمو االعشاب الضارة وتكا

البعوض وبمساعدة مديرية صحة سلفيت بمكافحة تلك االفات من خالل تخصيص االيدي العاملة والرش الدوري لتقليل مخاطر 
 والبيئة المحيطة.على المواطنين 

 : المتوقعة جالنتائ •
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

نسبة المناطق المخدومة بشبكة صرف 

 صحي
0 1 

 2 1 عدد سيارات النضح
 سنة 16-4 التنفيذ المتوقعة للبرنامج: مدة 

 نسمة.  4600وعددهم الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة سكان البلدة 

 البرنامج:مكونات  •
دوره )اداري، مالي،  اسم الشركاء  التكلفة التقديرية/دوالر المكونات

 وفني(



    ت، وتشمل:ءا. بنية تحتية وإنشا1

)مشروع األمن ونمانح 200,0000 شبكة صرف صحيإنشاء  •
 المائي(

 وفنيمالي وإداري 
 

    ، وتشمل:وتطوير مؤسسي . بناء قدرات2
    
    وتطوير، وتشمل:بحث دراسات و. 3

عمل دراسات وأبحاث لشبكة الصرف  •
 الصحي

)مشروع األمن ونمانح 40,000
 المائي(

 فني ومالي وإداري

    اإلجماليةالتكلفة 
 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي  المتوفر منها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  



 خطط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

 خطة التنفيذ .1

 التنفيذ الرباعيةخطة -
 خطة التنفيذ السنوية-
 

 مخطة المتابعة والتقيي .2
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التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 خطة
 بمكون البرنامج/المشروع حس تصنيف

 توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 اريعمشمكونات البرامج/الالجهة المرشحة لتمويل 

 المضمونة والمحتملة فقط 

 الهيئة المحلية الصرف السنوي
غير الهيئة 

 /الشريكغير الهيئة المحلية الهيئة المحلية /الشريكالمحلية

األو
 الثالثة الثانية لى

الرابع
 متمنى محتمل مضمون ة

حدد القسم 
 المعني

اسم 
 دورها الجهة

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

حدد 
 قيمة المساهمة الجهة

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ا
 

                

الطرق 
والمواصال
 ت

IS-01  إعادة تأهيل
وتعبيد طرق 

 داخلية

IS/01 

 الهندسة     األولى والثانية والثالثة والرابعة  1000

صندوق 
البلديات 
ووزارة 
الحكم 
 المحلي

اداري 
 ومالي وفني

  

صندوق 
البلديات 
ووزارة 
الحكم 
 المحلي

 كامل المشروع

الطرق 
والمواصال
 ت

IS-01  شق  وتأهيل
 طرق زراعية

IS/02 
 الهندسة     األولى والثانية والثالثة والرابعة 500

االغاثة 
 الزراعية

اداري 
 ومالي وفني

  
االغاثة 
 الزراعية 

 كامل المشروع

الطرق 
والمواصال
 ت

IS-01  وضع اشارات
وشواخص 

مرورية 
عند  خصوصا

المنعطفات 
 الخطرة.

IS/03 

 الهندسة     االولى والثانية  30

صندوق 
البلديات 
ووزارة 
الحكم 
 المحلي

اداري 
 ومالي وفني

  

صندوق 
البلديات 
ووزارة 
الحكم 
 المحلي

 كامل المشروع

الطرق 
والمواصال
 ت

IS-01  لقاء مجتمعي
لدراسة رضا 

الناس عن 
خدمات الطرق 
ومشاركتهم في 

 اتخاذ القرار

IS/04 

 الهندسة     االولى 0.5
دير بلدية 

 بلوط 
اداري 

 ومالي وفني
  

دير بلدية 
 بلوط 

500 

 المياه
WS-01  تاهيل شبكة

 المياه القائمة
WS/01 1000 الثانية     لهندسة 

سلطة 
 المياه

اداري 
 كامل المشروع    ومالي وفني

انشاء خزان  WS-01 المياه
 500مياه سعة 
 كوب

WS/02 

 لهندسة     الثالثة 300

سلطة 
المياه/
ANER

A 

اداري 
 كامل المشروع    ومالي وفني

الصيانة  WS-01 المياه
المستمرة لشبكة 

 المياه

WS/03 
 المياه     والرابعة  الثالثة 10

دير بلدية 
 بلوط 

اداري 
 ومالي وفني

  
دير بلدية 

 بلوط 
10000 



تركيب عدادات  WS-01 المياه
مسبقة الدفع 
 لتقليل الفاقد.

WS/04 

 لهندسة     الثانية 100

سلطة 
 المياه

وزارة 
الحكم 
 المحلي 

اداري 
 ومالي وفني

 كامل المشروع   

تأهيل فنيي  WS-01 المياه
 لصيانة الشبكة

WS/05 

 المياه     الثانية 5

دير بلدية 
بلوط 

/سلطة 
 المياه

اداري 
 ومالي وفني

دير بلدية   
 بلوط 

5000 

 الكهرباء

ELE-01  توسعة شبكة
الكهرباء 

الرئيسية في 
 البلدة

ELE/01 

 الكهرباء       الثالثة 320

سلطة 
 الطاقة 
الممثلية 
 اليابانية

اداري 
   ومالي وفني

سلطة 
 الطاقة 
الممثلية 
 اليابانية

 كامل المشروع

تركيب محول  ELE-01 الكهرباء
وإعادة توزيع 
المحوالت 

 القائمة

ELE/02 

سلطة  الكهرباء     الثالثة 200
 الطاقة

اداري 
 ومالي وفني

سلطة   
 الطاقة

 كامل المشروع

استبدال خطوط  ELE-01 الكهرباء
الضغط 
 المخفض

ELE/03 
 الكهرباء     الثانية 50

سلطة 
 الطاقة

اداري 
 ومالي وفني

  
دير بلدية 

 بلوط
 كامل المشروع

الصيانة  ELE-01 الكهرباء
المستمرة لشبكة 

 الكهرباء

ELE/04 
  الكهرباء     األولى والثانية والثالثة والرابعة 10

اداري 
   ومالي وفني

دير بلدية 
 10000 بلوط

 تدريب طاقم ELE-01 الكهرباء
 فني متخصص

ELE/05 
  الكهرباء     األولى  3

اداري 
 ومالي وفني

  
دير بلدية 

 بلوط
3000 

دراسة لتوزيع  ELE-01 الكهرباء
 أحمال الشبكة

ELE/06 
  مكتب استشاري      األولى  3

اداري 
   ومالي وفني

دير بلدية 
 3000 بلوط

النفايات 
 الصلبة

SW/01  إعادة تأهيل
المكب الحالي 
بالتعاون مع 

مجلس الخدمات 
 .المشترك

SW/01 

  مجلس الخدمات      الثانية 20
اداري 

 ومالي وفني
  

دير بلدية 
 بلوط

 كامل المشروع



النفايات 
 الصلبة

SW/01  زيادة عدد
الحاويات في 

   البلدة

SW/02 
  الصحة      األولى والثانية والثالثة والرابعة 16

اداري 
   ومالي وفني

دير بلدية 
 16000 بلوط

النفايات 
 الصلبة

SW/01  تنظيم إدارة
مكب النفايات 
بالتعاون مع 
   مجلس الخدمات

SW/03 

اداري   الصحة      الثانية 1
 ومالي وفني

دير بلدية   
 بلوط

1000 

الصرف 
 الصحي

SS-01  إنشاء شبكة
 صرف صحي

SS/01 
 مانحين      الرابعة 2000

اداري 
 ومالي وفني

 كامل المشروع مانحين  

الصرف 
 الصحي

SS-01  عمل دراسات
وأبحاث لشبكة 

الصرف 
 الصحي

SS/02 

      الثانية 40
مكتب 
استشار
 ي 

اداري 
 ومالي وفني

استشارا
 ت

40,000  40,000 

            5608.5 المجموع الجزئي

جال
م

 
مية

تن
لي 
مح

د ال
صا

القت
ا

 

 الزراعة

AGR/01 أبار  حفر
 زراعية

AGR/01 

      الثالثة 100

وزارة 
الزراعة 
/االغاثة 
 الزراعية

اداري 
 ومالي وفني

  

وزارة 
الزراعة 
/االغاثة 
 الزراعية

100,000 

 الزراعة
AGR/01 مكافحة 

 الخنازير
AGR/02 

اداري  لبلدية      األولى 0.5
 ومالي وفني

 500 لبلدية  

 الزراعة
AGR/01 االشتال توفير 

 األشجارو
AGR/03 

      األولى 1
مديرية 
زراعة 
 سلفيت 

اداري 
 ومالي وفني

  
مديرية 
زراعة 
 سلفيت

1000 

 الزراعة
AGR/01 لجنة تشكيل 

 زراعية
AGR/04 

 البلدية       األولى 1
اداري 

 ومالي وفني
 1000 البلدية  

 الزراعة

AGR/01 توعوية دورات 
 أساليب في

 اآلفات مكافحة
 الزراعية
 
 

AGR/05 

 البلدية       األولى 5.
اداري 

 500 البلدية   ومالي وفني

            103 المجموع الجزئي



عية
تما

الج
ة ا

نمي
 الت

جال
م

 

البيئة 
التعليمية 
 والثقافية

ED/01  بناء طابق إضافي
لمدرسة الذكور 

 الثانوية

ED/01 
100      الهندسة 

وزارة 
 التربية

فني مالي 
   اداري

وزارة 
 100,000 التربية

البيئة 
التعليمية 
 والثقافية

ED/01  صيانة المرافق
العامة للمدارس 

 الموجودة

ED/02 
      االولى والثانية والثالثة والرابعة  80

وزارة 
 التربية

مالي 
 واداري

  
وزارة 
 التربية

80,000 

البيئة 
التعليمية 
 والثقافية

ED/01  تعزيز دور مجلس
أولياء األمور 

 المشترك

ED/03 
        الثانية 2

دعم 
 المدارس

 2000 البلدية 2000

البيئة 
التعليمية 
 والثقافية

ED/01  دراسة رضا
األهالي عن 

مستوى التعليم 
والخدمات 

المدرسية خالل 
 ورشة عمل

ED/04 

        الثانية 1
دعم 

 المدارس 
 1000 البلدية 1000

الخدمات 
 الصحية

HE/01  تأثيث مختبر
 أولي

HE/01 
      الثالثة 18

وزارة 
 الصحة

فني مالي 
 واداري

  
وزارة 
 الصحة

18.000 

الخدمات 
 الصحية

HE/01  تعيين فنيي
 مختبر

HE/02 
      الثانية 5

وزارة 
 الصحة

فني مالي 
   واداري

وزارة 
 8.000 الصحة

الخدمات 
 الصحية

HE/01  تنظيم أيام طبية
وعمل دورات 
 إسعاف أولي

HE/03 
      الثانية  1

وزارة 
 الصحة

فني مالي 
 واداري

  
وزارة 
 الصحة

5.000 

الخدمات 
 الصحية

HE/01  رضا دراسة
األهالي عن 

مستوى 
الخدمات 

الصحية المقدمة 
من قبل المركز 

 الصحي

HE/04 

 1000  1000 ندوات    الصحة     األولى 0.5

المرأة 
 والشباب

W&Y/01  تأهيل الملعب
 القائم وتعشيبه

W&Y/01 
 مانحين       األولى 150

فني مالي 
 واداري

 150,000 مانحين   



المرأة 
 والشباب

W&Y/01  عمل أنشطة
رياضية ثقافية 
واجتماعية لكال 

 الجنسين

W&Y/02 

      الثانية والثالثة 5
النادي 

 الرياضي 
فني مالي 

 5000 النادي   واداري

المرأة 
 والشباب

W&Y/01  دمج النساء في
 عضوية النادي

W&Y/03 
فني مالي  النادي      الثانية 1

 واداري
 1000 النادي  

المرأة 
 والشباب

W&Y/01  إنشاء جمعية
 نسوية

W&Y/04 
 االدارة      االولى 2

فني مالي 
   واداري

الجمعية 
 2000 النسوية

المرأة 
 والشباب

W&Y/01  ورشة عمل
بأهمية دور 
المرأة في 
 المجتمع

W&Y/05 

فني مالي        األولى والثاينة 1
 واداري

   1000 

 
الثقافة 
 والفنون 

CUL-01  إنشاء مكتبة
 عامة

CUL /01 
      الرابعة 200

وزارة 
 الثقافة 

فني مالي 
 واداري

  
وزارة 
 الثقافة

 كامل المشروع 

             566.5 المجموع الجزئي

شيد
الر

كم 
الح

ة و
دار

اإل
 

التخطيط 
 والتنظيم

MP/01 المخطط  ثتحدي
 الهيكلي

MP/01 
 الهندسة     الثانية  60

وزارة 
الحكم 
 المحلي

مالي وفني 
 واداري

  
وزارة 
الحكم 
 المحلي

 كامل المشروع

التخطيط 
 والتنظيم

MP/01  البدء بمشروع
 تسوية األراضي

MP/02 
       االولى 350

مالي وفني 
 350,000 االهالي   مشاريع  واداري

التخطيط 
 والتنظيم

MP/01  مشاركة القسم
الهندسي في 
 عملية التخطيط

MP/03 
  الهندسة     األولى 1

مالي وفني 
 واداري

عمل 
 اضافي 

1000   

التخطيط 
 والتنظيم

MP/01  تعيين
مستشارين)محام 

لحل مشاكل 
الترخيص 
 واالعتداءات(

 

MP/04 

       الثالثة  30
مالي وفني 

 واداري
   30.000 

التخطيط 
 والتنظيم

MP/01  مشاركة المجتمع
المحلي في 

 التخطيط

MP/05 
  الهندسة     األولى 0.5

مالي وفني 
 500  500 ندوات  واداري

الحكم 
 الرشيد

DEV/01  تنفيذ مشاريع
 الطاقة البديلة

DEV/01 
      الرابعة 250

التربية 
والتعليم 
 ومانحين

مالي وفني 
 واداري

  
التربية 
والتعليم 
 ومانحين 

 كامل المشروع 



 

الحكم 
 الرشيد

DEV/01  تطوير وتحسين
 نظام الجباية في

DEV/02 
      الثالثة 5

الحكم 
 المحلي

مالي وفني 
 واداري

  
الحكم 

 المحلي 
 كامل المشروع

الحكم 
 الرشيد

E-
MUNI/01 

مركز خدمة 
 جمهور

E-
MUNI/0

1 
صندوق       الثالثة 60

 البلديات
مالي وفني 

 واداري
صندوق   

 البلديات 
 كامل المشروع

الحكم 
 الرشيد

E-
MUNI/01 

عمل نظام 
 الكتروني للبلدية

E-
MUNI/0

2 
  الهندسة      الثالثة 5

مالي وفني 
 5000 البلدية  5000 مساهمة  واداري

الحكم 
 الرشيد

E-
MUNI/01 

تدريب طواقم 
البلدية على النظام 

 االلكتروني

E-
MUNI/0

3 
      الثالثة 4

صندوق 
 البلديات

مالي وفني 
 واداري

  
صندوق 
 البلديات

4000 

 

االمن 
 والكوارث  

JS-01  بناء مركز صحي
يخدم البلدة 

 والقرى المجاورة

JS/01 
      الرابعة 250

وزارة 
 الصحة

مالي وفني 
 واداري

  
وزارة 
 الصحة

 كامل المشروع

االمن 
 والكوارث  

JS-01  إنشاء مقر للدفاع
 المدني

JS/02 300 الرابعة      USAID  مالي وفني
 واداري

  USAID كامل المشروع 

                 
               1315.5 المجموع الجزئي

                دوالر أمريكي -المجموع الكلي )محتمل + مضمون( 
             دوالر أمريكي -المجموع الكلي )متمناة( 

           7593.5  دوالر  أمريكي -المجموع الكلي للخطة التنموية )محتمل + مضمون+ متمنى( 



 2018خطة التنفيذ السنوية لعام 



 
 

ج 
نام

لبر
م ا

اس
ور

مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

ن 
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفةةةةةة 
 Xالتقديريةةة 

1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 

 المعني

حدد 
 الجهة

 حدد الجهة قيمة المساهمة حدد بند الموازنة دورها
قيمة 

 المساهمة

ا
الت

اص
مو

وال
ق 

طر
ل

 
IS

-0
1

 

 IS/01 اعادة تاهيل وتعبيد طرق داخلية  

100 

     صندوق  الهندسة
 البلديات

 
اشراف 
 وتنفيذ

صةةةندوق   
 البلديات

 وثائق العطاء 100000

 IS/01   اعادة تاهيل وتعبيد طرق داخلية

200 

     وزارة  الهندسة
الحكةةم 

 المحلي

اشراف 
 وتنفيذ

وزارة   
الحكةةةةم 

 المحلي  

 وثائق العطاء 200000

 IS/02  شق وتاهيل طرق زراعية

125 

     االغاثة  الهندسة
الزراع

 ية 

اشراف 
 وتنفيذ  

االغاثةةةة   
 الزراعية

 وثائق العطاء 125000

وضع اشارات وشواخص مرورية 
 .عند المنعطفات الخطرة خصوصا

IS/03 

15 

     وزارة  الهندسة
الحكةةم 

 المحلي

وزارة    اشراف
الحكةةةةم 

 المحلي  

 وثائق العطاء 15000

لقاء مجتمعي لدراسة رضا الناس 
عن خدمات الطرق ومشاركتهم 

 في اتخاذ القرار

IS/04 
0.50 
 

     مادة مكتوبة  500     البلدية الهندسة 

             440.5 المجموع الجزئي

ا
باء

هر
الك

 EL
EC -0
1

 

الصيانة المستمرة لشبكة 
 الكهرباء

ELE/04 
2.50 

       صةةيانة شةةبكة    قسم الكهرباء
 الكهرباء   

2500    



ج 
نام

لبر
م ا

اس
ور

مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

ن 
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفةةةةةة 
 Xالتقديريةةة 

1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 

 المعني

حدد 
 الجهة

 حدد الجهة قيمة المساهمة حدد بند الموازنة دورها
قيمة 

 المساهمة

 ELE/05 تدريب طاقم فني متخصص
3 

       3000 تدريب طواقم     قسم الكهرباء    

 ELE/06 3 دراسة لتوزيع أحمال الشبكة
       وثائق العطاء   3000 استشارات     قسم الكهرباء 

             8.5 المجموع الجزئي   

ا
ات

نفاي
ل

 
لبة

لص
ا

 
SW

-0
1

 

 SW/02 زيادة عدد الحاويات في البلدة  

4 

       ادارة النفايةةات    قسم الصحة
 الصلبة

4000    

 

 المجموع الجزئي
4 

            

عة
زرا

ال
 

 
AG

R/
01

 

 مكافحة الخنازير
 

AGR/02 
0.5 

       500 الصحة     قسم الصحة    

 AGR/03 األشجارو االشتال توفير
1 

        مساهمة البلدية    الزراعة
فةةةي دعةةةم  

 المزارعين   

1000    

 AGR/04 زراعية لجنة تشكيل
1 

        مساهمة البلدية    الزراعة
فةةةي دعةةةم  

 المزارعين   

1000    

 أساليب في توعوية دورات
 الزراعية اآلفات مكافحة

 

AGR/05 
0.5 

        مساهمة البلدية    الزراعة
فةةةي دعةةةم  

 المزارعين   

500    

             3 المجموع الجزئي

 
 

سم 
ا

لبر
ا

ج 
نام قمور قم   ه
ر مكو ن  رنا
ال

ج/ا
م

مش
ل

وع
ر

 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام   



 
 المشروع مكون البرنامج/ اسم

 
التكلفةةةةةة 

 Xالتقديريةةة 
1000$ 

الهيئة  الصرف الربع سنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

للتنفيذ )دراسات  غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية
جدوى/ 

مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*
الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد 
القسم 
 المعني

 حدد الجهة قيمة المساهمة حدد بند الموازنة دورها حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

مية
علي

 الت
يئة

الب
 

ED
-0

1
 

صيانة المرافق العامة للمدارس 
 الموجودة

ED/02 

20 

      
 الهندسة

وزارة التربية 
 والتعليم

تنفيةةذ 
واشرا

 ف

وزارة   
 التربية

 وثائق العطاء 20000

             20 المجموع الجزئي

ية 
صح

ت ال
دما

الخ
 

HE
-0

1
 

رضا األهالي عن مستوى دراسة 
الخدمات الصحية المقدمة من قبل 

 المركز الصحي

HE/04 

0.5 

      
 الصحة   

مساهمة البلدية   
في دعم القطةاع  

 الصحي     

500    

             5. المجموع الجزئي

اب
شب

وال
أة 

لمر
ا

 
W

&Y
/0

1
 

 W&Y/01 تأهيل الملعب القائم وتعشيبه
150 

     تنفيةةذ   الهندسة
واشرا

 ف

االتحةةةاد   
 االسيوي   

 وثائق العطاء 150000

 W&Y/04 إنشاء جمعية نسوية
2 

       الجمعيةةةةة
 النسوية  

الجمعيةةةة    
 النسوية  

2000  

ورشة عمل بأهمية دور المرأة في 
 المجتمع

W&Y/05 
0.5 

         مساهمة البلدية
 في دعم الشباب  

500    

             152.5 المجموع الجزئي

ظيم
التن

ط و
خطي

الن
 

MP
-0

1
 

 MP/02 البدء بمشروع تسوية األراضي
350  

    تسةةةةةوية  الهندسة
 االراضي  

تنفيةةذ 
واشرا

 ف

 وثائق العطاء     350000 مشاريع  

مشاركة القسم الهندسي في عملية 
 التخطيط

MP/03 
1 

     1000 دورات       الهندسة    

مشاركة المجتمع المحلي في 
 التخطيط

MP/05 
0.5 

     500 تخطيط البلدة   الهندسة    

             351.5 المجموع الجزئي

             980.5  2018مجموع اإلنفاق الكلي للعام 



 مصفوفة خطة المتابعة والتقييم

المشاريع البرنامج/ مكونات البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات

الجهة 
المسئولة 

عن 
متابعة 
قياس 
 المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 مجال البيئة والبنى التحتية
إعادة تأهيل وتعبيـد طـرق    - والمواصالتالطرق 

 .داخلية
 شق  وتأهيل طرق زراعية -
وضع اشـارات وشـواخص    -

 مرورية

 البلدية طول الطرق المعبدة  البلدية 25 25 24 23 كم 22 طول الطرق المعبدة  وبحالة جيدة

طول الطرق المعبدة و التي بحاجة 
 الى صيانة

 البلدية الطرق المعبدة طول البلدية 25 22.5 20 17.5 كم 15

طـــول الطـــرق  البلدية 15 13.75 12.5 11.25 كم  10 طول  الطرق الزراعية المفتوحة
 الزراعية المفتوحة 

 البلدية

 البلدية عدد اشارات المرور البلدية 20 20 20 15 اشارات 5 عدد إشارات المرور االرشادية

 تأهيل شبكة المياه القائمة.  -  قطاع المياه
 500إنشاء خزان مياه سعة  -

 كوب.
الصيانة المستمرة لشبكة  -

 المياه.
تركيب عدادات مسبقة  -

 الدفع.
تأهيل فنيي لصيانة  -

 .الشبكة

 لبلدية طول شبكة المياه  لبلدية 40 40 40 25 كم  25 طول شبكة المياه القائمة

 لبلدية المناطق المخدومة  لبلدية %100 %100 100 90 %90 المناطق المخدومة بشبكة المياه

 لبلدية عدد المشتركين  لبلدية 1000 900 800 750 750 عدد المشتركين

حالــة الخطــوط   لبلدية جيدة جيدة جيدة  ضعيفة ضعيفة حالة الخطوط الرئيسية
 الرئيسية 

 لبلدية

حالــة الخطــوط   لبلدية جيدة جيدة جيدة ضعيفة ضعيفة حالة الخطوط الفرعية
 الفرعية 

 لبلدية

 لبلدية نسبة الفاقد  لبلدية %15 %15 %15 %40 %40 نسبة الفاقد

         

توسعة شبكة الكهرباء  - قطاع الكهرباء 
 الرئيسية في البلدة .

تركيب محول وإعادة  -

عدد اشـتراكات   البلدية  800 750 700 650 600 عدد اشتراكات الكهرباء
 الكهرباء

 البلدية 

 البلدية نسبة الفاقد فـي   البلدية  %7 %7 %10 %15 %20 نسبة الفاقد في الشبكة



المشاريع البرنامج/ مكونات البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات

الجهة 
المسئولة 

عن 
متابعة 
قياس 
 المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 توزيع المحوالت القائمة
استبدال خطوط الضغط  -

 المخفض
 الصيانة المستمرة لشبكة -

 الكهرباء
تدريب طاقم فني  -

 متخصص
دراسة لتوزيع أحمال  -

 الشبكة

 الشبكة
 نسبة المناطق المخدومـة بخدمـة  

 الكهرباء

نســبة المنــاطق  البلدية  100% 100% 100% 100% 100%
المخدومة بخدمة 

 الكهرباء

 البلدية 

         
         

إعادة تأهيل المكب الحالي   - النفايات الصلبة
بالتعاون مع مجلس الخدمات 

 المشترك.
زيادة عدد الحاويات فـي   -

 البلدة  
تنظيم إدارة مكب النفايات  -

الخدمات  بالتعاون مع مجلس
 المشترك  

 لبلدية وضع المكب الحالي  البلدية  جيدة  جيدة  جيدة  جيدة  ضعيفة  إدارة المكب الحالية

 لبلدية عدد الحاويات  البلدية  120 110 100 90 80 عدد الحاويات
         
         
         
         
         

 الصرف الصحي
 

شـبكة صـرف   إنشاء  -
 صحي

عمل دراسات وأبحاث  -
 لشبكة الصرف الصحي

نسبببببة المنبببباطق المخدومببببة بشبببببكة 

 صرف صحي
ــرف   البلدية  0.10 0 0 0 0 ــبكة الص ش

 الصحي
 لبلدية

األبحاث حـول مشـروع الصـرف    
 الصحي

 

   البلدية  1 1 1 0 0

 المحلي االقتصاد تنمية مجال



المشاريع البرنامج/ مكونات البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات

الجهة 
المسئولة 

عن 
متابعة 
قياس 
 المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 زراعية ابار حفر - القطاع الزراعي 

 الخنازير مكافحة -

 األشجارو االشتال توفير -

 زراعية لجنة تشكيل -

ــة دورات - ــي توعوي  ف
 اآلفـات  مكافحـة  أساليب

 الزراعية

استغالل األراضـي والمسـاحات   
 المختلفة في الزراعة

 البلدية   البلدية  جيد جيد جيد جيد  ضعيف 

 البلدية  طول الطرق   البلدية  15 13 12 11 10 طول الطرق الزراعية المفتوحة 
         
         
         
         

انشاء منطقة صـناعية   -  الصناعة والتجارة
لتشجيع بنـاء المصـانع   

 .الكبيرة
 مشروع تدوير النفايات -

 انشاء مصنع مخلالت -

 لبلدية منطقة صناعية البلدية  1 0 0 0 0 وجود منطفة صناعية 

 لبلدية تدوير النفايات لبلدية 1 1 1 0 0 تدوير النفايات 

 البلدية  مصنع مخلالت البلدية  1 0 0 0 0 وجود مصنع مخلالت 
         
         
         

 ةاالجتماعي التنمية مجال

 تأثيث مختبر اولي - الخدمات الصحية
 تعيين فنيي مختبر -
تنظيم أيام طبيـة وعمـل    -

 دورات اسعاف اولي
رضا االهالي عن دراسة  -

مستوى الخدمات الصـحية  
المقدمة من قبـل المركـز   

 الصحي
 

 الصحة  ساعة عمل  مديرية الصحة   24 20 16 12 ساعة  8 وجود مختبر 

       1 0 دورات اسعاف اولي 
         
         
         
         



المشاريع البرنامج/ مكونات البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات

الجهة 
المسئولة 

عن 
متابعة 
قياس 
 المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

بناء طابق اضافي  -   البيئة التعليمية
لمدرسة الذكور 

 الثانوية.
يانة المرافق ص -

العامة للمدارس 
 الموجودة.

تعزيز دور مجلس  -
أولياء األمور 

 المشترك.
دراسة رضا األهالي  -

عن مستوى التعليم 
والخدمات المدرسية من 

 خالل ورشة عمل.

 المدارس  صيانة المدارس  المدارس  4 3 2 1 ضعيف صيانة مدارس البلدة 
 المدارس  وجود قاعات  المدارس  4 3 2 1 ضعيف  وجود قاعات متعددة االغراض 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

انشاء مكتبة عامة  .1 الثقافة والتراث
 لكافة اهالي البلدة.

تفعيل مركز  .2
الحاسوب بشكل 
متطور الستفادة 

 االهالي منه.

 البلدية  وجود مكتبة  البلدية   1 0 0 0 0 وجود مكتبة عامة 
         
         
         
         
         
         
         



المشاريع البرنامج/ مكونات البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات

الجهة 
المسئولة 

عن 
متابعة 
قياس 
 المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 تفعيل نادي الطفل.  .3
االهتمام بالموهوبين  .4

واالخذ بايديهم وتنمية 
 .مواهبهم

 

         
         
         

تاهيل الملعب القائم  .6 المراة والشباب 
 وتعشيبه.

عمل أنشطة رياضية  .7
ثقافية واجتماعية لكال 

 الجنسين.
دمج النساء في عضوية  .8

 .النادي
 انشاء جمعية نسوية. .9

تنظيم ورشة عمـل حـول   
ــي   ــرأة ف ــة دور الم أهمي

 المجتمع.

 النادي  وجود ملعب  النادي الرياضي  90 80 70 50 0 تاهيل ملعب 
 البلدية  وجود جمعية نسوية  البلدية  1 1 1 1 0 انشاء جمعية نسوية 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 شيدرمجال اإلدارة والحكم ال

 المخطط الهيكلي. ثتحدي- المخطط الهيكلي
 البدء بمشروع التسوية.-
مشاركة القسم الهندسي -

 في عملية التخطيط.
تعيين مستشاريين )محام -

 البلدية  نسبة اراضي أ+ب البلدية %10 %10 %10 %10 %3.7 تحسين توزيع استخدام االراضي 
وجةةةود منطقةةةة  البلدية  1    0 وجود منطقة صناعية 

 صناعية 
 البلدية 

         مشاريع استثمارية للبلدة 
         
         



المشاريع البرنامج/ مكونات البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات

الجهة 
المسئولة 

عن 
متابعة 
قياس 
 المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

لحل مشاكل الترخيص 
 واالعتداءات(.

مشاركة المجتمع المحلي -
 التخطيط.في 

         
         
         
         
         
         

ادارة وحوكمةةةةةةة 
 المؤسسات

تطوير وتحسين نظام -
 الجباية في البلدية.

تنفيذ مشـاريع الطاقـة   -
 البديلة.

 البلدية زيادة تحصيل الديون   البلدية  ممتاز   جيد جدا جيد   جيد قليل تحصيل الديون من المواطنين 
 البلدية  زيادة الدخل للبلدية  البلدية   1 1 0 0 0 مشاريع استثمارية للبلدة

         
         
         

 .مركز خدمة جمهور- البلدية االلكترونية
عمل نظام الكتروني -

 .للبلدية
 مدقق حسابات خارجي.-
 تحديث هيكلية البلدية.-

 البلدية  مركز خدمة جمهور   البلدية  1 1 0 0 0 وجود مركز خدمة جمهور  
 البلدية  عمل نظام الكتروني  البلدية  1 1 0 0 0 وجود نظام الكتروني 

         
         
         
         

بناء مركز صحي يخدم - االمن والكوارث
البلدة والبلدات والقرى 

 المجاورة .
انشاء مركز دفاع مدني -

في البلدة بالتعـاون مـع   
 المجاورة.البلدات والقرى 

 البلدية  مركز دفاع مدني  البلدية   1 0 0 0 0 وجود مركز دفاع مدني 
 البلدية  مركز صحي  البلدية   1 0 0 0 0 وجود مركز اسعاف وطوارئ 

         
         
         
         
         
         



 
 
 
 

 

 



 المالحق

 التقرير التشخيصي .1

 

 وصف مكونات المشاريع .2

 


