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USAID �ضمن برنامج احلكم املحلي  الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  عرب  الأمريكي  ال�ضعب  من  بدعم  املادة  هذه  طباعة  " مت 
CHF الدولية . �ضابقاً   ، عاملية  جمتمعات  موؤ�ض�ضة   قبل  من  والبنية التحتية “ LGI” املنفذ 

هذه املادة ل تعرب عن وجهة نظر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية او احلكومة الأمريكية او موؤ�ض�ضة جمتمعات عاملية ،موؤ�ض�ضة
CHF الدولية �ضابقاً .
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1.1 كلمة رئي�س البلدية       

كل  وموارد  جلهود  املتبادل  والتفاعل  للفهم  وو�سيلة  الب�سرية  املوارد  لتعبئة  االإجتماعية  امل�سوؤولية  عن  تعرب  املجتمعية  امل�ساركة 
اأطراف املجتمع والتن�سيق بينها من اجل حتقيق ال�سالح العام يف املجاالت املختلفة يف املجتمع , فاإنها تعرب عن البناء الذي يعتمد 
على �سواعد اأبناء املدينة, فاالإجناز والتطور يتطلب ت�سافر اجلهود, والتعاون مرتكز اأ�سا�سي لهذا البناء, فالتاريخ ال ي�سنعه فرد 

بل طاقة ب�سرية جمتمعه بهدف النهو�س باملجتمع نهو�سًا �سليمًا ب�سرط اأن يرتكز على اأ�س�س �سليمه �سامله لكافة مناحي احلياة.
والتعاون اأ�سا�س لهذا البناء, فالتخطيط والبناء اأ�سا�س املجتمع ال�سليم وهو الذي يبني على اأ�س�س �سليمه بحيث ت�سمل كافة جوانب 

احلياة االإجتماعية واالإقت�سادية والتعليمية وبناء املوؤ�س�سات على اأ�س�س علمية تلبي اإحتياجات املدينة.
اإ�سرتاتيجية ملدينة �سلفيت ونبعث من رحم االإحتياجات العامة ملدينة �سلفيت  اأجل النهو�س باملجتمع واملدينة تبنينا خطة  ومن 
�سلفيت ومتويل من  املدين يف  املجمتع  وموؤ�س�سات  موؤ�س�سات عامة وخا�سة  ومع  املحلي  وزارة احلكم  مع  بالتعاون  اأجنزت  كونها 

الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية USAID وتنفيذ موؤ�س�سة CHF الدولية.
فاخلطة تت�سمن جملة من املبادارات التطويرية الهادفة اإىل تطوير وتلبية اإحتياجات املدينة من امل�ساريع التي �ستنه�س باملدينة يف 
عجلة التنمية والتقدم من خالل حتقيق االأهداف االإ�سرتاتيجية الرئي�سية يف ذلك املحور, ومن هنا تتم ترجمة اخلطة من خالل 
اآليات لتنفيذ هذه املبادرات التنموية اإىل جمموعة من امل�ساريع التي تقوم موؤ�س�سات املجتمع بتبنيها اإما فرادى اأو جمتمعني من 
خالل اخلطة التنموية االإ�سرتاتيجية لالأربع �سنوات القادمة, تتوىل هذه املوؤ�س�سات م�سوؤولية تنفيذها ومتابعتها وتقييمها بالتعاون 

مع بلدية �سلفيت وموؤ�س�سات املجمتع املدين واملوؤ�س�سات الداعمه.
فر�سالتنا يف احلياة مبا اأنه كتب علينا اأن نكون يف موقع امل�سوؤولية هي اأمانه يف اأعناقنا فاإننا نعمل على ان ن�سل هذه املدينة اإىل بر 
االأمان واأن نعمل على حتقيق طموحات اأبناء مدينتنا ومنطقتنا واأن نحقق الرفاهية ونقدم اأف�سل اخلدمات ملواطنينا االأعزاء وان 

نعمل على تعزيز روح التعاون وامل�ساركة بني اأبناء �سعبنا وحتقيق الوحدة واالإ�ستقرار.
ولذلك  كانت هذه اخلطة كنتاج لعملية التخطيط التنموي االإ�سرتاتيجي املبني على امل�ساركة املجتمعية, والتي بداأت يف �سهر ني�سان 

.2012
وبتاريخ 2012/12/15 مت اإعتماد هذه اخلطة باأهدافها وخمرجاتها من قبل اأهايل وموؤ�س�سات مدينة �سلفيت , وت�سكل اخلطة االآن 

باأهدافها االإ�سرتاتيجية ومبادراتها التنموية اإطار العمل التنموي الأهايل وموؤ�س�سات �سلفيت لل�سنوات القادمة “2016-2013”.
هذه  االإ�سرتاتيجية  التنموية  اخلطة  جناح  يف  فاعل  وب�سكل  �ساهموا  الذين  الكرام  للمواطنني  وتقديرنا  �سكرنا  على  نوؤكد  اإننا 
امل�ساهمه التي عملت على حتويل اخلطة اإىل حملة دائمة لكل منا دوره وم�سوؤولياته يف اإجناحها حتى ت�سبح مدينة �سلفيت مدينة 

مزدهرة ومركز حيوي ملحافظة الزيتون 
ونتقدم بال�سكر للموؤ�س�سات الداعمه للخطة االإ�سرتاتيجية ملدينة �سلفيت يف اإطار برنامج احلكم املحلي والبنية التحتية LGI  املنفذ 

 USAID الدولية  وبتمويل من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية   CHF من  موؤ�س�سة

د �ساهر ا�ستيه  
رئي�س بلدية �سلفيت 
2013  
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1.2 كلمة فريق التخطيط ال�سا�سي

نحن يف بلدية �سلفيت نوؤمن باأن التخطيط ا�سا�س العلمية التطويرية الأي منظومة , فهو الدعامة االأ�سا�سية الأي بناء, وهو 
اأَي�سًا ب�سرية الطريق اىل التقدم و االزدهار, وهكذا؛ فاإن الدور الطليعي الذي ينبغي علينا اأداءه يقوم يف خطواته االأوىل 

على االت�سال بقواعد اجلماهري ملعرفة االحتياجات اال�سا�سية التي تهم املواطن و حتثه على العمل.

وعلى هذه اال�س�س واملبادئ بداأنا العمل بال�سراكة مع وزارة احلكم املحلي وموؤ�س�سة CHF الدولية يف اطار برنامج احلكم 
من  املدينة  احتياجات  درا�سة  يف    USAID الدولية  للتنمية  االمريكية  الوكالة  من  املمول   LGI التحتية  والبنية  املحلي 
ياأخذ يف االعتبار املتغريات الداخلية واخلارجية وحتدد  م�ساريع تطويرية تخدم املدينة من خالل تخطيط بعيد املدى 
عام  كل  حتديثها  يتم  متجددة  عملية  عن  عبارة  اخلطة  هذه  تكون  و  التنفيذ  واأ�سلوب  امل�ستهدفة  وال�سرائح  القطاعات 

لدرا�سة امل�ستجدات اخلارجية والداخلية .

التخطيط البناء هو عملية طبيعية جدا  فهو لي�س عبارات جمردة غري قابلة للتنفيذ فالتخطيط اال�سرتاتيجي فهو يهدف 
واملتغريات  املحيطه  واملتغريات  واإمكانياتنا  قدراتنا  على  بناء  املناف�سة  وطرق  العمل  جماالت  اأف�سل  اإىل  الو�سول  اإىل 

اخلارجية وطلبات واحتياجات املجتمع املحلي .

وقد مت االخذ بعني االعتبار جمموعة عوامل للو�سول للهدف املن�سود يف عملية التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي :

مركزية مدينة �سلفيت بالن�سبة للمحافظة مع املحيط . 1
 خطة مدينة �سلفيت التي انتهت مدتها ) 2011-2007(. 2
 اخلطة التنموية اال�سرتاتيجية ملحافظة �سلفيت . 3
 دليل االجراءات و كتيب االدوات و االأمثلة . 4

وهنا يف هذا املقام اقدم �سكري اخلا�س لكافة اع�ساء فريق التخطيط االأ�سا�سي و اللجان املتخ�س�سة الذين عملوا ليل 
نهار ومب�ساركة فعالة الإجناح عملية التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي ملدينة �سلفيت لالعوام االربعه القادمه

من�سق فريق التخطيط االإ�سرتاتيجي 
مدير الدائرة الفنية – بلدية �سلفيت
 م. �سالح عفانه
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1.3 �سكر وتقدير       
تتقدم بلدية �سلفيت  بكل ال�سكر والتقدير والثناء جلميع اجلهات التي �ساركت و�ساهمت باإعداد اخلطة التنموية اال�سرتاجتية ملدينة 
�سلفيت  )2013-2016( من موؤ�س�سة CHF الدولية ووزارة احلكم املحلي والوكالة االمريكية للتنمية الدولية USAID التي �ساهمت 
بتوفري الدعم لنجاح هذه اخلطة, كذلك ال�سكر ملحافظة �سلفيت وللمجتمع املحلي وجلميع اللجان امل�ساركة بعملية التخطيط ابتداء 
من جلنة التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي واملمثلة باع�ساء املجل�س البلدي والذي ا�سرف على عملية التخطيط باال�سافة اىل فريق 
التخطيط اال�سا�سي والذي ادار العملية بكافة جوانبها كذلك جلنة ممثلي ا�سحاب العالقة و اللجان املجتمعية املتخ�س�سة وجميع 

االأفراد واملوؤ�س�سات والهيئات التي �ساهمت باي �سكل من اال�سكال يف اجناز هذا العمل واخراجه اىل حيز الوجود

لقد مت بناء وحت�سري اخلطة التنوية اال�سرتاتيجيه ملدينه �سلفيت لالربع �سنوات القادمه حتقيقا لالهداف التالية:- 

• ماأ�س�سة عملية التخطيط واعتماده كمنهج بديل ودائم خالل عملية التنمية وحتديد التوجهات التنموية للمجتمع املحلي. 	
• بناء قدرات الهيئات املحلية وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي التنموي و تطويرها .	
• ت�سجيع امل�ساركة املجتمعية مبا يعزز من االنتماء والعمل اجلماعي وخدمة ال�سالح العام لكل جتمع ت�سمله عملية التخطيط.	
• تعزيز التكاملية ما بني قطاعات املجتمع املختلفة و خا�سة ما بني العام واخلا�س و االهلي لدعم جهود التنمية املحلية وتطوير 	

املبادرات املختلفة من خالل االعتماد على امل�سادر املحلية الذاتية.
• ت�سخي�س الو�سع احلايل لكافة القطاعات واملجاالت التنموية ومتكني املجتمع املحلي من حتديد القدرات الرئي�سية املتعلقة به 	

)نقاط القوة و الفر�س( باال�سافة اىل االزمات واملعيقات التي تواجهه )نقاط ال�سعف و التهديدات( حيث مت خالل عملية 
الت�سخي�س والتحليل اال�سرتاتيجي اعداد التقرير الت�سخي�سي والذي يعد اهم وثيقة مرجعية ت�سخ�س واقع البلدة وتقدم 

�سورة وا�سحة لكافة القطاعات التنموية داخل مدينة �سلفيت . 
• و�سع روؤية تنموية موحدة و�ساملة مب�ساركة املواطنني تعرب عن الت�سور امل�ستقبلي الذي �ستكون عليه املدينة م�ستقبال وت�سمن 	

تنمية املدينة وتطويرها �سمن اطار زمني متو�سط مدته 4 اعوام.
• حتديد اهم االحتياجات واالأولويات والق�سايا التنموية ذات العالقة التي يجب الرتكيز عليها خالل فرتة عمر اخلطة.	
• و�سع جمموعة من االهداف اال�سرتاجتية والتي ت�سمن ايجاد تدخالت تلبي احتياجات املجتمع املحلي واملواطنني.	
• اعداد خطة تنفيذية ت�ستمل على م�ساريع حمددة ليتم تنفيذها خالل االعوام االربع القادمة مبا ميكن املجتمع املحلي من 	

حتديد توجهاته التنموية وا�ستي�ساح روؤيته امل�ستقبلية ب�سكل جلي ووا�سح.
• قيا�س 	 واأدوات  موؤ�سرات حمددة  ت�ستمل على  وتنفيذها  اال�سرتاجتية  النجاح يف حتقيق  قيا�س مدى  ت�سمن  متابعة  ت�سميم خطة 

وا�سحة تتيح التاأكد من النتائج املتحققة ومدى التطبيق والنجاح الفعلي يف تنفيذ اخلطة وحتقيق االهداف اال�سرتاتيجية املطلوبة. 
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1.4 فريق العمل
اجنزت هذه اخلطة من قبل بلدية �سلفيت و موؤ�س�ساتها و اهايل �سلفيت  و با�سراف موؤ�س�سة CHF الدولية و بالتعاون مع 
وزارة احلكم املحلي , وبتمويل من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية USAID. وقد ت�سكلت منذ البدايات عدة جلان وفرق 

كانت هي ال�سبب الرئي�سي يف خروج هذه اخلطة ايل النور واىل حيز التنفيذ وهم:

ال�سمالرقمال�سمالرقم
جلنة البناء املوؤ�س�سي:جلنة التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي 

من�ضق اللجنة زياد زهد 1حت�ضني ابو ا�ضليمة رئي�س بلدية �ضلفيت 1
فتحية جودت 2فتحية جودت ع�سو جمل�س بلدي2
م ابراهيم احلمد 3م ابراهيم احلمد ع�سو جمل�س بلدي 3

م �سالح عفانة4فريق التخطيط ال�ضا�ضي 
ا�سرف زهد 5من�ضق الفريق م �ضالح عفانة 1
م عالء ا�ستية 6م ن�سرة عزريل2
حممد عودة7د احمد الرحمي 3
فتحي علقم8م ابراهيم احلمد4
فرا�س ا�سليمة9م حممود عبدالعزيز5
م احمد فرحان الزير10فتحية جودت عبداجلواد6
لطيفة ا�سماعيل الزيرفوؤاد غازي الزير7
جلنة اخلدمات والبنى التحتية:_احمد داوود8
من�ضق اللجنة م مي�ضاء عفانه1زياد عزت زهد9

�سفية �ساهني2وليد جودت عبداجلواد10
وهيب زهد3م عالء غامن11
م عالء غامن4ا�سرف زهد 12
م رعد معايل5حممد ناجح عودة13
م ن�سرة عزريل6فتحي احمد علقم 14
م كمال عي�سى7حمدان عودة 15

ر�سيد ا�ستية8اللجان املتخ�ض�ضة 
م �سالح عفانة9جلنة التخطيط والتنظيم:

�سفيق يون�س10من�ضق اللجنة م رماح الرحمي 1
احمد �ساهني11م �سالح عفانة2
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نعيم حرب12م رعد معايل 3
م عمر �سليم 4
جلنة القت�ضاد املحلي:_م حممود عبدالعزيز5
من�ضق اللجنة  م عمر ا�ضليم 1م ن�سرة عزريل6
حف�سة الزير2م احمد زهد 7
�سفية �ساهني3م �سعيد دحدول8
لطيفة الزير4م جممود ال�سرفندي9

م زياد عزريل5م عبداهلل ا�ستية10
م �سليم عفاين6م ح�سني ابو �سمة11
د ذيب نا�سيف7احمد عابد12
اياد الهندي8عبدالفتاح ما�سي 13
د اياد الرمال 9طه حممد 14

فرا�س الزريا10اللجنة الزراعية
ا�سامة م�سلح11من�ضق اللجنة م ابراهيم احلمد1
مهند عودة12حممد علقم2
ب�سام غنب 13م غ�سان زهد3
م �سالح عفانة14م �سمري امل�سري4
حمدان عودة15م يون�س يا�سني5
فادي الرمال 16م حممد اال�سقر 6
جلنة ال�سحة م حنني حجاوي7
من�ضق اللجنة د حممد امل�ضري 1عي�سى الرمال 8

د �ساهر ا�ستية2جلنة جلنة الأمن واإدارة الكوارث:_
د جميل �سراغمة3من�ضق اللجنة  يون�س الزير1
د رمزي عمري 4موؤيد ا�ستية2
ظافر علقم5حممد خ�سر3
رافت علقم6احمد �سربة4
م �سالح عفانة7حممد عزريل5
احمد عابد6
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جلنة الرعاية االجتماعيةمي لبيب7
من�ضق اللجنة فتحية جودت عبداجلواد 1�سمري �سعيد 8

م فوؤاد عبود2جلنة التعليم 
د �سيدالين فكري الزربا 3من�ضق اللجنة وليد زهد 1
�سالح الدين �سمارو4اريج عفانة2
طه ح�سن �سالمة5د نافز ايوب3
حافظ عبية 6فتحية جودت4
ح�سن ناجح ا�سليم7م خ�سر ا�ستية5
فداء الدغلي�س 8جنوى الفتا�س6
اميان عبداملنعم �سماره9ايوب م�سطفى ايوب7
جلنة املراأة والطفولة طلعت زهد8
من�ضق اللجنة انت�ضار عزريل1ح�سني ر�سيد 9

مي�سون عثمان2جلنة والثقافة والريا�ضة وال�ضياحة وال�ضباب 
حف�سه زهد3من�ضق اللجنة فتحي علقم1
م مي�ساء معكو�سة4حليمة ابو �سمة2
لطيفة الزير5ابت�سام الرابي3
اليا الزير6نارميان فخر4
م عالء غامن7جمال حمبوبة5
رافت علقم8د ح�سام بلعاوي6
عبدالرحيم جودت9مرمي �سحادة7
ماجده مطر 10عبداحلافظ الب�سر8
ح�سني ر�سيد9

فوؤاد غازي الزير10
جلنة البيئة وال�سحة العامة والنفايات ال�سلبة 

من�سق اللجنة ا�سرف زهد1
د �ساهر ا�ستية2
د حممد امل�سري3
م اماين الزير4
د �سيدالين فكري الزربا5
د عثمان ا�ستية6
جميل ا�ستية7
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1.5 قرار تبني املجل�س البلدي للخطة التنموية
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1.6 العقد املجتمعي
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1.7 تواقيع الفراد وال�سخ�سيات العتبارية:
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1.8 قائمة امل�سطلحات

التعريف امل�سطلح

التنموية  الروؤية  وفق  تبنى  تنموية  ا�سرتاتيجية   )4( املدى  متو�سطة  عمل  خطة 
واالهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية للمجتمع املحلي وتت�سمن الق�سايا التنموية ذات 
للم�ساريع  املكاين  والبعد  املقرتحة  وامل�ساريع  واالهداف  التنموية  والروؤية  االولوية 

وخطة التنفيذ والتابعة والتقييم 

اخلطة التنموية 
ال�ضرتاتيجية

من املمكن ان يكون مدينة او بلدة او قرية او جمموعة من القرى ت�سرتك يف هيئة 
حملية واحدة .  التجمع ال�ضكاين 

بلدية او جمل�س م�سرتك . الهيئة املحلية 
جمموعة يتم اختيارها من ابناء البلد بحيث ميثلون خمتلف فئات املجتمع وقطاعاته 

, مثل فئات الن�ساء وال�سباب والقطاع اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املحلي  ممثلي املجتمع املحلي 

املوؤ�س�سات التي تعمل على امل�ستوى الداخلي للتجمع ال�سكاين مثل اجلمعيات والنوادي 
. موؤ�ض�ضات املجتمع املحلي

اال�سخا�س او املوؤ�س�سات التي من املتوقع ان تتاأثر �سلبا او ايجابا بعملية التخطيط . ا�ضحاب العالقة 

اخراج  عن  م�سوؤولون  وهم  التخطيط  عملية  يقودون  الذين  اال�سخا�س  جمموعة 
اخلطة وتوثيقها  فريق التخطيط ال�ضا�ضي 

جلنة يتم ت�سكيلها من اع�ساء املجل�س املحلي مهمتها متابعة عملية التخطيط والتاأكد 
من انها ت�سري بح�سب ما هو خمطط لها وابقاء املجل�س على اطالع مبجريات عملية 

التخطيط اول باأول

جلنة التخطيط التنموي 
ال�ضرتاتيجي 

جمموعة يتم اختيارها من ابناء البلد بحيث ميثلون خمتلف فئات املجتمع وقطاعاته 
, مثل فئات الن�ساء وال�سباب والقطاع اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املحلي جلنة ممثلي ا�ضاب العالقة 

وتكون   , معينة  جماالت  يف  متخ�س�سني  من  ع�سويتها  تكون  عمل  جمموعات  هي 
م�ساركتها يف عملية التخطيط م�ساركة فنية ) حتليل , اقرتاح , تو�سيف م�ساريع (.

جمموعات العمل 
املتخ�ض�ضة 

ق�سايا قد تكون ذات طابع او اثر �سلبي او ايجابي ولكنها متثل اهمية بالغة يف حتقيق 
او  ال�سلبية  اثارها  على  للتغلب  تدخل  اىل  بحاجة  فهي  بالتايل  و   , املحلية  التنمية 

اال�ستفادة والبناء على اثارها االيجابية .
ق�ضايا تنموية 
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العمل  جماالت  يف  الو�سع  لتقييم  ي�ستخدم  نوعي  او  رقمي  يكون  ان  ميكن  مقيا�س 
التنموي املختلفة وذلك من خالل مقارنته بقيم او او�ساع قيا�سية . من االمثلة على 
املوؤ�سرات, معدل دخل الفرد ,ن�سبة املنازل املربوطة ب�سبكة املياة, ن�سبة عدد الطالب 

اىل عدد الغرف ال�سفية يف جتمع �سكاين ما .

موؤ�ضرات 

جدول او منوذج ي�ستخدم لتنظيم عملية تنفيذ ن�ساط او توثيق خمرج . م�ضفوفة 
حتدد االهداف االولويات للبلد وتر�سم االطار العام للعمل التنموي يف البلد خالل 

فرتة تنفيذ اخلطة مبا يعمل على حتقيق الروؤية التنموية للبلد. الهداف التنموية 

�سورة امل�ستقبل الذي تطمح البلد للو�سول اليها خالل فتلرة حمددة من الزمن . الروؤية التنموية 
على  تعمل  التي  اال�سرتاتيجي  التنموي  التخطيط  عملية  خمرجات  من  خمرج  هي 

حتقيق االهداف والروؤية التنموية للبلد على ار�س الواقع . امل�ضاريع 

اظهار  خالل  من  املكاين  الطابع  ذات  امل�ساريع  لتنفيذ  املقرتحة  االماكن  تو�سيف 
التكاملية  لتج�سيد  وذلك  للبلدة  التنظيمي  الهيكل  على  املقرتحة  امل�ساريع  مواقع 

املتوقعة بني التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي والتخطيط الفيزيائي للبدة .
البعد املكاين للم�ضاريع 

لكل  املتوقعة  التكلفة  وتقدير  امل�ساريع  لتنفيذ  متكامل  زمني  برنامج  تت�سمن  خطة 
م�سروع واجلهة املر�سحة لتنفيذه. خطة التفيذ 

خطة تربط بني املجاالت التنموية واالهداف وموؤ�سرات القيا�س وم�سادرها وطريقة 
قيا�سها واجلهة امل�سوؤولة عن قيا�سها ومتابعتها.  خطة املتابعة والتقييم
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الفصل الثاني 
ملخص تنفيذي

17
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  2.1
التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي هو منهج علمي ُي�ستخدم لبلورة االأولويات واالأهداف التنموية للتجمعات ال�سكانية وحتديد الربامج وامل�ساريع 
القادرة على حتقيق هذه االأهداف خالل فرتة زمنية معينة مبا يتما�سى مع تطلعات ال�سكان واالأخذ بعني االعتبار املوارد املتاحة واملعوقات 
املحتملة, لذا مما ال �سك فيه اأن التخطيط هو العامل االأبرز للنجاح ولهذا قامت البلدية ومن خالل تعاون ودعم فني مقدم من موؤ�س�سة 
اإعداد خطة  USAID بالعمل على  الدولية   للتنمية  الوكالة االأمريكية  الدولية وبتعاون من قبل وزارة احلكم املحلي وبتمويل من   CHF
اإ�سرتاتيجية تنموية لالأعوام )2013-2016(, هذه اخلطة مق�سمة اإىل خم�س مراحل مت االنتهاء من اإعداد املراحل الثالث االوىل, بهدف 
م�ستوى  اأداء  رفع  و  متوازنة  قطاعية  تنمية  اإحداث  اأ�سا�س  على  املدينة  داخل  للمواطن  املقدمة  اخلدمات  كفاءة  م�ستوى  رفع  اإىل  الو�سول 
اخلدمات العامة للو�سول اإىل م�ستوى رفاهية ومعي�سية اأف�سل للمواطن يف املدينة  نقدم اليوم ملواطنينا يف مدينة �سلفيت  نتاج وثمرة جهودهم 
التي بذلوها الإعداد هذه اخلطة التي ناأمل ان جت�سد االآمال والطموحات وان تلبي الق�سم االأكرب لالحتياجات التي نحن باأم�س احلاجة اليها 

من خالل حتقييق االهداف املخطط لها وتنفيذ حزمة امل�ساريع التي عكف ابناوؤنا على حتديدها.

ان اطالق م�سروع اعداد اخلطة اال�سرتاتيجية لالأعوام 2013-2016 كان تاأكيدا على حر�س البلدية على اتباع منهج علمي يف التخطيط 
لو�سع روؤية واأهداف واأولويات تنموية تعرب عن احتياجات مدينة �سلفيت  واملواطنني يف اآن �سواء. اآخذين بعني االعتبار االمكانات والفر�س 
املتاحة والتحديات واملعوقات املحتملة, لذلك ال�سكر مو�سول لكل من �ساهم يف اجناز هذا العمل واإعداد اخلطة التنموية اال�سرتاجتية من 

موؤ�س�سات داعمة ومنفذة وجمتمع حملي من افراد وموؤ�س�سات وهيئات وجلان خمتلفة.

2.2 جتارب وطنية يف اإعداد اخلطط التنموية الإ�سرتاتيجية ملدينة �سلفيت
 اإن التخطيط اال�سرتاتيجي الواعي يف اأي جمتمع يعتمد على ثالث ركائز غاية يف االأهمية, هي : )املكان والزمان واالإن�سان(, فالتخطيط 
اال�سرتاتيجي لهذه الركائز يعترب من اأهم دعائم التنمية احل�سارية والرقي االجتماعي والتقدم العلمي والتقني, وكذلك الرتبوي والعمراين.. 
الخ و يعترب نهج التخطيط التنموي االإ�سرتاتيجي حديث التطبيق يف االأرا�سي الفل�سطينية, حيث مت القيام باإعداد خطط تنموية اإ�سرتاتيجية 
على �سعيد املدن الفل�سطينية يف عام 2006 من خالل م�سروع اخلطة التنموية االإ�سرتاتيجية ملدن رام اهلل والبرية وبيتونيا وم�سروع اخلطة 
 .)GIZ( التنموية االإ�سرتاتيجية ملدينة �سلفيت الذين نفذهما فريق ا�ست�ساري فل�سطيني باإ�سراف ومتويل من الوكالة االأملانية للتعاون الفني
كذلك مت تنفيذ م�ساريع اأخرى خلطط تنموية اإ�سرتاتيجية يف عدد من البلدات , ومن جهة اأخرى تقوم موؤ�س�سة )CHF( الدولية وبتمويل 

اأمريكي بتمويل اإعداد حوايل 14 خطة اإ�سرتاتيجية لبلدات وجتمعات فل�سطينية يف ال�سفة الغربية.

 اأما على �سعيد املحافظات فقد ح�سل يف عام 2007-2008 القيام باإعداد اخلطة التنموية االإ�سرتاتيجية ملحافظة جنني و التي تعترب اأول 
جتربة على امل�ستوى الر�سمي الفل�سطيني يف هذا املجال. اإ�سافة اإىل جتربة حمافظة جنني فقد قامت حمافظة نابل�س الحقا باإعداد خطة 
تنموية اإ�سرتاتيجية للمحافظة وبتمويل من وزارة املالية الفل�سطينية. كما  اجنزت حمافظة �سلفيت عمل خطة تنموية ا�سرتاتيجية للمحافظة 

يف العام 2012 .

2.3 مربرات اإعداد خطة تنموية اإ�سرتاتيجية ملدينة �سلفيت
ان ت�سجيع التفاعل واحلوار املتوا�سل واملنتظم من النتائج التي ت�سعى اليها التنمية اال�سرتاتيجية لتحقيقها وذلك عرب اأ�سكال خمتلفة منها 
االجتماعات واللقاءات الدورية املتوا�سلة  , وت�سكيل جلان تن�سيقية مع كافة التجمعات االأهلية كل ذلك بهدف ت�سجيع النقا�س واحلوار , 
وتبادل االأفكار واملفاهيم واالآراء, بهدف تطوير الفكر التنموي وزيادة اإ�سهاماته وفاعليته يف التطوير املجتمعي واالإن�ساين ويف االإ�سهام يف 

حتقيق التنمية الب�سرية امل�ستدامة يف فل�سطني.

من اجل حتقيق هذه العوامل فان اخلطة اال�سرتاتيجية �ست�سعى جاهدة اىل تطوير البيئة املمكنة والالزمة لتحقيق التعاون وال�سراكة املطلوبة 
اإ�سرتاتيجية ملدينة �سلفيت نظرًا ملوقع مدينة �سلفيت احلدودي,  باإعداد خطط تنموية  بلدية �سلفيت  تبنته  التوجه الذي  وذلك على �سوء 
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وازدياد الهجمة االإ�سرائيلية عليها, وان�سجاما مع نهج التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي, فقد كان التوجه الإعداد خطة اإ�سرتاتيجية ملدينة 
�سلفيت

2.4 اهداف اخلطة:
تهدف عملية التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي واملتمثلة باإعداد اخلطة التنموية اال�سرتاتيجية اىل حتقيق تنمية جمتمعية �ساملة �سمن روؤية 
وا�سحة واأهداف حمددة ومنهج علمي منظم ي�سهم يف تطوير كافة املجاالت التنموية ذات االولوية على م�ستوى مدينة �سلفيت وي�سمن ان 
تكون اال�ستجابة لعملية التطوير والتنمية منظمة وخمطط لها ب�سكل م�سبق وغري اآين وطارىء ومبا ين�سجم مع االحتياجات املجتمعية امللحة 

للمواطنني واملجتمع املحلي, لذلك تكمن اهمية واأهداف عملية التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي على م�ستوى املدينة مبا يلي:-

• ماأ�س�سة عملية التخطيط واعتماده كمنهج بديل ودائم خالل عملية التنمية وحتديد التوجهات التنموية للمجتمع املحلي. 	

• بناء قدرات الهيئات املحلية وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي التنموي و تطويرها .	

• ت�سجيع امل�ساركة املجتمعية مبا يعزز من االنتماء والعمل اجلماعي وخدمة ال�سالح العام لكل جتمع ت�سمله عملية التخطيط .	

• تعزيز التكاملية ما بني قطاعات املجتمع املختلفة و خا�سة ما بني العام واخلا�س و االهلي لدعم جهود التنمية املحلية وتطوير املبادرات 	
املختلفة من خالل االعتماد على امل�سادر املحلية الذاتية.

• ت�سخي�س الو�سع احلايل لكافة القطاعات واملجاالت التنموية ومتكني املجتمع املحلي من حتديد القدرات الرئي�سية املتعلقة به )نقاط 	
القوة و الفر�س( باال�سافة اىل االزمات واملعيقات التي تواجهه )نقاط ال�سعف و التهديدات( حيث مت خالل عملية الت�سخي�س والتحليل 
اال�سرتاتيجي اعداد التقرير الت�سخي�سي والذي يعد اهم وثيقة مرجعية ت�سخ�س واقع املدينة وتقدم �سورة وا�سحة لكافة القطاعات 

التنموية داخل مدينة �سلفيت . 

• و�سع روؤية تنموية موحدة و�ساملة مب�ساركة املواطنني تعرب عن الت�سور امل�ستقبلي الذي �ستكون عليه املدينة م�ستقبال وت�سمن تنمية 	
املدينة وتطويرها �سمن اطار زمني متو�سط مدته 4 اعوام.

• حتديد اهم االحتياجات واالأولويات والق�سايا التنموية ذات العالقة التي يجب الرتكيز عليها خالل فرتة عمر اخلطة.	

• و�سع جمموعة من االهداف اال�سرتاجتية والتي ت�سمن ايجاد تدخالت تلبي احتياجات املجتمع املحلي واملواطنني.	

• حتديد 	 من  املحلي  املجتمع  ميكن  مبا  القادمة  االربع  االعوام  خالل  تنفيذها  ليتم  حمددة  م�ساريع  على  ت�ستمل  تنفيذية  خطة  اعداد 
توجهاته التنموية وا�ستي�ساح روؤيته امل�ستقبلية ب�سكل جلي ووا�سح.

• ت�سميم خطة متابعة ت�سمن قيا�س مدى النجاح يف حتقيق اال�سرتاجتية وتنفيذها ت�ستمل على موؤ�سرات حمددة واأدوات قيا�س وا�سحة 	
تتيح التاأكد من النتائج املتحققة ومدى التطبيق والنجاح الفعلي يف تنفيذ اخلطة وحتقيق االهداف اال�سرتاتيجية املطلوبة. 

 2.5 منهجية اعداد اخلطة:
اعتمدت منهجية اعداد اخلطة التنموية اال�سرتاتيجية ملدينة �سلفيت  باال�سا�س على دليل التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي للمدن والبلدات 
الفل�سطينية �سمن اطار برنامج احلكم املحلي والبنية التحتية LGI املنفذ من قبل موؤ�س�سة CHF الدولية وبتمويل من خالل الوكالة 
االأمريكية للتنمية الدولية  USAID وبالتعاون مع وزارة احلكم املحلي, وباال�ستناد اىل منهج امل�ساركة املجتمعية للمواطنني كمتطلب 
ا�سا�سي ا�سيل يف اعداد اخلطة بكافة مراحلها وم�ستوياتها حيث مت ا�ستخدام كافة الو�سائل االعالمية للن�سر والتوعية وحتفيز م�ساركة 

املواطنني يف اعداد اخلطة بكافة مراحلها وخمرجاتها.
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مت اعداد اخلطة التنموية اال�سرتاجتية من خالل جمموعة من الو�سائل واال�ساليب واملراحل واخلطوات والتي ا�ستندت باال�سا�س على 5 
مراحل واثنتي ع�سرة خطوة,حيث مت تطبيق الثالث مراحل االوىل منها بهدف اجناز واإعداد اخلطة �سمن جدول زمني حمدد على ان 
تعمل البلدية على تنفيذ املراحل الرابعة واخلام�سة بالتعاون مع اللجان امل�سكلة لذلك, كما هو مو�سح يف ال�سكل رقم )1( على النحو 

التايل:-

�سكل )1(: مراحل تنفيذ اعداد اخلطة ال�سرتاتيجية التنموية بامل�ساركة وخطواتها

مت  فقد  لذلك  التخطيط,  عملية  الدارة  وا�سحة  منهجية  وجود  اال�سرتاتيجي  التنموي  التخطيط  عملية  ا�سباب جناح  اهم  من  يعترب 
تق�سيم مراحل اعداد اخلطة اال�سرتاتيجية اىل ثالثة مراحل ا�سا�سية لت�سهيل عملية فهم خطوات التنفيذ من قبل القائمني على اخلطة 
واملنفذين. حيث ا�ستملت املرحلة االوىل )اين نحن االن( على خطوات تتعلق بالتنظيم والتهيئة واالإعداد لعملية التخطيط باالإ�سافة اىل 

حتليل وت�سخي�س الواقع احلايل للبلدة,
اما املرحلة الثانية )اين نريد ان نتجه( والتي ا�ستغرقت �سهران فا�ستملت على حتديد االطار التنموي اال�سرتاتيجي من حيث حتديد 
االولويات املجتمعية وحتديد الروؤية واالهداف اال�سرتاجتية . اما املرحلة الثالثة واالخرية )كيف ن�سل( فقد ا�ستملت على خطوات تتعلق 

بتو�سيف امل�ساريع واعداد خطط التنفيذ واملتابعة والتي مت تنفيذها.
واجلدول املرفق يقدم تف�سيل للمراحل واالن�سطة التي مت اجنازها باالعتماد على دليل التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي للمدن والبلدات 

الفل�سطينية والتي ميكن تو�سيحها من خالل ا�ستعرا�س ال�سكل رقم )2( على النحو التايل:-
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الن�ساطاخلطوةاملرحلة

الوىل  “ اين نحن ؟ “

التهيئة واالعداد
اجراء الرتتيبات املوؤ�س�سية الالزمة
و�سع هيكلية ادارة عملية التخطيط

حت�سري خطة تنفيذ عملية التخطيط

حتليل وح�سد ا�سحاب العالقة

حتليل ا�سحاب العالقة
ت�سكيل جلنة ممثلي ا�سحاب العالقة وجلان 

العمل املتخ�س�سة
عر�س خطة التنفيذ وادوار امل�ساركني

ت�سخي�س الو�سع القائم
ت�سخي�س املجاالت التنموية

حت�سري التقرير الت�سخي�سي

الثانية :” اىل اين 
نريد ان نتجه ؟ “

حتديد الق�سايا التنموية ذات االولويةحتديد االولويات املجتمعية

حتديد الروؤية واالهداف التنموية
حتديد الروؤية التنموية

حتديد االهداف التنموية
و�سع موؤ�سرات لقيا�س مدى حتقق االهداف

الثالثة : كيف ن�سل ؟

حتديد وتو�سيف امل�ساريع
اقرتاح م�ساريع تنموية وتو�سيفها

مراجعة االهداف وامل�ساريع املقرتحة 
وحتديدها ب�سكل نهائي

و�سع خطط التنفيذ واملتابعة 
والتقييم

حت�سري م�سفوفة التنفيذ
التو�سيف املكاين خلطة التنفيذ

حت�سري خطة املتابعة والتقييم

حت�سري وثيقة اخلطة وحتقيق 
�سرعيتها

حت�سري م�سودة اخلطة
تبني اخلطة من قبل املجل�س

مراجعة اخلطة من قبل املجتمع
توقيع العقد املجتمعي

ت�سليم ن�سخة من اخلطة لوزارة احلكم املحلي
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2.6 هيكلية عملية التخطيط:
ان من اهم ا�سباب جناح عمليات التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي هو وجود هيكلية وا�سحة الدارة عملية التخطيط , على ان تظهر هذه 

الهيكلية اجلهات امل�ساركة يف العملية والعالقات املتبادلة فيما بينها.

لذلك يو�سح ال�سكل املرفق الهيكلية املتبعة يف اعداد عملية التخطيط واجناز اخلطة  التنموية اال�سرتاتيجية ويو�سح كذلك قنوات االت�سال 
ما بني االطراف واجلهات امل�ساركة بعملية التخطيط, على النحو التايل :

2.7 هيكلية ادارة عملية التخطيط التنموي  ال�سرتاتيجي ملدينة �سلفيت

 










































































�سكل رقم )2( : مراحل وخطوات وان�سطة اعداد اخلطة ال�سرتاتيجية بامل�ساركة
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2.8 مراحل اعداد اخلطة:
مرت عملية اعداد اخلطة اال�سرتاجتية بعدد من املراحل واخلطوات املتعاقبة واملتزامنة والتي ميكن اجمالها على النحو التايل:-

املرحلة االوىل )اين نحن االن ؟ ( . 1

املرحلة الثانية )اين نريد ان نتجه ؟ ( . 2

املرحلة الثالثة )كيف ن�سل ؟ ( . 3

اول : املرحلة الوىل )اين نحن الن ؟ ( مرحلة العداد وت�سخي�س الو�سع احلايل
اىل  باال�سافة  التخطيط  لعملية  من�سق  اختيار  وذلك من خالل  التخطيط  لعملية  والتهيئة  باالإعداد  املرحلة  بداأت هذه 
ت�سكيل ثالث جلان تخطيط ا�سا�سية وهي جلنة التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي والتي ت�سم بع�سويتها عدد من اع�ساء 
املجل�س البلدي وهي مبثابة جلنة ا�سرافية على �سري اخلطة ومراحل اعدادها , كذلك ت�سكيل فريق التخطيط اال�سا�سي 
والذي ي�سم يف ع�سويته اع�ساء من املجل�س املحلي وكادر الهيئة املحلية باالإ�سافة اىل مهنيني وخرباء من املجتمع املحلي 
والتي �ستكون من مهامه قيادة عملية التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي واإدارتها والتن�سيق لكافة ان�سطة عملية التخطيط 
مبا يف ذلك ادارة االجتماعات وور�س العمل وحت�سري اي تقارير الزمة اثناء العملية اخريا ت�سكيل جلنة البناء املوؤ�س�سي 
والتي ت�سكلت يف ع�سويتها من بع�س اع�ساء املجل�س البلدي باالإ�سافة اىل مدراء الدوائر وبع�س املوظفني داخل البلدية 

والتي كان من مهامها ت�سخي�س الواقع الداخلي للبلدية.

جلان التخطيط ال�سا�سية الثالث

ت�سكيل جلنة البناء املوؤ�س�سي

فريق التخطيط ال�سا�سي

ت�سكيل جلنة التخطيط التنموي 
ال�سرتاتيجي

وعلى اثر ذلك قام فريق التخطيط اال�سا�سي بامل�ساركة يف ور�سة عمل بعنوان »التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي للهيئات املحلية« بتاريخ 21-
2011/12/22 وبعد االنتهاء من ذلك قام فريق التخطيط اال�سا�سي بو�سع هيكلية وا�سحة الدارة عملية التخطيط والتي �ساهمت بتو�سيح 
كافة اطراف وجهات عملية التخطيط والعالقات فيما بينها وكذلك ادوارها ومهامها يف خطوة تعترب مهمة من حيث توفري �سورة متكاملة 

تو�سح جلميع امل�ساركني ادوارهم يف عملية التخطيط مما يعزز من درجة التزامهم واهتمامهم يف ذات الوقت , ترافق 
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التنموية اال�سرتاجتية مبا ي�سمن  اثناء اعداد اخلطة  ب�سكل حمكم  التخطيط  التخطيط وذلك بهدف  تنفيذ عملية  ذلك مع اعداد خطة 
حتديد املهام واالطار الزمني وامل�سوؤوليات

منوذج عمل رقم 1:2: منوذج حت�سري خطة تنفيذ عملية التخطيط

كذلك وبهدف اال�ستعداد ب�سكل كامل لتنفيذ مهام املرحلة االوىل واملتعلقة بت�سخي�س الواقع احلايل ملدينة �سلفيت وتعزيز امل�ساركة املجتمعية 
للمواطنني يف كافة مراحل عملية التخطيط مت ت�سكيل جلنة من ممثلي ا�سحاب العالقة والذين ميثلون كافة فئات املجتمع املحلي وقطاعاته 
باال�سافة اىل ت�سكيل 12 جلنه عمل متخ�س�سه مت ت�سكيلها من افراد الكادر الفني العامل يف البلدية ومهنيني وخرباء من ابناء املدينة حيث 
كان من مهامها الرئي�سية م�ساعدة فريق التخطيط اال�سا�سي على ت�سخي�س الو�سع القائم يف املدينة وعمل التحليل التنموي اال�سرتاتيجي 
لكافة القطاعات التنموية على م�ستوى املدينة, باال�سافة اىل جلنة البناء املوؤ�س�سي والتي مت ت�سكيلها م�سبقا والتي عملت اي�سا على درا�سة 
الواقع الداخلي للبلدية.بعد عقد عدة اجتماعات متتالية مع اللجان املتخ�س�سة )طواقم العمل( من قبل فريق التخطيط اال�سا�سي ومبا 
ين�سجم مع دليل االجراءات وواقع مدينة �سلفيت واحتياجاتها املختلفة مت حتديد ق�سايا التنمية الرئي�سية التي �سيتم العمل عليها وت�سخي�س 

قطاعاتها املختلفة:

جمال التخطيط والتنظيم. 1
جمال اخلدمات االجتماعية والثقافة والريا�سة. 2
جمال االقت�ساد املحلي و الزراعي . 3
جمال اخلدمات والبنى التحتية . 4
جمال االمن وادارة الكوارث. 5
جمال البيئة وال�سحة العامة . 6
جمال البناء املوؤ�س�سي للبلدية. 7

مت  التي  التنموية  الق�سايا  حتديد  من  واالنتهاء  العالقة  ا�سحاب  وممثلي  واملتخ�س�سة  اال�سا�سية  اللجان  ت�سكيل  عملية  من  االنتهاء  بعد 
ت�سخي�سها ودرا�ستها, وا�ستكماال ملنهج تعزيز امل�ساركة املجتمعية فقد مت عقد لقاء جمتمعي اول مب�ساركة  ) جلان العمل اال�سا�سية وممثلي 
موؤ�س�سات املجتمع املحلي والقطاع اخلا�س وال�سخ�سيات االعتبارية واالإعالم واأع�ساء املجل�س البلدي( بهدف االعالن عن انطالق عملية 
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التنفيذ على احل�سور والتطرق لكافة مراحل عملية التخطيط مبا  التنفيذ وهيكلية عملية  التنموي اال�سرتاتيجي وعر�س خطة  التخطيط 
ي�سهم يف ح�سد الدعم والتاييد للخطة وي�سمن م�ساركة اجلميع واطالعهم على كافة مراحل ومهام و�سري عمل اخلطة وجلانها املختلفة.

با�سرت اللجان مبجرد ت�سكيلها وبعد عقد اللقاء املجتمعي االول بتاريخ 2012/4/24 وبح�سور 215�سخ�س حيث مت يف هذا اللقاء االعالن 
عن اطالق عملية التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي وعر�س هيكلية ادارتهاو�سرح االدوار املختلفة للجهات امل�ساركة وعر�س خطة التنفيذ 
ا�سافة اىل فتح باب الع�سوية للجنة ممثلي ا�سحاب العالقة وجلان العمل املتخ�س�سة وقد مت احل�سول على راي عام من اهايل مدينة 
�سلفيت داعم لعملية التخطيط مما اعطاها �سفة ال�سرعية وزادت من �سعور املجتمع املحلي مبلكية امل�سروع ويف هذا اللقاء اتيحت الفر�سة 

للم�ساركني البداء ارائهم ومالحظاتهم يف هذه املرحلة حول منهجية واليات تنفيذ عملية التخطيط وامل�ساركة يف ع�سوية اللجان املختلفة

وبعد اللقاء املجتمعي االول مت عقد عدة اجتماعات للجان العمل املتخ�س�سة  كان منها اجتماع اللجان املتخ�س�سة لتقرير املجاالت التنموية 
واعداد التقرير الت�سخي�سي لت�سخي�س الواقع احلايل والتحليل اال�سرتاتيجي على م�ستوى القطاعات التنموية املختلفة, حيث مت حتليل كل 
جمال وقطاع م�ستهدف عرب حتديد املوؤثرات ال�سلبية)نقاط ال�سعف و التهديدات( وااليجابية )نقاط القوة و الفر�س( باال�سافة اىل حتديد 
االحتياجات واولوية الق�سايا التنموية ذات العالقة والتي تعترب ذات اولوية للعمل عليها خالل املرحلة ال�سابقة, حيث كان خمرج هذه املرحلة 
هو اعداد التقرير الت�سخي�سي والتحليل التنموي للبلدية والذي �سمن العديد من القطاعات املذكورة بالتحليل والت�سخي�س والتف�سيل التام 

لكل قطاع وجمال م�ستهدف.

ثانيا : املرحلة الثانية )اين نريد ان نتجه ؟ ( مرحلة حتديد الطار التنموي ال�سرتاتيجي
اىل  باالإ�سافة  االولية  ذات  التنموية  الق�سايا  حتديد  اهمها  من  اخلطوات  من  مبجموعة  املرحلة  هذه  خالل  تنفيذه  مت  ما  اجمال  ميكن 
حتديد الروؤية واالأهداف اال�سرتاجتية التي تتعلق باملدينة, حيث مت خالل هذه املرحلة عقد ور�سة عمل اوىل)تخ�س�سية(بتاريخ 2012/7/1 
مب�ساركة  85 �سخ�س كانوا من جلنة ا�سحاب ممثلي العالقة واللجان املتخ�س�سة وكادر البلدية , حيث مت خاللها عر�س ملخ�س التقرير 
الت�سخي�سي والق�سايا التنموية ذات العالقة التي نتجت كاأحد خمرجات التحليل اال�سرتاتيجي التي قامت اللجان املتخ�س�سة باجنازه , 
حيث مت اختيار اهم 10 ق�سايا تعترب ذات اولوية بالن�سبة للمدينة والت�سويت عليها واختيارها من قبل املجتمع املحلي كق�سايا تنموية �سيتم 
الرتكيز عليها خالل �سمن اخلطة اال�سرتاجتية املعدة, اي�سا مت خالل الور�سة حتديد الروؤية اخلا�سة باملدينة مبا ميكن من خلق ت�سور 

م�سرتك ما بني ممثلي املجتمع املحلي للواقع الذي يجب ان تكون عليه مدينة �سلفيت م�ستقبال.

تال ذلك اعادة ت�سكيل اللجان املتخ�س�سة , حيث مت اعتماد اللجان التي مت اختيار ق�سايا تنموية لها والغاء اللجان االخرى واإعادة ت�سمية 
اللجان لت�سبح جلان االولويات املجتمعية , حيث با�سرت اللجان بالعمل على حتديد االهداف التنموية من خالل اختيار هدف اىل ثالث 

اهداف لكل ق�سية تنموية باالإ�سافة اىل حتديد موؤ�سرات القيا�س واأدواتها.

املرحلة الثالثة ) كيف ن�سل ؟ ( مرحلة حتديد وتو�سيف امل�ساريع وخطة التنفيذ وحت�سري وثيقة اخلطة
لذلك  وتو�سيف كل م�سروع مقرتح �سمن منوذج معد  امل�ساريع  العمل على حتديد  املجتمعية  االولويات  املرحلة وعرب جلان  مت خالل هذه 
حيث مت عقد ور�سة عمل يف اريحا بتاريخ 5+2012/9/6 بعنوان حتديد االأهداف االإ�سرتاتيجية وموؤ�سرات القيا�س حيث كان من نتائج هذه 

الور�سة:

• 	 )Strategic Objectives( تطوير االأهداف االإ�سرتاتيجية

• حتليل الروؤيا املجتمعية 	

• حتليل �سجرة امل�ساكل	
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• 	)Key Result( حتديد النتائج املرجوه

• تطوير موؤ�سرات القيا�س ح�سب النتائج املرجوه 	

وعلى اثر ذلك مت عقد ور�سة العمل الثانية بتاريخ 2012/10/1 مب�ساركة 70 �سخ�س من )جلان العمل اال�سا�سية وممثلي ا�سحاب العالقة 
العالقة  ا�سحاب  ممثلي  قبل  من  نهائي  ب�سكل  وحتديدها  وامل�ساريع  االهداف  مراجعة  بهدف  وذلك  البلدي(  املجل�س  واأع�ساء  واالإعالم 
واللجان املتخ�س�سة وكادر البلدية واملهتمني واخلرباء وللتاأكد من امل�ساريع املنوي تنفيذها تعرب عن االحتياجات احلقيقية للمجتمع املحلي . 
اي�سا ا�ستملت هذه املرحلة على اعداد خطط التنفيذ واملتابعة واإعداد التو�سيف املكاين خلطة التنفيذ, باالإ�سافة اىل حت�سري وثيقة اخلطة 
وجمع حمتوياتها مبا يو�سح كافة عنا�سر ومدخالت اخلطة التنموية اال�سرتاجتية للمدينة واملرتبطة اأي�سًا باخلطة اال�سرتاتيجية ملحافظة 
�سلفيت. واعتمادها ب�سكل ر�سمي من قبل املجل�س البلدي واملجتمع املحلي من خالل عقد لقاء جماهريي يهدف اىل عر�س  خمرجات عملية 

التخطيط املتمثلة باخلطة اال�سرتاجتية التنموية لالعوام االربع القادمة من 2013-2016 على املجتمع املحلي.

2.9 نبذة عن مدينة �سلفيت   

1 -املقدمــــة : 
تقع مدينة �سلفيت يف و�سط ال�سفة الغربية بني حمافظات نابل�س ورام اهلل وقلقيلية , وتعترب هذه املدينة مركز حمافظة �سلفيت التي ت�سم 

19 بلدة وقرية وي�سل عدد �سكان املدينة 12 األف ن�سمة و التي ُتقدم لهم اخلدمات ب�سكل دائم , فيما عدد �سكان املحافظة 65 اآلف .

و تبلغ م�ساحة االأرا�سي التابعة لبلدية �سلفيت 4000 دومن , فيما تبلغ جمموع م�ساحة االأرا�سي اململوكة الأهايل املدينة 22540 األف دومن 
معظمها مغطى باأ�سجار الزيتون والثمار االأخرى , وتعترب االأرا�سي الواقعة �سمن حدود بلدية �سلفيت منطقة اأ ح�سب اتفاق او�سلو , فيما 
تتوزع باقي االأرا�سي بني اأ , ب ج , �سكان �سلفيت يف معظمهم ا�سليون فيما جلاأ اإليها 1948 جمموعة من الفل�سطينيني الذين هجروا من 

اأرا�سهم اآنذاك وعا�سوا يف �سلفيت حيث اندجموا يف املجتمع املحلي واأ�سبحوا جزءا منه ويقدر عددهم بحوايل 600 �سخ�س.

خريطة )2-1(: موقع حمافظة �سلفيت بالن�سبة ملحافظات ال�سفة الغربية وقطاع غزة
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اأ�سامة, البلديات وهيئات احلكم املحلي يف فل�سطني, من�سورات املجل�س االقت�سادي الفل�سطيني للتنمية  اإ�ستية, حممد؛ حبا�س,  امل�سدر: 
واالعمار )بكدار(, 2004, �س. 240.

تقوم بلدية �سلفيت على اإدارة وتطوير املدينة و التي ت�سكلت عام 1955 وتعاقب على رئا�ستها عدة جمال�س بلدية حتى االآن , وتعترب البلدية 
املوؤ�س�سة اأالم امل�سئولة عن تطوير املدينة وتوفري اخلدمات االأ�سا�سية للمواطنني , اإىل جانب البلدية يوجد يف املدينة العديد من املديريات 
احلكومية التابعة لوزارات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية والتي تقدم اخلدمات احلكومية الأبناء حمافظة �سلفيت , حيث ت�سمل هذه املديريات 
حمافظة �سلفيت و الداخلية , ال�سحة , الرتبية والتعليم , الزراعة , احلكم املحلي , ال�سوؤون االجتماعية , الثقافة , العمل , االأوقاف , ال�سوؤون 
اإ�سافة اإىل العديد من املوؤ�س�سات االأهلية مثل اجلمعية اخلريية الن�سائية , و نادي �سلفيت الن�سائي , النادي   , املدنية , االأجهزة االأمنية 
الريا�سي)لل�سباب( , احتاد النقابات , الغرفة التجارية , جمعية ت�سويق الزيت , احتاد املزارعني , جامعة القد�س املفتوحة , اإ�سافة اإىل 

ع�سرة مدار�س واأربعة رو�سات اأطفال , وم�ست�سفى �سلفيت احلكومي وعيادات �سحية .

2 مدينة �سلفيت
تعترب حمافظة �سلفيت من البوؤر ال�ساخنة والتي متثل اأهم املوا�سيع املهمة يف املفاو�سات الفل�سطينية االإ�سرائيلية وذلك لوقوعها بالقرب من 
اخلط االأخ�سر واحتوائها على اكرب خمزون مائي)تقع فوق احلو�س املائي الغربي(وت�سم 19 جتمع �سكني مقابل13 م�ستوطنة اإ�سرائيلية 
كما توجد بها م�ستوطة ارئيل عا�سمة ال�سامرة كما يعتربها اال�سرائيلييون 1 ,  و تقع �سلفيت اإىل اجلنوب الغربي من مدينة نابل�س وتبعد عنها 
26كم فوق رقعة جبلية ترتفع عن �سطح البحر 570م , تبلغ م�ساحتها 22540 دومن , و يحد �سلفيت من الغرب اخلط االأخ�سر ومن اجلنوب 

قرى حمافظة رام اهلل ومن ال�سرق حمافظة نابل�س ومن ال�سمال قرى حمافظات نابل�س و قلقيلية2

وكلمة �سلفيت تتكون من مقطعني االأول "�سل" ويعني ال�سالل والثاين " فيت"  ويعني العنب , اأي  " �سالل العنب " ,  مما يدل على اأن اأر�سها 
كانت م�سهورة بزراعة العنب اإذ يوجد كثري من املعا�سر احلجرية التي مت اكت�سافها حول املدينة , ون�ساأت مدينة �سلفيت على تلة  جبلية 
طبيعية جميلة , وي�سرف طرفها الغربي على بداية وادي املطوي , يف حني يطل طرفها ال�سرقي على وادي ال�ساعر . وهي مدينة قدمية توالت 
عليها العديد من احل�سارات فهي تعترب مدينة كنعانية االأ�سل �سكنها يف فرتات الحقة الرومانيون وامل�سلمون , ويجد العديد من اخلرب 

املنت�سرة يف اأرا�سيها. 

اأ�سبحت يف  اآنذاك ت�سم العديد من القرى والبلدات املحيطة , حيث  وخالل احلكم الرتكي كانت �سلفيت تتبع والية �سرق بريوت وكانت 
عام 1882 مركزًا لق�ساء يدير �سوؤونه قائم مقام يتبع مت�سرف نابل�س كان ميتد من م�سارف الغور حتى البحر امليت, حيث قامت احلكومة 
الرتكية ببناء الدوائر احلكومية ومركز ال�سرطة وم�سجدّا , ثم بعد فرتة عادت اإىل ناحية وبقيت على ذلك اأيام االنتداب الربيطاين حيث مت 
�سلخ قرى كفر قا�سم غربًا وقراوة بني زيد جنوبًا وحوارة وعينبو�س �سرقًا ومنذ عام 1965 عادت مركز ق�ساء يتبعها اإداريا 23 بلدة وقرية 
, وبعد قيام ال�سلطة مت ترفيعها بقرار من املجل�س الوطني الفل�سطيني رغم �سلخ كل من جماعني و زيتا جماعني و بيت اأمني برتفيعها اإىل 

حمافظة وبناءًا على ذلك مت فتح العديد من املديريات فيها خلدمة اأبناء املحافظة , وحمايتها من اال�ستيطان .

3-  املوقع واملناخ
نظرا ملوقع ار�س �سلفيت على خط عر�س 32 درجة وخم�س دقائق �سماال وخط طول 35 درجه و11 دقيقة �سرقا فاإنها متتاز مبناخ جاف وحار 
�سيفا معتدل وماطر �ستاءا حيث يبلغ اعلى معدل لدرجة احلرارة العظمى فيها بني عامي 1970 و1992 اىل 20 درجة مئوية والدنيا 6 درجات 

مئوية ح�سب تقارير حمطة االأر�ساد اجلوية ملنطقة نابل�س . 

اأما مدينة �سلفيت , فتقع جنوب غرب مدينة نابل�س وتبتعد عنها 26 كم وعن عمان حوايل 130 كم وترتفع عن �سطح البحر 570م.

1  عزريل , ن�سرة » ا�سرتاتيجيات التخطيط االإقليمي يف حمافظة �سلفيت » ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة , 2003 
www.pnic.gov.ps : 2  مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني اخذ من موقعه على االنرتنت و هو
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الرياح: ب�سكل عام ت�سود املنطقة الرياح اجلنوبية الغربية وال�سمالية الغربية, اذ تبلغ معدل �سرعة الرياح هنا 237كم/يوم,وملوقع املنطقة 
ب�سكل عام  �سمن املناطق دون احلرارية التي ي�سود فيها مناخ البحر املتو�سط ي�سيطر عليها �سغط مرتفع والذي يتميز بالتيارات الهوائية 
الهابطة والناجم عنها �سماء �سافية ومع ان اغلب الرياح تتجه من ال�سمال الغربي اىل اجلنوب الغربي , اال ان املنطقة تتعر�س خالل ف�سلي 

الربيع وال�سيف اىل موجات هوائية حارة ت�سمى رياح اخلما�سني حاملة معها الرمال والغبار.

درجات احلرارة : ان وقوع املنطقة يف اجلزء ال�سمايل من ال�سفة الغربية اك�سبها درجات حرارة قليلة التفاوت ن�سبيا, فخالل �سهركانون 
اماخالل  درجةمئوية,   6.2 حرارة  درجة  ادنى  ومعدل  درجةمئوية   31.1 حرارةاىل  درجة  اعلى  معدل  ي�سل  ال�سنة-  ايام  ابرد  الثاين- 

�سهراب وهو اعلى درجة حرارة, ي�سل معدل اعلى درجةحرارة اىل 39.9 درجة مئوية ومعدل ادين درجة حرارة اىل 19.5درجةمئوية.

 الرطوبة : يبلغ معدل درجة الرطوبة يف املنطقة 62% وقد ترتفع لتبلغ 67% خالل ا�سهر ال�ستاء املاطرة.

االأمطار: يرتكز املطر يف هذه املنطقة خالل ف�سل ال�ستاء وترتاوح معدل كمية املطر 660 ملميرت علما بانها و�سلت يف بع�س ال�سنوات اىل 
اكرث من 1000ملم ,كما يف عام 1982/81 )انظر اجلدول( ,وقد و�سلت يف عام 1979/1978 اىل 350 ملمرت فقط. هذا وقد بلغت اكرب 
كمية مطر يف يوم واحد 119 ملم يوم 1978/11/28 . واأعلى كمية مطر يف �سهر واحد بلغت 560 ملم يف �سهر كانون ثاين عام 1973 وهذه 

اأعلى كمية ت�سجيل حتى االآن يف �سمال ال�سفة الغربية .

االإ�سعاع : يبلغ معدل ما تتلقاه املنطقة من اإ�سعاع يوميا ب MJ 17.8/م2/يوم, وتتلقى املنطقة خالل �سهراب مثال ما جمموعه 11 �ساعة 
ا�سعا يوميا.

4 -  اجليولوجيا :  
 تقع االأرا�سي الفل�سطينية �سمن الغطاء الر�سوبي يحيط باحلافة ال�سمالية الغربية لدرع العربي النوبي, وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن �سخور 
الركيزة االأ�سا�سية )والتي يف معظمها �سخور نارية و�سخور متحولة( يف هذا الغطاء غري متك�سفة على ال�سطح و اإن معظم ال�سخور املتك�سفة 

هي �سخور الغطاء الر�سوبي ومن اأنواع ال�سخور يف هذه املنطقة.

• واجلري 	 والطبا�سري  عام  ب�سكل  اجلريي  احلجر  من  مكونة  وهي  عام  ب�سكل  ونابل�س  جنني  مناطق  يف  وتعم  الثالثي  العقد  �سخور 
الطبا�سريي.

•  ر�سوبيات الطمي عند اأقدام اجلبال.	

• الناري.	

• ال�سخور النارية.	

5  - التطور العمراين و�سنوات البناء :  
6% من مباين البلدة بنيت يف الفرتة قبل عام 1950 م 

3% من مباين البلدة بنيت يف الفرتة 1950 - 1959 م .

6% من مباين البلدة بنيت يف الفرتة 1960 -1969 م .

20% من مباين البلدة بنيت يف الفرتة من 1970-1979م .

65% من مباين الفرتة بنيت يف الفرتة من 1980 – 2011 م .

اأ�سل البلدة يف الفرتة ما قبل 1950 هو البلدة القدمية مب�ساحة ال تزيد عن 50 دومن , امتدت البلدة متجهة �سمااًل و�سرقًا مب�ساحة ال تزيد 
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عن 220 دومن , و امتدت اأي�سا باجتاه مدخل البلد واىل ال�سمال واجلنوب مب�ساحة ال تزيد عن 470 دومن , و باجتاه ال�سارع الرئي�سي ويف 
اجلهة ال�سمالية وال�سرقية واجلنوبية مب�ساحة ال تزيد عن 650 دومن .

6 -  طبوغرافية املدينة 
ن�ساأت مدينة �سلفيت فوق رقعة جبلية ذات مناظر طبيعية جميلة بني جبال نابل�س  , و تقع املدينة على ) تلة ( يف الو�سط الفل�سطيني و بارتفاع 
حوايل )570( م  عن �سطح البحر و يتفاوت فيها االرتفاع و احلد االأدنى له )430(م عن �سطح البحر ,  و ترتبط مدينة �سلفيت بقراها و 

املنطقة املحيطة بها من خالل )6( مداخل رئي�سية و هي : 

1- املدخل ال�سرقي ال�سمايل و الذي ي�سل املدينة بالطريق الرئي�سي مبفرق زعرته  و مب�سافة حوايل )10( كم.
2- املدخل ال�سرقي و ي�سل اىل خط نابل�س – رام اهلل من قرية اللنب ال�سرقية بطول 8 كم .

3- املدخل ال�سمايل طوله )4( كم و ي�سل املدينة بالطريق الرئي�سي اإىل  اخلط االأخ�سر .
4- املدخل اجلنوبي و الذي ي�سل مدينة �سلفيت – مبحافظة رام اهلل عرب بع�س القرى املجاورة 

5- املدخل اجلنوبي الغربي  بطول 5 كم من خالل خربة قي�س اىل حمافظة رام اهلل 
6-  املدخل الغربي وي�سل املدينة ببع�س قرى املحافظة من خالل قرية بروقني بطول 8 كم .

7 - الن�ساط الثقايف:
يرجع تاأ�سي�س مدر�سة �سلفيت اإىل عام 1300هـ اأيام احلكم العثماين وهي مدر�سة لل�سبيان بلغ عدد طالبها 113 طالب يعلمهم اأربعة معلمني 
, وبعد النكبة اأ�سبح يف �سلفيت مدر�ستان للبنني واحدة اإعدادية والثانية ابتدائية, ومدر�سة للبنات , اأما االآن اأ�سبح يف حمافظة �سلفيت 

حوايل اأكرث من 43 مدر�سة وبلغ عدد طالبها اأكرث من 12807 طالب و طالبة و يوجد فيها جامعة القد�س املفتوحة . 

8  - معامل املدينة:
يوجد يف �سلفيت عدد من اخلرب املحيطة بها ومن اأهم هذه اخلرب.

1. خربة عد�س تقع غرب البلد 1.5كم.

2. خربة قلعة ال�سبع �سمال البلد 1.5 كم.

3. خربة اأبو البدوي وهي منطقة يقال لها الدير فيها جمموعة من الكهوف االأثرية.

4. خربة ال�سجرة لل�سمال من �سلفيت حتتوي على اأبنية متهدمة وبرج له نوافذ اإىل الغرب و�سهاريج منقورة يف ال�سخر.

5.  خربة اللوز: حتتوي على �سهاريج ومدافن. ومازالت بقايا جدرانها املتهدمة ماثلة للعيان.

6. خربة بيت احلب�س: للغرب من �سلفيت وحتتوي على اأنقا�س غرفة وبقايا جدران واأكوام حجارة. 

9 - اعالم املدينة:
ين�سب اإىل �سلفيت العامل حممد بن حممد بن عبد اهلل ال�سم�س ال�سلفيتي من فقهاء القرن التا�سع للهجرة , و�سهاب الدين اأحمد ال�سلفيتي 

وهو اأمام علم زاهد تويف عام 880.

10 -  معدلت النمو ال�سكاين:
 بلغ معدل النمو ال�سكاين ما بني العام 1997- 1998  حوايل 3% و قد انخف�س يف العامني 1998- 1999 حيث و�سل اىل 2.5% و يف العام 

1999-2000 ارتفع معدل النمو ال�سكاين لي�سل اىل 3.5% و ا�ستقر على هذا حتى 2011 . 
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11 -  اخل�سائ�س ال�سكانية:
العمر  بلغ  الدميوغرايف, حيث  االنتقال  مراحل  من  ال�سباب  مرحلة  يقعون يف  �سلفيت  منطقة  �سكان  اأن  املركزي  االح�ساء  درا�سات  تبني 
ال�سن  اإىل �سغار  ال�سن  كبار  ن�سبة  بلغت  بلغت )47.4(, يف حني  الن�ساء  اإىل  االأطفال  ن�سبة  واأن  �سنة,  املنطقة )19.9(  ل�سكان  الو�سيط 
)8.2%( وتبني اأن ن�سبة اإعالة �سغار ال�سن يف منطقة �سلفيت اأقل من مثيلتها يف املناطق الفل�سطينية وقد بلغت يف منطقة �سلفيت )%64.1( 

وبلغت ن�سبة النوع يف املنطقة )110.5( ذكر لكل مائة اأنثى.

12 - اخل�سائ�س الطبيعية والفيزيائية ل�سلفيت
الرتبة 

وقوع املنطقة �سمن �سل�سلة املرتفعات اجلبلية اأك�سبها اأنواعا خمتلفة من الرتبة, حيث يوجد يف هذه املنطقة نوعان من الرتبة وهما: تربة 
البحر املتو�سط احلمراء, كما ت�سمى تربة التريارو�سا مبعنى الرتبة الوردية اأو القرمزية, وهي ذات لون اأحمر- بني, ونتجت من عملية غ�سل 
ال�سخور اجلريية اأو الدولوماتية ال�سلبة مبياه االأمطار, توجد يف املنطقة ذات املنحدرات ال�سديدة التي يوجد فيها بع�س االأودية العري�سة 
اأو ال�سهول املح�سورة, كما تن�ساأ يف املناطق ذات الت�ساري�س املتموجة, حيث يتفاوت �سمكها من جهة اإىل اأخرى فتكون رقيقة فوق املنحدرات, 
و�سميكة يف االأودية وال�سهول. ومن خ�سائ�س هذه الرتبة ارتفاع ن�سبة الرطوبة واملواد املعدنية فيها, وانخفا�س ن�سبة املواد الع�سوية. وهناك 
نوع اآخر هو تربة الرندزينا, ويغلب عليها اللون البني اإىل البني الفاحت, وتختلف يف خ�سائ�سها عن الرتبة احلمراء, فهي اأكرث �سمكا منها 

واأكرث غنًى باملواد الع�سوية, وفيها ن�سبة عالية من اجلري حيث توجد على اله�ساب, وقمم اجلبال التي تغطيها.

2 - ت�ضاري�س وميالن الأر�س
ترتفع جبال ال�سفة الغربية على �سطح البحر حوايل 1000 م يف حدها االأق�سى, ثم توا�سل امتدادها غربا باالنخفا�س التدريجي. حمافظة 
�سلفيت متو�سطة االرتفاع, ي�سل اأق�سى ارتفاع لها 720 م فوق �سطح البحر. تبلغ اأخف�س نقطة يف املحافظة 90 مرتًا عن �سطح البحر غرب 
قرية "الزاوية" الواقعة على احلدود مع حمافظة قلقيلية, ويزداد االرتفاع تدريجيًا حتى يبلغ و�سط حمافظة �سلفيت حوايل 400 مرتًا, ثم 
يبداأ باالرتفاع حتى ي�سل اإىل 700 مرتًا �سرق مدينة �سلفيت و�سوال اإىل بلدتي ا�سكاكا ويا�سوف. كلما اجتهنا �سرق املحافظة يزداد االرتفاع 
في�سل اإىل اأكرث ارتفاع يف قرية يا�سوف ثم ا�سكاكا حوايل  720مرتا. اما مدينة �سلفيت فاق�سى نقطة ارتفاع لها عن �سطح البحر هو 590 

م بينما معدل ارتفاع مدينة �سلفيت عن �سطح البحر هو 570 م .

اخلريطة )2-2( تو�سح ت�ساري�س حمافظة �سلفيت.
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3.1 اأهمية واأهداف التقرير الت�سخي�سي
ان غياب التخطيط اال�سرتاتيجي يف اأي قطاع عملي من �ساأنه التقهقر والرتاجع احل�ساري وانعدام القدرة على التطوير يف اجلهاز, واالرتقاء 
بالقدرات الب�سرية, وتعطيل التقدم واالنكما�س يف العطاء وبالتايل ال�سعف يف االنتاج. النعدام الروؤية الوا�سحة وق�سر النظر يف االدارة, 

والتخطيط املرجتل والتعجل يف اتخاذ القرارات غري املدرو�سة.

لذلك تعترب عملية ت�سخي�س وحتليل الو�سع الراهن يف القطاعات املختلفة )وت�سمل االقت�ساد, التعليم, ال�سحة, اخلدمات العامة والبنية 
اأحد  �سلفيت  مدينة  م�ستوى  على  حتديدها  مت  التي  وغريها(  الزراعة  والتنظيم,  العمراين  التخطيط  االجتماعية,  اخلدمات  التحتية, 
اخلطوات الرئي�سية يف اإعداد اخلطة االإ�سرتاتيجية, وي�سكل هذا التقرير الت�سخي�سي )Diagnostic Report( املخرج الرئي�سي 

لعملية ت�سخي�س وحتليل الو�سع القائم يف مدينة �سلفيت.

اإن الهدف الرئي�س لهذا التقرير هو ت�سخي�س وحتليل الو�سع الراهن يف مدينة �سلفيت يف القطاعات التنموية االأ�سا�سية. وب�سكل تف�سيلي 
يعمل هذا التقرير على حتقيق االأهداف التالية:

• توفري معلومات وبيانات اأ�سا�سية حول القطاعات املختلفة  , والتي ت�سكل مرتكزًا للمراحل الالحقة يف و�سع الروؤية واالإ�سرتاتيجيات 	
التنموية ملدينة �سلفيت, وحتديد الفجوات يف املعلومات والبيانات املتوفرة.

• ت�سخي�س الو�سع الراهن وتقدمي �سورة كافية عن القطاعات التنموية املختلفة يف املدينة.	

• حتديد املوؤ�سرات االأ�سا�سية يف كل قطاع من القطاعات التنموية يف املدينة.	

• التحليل االإ�سرتاتيجي من حيث حتديد املوؤثرات االإيجابية وال�سلبية يف كل قطاع من القطاعات التنموية.	

• حتديد اأهم االأولويات التنموية يف كل قطاع من القطاعات التنموية يف املدينة.	

• حتديد اأهم الق�سايا االأ�سا�سية للقطاعات التنموية يف املدينة .	

3.2   خطة ومنهجية اإعداد التقرير الت�سخي�سي
واالأدوات.  االأ�ساليب  بع�س  با�ستخدام  اإجنازها  التي مت  واالأن�سطة  املراحل  التقرير على جمموعة من  اإعداد هذا  ارتكزت خطة ومنهجية 

وميكن حتديد هذه املراحل واالأن�سطة على النحو التايل:

مراجعة التقارير والدرا�سات ذات العالقة واملنجزة م�سبقا . 1

واأهم . 2 وال�سلبية  االإيجابية  املوؤثرات  وحتديد  التنموية  القطاعات  م�ستوى  على  اال�سرتاتيجي  والتحليل  الراهن  الو�سع  ت�سخي�س 
االحتياجات. 

م�ساركة اللجان التخ�س�سية بت�سخي�س الو�سع الراهن واملوؤ�سرات والتحليل اال�سرتاتيجي يف كل جمال تنموي واخلروج بتحليل �سبه . 3
نهائي. 

اإعداد تقارير ملجاالت العمل التنموي االأ�سا�سية تت�سمن ت�سخي�س الو�سع الراهن واملوؤ�سرات والتحليل االإ�سرتاتيجي. . 4

�سياغة تقارير املجاالت على �سكل تقرير ت�سخي�سي �سامل يت�سمن نتائج الت�سخي�س واملوؤ�سرات والتحليل اال�سرتاتيجي.. 5

اال�ستناد اإىل التقرير الت�سخي�سي القدمي للمدينة, كذلك اال�ستناد اإىل التقرير الت�سخي�سي للمحافظة.. 6
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3.3 جمال الدرا�سة
وكذلك  املوؤ�سرات  واإعداد  الراهن  الو�سع  ت�سخي�س  �سلفيت من حيث  االأ�سا�سية يف مدينة  التنموية  القطاعات  درا�سة  التقرير  تناول هذا 
التحليل االإ�سرتاتيجي )املوؤثرات االإيجابية: نقاط القوة والفر�س املتاحة, واملوؤثرات ال�سلبية: نقاط ال�سعف والتحديات(, ومن ثم حتديد 
اأهم االحتياجات )ب�سكل اأويل( لكل قطاع, ومن ثم حتدد اأهم امل�ساكل والق�سايا االأ�سا�سية التنموية اخلا�سة بكل قطاع. وهذه القطاعات 

ت�سمل ما يلي:

1- جلنة التخطيط والتنظيم1- قطاع التخطيط والتنظيم 
2-1  جلنة الرعاية االجتماعية2- قطاع اخلدمات االجتماعية

2-2  جلنة املراأة و الطفولة
2-3  جلنة ال�سحة والطوارئ

2-4  جلنة التعليم
2-5  جلنة وال�سباب والريا�سة والثقافة وال�سياحة

3-1  اللجنة االقت�سادية3- قطاع االقت�ساد املحلي و الزراعي 
3-2  اللجنة الزراعية 

 جلنة البيئة و ال�سحة العامة و النفايات ال�سلبة4- قطاع  البيئة و ال�سحة العامة و النفايات ال�سلبة
جلنة الطرق و املياه و ال�سرف ال�سحي و الكهرباء5- قطاع اخلدمات و البنية التحتية

جلنة االمن و الكوارث6- قطاع االمن و الكوارث
جلنة البناء املوؤ�س�سي7 قطاع البناء املوؤ�س�سي

3.4   منطقة الدرا�سة
�سمل التقرير الت�سخي�سي والتحليل االإ�سرتاتيجي ملدينة �سلفيت بحدودها االإدارية وم�ساحتها البالغة 22,5 كم2, وقد بلغ عدد �سكان مدينة 
�سلفيت  9541 و عدد �سكان املحافظة حوايل 64,614 ن�سمة ح�سب اح�ساءات اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني يف منت�سف العام 

2011, لكن كون �سلفيت هي مركز للمحافظة فاخلدمات اليومية التي تقدمها تزيد عن 12000 ن�سمة 

بلدية �ضلفيت
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 بتاريخ 20-10-2012 مت انتخاب جمل�س بلدي جديد ملدينة �سلفيت برئا�سة د �ساهر ا�ستيه ا�سافه اإىل 11 ع�سو جمل�س بلدي من الذكور 
و3 ع�سو جمل�س بلدي من االإناث , حيث اأن املجل�س املنتخب هو امتداد لعدة جمال�س بلدية �سابقة عملوا جميعا بجد ون�ساط خلدمة املدينة 

والقرى املجاورة وازدهارها.

تزود بلدية �سلفيت اأهايل املدينة وقرى فرخه وخربة قي�س باملياه والكهرباء و ا�سكاكا و عموريه بالكهرباء كما وتقدم البلدية باقي اخلدمات 
االأخرى )�سبكة طرق, خدمة ال�سرف ال�سحي, النفايات ال�سلبة, مكتبة عامة, خمطط هيكلي بحاجة اىل حتديث ا�سايف  مب�ساحة اأربعة 

اآالف )4000(  دومن (.

اعتمادا على مبداأ ال�سفافية وامل�ساركة املجتمعية الفعالة و�سوال اإىل الهدف العام )كل اخلدمات املميزة لكل املواطنني(.

3.5  اهم م�ساريع بلدية �سلفيت ما بني عامي 2010 - 2012

قيمة امل�سروع  املمول  تاريخ التنفيذ ا�سم امل�سروع 

5000000 �سيكل وزارة االأ�سغال العامة 2011-2010 م�سروع تاأهيل طريق �سلفيت – بروقني 

435000 دوالر  جمل�س الوزراء 2009 -2010-2011 مب�سروع تاأهيل طرق داخلية ملدينة �سلفيت 

200000 دوالر USAID 2009-2010-2008 م�سروع تاأهيل طرق داخلية جدران و اأر�سفة 

دوالر 1920000   وزارة املالية 2011-2010 م�سروع تاأهيل املنطقة ال�سمالية ) طرق و 
مياه و كهرباء (

600000 دوالر  2010 م�سروع تاأهيل طريق  �سلفيت – ا�سكاكا – 
يا�سوف 

900000 دوالر منحة جمل�س الوزراء  ) 
وزارة املالية ( 2010 م�سروع تاأهيل طريق �سلفيت – اللنب 

ال�سرقية 

34576 يورو الفرن�سي ) �سندوق 
البلديات ( 2010 م�سروع تاأهيل طرق داخلية ملدينة �سلفيت 

�سارع الرئي�س و �سط املدينة جزء 2
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121013 يورو الفرن�سي ) �سندوق 
البلديات ( 2010 تاأهيل طرق داخلية ملدينة �سلفيت  �سارع 

الرئي�س و �سط املدينة جزء 1
 428775.85

�سيكل  CHF- USAID 2010 م�سروع اإن�ساء و ت�سطيب الدور االإ�سايف فوق 
مبنى بلدية �سلفيت 

244675 �سيكل  CHF- USAID 2010
م�سروع اإعادة تاأهيل املبنى املخ�س�س ملركز 

خدمات اجلمهور يف مدينة �سلفيت – 
حمافظة �سلفيت 

 1691675.54
دوالر  وزارة احلكم املحلي  2010-2011 م�سروع اإن�ساء ال�سالة الريا�سية املغلقة 

428545 يورو  KFW 2011 م�سروع  اإن�ساء �سبكة �سرف �سحي – الدوير 
/ �سلفيت 

157379.2 يورو  KFW 2011 م�سروع اإن�ساء خزان مياه ار�سي  الفريز – 
�سلفيت 

55131.5 دوالر  وزارة املالية 2011-2010 م�سروع بناء و ت�سطيب جمل�س قروي خربة 
قي�س 

 1367750.5
دوالر  العمانيون 2012 م�سروع مدر�سة م�سقط الثانوية النموذجية 

للبنني  

KFW 150000 يورو  2012 م�سروع  تنفيذ خزان مياه علوي يف �سمال 
�سرق �سلفيت

KFW 500000 يورو  2012 م�سروع عطاء تنفيذ خطوط مياه رئي�سة و 
تق�سيم مناطق ال�سغوط ب�سلفيت

�سندوق تطوير و  
اقرا�س البلديات 2012 م�سروع بناء القدرات 

127550 يورو  �سندوق تطوير و 
اقرا�س البلديات 2012 م�سروع اإعادة تاأهيل �سارع جمال عبد 

النا�سر و جزء من �سارع فل�سطني 
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3.6  ملخ�س التقرير الت�سخي�سي

1 - قطاع التخطيط والتنظيم 

جلنة التخطيط و التنظيم

خلفية عن املجال التنموي : 
اإن للتخطيط ب�سكل عام اأهميته وتاأثريه املبا�سر يف حياة ال�سعوب واملجتمعات ويف تقدمها وازدهارها ورفاهيتها من خالل اال�ستغالل االأن�سب 

للحيز املكاين يف اإطار املوارد واالإمكانيات املتاحة على جميع امل�ستويات الوطنية واالإقليمية واملحلية. 

عند احلديث عن التخطيط يف فل�سطني فاإن هذه االأهمية وذلك التاأثري ياأخذان �سبغة خا�سة, حيث اأن التخطيط يف فل�سطني ال يوؤثر فقط 
يف اإمكانيات التطور واالزدهار امل�ستقبلي للفل�سطينيني بل يوؤثر كذلك يف اآفاق هويتهم وا�ستقالليتهم وحقهم يف احلياة على اأر�سهم.

املوارد  الطلب على  وزيادة  ال�سكان  املطردة يف عدد  والزيادة  الغربية وقطاع غزة(  الفل�سطينية )ال�سفة  لالأرا�سي  املحدودة  امل�ساحة  اإن 
)خا�سة االأر�س التي تتناق�س يوميًا نتيجة امل�سادرة امل�ستمرة لبناء امل�ستوطنات واجلدار الفا�سل و�سق الطرق االلتفافية( يتطلب تنظيمُا 
عقالنيًا ومتوازنًا ال�ستخدامات االأرا�سي وتخطيطًا �سليمًا لها, ويفر�س على متخذي القرار و�سع اخلطط وال�سيا�سات للتطوير احل�سري 

وبناء موؤ�س�سات التخطيط التي تقوم بتوجيه وتنظيم واإر�ساد ا�ستخدامات االأرا�سي. 

تعترب مدينة �سلفيت من اأول القرى التي مت و�سع خمطط هيكلي لها وذلك خالل فرتة االنتداب الربيطاين يف عام 1945م حيث مت اإعداد 
خارطة م�ساحية وت�سوية لها ومن ثم اإعداد املخطط الهيكلي اخلا�س بها والذي �ساعد على �سبط تطورها وامتدادها وكانت م�ساحة املدينة 
يف ذلك الفرتة  والتي �سملت فقط داخل املخطط 100دومن,حيث حددت غايات اال�ستعمال فيه وال�سوارع وقد عني اأي�سا بالبلدة القدمية 

وحدد نظام البناء فيها.

للمخطط  مكمال  وجاء  تقريبا  3400دومن  املخطط  داخل  املدينة  م�ساحة  للمدينة.كانت  اآخر  هيكلي  خمطط  اإعداد  مت   1976 عام  ويف 
كبرية من خمطط 1976  ن�سبة  كانت  للتو�سع حيث  املدينة  وحاجة  ال�سكان  لزيادة عدد  نتيجة  عام 1993  اأي�سا خمطط يف  ال�سابق,اعد 

اأرا�سي زراعية مينع البناء فيه,ومت اأي�سا اإعداد نظام خا�س بالبناء يف املدينة.

اجل  من  لها  تف�سيلي  اإعداد خمطط  ا�ستوجب  الذي  االأمر  املدينة  تقريبا حلدود  دومن   450 م�ساحته  ما  اإ�سافة  ال�سلطة مت  وبعد جميء 
تزويدها بال�سوارع وحتديد غايات اال�ستعمال فيها.ونتيجة لوجود كثري من التعديالت يف خمطط 1993فقد مت اإعداد خمطط هيكلي للمدينة 

يف عام 1998,ومت ت�سديقه عام 2000 وهو املخطط احلايل املعتمد يف البلدية حتى اأالن.

اأما فيما يتعلق با�ستخدامات االأرا�سي يف مدينه �سلفيت فقد اأظهرت النتائج اأن غالبية اأرا�سي مدينة �سلفيت هي عبارة عن اأرا�سي زراعية 
الغابات واملناطق املفتوحة فتبلغ  اأما   . للمدينة  الكليه  الزراعية فيها 14.20 كم2 وت�سكل 61.5 % من امل�ساحة  االأرا�سي  تبلغ م�ساحة  اإذ 

م�ساحتها 5.57 كم2 وت�سكل 24% من امل�ساحة الكلية.

تبلغ م�ساحة اأرا�سي �سلفيت 22540 دومن موزعة يف مناطق A B C حيث :

تبلغ م�ساحة اأرا�سي A :  10040 دومن وت�سكل ن�سبة 44% من اأرا�سي املدينه

تبلغ م�ساحة اأرا�سي B :  3364 دومن وت�سكل ن�سبة 15% من اأرا�سي املدينه



37

تبلغ م�ساحة اأرا�سي C:  9136 دومن وت�سكل ن�سبة 41 % من اأرا�سي املدينه

مت اإ�سافة خربة قي�س لبلدية �سلفيت بقرار من وزير احلكم املحلي بتاريخ 2010/10 حيث اأن م�ساحة اأرا�سي خربة قي�س 3147 دومن وكلها 
A مناطق

واهم الق�سايا التنموية يف جمال جلنة التخطيط والتنظيم هي : قدم املخطط الهيكلي )خمطط هيكلي �سامل للتعديالت والتو�سعة وخربة 
قي�س( 

2 - قطاع اخلدمات الجتماعية 
جلنة الرعاية الجتماعية

عن املجال:خدمات الرعاية الجتماعية
بداأت مبكرا وحتديدا يف �ستينيات القرن املا�سي, حيث كان للمعتقدات الدينية ال�سائدة يف املجتمع وتاأ�سي�س بلدية �سلفيت وهي 
من  اأوائل البلديات الفل�سطينية التي بداأت العمل, ا�سافة اىل انت�سار االحزاب القومية واال�سرتاكية  اثرا وا�سحا يف بوادر تاأ�سي�س 
جمعيات خريية وبع�س امناط التكافل االجتماعي �سمن احلزب اأو التجمع الواحد كالنقابات واالحتادات. اأما العائالت والع�سائر 

فكانت تتكفل باملحتاجني واملعوزين من الع�سرية نف�سها.
خالل فرتة االحتالل مل يتم تنمية هذا املجال وتنظيمه با�ستثناء فرتة االنتفا�سة االوىل , حيث ت�سابق �سباب االنتفا�سة يف كفالة 
التنظيم  نق�س  مع  �سوره  اأبهى  االجتماعي يف  العمل  وكان  الفقراء  وحتى  واال�سرى  املنا�سلني  ا�سر  من  احلاجة  ذوي  وم�ساعدة 

والتاأطري والدعم املتوا�سل.
بعد و�سول ال�سلطة الفل�سطينية بداأت ثقافة جديدة يف ظل الدعم اخلارجي للموؤ�س�سات االهلية ف�سارع العديد لت�سكيل جمعيات 
هذه  وترخي�س  ت�سجيل  يف  الدوائر  او  احلكومية   ال�سلطة  تبخل  ومل  اخلارجي  الدعم  ح�سد  يف  طمعا  اأهلية  وموؤ�س�سات  خريية 

املوؤ�س�سات رغم ت�سابه  االهداف والفئات امل�ستهدفة, مما اأوجد العديد من اجلمعيات غري الفاعلة .
واهم الق�سايا التنموية يف جمال الرعاية االجتماعية  هي : �سعف البنية التحتية يف جمال رعاية امل�سنني ) كبار ال�سن ( 

جلنة املراأه والطفل
خلفيةعن قطاع املراأة والطفل 

برز االهتمام بق�سايا املراأة عامليا واقليميا وحمليا النه ا�سبح من املوؤكد عدم قدرة اي جمتمع على النهو�س وحتقيق التنمية مع 
ا�سعاف ن�سفه , بل ان املراأة متثل الن�سف االف�سل من املنظور التنموي.

تربية  اال�سا�سي يف  العامل  الكيف النها  بكثري من حيث  العدد فهي اكرب  املجتمع من حيث  ان كانت متثل حوايل ن�سف  فاملراأة 
الن�سف االخر.

ولقد اثبتت جتارب العديد من الدول ان مكافحة فقر املراأة ومتكينها اقت�ساديا يوؤدي اىل رفاهية املجتمع ككل, النه قد ثبت ان 
الزيادة يف دخل املراأة توؤدي اىل زيادة يف انفاق اال�سرة على ال�سحة والتعليم والتغذية مما يوؤدي اىل الزيادة يف دخل الرجل, 

وبالتايل اىل زيادة را�س املال الب�سري , ف�سال عن مردود تعليم املراأة على معدل اخل�سوبة وتغذية و�سحة االطفال.
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يعاين قطاع املراأة والطفل يف مدينة �سلفيت من ظروف �سعبة, يعود جزء منها اإىل تاأثرها املبا�سر بو�سع الن�ساء كنوع اجتماعي 
ونظرة املجتمع جتاه املراأة, كما ان افتقاد املراأ ة جلزء من حقوقها يعك�س �سلبيا على االطفال ب�سكل عام  وذلك من حيث زيادة 

حدة الفقر والبطالة على م�ستوى املدينة, اإ�سافة اإىل التهمي�س يف �سنع القرار والعائد اإىل جذور ثقافية اجتماعية.
على الرغم من عمل املراأة يف خمتلف القطاعات االقت�سادية يف املدينة, اإال اأن ن�سبة البطالة لدى املراأة  تعترب عالية.  بناء على 
تقديرات اجلهاز املركزي لالإح�ساء للعام 2007يف �سلفيت, ن�سبة م�ساركة املراأة يف مدينة �سلفيت يف القوى العاملة بلغت %24.6 
فقط مقارنة بالرجال ن�سبة م�ساركة الرجال يف القوى العاملة 75.8 %, وو�سلت ن�سبة البطالة بني الن�ساء امل�ساركات يف القوى 
العاملة اإىل 19%,  حيث ان ن�سبة بطالة تالرجال يف املدينة 10.8%علما ان ن�سبة االرامل واملطلقات يف املدينة بلغت2.9%   ون�سبة 
االرامل والطلقني بني الرجال 38 . %علما ان ن�سبة االمية بني االناث بلغت 3.3% ون�سبة االمية بني الرجال  89 .% واال�سر التي 

تعيلها �سيدات بازدياد ملحوظ .
فيما يخ�س م�ساركة املراأة يف عملية �سنع القرار على م�ستوى مدينة وانخراطها يف العملية ال�سيا�سية, مل تر�سح اي امراة النتخابات 
املجل�س الت�سريعي على م�ستوى املدينة. اأما بالن�سبة النتخابات الهيئات املحلية, فقد مت افراز ثالثة ع�سوات  جمل�س بلدي , وهذا 

تقدم جيد على �سعيد م�ساركة املراأة يف عمليات �سنع القرار بالرغم تاأثر هذه الن�سبة بنظام األكوته الن�سائية.
اأثر االحتالل وجدار الف�سل العن�سري واال�ستيطان املكثف يف املدينة, على دور املراأة  واالهتمام بالطفولة يف املجتمع من خالل 
اأثرت على م�ساركة املراأة يف �سوق العمل وفر�س التعليم واملخاطر ال�سحية االإ�سافية التي  القيود املفرو�سة على احلركة والتي 
تعر�ست لها املراأة ب�سبب القيود املفرو�سة على حركة ال�سكان. ولقد اأثبتت الدرا�سات اأن البطالة والفقر الناجمان عن االحتالل 
ي�سفران عن حدوث الطالق ووقوع حوادث العنف املنزيل وحاالت الت�سرب من املدار�س لالطفال, مما يزيد ال�سغوط النف�سية على 

املراأة الفل�سطينية والطفل ب�سكل عام .
يعمل يف املدينة العديد من اجلمعيات واملراكز الن�سوية والتي يبلغ عددها 18 جمعية  ونادي  خا�س باملراأة والطفل, باال�سافة اىل 

8 رو�سات يف املدينة. 
�ساعدت بع�س الربامج املدارة من قبل بع�س املوؤ�س�سات الدولية يف م�ساعدة املراأة والنهو�س بو�سعها االقت�سادي,. 

هنالك �سعف �سديد يف جمال اخلدمات الرتفيهية املخ�س�سة للمراأة والطفل يف املدينة,, يوجد حدائق  عامة ولكن غري كافية وال 
تفي بالغر�س املطلوب .  

 ت�سكل فئة االطفال والذين ترتاوح اأعمارهم من 0-14عاما ن�سبة 37% من �سكان مدينة �سلفيت, ومن الوا�سح اأن فئة االطفال 
تتاأثر �سلبا ح�سبما تذكره االأرقام املحلية والدولية من ارتفاع ن�سب الفقر والبطالة والتي تطال االطفال  وعائالتهم وتنعك�س �سلبا 

على حياتهم, اإ�سافة اإىل النق�س يف اخلدمات املقدمة  لتلك الفئة .
واهم الق�سايا التنموية  من خالل  ا�ستعرا�س  اأهم امل�سكالت والق�سايا التي تواجه هذا املجال يف حمدودية برامج وم�ساريع بناء 

القدرات للمراأة والطفل 
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جلنة ال�ضحة

خلفية عن املجال 
وجدت اخلدمات ال�سحية يف �سلفيت منذ اوائل خم�سينات القرن املا�سي حيث كان يوجد فيها ممر�س وممر�سة يف مبنى �سغري تابع لبلدية 

�سلفيت . 

مت ت�سييد مبنى مديرية �سحة �سلفيت يف عام 1974 وقد متيز مبظهره اخلارجي ذي القباب وكان الهدف من بناء هذا املركز هو جعله 
مركزا لالبحاث العلمية والدرا�سات ومت توظيف حوايل 40 موظفا يف املركز الذي ا�ستمر يف تقدمي خدماته الطبية والعالجية وا�ستمل على 
دار للتوليد وله برنامج عمل لكافة التخ�س�سات الطبية , يف عام 1982 قامت ال�سلطات الع�سكرية اال�سرائيلية بتقلي�س حجم اخلدمات 
بحجه ا�ستغالل املبنى من الناحية االعالمية فاقتطعت 85% من املبنى واجرته لدائرة ال�سوؤون االجتماعية انذاك والباقي ال�ستخدامه لعيادة 
طبية فقط وقل�ست املوظفني من 40 موظف اىل 10 موظفني فقط وا�ستمر الو�سع على هذا النحو حتى بداية االنتفا�سة املباركة حيث قامت 
ال�سلطات الع�سكرية باغالقه نهائيا ملدة �سته ا�سهر بحجة انه ي�ساهم بالواجب الوطني ومت توزيع املوظفني واملحتويات على مديريات �سحة 
قلقيلية وطولكرم ونابل�س اال انها اعادت افتتاحه عند اقامة االدارة املدنية يف �سلفيت وعمل فيه ثالثة اطباء فقط لتغطية املنطقة با�سرها . 

وعند قدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وا�ستالمها لزمام االمور ال�سحية بدات عالمات التطور الدائم فتم رفع م�ستوى املركز اىل مديرية 
�سحة ومت تعيني كوادر طبية ا�سافية . 

يف بداية انتفا�سة االق�سى �ساهمت املديرية يف حتمل عبء من الن�سال الوطني حيث اخذ الفريق الطبي على عاتقه م�سوؤوليات جمه اهمها 
عمل مناوبات على مدار ال�ساعه ملعاجلة وا�سعاف اجلرحى واحلاالت الطارئه وكذلك ا�ستقبال حاالت الوالدة وقمنا بحث وزارة ال�سحه 
بفتح ق�سم طوارئ مزود باالجهزة الطبية الالزمة ال�ستقبال احلاالت وخ�سو�سا اجلرحى لعدم متكنهم من الو�سول اىل امل�ست�سفيات يف 

املدن االخرى ب�سبب االغالقات . 

يف بداية عام 2000 مت ت�سييد مبنى جديد للمديرية مموال من ال�سندوق العربي ويف بداية عام 2008 مت ا�سافة طابق اخر ممول من اطباء 
العامل – ا�سبانيا – خا�س باخلدمات ال�سحية النف�سية  . 

يف مبنى مديرية ال�سحه القدمي مت افتتاح ق�سم طوارئ عام 2001 ب�سبب الظروف االمنية وكان ب�سعة 12 �سريرا للوالدة و4 ا�سرة للطوارئ 
وا�سعه من  �سريحه  يخدم  وهو  التخ�س�سات  وي�سم معظم  �سريرا   50 ب�سعه  يا�سر عرفات  ال�سهيد  م�ست�سفى  افتتاح  عام 2006 مت  , ويف 

املراجعني من حمافظات اخرى مثل جنوب نابل�س و�سمال رام اهلل مع حمافظة �سلفيت . 

باال�سافة ملا تقدم فانه مع قدوم ال�سلطه الوطنية الفل�سطينية هناك مقدمي خدمات �سحية مثل الهالل االحمر الفل�سطيني واخلدمات 
الطبية الع�سكرية . 

واهم الق�سايا التنموية يف جمال ال�سحة هي �سعف البنية التحتية واملوؤ�س�ساتية للقطاع ال�سحي 

جلنة التعليم

خلفية عن املجال:
يعترب التعليم يف مدينة �سلفيت من القطاعات املهمة والرائدة والذي يحظى على اهتمام وا�سع من اأبنائها وكافة قطاعاتها املختلفة, ويلتحق 
مبدار�سنا 2610 طالب وطالبة, ي�سكلون ما ن�سبته 26% من عدد ال�سكان, موزعني على 10 مدار�س, ثالثة للذكور وثالثة لالإناث, ومدر�ستني 
 , ثانوية  �سناعية  ومدر�سة  االأمل(  خا�سة)مدر�سة  اأ�سا�سية  ومدر�سة  قي�س(  وخربة  املختلطة,  االأ�سا�سية  خمتلطتان)�سلفيت  اأ�سا�سيتان 

يدر�سون يف 88 غرفة �سفية 70 منها للمرحلة االأ�سا�سية, و18 للمرحلة الثانوية, يدر�سهم 122 معلم ومعلمة من داخل البلدة وخارجها.
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ومع بداية م�سرية التعليم يف البلدة عام 1982 ومن خالل فرتة احلكم العثماين , اأن�سئت اأول مدر�سة يف مدينة �سلفيت, وهو ما يعرف االآن 
بديوان البلدية , او مقر جلنة الزكاة املركزية يف املحافظة ويوجد حاليا يف مدينة �سلفيت املدار�س التالية : 

1- مدر�سة ذكور �سلفيت االأ�سا�سية العليا/حاليا:

2- مدر�سة ذكور �سلفيت الثانوية:

3- مدر�سة بنات �سلفيت الثانوية:

4- مدر�سة بنات �سلفيت االأ�سا�سية العليا:

5- مدر�سة ذكور �سلفيت االأ�سا�سية:

6- مدر�سة بنات �سلفيت االأ�سا�سية: 

7- مدر�سة �سلفيت االأ�سا�سية املختلطة:

8- مدر�سة �سلفيت الثانوية ال�سناعية:

9- مدر�سة االأمل اخلا�سة:

10- مدر�سة خربة قي�س االأ�سا�سية املختلطة:

11- املدر�سة العمانية:

12- مديرية الرتبية والتعليم:

اأن�سئت املديرية عام 1996 يف مبنى م�ستاأجر, ومن ثم تطورت وانتقلت اىل املبنى اجلديد الذي مت بناوؤه من خالل ميزانية التطوير يف 
املديرية والوزارة, حيث افتتح هذا املقر اجلديد للمديرية عام 2003.وي�سم املبنى اجلديد بني طياته 131 موظف وموظفة من خمتلف 
قرى وبلدات املحافظة,وبع�سهم من خارج املحافظة. اأما بخ�سو�س االأكادمييني الذين ت�سرف عليهم املديرية فهم 1279 موظف وموظفة, 

موزعني على 69 مدر�سة, حيث يبلغ عدد االأكادمييني من �سلفيت حوايل 230.

13 - جامعة القد�س املفتوحة:
اأن�سئت جامعة القد�س املفتوحة يف �سلفيت عام 1999 كمركز درا�سي يف عمارة الزيتونة, وكان عدد طالبها يف حينه 247 طالب وطالبة, ثم 

تطور املركز ب�سورة فائقة بعدد الطالب .

والتخ�س�سات التي متنح اجلامعة �سهادة البكالوريو�س لها هي:

اأوال-كلية العلوم االإدارية واالقت�سادية:1- اإدارة اعمال 2-اقت�ساد 3- ت�سويق 4- مالية وم�سرفية 5- حما�سبة.

ثانيا: كلية الرتبية: 1-مرحلة اأ�سا�سي اأويل 2-تعليم الرتبية االإ�سالمية 3-اللغة العربية واأ�ساليب تدري�سها 4- اللغة االجنليزية واأ�ساليب 
تدري�سها5- تعليم االجتماعيات 6-الريا�سيات واأ�ساليب تدري�سها.

ثالثا: كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية : تخ�س�س اأنظمة املعلومات احلا�سوبية

رابعا: كلية التنمية االجتماعية واالأ�سرية: 1-خدمة اجتماعية 2-تنمية املجتمع املحلي

وبناء على ما تقدم فانه وعلى مدار �سنوات عدة,  تخرج من مدار�س املدينة يف كل عام ع�سرات الطلبة من الذكور واالإناث على حد �سواء من 
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املبدعني واملتفوقني  والذين يلتحقون جنبا اإىل جنب باجلامعات , ليتخرجوا اأطباء وحمامني ومهند�سني ومعلمني خمت�سني يف كافة امليادين 
, خدمة لبلدهم ووطنهم بدعم وحر�س واهتمام من االأهايل وموؤ�س�سات البلدة واملجتمع املحلي ب�سكل عام.

كل هذه االأمور ر�سمت �سورة وا�سحة املعامل بان التعليم يف �سلفيت يف مقدمة االأولويات واالهتمامات الدائمة من الكل اجلهات الر�سمية 
وغري الر�سمية, االأهلية وغرياالأهلية وبالتايل فان اهم

 الق�سايا التنموية يف جمال التعليم هي :  �سعف البنية التحتية لقطاع التعليم 

جلنة ال�ضباب والريا�ضة والثقافة وال�ضياحة

قطاع  ال�ضباب : 
ت�سكل فئة ال�سباب والذين ترتاوح اأعمارهم من 14-35 عاما ن�سبة تزيد عن ثلثي �سكان حمافظة �سلفيت, ومن الوا�سح اأن فئة ال�سباب تتاأثر 
�سلبا ح�سبما تذكره االأرقام املحلية والدولية من ارتفاع ن�سب الفقر والبطالة والتي تطال ال�سباب وعائالتهم وتنعك�س �سلبا على حياتهم, 
وتوفر  والريا�سية  والثقافية  والرعاية االجتماعية  املهني  التدريب  الفئة على �سعيد  لهذه  املقدمة  النق�س احلاد يف اخلدمات  اإىل  اإ�سافة 
فر�س العمل والرواتب املجدية. جتدر االإ�سارة اإىل عمق االأزمة يف املناطق الريفية حيث تفتقر هذه املناطق اإىل اخلدمات االأ�سا�سية. ت�سري 
نتائج م�سح القوى العاملة ملحافظة �سلفيت لالأفراد الذين اأعمارهم 15 �سنة فاأكرث اإىل اأن ن�سبة م�ساركتهم يف القوى العاملة قد بلغت%47 

للعام  2010  فقط.

على ال�سعيد االقت�سادي, يعاين قطاع ال�سباب من العديد من امل�ساكل االقت�سادية التي ميكن تلخي�سها بالبطالة الناجمة عن ال�سيا�سات 
واالإجراءات االإ�سرائيلية من اإغالق وا�ستيطان وم�سادرة االأرا�سي وجدار الف�سل العن�سري, اإىل جانب عدم  توفر فر�س عمل حملية يف 
�سفوف خريجي اجلامعات, وتدين اأجور العمال ورواتب املوظفني, مما ينعك�س ب�سكل �سلبي على القدرة على تلبية االحتياجات االأ�سا�سية 
لل�سباب مثل توفري امللب�س واملاأكل والتعليم. كما لعبت االأو�ساع االقت�سادية للعائالت دورا يف حرمان اأبنائهم من امل�ساركة يف الربامج املوجهة 

لل�سباب الرتفاع تكاليف ور�سوم هذه االأن�سطة.

�سبابية  مراكز   4 يبلغ عددها  والتي  االأندية  ال�سبابية  املراكز  تقدمها  التي  م�ستوى اخلدمات  تدين  �سلفيت  من  مدينة  ال�سباب يف  يعاين 
معظمها اأندية ريا�سية,  كما تعاين  مدينة  �سلفيت من �سعف و�سائل الرتفيه املخ�س�سة لل�سباب واالأماكن الرتفيهية العامة .

اأهم امل�سكالت والق�سايا التي   من خالل التحليل للموؤثرات االيجابية وال�سلبية ملجال ال�سباب والريا�سة يف مدينة �سلفيت, ميكن اإجمال 
تواجه هذا املجال يف املدينة فيما يلي: 

 �سعف البنية التحتية للمرافق ال�سبابية والريا�سية  كذلك  �سعف البنية التحتية للمرافق الثقافية وال�سياحية 

القطاع الثقايف وال�ضياحي
تهتم مدينة �سلفيت بالثقافة والرتاث الثقايف, ويعود ذلك اإىل االهتمام املبكر بالتعليم يف مدينة �سلفيت, وكان هذا االهتمام ينعك�س على 

مدار العقود املا�سية بن�ساطات ثقافية متنوعة يف املدينة وعلى وجه اخل�سو�س االهتمام بالرتاث والفن ال�سعبي. 

منذ اإقامة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية تتابع وزارة الثقافة من خالل مديرية الثقافة يف املحافظة, والتي تبذل جهودًا بالتعاون وال�سراكة مع 
املوؤ�س�سات الثقافية االأهلية, لتطبيق اخلطة الوطنية لوزارة الثقافة على �سعيد املحافظة وال �سيما يف مدينة �سلفيت التي هي مركز املحافظة.

 كما يت�سح من قائمة املوؤ�س�سات التي تعنى بالثقافة يف املدينة املبينة يف جدول املوؤ�سرات املرفق, فاإن هناك عددًا من املوؤ�س�سات تعمل يف 
حماور ثقافية متعددة, مثل: الن�ساط الثقايف العام املتمثل بالندوات واملحا�سرات واالحتفاالت واملهرجانات الثقافية الفنية, واإن�ساء املكتبات 
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العامة, واإحياء الرتاث والفن ال�سعبي, واالهتمام باملوهوبني واملبدعني وتنمية مواهبهم وت�سجيعهم.

اإىل جانب املوؤ�س�سات التي تعمل يف جمال الثقافة كمجال اأ�سا�سي لن�ساطها, فاإن املراكز ال�سبابية والنوادي تقوم اأحيانًا باأن�سطة ثقافية اإىل 
جانب ن�ساطها االأ�سا�سي يف جمال الريا�سة, وكذلك االأمر بالن�سبة للجمعيات اخلريية , وبالرغم من اجلهود املبذولة يف جمال الثقافة يف 

املدينة, اإال اأن احلاجة ما زالت موجودة لتطوير الن�ساط الثقايف من حيث املوؤ�س�سات واالأن�سطة كمًا ونوعًا.  

من جهة اأخرى ت�سم املحافظة عددُا من املواقع واملباين االأثرية والتاريخية التي تعود حل�سارات قدمية.

واأهم الق�سايا االأ�سا�سية يف هذا املجال هي : �سعف البنية التحتية للمرافق ال�سبابية والريا�سية  و �سعف البنية التحتية للمرافق الثقافية 
ال�سياحية

3 - قطاع  القت�ساد املحلي و الزراعي
اللجنة القت�ضادية

مدينة �سلفيت مركزا ملحافظة �سلفيت و  تتمتع مبوقع متو�سط يف ال�سفة الغربية وتت�سل مع باقي املحافظات والقرى املجاورة من خالل 
وتوفر  الت�سجيل  البلدية يف طور  وخارج حدود  بالطابو  م�سجلة  البلدية  داخل حدود  املدينة  اأرا�سي  ان  كما  االأربع.  6 مداخل من جهاتها 
اأ ( وقابلة للتطويرعلى م�ستوى الوطن. اأر�س وا�سعة خارج حدود البلدية )املنطقة الواقعة جنوب وغرب املدينة( يف منطقة )  م�ساحات 

وتتوفر م�ساحات اأر�س وا�سعة باإ�سعار مناف�سة جدا داخل حدود البلدية وخا�سة املنطقة ال�سمالية اجلديدة وتتمتع بكافة اخلدمات والبنى 
ب�سكل جيد  موؤهلة ومنظمة  ان وجود منطقة �سناعية )لل�سناعات اخلفيفة(  االإ�سكان.كما  مل�ساريع  البلدية  الالزمة داخل حدود  التحتية 
ومتتلك بنية حتتية عالية الكلفة وتوفر م�ساحات منا�سبة غري م�ستغلة كما توجد م�ساحات �سا�سعة من االأرا�سي الغري مزروعة والتي ميكن 

ا�ستخدامها لرتبية الرثوة احليوانية على اختالف اأنواعها وبالتايل اإمكانية اإن�ساء ال�سناعات الزراعية. 

واهم الق�سايا يف جمال  االقت�ساد املحلي  هي �سعف البيئة اال�ستثمارية يف مدينة �سلفيت

اللجنة الزراعية   

خلفية عن املجال :
تقع مدينة �سلفيت و�سط فل�سطني حيث تعلو عن البحر 570م, ون�ساأت �سلفيت على تله جبلية طبيعية حيث ي�سرف طرفها الغربي على بداية 

وادي املطوي يف حني يطل طرفها ال�سرقي على وادي ال�ساعر.

للزراعة وت�سكل امل�ساحة املزروعة حوايل 17230 دومن ت�سمل قطاع  وتبلغ م�ساحة مدينة �سلفيت 22500 دومن منها 20500 دومن �ساحلة 
الب�ستنة مب�ساحة تبلغ 16463 دومن ت�سكل منها م�ساحة الزيتون 90% حيث تبلغ م�ساحة الزيتون 14790 دومن,اأما م�ساحة املحا�سيل احلقلية 

فتبلغ 445 دومن ,م�ساحة اخل�سار 312 دومن وم�ساحة املراعي املفتوحة 1680 دومن.

وتعترب مدينة �سلفيت من البلدات الزيتونية املنتجة للزيت ويتمتع مزارعوها باخلربة العالية كما تتميز املدينة بوجود جلنة زراعية ترعى 
�سوؤون القطاع الزراعي ,حيث اأن هذه اللجنة متوارثة عن االآباء واالأجداد منذ حوايل قرن من الزمان ,وتت�سكل هذه اللجنة من عدد من 
مزارعي املدينة باالإ�سافة اإىل رئي�س واأحد اأع�ساء البلدية ,وجتتمع هذه اللجنة دوريا يف مقر البلدية لتدار�س اأو�ساع املزارعني والقطاع 

الزراعي ب�سكل عام وخ�سو�سا يف مو�سم الزيتون الذي مييز مدينة �سلفيت عن باقي مناطق الوطن.

وتنتج �سلفيت كميات كبرية من زيت الزيتون ت�سل يف ال�سنني اجليدة اإىل 600 طن واأكرث من زيت الزيتون وي�سكل ذلك فائ�سا كبريا من زيت 
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الزيتون يف املدينة واملحافظة حيث ت�سكل ن�سبة اإنتاج الزيت يف حمافظة �سلفيت حوايل 12% من اإنتاج الوطن االأمر الذي اأ�سبح ي�سكل عبئا 
وخ�سارة على املزارعني وخا�سة مع عدم وجود منافذ ت�سويقية لت�سدير الفائ�س من زيت الزيتون , كما تتميز املدينة بوجود ثالث معا�سر 

حديثة ذوات كفاءة عالية.

وتبلغ اأعداد الرثوة احليوانية حوايل 3612 راأ�س موزعة بني اأبقار واأغنام وماعز ويوجد حوايل 425 خلية نحل حديثة. 

ولقد تراجعت هذه االأعداد يف ال�سنوات االأخرية ب�سبب ارتفاع اأ�سعار االأعالف وقلة امل�ساحات احليوية نتيجة اجلدار واال�ستيطان.

وت�ستهر �سلفيت بوجود الينابيع حيث يوجد يف اأرا�سي املدينة اأكرث من 50 نبعا ومن املقوالت املتداولة منذ القدم اأن �سلفيت بلد ال99 عني 
اإال اأن معظمها يجف �سيفا ولكن هناك عدد من الينابيع التي ت�ستمر على مدار العام حيث يوجد على االأقل 6 ينابيع تتدفق على مدار العام 
وي�ستفيد منها املزارعون لري املحا�سيل ولل�سرب اأي�سا. وتتميز �سلفيت مبعدل هطول اأمطار عايل ي�سل اإىل حوايل 698 ملم حيث يعترب من 
اأعلى معدالت الهطول لالأمطار يف ال�سفة الغربية ,وتقع حمافظة �سلفيت على احلو�س اجلويف الغربي وال يوجد بها اآبار ارتوازية لل�سرب اأو 

الزراعة وهذا يف�سر قلة امل�ساحات املروية �سواء باالأ�سجار املثمرة كاحلم�سيات او باخل�سروات.

وجتثم على اأرا�سي املدينة اكرب م�ستوطنة اإ�سرائيلية يف ال�سفة الغربية وهي م�ستوطنة ارائيل , حيث تبلغ م�ساحة االأرا�سي التي مت م�سادرتها 
حوايل  141 دومن وم�ساحة االأرا�سي التي اأ�سبحت خلف اجلدار حوايل 2733 دومن.

وتعترب م�سكلة اخلنازير الربية من اكرب امل�ساكل التي توؤثر على القطاع الزراعي يف اأرا�سي املدينة ب�سكل خا�س واأرا�سي املحافظة ب�سكل 
عام والتي مت اإطالقها من قبل االحتالل وامل�ستوطنني باالإ�سافة اإىل تدفق مياه املجاري يف الوديان واالأرا�سي الزراعية وتلويث الينابيع واملياه 

اجلوفية كما هو احلال يف منطقة واد املطوي غرب املدينة.

ويعترب التو�سع العمراين للمدينة والتو�سع يف البنية التحتية وفتح ال�سوارع من العوامل التي توؤثر على تقلي�س امل�ساحات املزروعة من االأرا�سي 
الزراعية يف املدينة.

واهم  الق�سايا التنموية يف جمال الزراعة هي : 

 �سعف ا�ستغالل االرا�سي الزراعية وت�سويق املنتجات الزراعية 

 �سعف االهتمام بقطاع الرثوة احليوانية 

4 -   قطاع البيئه وال�سحة العامه والنفايات ال�سلبة
خلفية عن املجال: قطاع البيئة والنفايات ال�ضلبة

اأ( قطاع البيئة
مما ال �سك فيه اأن مدينة �سلفيت تعاين من العديد من امل�ساكل البيئية �سواء من جراء النفايات ال�سلبة اأو املياه العادمة اأو من خملفات 
االإ�سرائيلية  وامل�سانع  امل�ستوطنات  عن  الناجتة  االأ�سرار  اإىل  باالإ�سافة  اجلاهزة,  اخلر�سانة  وم�سانع  احلجر  ومنا�سري  الزيتون  معا�سر 

املقامة على اأرا�سي �سلفيت.

وب�سبب عدم وجود مكب �سحي للنفايات ال�سلبة يف �سلفيت, وبعدها اجلغرايف عن مكب زهرة الفنجان, , واملكب اخلا�س باملدينة ت�ستخدم 
فيه عملية حرق النفايات, و غري موؤهل اأ�سال ال�ستقبال النفايات, مما اأدى اإىل انت�سار الدخان امللوث والروائح الكريهة والكالب ال�سالة 
واخلنازير الربية, عدا عن احل�سرات والقوار�س التي تنقل االأمرا�س, كذلك ت�سويه للمنظر اجلمايل للبيئة املوجود بها املكب وتلويث املياه 

اجلوفية.
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بالن�سبة للمياه العادمة, فاإن املدينة مق�سمة اإىل ق�سمني ق�سم خمدوم بال�سرف ال�سحي واالأخر ي�ستخدم احلفر االمت�سا�سية يف التخل�س 
من املياه العادمة, والتي ت�سرب ما فيها من مياه عادمة �سمنا اإىل املياه اجلوفية وعندما متتلئ احلفرة االمت�سا�سية يتم ن�سح حمتواها 
من املياه العادمة والتخل�س منه يف بع�س االأحيان يف االأودية واالأرا�سي الزراعية  لذا نطمح بان متتد �سبكة ال�سرف ال�سحي لت�سمل كامل 
واد  اإىل  باملدينة  العادمة اخلا�سة  املياه  ت�سبب عنه خروج  االإ�سرائيلية  املعيقات  ب�سبب  للمدينة  اإن عدم وجود حمطة معاجلة  .اإال  املدينة 
ال�سالة  اجلرذان  الكالب  وكذلك  الكريهة  الروائح  وانت�سار  الزراعية  االأرا�سي  الوادي كذلك  تدمري  اإىل  اأدى  دون معاجلة, مما  املطوي 

واخلنازير الربية واحل�سرات ال�سارة .

من املعلوم اأن مدينة �سلفيت هي مدينة الزيتون والزيت, ويوجد بها اأعداد كبرية من اأ�سجار الزيتون التي يتم ع�سر زيتونها داخل معا�سر 
يف املدينة, وحيث يتم التخل�س من خملفات الع�سر, خا�سة الزيبار, يف االأودية واالأرا�سي الزراعية باملدينة, وهذا اأدى اإىل تلويث الرتبة 

وتدمريها عدا عن الروائح الكريهة وت�سويه املناظر اجلمالية للبيئة.

االأرا�سي  يف  ال�سناعية  وخملفاتها  العادمة  مياهها  من  امل�ستوطنات  هذه  تتخل�س  و  للم�ستوطنات,  كثيف  انت�سار  من  �سلفيت  تعاين   كما 
املحيطة, واملياه العادمة مل�ستوطنة اأريئيل تلوث اأرا�سي املطوي يف �سلفيت, وتنتج عنها روائح كريهة وح�سرات وقوار�س وكالب �سالة وخنازير 

برية, وت�سبب انت�سار العديد من االأمرا�س بني املواطنني.

كما مت التخل�س يف بع�س االأحيان من النفايات ال�سناعية ال�سلبة مل�ستوطنة بركان االإ�سرائيلية يف اأرا�سي املطوي  التابعة للمواطنني يف 
�سلفيت كذلك فان االأدخنة اخلارجة من امل�سانع التابع للم�ستوطنة ت�سبب التلوث الهوائي يف جميع املنطقة املحيطة بها.

تعترب احلدائق العامة واملتنزهات من املظاهر املهمة وم�سدر جيد للرتفيه واال�ستجمام فقد عمدت بلدية �سلفيت الإن�ساء منتزه عام وفيه 
يرفه ال�سكان عن اأنف�سهم.

اإننا بحاجة يف مدينة �سلفيت ال�ستحداث ال�سياحة البيئية و�سلفيت موؤهلة لذلك ملا حتويه من مناطق جبلية جميلة ونظم خ�سراء واأماكن 
اأثرية وميكن من خالل اعتبار منطقة واد ال�ساعر وواد الدلبة وواد املطوي مناطق لال�ستجمام والعمل على تهيئتها و الرتويج لها ال�ستجالب 

الزوار اإليها.

ان وجود م�سلخ بلدي للمدينة هو من االأمور ال�سرورية واملهمة والذي نتج عنه رفع للو�سع البيئي داخل املدينة واأ�سبح املواطن يح�سل على 
حلوم مراقبة �سحيا وطازجة ب�سكل يومي.

اآليات  اأن  اإال  الوطني  االقت�ساد  يف  مهم  وعامل  جيد  �سيء  هو  �سلفيت  ملدينة  ال�سناعية  املنطقة  يف  اخلفيفة  ال�سناعات  بع�س  وجود  اإن 
التخل�س من خملفات هذه امل�سانع خاطئة وغلبا ما يتم التخل�س من خملفات ال�سيد مثال اإيل االأرا�سي الزراعية اأو اإىل الوديان مما ي�سبب 

اأ�سرارا �سواء على املظهر العام اأو على االأرا�سي الزراعية

ان جدار الف�سل العن�سري التهم كميات كبرية من االأرا�سي الزراعية وقطع اآالف اأ�سجار الزيتون والعنب والتني وغريها لذا يتوجب علينا 
يف مدينة �سلفيت العمل على اإعادة زراعة االأ�سجار باختالف اأنواعها واالعتناء بها يف املناطق املهددة باجلدار واال�ستيطان.

اإن اأهم ما مييز مدينة �سلفيت اأنها مدينة خ�سراء ذات تنوع حيوي هائل وتوجد فيها اأعداد كبرية من النباتات العطرية والطبية  كذلك 
,اإن قلة الوعي البيئي واأهمية املحافظة على البيئة وما حتتويه من طيور وحيوانات واأ�سجار ونباتات,  اأعداد كبرية من احليوانات الربية 
النباتات  بع�س  وكذلك  واحليوانات  الطيور  من  كبرية  اأعداد  على  الق�ساء  اإىل  اأدى  ب�سكل مفرط,  الزراعية  املبيدات  ا�ستخدام  وباملقابل 
الربية, خا�سة ال�سنار والغزال الربي والني�س واملرمية والزعرت الربي, وعدم االهتمام بالنظافة العامة, حيث يتم التخل�س من النفايات 
ال�سلبة بحرقها اأو اإلقائها على جنب الطرق, كذلك نفايات عملية البناء من طمم وحجارة وحديد وا�سمنت حيث يتم التخل�س منها على 

جنب الطرق ويف االأرا�سي الزراعية واخلالية من االأ�سجار.
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ب( قطاع النفايات ال�سلبة

تقوم بلدية �سلفيت باإدارة النفايات ال�سلبة يف املدينة ويق�سم اإىل ق�سمني

1- اجلمع اليدوي حيث يتم ت�سغيل خم�سة عمال للكن�س يف �سوارع حمدد من املدينة يقومون بكن�س ال�سوارع ب�سكل يومي مبعدل �ست �ساعات 
يف اليوم الواحد و�ستة اأيام يف االأ�سبوع ولكن العدد غري كايف واملطلوب رفعة ل�سبعة عمال للكن�س بدل خم�سة.

2-العمل االآيل اأو اجلمع عن طريق �سيارة النفايات حيث يقوم جمل�س النفايات ال�سلبة يف املحافظة بت�سيري

�سيارة للنفايات للقيام بعمليات جمع النفايات من احلاويات املنت�سرة يف اأرجاء املدينة والتي تعترب قليلة ن�سبيا وبحاجة اإىل زيادة اأعدادها 
ويتم اإر�سال النفايات ال�سلبة بعد اجلمع اإىل مكب املدينة وبعدها يتم حرق النفايات مما ي�سبب اأ�سرارا كبرية على ال�سحة والبيئة.

3- خملفات م�سانع ال�ساي�س والرخام )ال�سيد(  ال يوجد مكان حمدد �سحي للتخل�س من هذه النفايات ويتم التخل�س منها مبا�سرة من 
قبل اأ�سحاب امل�سانع اإيل الوديان ويف بع�س االأحيان اإىل االأرا�سي الزراعية

واهم الق�سايا التنموية يف جمال البيئه وال�سحة العامه والنفايات ال�سلبة 

هي �سعف وقلة الربامج التوعوية يف جمال ال�سحة والبيئة العامة 

5-  قطاع اخلدمات والبنية التحتية

جلنة الطرق والكهرباء و املياه و ال�ضرف ال�ضحي

الطرق
خلفية عن املجال: تتوزع �سبكة الطرق يف حمافظة �سلفيت ب�سكل مقبول , حيث ت�سل �سبكة الطرق اىل جميع املدن والقرى يف املحافظة 
ولكن حالة هذه الطرق متفاوتة من جيدة اىل �سعيفة , حيث ت�سل ن�سبة الطرق التي هي بحالة �سيئة وبحاجة اىل �سيانة واعادة تاهيل اىل 

ن�سف اطوال الطرق الكلية يف املحافظة . 

بالن�سبة للطرق الداخلية يف التجمعات ال�سكانية ,نظرا للتو�سع العمراين و�سعف برنامج �سيانة الطرق ب�سكل عام , ال زال هناك الكثري من 
التجمعات ال�سكانية يف املحافظة بحاجة الإعادة تاأهيل و�سيانة طرقها الداخلية ,باال�سافةاىل احلاجة اإىل تو�سعة �سبكة الطرق الداخلية 
واخلارجية ملواكبة االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية ,وكذلك تطوير عنا�سر فر�س الطريق للطرق القائمة مثل االأر�سفة واالأكتاف وال�سواخ�س 

املرورية ونظام ت�سريف املياه...الخ .

اأما الطرق اخلارجية, فهي ب�سكل عام �سيقة ومتعرجة ب�سكل وا�سح, وذلك ب�سبب امللكيات اخلا�سة وعدم وجود خمططات هيكلية وتو�سعة 
خارج املناطق العمرانية, وهناك اأي�سا حاجة وا�سحة لتح�سني مداخل املدن والقرى والتجمعات ال�سكانية.

وجتدر اال�سارة اأنه ال يوجد مكتب ملديرية اال�سغال العامة يف املحافظة , وهي تتبع ملديرية رام اهلل والبرية ,ويعتقد اأن لهذا  دور يف عدم تلبية 
احتياجات املحافظة من االهتمام الكايف من قبل الوزارة بالطرق اخلارجية .

اأما بالن�سبة لل�سالمة املرورية ,فن�سبة احلوادث امل�سجلة يف حمافظة �سلفيت ,ومعدل الوفيات الناجتة من حوادث الطرق قليلة مقارنة مع 
مثيالتها من حمافظات ال�سفة الغربية ,لكن الوعي املروري يف املحافظة ومدى التزام ال�سائقني وامل�ساة بقواعد ال�سري بحاجة اىل تطوير .

وترتكز حوادث الطرق يف مدينة �سلفيت )ثلث حوادث ال�سري يف املحافظة( وبع�س الطرق مثل طريق وادي قانا .
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تعاين حمافظة �سلفيت من بع�س املعوقات يف جمال الطرق من حيث عدم التوا�سل اجلغرايف املبا�سر بني مناطق املحافظة بفعل انت�سار 
امل�ستوطنات اال�سرائيلية يف مواقع عديدة من املحافظة , مما ي�سطر املواطنني اىل قطع م�سافة اأطول لاللتفاف حول املناطق اال�ستيطانية 
للو�سول اىل غاياتهم .مع ذلك هناك عدة ميزات ايجابية منها توفر �سبكة عالقات جيدة على مر ال�سنوات بني املحافظة والدول واملوؤ�س�سات 
الداعمة ,بالرغم تركيز الدعم يف مناطق معينة من املحافظة على ح�ساب مناطق اأخرى , وتوفر بع�س الدرا�سات وقاعدة بيانات )خطط 
الب�سرية  الطاقات  توفر  وكذلك   , الوعورة  متو�سطة  الطبوغرافية  والطبيعة  التجمعات(,  لبع�س  هيكلية  وخمططات  تنموية  ا�سترياتيجية 
الوطن  م�ستوى  على  ال�سيا�سي  الو�سع  ا�ستقرار  االحتياجات(وعدم  حجم  مع  )مقارنة  التمويل  �سعف  لكن   . املحافظة  ابناء  بني  املتعلمة 
واملحافظة ادى اىل �سعف قطاع الطرق يف املحافظة ب�سكل عام ,ومن العوامل املهمة التي اثرت على واقع قطاع الطرق اأن التطور العمراين 
�سبق التخطيط يف العديد من مناطق املحافظة خا�سة خارج املناطق العمرانية ,مما خلق اأمرا واقعا يعيق التطور ,ي�ساف اىل ذلك ظروف 

االحتالل وما تعر�ست له املحافظة من اغالق وتدمري لبنيتها التحتية .

اهم الق�سايا التنموية يف جمال الطرق  هي  �سعف البنية التحتية يف جمال الطرق 

الكهرباء
خلفية عن املجال: دائرة الكهرباء تاأ�س�ست هذه الدائرة منذ بداية تاأ�سي�س بلدية �سلفيت حيث مت ال�سروع يف عمل ق�سم الكهرباء يف عام 

1956 بعد اإن�ساء حمطة تزويد للتيار الكهربائي تابعة للبلدية و بداية اأول امل�سوار حتى و�سلت اإىل ما و�سلت اإليه اليوم.

بداأت بتوليد الطاقة بوا�سطة مولدات تابعة للبلدية من اأجل تزويد املواطنني بهذه اخلدمة حتى عام 1992. حيث مت �سبك هذه ال�سبكة التي 
كان العمل جاري على ا�ستحداثها مع �سبكة الكهرباء القطرية

حتوي هذه الدائرة على اأربعة موظفني اآخذا هذا العدد بازدياد بعد اأن كان �سخ�س واحد يف االأعوام ال�سابقة

املياه
خلفية عن املجال:

يوجد يف مدينة �سلفيت �سبكة مياه منذ 1956 ومت تو�سعتها مع التو�سع العمراين حتى بلغت 54 كلم مرت طول  تبدا من قطر 1« اىل 8« , 
وخزانات مياه رئي�سيه عدد 3 بقدره ا�ستيعابية 900 م3 ومت موؤخرا تزويد املناطق املجاوره قرية فرخة   وخربة قي�س بخدمة املياه عن طريق 

و�سل خطوط ناقلة من خزانات �سلفيت اىل خزان قرية فرخة  وخط مبا�سر اىل �سيكة خربة قي�س .

يوجد يف �سلفيت م�سادر مائية ذاتية نبع املطوي وعني ال�سكة يتم جتميع املياه منها يف خزانات جمع ومن ثم �سخها اىل اخلزان الرئي�سي 
يف الفريز .

 ال�سرف ال�سحي 
خلفية عن ال�ضرف ال�ضحي :

, واالآن تغطي اخلدمة حوايل 60% من ارا�سي  ال�سبكة   وجدت خدمة ال�سرف ال�سحي يف مدينة �سلفيت منذ�سنة2000م حيث بداأ ت�سغيل 
املدينة او 70% من ال�سكان حيث يبلغ طول ال�سبكة احلالية حوايل 45 كم , اما امل�ستفيدين من اخلدمة ب�سكل فعلي فيقدر عددهم بحوايل  
5000  ن�سمه تقريبا من ا�سل 7000 م�سبوكني  وقد ح�سلوا على اخلدمة من خالل توقيع اتفاقية اخلدمة مع البلدية ودفع الر�سوم املقرره , 
ومن اجلدير بالذكر اأن البلدية مل تطبق النظام االلزامي ل�سبك املنازل التي و�سلتها اخلدمة وذلك نظرا لعدم وجود حمطة معاجلة ملجاري 
املدينة واقت�سر االمر على معاجلة امل�ساكل املتفاقمه عند املواطنني او املنازل اجلديدة او من يرغب يف احل�سول على اخلدمة من املناطق 
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املخدومه ب�سبكة ال�سرف ال�سحي .

الق�ضايا

1-�سعف البنية التحتية يف جماالت الطرق و املياه وال�سرف ال�سحي والكهرباء

6 -   قطاع المن و الكوارث   -  جلنة المن و الكوارث
خلفية عن املجال:  الدفاع املدين هو اجلهاز العامل �سمن هيكلية وزارة الداخلية حلماية ارواح املواطنني زمن ال�سلم واحلرب , ويق�سد 
بالدفاع املدين جمموعة من االجراءات ال�سرورية لوقاية املدنيني وممتلكاتهم و�سمان �سري العمل يف املرافق العامة وحماية املباين واملن�سات 
العامة واخلا�سة من االخطار احلربية او الكوارث الطبيعية او اي اخطار اخرى . مت ان�ساء الدفاع املدين يف مدينة �سلفيت عام 1994 م 
حيث كانت مراكز االطفاء تابعة للبلديات , وحر�سا على �سالمة الوطن واملواطن وحماية مدخراته مت ان�ساء الدفاع املدين يف مدينة �سلفيت 
ليغطي كافة مناطق حمافظة �سلفيت باال�سافة اىل تقدمي اخلدمات لقرى حمافظة رام اهلل وقرة حمافظة قلقيلية وقرى حمافظة نابل�س 

حيث يبلغ عدد ال�سكان اليت ي�سملها اخلدمات اىل 100000 مواطن .

الطبية  ان�ساء اخلدمات  , مت  الع�سكرية  االمنية  االجهزة  وال�سحية الفراد  الطبية  تقدمي اخلدمة  على  الع�سكرية  الطبية  تعمل اخلدمات 
الع�سكرية يف مدينة �سلفيت عام 2000 م , حيث كان عدد الكادر الب�سري يتكون من )2( اطباء و)3( ممر�سني و�سيديل واحد و�سائق 

ويتكون االق�سام من عيادة طوارئ و�سيدلية �سغرية ويف عام 2004 م مت ا�سافة عدد من الكادر الب�سري الطبي وزيادة يف االق�سام .

مت ان�ساء مركز الهالل االحمر يف مدينة �سلفيت عام 2000 حيث كان عدد العاملني فية )2( على مدار ال�ساعة مع وجود �سيارة ا�سعاف 
الرفاه  بتحقيق  االحمر  الهالل  روؤية  وتتمثل   , واالجتماعية  ال�سحية  اخلدمات  يقدمون  ا�سخا�س   )6( االن  فية  العاملني  عدد  وا�سبح   ,

االجتماعي وال�سحي لكافة املواطنني من خالل حت�سني وتطوير اخلدمات ال�سحية واالجتماعية والتاهيلية املقدمة لهم

واهم الق�سايا التنموية يف جمال االمن و الكوارث  هي :

�سعف البنية التحتية يف جمال االأمن والكوارث

7 -   قطاع البناء املوؤ�س�سي
خلفية عن املجال: 

تاأ�س�ست بلدية �سلفيت عام 1882ميالدي وكانت برئا�سة احلاج عبد القادر الزير واأ�سبحت مركزا للمنطقة ويف عام 1945ميالدي وخالل 
فرتة االنتداب الربيطاين مت ت�سكيل اأول جمل�س قروي ويف عام 1952 وخالل العهد االأردين مت اعتماد املجل�س القروي جمل�سا حمليا ويف عام 

1955 مت اعتماد املجل�س املحلي بلدية.

يبلع عدد �سكان مدينة �سلفيت 12000 ن�سمه وم�ساحة اأر�سها 22450 دومن وقد تعاقب على اإدارة املجل�س البلدي جمال�س حملية متعدده 
وبتاريخ 2005/5/5 مت انتخاب جمل�س بلدية �سلفيت مكون من 15 ع�سو برئا�سة ال�سيد حت�سني ابو �سليمه ويف �سهر ت�سرين ثاين من عام 
2010 وبقرار من معايل وزير احلكم املحلي مت �سم قرية خربة قي�س اىل بلدية �سلفيت وبناءا ا�سبحت رئي�سة جمل�س قرية خربة قي�س الع�سو 

ال�ساد�س ع�سر يف جمل�س بلدية �سلفيت واأ�سبح عدد االإناث يف املجل�س البلدي ثالث.

وبتاريخ 20 ت�سرين اول 2012  مت انتخاب جمل�س بلدية �سلفيت مكون من 15 ع�سوا برئا�سة الدكتور �ساهر ا�ستيه .

 تقوم بلدية �سلفيت بتزويد اأهايل املدينة وقرى فرخه وخربة قي�س باملياه والكهرباء وا�سكاكا وعموريه بالكهرباء. ويعمل يف البلدية طاقم 
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واملكتبة,  العامة  العالقات  الفنية,  املالية,  ال�سوؤون  االإدارية,  )ال�سوؤون  دوائر  �ست  البلدية  يف  ويوجد  اإناث   8 منهم  موظف   59 من  مكون 
الكهرباء, وال�سحة والبيئة( ووحدة امل�سرتيات ومركز �سراج:

• مت اإعادة تاأهيل وافتتاح مركز خدمات اجلمهور ب�سكله املو�سع لتقدمي كافة اخلدمات البلدية للمواطنني يف جميع املجاالت من رخ�س 	
بناء وحرف و�سناعات ومياه وكهرباء وكافة املعامالت وال�سهادات التي تلزم للمواطنني لق�ساء حاجاتهم لدى وزارات ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية.

• ويف بداية عام 2012 مت افتتاح حمكمة بلدية �سلفيت للنظر يف الق�سايا التي تخ�س عمل البلديات يف حمافظة �سلفيت.	

• ينظم اأعمال الهيئة املحلية قانون الهيئات املحلية رقم 1 ل�سنه 1997 وكذلك نظام موظفي الهيئات املحلية رقم 7 ل�سنة 2009 ومن 	
ابرز اخلدمات التي تقدمها بلدية �سلفيت:-

• خدمة املياه والكهرباء وال�سرف ال�سحي.	

• جمع النفايات ال�سلبة واحلفاظ على البيئة.	

• منح تراخي�س البناء واحلرف وال�سناعات واليافطات التجارية.	

• التخطيط العمراين.	

• اإدارة الدينامو ميرت وامل�سلخ البلدي.	

• اإدارة املكتبة العامة ومركز �سراج ومنتزة البلدية وجممع الكراجات وجممع احلرف وال�سناعات.	

• تقدمي خدمة ال�سهادات للمواطنني.	

• دعم االأن�سطة الريا�سية والن�سويه وال�سبابية.	

• تنفيذ امل�ساريع التنموية.	

• دعم قطاع التعليم وال�سحة.	

• امل�سوؤولية االجتماعية من خالل دعم وم�ساعدة موؤ�س�سات املجتمع املحلي املختلفة وموؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية. 	

واهم الق�سايا التنموية يف جمال البناء املوؤ�س�سي هي 

حمدودية كفاءة البناء املوؤ�س�سي.



الفصل الرابع
الرؤية والتوجهات التنموية

49



50

4.1 روؤية مدينة �سلفيت 
نت�سارك لتكون �سلفيت  مدينة جذابة ومركزا حيويا باقت�سادها املتطور ومواطنها 

ال�سالح وخدماتها املتميزة وبيئتها الريفية الآمنة

4.2 الق�سايا التنموية
اما الق�سايا التي مت اختيارها كاهم ق�سايا تنموية ملحة وذات اولوية خالل الور�سة التخ�س�سية  االوىل من قبل ممثلي 

ا�سحاب العالقة واللجان املتخ�س�سة واملجتمع املحلي فكانت على النحو التايل:-

قدم املخطط الهيكلي1
�سعف البيئة اال�ستثمارية يف مدينة �سلفيت2
�سعف البنية التحتية يف جماالت املياة والكهرياء وال�سرف ال�سحي3
�سعف البنية التحتية يف جمال الطرق4
�سعف االهتمام بقطاع الرثوة احليوانية والزراعية 5
�سعف البنية التحتية واملوؤ�س�ساتية للقطاع ال�سحي6
�سعف البنية التحتية للمرافق الثقافية وال�سياحية وال�سبابية والريا�سية7
�سعف البنية التحتية لقطاع التعليم8
حمدودية برامج وم�ساريع بناء القدرات للمراأة والطفل9

�سعف وقلة الربامج التوعوية يف جمال ال�سحة والبيئة العامة10

حمدودية كفاءة البناء املوؤ�س�سي11
�سعف البنية التحتية يف جمال االمن والكوارث12
�سعف البنية التحتية يف جمال رعاية امل�سنني13
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4.3 الأهداف واملوؤ�سرات التنموية ملدينة �سلفيت 

املجال: التخطيط ةالتنظيم 

املوؤ�ضراتالأهدافالق�ضية
ن�سبة زيادة التو�سعهتو�سعة املخطط الهيكليقدم املخطط الهيكلي

التو�سعه  مناطق  يف  البلدية  حدود  خارج  القائمة  املباين  عدد 
وحدود قرية خربة قي�س

ن�سبة م�ساحة االرا�سي اخل�سراء واملباين العامة

ن�سبة م�ساحة االرا�سي الزراعية  يف املخطط الهيكلي

املجال:   الإقت�ساد املحلي والزراعي

املوؤ�ضراتالأهدافالق�ضية
�سعف البيئة اال�ستثمارية 

يف مدينة �سلفيت
ن�سبة وعدد امل�ساريع ال�سغريه يف املدينةحت�سني وتطوير البيئة اال�ستثمارية

ن�سبة وعدد امل�ساريع امل�ستدامة
ن�سبة م�ساحة االرا�سي املوؤهله للعمل اال�ستثماري 

عدد رخ�س احلرف والبناء للم�ساريع اال�ستثمارية 
عدد �سهادات املن�ساأ

�سعف االإهتمام يف 
جمال الرثوة احليوانية و 

الزراعية

تطوير اليات ت�سويق املنتجات الزراعية
حت�سني اخلدمات املقدمة للمزراع

دعم وتطوير قطاع الرثوة احليوانية 
والزراعية

العيادات البيطرية
عدد امل�سانع / الرثوه احليوانية

عدد مراكز الت�سويق
حجم االنتاج الزراعي
عدد مزارع الدواجن

عدد خاليا النحل
عدد روؤو�س االبقار

عدد روؤو�س االغنام
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املجال: جلنة  البنية التحتية )املياة والكهرباء وال�سرف ال�سحي (
املوؤ�ضراتالأهدافالق�ضية

�سعف البنية التحتية يف 
جماالت املياة والكهرباء 

وال�سرف ال�سحي 

عدد االأبار االإرتوازية املزودة للمياه تو�سعة وتاهيل خدمات املياه
ن�سبة ال�سكان املو�سولة ب�سيكة املياه 

عدد ايام و�سول املياه للمواطن بال�سنة 
ن�سبة الت�سديد الأثمان املياه 
ن�سبة الفاقد يف �سبكة املياه 
عدد عدادات الدفع ال�سبق

ن�سبة امل�ساكن املت�سلة ب�سبكة الكهرباء تو�سعة وتاهيل خدمات الكهرباء
ن�سبة ا�سرتاكات الدفع امل�سبق 

ن�سبة الفاقد يف ال�سبكة �سمن احلدود املقبولة فنيا 
عدد مرات انقطاع التيار الكهربائي 

�سنويا
قدرة التيار الكهربائي 

عدد املحوالت الكهربائية 
عدد مرات ال�سيانة الدورية ال�سنوية 

ن�سبة تغطية اإنارة ال�سوارع املعبدة
ن�سبة تغطية كوابل ABC من جممل ال�سبكة

ن�سبة املنازل امل�سبوكة بال�سرف ال�سحي تو�سعة وتاهيل خدمات ال�سرف ال�سحي

املجال: جلنة  البنية التحتية )الطرق (
املوؤ�ضراتالأهدافالق�ضية

يف  التحتية  البنية  �سعف 
جمال الطرق

الطرق  جمال  يف  التحتية  البنية  تطوير 
واملوا�سالت العامة 

طول الطرق املعبده 
طول الطرق املوؤهله

طول الطرق غري مفتوحة
طول الطرق الزراعية   املفتوحة

عدد عبارات ت�سريف املياه
جدران ا�ستنادية وار�سفه

عدد اال�سارات املرورية
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املجال: اخلدمات الإجتماعية )ال�سحة (
املوؤ�سراتاالأهدافالق�سية

�سعف البنية التحتية 
واملوؤ�س�ساتية للقطاع 

ال�سحي

تطوير وحت�سني م�ستوى اخلدمات 
ال�سحية 

عدد املراكز الطبية يف املدينة 
عدد �سيارات االإ�سعاف 

عدد املراكز التي توفر خدمة الطوارئ على مدار 24 �ساعة 
يوميا 

عدد اللقاءات التوعوية �سنويا 
ن�سبة احلاالت التي يتم عالجها داخل وخارج �سلفيت  يف ال�سنة 

معدل عدد املواطنني لكل طبيب )مواطن /طبيب( 
عدد امل�ست�سفيات 

ر�سا املواطنني عن اخلدمات ال�سحية املقدمة
وجود اأجهزة حديثة

املجال: اخلدمات الإجتماعية )املرافق الثقافية وال�سياحية وال�سبابية والريا�سية(
املوؤ�ضراتالأهدافالق�ضية

�سعف البنية التحتية 
للمرافق الثقافية 

وال�سياحية وال�سبابية 
والريا�سية

تطوير املوؤ�س�سات ال�سبابية والريا�سية 
والثقافية

عدد املراكز ال�سبابية والريا�سية
عدد املراكز الثقافية

عدد املن�سات الريا�سية املوؤهله
عدد الور�س والدورات التدريبية

متكني وبناء قدرات ال�سباب الريا�سية 
والثقافية

ن�سبة ال�سباب يف املواقع القيادية يف املوؤ�س�سات
ن�سبة الزيادة يف االبداعات واملبادرات ال�سبابية

ن�سبة الن�ساء امل�ساركات يف االلعاب الريا�سية
عدد املنت�سبني اىل النوادي الريا�سية 

عدد املباين املرممه �سنويااحلفاظ على املوروث الثقايف والرتاثي
عدد املراكز ال�سياحية والرتفيهية
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املجال: اخلدمات الإجتماعية )التعليم  (
املوؤ�ضراتالأهدافالق�ضية

التحتية  البنية  �سعف 
لقطاع التعليم 

عدد املدار�ستطوير جودة التعليم 
عدد املختربات

عدد الغرف ال�سفية
عدد الغرف التخ�س�سية

معدل االإكتظاظ
مقدار ح�سة الطالب باملرت .

ن�سبة تغطية املدار�س جلميع مناطق املدينة .
عدد الطالب لكل مدر�س

عدد مراكز التدريب املهنيت�سجيع التعليم املهني 
عدد املدار�س ال�سناعية 

عدد امللتحقني بالتدريب املهني خارج املدينة

املجال: اخلدمات الإجتماعية )املراأة والطفل (
ااملوؤ�ضراتالأهدافالق�ضية

حمدودية برامج وم�ساريع 
بناء القدرات للمراة 

والطفل

رفع كفاءة املوؤ�س�سات الن�سوية واالماكن 
الرتفيهيه

عدد املوؤ�س�سات املوؤهله واملتخ�س�سه بالطفل واملراأة
عدد املنتزهات واحلدائق العامة اخلا�سه بالطفل واملراأة

عدد املرافق املعده للن�ساء

ن�سبة م�ساركة املراأة يف القوى العاملةمتكني املراأة اقت�ساديا واجتماعيا
 عدد الن�ساء اللواتي تر�سحن لالنتخابات

ن�سبة عدد الن�ساء اللواتي ميثلن م�سروعات اقت�سادية
ن�سبة م�ساركة املراأة يف املوؤ�س�سات املجتمعية

ن�سبة م�ساركة املراأة يف املجل�س 
عدد امل�ساريع املنفذة من قبل الن�ساء

ن�سبة م�ساركة املراأة يف اجلمعيات واملراكز 
رفع م�ستوى الوعي جتاه ق�سايا املراة 

والطفل
ن�سبة الربامج املنفذه لرفع الوعي
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املجال:  البيئة  وال�سحة العامة  
ااملوؤ�ضراتالأهدافالق�ضية

�سعف وقلة الربامج 
التوعوية يف جمال ال�سحة 

والبيئة

 تطوير م�ستوى الوعي ال�سحي والبيئي 
للمواطنني

عدد احلفر االإمت�سا�سية امل�ستخدمة 
عدد �سيارات جمع النفايات ال�سلبة 

عدد مراقبي ال�سحة 
عدد الور�س واملحا�سرات واحلمالت التوعوية يف جمال البيئة 

عدد �سكاوي املواطنني فيما يخ�س التلوث
عدد ور�س العمل يف جمال ال�سحة والبيئة

عدد الن�سرات التوعوية
املجال: البناء املوؤ�س�سي 

ااملوؤ�ضراتالأهدافالق�ضية
حمدودية كفاءة البناء 

املوؤ�س�سي
ن�سبة م�ساهمة عائدات امالك البلدية للموازنةتطوير املوارد املالية

عدد امل�ساريع اال�ستثمارية للبلدية �سنويا
مدى ر�سى املواطنني عن البلديةحت�سني م�ستوى االداء املوؤ�س�سي

عدد اجلل�سات التي يح�سرها املواطنني

عدد اللقاءات اجلماهريية ال�سنوية فوق 20 �سخ�ستطوير وزيادة كفاءة االدارة للموظفني
عدد الدورات التدريبية 

عدد االجتماعات الدورية بني املجل�س واملواطنني



56

منظر عام ملدينة �سلفيت
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الفصل الخامس
المشاريع والبرامج التنموية
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5.1 امل�ساريع املقرتحة
تعترب امل�ساريع التنموية جوهر عملية التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي للتجمع ال�سكاين فهي التي تعمل على حتقيق اأهدافه 
وروؤيته التنموية على اأر�س الواقع وهي اأكرث خمرج ملمو�س من خمرجات عملية التخطيط, لذا مت مراعاة الواقعية عند 
اقرتاحها لتكون قادرة على حتقيق االهداف, اخذين بعني االعتبار ما يتوفر من موارد وما يوجد من معوقات قد حتول 

دون تنفيذها, حيث مت االعتماد على عدد من املعايري ال�سرورية الختيار امل�ساريع التي تنطبق عليها املوا�سفات التالية: 

•  اأن تكون مرتبطة بهدف اأو اأكرث وتعمل على حتقيقها . 	
• توفر املوارد الالزمة لتنفيذها .	
•  تن�سجم مع موؤ�سرات القيا�س التي مت حتديدها م�سبقا لالهداف املقرتحة .	
• ال يوجد عوائق حتول دون تنفيذها 	
•  تتوفر جهة قادرة على التنفيذ 	
• وتن�سجم اي�سا مع التوجهات والق�سايا وامل�ساريع التنموية والتي وردت يف اخلطة  االإ�سرتاتيجية ملحافظة �سلفيت 	
• وقد كانت امل�ساريع املقرتحة موزعة على القطاعات على النحو التايل:_	

املجال: التخطيط ةالتنظيم 
امل�ضاريع املقرتحةالق�ضية

 م�سروع حتديث وتو�سعة املخطط الهيكلي 1- قدم املخطط الهيكلي
م�سروع تخطيط فيزيائي2- 

املجال:   اللجنة القت�سادية 
امل�ضاريع املقرتحةالق�ضية

1-تاهيل املنطقة ال�سناعية�سعف البيئة اال�ستثمارية يف مدينة �سلفيت
2-بناء جممع جتاري وخدماتي للمدينة

3-ان�ساء فندق �سغري
4-ان�ساء مدينة ترفيهية 

5 – ان�ساء كلية تطبيقية   
املجال:   اللجنة النباتية واحليوانية ) الزراعية (  

امل�ضاريع املقرتحةالق�ضية
�سعف البنية التحتية بالرثوة احليوانية 

والزراعية
�سق وتاهيل طرق زراعية - 1
برنامج اال�ست�سالح الزراعي املتكامل - 2
م�سروع مركز وتعبئة الزيت- 3

 مزرعة منوذجية و م�سنع منتجات االلبان4- 
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املجال: جلنة  البنية التحتية )املياة والكهرباء وال�سرف ال�سحي (
امل�ضاريع املقرتحةالق�ضية

املياة  جماالت  يف  التحتية  البنية  �سعف 
والكهرباء وال�سرف ال�سحي 

تاهيل وتو�سعة �سبكة الكهرباء- 1
تو�سعة وتاهيل �سبكة املياه- 2
تو�سعة �سبكة ال�سرف ال�سحي- 3
تنفيذ حمطة تنقية املياه العادمة- 4
م�سروع مراقبة �سغط املياة وتخفيف الفاقد - 5

املجال: جلنة  البنية التحتية )الطرق (
امل�ضاريع املقرتحةالق�ضية

م�سروع ال�سارع الرئي�سي التجاري وتطوير املداخل الرئي�سية- 1�سعف البنية التحتية يف جمال الطرق
�سق وتاأهيل طرق داخلية ورابطه- 2
جممع كراجات / موا�سالت- 3

املجال: املجال: اخلدمات الإجتماعية )ال�سحة (
امل�ضاريع املقرتحةالق�ضية

للقطاع  واملوؤ�س�ساتية  التحتية  البنية  �سعف 
ال�سحي والطوارئ 

م�سروع ان�ساء مقر ومركز للهالل االحمر- 1
م�سروع تو�سعة وتطوير م�ست�سفى ال�سهيد يا�سر عرفات- 2
م�سروع بناء مقر للدفاع املدين - 3

املجال: اخلدمات الإجتماعية )املرافق الثقافية وال�سياحية وال�سبابية والريا�سية(
امل�ضاريع املقرتحةالق�ضية

ا �سعف البنية التحتية للمرافق الثقافية 
وال�سياحية وال�سبابية والريا�سية

ان�ساء �ستاد ريا�سي لكرة القدم- 1
ان�ساء مركز ثقايف �سبابي متعدد االغرا�س- 2
م�سروع ترميم املباين القدمية واعادة ا�ستخدامها - 3

املجال: اخلدمات الإجتماعية )التعليم  (
امل�ضاريع املقرتحةالق�ضية

تطوير وتاهيل املدار�س القائمة - 1�سعف البنية التحتية لقطاع التعليم 
م�سروع اقامة مبنى جامعة القد�س املفتوحة - 2
مركز تدريب مهني- 3
تطوير املدر�سة ال�سناعيه- 4
تو�سعة وتاهيل مديرية الرتبية والتعليم- 5
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املجال: اخلدمات الإجتماعية )املراأة والطفل (
امل�ضاريع املقرتحةالق�ضية

القدرات  بناء  وم�ساريع  برامج  حمدودية 
للمراة والطفل

برامج تدريب ومتكني املراة- 1
م�سروع حدائق خا�سه بالطفل واملراة ) احياء ( - 2
تاهيل املقار واجلمعيات الن�سوية وامل�سنني- 3

املجال:  البيئة  وال�سحة العامة  
امل�ضاريع املقرتحةالق�ضية

�سعف وقلة الربامج التوعوية يف جمال 
ال�سحة والبيئة

 م�سروع توعية �سحي وبيئي- 1

املجال: البناء املوؤ�س�سي
امل�ضاريع املقرتحةالق�ضية

تطوير النظام االإداري واملايل يف البلدية- 1حمدودية كفاءة البناء املوؤ�س�سي

5.2 البعد) التو�سيف( املكاين للم�ساريع
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الفصل  السادس
خطة التنفيذ والمتابعة والتقييم

61
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6.1  خطط التنفيذ
تت�سمن  للتنفيذ  خطط  �سياغة  من  البد  كان  اال�سرتاجتية  التنموية  اخلطة  ملخرجات  االمثل  التطبيق  �سمان  بهدف 
متمثلة  املختلفة  التنموية  القطاعات  موازنة  تت�سمن  باخلطة  اخلا�سة  املوازنة  تقدير  اىل  باال�سافة  حمدد  زمني  اطار 
بامل�سروعات املقرتح تنفيذها مع حتديد للم�سوؤوليات واجلهات اخلا�سة بالتنفيذ وتلك املتوقعة للتمويل . اأ�سافة اىل ذلك 
كان من ال�سروري اعداد خطط للمتابعة تت�سمن تقييم وقيا�س مدى حتقق االأهداف التنموية على مدار �سنوات اخلطة 
باال�سافة اىل حتديد اآلية متابعة وتقييم ترتكز اىل جمموعة موؤ�سرات ذات داللة وا�سحة قابلة للقيا�س, وهي ما يطلق 
القيا�س وم�سادرها  التنموية واالأهداف وموؤ�سرات  املتابعة والتقييم, وهي م�سفوفة تربط بني املجاالت  عليه م�سفوفة 
تنفيذ  التقدم يف  تقييم مدى  املختلفة من  ومتابعتها مبا ميكن االطراف  قيا�سها  امل�سوؤولة عن  قيا�سها واجلهة  وطريقة 

اخلطة ومدى حتقيق اهدافها. وقد كانت امل�ساريع املقرتحة موزعة على القطاعات على النحو التايل :
مت اعداد وحت�سري م�سفوفة  خطة التنفيذ باالعتماد على عدد من املعايري على النحو التايل:-

• درجة اولوية امل�سروع ما امكن	
• قدرة اجلهة املنفذه الواحدة على تنفيذ اكرث من م�سروع يف الوقت نف�سه	
• عالقة م�سروع ما ومدى ارتباطه مب�ساريع اخرى ينبغي تنفيذها قبل تنفيذه لكونها متطلبا ا�سا�سيا واوليا له	
• التوازن يف حجم ال�سرف ال�سنوي على مدار �سنوات تنفيذ اخلطة	
• املدة الزمنية املعقولة لتنفييذ م�سروع ما من وجهة النظر الفنية	
• التاريخ املتوقع للبدء بامل�ساريع مبا ين�سجم مع ما ورد يف مناذج تو�سيف امل�ساريع	
• اهمية ربط امل�ساريع التنموية الناجتة عن خطة البلدة مع الربامج التنموية املعتمدة لدى اخلطة االقليمية والوطن	
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م�ساريع ميكن متول ذاتيا من البلدية

املجال التنموي

الق�ضية
ا�ضم امل�ضروع

رمز امل�ضروع

رمز 
ربنامج 

ال
الوطني

التكلفة 
 X التقديرية

$1000

خطة 2013 - 2016
جلهة املر�ضحة للتنفيذ

ا
جلهة املر�ضحة للتمويل

ا
ال�ضرف ال�ضنوي

البلدية
ري البلدية

غ
البلدية

ري البلدية
غ

ىل
الأو

الثانية
الثالثة

الرابعة
حدد الق�ضم املعني

جلهة
حدد ا

حدد بند 
املوازنة

جلهة
حدد ا

التخطيط 
والتنظيم

قدم املخطط 
الهيكلي

حتديث وتو�سعة 
املخطط الهيكلي

P01
65

0
65

0
0

الدائرة الفنية
املوازنة 

االمنائيه

البنية التحتية _ املياة والكهرباء 
والطرق وال�سرف ال�سحي 

�سعف البنية 
التحتية يف 

جمال الطرق 

�سق وتاهيل طرق 
داخلية ورابطة

IS12
200

50
50

50
50

الدائرة  الفنية
امنائية

اخلدمات االجتماعية ) 
املراأة و الطفل ( 

حمدودية 
برامج 

وم�ساريع 
بناء القدرات 

للمراة 
والطفل

موائمة البيئة 
العامة و 

االماكن العامة 
لتتنا�سب مع 

ذوي االحتياجات 
خلا�سة

ا

SO
09 

60
15

15
15

15
الدائرة  الفنية

امنائية

البناء املوؤ�س�سي

حمدودية 
كفاءة البناء 

املوؤ�س�سي

تطوير النظام 
املايل واالداري

IB01 
55

15
15

15
10

بلدية �سلفيت الدائرة 
املالية واالدارية  

امنائية
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املجال التنموي

الق�ضية
ا�ضم امل�ضروع

رمز امل�ضروع

رمز 
ربنامج 

ال
الوطني

التكلفة 
 X التقديرية

$1000

خطة 2013 - 2016
جلهة املر�ضحة للتنفيذ

ا
جلهة املر�ضحة للتمويل

ا
ال�ضرف ال�ضنوي

البلدية
ري البلدية

غ
البلدية

ري البلدية
غ

ىل
الأو

الثانية
الثالثة

الرابعة
حدد الق�ضم املعني

جلهة
حدد ا

حدد بند 
املوازنة

جلهة
حدد ا

اخلدمات االجتماعية 

حمدودية 
برامج 

وم�ساريع 
بناء القدرات 

للمراة 
والطفل

م�سروع خا�س 
بالطفل واملراة 

) مالعب احياء 
�سعبية (

SO
07 

60
15

15
15

15
الدائرة  الفنية

امنائية

تاهيل الينابيع
IS04

40
10

10
10

10
الدائرة  الفنية

امنائية

اخلدمات الزراعية واحليوانية

�سعف 
االإهتمام يف 

جمال الرثوة 
حليوانية و 

ا
الزراعية

�سق وتاهيل طرق 
زراعية

EC01 
40

10
10

10
10

الدائرة  الفنية
امنائية

املجموع
520

115
180

115
110

التخطيط والتنظيم 

عدم وجود 
خمطط 
فيزيائي

م�سروع التخطيط 
 الفيزيائي

PIO2
200

50
50

50
50

الدائرة الفنية
دائرة 

التخطيط 
حمافظة 

يف 
�سلفيت 

املحافظة 
حلكم املحلي 

وزارة ا

جلزئي
املجموع ا

200
50

50
50

50
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املجال التنموي

الق�ضية
ا�ضم امل�ضروع

رمز امل�ضروع

رمز 
ربنامج 

ال
الوطني

التكلفة 
 X التقديرية

$1000

خطة 2013 - 2016
جلهة املر�ضحة للتنفيذ

ا
جلهة املر�ضحة للتمويل

ا
ال�ضرف ال�ضنوي

البلدية
ري البلدية

غ
البلدية

ري البلدية
غ

ىل
الأو

الثانية
الثالثة

الرابعة
حدد الق�ضم املعني

جلهة
حدد ا

حدد بند 
املوازنة

جلهة
حدد ا

االقت�ساد املحلي والزراعي 

�سعف البنية 
اال�ستثمارية 

يف مدينة 
�سلفيت

تاهيل املنطقة 
ال�سناعية 

SO
01 

2300
500

600
600

600
الدائرة الفنية

دائرة التخطيط 
حمافظة 

يف 
�سلفيت

املحافظة + وزارة االقت�ساد 
الوطني 

�سق وتاهيل طرق 
زراعية

EC01 
160

40
40

40
40

الدائرة الفنية
مديرية الزراعة

وزارة الزراعة + االغاثه 
الزراعية

برنامج ا�ست�سالح 
زراعي متكامل 

EC02
650

150
150

150
200

الدائرة الفنية
وزارة الزراعه

وزارة الزراعة + االغاثه 
الزراعية

م�سروع مركز 
وتعباأة زيت زيتون 

EC03
2200

0
1200

1000
0

الدائرة الفنية
وزارة الزراعه

وزارة الزراعة  + قطاع 
خا�س 

جلزئي
املجموع ا

5310
690

1990
1790

840

النية التحتية – مياة وكهرباء و�سرف �سحي وطرق

�سعف البنية 
التحتية يف 

جماالت املياة 
والكهرباء 
وال�سرف 

ال�سحي 
والطرق 

تاهيل �سبكة 
الكهرباء 

IS01
200

50
50

50
50

الدائرة الفنية دائرة 
الكهرباء 

حلكم املحلي 
وزارة ا

تو�سعة �سبكة 
الكهرباء 

IS02
200

60
50

45
45

الدائرة الفنية دائرة 
الكهرباء

حلكم املحلي 
وزارة ا

تو�سعة �سبكة املياة 
IS03

400
0

130
130

140
الدائرة الفنية

تاهيل �سبكة املياة 
والينابيع 

IS04
240

70
55

60
55

الدائرة الفنية
حلكم 

�سلطة املياة + وزارة ا
املحلي 

تو�سعة �سبكة 
ال�سرف ال�سحي 

IS05
1100

300
300

300
200

الدائرة الفنية
حلكم 

�سلطة املياة + وزارة ا
املحلي

حمطة تنقية 
IS06

7000
0

7000
0

0
الدائرة الفنية

حلكم 
�سلطة املياة + وزارة ا

املحلي
م�سروع ادارة 

ال�سغوط وتقليل 
الفاقد 

IS07
100

40
30

30
0

الدائرة الفنية
حلكم 

�سلطة املياة + وزارة ا
املحلي

حمتملة بغ�س النظر عن جهة التمويل
م�ساريع فيها وعود 
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املجال التنموي

الق�ضية
ا�ضم امل�ضروع

رمز امل�ضروع

رمز 
ربنامج 

ال
الوطني

التكلفة 
 X التقديرية

$1000

خطة 2013 - 2016
جلهة املر�ضحة للتنفيذ

ا
جلهة املر�ضحة للتمويل

ا
ال�ضرف ال�ضنوي

البلدية
ري البلدية

غ
البلدية

ري البلدية
غ

ىل
الأو

الثانية
الثالثة

الرابعة
حدد الق�ضم املعني

جلهة
حدد ا

حدد بند 
املوازنة

جلهة
حدد ا

م�سروع ال�سارع 
الرئي�سي التجاري 

IS08
788

288
250

250
0

الدائرة الفنية
حلكم املحلي + 

وزارة ا
�سندوق البلديات 

م�سروع املدخل 
الرئي�سي ال�سمايل 

IS09
1000

0
400

400
200

الدائرة الفنية
حلكم املحلي + 

وزارة ا
�سندوق البلديات

جممع 
تطوير 

مواقف ال�سيارات 
يف املدينة

IS10
500

50
450

0
0

الدائرة الفنية
حلكم املحلي

وزارة ا

�سق وتاهيل طرق 
داخلية ورابطة 

IS11
200

50
50

50
50

الدائرة الفنية
حلكم املحلي

وزارة ا

جلزئي
املجموع ا

11728
908

8765
1315

740

اخلدمات االجتماعية 

�سعف البنية 
التحتية يف 

جماالت 
ال�سحة 
والتعليم 

واملراة والطفل  

م�سروع تطوير 
وتو�سعة م�ست�سفى 

ال�سهيد يا�سر 
عرفات 

EN
02 

3135
1000

1000
635

500
وزارة ال�سحة + 

ا�ست�ساري
الهالل االحمر االماراتي + 
خلريية العمانية 

جلمعية ا
ا

مركز تدريب مهني 
SO

01 
2000

500
500

500
500

وزارة العمل + 
ا�ست�ساري

وزراة العمل 

تطوير املدر�سة 
ال�سناعية 

SO
02

1000
0

400
350

250
مديرية الرتبية 

والتعليم
الرتبية والتعليم + املحافظة 

تطوير وتاهيل 
املدر�س القائمة 

SO
03 

500
125

125
125

125
مديرية الرتبية 

والتعليم
وزارة الرتبية والتعليم 

م�سروع اقامة مبنى 
جامعة القد�س 

املفتوحة

SO
04

3500
250

3250
0

0
جامعة القد�س 

املفتوحة +  
ا�ست�ساري

جامعة القد�س املفتوحة 

تاهيل وتو�سعةمبنى 
مديرية الرتبية 

والتعليم 

SO
05

360
0

360
0

0
مديرية الرتبة 

والتعليم
وزارة الرتبية والتعليم

برنامج تدريب 
ومتكني املراأة 

SO
06 

300
75

75
75

75
�سوؤون املراأة

حمافظة �سلفيت 
وزارة الثقافة

تاهيل املقار 
جلمعيات 

وا
الن�سوية وامل�سنني 

SO
08

950
250

250
250

200
حمافظة �سلفيت 

جلمعيات 
ا

امل�سنني

وزاارة الثقافة
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املجال التنموي

الق�ضية
ا�ضم امل�ضروع

رمز امل�ضروع

رمز 
ربنامج 

ال
الوطني

التكلفة 
 X التقديرية

$1000

خطة 2013 - 2016
جلهة املر�ضحة للتنفيذ

ا
جلهة املر�ضحة للتمويل

ا
ال�ضرف ال�ضنوي

البلدية
ري البلدية

غ
البلدية

ري البلدية
غ

ىل
الأو

الثانية
الثالثة

الرابعة
حدد الق�ضم املعني

جلهة
حدد ا

حدد بند 
املوازنة

جلهة
حدد ا

جلزئي
املجموع ا

11745
2200

5960
1935

1650

االمن وادارة الكوارث 

�سعف البنية 
التحتية 

واملوؤ�س�ساتية 
للقطاع 

ال�سحي و 
الطوارئ

م�سروع مقر وتاثيث 
الهالل االحمر 

EN
04

600
50

250
250

50
جمعية الهالل 

االحمر 
الهالل االحمر االماراتي 

خلريية
جلمعية العمانية ا

ا
م�سروع بناء مقر 

ين 
دفاع مد

EN
05

700
100

500
100

0
مديرية الدفاع 

ين 
املد

ين 
الدفاع املد

جلزئي
املجموع ا

1300
150

750
350

50

ال�سباب والريا�سة والثقافة وال�سياحة

�سعف البنية 
التحتية 
للمرافق 
الثقافية 

وال�سياحية

م�سروع ترميم 
ين القدمية 

املبا
CS02 

260
70

70
60

60
بلدية �سلفيت

رواق 
حلكم املحلي 

وزارة ا

جلزئي
املجموع ا

260
70

70
60

60

البيئة وال�سحة العامة 

�سعف البنية 
التحتية 

لقطاع البيئة 
وقلة الربامج 

التوعوية 
البيئية

م�سروع توعية 
�سحي وبيئي 

EN
01

28
7

7
7

7
بلدية �سلفيت

�سلطة املياة 
�سلطة البيئة

حلكم املحلي 
وزارة ا

جلزئي
املجموع ا

28
7

7
7

7
املجموع الكلي 

30571
4075

17592
5507

3397
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املجال التنموي

الق�ضية
ا�ضم امل�ضروع

رمز امل�ضروع

رمز 
ربنامج 

ال
الوطني

التكلفة 
 X التقديرية

$1000

خطة 2013 - 2016
جلهة املر�ضحة للتنفيذ

ا
جلهة املر�ضحة للتمويل

ا
ال�ضرف ال�ضنوي

البلدية
ري البلدية

غ
البلدية

ري البلدية
غ

ىل
الأو

الثانية
الثالثة

الرابعة
حدد الق�ضم املعني

جلهة
حدد ا

حدد بند 
املوازنة

جلهة
حدد ا

االقت�ساد املحلي والزراعي

�سعف البنية 
اال�ستثمارية 

يف مدينة 
�سلفيت

جممع 
اإن�ساء 

جممع 
كراجات و

جتاري

Pl02
1250

0
0

1250
0

الق�سم الهند�سي 
باال�ستعانة مبكتب 

ا�ست�ساري متخ�س�س

حمافظة �سلفيت 
+ ا�ست�ساري

مانحني

جتاري 
جممع 

بناء 
وخدماتي 

SO
02 

1000
100

500
200

200
بلدية �سلفيت

ا�ست�ساري
مانحني

اإن�ساء فندق �سغري
SO

03 
200

50
50

50
50

بلدية �سلفيت
ا�ست�ساري

مانحني
اإن�ساء مدينة 

ترفيهية
SO

04 
5000

600
1500

1500
1400

بلدية �سلفيت
ا�ست�ساري

مانحني + قطاع خا�س

ان�ساء كلية تطبيقية 
SO

05 
5000

0
500

2000
2500

بلدية �سلفيت
وزارة الرتبية

حمافظة �سلفيت 
+ا�ست�ساري

مانحني 

مزرعه منوذجية 
وم�سنع منتجات 

البان 

EC04
1000

250
250

250
250

ا�ست�ساري
قطاع خا�س

الطرق

�سق وتاهيل طرق 
داخلية ورابطه 

IS11
2000

500
500

500
500

وزارة اال�سغال 
العامة

مانحني 

جلزئي
املجموع ا

15450
1500

3300
5750

4900

الثقافة والريا�سة

�سعف البنية 
التحتية 
للمرافق 
الثقافية 

وال�سياحية 
وال�سبابية 
والريا�سية

م�سروع ان�ساء 
مركز ثقايف 

متعدد االغرا�س

CS01 
1850

100
750

600
400

بلدية �سلفيت
حمافظة 

�سلفيت
مانحني

ان�ساء �ستاد 
ريا�سي لكرة 

القدم

CS03
3000

400
600

1000
1000

بلدية �سلفيت
مانحني 

املجل�س االعلى لل�سباب 
والريا�سه

جلزئي
املجموع ا

4850
500

1350
1600

1400

املجموع الكلي
20300

2000
4650

7350
6300

م�ساريع بعيدة المد ويتمنى تنفيذها يف امل�ستقبل   
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6.2 خطة املتابعة والتقييم

تهدف خطة املتابعة والتقييم اىل قيا�س مدى التقدم يف تنفيذ االهداف التنموية اال�سرتاجتية وتقييم مدى النجاح يف 
تنفيذ امل�ساريع املقرتحة على مدار �سنوات اخلطة, لذلك فهي تعترب الية متابعة وتقييم ترتكز على موؤ�سرات تنموية ذات 

داللة وا�سحة وقابلة للقيا�س من �سانها ان تو�سح االمور التالية:-
• مدى 	 وتقييم  القيا�س  موؤ�سرات  مقارنة  خالل  من  اهدافها  وحتقيق  اال�سرتاجتية  اخلطة  تنفيذ  يف  الكفاءة  مدى 

حتققها.
• تو�سيح نوعية املوؤ�سرات وامل�سادر املقرتحة واالدوات الالزمة لقيا�س حتقق االهداف خالل مدة تنفيذ اخلطة.	
• واحداث 	 االهداف  حتقيق  وبالتايل  وا�ستدراكها  اليها  الو�سول  اىل  اخلطة  ت�سعى  للموؤ�سرات  من�سودة  قيم  حتديد 

التنمية.
حتديد اجلهات امل�سوؤولة عن تنفيذ اخلطة وبالتايل معرفة اوجه الق�سور وامل�سوؤوليات يف حال عدم حتقيق االهداف او 

قيم املوؤ�سرات املقرتحة
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الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�س
حلالية 

القيمة ا
للموؤ�ضر

خلطة
القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا

م�ضدر 
املعلومات

اأداة القيا�س
جلهة امل�ضوؤولة عن 

ا
املتابعة

ال�ضنة
ىل

الأو
ال�ضنة

الثانية
ال�ضنة

الثالثة
ال�ضنة

الرابعة

ط الهيكلي
املخط

قدم املخطط الهيكلي 

تو�سعة املخطط 
الهيكلي ملدينة �سلفيت 

وخربة قي�س 

ن�سبة زيادة التو�سعه
%69

0
90

0
0

بلدية �سلفيت 
ق�سم الهند�سة

بلدية �سلفيت 
ين القائمة خارج 

عدد املبا
حدود البلدية يف مناطق 

التو�سعه وحدود قرية خربة 
قي�س

29
29

10
10

10
بلدية �سلفيت 

ق�سم الهند�سة 

ن�سبة م�ساحة االرا�سي 
ين العامة

خل�سراء واملبا
ا

%1.28
0

1.5
1.5

1.5
بلدية �سلفيت 

�سجالت ق�سم 
امل�ساحة

ن�سبة م�ساحة االرا�سي 
حليوانية يف 

الزراعية وا
املخطط الهيكلي

%3.2
3.2

3.5
3.5

3.5
بلدية �سلفيت 

�سجالت ق�سم 
امل�ساحة

اللجنة  القت�سادية

�سعف البيئة اال�ستثمارية يف مدينة �سلفيت 

حت�سني وتطوير البيئة 
اال�ستثمارية 

ن�سبة وعدد امل�ساريع ال�سغريه 
يف املدينة

15
18

20
22

25
الغرفة 

التجارية 
�سجالت الغرفة

الغرفة التجارية 
بلدية �سلفيت 

حمافظة �سلفيت
ن�سبة وعدد امل�ساريع امل�ستدامة

6
8

10
12

14
الغرفه 

التجاريه
�سجالت الغرفه

ن�سبة م�ساحة االرا�سي املوؤهله 
للعمل اال�ستثماري

%10
10

15
15

15
بلدية �سلفيت

�سجالت امل�ساحه 

عدد �سهادات املن�ساأ
1

1
2

3
4

جلماهريية 
عدد اللقاءات ا

ال�سنوية
0

1
2

3
جمالت املياة والكهرباء وال�سرف ال�سحي4

خلدمات والبنية  التحتية يف 
ا

�سعف البنية التحتية يف 
جماالت املياة والكهرباء 

وال�سرف ال�سحي 

تو�سعة وتاهيل خدمات 
املياة

تو�سعة وتاهيل خدمات 
الكهرباء

تو�سعة وتاهيل خدمات 
ال�سرف ال�سحي 

ن�سبة عدد امل�ستفيدين من 
خدمات املياه يف املدينة

%90
%95

%97
%98

بلدية �سلفيت 
الهند�سة 

بلدية �سلفيت

تقليل ن�سبة الفاقد يف املياه
%35

%33
%32

%31
%30

بلدية �سلفيت
املياة

تقليل ن�سبة الفاقد يف الكهرياء
%20

%20
%19

%18
%17

بلدية �سلفيت
الكهرباء

ىل 
ن�سبة الكوابل املك�سوفة ا

الكوابل املعزوله
%20

18
16

14
12

بلدية �سلفيت
ق�سم الكهرباء

رفع القدرة الكهربائية
1.5

0.3
03.

0.4
0.4

بلدية �سلفيت
ق�سم الكهرباء
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الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�س
حلالية 

القيمة ا
للموؤ�ضر

خلطة
القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا

م�ضدر 
املعلومات

اأداة القيا�س
جلهة امل�ضوؤولة عن 

ا
املتابعة

ال�ضنة
ىل

الأو
ال�ضنة

الثانية
ال�ضنة

الثالثة
ال�ضنة

الرابعة
طول �سبكة الكهرباء

40 كم
42

44
46

48كم
بلدية �سلفيت

ق�سم الكهرباء 

ن�سبة املنازل امل�سبوكه 
بال�سرف ال�سحي

%60
64

66
68

70
بلدية �سلفيت

ق�سم ال�سرف 
ال�سحي 

حمطة تنقية للمياة العادمة
-----

----
جمال الطرق

خلدمات والبنية التحتية يف 
 ا

�سعف البنية التحتية يف 
جماالت الطرق 

حت�سني 
تطوير و

خدمات الطرق
طول الطرق املعبدة

33500
35 كم

37 كم
38كم

40 كم 
الدائرة 

الهند�سة 
الهيكلي والت�سوير 

جلوي 
ا

بلدية �سلفيت 
حمافظة �سلفيت

طول الطرق املوؤهله
10050

10.5 كم
11 كم

 11.5
12 كم

 ==  
==

طول الطرق املفتوحه  الرتابية 
13500

17كم
18كم

19كم
20كم

 ==  
==

طول الطرق غري مفتوحة
15000

17 كم
18 كم

19 كم
20 كم

==  
==

طول الطرق الزراعية املفتوحة
6000

6.5كم
7كم

7.5كم
8.0كم

==  
==

عدد عبارات ت�سريف املياه
15

17
20

22
25

==  
==

جدران ا�ستنادية وار�سفه
20120

2.1 كم
2.15 كم

2.2 كم
2.25 كم 

 ==  
==

عدد اال�سارات املرورية
120

== 

حليوانية والزراعية
رثوة ا

املجال : ال
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الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�س
حلالية 

القيمة ا
للموؤ�ضر

خلطة
القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا

م�ضدر 
املعلومات

اأداة القيا�س
جلهة امل�ضوؤولة عن 

ا
املتابعة

ال�ضنة
ىل

الأو
ال�ضنة

الثانية
ال�ضنة

الثالثة
ال�ضنة

الرابعة
�سعف االهتمام بالرثوة 

حليوانية والزراعية 
ا

دعم وتطوير قطاع 
حليوانية  

الرثوة ا
والزراعية

عدد روؤو�س االبقار
165

165
200

220
250

مديرية 
الزراعه

الزراعه 
مديرية زراعة �سلفيت

عدد روؤو�س االغنام
3500

3500
3750

4000
4250

----
---

عدد مزارع الدواجن
5

5
6

7
8

----
---

عدد خاليا النحل
400

400
420

440
460

----
---

عدد العيادات البيطرية
3

3
4

4
4

مديرية 
الزراعه

---

عدد امل�سانع / الرثوه 
حليوانية

ا
-0-

0
1

1
1

---
---

خلدمات 
حت�سني ا

املقدمة للمزارع
م�ساحة االر�س املزروعة

17230
17230

17300
17350

17400
---

---
حجم االنتاج الزراعي

3000
---

---
م�ساحة االر�س امل�ست�سلحة 

/ دومن 
50

60
70

80
90

---
---

عدد الطرق الزراعية
25

25
30

35
40

---
---

عدد ابار التجميع
30

30
32

34
36

---
---

تطوير اليات ت�سويق 
املنتجات الزراعية 

عدد مراكز 
الت�سوق

�سفر
0

1
0

0
---

---

املجال: ال�سحه
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الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�س
حلالية 

القيمة ا
للموؤ�ضر

خلطة
القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا

م�ضدر 
املعلومات

اأداة القيا�س
جلهة امل�ضوؤولة عن 

ا
املتابعة

ال�ضنة
ىل

الأو
ال�ضنة

الثانية
ال�ضنة

الثالثة
ال�ضنة

الرابعة
التحتية 

البنية 
�سعف 

للقطاع 
واملوؤ�س�ساتية 

ال�سحي 

حت�سني 
تطوير و

خلدمات 
م�ستوى ا

ال�سحية 

عدد اال�سرة
50

60
70

80
100

الهالل االحمر 
الهالل االحمر 

وزارة ال�سحة 
االحمر 

الهالل 
الفل�سطيني 

خلدمات الطبية
ا

عدد �سيارات اال�سعاف
3

3
4

4
5

الهالل 
وامل�ست�سفى 

الهالل 
وامل�ست�سفى 

عدد االطباء املتخ�س�سني
13

15
17

20
25

امل�ست�سفى
امل�ست�سفى

عدد مراكز اال�سعاف والطوارئ
1

1
2

2
2

الهالل 
وامل�ست�سفى

الهالل 
وامل�ست�سفى

عدد االطباء العامني
30

35
35

40
45

امل�ست�سفى 
خلدمات 

وا
الطبية 

امل�ست�سفى 
خلدمات الطبية 

وا

املجال:  البنية التحتية للمرافق الثقافية وال�سياحية وال�سبابية والريا�سية
التحتية 

البنية 
�سعف 

الثقافية 
للمرافق 

وال�سبابية 
وال�سياحية 
والريا�سية 

تطوير املوؤ�س�سات 
ال�سبابية والريا�سية 

والثقافية

عدد املراكز ال�سبابية 
والريا�سية

6
6

7
8

8
املجل�س االعلى 

لل�سباب 
والنوادي 

الهند�سة 
ال�سباب والريا�سه 

االعلى 
املجل�س 

لل�سباب والريا�سه 

حلفاظ على املوروث 
ا

الثقايف والرتاثي
عدد املراكز الثقافية

3
3

4
4

4
وزارة الثقافة 

البلديه وال�سباب 
والريا�سه

بلدية �سلفيت 

متكني وبناء قدرات 
ال�سباب الريا�سية 

والثقافية

عدد املراكز ال�سياحية 
والرتفيهية

5
5

6
6

6
البلدية

ال�سباب والريا�سه

عدد املن�سات الريا�سية املوؤهله
0

1
0

0
0

البلدية
الهند�سة 

ال�سباب والريا�سه
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الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�س
حلالية 

القيمة ا
للموؤ�ضر

خلطة
القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا

م�ضدر 
املعلومات

اأداة القيا�س
جلهة امل�ضوؤولة عن 

ا
املتابعة

ال�ضنة
ىل

الأو
ال�ضنة

الثانية
ال�ضنة

الثالثة
ال�ضنة

الرابعة
عدد الور�س والدورات التدريبية 

ال�سبابية والريا�سية
10

12
14

16
18

املجل�س االعلى 
لل�سباب 

والنوادي 

ال�سباب والريا�سه 
والبلديه

ن�سبة ال�سباب يف املواقع 
القيادية يف املوؤ�س�سات

%5
%5

%6
%7

%7
املجل�س االعلى 

لل�سباب 
ال�سباب والبلديه

عدد الور�س والدورات التدريبية 
الثقافية

10
12

14
16

18
وزارة الثقافة 

– البلدية 
البلديه والثقافه

ن�سبة الزيادة يف االبداعات 
واملبادرات ال�سبابية

%5
%6

%6
%6

%6
املجل�س االعلى 

لل�سباب 
والنوادي

ال�سباب والبلديه

ن�سبة الن�ساء امل�ساركات يف 
االلعاب الريا�سية

0
%1

%1
%1

%1
املجل�س االعلى 

لل�سباب 
والنوادي

النادي وال�سباب 
والريا�سه

عدد االن�سطة ال�سبابية 
20

25
30

35
40

املجل�س االعلى 
لل�سباب 
والنوادي

النادي وال�سباب 
والريا�سه

عدد االن�سطة الريا�سية
15

18
20

22
24

املجل�س االعلى 
لل�سباب 
والنوادي

النادي وال�سباب

عدد االن�سطة الثقافية
50

55
60

65
70

وزارة الثقافة 
– البلدية 

البلديه ووزارة 
الثقافه

ممه �سنويا
ين املر

عدد املبا
2

3
4

5
6

البلدية 

جمال التعليم 
�سعف البنية التحتية 

لقطاع التعليم
تطوير جودة التعليم

عدد املدار�س
9

10
10

10
10

مديرية 
الرتبية 

والتعليم يف 
�سلفيت 

�سجالت الرتبية 
والتعليم 

بلدية �سلفيت 
مديرية الرتبية 

والتعليم

عدد املراكز املهنية
0

0
1

1
1

--
--

عدد املختربات
6

7
8

9
9

--
--

عدد الغرف ال�سفية
80

85
90

95
95

--
--

توفري مراكز تعليمية 
متكاملة اكادميية 

ومهنية

عدد الغرف التخ�س�سية
14

15
16

17
18

--
--

خلدماتية
عدد الغرف ا

17
18

19
20

21
--

--

املجال: ال�سحة والبيئة العامة
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الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�س
حلالية 

القيمة ا
للموؤ�ضر

خلطة
القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا

م�ضدر 
املعلومات

اأداة القيا�س
جلهة امل�ضوؤولة عن 

ا
املتابعة

ال�ضنة
ىل

الأو
ال�ضنة

الثانية
ال�ضنة

الثالثة
ال�ضنة

الرابعة

�سعف وقلة الربامج 
جمال 

التوعوية يف 
ال�سحة والبيئة

تطوير م�ستوى الوعي 
ال�سحي والبيئي 

للمواطنني

جمال 
عدد ور�س العمل يف 

ال�سحة والبيئة
3

4
5

6
7

دائرة ال�سحة 
والبيئة – 

بلدية �سلفيت 

ال�سحة والبيئة 
مديرية ال�سحة 

بلدية �سلفيت 

وزارة ال�سحة 
بلدية �سلفيت 

عدد الن�سرات التوعوية
4

5
6

7
8

--
عدد التقارير االخبارية ملناوئة 

تاثري اال�ستيطان على البيئة
5

7
9

11
13

--

جمال بناء القدرات للمراة والطفل
حمدودية برامج وم�ساريع 

بناء القدرات للمراة 
والطفل

رفع م�ستوى الوعي 
جتاه ق�سايا املراة 

والطفل

ن�سبة امل�ساركة الن�سوية يف 
االن�سطة املجتمعية

%25
%27

%228
%29

%30
حمافظة 
�سلفيت- 

االندية 
واملراكز 
الن�سوية

�سوؤون املراأة 
وزارة العمل

وزارة الثقافة  

بلدية �سلفيت 
وزارة الثقافة 

وزارة العمل 
جمعيات خريية 
ون�سوية و�سبابية

ن�سبة الربامج املنفذه لرفع 
الوعي

%30
%31

%32
%33

%34
----

جلمعيات 
ا

الن�سويه والثقافه
عدد الن�ساء اللواتي تر�سحن 

لالنتخابات
%27

%27
%27

%27
%30

جلنة 
االنتخابات 

جلنة 
�سجالت 

االنتخابات
متكني املراأة اقت�ساديا 

واجتماعيا
ن�سبة م�ساركة املراأة يف القوى 

العاملة
%24.6

%25
%26

%26
%27

جهاز 
االح�ساء 

املركزي 

�سجالت االح�ساء

غرفة التجارة
�سجالت غرفة 

التجارة
عدد املوؤ�س�سات املوؤهله 

واملتخ�س�سه بالطفل واملراأة
%13

%13
%14

%15
%15

رفع كفاءة املوؤ�س�سات 
الن�سوية واالماكن 

الرتفيهيه

عدد املوظفات العامالت يف 
املوؤ�س�سات

%13
%13

%14
%15

%15
بلدية �سلفيت 

�سجالت بلدية 
�سلفيت و�سوؤوؤن 

املره
تطوير االماكن 

خلا�سه 
الرتفيهية ا

بالطفل واملراة

حلدائق 
عدد املنتزهات وا

خلا�سه بالطفل واملراأة
العامة ا

1
 1

2
2

2
املجتمع املحلي 

�سجالت بلدية 
�سلفيت و�سوؤوؤن 

املراه

جمال  البناء املوؤ�س�سي
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الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�س
حلالية 

القيمة ا
للموؤ�ضر

خلطة
القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا

م�ضدر 
املعلومات

اأداة القيا�س
جلهة امل�ضوؤولة عن 

ا
املتابعة

ال�ضنة
ىل

الأو
ال�ضنة

الثانية
ال�ضنة

الثالثة
ال�ضنة

الرابعة
حمدودية كفاءة البناء 

املوؤ�س�سي
تطوير املوارد املالية

ن�سبة م�ساهمة عائدات امالك 
البلدية للموازنة

%2
%3

%3
%4

%4
حم�سر 

جلل�سات 
ا

والتقارير

ال�سوؤون االدارية 
بلدية �سلفيت 

عدد امل�ساريع اال�ستثمارية 
للبلدية �سنويا

5
5

6
7

8
ق�سم املحا�سبة

الدائرة املالية
حلكم 

 مديرية ا
املحلي

مدى ر�سى املواطنني عن 
البلدية

جيد جدا 
جيد جدا

جيد جدا+
جيد جدا+

ممتاز
ق�سم 

ال�سكرتاريا 
والعالقات 

العامة

ال�سوؤون االدارية

حت�سني م�ستوى االداء 
املوؤ�س�سي

جلل�سات التي يح�سرها 
عدد ا

املواطنني
25

27
30

32
35

حم�سر 
جلل�سات 

ا
----

جلماهريية 
عدد اللقاءات ا

ال�سنوية فوق 20 �سخ�س
2

5
6

7
7

ال�سوؤون 
االدارية

----

عدد االجتماعات الدورية بني 
املجل�س واملواطنني

0
2

2
2

2
حم�سر 

جلل�سات 
ا

----

تطوير وزيادة كفاءة 
االدارة للموظفني

عدد الدورات التدريبية
20

22
24

26
26

العالقات 
العامة

-----
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منوذج عمل رقم 13.3: منهجية لتقييم امل�ساريع املقرتحة

املجال: البنية التحتية يف جمال الطرق
عنوان امل�سروع املقرتح: تاهيل �سارع الرئي�س و�سارع ام القرى

قيمة املعيار: يتم و�سع اإ�سارة √ يف الربع الذي يعرب عن حال املعيار وقيمتهاملعيار
123

يرتبط باأكرث من 	 يرتبط بهدف اإىل هدفني	 ال يرتبط بهدف	 الرتباط بالأهداف
هدفني

معاجلة الق�ضايا 
التنموية

يعالج اأكرث من 	 يعالج ق�سية اإىل ق�سيتني	 ال يعالج اأي ق�سية	 
ق�سيتني

ال ميكن توفريها قبل 	 توفر املوارد املالية
موعد التنفيذ

ميكن العمل على توفريها 	 
قبل موعد التنفيذ

متوفرة 	 

توفر املوارد الب�ضرية 
واملهارات

ميكن العمل على توفريها 	 غري متوفرة	 
قبل موعد التنفيذ

متوفرة	 

وجود عوائق قانونية 
حتول دون لتنفيذ

يوجد عوائق ال ميكن 	 
التغلب عليها قبل موعد 

التنفيذ

ميكن التغلب عليها قبل 	 
موعد التنفيذ

ال يوجد عوائق 	 
قانونية

وجود عوائق �ضيا�ضية 
حتول دون التنفيذ

يوجد عوائق ال ميكن 	 
التغلب عليها قبل موعد 

التنفيذ

ميكن التغلب عليها قبل 	 
موعد التنفيذ

ال يوجد عوائق 	 
�سيا�سية

توفر جهة موؤهلة 
للتنفيذ )مبا يف ذلك 

البلدية( 

ال ميكن توفري اأو تاأهيل 	 
جهة منفذة قبل موعد 

التنفيذ

ميكن توفريها و/اأو تاأهيلها 	 
قبل موعد التنفيذ

يتوفر جهة موؤهلة 	 
وجاهزة للتنفيذ

جمموع النقاط الكلي :  17التقييم
• يف حال كانت قيمة اأي معيار من املعايري ت�ساوي 1: يكون امل�سروع اإما غري مهم اأو غري قابل للتنفيذ ويو�سى باإ�سقاطه من قائمة 	

امل�ساريع املقرتحة

• يف حال كانت قيمة كل معيار من املعايري ت�ساوي 3: يكون امل�سروع يف غاية االأهمية ويو�سى باعتماده واإعطائه اأولوية اأوىل	

• يف حال كانت قيمة املعايري تتفاوت ما بني2 اإىل 3: تتنا�سب درجة اأولوية امل�سروع مع جمموع النقاط الكلي التي يح�سل عليها 	
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 منوذج عمل رقم 13.4: منوذج و�سف م�سروع6.3 

ملخ�س م�سروع
جمال العمل التنموي: الطرقرقم امل�سروع:ISا�سم امل�سروع:تاهيل �سارع الرئي�س وام القرى 

مكان تنفيذ امل�سروعخلفية عن امل�سروع
�سارع �سرياين يف مدينة �سلفيت بعر�س 25 مرت يخدم املركز التجاري جزء معبد كامل وجزء 

معبد بعر�س 3 مرت منذ اكرث من 20 �سنه , ويوجد فيه ار�سفه بدون بالط وهو املدخل الغربي 
للمدينة 

�سارع الرئي�س 	•
�سارع ام القرى 	•

التاريخ املتوقع للبدء بالتنفيذ
•	2014-2013

مدة تنفيذ امل�سروع
6 ا�سهر 	•

االأهداف التنموية التي يعمل على حتقيقهاالفئة/ات امل�ستهدفةهدف/ اأهداف امل�سروع
ت�سهيل حركة املرور داخل املدينة 	•
تطوير املركز التاجري للمدينة 	•

كامل املدينة 	•
القرى املجاوره	•

تطوير املركز التجاري للمدينة 	•

امل�ساريع التي متثل متطلبا و�سف خمت�سر لن�ساطات )مركبات( امل�سروع وتكاليفها التقديرية
�سابقا لهذا امل�سروع التكلفة مركبات/عنا�سر امل�سروع

التقديرية )$(
اعداد خمططات 	•39900اعمال ت�سوية 6650 م3	•
32760 ق�سط لال�سفلت القدمي 21850م2	•
يعرت�س 	•46200جدران ا�ستنادية 210 م3	• منزل  ثمن  تقدير 

وتعوي�س  الزالتة  ال�سارع 
ا�سحاب العقار 

28000جدران ا�ستنادية باطون طرح 200م3	•
135300ار�سفة وبالط وتخطيط ال�سارع وا�سافة اعمدة كهرباء 	•
506000اعمال اال�سفلت والبي�سكور�س 	•

788160 دوالراملجموع
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جهة التنفيذ املقرتحة
جهات اأخرى )حدد(الهيئة املحلية )حدد الق�سم/االأق�سام املعنية(

مكتب ا�ست�ساري 	•الدائرة الفنية / امل�ساريع 	•
جهة التمويل املقرتحة

جهات اأخرى )حدد(الهيئة املحلية )حدد ما يلي(
املانحني 	•بند املوازنة التي يندرج امل�سروع �سمنه:____________

متوفرة ب�سكل جزئي         متوفرة              تكاليف تنفيذ امل�سروع             
امل�سادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ امل�سروع

املوارد الب�سرية           متوفرة           متوفرة ب�سكل جزئي	•
درا�سات/خمططات        متوفرة             متوفرة جزئيا                  	•

                                           غري متوفرة

بناء قدرات اجلهة املنفذة           غري مطلوب 	•
     مطلوب)حدد(: _دورات تدريبية ملوظفي   

 الدائرة املعنية 
دعم جماهريي  	•

  مطلوب      مطلوب ب�سكل جزئي            غري مطلوب
االآثار املحلية املتوقعة لتنفيذ امل�سروع )يف�سل اأن تكون حمددة وكمية ما اأمكن(

تطوير املركز التجاري	•ايجابية: 
تنظيم املدينة وت�سهيل حركة املواطنني 	•

�سلبية: 

املخاطر/املعيقات التي تواجه تنفيذ امل�سروع
اإجراءات التغلب عليهااملخاطر/املعيقات

حماولة عمل دوام للعمل ب�سكل مقبول وب�ساعات حمدده 	•انزعاج املواطنني  واملحالت التجاريه يف املنطقه	•
العامه 	•ال�سجيج وال�سالمه العامه اثناء العمل	• لل�سالمه  وا�سحه  �سروط  تكون  العطاء  طرح  عند 

والبيئه
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6.3  اللقاء املجتمعي الثاين 
بلدية �سلفيت تعقد اللقاء املجتمعي الثاين ملدينة �سلفيت بعنوان خمرجات عملية التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي ملدينة �سلفيت )2013-

)2016
عقدت بلدية �سلفيت يف قاعة املركز اجلماهريي اللقاء اجلماهريي  الثاين بتاريخ 15 كانون اول 2012 الإقرار خمرجات اخلطة التنموية 
 , USAID ووزارة احلكم املحلي وبتمويل من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية CHF اال�سرتاتيجية ملدينة �سلفيت , بالتعاون مع موؤ�س�سة
وذلك بح�سور رئي�س البلدية د. �ساهر �ستية ومدير احلكم املحلي عبد الكرمي �سعيد يف املحافظة  وممثل CHF خالد ابو علي و اياد عناب , 
و رمي جعفري ممثلة ال USAID  و اع�ساء املجل�س البلدى وموظفي البلدية وممثلني عن املحافظة و الوزرات الر�سمية و االمنية وموؤ�س�سات 

املجتمع املحلي واع�ساء اللجان املتخ�س�سة التي ا�سرتكت يف اعداد اخلطة .
حيث افتتح اللقاء بعر�س عريف احلفل مدير العالقات العامة يف بلدية �سلفيت فتحي علقم  جدول اإعمال هذه اللقاءالتي ت�سمن تالوة 

القراأن و ال�سالم الوطني و كلمات  امل�ساركني .
وبداأ االجتماع بكلمة ترحيبية من رئي�س البلدية د. �ساهر �ستية مبني ان الهدف من هذا اللقاء هو اقرار وعر�س خمرجات اخلطة التنموية 
اال�سرتاتيجية ودور البلدية يف املرحلة القادمة وعر�س املنجزات املتوقعة للخطة , وا�ساف ان البلدية تنظر بايجابية نحو امل�ستقبل وت�سعى 

دائما للتغيري نحو االف�سل وحت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة للجمهور.
ويف كلمته �سكر مدير احلكم املحلي يف �سلفيت موؤ�س�سة ال CHF الدولية على جهودها النوعية خلدمة املجتمع املحلي ووجه �سكره اخلا�س 
فريق  �سكر  كما  الفل�سطيني  للمجتمع  املتوا�سل  دعمها  على   USAID الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  ممثال  االأمريكي  لل�سعب  اي�سا 
املجتمع  وموؤ�س�سات  الفنية  واللجان  العالقة  اأ�سحاب  ممثلي  جلنة  واأع�ساء  االإ�سرتاتيجي  التنموي  التخطيط  وجلنة  االأ�سا�سي  التخطيط 
املحلي وكافة االأهايل على جهودهم التطوعية والتي عملت ليل نهار على اعداد هذه اخلطة التنموية , و اأن وزارة احلكم املحلي �سوف تكون 

داعمة و م�ساندة للبلدية يف تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية لتحقيق التنمية  والتطور و االزدهار ملدينة و بلدية �سلفيت .
من جانبه عرب خالد ابو علي ممثل CHF عن �سعادته باللقاء اجلماهريي الثاين معربا ان هذا اللقاء خ�س�س لي�سع بني ايديكم خمرجات 
جهد كبري بذل من املخل�سني واملجتهدين من ابناء مدينة �سلفيت وقال ان موؤ�س�سة CHF الدولية ويف اطار برنامج احلكم املحلي والبنية 
USAID وبالتعاون مع وزارة احلكم املحلي نفذت خطط تنموية ا�سرتاتيجية  LGI واملمول من الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية  التحتية 

لثمانية لهيئات حملية خالل العام 2012 من �سمنها �سلفيت وان هذا الرقم �سيزداد يف العام القادم .
من جانبه ا�ستعر�س م.�سالح عفانة مدير الدائرة الفنية من�سق فريق التخطيط اال�سا�سي مراحل التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي ومربراته 
واهميته واأهدافه ومبادئه واملراحل التي مر بها واأهم املخرجات, وقطاعات العمل التنموي التي �سملها ,ا�سافة اىل عر�س خمرجات اخلطة 
االإ�سرتاتيجية التنموية والتي ا�ستملت على الق�سايا التنموية, الروؤية, االأهداف, امل�ساريع , منوذج من تو�سيفات امل�ساريع , البعد املكاين 

للم�ساريع واخريا خطة التنفيذ والتكاليف التقديرية موزعة على �سنوات تنفيذ اخلطة .
وبعد ذلك مت فتح باب النقا�س لل�سادة احل�سور وعرب فيه املتحدثون عن اإعجابهم وتقديرهم بهذا االجناز وكانت مداخالتهم ايجابيه ذات 
قيمه ا�سافيه على اخلطة وقد مت ت�سجيل كافة املالحظات الأخذها بعني االعتبار لدى اإعداد اخلطة ب�سورتها النهائية و�سيتم العمل خالل 
االأ�سبوع احلايل على اإعداد اخلطة ب�سورتها النهائية متهيدا العتمادها ورفعها اإىل وزارة احلكم املحلي الأخذ امل�سادقات الالزمة عليها 

للبدء يف عملية ح�سد الطاقات واجلهود لبدء تنفيذ بنود اخلطةواملتمثلة بامل�ساريع يف كافة املجاالت.


