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ملخص تنفيذي

تواجــه املــدن والبلــدات الفلســطينية العديــد مــن التحديــات والتــي
تؤثــر ســلبا علــى مختلــف نواحــي احليــاة وأهمهــا االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،ولكــون الهيئــات احملليــة الفلســطينية هــي املؤسســات
ذات الصلــة املباشــرة مــع املواطنــن فإنــه يقــع علــى عاتقهــا احلمــل
األكبــر يف مواجهــة التحديــات وتوفيــر حيــاة أفضــل للمواطنــن مــن
خــال الســعي لتحقيــق تنميــة مســتدامة وتوفيــر خدمــات متميــزة.
ويف ظــل محدوديــة املــوارد الذاتيــة وكبــر حجــم التحديــات
واإلحتياجــات ،تصبــح عمليــة التخطيــط التنمــوي علــى املســتوى
احمللــي احتياجــا ملحــا.
اســتندت بلديــة الطيبــة يف إعــداد اخلطــة التنمويــة علــى دليــل
التخطيــط التنمــوي املعــد مــن قبــل وزراة احلكــم  2017الــذي ركــز
بشــكل اساســي علــى املشــاركة املجتمعيــة مــن خــال تشــكيل اللجــان
التنمويــة املختلفــة وهــي:
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•جلنة التخطيط التنموي
•فريق التخطيط االساسي
•جلان املجاالت التنموية
حيــث مت عقــد اللقــاء املجتمعــي األول إلطــاق اخلطــة التنمويــة
لبلــدة الطيبــة ومت دعــوة احلضــور للمشــاركة يف اللجــان ومت تشــكيل
اللجــان التنمويــة املذكــورة .وبالتنســيق واإلشــراف واملتابعــة مــن
فريــق التخطيــط االساســي وجلنــة التخطيــط التنمــوي ،قامــت
اللجــان التنمويــة بعقــد عــدة إجتماعــات وجمــع البيانــات الالزمــة
مــن البلديــة واملؤسســات املعنيــة مــن أجــل تشــخيص الواقــع احلالــي
للبلــدة يف املجــاالت التنمويــة األربعــة وهــي:
•البيئة والبنية التحتية
•التنمية االقتصادية
•التنمية االجتماعية
•اإلدارة واحلكم الرشيد

وعنــد تشــخيص الواقــع احلالــي للبلــدة مت حتليــل نقــاط القــوة/
الفــرص والضعــف /التهديــدات كمــا مت حتديــد اإلحتياجــات
والقضايــا التنمويــة للمجــاالت التنمويــة األربعــة .وبعدهــا ،مت عقــد
ورشــة عمــل أولــى لترتيــب القضايــا التنمويــة حســب األولويــة
وصياغــة الرؤيــة واالهــداف التنمويــة وأخيــرا مت عقــد ورشــة
العمــل الثانيــة واللقــاء املجتمعــي الثانــي حيــث مت صياغــة البرامــج
واملشــاريع التنمويــة لــكل مجــال رئيســي مــن املجــاالت التنمويــة
األربعــة بهــدف اخلــروج بخطــة تنمويــة شــاملة تلبــي احتياجــات
وتطلعــات بلــدة الطيبــة خــال فتــرة اخلطــة ومدتهــا  4ســنوات.
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١ .١جلنة التخطيط التنموي
تتكــون جلنــة التخطيــط التنمــوي مــن أعضــاء املجلــس احمللــي ،بحيــث يقــوم املجلــس بتشــكيل جلنــة التخطيــط التنمــوي خالل جلســة رســمية
للمجلــس ،وقــد مت تشــكيل اللجنــة مــن قبــل أعضــاء البلديــة كالتالــي:

هيا مالك نعمة

عضو

مرشدة اجتماعية

فرح وائل عوده

عضو

محاسب
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م .أسماء صالح مخو

مهندس البلدية

بلدية الطيبة

البيئة والبنية التحتية

مهندس

*

م .يوسف عوني مصيص

عضو بلدية

شركة كهرباء
محافظة القدس

البيئة والبنية التحتية

مهندس

مرح وفا ثلجي

محاسبة البلدية

بلدية الطيبة

التنمية االقتصادية

محاسب

سليمان نعوم مشرقي

عضو بلدية

قطاع خاص

اقتصاد

محاسب

هيا مالك نعمة

عضو بلدية

قطاع خاص

الشباب

معلمة

عيسى زايد زايد

عضو بلدية

قطاع خاص

البنية التحتية

مساح

سليمان الياس خورية

ذكر

سليمان نعوم مشرقي

عضو

محاسب

عبير الياس خورية

منسقة

التربية والتعليم

املجتمع احمللي واالدارة

مديرة
مدرسة

*

اسم العضو/ة

دوره يف الفريق /املؤسسة التي
(عضو)(/منسق) يعمل /تعمل بها

أنثى

وليم منصور جاسر

عضو

رجل اعمال

مجال االهتمام

املسمى
الوظيفي
يف املؤسسة

29-16

يوسف عوني مصيص

مقرر

مهندس أتصاالت

اجلنس

العمر
فوق 29

اسم العضو/ة

دوره/يف اللجنة (مقرر أو عضو)

مجال التخصص

٢ .٢فريق التخطيط األساسي وجلان املجاالت التنموية
فريق التخطيط األساسي:

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

عضو بلدية
سابق

قطاع خاص

البنية التحتية

مراقب ابنية *

*

انطون حنا نزال

رجل اعمال

قطاع خاص

ادارة

مدير

*

*

تغريد الياس خورية

عضو بلدية
سابق

التربية والتعليم

ادارة

مديرة

*

فؤاد فخري عواد

املجتمع احمللي

قطاع خاص

مزارع

مزارع

*

رندة لويس مصيص

عضو بلدية
سابق

قطاع خاص

قطاع الشباب

معلمة

جواد حنا حنا

عضو بلدية
سابق

قطاع خاص

الزراعة

مزارع
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*
*

*

*
*

جلنة املجال :البيئة والبنية التحتية
منسق اللجنة :خليل معني دحدل

جلنة املجال :اإلدارة واحلكم الرشيد
منسق اللجنة :عالء وليد مصيص

ذكر

أنثى

29-15

م .عماد بولس مصيص

متقاعد

معماري

*

فوق 29

م .كارول نبيل مصيص

مكتب عودة
للهندسة

مهندسة
معمارية

*

*

0599593212

carstarnab@gmail

*

0569622116

فؤاد فخري عواد

املجتمع احمللي

تاجر

*

*

تغريد الياس خورية

مديرة
التربية والتعليم
مدرسة

حنا سمعان بصير

التربية والتعليم مدير مدرسة

02898243
0568707266

*

0599722027

*

0599353432

املجتمع احمللي

سائق

*

*

جواد حنا حنا

املجتمع احمللي

سائق

*

*

0599372938

عسكري

عضو حركي

*

م .خليل معني دحدل

جوال

مهندس
اتصالت

*

م .فؤاد عيسى ميخائيل

اعمال حرة

هندسة
ميكانيكا

*

*

022899201

ادمون داهود نصر

عزمي عيد جاسر

مجتمع محلي

اإلدارة

*

*

0599778786

رامي يعقوب عودة

مجتمع محلي

جنارة

*

*

0599774079

فيصل نبيل مصيص

عسكري

علم اجتماع

*
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*

*

0597486261

059823345

*

*

*

ارقام االتصال

اسكندر جورج
مصيص

0599001308

0595587684

ذكر

م .ربى فؤاد عواد

بلدية رام اهلل

مهندسة

*

*

0598175225

r.f.awad@gmail

طوني نزال

نزال للسياحة

طبيب

*

*

أنثى

سوزان ادوارد مصيص

مدرسة الروم
االرثوذكس

معلمة

*

*

0569105904

@Suzan_edward
hotmail.com

سليمان الياس خورية

املجتمع احمللي

اعمال حرة

*

29-15

ارقام االتصال

البريد االلكتروني

االسم

املؤسسة

التخصص/
مجال
االهتمام

فوق 29

االسم

املؤسسة

التخصص/
مجال
االهتمام

اجلنس

العمر

اجلنس

العمر
البريد االلكتروني

taghridelias@gmail

jawadhanna@yahoo

0594250543

*

هيلدا شاكر بصير

تربية والتعليم

مديرة روضة

*

*

0598438877

Helda.basir@yahoo

منال جواد جودة

مؤسسة أمان

منسقة

*

*

056812253

manal@yahoo

الكساندرا جورج
مصيص

مجلس شبابي

طالبة
جامعية

*

0597639250

Susu-george@yahoo
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*

								
جلنة املجال :التنمية اإلقتصادية
منسق اللجنة :رائد ادوارد مصيص

جلنة املجال :التنمية اإلجتماعية
منسق اللجنة :فالنتينا عبد املسيح نعمة

ذكر

أنثى

29-15

فوق 29

*

حنان صليبا كونة

وزارة الصحة

ممرضة

*

*

0598974326

سهام عايد زايد

جمعية السيدات

معلمة

*

*

0599717881

الياس انور خوري

املجلس الشبابي

عسكري

هناء سهيل حبش

صندوق تطوير
البلديات

مديرة مكتب

*

نادرة نبيه مصيص

املؤسسة الكشفية

خدمة اجتماعية

*

داليا عيسى زايد

املجلس اشبابي

موظفة

*

*

ارقام االتصال

*

0598055614
0568332494

*
*

0569848061
0592144142

*

عامل

*

*

0598173947

سيمون خليل بصير

املجلس الشبابي

جتارة

*

*

0569065865

رهام خلدون حنا

املجتمع احمللي

ادارة ومحاسبة

*

*

0598299936

نادين عيسى زايد

مجتمع محلي

طالبة جامعية

*

*

0599560778

مرح وفا ثلجي

بلدية الطيبة

محاسبة

*

*

0569156506

رنني عماد حنا

املجلس الشبابي

طالبة جامعية

*

*

0526428974

رشا جورج ليصون

املجتمع احمللي

ادارة اعمال

*

خضر عيسى جودة

املجتمع احمللي

زراعة

*

0568413439

روزين معني دحدل

املجلس الشبابي

معلمة

*

0595626061

*

*
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0597511415

*

*

سليمان جوزيف تادرس املجتمع احمللي

ذكر

*

0569033503

كلوديا جواد حنا

املجلس الشبابي

طالبة

*

أنثى

جورج فارس مشرقي

مجموعة الكشاف

طالب جامعي

*

0599310030

سليمان مالك خورية

املجتمع احمللي

أعمال حرة

29-15

رندة لويس مصيص

عضو بلدية سابق

معلمة

*

ارقام االتصال /البريد االلكتروني

االسم

املؤسسة

التخصص/
مجال االهتمام

فوق 29

االسم

املؤسسة

التخصص/
مجال
االهتمام

اجلنس

العمر

اجلنس

العمر

*

0569300398

Hana@mdlf.org.ps

Rozeen_94@yahoo

*

__

م .عرين انطون
ليصون

املجلس الشبابي

مهندس
ميكانيك

*

*

__

دانيال عيسى خورية

املجلس الشبابي

موظفة

*

*

__
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البريد االلكتروني

مقدمة
إن التخطيــط التنمــوي هــو منهــج علمــي يســتخدم لبلــورة األوليــات
واألهــداف والبرامــج واملشــاريع التنمويــة للهيئــات احملليــة خــال
فتــرة زمنيــة معينــة ،مبــا يتماشــى مــع تطلعــات الســكان ،واألخــذ
باالعتبــار املــوارد املتاحــة واملعوقــات احملتملــة .وتنبــع أهميــة
اســتخدام هــذا املفهــوم احلديــث يف التخطيــط مــن كونــه مرتكــز
علــى مبــادئ احلكــم واإلدارة الرشــيدة ،والتــي تعتبــر أساســية يف
أي مجتمــع يســعى للتحــرر والرقــي والنهــوض ،وذلــك باالعتمــاد
علــى مــوارده ومقوماتــه الذاتيــة .وتتمثــل هــذه املبــادئ مبــا يلــي:
املشــاركة ،والشــفافية واملســاءلة ،والتكامليــة ،وشــمولية التشــخيص
والبعــد االســتراتيجي ،والكفــاءة والفعاليــة.
لقــد باشــرت وزارة احلكــم احمللــي ،وصنــدوق تطويــر وإقــراض
البلديــات ،وبالشــراكة مــع بعــض اجلهــات الدوليــة الداعمــة يف
األراضــي الفلســطينية يف مجــال التخطيــط التنمــوي احمللــي،
بالعمــل علــى حتديــد أســس التخطيــط التنمــوي للمســتوى احمللــي،
واملشــار إليــه بـــ «التخطيــط التنمــوي االســتراتيجي للمــدن والبلــدات
الفلســطينية» وذلــك باســتخدام دليــل التخطيــط التنمــوي احمللــي

للمــدن والبلــدات الفلســطينية .2017
ضمــن برنامــج تطويــر البلديــات واملقــدم مــن صنــدوق تطويــر
وإقــراض البلديــات ،وبالتعــاون مــع وزارة احلكــم احمللــي تعمــل بلديــة
الطيبــة علــى إعــداد خطــة تنمويــة اســتراتيجية للبلــدة .تهــدف
اخلطــة إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة بعمــل البلديــة واإلنتقــال مــن
مرحلــة العمــل العشــوائي كاســتجابة حلاجــات ومتطلبــات الواقــع
إلــى مرحلــة التخطيــط املنظــم واملمنهــج .حيــث يكــون ذلــك بإعــداد
خطــة تنمويــة اســتراتيجية للبلديــة تتحــد فيهــا القضايــا األساســية
ومــن ثــم األوليــات جلميــع املجــاالت التنمويــة مبشــاركة املجتمــع
احمللــي لتعزيــز مبــدأ الشــراكة واحلكــم الرشــيد.
ومــن هنــا تأتــي أهميــة التخطيــط التنمــوي االســتراتيجي الــذي
يهــدف إلــى وضــع خارطــة طريــق لعمليــة التنميــة احملليــة للبلــدات
الفلســطينية مــن خــال دراســة وحتليــل الوضــع القائــم جلميــع
املجــاالت التنمويــة املذكــورة حتــى يتســنى حتديــد القضايــا ذات
األولويــة والرؤيــة واالهــداف والبرامــج واملشــاريع التنمويــة.
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١ .١أهداف اخلطة
تهدف اخلطة التنموية إلى ما يلي:
•حتديــد الفــرص املتاحــة واملعيقــات التــي تواجــة عمليــة التنميــة
يف البلــدة.
•تشــخيص الوضــع الراهــن ،وتقــدمي صــورة واضحــة عــن
املجــاالت التنمويــة.
•حتديد القضايا ذات األولوية يف مختلف املجاالت التنموية.
•وضع رؤية تنموية شاملة ووضع أهداف تنموية متكاملة.
•حتديــد املشــروعات والبرامــج التنمويــة ذات األولويــة ،ومناطــق
تنفيذهــا ووضــع خطــة تنفيــذ متكاملــة ضمــن إطــار زمنــي،
وتقديــرات ماليــة.
•وضــع منهجيــة ملراقبــة أداء منفــذي البرامــج املختلفــة،
ومقاييــس النجــاح يف التنفيــذ ،وأدوات قيــاس هــذا النجــاح.
٢ .منهجية إعداد اخلطة
لقــد اســتندت املنهجيــة املســتخدمة إلعــداد اخلطــة بشــكل أساســي
إلــى التعليمــات واإلرشــادات الــواردة يف دليــل التخطيــط التنمــوي
االســتراتيجي املعــد مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي والــذي يقســم
العمــل إلــى مراحــل وجلــان ،لــكل مرحلــة مهــام محددة .كمــا وتضمن
املنهجيــة الشــراكة مــع املجتمــع احمللــي بكافــة أطيافــه .وبنــا ًء عليــه
اعتمــدت املنهجيــة التاليــة للعمــل علــى إعــداد اخلطــة:
•تشــكيل جلــان متخصصــة للعمــل علــى إعــداد هــذا التقريــر
وملتابعــة إجنــاز خطــة تنمويــة اســتراتيجية .ففــي البدايــة قــام
املجلــس البلــدي بتشــكيل فريــق التخطيــط األساســي املســؤول
عــن كافــة مكونــات عمليــة التخطيــط وتشــكيل اللجــان األخــرى.
•عقــد اللقــاء اجلماهيــري األول والــذي شــكل نــواة ذوي العالقــة
واملســتفيدين الذيــن سيشــكلون الحقـاً جلــان العمــل املتخصصــة.
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منهجية عملية تطوير اخلطة التنموية ومراحلها املختلفة

•عقــد عــدة اجتماعــات نفذهــا فريــق التخطيــط األساســي
إلدارة ومتابعــة تنفيــذ املهــام املطلوبــة مــن هــذا الفريــق
وعلــى رأســها العمــل مــع اللجــان املتخصصــة وضمــان عقــد
اجتماعــات هــذه اللجــان.
•اإلعتمــاد علــى املنهــج العلمــي (التحليــل الرباعي) يف تشــخيص
واقــع البلــدة وجمــع املعلومــات واإلحصــاءات الضروريــة لهــذا
التقرير.
•تقــدمي اإلشــراف والدعــم الفنــي الالزمني من قبل االستشــاري
بالتعــاون مــع كل مــن وزارة احلكــم احمللــي وصنــدوق تطويــر
وإقــراض البلديــات.

نبذة عن الطيبة
١ .١اخلصائص اجلغرافية
تاريــخ الطيبــة وتســميتها :بلــدة الطيبــة احــدى قــرى بنــي ســالم
االربعــة (الطيبــة ،وديرجريــر ،ورمــون ،وكفرمالــك) وبنــي ســالم بطــن
مــن خــدام مــن القحطانيــن وهــي مدينــة كنعانيــة بنيــت قبــل 5000
ســنة قبــل امليــاد وكان اســمها انــذاك عفــرا معناهــا الغزالــة ،ويف
العهــد الرومانــي ســميت (افــرامي) كمــا ورد اســمها يف االجنيــل
املقــدس (يوحنــا االصحــاح احلــادي عشــر عــدد  )54 :53ويف ايــام
الغــزو الفرجنــي لبالدنــا اطلــق عليهــا اســم (افريــون) ،امــا ســبب
تســميتها باســمها احلالــي (الطيبــة) مــن قبــل صــاح الديــن االيوبــي
عندمــا مربهــا فا ً
حتــا القــدس لتحريرهــا مــن الصليبــن بعــد هزميتهم
يف معركــة حطــن ســنة  1187وشــاهد طيــب أهلهــا فقــال كلمتــه
الشــهيرة (هــذا بلــد طيــب) ومنــذ ذلــك الوقــت ســميت بالطيبــة.
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املوقــع :تقــع الطيبــة إلــى الشــمال الشــرقي مــن مدينــة رام اهلل
وتبعــد عنهــا حوالــي 17كــم ،علــى مرتفــع جبلــي مقــدار ارتفاعــه
916م مــن ســطح البحــر ،ويجــاور أراضــي الطيبــة أراضــي ديــر
جريــر ،ســلواد ،عــن يبــرود ،رمــون ،وقضــاء اريحــا .وترتبــط بطريــق
معبــد مــع مدينــة رام اهلل ويســتمر مــع طريــق آخــر إلــى مدينــة أريحا
بطــول  23كــم ومتتــاز البلــدة مبوقعهــا املطــل علــى األغــوار والبحــر
امليــت وعلــى جبــال األردن وجبــال القــدس ممــا أعطاهــا أهميــة
اســتراتيجية عبــر التاريــخ .يحدهــا مــن الشــرق أريحــا والعوجــا
والنويعمــة ،ومــن الغــرب ســلواد وعــن يبــرود وبيتــن ،ومــن الشــمال
ديــر جريــر وكفــر مالــك ،ومــن اجلنــوب أراضــي قريــة رمــون.
املســاحة والســكان :تبلــغ مســاحة أراضــي الطيبــة  24000دومن دون
األراضــي اخلارجــة مــن التســوية وأراضــي ســهل املجانــن الواقــع
علــى حــدود قريــة العوجــا بســبب قضايــا قانونيــة علــى حدودهــا
وخمــس أراضــي الطيبــة مزروعــة بأشــجار الزيتــون املباركــة الــذي
اعتمــد عليهــا الســكان يف معيشــتهم ولكــن مــع وجــود االحتــال
وبنــاء مســتوطنة (رميونيــم) علــى أراضيهــا كانــت ســببا يف تقليــص
أراضيهــا الزراعيــة بفعــل مصادرتهــا ويعتبــر أجــزاء كبيــرة مــن
أراضيهــا منطقــة ( )Cوهــي املناطــق الســهلية الصاحلــة لزراعــة
احلبــوب والبقوليــات ممــا أعــاق أبنــاء البلــدة مــن اســتغاللها
والتوســع عمرانيــا فيهــا .وعــدد ســكانها حاليــا ال يتعــدى 2000
نســمة بعــد ان تشــتت أهلهــا طلبــا للــرزق بســبب االســتعمار وضعــف
املــوارد الطبيعيــة وســوء االحــوال االقتصاديــة.

ارتفاعها عن ســطح البحر وبارد نســبيا يف فصل الشــتاء كمثيالتها
مــن القــرى الفلســطينية تتأثــر بالكتــل الهوائيــة احلــارة والبــاردة
القادمــة مــن البحــر ومــن الصحــراء ،معــدل ســقوط االمطــار يف
القريــة حســب االرصــاد اجلويــة هــو  650ملــم ،ال توجــد يف الطيبــة
عيــون وميــاه وال آبــار ارتوازيــة بســبب موقعهــا املرتفــع الــذي تصــب
مياهــه اجلوفيــة يف األغــوار لذلــك معظــم أراضيهــا غيــر مســتغلة
زراعيــا فاجتــه أهلهــا للعمــل يف الوظائــف والتجــارة.
اآلثــار واألماكــن التاريخيــة يف الطيبــة :مبــا أن املســيحيني تواجــدوا
يف الطيبــة منــذ نشــأة الديانــة املســيحية فــإن فيهــا عديــد مــن
الكنائــس:
•كنيســة مــار جريــس (اخلضــر) وهــي كنيســة بيزنطيــة والداللــة
علــى ذلــك احلفريــات التــي قامــت بهــا البعثــة العلميــة
الفرنســية مــا بــن  1998و .2009واألمويــة والعباســية مــع
بعــض دالئــل التــي تعــود إلــى الفتــرة الفاطميــة املتأخــرة
مثــل األســرجة وهدايــا النــذور ومــا وجــد مــن آثــار رومانيــة
يف جــواره مثــل القبــور والفسيفســاء وبعــض املدافــن املغطــاة
ببالطــات حجريــة تعــود للفتــرة البيزنطيــة املتأخــرة.

يتميــز منــاخ الطيبــة باالعتــدال ألنــه ينتمــي إلــى منــاخ البحــر
األبيــض املتوســط شــبه رطــب لذلــك فمناخهــا لطيــف صيفــا بســبب
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•كنيســة الــروم األرثوذكــس احلاليــة وتقــوم علــى أنقــاض كنيســة
أثريــة قدميــة يرمــي تاريخهــا إلــى عصــور املســيحيني األوائــل.
•املقبــرة هــي أيضــاً مقبــرة أثريــة إذ ال يوجــد يف الطيبــة أي
مقبــرة أخــرى منــذ نشــأتها ،فاآلبــاء واألجــداد دفنــوا فيهــا منــذ
آالف الســنني.
•مغــارة مــار اليــاس الواقعــة شــرق املقبــرة داللــة علــى ان مــار
اليــاس مكــث فيهــا ،حســب مــا ذكــر العهــد القــدمي ،ويطلــق

علــى هــذه املنطقــة اســمه.
•كنيســة يســوع الفــادي الالتــن بنيــت يف النصــف الثانــي مــن
القــرن التاســع عشــر.
•البوبريــة هــي موقــع تاريخــي واســتراتيجي يقــع علــى أعلــى
نقطــة يف الطيبــة ،بنيــت حلراســة اجلنــود الصليبيــن ومراقبــة
الطــرق واألبــراج إليــواء اجلنــود واخليــول واملــؤن يف القــرن
الثانــي عشــر ميــادي .بنيــت القلعــة يف عــام 1185م مــن قبــل
الفــارس اإلفرجنــي جوســلني ،الــذي أهداهــا مللــك القــدس
اإلفرجنــي بــودوان الرابــع املعــروف باألبــرص .وأهداهــا امللــك
بــودوان لفــارس إفرجنــي آخــر هــو املاركيــز دي مونفيــرات،
والــذي وقــع يف األســر يف أيــدي جيــش صــاح الديــن يف معركة
حطــن ،فانتقلــت القلعــة رســمياً إلــى أيــدي ابنــه ،كونــراد
دي مونفيــرات لكــن كونــراد لــم يتســلمها فعليــاً ،ولــم يصــل
الطيبــة ،بــل إن جيــش صــاح الديــن مـ ّر بالقــرب منهــا فاحتـاً
للمنطقــة يف طريقــه إلــى القــدس ،حيــث تهافتــت الوفــود مــن
قــرى املنطقــة إلــى معســكره لتحيتــه ،ومــن بينهــا وفــد «عفــرة»،
حيــث وقعــت روايــة تغييــر الناصــر صــاح الديــن اســم البلــدة
إلــى الطيبــة ،حســب التــراث الشــعبي.

مــن الفتــرة البيزنطيــة مــن قبــل شــنايدر ســنة  1941يف كنيســة
الــروم االرثوذكــس وعلــى املنحــدرات تظهــر العديــد مــن املقابــر
مــن الفتــرة الرومانيــة والبيزنطيــة.
٢ .٢اخلصائص الدميغرافية
يبلــغ عــدد ســكان الطيبــة  1700نســمة وفق ـاً إلحصائيــات اجلهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للتعــداد العــام للســكان واملســاكن
واملنشــآت لعــام  .2017ويبلــغ نســبة اإلنــاث  %52.3ونســبة الذكــور
 %47ويقطــن فيهــا  311اســرة.

•موقــع تشــيليا األثــري فهــو موقــع رومانــي وهــو عبــارة عــن ديــر
للنســاك قدميــا ،ولكــن اليــوم أقيــم علــى هــذا املوقــع مســتعمرة
صهيونيــة اســموها (رميونيــم) .وقــد وصفــت الطيبــة يف القــرن
الرابــع امليــادي مــن قبــل االب يوســيبوس كبلــدة تقــع علــى
بعــد  20ميــا مــن القــدس و 5أميــال مــن بيتــن وتظهــر الطيبــة
يف خارطــة مادبــا مــن القــرن الســادس امليــادي ،ومت الكشــف
عــن أرضيــات فسيفســاء حتمــل نصــا يونانيــا وتيجــان أعمــدة
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حتليل تشخيص اجملاالت التنموية

يعــد تشــخيص الواقــع أحــد أهــم األدوات للتخطيــط حيــث يقــدم
بيانــات ومعلومــات وحتليــل قاعــدي وأساســي عــن واقــع القطاعــات
التنمويــة تســهم يف وضــع أهــداف وبرامــج ومشــاريع اخلطــة
اإلســتراتيجية التــي تســتند لالحتياجــات احلقيقيــة للمجتمــع،
ويعتمــد علــى جهــد بحثــي قــام بــه أعضــاء اللجــان التنمويــة مــن
أبنــاء البلــدة للوقــوف علــى احتياجــات بلــدة الطيبــة يف عــدة مجاالت
تنمويــة .واتبعــت اللجــان منهجيــات متعــددة جلمــع البيانــات ومنهــا:
•البحث من خالل قواعد البيانات.
•مراجعة اإلحصاءات والوثائق.
•من خالل أعضاء اللجان العاملني يف املؤسسات ذات الصلة.
•البحث امليداني.
•البحث من خالل املواقع اإللكترونية للمؤسسات ذات العالقة.

1 .1مجال البيئة والبنية التحتية

يشمل مجال البيئة والبنية التحتية املجاالت الفرعية التالية:
الصحة والبيئة:
يعتبــر موضــوع الصحــة والبيئــة مــن أهــم عوامــل احليــاة الســليمة
للمواطنــن وهــي متصلــة بشــكل رئيســي بســلوكيات وعــادات
وثقافــة املواطــن .تعانــي بلــدة الطيبــة بشــكل أساســي مــن العديــد
مــن املشــاكل الصحيــة والبيئيــة ومــن أهمهــا عــدم وجــود مكــب
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صحــي خــاص بالبلــدة ،عــدم اكتمــال شــبكة الصــرف الصحــي إذ أن
الشــبكة تغطــي  %40فقــط مــن البلــدة وانتشــار احلفــر االمتصاصيــة
مســببة الثلــوث للبيئــة كمــا أن هنــاك ضعــف يف الوعــي البيئــي
بــن املواطنــن حيــث تعانــي البلــدة مــن انتشــار النفايــات الصلبــة
والتخلــص منهــا بطريقــة احلــرق يف األراضــي الزراعيــة.
ومــن أهــم القضايــا الســلبية األساســية التــي تعانــي منهــا البلــدة مــا
يلــي:
•انتشار النفايات يف األماكن العامة.
•عدم وعي املواطنني يف احملافظة على نظافة البيئة واملجتمع.
•عدم وجود مكب صحي للنفايات.

•األزمة املرورية يف وسط البلدة لعدم وجود موقف للباصات.
•الطرق الداخلية بحاجة إلى صيانة وإعادة تأهيل.
الكهرباء:
يتــم تزويــد املواطنــن بالكهربــاء مــن قبــل شــركة كهربــاء محافظــة
القــدس .وتعانــي شــبكة الكهربــاء مــن مشــاكل عديــدة مثــل انقطــاع
الكهربــاء وخاصــة يف فصــل الشــتاء كمــا أن هنــاك العديــد مــن
املناطــق ال تصلهــا شــبكة الكهربــاء وهــي مناطــق داخــل املخطــط
الهيكلــي اجلديــد .أيضــاً ،هنــاك عــدد كبيــر مــن أعمــدة اإلنــارة
التالفــة التــي بحاجــة إلــى اســتبدال.
ومن أهم القضايا السلبية األساسية ما يلي:
•ضعف قوة التيار الكهربائي.
•عدم وجود مصادر بديلة للطاقة.
•عدم تغطية الشبكة لبعض األحياء.
•وجود أعمدة تالفة بحاجة إلى استبدال.

الطرق واملواصالت:
تعتبــر شــبكة الطــرق مــن املرافــق احليويــة ألي بلــدة يف الربــط
بينهــا وبــن القــرى والبلــدات األخــرى ،وميكــن وصــف شــبكة
الطــرق احلاليــة يف بلــدة الطيبــة باجليــدة نظــراً لوجــود مدخــان
رئيســيان (املدخــل اجلنوبــي أريحــا واملدخــل الشــمالي قــرى شــرق
رام اهلل) ،حيــث مت مؤخــرا تأهيــل املدخــل اجلنوبــي وهــو مكتمــل
االن ،أمــا املدخــل الشــمالي فهــو بحاجــة إلــى توســعة وإعــادة تأهيــل،
باإلضافــة إلــى العديــد مــن الطــرق الداخليــة والطــرق الزراعيــة
التــي بحاجــة إلــى شــق وتوســعة وتأهيــل .تعانــي أيض ـاً البلــدة مــن
عــدم وجــود نظــام لتصريــف ميــاه األمطــار.

املياه:
يتــم تزويــد امليــاه لبلــدة الطيبــة مــن خــال مصلحــة ميــاه محافظــة
القــدس مــن خــال شــبكة ميــاه رئيســية ومنهــا يتــم ضــخ امليــاه إلــى
املنــازل واملنشــآت ،ال يوجــد خــزان ميــاه ،وال يوجــد يف البلــدة عيــون
طبيعيــة للمــاء وال آبــار ارتوازيــة.

ومن أهم القضايا األساسية السلبية ما يلي:
•عــدم وجــود طــرق زراعيــة للعديــد مــن األراضــي الزراعيــة يف
البلــدة إذ تبلــغ مجمــل هــذه الطــرق 3كــم فقــط.
•عدم وجود نظام لتصريف مياه األمطار.

ومن أهم القضايا األساسية السلبية ما يلي:
•نقص املياه وعدم استغالل املصادر بشكل صحيح.
•انقطاع املياه لفترات طويلة يف فصل الصيف.
•ارتفاع سعر الكوب الواحد اذ يبلغ ثمنه  5.4شيكل.
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النفايات الصلبة:
تقــوم بلديــة الطيبــة بعمليــة جمــع النفايــات مرتني أســبوعياً .ومتتلك
البلديــة ســيارة نفايــات واحــدة ال تفــي بحاجــات البلــدة .ال متتلــك
البلديــة وحــدة خاصــة بقضايــا الصحــة وعــدد عمــال النظافــة قليــل
وال متتلــك معــدات متطــورة لتنظيــف الشــوارع ويوجــد مكــب نفايــات
يف البلــدة ولكنــه غيــر صحــي ويعمــل علــى تلــوث البيئــة الزراعيــة
بحكــم موقعــه ويعتبــر مكرهــة صحيــة حيــث أن طــرق التخلــص مــن
النفايــات تتــم مــن خــال احلــرق وهــذا يؤثــر ســلبا علــى صحــة
اإلنســان والبيئــة.
ومن أهم القضايا األساسية السلبية ما يلي:
•انتشار النفايات وتراكمها.
•عدم وجودة مكب صحي للبلدة.
وفيمــا يلــي القضايــا التنمويــة التــي خرجــت عــن مجــال البيئــة
والبنيــة التحتيــة:
•تدني الوعي البيئي وانتشار النفايات.
•نقص املياه وعدم استغالل املصادر بشكل صحيح.
•ضعــف شــبكة الكهربــاء وعــدم وصولهــا لبعــض املناطــق وعــدم
وجــود مصــادر بديلــة للطاقــة.
•ضعــف شــبكة الطــرق واملواصــات وعــدم وجــود مواقــف
مخصصــة للباصــات.
•انتشــار احلفــر االمتصاصيــة وعــدم وجــود شــبكة صــرف
صحــي ل %60مــن الســكان.

2 .2مجال التنمية االجتماعية

يشمل مجال التنمية االجتماعية املجاالت الفرعية التالية:
التعليم:
يعــد التعليــم أحــد أهــم عناصــر التنميــة يف اي بلــد وهــو عمليــة
اكتســاب مهــارات وخبــرات ومعلومــات يحتــاج إليهــا اإلنســان
ليصبــح قــادراً علــى التطــور واإلبــداع .يعــد الغالبيــة العظمــة مــن
مواطنــي الطيبــة مــن املتعلمــن حيــث تبلــغ نســبة التعليــم فيهــا %100
وال يوجــد مــدارس حكوميــة يف البلــدة .أمــا عــدد املــدارس األهليــة
فيهــا اثنتــان ثانويتــان للذكــور واالنــاث وهــي مختلطــة تقــدم تعليــم
إلــى  1150طالــب وطالبــة .ولكــن تعانــي البلــدة مــن ضعــف البنيــة
التحتيــة يف املــدارس ويتمثــل ذلــك يف قلــة عــدد الغــرف الصفيــة،
وضيــق املرافــق املدرســية ،عــدم كفايــة وجــودة الوحــدات الصحيــة
وضعــف يف أعمــال الصيانــة باإلضافــة إلــى ضعــف التجهيــزات
الالزمــة يف مختبــرات العلــوم واحلاســوب يف املــدارس وعــدم وجــود
مالعــب صاحلــة .ومــن اجلديــر بالذكــر أنــه ال يوجــد مدرســة تعليــم
مهنــي وبرامــج توعويــة لتوجيــه الطلبــة نحــو التعليــم املهنــي.
ومن أهم القضايا األساسية السلبية ما يلي:
•تفتقر املدارس للتعليم املهني.
•نقص التجهيزات يف املختبرات.
•عــدم صالحيــة الوحــدات الصحيــة يف بعــض املــدارس
والنقــص فيهــا.
•نقص يف غرف التدريس لكلتا املدرستني.
•عدم وجود مالعب مجهزة.
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الشباب والرياضة:
يوجــد يف البلــدة نــادي رياضــي ثقــايف اجتماعــي تأســس عــام
1929م ومجموعــة كشــفية تأسســت عــام 1945م ومعظــم أعضاهــا
مــن الشــباب مــن كال اجلنســن .والنــادي ال يقــدم خدمــات وأنشــطة
ثقافيــة وال ميــارس نشــاطاته مثــل دورات توعويــة للشــباب حــول
مكافحــة اآلفــات االجتماعيــة ،وأنشــطة رياضيــة مثــل مباريــات كــرة
القــدم والتنس...الــخ .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،تعانــي البلــدة مــن
عــدم وجــود مقــر للنــادي وملعــب رياضــي كمــا يوجــد ضعــف يف
األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة للشــباب والشــابات.
ومن أهم القضايا األساسية السلبية ما يلي:
•عدم وجود مقر للنادي األرثوذكسي.
•عدم وجود ملعب يف البلدة.
احلماية االجتماعية ومتكني املراة:
ـب إلــى جنــب بجانــب الرجــل وهــي
عاشــت املــرأة يف بلــدة الطيبــة جنـ ً
منــذ القــدم حائــزة علــى كافــة حقوقهــا ولهــا دور فعــال يف اتخــاذ
القــرارات اخلاصــة بهــا ســواء علــى صعيــد الــزواج أو الســكن أو
التعليــم أو املشــاركة يف األنشــطة املختلفــة وحاصلــة علــى حقوقهــا
ســواء كانــت اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو سياســية وغيرهــا رغــم أنهــا
تشــكل نصــف املجتمــع ويقــع علــى عاتقهــا تربيــة األبنــاء وتعمــل يف
مجــاالت عديــدة وقــد حصلــت علــى مهــن ووظائــف ال بــأس بهــا
أو التحاقهــا بالتعليــم العالــي املبكــر منــذ الثالثينــات ســاعد علــى
صقــل شــخصيتها فأصبــح هنــاك دور أكبــر للمــرأة يف املشــاركة
املجتمعيــة والعمــل والتعلــم وحتــررت نســبياً مــن قيودهــا املجتمعيــة

والبيتيــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فوجــود املؤسســات واألنشــطة
النســوية ســاعدها كثيــرا علــى املشــاركة االجتماعيــة يف البلــدة
منــذ منتصــف القــرن املاضــي حيــث يوجــد مؤسســات نســوية ولكــن
تفتقــر إلــى املــوارد املاليــة لتنفيــذ أنشــطة وبرامــج تنمويــة مثــل
التمكــن االقتصــادي والتوعيــة املجتمعيــة واملشــاركة السياســية
وغيرهــا مــن األنشــطة الهامــة .أيضـاً تعانــي البلــدة مــن عــدم وجــود
مراكــز رعايــة وأنشــطة ترفيهيــة للمســنيني ومراكــز تعليــم وتأهيــل
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ومن أهم القضايا األساسية السلبية ما يلي:
•دور اجلمعيــات النســوية يف املشــاركة االجتماعيــة ضعيــف
بســبب قلــة مواردهــا املالــي.
•عــدم وجــود مراكــز مجهــزه للشــباب تراعــي املواهــب
و حتتضنهــا .
•عدم وجود مراكز ترفيهية للمسنني.
الصحة:
يف مطلــع عــام  2000مت تأســيس عيــادة صحيــة واحــدة تابعــة
للكاريتــاس مــا تــزال تعمــل بشــكل جزئــي وخدماتهــا محــدودة
للمواطــن مــن ارتفــاع ثمــن الكشــوفات ،ممــا يضطــر املواطنــون
أن يذهبــوا إلــى القــرى املجــاورة لتلقــي العالج.ويوجــد يف البلــدة
صيدليــة وعيــادة أســنان خاصــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك تعانــي
البلــدة مــن نقــص وعــدم وجــود بعــض اخلدمــات الصحيــة مثــل
قســم للطــوارىء وســيارة إســعاف ومختبــرات طبيــة .وتنقــل احلالــة
الطارئــة إلــى املستشــفيات التــي تعــد بعيــدة عــن البلــدة.
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ومن أهم القضايا األساسية السلبية ما يلي:
•االفتقار لوجود خدمات طوارئ على مدار  24ساعة.
•عدم توفر سيارة إسعاف.
•عدم توفر أطباء متخصصني يف البلدة يف احلاالت الطارئة.
األشخاص ذوي اإلعاقة:
يوجــد يف بلــدة الطيبــة أعــداد تفــوق  150مــن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة وتعــد نســبة كبيــرة مقارنــة بعــدد الســكان البالــغ عددهــم
 ١٧٠٠نســمة .ال يوجــد يف البلــدة مراكــز تعليــم وتأهيــل يقــدم
خدمــات شــاملة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة كمــا ال يوجــد أخصائيــن
وهنــاك ضعــف يف األنشــطة املقدمــة لهــم مــن أنشــطة ترفيهيــة
وتعليميــة وتوعويــة لهــم ولعائالتهــم وهــو مــن أهــم االحتياجــات
التــي تســعى البلــدة إلــى حتقيقهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،البنيــة
التحتيــة احلاليــة غيــر موائمــة لهــم .ويف إطــار االهتمــام بقضايــا
املعاقــن وعائالتهــم واملجتمــع احمللــي وانســجاماً مــع األهــداف
املشــتركة املبنيــة علــى احتــرام حقــوق املعاقــن ودعــم اندماجهــم
االجتماعــي وهنــاك نيــة لنســج شــراكة بــن البلديــة ومركــز ابــو قــش
للتأهيــل حيــث مت إجــراء دراســة ميدانيــة لالطــاع علــى التحديــات
التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة ولكــن مــا زال العمــل محــدود
وضعيــف وذلــك يف ظــل عــدم وجــود مراكــز تعليميــة وتأهيليــة تلبــي
احتياجاتهــم.
ومن أهم القضايا األساسية السلبية ما يلي:
•غياب خدمات التأهيل والتعليم والعالج لذوي اإلعاقة.
•ارتفاع تكلفة اخلدمات التأهيلية.
•العجــز والضعــف املــادي الســبب الرئيســي يف عــدم وجــود هــذه
املراكز.

الثقافة والتراث:
يعتبــر التــراث واملــوروث الثقــايف ثــروة كبيــرة مت توارثهــا مــن اآلبــاء
واألجــداد مــن عــادات وتقاليــد وآداب وقيــم ،وتتميــز بلــدة الطيبــة
بحفاظهــا ومتســكها علــى تراثهــا وموروثهــا الثقــايف علــى الرغــم مــن
ضعــف البنيــة التحتيــة لقطــاع الثقافــة حيــث ال يوجــد يف البلــدة
مركــز ثقــايف وهنــاك ضعــف كبيــر يف األنشــطة والبرامــج الثقافيــة
املقدمــة للمواطنــن وخاصــة الشــباب والشــابات .وعلــى صعيــد
اآلثــار ،يوجــد يف البلــدة عــدد ال بــأس بــه مــن املواقــع األثريــة منهــا
كنيســة اخلضــر األثريــة ولكنهــا بحاجــة إلــى صيانــة وترميــم ،وقلعــة
البوبريــة الغيــر مســتغلة ســياحيا لصعوبــة الوصــول إلــى مرافقهــا
كمــا يوجــد العديــد مــن البيــوت األثريــة يف البلــدة القدميــة ولكنهــا
أيض ـاً بحاجــة إلــى ترميــم للحفــاظ عليهــا مــن خطــر االنهيــار.
ومن أهم القضايا األساسية السلبية ما يلي:
•عدم وجود مركز ثقايف.
•عدم وجود حدائق عامة.
•عــدم تســويق البلــدة ســياح ًيا برغــم مــن قدمهــا وذكرهــا يف
االجنيــل وكتــب التاريــخ.
•عدم وجود مسار سياحي يف البلدة.
•عدم وجود متحف للمقتنيات األثرية.
وفيمــا يلــي القضايــا التنمويــة التــي خرجــت عــن مجــال التنميــة
االجتماعيــة:
•غياب اإلرشاد والتوعية الالزمة للمرأة يف الوقت احلاضر.
•ضعف اخلدمات الصحية املقدمة.
•ضعف البنية التحتية يف مجال التعليم والتعليم املهني.
•ضعــف وعــدم موائمــة البنيــة التحتيــة واخلدمــات واألنشــطة
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يف الثقافــة والفنــون وذوي اإلعاقــة والشــباب والرياضــة.

3 .3مجال التنمية االقتصادية

يشمل مجال التنمية االقتصادية املجاالت الفرعية التالية:
الزراعة:
متتلــك بلــدة الطيبــة أراضــي زراعيــة مرتفعــة القيمــة ومتنوعــة
بحيــث أنهــا متتلــك أراضــي زراعيــة مزروعــة بشــجرة الزيتــون
الرومــي القــدمي ،إال أن االهتمــام بهــا أصبــح أقــل مــن الســابق
بســبب وجــود عــدد كبيــر مــن ســكان البلــدة خارجهــا ومتتلــك البلــدة
أراضــي ســهلية «ســهل جبــاس» الــذي ميكــن اســتغالله بالزراعــة
وحتســن املجــال الزراعــي يف البلــدة ،كذلــك ميكــن اســتغالل امليــاه
املعاجلــة الناجتــة مــن محطــة تنقيــة امليــاه العادمــة يف ري األشــجار.
ومن أهم القضايا األساسية السلبية ما يلي:
•صعوبــة الوصــول إلــى بعــض األراضــي الزراعيــة لعــدم وجــود
طــرق زراعيــة تــؤدي لهــا.
•نقص اخلبرات لدى بعض املزارعني يف مجال التسويق.
•عــدم قــدرة بعــض املزارعــن علــى عــاج محاصيلهــم الزراعيــة
وثروتهــم احليوانيــة.
•قلة اآلبار الزراعية.
•ارتفاع تكاليف اإلنتاج الزراعي (اآلليات ،املبيدات وغيرها).
الصناعة والتجارة واخلدمات:
تعتبــر التجــارة والصناعــة يف البلــدة ركيــزة أساســية حيــث يوجــد
العديــد مــن املصانــع واملنشــآت التجاريــة واخلدماتيــة املختلفــة،
حيــث تعتبــر صناعــة البيــرة يف الطيبــة مــن أكثــر الصناعــات شــهرة

يف فلســطني ،باإلضافــة إلــى وجــود مصنــع للباطــون والعديــد مــن
املنشــآت املختلفــة .وبهــدف خدمــة تطويــر قطاعــي الصناعــة
والتجــارة وتنظيــم عملهــا ،مت اعتمــاد منطقــة حرفيــة صناعيــة
ضمــن املخطــط الهيكلــي حيــث مــن املتوقــع أن يتــم العمــل خــال
الفتــرة القادمــة علــى توفيــر مقومــات البــدء بإنشــائها مــن خــال
شــبك جميــع اخلدمــات الالزمــة ،االمــر الــذي مــن شــأنه تشــجيع
االســتثمار يف هــذه املنطقــة وجلــب املزيــد مــن االســتثمارات وتوفيــر
املزيــد مــن فــرص العمــل.
ومن أهم القضايا األساسية السلبية ما يلي:
•عــدم توفيــر اخلدمــات للمنطقــة الصناعيــة علــى املخطــط
الهيكلــي.
•ضعف االستثمار يف مجال التجارة والصناعة واخلدمات.
السياحة والترفيه:
تكثــر يف بلــدة الطيبــة األماكــن واملعالــم الســياحية الدينيــة واألثريــة
وبالتالــي يقصدهــا الســياح بكثــرة .ووفقــا لــوزارة الســياحة واآلثــار
يــزور الطيبــة ســنويا اكثــر مــن  5000ســائح مــن مختلــف مناطــق
العالــم ،ولكــن البلــدة تفتقــر لوجــود مســار ســياحي وخرائــط
ســياحية فيهــا وتفتقــر لوجــود األماكــن الترفيهيــة التــي يرتادهــا
العائــات للترويــح عــن أنفســهم وقضــاء وقــت ســعيد مــع أبنائهــم
علــى الرغــم مــن وجــود بعــض األماكــن التــي ميكــن اســتغاللها
وتأهيلهــا إلقامــة مشــاريع ترفيهيــة مثــل منطقــة البوبريــة ومنطقــة
جبــل أبــو الصــوف بســبب موقعهــا احليــوي .ومــن أهــم القضايــا
األساســية الســلبية مــا يلــي:
1 .1تراجع االهتمام بالسياحة واآلثار وعلى جميع املستويات.
2 .2ضعف التسويق السياحي.

||23

.3
.4
.5
.6
.7

3عدم وجود مركز استعالمات سياحي.
4عدم وجود كفاءات وكوادر سياحية مدربة.
5ضعــف الثقافــة الســياحية وأهميتهــا ســواء داخــل البلــدة أو
خارجهــا.
6عدم توفر أماكن ترفيهية كافية.
7قلــة النشــاطات الســياحية واجلاذبــة مثــل املهرجانــات الدوليــة
والســياحية املختلفــة.

وفيمــا يلــي القضايــا التنمويــة التــي خرجــت عــن مجــال التنميــة
االقتصاديــة:
1 .1ضعــف البنيــة التحتيــة يف املجــال الصناعــي والزراعــي
والســياحي.
2 .2عدم االهتمام بالزراعة والتطوير الزراعي.
3 .3ضعف تسويق واستغالل املناطق السياحية يف البلدة

4 .4مجال اإلدارة واحلكم الرشيد

يشمل مجال اإلدارة واحلكم الرشيد املجاالت الفرعية التالية:
احلكم الرشيد:
تقتصــر املــوارد املؤسســاتية يف بلــدة الطيبــة علــى  5مؤسســات
محليــة ،البعــض منهــا فاعلــة ،باإلضافــة إلــى املؤسســات الرســمية
كاملــدارس األساســية والثانويــة واملركــز الصحــي اخلــاص .وبشــكل
عــام ،ميكــن وصــف احلــراك االجتماعــي واملؤسســاتي باحملــدود
واملقتصــر علــى بعــض النشــاطات االجتماعيــة مشــاريع لتطويــر
البنيــة التحتيــة ويرتكــز أغلبــه علــى عمــل ونشــاطات البلديــة مــع

بعــض الفعاليــات احملــدودة .ويقــدم املجلــس اخلدمــات العامــة
للمواطنــن املتمثلــة يف جمــع النفايــات واخلدمــات االجتماعيــة
ورخــص البنــاء ورخــص احلــرف والصناعــات والتعليــم وغيرهــا.
ويعتبــر املجلــس مبثابــة الســلطة األعلــى علــى املســتوى احمللــي .قــام
املجلــس بتنفيــذ عــدة مشــاريع منهــا تعبيــد طــرق داخليــة وطــرق
زراعيــة واســتصالح أراضــي وأســوار اســتنادية داخــل البلــدة
ومشــروع محطــة تنقيــة معاجلــة وترميــم البلــدة القدميــة وترميــم
قاعــة البلديــة وإعــادة تأهيــل الشــوارع الرئيســية يف البلــدة .كمــا
يوجــد مركــز للدفــاع املدنــي ومركــز للشــرطة.
تعانــي البلديــة حاليـاً مــن تراكــم الديــون علــى املواطنــن حيــث بلــغ
حجــم الديــون املدينــة مــا يقــارب  92الــف دينــار اردني بســبب تخلف
بعــض املواطنــن عــن دفــع ثمــن رســوم تراخيــص البنــاء واحلــرف
والصناعــات وغيرهــا مــن اخلدمــات التــي تقدمهــا البلديــة.
ومن أهم القضايا األساسية السلبية ما يلي:
•ضعف اجلباية وحتصيل الديون.
•ضعــف الواقــع املؤسســي (عــدم وجــود حتديــث مســتمر
للبيانــات املتعلقــة باملخاطــر وإمكانيــة معاجلتهــا مســتقب ً
ال).
•ضعف اخلدمات لضعف اإلمكانيات.
•هيكلية البلدية وكادرها البشري محدود.
التخطيط والتنظيم:
متتلــك بلديــة الطيبــة مخطط ـاً هيكليــا مصادق ـاً ،ممــا يســاعد يف
تنظيــم البلــدة مــن الناحيــة العمرانيــة ،إال أن هنــاك الكثيــر مــن
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اإلعتراضــات مــن قبــل املواطنــن علــى املخطــط وتســعى البلديــة
إلــى دراســتها التخــاذ احللــول التــي تخــدم املصلحــة العامــة للبلــدة
وحتافــظ علــى طابعهــا اخلــاص ،كذلــك تســعى البلديــة جاهــدة إلــى
احلفــاظ علــى الطابــع اخلــاص للبلــدة القدميــة فيهــا مــن خــال
أحكامهــا اخلاصــة بالبنــاء يف هــذه املنطقــة إال أن البلــدة بحاجــة
إلــى اســتكمال ترميــم البيــوت القدميــة فيهــا للمســاعدة علــى تثبيــت
املواطنــن فيهــا .مــن أهــم التحديــات التــي تواجههــا البلــدة وجــود
مســاحة كبيــرة مــن أراضيهــا يف منطقــة  Cوبنــاء مســتوطنة عمونــا
التــي صــادرت العديــد مــن أراضــي الطيبــة .تفتقــر مناطــق التوســع
واالمتــداد العمرانــي للخدمــات املــزودة ويتحمــل املواطــن عبئــا
كبيــرا إليصــال اخلدمــة إلــى تلــك املناطــق للبنــاء فيهــا مــن خدمــات
امليــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي والطــرق.
ومن أهم القضايا السلبية ما يلي:
•عدم اإللتزام باملخطط الهيكلي املصدق دوماً.
•عدم توفر اخلدمات والبنية التحتية ملناطق التوسع واالمتداد
العمراني.
•عــدم توفــر الدعــم الــكايف إلعــادة إحيــاء باقــي أجــزاء البلــدة
القدميــة.
•عــدم توفــر ملكيــات خاصــة بالبلديــة تؤهلهــا مــن تنفيــذ
مشــاريع اســتثمارية مســتقب ً
ال.
•وجود اعتراضات على املخطط الهيكلي.
األمن وإدارة الكوارث:
ضعــف التنســيق مــع األجهــزة املســاندة والرئيســية والتي تتشــكل من

ثالثــة جهــات وهــي الشــرطة ،الدفــاع املدنــي ،واملراكــز الصحيــة،
تشــكل الســمة الرئيســية لهــذا القطــاع ،فــا زالــت بلــدة الطيبــة
تعتمــد علــى اإلمكانيــات املتوفــرة يف البلــدات املجــاورة مــن خدمــات
شــرطية ودفــاع مدنــي وخدمــات صحيــة حيــث تفتقــر البلــدة لهــذه
اخلدمــات ومــا ينتــج عنهــا مــن انعكاســات ســلبية .إن اعتمــاد مراكــز
شــرطية ودفــاع مدنــي وصحيــة مؤهلــة ومدربــة يف البلــدة ســيرفع
درجــة اســتعدادها دون شــك إضافــة إلــى توفيــر فــرص عمــل
ألهالــي البلــدة والذيــن ميتلكــون اخلبــرات الكافيــة وبعضهــم يعمــل
يف ذات األجهــزة ولكــن يف التجمعــات القريبــة.
ومن أهم القضايا األساسية السلبية ما يلي:
•عدم توفر السالمة املرورية على الطرق.
•عدم وجود املعدات واالليات الكافية للتصدي للكوارث.
•عدم وجود املياه بشكل مستمر واحلاجة لعمل بئر جتميع.
•عدم وجود دورات تدريبة مستمرة ملواجهة حاالت الطوارئ.
•عــدم وجــود أنظمــة لإلنــذار املبكــر عــن الكــوارث وعــدم التــزام
املبانــي بشــروط الســامة العامــة.
وفيمــا يلــي القضايــا التنمويــة التــي خرجــت عــن مجــال االدارة
واحلكــم الرشــيد:
•ضعف التخطيط والتنظيم.
•ضعف النظام اإلداري.
•مستوى خدمة الدفاع املدني متدني.
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اإلطار التنموي احمللي

الرقم

يعــرض اإلطــار التنمــوي اإلســتراتیجي الرؤيــة التنمويــة والقضايــا ذات األولويــة واألهــداف والبرامــج التنمويــة وهــي عبــارة عــن ملخــص
ملخرجــات ورشــة العمــل األولــى.
1 .1الرؤية التنموية
خــال ورشــة العمــل األولــى مت أخــذ توجهــات وآراء وتطلعــات احلضــور مــن أعضــاء اللجــان املختلفــة والصــورة املســتقبلية التــي يرغبــون يف
حتقيقهــا لبلدتهــم .أيضـاً ،مت عــرض الرؤيــة الســابقة للبلــدة وبعــد النقــاش مت اإلتفــاق علــى الصياغــة النهائيــة للرؤيــة علــى النحــو التالــي:

«طيبة عريقة سياحية مزدهرة متطورة ورائدة».

2 .2القضايا التنموية حسب األولوية
بعــد اخلــروج بالقضايــا التنمويــة (العشــرون) مــن قبــل اللجــان التنمويــة ،مت خــال ورشــة العمــل األولــى العمــل علــى ترتيــب هــذه القضايــا
حســب األولويــة للبلــدة باســتخدام مصفوفــة املقارنــة املزدوجــة ومت التوصــل إلــى القضايــا ذات األولويــة وجــاءت كمــا يلــي:
القضية التنموية حسب األولوية

الرقم
1

عدم توفر البيئة الالزمة إلستغالل الشباب ألوقاتهم لتنمية أنفسهم وخدمة مجتمعهم.

2

عدم وجود استقطاب لرؤوس االموال لتشجيعهم لعمل مشاريع صناعية وزراعية وسياحية.

3

ضعف البنية التحتية يف املجال الصناعي والزراعي والسياحي.

4

عدم اإلهتمام بالزراعة والتطوير الزراعي.

5

ضعف تسويق وإستغالل املناطق السياحية يف البلدة.

6

عدم إكتمال شبكة الصرف الصحي.
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القضية التنموية حسب األولوية

7

عدم إستغالل املقدرات الثقافية واألثرية بالشكل املطلوب.

8

قضية نقص املياه وسوء توزيعها.

9

ضعف شبكة الكهرباء يف بعض املناطق.

10

عدم توفر سيارة إسعاف ومركز أشعة وسوء املختبر الطبي.

11

هناك بعض النواقص الالزمة لتطوير التعليم يف مدرستي الالتني والروم االرثوذكس.

12

عدم توفر موارد مالية كافية لبعض الطلبة احملتاجني لتغطية تكاليف التعليم اجلامعي وعدم فاعلية اجلمعيات
اخليرية احمللية.

13

ضعف آلية اجلباية.

14

ضعف التنسيق والتواصل بني مؤسسات البلدة واخلارج.

15

سوء شبكة الطرق.

16

انتشار النفايات.

17

ضعف دائرة العالقات العامة يف البلدية للتواصل والتشبيك مع املؤسسات احمللية والدولية.

18

عدم وجود تسمية وترقيم للشوارع.

19

عدم شمولية املخطط الهيكلي جلميع املناطق.

20

عدم وجود مذكرة تفاهم وتعاون بني بلدية الطيبة ومنظمات املجتمع املدني.
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3 .3األهداف التنموية
تعتبــر األهــداف التنمويــة مبثابــة العمــود الفقــري ألي خطــة تنمويــة محليــة ،حيــث أنهــا ترســم اإلطــار العــام للعمــل التنمــوي يف املدينــة/
البلــدة خــال فتــرة تنفيــذ اخلطــة .بعــد حتديــد القضايــا التنمويــة ،قامــت اللجــان التنمويــة وبدعــم مــن الفريــق اإلستشــاري بصياغــة
األهــداف التنمويــة لــكل مجــال تنمــوي رئيســي كمــا يلــي:
املجاالت التنموية

مجال البيئة والبنية التحتية

مجال تنمية اإلقتصاد احمللي

مجال التنمية اإلجتماعية

مجال اإلدارة واحلكم الرشيد

األهداف التنموية
.1
.2
.3
.4
.5

1حتسني شبكة الطرق واملواصالت.
2حتسني شبكة املياه.
3توسعة شبكة الصرف صحي.
4تطوير شبكة الكهرباء.
5تطوير قطاع النفايات

.1
.2
.3
.4
.5

1حتسني املرافق التعليمية.
2زيادة االهتمام بالثقافة واألماكن األثرية والتراثية.
3االهتمام بقطاع الشباب ومتكني املرأة.
4حتسني اخلدمات الصحية.
5حتسني الرعاية اإلجتماعية للفئات املهمشة.

.1
.2
.3
.4
.5

1إنشاء وتأهيل املنطقة احلرفية والصناعية.
2تطوير قطاع السياحة.
3تشجيع اإلستثمارات.
4تشجيع املشاريع الشبابية والنسوية.
5تطوير قطاع الزراعة.

.1
.2
.3
.4

1حتسني آلية اجلباية.
2توفير آليات ومعدات ثقيلة.
3تطوير املخطط الهيكلي.
4توفير وحدة طوارئ.
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4 .4البرامج التنموية
تعتبــر البرامــج التنمويــة أهــم شــيء بالنســبة للمواطنــن ،حيــث أن مــا يرونــه مــن اخلطــة ليــس الرؤيــة وال القضايــا وال األهــداف وامنــا
مــا يتــم تنفيــذه وإجنــازه علــى االرض ،حيــث تعبــر البرامــج عــن احتياجــات بلــدة الطيبــة .بعــد صياغــة األهــداف التنمويــة ،قامــت اللجــان
التنمويــة باخلــروج بعــدد مــن البرامــج التنمويــة لــكل مجــال تنمــوي رئيســي وجــاءت كالتالــي:
البرامج التنموية

املجاالت التنموية

برنامج حتسني الطرق واملواصالت.
برنامج إنشاء شبكة صرف صحي.
البيئة والبنية التحتية

برنامج حتسني شبكة املياه.
برنامج تطوير شبكة الكهرباء.
برنامج تطوير قطاع النفايات.
تطوير املجال السياحي يف البلدة.

التنمية اإلقتصادية احمللية

تطوير القطاع الصناعي يف البلدة.
تطوير املجال الزراعي.

التنمية االجتماعية

تطوير قطاع التعليم يف البلدة.
تطوير القطاع الصحي يف البلدة.
تطوير الهيكلية الداخلية والواقع املؤسسي يف البلدية.

اإلدارة واحلكم الرشيد

تعديل املخطط الهيكلي.
تسمية وترقيم الشوارع.
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الربامج واملشاريع التنموية
يعــرض هــذا القســم البرامــج واملشــاريع التنمويــة لــكل مجــال تنمــوي حيــث يبــن كل برنامــج ومشــروع حســب تصنيفــه ،ســنة تنفيــذه ،تكلفتــه
املاديــة ،اجلهــات الشــريكة ،الــدور ويوضــح أيضـاً املؤشــرات لقيــاس مســتوى إجنــاز وحتقــق املشــروع.

٢ .٢مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج 4 :سنوات.
٣ .٣الفئات املستهدفة وعدد املستفيدين :سكان البلدة وسكان القرى املجاورة ومختلف املواطنني املستخدمني للطريق الرئيسي للبلدة.
٤ .٤مكونات البرنامج:
املكونات
بنية حتتية وإنشاءات ،وتشمل:

•برامج البنية التحتية

830,000

MDLF

مالي

5000

وزارة احلكم احمللي

مالي

شق وتعبيد الشوارع ضمن مناطق التوسع واالمتداد
العمراني

430,000

وزارة احلكم احمللي

مالي

تأهيل شوارع وزقاق البلدة القدمية

80,000

رواق

مالي و فني

صيانة الطرق الداخلية يف البلدة

•اسم البرنامج :صيانة وتعبيد الطرق ()Road Maintenance
•رقم البرنامج ()IS/01/R

شق طرق زراعية

مقدمة
تلعــب البنيــة التحتيــة دوراً رئيســياً يف حتســن حيــاة املواطــن ،وتعتبــر مشــاريع الطــرق مــن أهــم مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي
تخلــق بيئــة مريحــة للمواطــن وتعــزز بذلــك التطــور يف مختلــف املجــاالت الزراعيــة واإلقتصاديــة والســياحية .الطــرق الداخليــة
يف بلــدة الطيبــة بحاجــة إلــى صيانــة وتأهيــل وكثيــر منهــا بحاجــة إلــى أرصفــة وجــدران إســتنادية ،كذلــك تشــهد البلــدة
توســع وامتــداد عمرانــي خاصــة مــن الناحيــة اجلنوبيــة الشــرقية ،ولتعزيــز التوســع يف تلــك املناطــق وتعزيــز إهتمــام املواطنــن
بأراضيهــم فــإن البلــدة بحاجــة إلــى شــق طــرق وتأهيلهــا .كمــا أن للبلــدة القدميــة يف بلــدة الطيبــة مكانــة تاريخيــة ودينيــة
وللحفــاظ علــى جمــال البلــدة القدميــة فإنهــا بحاجــة إلــى تأهيــل أزقتهــا وشــوارعها الداخليــة بطريقــة مالئمــة للحفــاظ علــى
املــوروث الثقــايف والتراثــي للبلــدة.
١ .١النتائج املتوقعة

بناء قدرات وتطوير مؤسسي (جتهيزات ومستلزمات مادية ،أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها ،تنمية موارد بشرية وتدريب) وتشمل:
توفير أدوات مساحة حديثة ملساح البلدية

13,000

MDLF

مالي

تدريب الطاقم الهندسي يف مجاالت تصميم الطرق

1,500

وزارة احلكم احمللي
نقابة املهندسني

إداري ومالي
إداري ومالي

دراسات وبحث وتطوير ،وتشمل:
دراسات متعلقة بتصميم الطرق وحتضير عطاءات
املشاريع
التكلفة االجمالية

املؤشر

التكلفة التقديرية /
دوالر

اسم الشريك

دوره (إداري ،مالي ،وفني)

القيمة احلالية

القيمة املنشودة

نسبة الطرق التي حتتاج لصيانة

%40

%20

طول الطرق الزراعية املفتوحة من الطرق
الزراعية التي حتتاج شق (كم)

0.0

30

طول الطرق املعبدة ضمن الهيكلي (كم)

15.5

21.3
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املتوفر منها

5,000

MDLF

فني ومالي

$824,500
منحة بقيمة  $38,170من صندوق البلديات لعام 2018
ومنحة من وزارة احلكم احمللي للتوسع باملنطقة الغربية بقيمة$150,000

٥ .٥املدخــات الرئيســية لتنفيــذ البرنامــج :األصــول الثابتــة اخلاصــة بالبلديــة متمثلــة بالطــرق ،تبرعــات مــن املجتمــع احمللــي للبلــدة املقيــم
واملغتــرب ،مســاهمة البلديــة بتوفيــر طواقــم اإلشــراف علــى تنفيــذ األعمــال.
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٤ .٤مكونات البرنامج

•اسم البرنامج :حتسني شبكة املياه
•رقم البرنامج ()IS /02/W

املكونات
مقدمة
تعانــي بلــدة الطيبــة كغيرهــا مــن البلــدات الفلســطينية مــن مشــكلة نقــص امليــاه وســوء توزيعهــا علــى شــبكة امليــاه الداخليــة
لتزويــد املوطنــن مبصــدر احليــاة الرئيســي خاصــة يف فصــل الصيــف ويف ظــل اإلنقطــاع املســتمر للميــاه ويف ظــل نقــص الكميــة
املــزودة للمواطــن الفلســطيني مــن قبــل اإلحتــال الــذي يتحكــم مبصــادر امليــاه الفلســطينية ،وحلــل مشــكلة نقــص امليــاه فــإن
البلــدة بحاجــة إلــى إنشــاء خــزان خــاص بهــا ،تعتبــر مصلحــة ميــاه محافظــة القــدس املــزود الرئيســي للميــاه يف بلــدة الطيبــة
واملســؤل املباشــر يف البلــدة عــن صيانــة شــبكة امليــاه ،ووفقــا للمعلومــات املــزودة مــن قبــل مصلحــة امليــاه فــإن حالــة خطــوط امليــاه
الرئيســة يف البلــدة جيــدة إال أن حالــة اخلطــوط الداخليــة متوســطة ،البلــدة بحاجــة إلــى تغيــر شــبكة خطــوط امليــاه الداخليــة
وذلــك لتقليــل نســبة الفاقــد مــن امليــاه وتزويــد املوطنــن مبيــاه ذات مواصفــات جيــدة.
١ .١النتائج املتوقعة

التكلفة
التقديرية/دوالر

اسم الشريك

دوره (إداري ،مالي ،وفني)

بنية حتتية وإنشاءات ،وتشمل:
إعادة تأهيل شبكة املياه الداخلية

150,000

مصلحة مياه محافظة القدس
GIZ

فني وإداري
مالي

إنشاء خزان مياه للبلدة

150,000

اجلمعية املسيحية الدولية
GIZ
مصلحة مياه محافظة القدس
مجموعة الهيدروجلني الفلسطينني

مالي
مالي
فني
إداري وفني

شراء أرض إلنشاء خزان املياه

60,000

متويل ذاتي من البلدية

مالي
إداري

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

املؤشر

القيمة احلالية

القيمة املنشودة

تقليل نسبة فاقد
املياه يف الشبكة

%26.7

أقل من %15

توفير املياه بشكل
يومي

ضعيف

جيد جدا

تدريب فني لصيانة وتشغيل وتوزيع
املياه

1500

GIZ
مجموعة الهيدروجلني الفلسطيينني

مالي
فني وإداري

دراسات وبحث وتطوير ،وتشمل:
دراسة لتصميم خزان املياه وطرح
عطاء املشروع
التكلفة االجمالية

٢ .٢مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج :سنتان.
٣ .٣الفئات املستهدفة وعدد املستفيدين :سكان البلدة املقيمني

املتوفر منها
توسعة شبكة املياه املقترحة
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1500

شركات استشارية متنوعة

إداري وفني

360،000
0

٥ .٥املدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج (املوارد البشرية وغير البشرية كاملال واالرض واالدوات واملعدات) :ارض إلقامة اخلزان
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٤ .٤مكونات البرنامج

•اسم البرنامج :تطوير منظومة الصرف الصحي
•رقم البرنامج ()IS/03/WW
مقدمة
يعتبــر قطــاع الصــرف الصحــي قطاعــا مهمشــا يف كثيــر مــن البلــدات الفلســطينية ،إال أن بلــدة الطيبــة حظيــت مبشــروع تعزيــز
األمــن الغذائــي يف بلدتــي الطيبــة ورمــون والــذي مــول مــن االحتــاد األوروبــي يف عــام  2011ومــن خاللــه مت إنشــاء محطــة لتنقيــة
امليــاه العادمــة بســعة  450كــوب /يوميــا وشــبكة صــرف صحــي بطــول 5كــم لتغطــي %40فقــط مــن البلــدة ،تســعى البلديــة مــن
خــال مجلــس اخلدمــات املشــترك إلدارة الصــرف الصحــي يف بلدتــي الطيبــة ورمــون والــذي جــاء تأسيســه ضمــن املشــروع
الســابق ذكــره للحصــول علــى متويــل اســتكمال لشــبكة الصــرف الصحــي بطــول  5كــم.

املكونات

التكلفة التقديرية/
دوالر

اسم الشريك

دوره (إداري ،مالي،
وفني)

بنية حتتية وإنشاءات ،وتشمل:
إنشاء شبكة صرف صحي بطول  5كم

500,000

إنشاء قسم صيانة ملنظومة الصرف الصحي
مزود باالليات الالزمة وتوظيف موظفني
صيانة.

80,000

مؤسسة Anera

مالي

GIZ
PWA

مالي
إداري

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

١ .١النتائج املتوقعة
القيمة احلالية

القيمة املنشودة

املؤشر

متوسط

جيد جدا

نسبة املناطق املخدومة بشبكة الصرف الصحي

%40

%80

وجود بيئة صحية لسكان البلدة

جيد

جيد جدا

حماية مصادر املياه من التلوث

٢ .٢مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج :سنتان.
٣ .٣الفئات املستهدفة وعدد املستفيدين :سكان البلدة ( 1610مواطن/ة)

تعيني فني ملختبر محطة التنقية وتدريبه

4,000

توظيف عمال صيانة ملنظومة الصرف الصحي
وتدريبهم

2,500

إداري

 PWAسلطة املياه الفلسطينية
احتاد مزودي خدمات املياه
والصرف الصحي

إداري وفني

 PWAسلطة املياه الفلسطينية
GIZ

إداري
مالي

دراسات وبحث وتطوير ،وتشمل:
دراسات تصميم توسعة شبكة الصرف الصحي
خلدمة وتغطية كامل البلدة

2,500

التكلفة االجمالية

589,000

املتوفر منها

شركات استشارية متنوعة

إداري وفني

متويل لتوسعة شبكة صرف صحي خلدمة بيت أفرام للمسنني والقطع املجاورة
بطول شبكة  500متر بتمويل من بطريركية الالتني
ومتويل لتوسعة شبكة بطول 120متر يف البلدة القدمية بتبرع من أحد املواطنني

٥ .٥املدخــات الرئيســية لتنفيــذ البرنامــج :تبرعــات مــن أهالــي البلــدة املقيمــن واملغتربــن ،رســوم اشــتراك بشــبكة الصــرف الصحــي مــن
قبــل املواطنــن املخدومــن.
||34

||35

٤ .٤مكونات البرنامج

•اسم البرنامج :خلق بيئة صحية خالية من النفايات
•رقم البرنامج ()IS / 04/HEW

املكونات

مقدمة
تســعى بلديــة الطيبــة إلــى خلــق بيئــة صحيــة مالئمــة لســكن املواطنــن مــن خــال زيــادة املســاحات اخلضــراء وتقليــل انتشــار
النفايــات ،كمــا أن البلــدة بحاجــة إلــى ســيارة تنظيــف شــوارع وســيارة جمــع نفايــات أخــرى وحمــات توعية للمواطنــن للمحافظة
علــى بيئــة البلــدة.
١ .١النتائج املتوقعة
القيمة احلالية

القيمة املنشودة

املؤشر
توفير سيارة تنظيف شوارع

0

1

توفير سيارة جمع نفايات إضافية

1

2

جيد

جيد جدا

خلق بيئة صحية لسكان البلدة

٢ .٢مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج :سنة.
٣ .٣الفئات املستهدفة وعدد املستفيدين :سكان البلدة ( 1610مواطن/ة)
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التكلفة
التقديرية/دوالر

اسم الشريك

دوره (إداري ،مالي،
وفني)

بناء قدرات وتطوير مؤسسي (جتهيزات ومستلزمات مادية ،أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها ،تنمية موارد بشرية وتدريب) وتشمل:
شراء سيارة اضافية جلمع النفايات

70,000

وزارة احلكم احمللي
JICA

مالي
مالي

شراء سيارة تنظيف شوارع

65,000

وزارة احلكم احمللي
جمعية أبناء الطيبة يف غواتيماال

مالي
مالي

حمالت توعية حول احملافظة على بيئة نظيفة
للمواطنني

2,000

توفير قسم صحة يف البلدبة وتعني موظفني
وتدريبهم يف املجال

3,000

التكلفة االجمالية

140,000

املتوفر منها

JICA
وزارة احلكم احمللي

0

٥ .٥املدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج :تبرعات من أهالي البلدة املقيمني واملغتربني ،توفير موظفني للعمل.
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إداري ومالي
إداري

٤ .٤مكونات البرنامج:

•اسم البرنامج :حتسني شبكة الكهرباء
•رقم البرنامج ()IS/05/EL

املكونات

مقدمة
قطــاع الكهربــاء يف البلــدة بحاجــة إلــى حتســن مــن خــال توســعة شــبكة الضغــط العالــي خاصــة يف املنطقــة الصناعيــة للبلــدة
كذلــك احلاجــة إلــى تقويــة الكهربــاء يف املناطــق التــي تعانــي مــن ضعفهــا وإيصــال اخلدمــة إلــى مناطــق التوســع واالمتــداد
العمرانــي لتشــجيع املواطــن علــى الثبــات يف البلــدة.
١ .١النتائج املتوقعة
القيمة احلالية

القيمة املنشودة

املؤشر
نسبة ضعف شبكة الكهرباء

%30

%8

نسبة ضعف الفولتية

%15

%5

٢ .٢مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج10 :سنوات.
٣ .٣الفئات املستهدفة وعدد املستفيدين :سكان البلدة ( 1610مواطن/ة) ومستخدمو املنطقة الصناعية.

التكلفة
التقديرية/دوالر

اسم الشريك

بنية حتتية وإنشاءات ،وتشمل:
توسعة شبكة الضغط العالي

60,000

سلطة الطاقة
تبرعات من مالكني قطع األراضي
يف مناطق التوسعة
شركة كهرباء محافظة القدس

إداري ومالي
مالي
فني

توسعة شبكة ملناطق التوسع العمراني

10,000

سلطة الطاقة
تبرعات من مالكني قطع األراضي
يف مناطق التوسعة
شركة كهرباء محافظة القدس

إداري ومالي
مالي
فني

سلطة الطاقة
تبرعات من مالكني قطع األراضي
شركة كهرباء محافظة القدس

إداري ومالي
مالي
فني

سلطة الطاقة
صندوق االستثمار
USAID

مالي
مالي
مالي

رفع قوة الكهرباء يف املناطق التي تعاني من
ضعفها

40,000

الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء

200,000

التكلفة االجمالية

310,000

املتوفر منها

0

٥ .٥املدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج :تبرعات من اهالي البلدة املقيمني واملغتربني.
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دوره (إداري ،مالي،
وفني)

||39

•برامج االدارة واحلكم الرشيد

٤ .مكونات البرنامج

•اسم البرنامج :تعديل املخطط الهيكلي
• رقم البرنامج.)GO/02( :

•اسم البرنامج :تسمية وترقيم شوارع بلدة الطيبة
• رقم البرنامج (.)GO/01
مقدمة
تقــع بلــدة الطيبــة يف موقــع اســترتيجي شــرق مدينــة
رام اهلل وعلــى بعــد  17كــم منهــا ومتتــاز مبوقعــا املطــل
علــى األغــوار وجبــال األردن وحتتــل البلــدة مكانــة دينيــة
وتاريخيــة وســياحية إذ أن بهــا كنيســة اخلضــر األثريــة
والكثيــر مــن اآلثــار والكنائــس القدميــة ،تســمية شــوارع
البلــدة وترقيمهــا مــن املشــاريع احلضاريــة التــي مــن
شــأنها ان تخلــق بيئــة ســكنية منظمــة تســاعد يف إيجــاد
مســار ســياحي خــاص بالبلــدة يســهل حركــة الســياح
فيهــا واالســتدالل علــى املناطــق الســياحية يف البلــدة.

املكونات

الشوارع املرقمة واملسمية

5000

وزارة
احلكم
احمللي
GIZ

فني
ومالي
فني

دراسات وبحث
وتطوير ،وتشمل:

١ .النتائج املتوقعة
املؤشر

التكلفة
التقديرية/
دوالر

اسم
الشريك

دوره
(إداري،
مالي،
وفني)

بناء قدرات وتطوير مؤسسي (جتهيزات ومستلزمات مادية،
أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها ،تنمية موارد بشرية
وتدريب) وتشمل:
إيجاد وحدة GIS
بالبلدية بكافة
مستلزماتها.

القيمة
احلالية

القيمة
املنشودة

%5

%100

بناء قدرات موظفني

2،000

التكلفة االجمالية

7000

املتوفر منها

٢ .مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج 4 :سنوات
٣ .الفئــات املســتهدفة وعــدد املســتفيدين (املباشــرين وغيــر
املباشــرين) :مواطنــن والســياح الــزوار للبلــدة.
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٤ .٤مكونات البرنامج

البلدية

مالي

0

٥ .املدخــات الرئيســية لتنفيــذ البرنامــج :املوظــف واجهــزة
احلاســوب الالزمــة والبرامــج.

املكونات

مقدمة
بلــدة الطيبــة متتلــك مخطــط هيكلــي مت املصادقــة
عليــه يف ســنة  2016مبســاحة كليــة  3408دومن ،إال
أن هنــاك كثيــر مــن االعتراضــات املتعلقــة بــه والــواردة
مــن املواطنــن تســعى البلــدة إلــى النظــر يف هــذه
االعتراضــات ودراســتها ومــن ثــم تعديلهــا بعــد اتخــاذ
االجــراءات الالزمــة باخلصــوص.

دراسات وبحث
وتطوير ،وتشمل:
فتح املجال امام
االعتراضات من قبل
املواطنني ودراستها
واتخاذ االجراءات
الالزمة للتعديل

١ .١النتائج املتوقعة
املؤشر
تناسب املخطط الهيكلي مع
احتياجات البلدة
وجود مخططات جيدة
وتفصيلية يف البلدية

التكلفة االجمالية
القيمة
احلالية
جيد
ضعيف

التكلفة
التقديرية/
دوالر

اسم
الشريك

دوره
(إداري،
مالي،
وفني)

املتوفر منها

القيمة
املنشودة

5,000

وزارة
احلكم
احمللي

إداري فني

5,000
0

٥ .٥املدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج :أعمال مساحية.

جيد جدا
جيد

٢ .٢مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج 4 :سنوات
٣ .٣الفئــات املســتهدفة وعــدد املســتفيدين (املباشــرين وغيــر
املباشــرين) :املواطنــن
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•اسم البرنامج :تطوير الهيكلية الداخلية
والواقع املؤسسي يف البلدية
• رقم البرنامج (.)GO/03

٤ .مكونات البرنامج

		

املكونات
مقدمة
تعتبــر البلديــة اجلهــة املســؤولة عــن إيجــاد واقــع معيشــي
أفضــل للمواطــن وتســعى بلديــة الطيبة إلــى إعادة تنظيم
الهيكليــة الداخليــة لهــا مــن أجــل حتســن ورفــع مســتوى
خدمــة املواطــن وذلــك مــن خــال رفــع قــدرة املوظفــن
و إيجــاد بلديــة الكترونيــة تتيــح الوصــول للمعلومــات
املتعلقــة بالبلــدة بســهولة وحتســن اداء املوظفــن والــذي
مــن شــأنه أن ينعكــس بخدمــة أفضــل للمواطــن.

بنية حتتية وإنشاءات،
وتشمل:
إعادة تقسيم البلدية
إليجاد أقسام مختلفة
ومتخصصة فيها:
قسم الهندسة وقسم
احملاسبة وقسم
الصحة وقسم نظم
املعلومات اجلغرافية

١ .النتائج املتوقعة
املؤشر

القيمة
احلالية

القيمة
املنشودة

رضا املواطن عن أداء البلدية

متوسط

جيد جدا

شفافية البلدية ونشر تقارير
للمواطنني

ضعيف

جيد

التكلفة
التقديرية/
دوالر

اسم
الشريك

دوره
(إداري،
مالي،
وفني)

20,000

صندوق
تطوير
وإقراض
البلديات
تبرعات
داخلية من
مواطنني
البلدة

إداري
ومالي
وفني
مالي

بنــاء قــدرات وتطويــر مؤسســي (جتهيــزات ومســتلزمات ماديــة،
أنظمــة عمــل إداريــة وماليــة وغيرهــا ،تنميــة مــوارد بشــرية
وتدريــب) وتشــمل:

٢ .مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج :سنتان
٣ .الفئــات املســتهدفة وعــدد املســتفيدين (املباشــرين وغيــر
املباشــرين) :مواطنــن

تدريب موظفني
البلدية ورفع قدراتهم

5،000

التكلفة االجمالية

25،000

املتوفر منها

صندوق
تطوير
وإقراض
البلديات

مالي
وإداري

0

٥ .املدخــات الرئيســية لتنفيــذ البرنامــج :مؤسســات املجتمــع
املدنــي.
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٤ .مكونات البرنامج

•البرامج االقتصادية
•اسم البرنامج :االهتمام باملجال الزراعي
•رقم البرنامج.)EC/01( :

املكونات
مقدمة
متتلــك بلــدة الطيبــة أراضــي زراعيــة مرتفعــة القيمــة
ومتنوعــة بحيــث أنهــا متتلــك أراضــي زراعيــة مزروعــة
بشــجر الزيتــون الرومــي القــدمي ،إال أن االهتمــام بهــا
اصبــح أقــل مــن الســابق بســبب وجــود عــدد كبيــر مــن
ســكان البلــدة خارجهــا كمــا ومتتلــك البلــدة أراضــي
ســهلية «ســهل جبــاس» الــذي ميكــن اســتغالله بالزراعــة
وحتســن املجــال الزراعــي يف البلــدة ،كذلــك ميكــن
اســتغالل امليــاه املعاجلــة الناجتــة مــن محطــة تنقيــة
امليــاه العادمــة يف ري األشــجار.

بنــاء قــدرات وتطويــر مؤسســي (جتهيــزات ومســتلزمات ماديــة،
أنظمــة عمــل إداريــة وماليــة وغيرهــا ،تنميــة مــوارد بشــرية
وتدريــب) وتشــمل:
تطوير أداء جمعية
الطيبة الزراعية
واجلمعية التعاونية

١ .النتائج املتوقعة
املؤشر

القيمة
احلالية

أداء اجلمعيات التعاونية
والزراعية

ضعيف

استغالل املياه املعاجلة يف ري
أشجار الزيتون

ضعيف

التكلفة
التقديرية
/دوالر

اسم
الشريك

دوره
(إداري،
مالي،
وفني)

القيمة
املنشودة

تنظيم ورشات عمل
للمزارعني الستغالل
املياه املعاجلة يف ري
األشجار

3, 000

التكلفة االجمالية

13,000

املتوفر منها

جيد جدا

10,000

احتاد جلان
العمل
الزراعي
وزارة
الزراعة
سلطة املياه
الفلسطينية
وزارة
الزراعة

إداري
ومالي
فني
فني
ومالي

0

٥ .املدخــات الرئيســية لتنفيــذ البرنامــج :األراضــي الزراعيــة
للبلــدة ،جمعيــة الطيبــة الزراعيــة واجلمعيــة التعاونيــة.

جيد

٢ .مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج :سنتان.
٣ .الفئات املستهدفة وعدد املستفيدين :سكان البلدة
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٤ .مكونات البرنامج

البرامج االقتصادية
•اسم البرنامج :االهتمام مبجال الترفيه.
•رقم البرنامج.)EC/02( :

املكونات
مقدمة
متتلــك بلــدة الطيبــة بركــة ســباحة لكنهــا بحاجــة
الــى ترميــم وصيانــة مــن اجــل خلــق متنفــس ترفيهــي
لالطفــال والعائــات والــذي مــن شــأنه أيضــا تنميــة
املجــال االقتصــادي مــن خــال توفيــر دخــل للبلديــة
وفــرص عمــل ضمــن املجتمــع احمللــي.

بنــاء قــدرات وتطويــر مؤسســي (جتهيــزات ومســتلزمات ماديــة،
أنظمــة عمــل إداريــة وماليــة وغيرهــا ،تنميــة مــوارد بشــرية
وتدريــب) وتشــمل:

١ .النتائج املتوقعة
املؤشر

القيمة
احلالية

القيمة املنشودة

وضع بركة السباحة
احلالي

ضعيف

جيد جدا

التكلفة
التقديرية /
دوالر

اسم
الشريك

دوره
(إداري،
مالي،
وفني)

صيانة بركة
السباحة ويشمل
العمل أعمال
ميكانيكية وأعمال
انشائية

23,000

التكلفة االجمالية

23,000

املتوفر منها

23,000

GIZ
وزارة
احلكم
احمللي
البلدية

إداري
ومالي
مالي

٥ .املدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج :بركة السباحة.

٢ .مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج :شهرين.
٣ .الفئات املستهدفة وعدد املستفيدين :سكان البلدة

•اسم البرنامج :تطوير املجال السياحي يف البلدة
•رقم البرنامج.)EC/03( :
مقدمة
لبلــدة الطيبــة مكانــة دينيــة وتاريخيــة عريقــة وتعتبــر
البلــدة مــن قــرى بنــي ســالم ،وحتتــوي علــى أماكــن
تاريخيــة ودينيــة أهمهــا كنيســة اخلضــر األثريــة وقلعــة
البوبريــة ،البلــدة القدميــة أيضـاً ذات طابــع تراثــي قــدمي
حافــظ أهالــي البلــدة علــى األبنيــة القدميــة ورممــت
ضمــن مشــاريع ترميــم عديــدة تســعى البلديــة للحافــظ
علــى الطابــع التراثــي اجلمالــي للبلــدة مــن خــال جلــب
مشــاريع ترميــم وحــث الســكان علــى احلفــاظ علــى
جماليتهــا .يــزور البلــدة اكثــر مــن خمســة االف ســائح
ســنوياً ،ومــن الضــرورة تطويــر قطــاع الســياحة يف
البلــدة مــن خــال تنظيــم مســار ســياحي ،والعمــل علــى
مشــاريع تعــرف بالبلــدة وتاريخهــا.

٤ .مكونات البرنامج

املكونات

التكلفة
التقديرية
/دوالر

أداء مؤسسات البلدة
اجتاه قطاع السياحة
عدد السياح الذين
يزرون البلدة
وجود خدمات ومرافق
سياحية

القيمة
احلالية

القيمة املنشودة

ضعيف

جيد

ما يقارب
 5000سنويا

رفع العدد إلى اكثر
من  7000سائح

ضعيف

اسم
الشريك

دوره
(إداري،
مالي،
وفني)

بنية حتتية وإنشاءات ،وتشمل:

إنشاء متحف اثري
يف البلدة وأعمال
ترميم متنوعة
ألماكن أثرية

25000

١ .النتائج املتوقعة
املؤشر
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٢ .مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج :سنتان.
٣ .الفئــات املســتهدفة وعــدد املســتفيدين :ســكان البلــدة والســواح
الذيــن يــزورون البلــدة.

وزارة
السياحة
واآلثار
أبناء البلدة
املغتربني
صندوق
تطوير
وإقراض
البلديات

إداري
ومالي
مالي
مالي

بنــاء قــدرات وتطويــر مؤسســي (جتهيــزات ومســتلزمات ماديــة،
أنظمــة عمــل إداريــة وماليــة وغيرهــا ،تنميــة مــوارد بشــرية
وتدريــب) وتشــمل:
تأهيل كوادر بشرية
للعمل يف مجال
السياحة

جيد
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2000

البلدية

مالي
وإداري

املكونات

التكلفة
التقديرية
/دوالر

اسم
الشريك

•اسم البرنامج :تطوير القطاع الصناعي يف البلدة
•رقم البرنامج.)EC/03( :

دوره
(إداري،
مالي،
وفني)

مقدمة:
يعتبــر القطــاع الصناعــي ألي بلــد مــن القطاعــات املهمــة
التــي تســاعد يف تطــوره وحتقيــق اإلزدهــار والرفاهيــة
للمجتمــع تســعى البلــدة إلــى إحيــاء املنطقــة الصناعيــة
فيهــا مــن خــال توصيــل اخلدمــات املختلفــة إلســتقطاب
رؤوس االمــوال واالســتثمار يف البلــدة.

دراسات وبحث
وتطوير ،وتشمل:
إنشاء مسار سياحي
يف البلدة

2,000

التكلفة االجمالية

29,000

املتوفر منها

وزارة
السياحة
اآلثار

٤ .مكونات البرنامج

إداري
وفني
ومالي

املكونات

التكلفة
التقديرية
/دوالر

بنية حتتية وإنشاءات،
وتشمل:

١ .النتائج املتوقعة

0

٥ .املدخــات الرئيســية لتنفيــذ البرنامــج :األماكــن التاريخيــة يف
البلــدة ،البلــدة القدميــة ،أبنــاء البلــدة.
٦ .البعد املكاني :مرفق صور للبلدة متنوعة.

املؤشر
عدد املصانع يف
البلدة

القيمة احلالية

القيمة املنشودة

3

6

اسم
الشريك

دوره
(إداري،
مالي،
وفني)

توصيل اخلدمات
املختلفة للمنطقة
الصناعية

٢ .مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج 4 :سنوات.
٣ .الفئــات املســتهدفة وعــدد املســتفيدين :ســكان البلــدة
واملســتفيدين ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

التكلفة االجمالية
املتوفر منها

50,000

اصحاب
رؤوس
االموال
واملصانع
شركات
البنية
التحتية مثل
مصلحة
املياه
والكهرباء
واالتصاالت

مالي
فني
وإداري

50,000
0

٥ .املدخــات الرئيســية لتنفيــذ البرنامــج :املنطقــة الصناعيــة
وفقــا للتنظيــم الهيكلــي للبلــدة.
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البرامج االجتماعية
•اسم البرنامج :تطوير قطاع التعليم يف البلدة
•رقم البرنامج.)SO/01( :

•اسم البرنامج :تطوير القطاع الصحي يف البلدة
• رقم البرنامج.)SO/02( :

٤ .مكونات البرنامج

املكونات

مقدمة:
يعتبــر قطــاع التعليــم مــن القطاعــات األكثــر أهميــة
يف خلــق مجتمــع مثقــف ومتطــور ويؤثــر التعليــم علــى
كافــة القطاعــات األخــرى ،بلــدة الطيبــة حتتــوي علــى
مدرســتني وتضــم طــاب وطالبــات مــن مختلــف قــرى
شــرق رام اهلل وتعانــي بعــض الشــعب الصفيــة مــن
اإلكتظــاظ ممــا يســتلزم بنــاء غــرف صفيــة إضافيــة إال
أن البلــدة تفتقــر للتعليــم املهنــي ،كمــا أن البلــدة تفتقــر
للمراكــز الثقافيــة التــي تن ّمــي مواهــب وقــدرات الطــاب
يف النشــاطات الالمنهجيــة.

بنية حتتية
وإنشاءات،
وتشمل:

١ .النتائج املتوقعة
املؤشر

القيمة
احلالية

جتهيزات مختبرات
احلاسوب
واملختبرات العلمية
يف املدارس

جيد

جيد جدا

عدد الغرف الصفية

38
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التكلفة
التقديرية
/دوالر

اسم
الشريك

دوره
(إداري،
مالي،
وفني)

مقدمة
حتتــوي بلــدة الطيبــة غلــى مركــز صحــي تابــع ملؤسســة
كاريتــاس القــدس وكذلــك بعــض العيــادات اخلاصــة إال
أن البلــدة تفتقــر لوجــود ســيارة إســعاف ومركــز طــوارئ.

املكونات

إنشاء مركز
ثقايف يف
البلدة

80,000

وزارة
الثقافة

مالي
وإداري

تطوير قطاع
التعليم املهني

200,000

وزارة
التربية
والتعليم

مالي
وفني

التكلفة
االجمالية

280,000

املؤشر

القيمة
احلالية

عدد سيارات
اإلسعاف
اخلاص بالبلدة

0

تطوير املختبر
الصحي

جيد

اسم
الشريك

دوره
(إداري،
مالي،
وفني)

بنية حتتية
وإنشاءات ،وتشمل:

توفير سيارة إسعاف

القيمة املنشودة

60,000

أبناء
البلدة
املغتربني
وزارة
الصحة

مالي
إداري

بنــاء قــدرات وتطويــر مؤسســي (جتهيــزات ومســتلزمات ماديــة،
أنظمــة عمــل إداريــة وماليــة وغيرهــا ،تنميــة مــوارد بشــرية
وتدريــب) وتشــمل:

1
جيد جدا

 ٢ .مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج :سنتان.
٣ .الفئــات املســتهدفة وعــدد املســتفيدين :ســكان البلــدة والقــرى
املجــاورة.

٢ .مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج 4 :سنوات.
٣ .الفئــات املســتهدفة وعــدد املســتفيدين :ســكان البلــدة والقــرى
املجــاورة.
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التكلفة
التقديرية
/دوالر

١ .النتائج املتوقعة

0
املتوفر منها
٥ .املدخــات الرئيســية لتنفيــذ البرنامــج :مــدارس البلــدة،
املغتربــن مــن أهــل البلــدة.

القيمة املنشودة

٤ .مكونات البرنامج
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تدريب كادر طبي
لسيارة اإلسعاف

5,000

التكلفة االجمالية

65,000

املتوفر منها

وزارة
الصحة

إداري

0

٥ .املدخــات الرئيســية لتنفيــذ البرنامــج :املركــز الصحــي
كاريتــاس.

•اسم البرنامج :تفعيل املكتبة العامة
• رقم البرنامج.)SO/03( :

•اسم البرنامج :إنشاء ملعب رياضي تابع للبلدية
• رقم البرنامج.)SO/04( :

٤ .مكونات البرنامج

مقدمة
حتتــوي بلــدة الطيبــة علــى مكتبــة عامــة توجــد بالبلــدة
القدميــة إال أنهــا غيــر مفعلــة ،تســعى البلديــة إلــى
تفعيلهــا مــن خــال صيانــة املــكان وتعيــل دورهــا يف
البلــدة.

املكونات
بنية حتتية
وإنشاءات،
وتشمل:

١ .النتائج املتوقعة
املؤشر

القيمة احلالية

القيمة املنشودة

تطوير املكتبة
العامة

جيد

جيد جدا

التكلفة
التقديرية
/دوالر

اسم
الشريك

دوره
(إداري،
مالي،
وفني)

صيانة غرفة
املكتبة

3000

أبناء
البلدة
وزارة
الثقافة

مالي
إداري

بنــاء قــدرات وتطويــر مؤسســي (جتهيــزات ومســتلزمات ماديــة،
أنظمــة عمــل إداريــة وماليــة وغيرهــا ،تنميــة مــوارد بشــرية
وتدريــب) وتشــمل:

٢ .مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج :سنتان.
٣ .الفئــات املســتهدفة وعــدد املســتفيدين :ســكان البلــدة وطــاب
املــدارس.

تدريب فريق
لتفعيل املكتبة
التكلفة
االجمالية
املتوفر منها

1000

وزارة
الثقافة

إداري
ومالي

4000

٤ .مكونات البرنامج

مقدمة
تفتقــر بلــدة الطيبــة لوجــود ملعــب رياضــي ،وضمــن
أهــم أهــداف البلديــة واجتياجــات البلــدة إنشــاء ملعــب
رياضــي كمتنفــس للشــباب ممــا مــن شــأنه أن يخلــق بيئــة
إجتماعيــة ســليمة لتنميــة مهــارات الشــباب.

املكونات
بنية حتتية
وإنشاءات،
وتشمل:
انشاء ملعب
رياضي
ومجمع
ترويحي

١ .النتائج املتوقعة
املؤشر

القيمة احلالية

القيمة املنشودة

عدم وجود
ملعب
رياضي

ال يوجد

يوجد

200,000

وزارة
الشباب
والرياضة

مالي
إداري

بنــاء قــدرات وتطويــر مؤسســي (جتهيــزات ومســتلزمات ماديــة،
أنظمــة عمــل إداريــة وماليــة وغيرهــا ،تنميــة مــوارد بشــرية
وتدريــب) وتشــمل:

٢ .مدة التنفيذ املتوقعة للبرنامج :سنتان.
٣ .الفئات املستهدفة وعدد املستفيدين :سكان البلدة والشباب.

التكلفة
االجمالية
املتوفر منها

0

200,000
0

٥ .املدخــات الرئيســية لتنفيــذ البرنامــج :أرض إلنشــاء امللعــب
واملجمــع الترويحــي.

٥ .املدخــات الرئيســية لتنفيــذ البرنامــج :مكتبــة البلــدة القدميــة
يف الطيبــة ،ابنــاء و طــاب البلــدة
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التكلفة
التقديرية
/دوالر

اسم
الشريك

دوره
(إداري،
مالي،
وفني)
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خطط التنفيذ ،واملتابعة والتقييم

تصنيفه*

مضمون

محتمل

متمنى

األولى
2019

الثانية
2020

الثالثة
2021

*

توفير أدوات مساحة حديثة ملساح البلدية

IS/R/01

*

√

تدريب الطاقم الهندسي يف مجاالت تصميم
الطرق

IS/R/01

*

√

دراسات متعلقة بتصميم الطرق وحتضير
عطاءات املشاريع

IS/R/01

√

*

الرابعة
2022

تأهيل شوارع وزقاق البلدة القدمية

IS/R/01

√

√

√

إعادة تأهيل شبكة املياه الداخلية

IS/R/02

*

√

إنشاء خزان مياه للبلدة

IS/R/02

*

√

تدريب فني لصيانة وتشغيل وتوزيع املياه

IS/R/02

*

√

دراسة لتصميم خزان املياه وطرح عطاء املشروع

IS/R/02

*

شراء أرض القامة خزان املياه

IS/R/02

*
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√
√

مضمون

شق وتعبيد الشوارع ضمن مناطق التوسع
واالمتداد العمراني

IS/R/01

*

√

√

محتمل

شق طرق زراعية

IS/R/01

*

√

IS/WW/03

متمنى

صيانة الطرق الداخلية يف البلدة

IS/R/01

*

√

إنشاء قسم صيانة ملنظومة الصرف الصحي
مزود باالليات الالزمة وتوظيف موظفني صيانة.

األولى
2019

اسم املكون /املشروع

رقمه

إنشاء شبكة صرف صحي بطول  5كم

IS/WW/03

*

√
*

تعيني فني ملختبر محطة التنقية وتدريبه

IS/WW/03

*

توظيف عمال صيانة ملنظومة الصرف الصحي
وتدريبهم

IS/WW/03

*

√

دراسات تصميم توسعة شبكة الصرف الصحي
خلدمة وتغطية كامل البلدة

IS/WW/03

شراء سيارة اضافية جلمع النفايات
حمالت توعية حول احملافظة على بيئة نظيفة
للمواطنني

IS/HEW/04

توفير قسم صحة يف البلدبة وتعني موظفني
وتدريبهم يف املجال

IS/HEW/04

توسعة شبكة الضغط العالي يف املنطقة
الصناعية

IS/HEW/05

توسعة شبكة ملناطق التوسع العمراني

IS/HEW/05

رفع قوة الكهرباء يف املناطق التي تعاني من
ضعفها

IS/HEW/05
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*

√

*
*

√
√

*

√

*
*
*

√
√

√

IS/HEW/04

الثانية
2020

تصنيفه*

سنة التنفيذ

الثالثة
2021

1 .1تصنيف املشاريع

الرابعة
2022

اسم املكون /املشروع

رقمه

سنة التنفيذ

√
√
√

تصنيفه*
مضمون

محتمل

متمنى

األولى
2019

الثانية
2020

تطوير قطاع التعليم املهني

SO/01

الثالثة
2021

إنشاء مركز ثقايف يف البلدة

SO/01

الرابعة
2022

توصيل اخلدمات املختلفة للمنطقة الصناعية

EC/03

√

√

إنشاء ملعب رياضي ومجمع ترويحي

SO/04

*

إيجاد وحدة  GISبالبلدية بكافة مستلزماتها

GO/01

*

√

بناء قدرات موظفني

GO/01

*

√

*
*

√

√

√

√

√

√

*
*

√

*
*

فتح املجال امام االعتراضات من قبل املواطنني
ودراستها واتخاذ االجراءات الالزمة لتعديل
املخطط الهيكلي

√

√

√

√

إعادة تقسيم البلدية إليجاد اقسام مختلفة
ومتخصصة فيها :قسم الهندسة وقسم احملاسبة
وقسم الصحة وقسم نظم املعلومات اجلغرافية

√

تدريب موظفني البلدية ورفع قدراتهم

توفير سيارة إسعاف

SO/02

*

√

تدريب كادر طبي لسيارة اإلسعاف

SO/02

*

√
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مضمون

صيانة بركة سباحة بلدية الطيبة

EC/03

√

√

تدريب فريق لتفعيل املكتبة

SO/03

*

√

*

*

محتمل

إنشاء مسار سياحي يف البلدة

EC/02

متمنى

تأهيل كوادر بشرية للعمل يف مجال السياحة

EC/02

صيانة غرفة املكتبة

SO/03

*

√

√

GO/02

√

*

GO/03

√

*

GO/03

*
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األولى
2019

إنشاء متحف اثري يف البلدة وترميم االماكن
االثرية

EC/02

*

الثانية
2020

تنظيم ورشات عمل للمزارعني الستغالل املياه
املعاجلة يف ري األشجار

EC/01

*

اسم املكون /املشروع

رقمه

الثالثة
2021

تطوير أداء جمعية الطيبة الزراعية واجلمعية
التعاونية

EC/01

سنة التنفيذ

√
√

الرابعة
2022

اسم املكون /املشروع

رقمه

تصنيفه*

سنة التنفيذ

2 .2مصفوفة خطة التنفيذ الرباعية

املجال التنموي

اسم البرنامج

البيئة والبنى التحتية

صيانة وتعبيد الطرق

رقم مكون الرنامج/املشروع

التكلفة التقديرية $1000 X

األولى

الثانية

القسم الهندسي وقسم احملاسبة

بنية
حتتية
بنية
حتتية
-

-
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-
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1.25 1.25 1.25 1.25

-

دراسات متعلقة بتصميم الطرق وحتضير عطاءات
املشاريع

5

*

MDLF

فني ومالي

-

تدريب الطاقم الهندسي يف مجاالت تصميم الطرق

1.5

1.5

0

0

0

*

وزارة احلكم احمللي
نقابة املهندسني

إداري ومالي /إداري ومالي

MDLF

-

توفير أدوات مساحة حديثة ملساح البلدية

13

13

0

0

0

*

مالي

رواق

30

-

تأهيل شوارع وزقاق البلدة القدمية

20

0

0

20

0

*

مالي و فني

-

-

شق وتعبيد الشوارع ضمن مناطق التوسع واالمتداد
العمراني

180

180

0

0

0

*

-

وزارة احلكم احمللي

مالي

-

-

*

وزارة احلكم احمللي

مالي

-

تبرعات
أهالي
البلدة

*

مالي

-

الثالثة

مضمون

محتمل

اسم اجلهه

MDLF

دورها

قيمة
حدد بند قيمة
حدد اجلهة
املساهمة
املوازنة املساهمة

70

الرابعة

غير الهيئة احمللية/الشريك

10

1.25 1.25 1.25 1.25

الهيئة احمللية

غير الهيئة احمللية/الشريك

-

شق طرق زراعية

5

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــسم ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ــني

اجلهة املرشحة للتنفيذ

-

صيانة الطرق الداخلية يف البلدة

100

25

25

25

25

الصرف السنوي× 1000دوالر

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــمح ـ ــلي ـ ــة

متمنى

اسم مكون البرنامج /املشروع

خطة 2022-2019

تصنيف مكون
البرنامج/املشروع
حسب توفر
التمويل

اجلهة املرشحة لتمويل مكونات البرامج/املشاريع
املضمونة واحملتملة فقط

-

املجال التنموي

اسم البرنامج

رقم مكون الرنامج/املشروع

البيئة والبنى التحتية

مجلس اخلدمات املشترك
إلدارة الصرف الصحي

تطوير منظومة الصرف الصحي

-

-
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-

PWAسلطة املياه الفلسطينية
GIZ

-

دراسات تصميم توسعة شبكة الصرف الصحي خلدمة
وتغطية كامل البلدة
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*

إداري/مالي

-

2.5

0

2.5

0

0

توظيف عمال صيانة ملنظومة الصرف الصحي وتدريبهم

إداري  /إداري وفني

-

2.5

2.5

0

0

0

*

PWAسلطة املياه الفلسطينية
احتاد مزودي خدمات املياه والصرف الصحي

مالي

-

تعيني فني ملختبر محطة التنقية وتدريبه

4

4

0

0

0

*

مؤسسة Anera

مالي
إداري

-

إنشاء قسم صيانة ملنظومة الصرف الصحي مزود
باالليات الالزمة وتوظيف موظفني صيانة.

80

0

0

80

0

*

GIZ
PWA

مالي

-

إنشاء شبكة صرف صحي بطول  5كم

500

250

250

0

0

*

مؤسسة Anera

فني وإداري  /مالي

-

تدريب فني لصيانة وتشغيل وتوزيع املياه

1.5

0

0

0

1.5

*

مصلحة مياه محافظة القدس
GIZ

مالي /مالي
فني /إداري وفني

-

دراسة لتصميم خزان املياه وطرح عطاء املشروع

3

0

0

3

0

*

GIZ
اجلمعية املسيحية الدولية
مصلحة مياه محافظة القدس
مجموعة الهيدروجلني الفلسطينني

-

شراء أرض إلنشاء خزان املياه

60

0

0

0

60

*

اجلمعية املسيحية الدولية
GIZ

مالي وإداري /مالي

-

مالي /مالي /فني /إداري وفني

*

-

فني وإداري /مالي

-

حتسني شبكة املياه

التكلفة التقديرية $1000 X

اسم اجلهه

مصلحة مياه محافظة القدس
اجلمعية املسيحية الدولية
GIZ
GIZ
اجلمعية املسيحية الدولية
مصلحة مياه محافظة القدس
مجموعة الهيدروجلني الفلسطينني

دورها

قيمة
حدد بند قيمة
حدد اجلهة
املساهمة
املوازنة املساهمة

-

األولى

مضمون

محتمل

-

غير الهيئة احمللية/الشريك

-

إنشاء خزان مياه للبلدة

150

0

0

0

150

*

الصرف السنوي× 1000دوالر

الهيئة احمللية

غير الهيئة احمللية/الشريك

-

إعادة تأهيل شبكة املياه الداخلية

100

0

0

0

100

اسم مكون البرنامج /املشروع

خطة 2022-2019

اجلهة املرشحة للتنفيذ

تبرعات
تبرعات أهالي
أهالي
البلدة
البلدة

الثانية

متمنى

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــسم ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ــني

الثالثة

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــمح ـ ــلي ـ ــة

الرابعة

تصنيف مكون
البرنامج/املشروع
حسب توفر
التمويل

اجلهة املرشحة لتمويل مكونات البرامج/املشاريع
املضمونة واحملتملة فقط

-

50
60
-

املجال التنموي

اسم البرنامج

رقم مكون الرنامج/املشروع

البيئة والبنى التحتية

خلق بيئة صحية خالية من النفايات

املجموع اجلزئي

560.5 1693
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القسم الهندسي

حتسني شبكة الكهرباء

كهرباء
وإنارة

523

210.5

399
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-

استغالل وبناء وحدات طاقة شمسية

200

0

200

0

0

*

سلطة الطاقة
صندوق االستثمار (شركة مصادر)
شركة كهرباء محافظة القدس

إداري /فني ومالي
إداري وفني

30

رفع قوة الكهرباء يف املناطق التي تعاني من ضعفها

40

0

40

0

0

*

سلطة الطاقة
شركة كهرباء محافظة القدس

25

-

-

سلطة الطاقة
شركة كهرباء محافظة القدس

-

التكلفة التقديرية $1000 X

كهرباء
وإنارة

إداري ومالي /مالي /فني

سلطة الطاقة
شركة كهرباء محافظة القدس

-

األولى

-

إداري ومالي /مالي /فني

وزارة احلكم احمللي

-

الثانية

محتمل

-

إداري ومالي /مالي /فني

-

مجلس اخلدمات املشترك للنفايات

-

إداري

JICA

-

إداري /ومالي

10

توسعة شبكة ملناطق التوسع العمراني

10

10

0

0

0

*

مالي /مالي

رابطة أهالي
الطيبة يف
غواتيماال

توسعة شبكة الضغط العالي

60

0

0

0

60

*

*

وزارة احلكم احمللي
JICA

مالي /مالي

-

توفير قسم صحة يف البلدبة وتعني موظفني وتدريبهم يف
املجال

3

0

3

0

0

*

اسم اجلهه

وزارة احلكم احمللي
JICA
MDLF

دورها

قيمة
حدد بند قيمة
حدد اجلهة
املساهمة
املوازنة املساهمة

-

حمالت توعية حول احملافظة على بيئة نظيفة للمواطنني

2

2

0

0

0

*

غير الهيئة احمللية/الشريك

-

شراء سيارة اضافية جلمع النفايات

80

0

0

80

0

الصرف السنوي× 1000دوالر

الهيئة احمللية

غير الهيئة احمللية/الشريك

مالكني
األراضي
والعقارات

شراء سيارة لتنظيف اللشوارع جلمع النفايات

70

70

0

0

0

*

اسم مكون البرنامج /املشروع

خطة 2022-2019

اجلهة املرشحة للتنفيذ

مالكني
مالكني
األراضي األراضي
والعقارات والعقارات

الثالثة

متمنى

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــسم ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ــني

الرابعة

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــمح ـ ــلي ـ ــة

مضمون

تصنيف مكون
البرنامج/املشروع
حسب توفر
التمويل

اجلهة املرشحة لتمويل مكونات البرامج/املشاريع
املضمونة واحملتملة فقط

5
10
-

املجال التنموي

اسم البرنامج

رقم مكون الرنامج/املشروع

االهتمام باملجال الزراعي

*

*

مجال التنمية االقتصادية

*

صيانة بركة
سباحة البلدية

إنشاء مسار سياحي يف البلدة

2

0

0

1

1

*

توصيل اخلدمات املختلفة
للمنطقة الصناعية

50

0

0

25

25

صيانة البركة أعمال ميكانيكة وانشائية

23

23

0

0

0

92

0

6.5

47

38.5

املجموع اجلزئي
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*

*

القسم
الهندسي

تأهيل كوادر بشرية للعمل يف مجال السياحة

2

0

0

2

0

*

القسم الهندسي
وشركات البنية
التحتية

تطوير املجال
تطوير القطاع
السياحي يف البلدة
الصناعي يف البلدة

التكلفة التقديرية $1000 X

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

مضمون

محتمل

متمنى

إنشاء متحف اثري يف البلدة

25

0

0

12.5 12.5

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــسم ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ــني

جمعيات الطيبة الزراعية

تنظيم ورشات عمل للمزارعني الستغالل املياه املعاجلة يف
ري األشجار

3

0

1.5

1.5

0

الصرف السنوي× 1000دوالر

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــمح ـ ــلي ـ ــة

اجلهة املرشحة للتنفيذ

القسم الهندسي

تطوير اداء جمعية الطيبة الزراعية واجلمعية التعاونية

10

0

5

5

0

اسم مكون البرنامج /املشروع

خطة 2022-2019

تصنيف مكون
البرنامج/املشروع
حسب توفر
التمويل

اجلهة املرشحة لتمويل مكونات البرامج/املشاريع
املضمونة واحملتملة فقط

الهيئة احمللية

غير الهيئة احمللية/الشريك
اسم اجلهه

كاريتاس
احتاد جلان العمل الزراعي
وزارة الزراعة

دورها

قيمة
حدد بند قيمة
حدد اجلهة
املساهمة
املوازنة املساهمة

إداري ومالي /وفني  -إداري
ومالي /وفني

-

-

-

-

فني ومالي

-

-

-

-

مالي وإداري

-

-

تبرعات من
أهالي البلدة

20

مالي وإداري

السياحة

2

-

-

إداري وفني ومالي

-

-

-

-

سلطة املياه الفلسطينية
وزارة الزراعة
وزارة السياحة واآلثار
صندوق تطوير وإقراض البلديات
وزارة السياحة واآلثار
وزارة السياحة اآلثار

غير الهيئة احمللية/الشريك

اصحاب رؤوس االموال واملصانع
شركات البنية التحتية مثل مصلحة املياه والكهرباء
واالتصاالت
GIZ
وزارة احلكم احمللي
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فني وإداري

-

-

-

-

مالي

مشاريع

9

GIZ

14

املجال التنموي

اسم البرنامج

مجال التنمية االجتماعية

تطويرقطاع تطوير القطاع
انشاء ملعب
تفعيل املكتبة
التعليم والثقافة الصحي يف
رياضي ومجمع
العامة
البلدة
ترويحي
يف البلدة

رقم مكون الرنامج/املشروع

SO/01
SO/02
SO/03
SO/04
||64

التكلفة التقديرية $1000 X

املجموع اجلزئي

األولى

انشاء ملعب رياضي ومجمع ترويحي

الثانية

تدريب فريق لتفعيل املكتبة

الثالثة

صيانة غرفة املكتبة

الرابعة

توفير سيارة إسعاف

200

0

0

0

200

5

0

0

0

5

*

60

0

0

0

60

*

اجلهة املرشحة للتنفيذ

*
*
قسم الصحة

تدريب كادر طبي لسيارة اإلسعاف

80

0

30

25

الصرف السنوي× 1000دوالر

مضمون

تطوير قطاع التعليم املهني

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــسم ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ــني

25

خطة 2022-2019

محتمل

إنشاء مركز ثقايف يف البلدة

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــمح ـ ــلي ـ ــة

متمنى

اسم مكون البرنامج /املشروع

تصنيف مكون
البرنامج/املشروع
حسب توفر
التمويل

اجلهة املرشحة لتمويل مكونات البرامج/املشاريع
املضمونة واحملتملة فقط

الهيئة احمللية

غير الهيئة احمللية/الشريك
دورها

اسم اجلهه

غير الهيئة احمللية/الشريك

قيمة
حدد بند قيمة
حدد اجلهة
املساهمة
املوازنة املساهمة

وزارة الثقافة

مالي وإداري

-

-

-

-

مؤسسات مانحة

إداري وفني ومالي

-

-

-

-

إداري
مالي

وزارة الصحة
أبناء البلدة املغتربني
وزارة الصحة

-

-

-

-

مالي وإداري

3

0

1.5

1.5

0

*

وزارة الثقافة

مالي وإداري

-

-

-

-

1

0

1

0

0

*

وزارة الثقافة
مؤسسة سراج

مالي وإداري /مالي وإداري

-

-

-

-

200

0

200

0

0

*

وزارة الشباب والرياضة

مالي وفني

-

-

وزارة
الشباب
والرياضة

200

549

0

26.5 232.5

290
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املجال التنموي

اسم البرنامج

رقم مكون الرنامج/املشروع

تعديل املخطط
الهيكلي

اإلدارة واحلكم الرشيد

تسمية وترقيم شوارع بلدة
الطيبة

GO\01
GO/02

التكلفة التقديرية $1000 X

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

تطوير الهيكلية
الداخلية والواقع
املؤسسي يف البلدية

GO/03

املجموع اجلزئي

20

20

0

0

0

5

5

0

0

0

52

30

22

0

0

مضمون

تدريب موظفني البلدية ورفع قدراتهم

10

5

5

0

0

*

*

*

الهيئة اإلدارية للبلدية

إعادة تقسيم البلدية إليجاد اقسام مختلفة
ومتخصصة فيها :قسم الهندسة وقسم احملاسبة
وقسم الصحة وقسم نظم املعلومات اجلغرافية

2

0

2

0

0

*

القسم الهندسي

فتح املجال امام االعتراضات من قبل املواطنني
ودراستها واتخاذ االجراءات الالزمة للتعديل

15

0

15

0

0

الصرف السنوي× 1000دوالر

محتمل

بناء قدرات موظفني

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــسم ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ــني

*

خطة 2022-2019

اجلهة املرشحة للتنفيذ

القسم الهندسي

إيجاد وحدة  GISبالبلدية بكافة مستلزماتها

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــمح ـ ــلي ـ ــة

متمنى

اسم مكون البرنامج /املشروع

تصنيف مكون
البرنامج/املشروع
حسب توفر
التمويل

اجلهة املرشحة لتمويل مكونات البرامج/املشاريع
املضمونة واحملتملة فقط

الهيئة احمللية

غير الهيئة احمللية/الشريك
اسم اجلهه

وزارة احلكم احمللي
GIZ

دورها

املجموع الكلي (متمناة)  -دوالر أمريكي
املجموع الكلي للخطة التنموية (محتمل  +مضمون +متمنى)  -دوالر
أمريكي
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قيمة
حدد بند قيمة
حدد اجلهة
املساهمة
املوازنة املساهمة

فني ومالي /فني

مالي

البلدية

إداري وفني

وزارة احلكم احمللي

-

-

-

-

-

-

-

-

صندوق تطوير وإقراض البلديات
تبرعات داخلية من مواطنني البلدة

إداري ومالي وفني /مالي

-

-

-

-

صندوق تطوير وإقراض البلديات

مالي وإداري

-

-

-

-

املجموع الكلي
املجموع الكلي (محتمل  +مضمون)  -دوالر أمريكي

غير الهيئة احمللية/الشريك

1,781,500
627,500
2,406,000
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اخلطة التنموية احمللية االسرتاتيجية

لبـــلــــــــــدة الطيــــــبــــــــــــة
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ةا

بل ـ ـ ـ ــدية الط ـ ـ ـ ــيبة
TAYBEH MUNICIPALITY
رام اهلل Ramallah
هاتف+972 2 289 8436 :
فاكس+972 2 289 8616 :
البريد اإللكترونيinfo@taybehmunicipality.ps :

2022 - 2019

