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مت �إعداد الإطار التنموي اال�سرتاتيجي ملدينة يطا من خالل امل�شاركة املجتمعية من ممثلي جلان العمل املختلفة وال ي�سعنا هنا
�سوى �أن نتقدم بال�شكر اجلزيل لكل من �شارك يف هذا اجلهد يف مراحل تطوير الإطار التنموي اال�سرتاتيجي كافة  ،وفيما يلي
�أ�سماء امل�شاركني:
الرقم

اال�سم

ا�سم اللجنة

1

زهران خليل �أبوقبيطة

2

م� .إبراهيم ال�شام�سطي مدير امل�شروع

رئي�س جلنة اجلهات املعنية

ا�سم امل�ؤ�س�سة

امل�سمى الوظيفي

بلدية يطا

رئي�س البلدية

دائرة التخطيط وامل�شاريع

مدير الدائرة

3

نا�صر ربعي

من�سق جلنة اجلهات املعنية

بلدية يطا

مدير البلدية

4

�سمري �أبو قبيطة

جلنة اجلهات املعنية

SELCO

مدير فرع يطا

5

م� .إبراهيم �أبو ح�سان

جلنة اجلهات املعنية

الدفاع املدين

مدير مكتب يطا

6

د� .أحمد احلبور

جلنة اجلهات املعنية

جمعية يطا اخلريية

رئي�س اجلمعية

7

�إبراهيم عائ�ش قرعي�ش جلنة اجلهات املعنية

مديرية الرتبية والتعليم  /جنوب اخلليل

رئي�س التخطيط

8

ماجد حممد جرادات

جلنة اجلهات املعنية

مديرية ال�ش�ؤون االجتماعية

مدير املديرية

9

يو�سف حممد العي�سة

جلنة اجلهات املعنية

مديرية العمل

مدير املديرية

10

حممد عمر �أبو �صبحة

جلنة اجلهات املعنية

م�ست�شفى يطا

املدير الإداري

11

م .يو�سف الهلي�س

جلنة اجلهات املعنية

مكتب الزراعة

م�سئول وحدة يطا

12

طالل �إبراهيم الهريني

جلنة اجلهات املعنية

مكتب �ش�ؤون الع�شائر – بلدية يطا مدير املكتب

13

�صربي عي�سى �أبوعرام

جلنة اجلهات املعنية

رئي�س النادي

14

د .يا�سر �أبو حتفة

من�سق جلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي بلدية يطا

15

خالد ال�شام�سطي

جلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي

بلدية يطا

رئي�س ق�سم املوارد الب�شرية

16

رائد �أبو �صبحة

جلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي

بلدية يطا

رئي�س ق�سم ال�صحة واحلركة

17

طالب النجار

جلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي

بلدية يطا

مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية

18

عبد الكرمي �شريتح

جلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي

بلدية يطا

مدير مكتب الرئي�س

19

عمر الهدار

جلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي

بلدية يطا

املحا�سب

20

م .جربائيل �أبوعرام

جلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي

بلدية يطا

رئي�س ق�سم تنفيذ امل�شاريع

21

م .حممد خليل خمامرة جلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي

بلدية يطا

وحدة التنمية والعالقات العامة

22

حممد �أبو عليان

جلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي

بلدية يطا

رئي�س ق�سم املياه

23

حنان مو�سى �سمري

جلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي

تربية اجلنوب

ق�سم الإدارات

24

�صالح �أبو ح�سان

جلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي

جامعة القد�س املفتوحة

مدر�س

25

م  .حممد هديب

جلنة البنية التحتية

بلدية يطا

مدير دائرة الهند�سة

26

م .كمال �أبومل�ش

جلنة البنية التحتية

مكتب الإبداع

مهند�س

27

م� .إياد حماد

من�سق جلنة التخطيط والتنظيم

بلدية يطا

ق�سم الدرا�سات والتخطيط

28

طلب اعطية

جلنة التخطيط والتنظيم

بلدية يطا

�شعبة امل�ساحة

29

�أنور النواجعة

جلنة التخطيط والتنظيم

ع�ضو بلدية

رجل اعمال

30

احلاج جربيل اجلبور

جلنة الرتبية والتعليم

الرتبية والتعليم

ع�ضو بلدية �سابق

31

انت�صار عمر �أبو �صبحة

جلنة الرتبية والتعليم

مدر�سة تلة ال�صمود

مديرة

نادي �شباب يطا

املدير املايل

3

الرقم

اال�سم

ا�سم امل�ؤ�س�سة

ا�سم اللجنة

امل�سمى الوظيفي

32

�سمري �سليمان �أبوعلي

جلنة التنمية االقت�صادية

�إحتاد عمال اجلنوب

�أمني ال�صندوق

33

مو�سى علي عبد داوود

جلنة التنمية االقت�صادية

قطاع خا�ص

رجل �أعمال وع�ضو بلدية �سابق

34

�إبراهيم خليل الهريني

جلنة التنمية االقت�صادية

مديرية الزراعة

موظف

35

�أحمد مو�سى حريزات

جلنة التنمية االقت�صادية

من�شار حجر

مدير �شركة وع�ضو بلدية �سابق

36

�إبراهيم خليل �أبو حميد جلنة املر�أة والطفل وال�شباب

نادي �شباب يطا

�أمني ال�صندوق وع�ضو بلدية �سابق

37

عي�سى �أبو الدب�س

جلنة املر�أة والطفل وال�شباب

نادي �شباب يطا

نائب الرئي�س

38

م .خليل �أبوعرام

جلنة املياه وال�صرف ال�صحي

بلدية يطا

مهند�س م�شرف

39

حممد الهلي�س

جلنة املياه وال�صرف ال�صحي

بلدية يطا

ع�ضو بلدية �سابق

40

وائل �شريتح

جلنة املياه وال�صرف ال�صحي

مقاوالت

مدير �شركة

14

د .م�صطفى اجلندي

جلنة ال�صحة والبيئة

عيادة بيطرية

�صاحب العيادة

42

د� .أحمد مو�سى اعطية

جلنة ال�صحة والبيئة

عيادة خا�صة

ع�ضو بلدية  /نائب الرئي�س

43

حممد عي�سى مغنميني

جلنة ال�صحة والبيئة

جمعية اجلنوب لرعاية املعاقني

املدير الإداري

44

نبيل �أبو قبيطة

جلنة الأمن والتهديدات

الأمن الوقائي

�ضابط متقاعد

45

ال�شيخ ح�سني �إ�سماعيل

جلنة الأمن والتهديدات

بلدية يطا

النائب ال�سابق لرئي�س البلدية
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التعريفات وامل�صطلحات
الرقم امل�صطلح
1

الإطار التنموي اال�سرتاتيجي

2

م�سح املجتمع املحلي

3

الر�ؤية التنموية

4

الأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية

5

اخلطة املتكاملة للتنمية املجتمعية

6

خطط اال�ستثمار

7

اجلهات املعن ّية

8

جلنة اجلهات املعنية

9

الق�ضايا التنموية

10

حتليل الق�ضايا التنموية

11

حتليل الأهداف اال�سرتاتيجية

12

ال�سياق الإقليمي

13

جلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي

14

اللجان الفنية

التعريف
املنهجية العامة التي تر�سم مالمح/اجتاهات اخلطط التنموية اال�سرتاتيجية للمجتمع
ب�شكل متكامل ومرتابط.
جمع وت�صنيف املعلومات وامل�ؤ�شرات التنموية التي تخ�ص املجتمعات املحلية يف جميع النواحي.
�صورة امل�ستقبل الذي تطمح املدينة /البلدة للو�صول �إليها خالل فرتة حمددة من الزمن،
غالب ًا متتد �إىل � 15-20سنة.
الأهداف التنموية اال�سرتاتيجية التي تخدم �أكرث من جمال تنموي يف الوقت ذاته وتكون
ذات �أولوية جمتمعية عالية.
خطة ا�سرتاتيجية ُتنموية تبنى وفق الر�ؤية التنموية والأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية
للمجتمع ،وهي خطة عمل متو�سطة املدى (� 4سنوات) وتت�ضمن الأهداف املحددة
وجماالت العمل واملبادرات التنموية والنتائج وامل�ؤ�شرات.
خطط ق�صرية املدى (�سنة – �سنتني) تنبثق عن اخلطة املتكاملة للتنمية املجتمعية املحلية
وحتتوي على م�شاريع تنموية حمددة حيث تقوم امل�ؤ�س�سات املجتمعية بتطويرها �إما ب�شكل فردي �أو
جماعي وتتوىل هذه امل�ؤ�س�سات م�س�ؤولية تنفيذها ومتابعتها وتقييمها بالتعاون مع الهيئة املحلية.
اجلهات التي متثل املجتمع املحلي يف عملية التنمية املجتمعية املحلية ،والتي ميكن �أن تت�أثر �أو ت�ؤثر �إيجاباً
�أو ً
�سلبا يف عملية التنمية املجتمعية وت�شمل :ممثلي القطاع العام ،ممثلي القطاع اخلا�ص ،م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين مثل اجلمعيات والنوادي الن�سوية ،امل�ؤ�س�سات والنوادي ال�شبابية ،امل�ؤ�س�سات اخلريية
والثقافية ،ممثلني عن فئات الأطفال وكبار ال�سن والأحياء امله ّم�شة ،ال�شخ�صيات االعتبارية ،الخ.
جلنة م�شكلة من ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات املمثلة للجهات املعنية امل�شاركة يف عملية التخطيط
التنموي اال�سرتاتيجي.
تُعرب الق�ضايا التنموية غالب ًا عن امل�شاكل التي حت ّد من تنمية املجتمع حيث تعك�س جوانب
ال�ضعف �أو املع ّوقات التي تعاين منها جماالت العمل التنموي املختلفة وقد تعرب عن جوانب
�إيجابية ونقاط قوة ميكن تطويرها والبناء عليها ،وميكن اعتبار الق�ضايا التنموية مبثابة
خطوط التوجيه لعملية التخطيط التنموي وعليها تبنى الأهداف التنموية للمجتمع.
حتديد جذور الق�ضايا (الأ�سباب الرئي�سية والفرعية لكل ق�ضية من الق�ضايا) ،وكذلك
حتديد الآثار الناجمة عن وجود هذه الق�ضايا ،وي�ساعد حتليل الق�ضايا التنموية على فهم
الق�ضايا ب�شكل �أعمق مما مي ّكن من حتديد ما ميكن عمله ملعاجلتها والتغلب على �أ�سبابها.
يتم حتليل الأهداف اال�سرتاتيجية من خالل مقابلتها مع الق�ضايا التنموية وحتديد
جمموعة املبادرات والو�سائل التي ت�ؤدي �إىل حتقيق الهدف التنموي ،وكذلك حتديد
الغايات العامة التي ت�ساهم الأهداف يف حتقيقها.
و�صف للمحددات والفر�ص واملنطلقات الناجتة عن تفاعل عنا�صر خمتلفة جغرافية واجتماعية
واقت�صادية بني البلدات املتجاورة جغرافي ًا والتي ميكن �أن جتمعها م�صالح م�شرتكة.
جمموعة من ممثلي اجلهات املعنية م�س�ؤولون عن �إدارة عملية تطوير الإطار التنموي
اال�سرتاتيجي وامل�شاركة بها.
جمموعات عمل متخ�ص�صة تكون ع�ضويتها من متخ�ص�صني من �أبناء املجتمع يف جماالت
معينة مثل ال�صحة �أو البنية التحتية الخ ،....وتكون م�شاركتها يف عملية التخطيط م�شاركة
فنية (حتليل ،اقرتاح وتو�صيف املبادرات التطويرية)

7

الرقم امل�صطلح
15

فريق اخلرباء

16

الباحثون

17

املدينة

18

مدير امل�شروع
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التعريف
جمموعة من املتخ�ص�صني يف املجاالت التنموية املختلفة يتم اال�ستعانة بهم يف تقدمي
الدعم الفني وتوجيه عملية التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي
جمموعة من الأ�شخا�ص تعمل على جمع املعلومات وامل�ؤ�شرات اخلا�صة بالقطاعات التنموية
املختلفة من م�صادرها الأولية والثانوية وفق الآلية املعتمدة.
احلدود التنظيمية للتجمع ال�سكاين ح�سب اخلارطة الهيكلية وال ت�شمل القرى والتجمعات
ال�سكانية املحيطة
�أحد موظفي الهيئة املحلية املكلف لإدارة امل�شروع من طرف البلدية  ،يتمتع ب�شخ�صية
قيادية اجتماعية مرنة ومبهارات ات�صال متميزة وخربة كافية يف �إدارة امل�شاريع و�إدارة
االجتماعات وور�ش العمل .ي�شارك اللجان وامل�ست�شارين يف التخطيط ويعمل على متابعة
وتقييم التقدم يف �إجناز امل�شروع وعمل تو�صيات بالإجراءات الت�صحيحية الالزمة
ومناق�شتها مع امل�ست�شارين .وي�ضمن قيام اللجان املختلفة مبراجعة الوثائق واخلطط
والتقارير املقدمة له من �أطراف امل�شروع يف الوقت املحدد والت�شاور مع جلنة اجلهات
املعنية،وكل ما يلزم للإ�شراف على تنفيذ امل�شروع و�إجنازه بنجاح.

املقدمة
مت �إعداد الإطار التنموي اال�ســرتاتيجي ملدينة يطا من خالل برنامج الإ�صالح الدميقراطي املحلي «توا�صل» لتطوير املجتمعــات
املحلية الفل�سـطينية ،وبتمويل من الوكـالة الأمريكـية للتنمية الدولية  USAIDوتنفيذ م�ؤ�سـ�سة �أل  CHFبالت�شاور والتن�سيق مع
وزارة احلكم املحلي ،وقد قدمت �شركة النخبة لال�ست�شارات الإدارية الدعم الفني وامل�ساعدة اال�ست�شارية للجان العمل خالل
مراحل �إعداد الإطار التنموي اال�سرتاتيجي كافة.
اعتمد العمل يف �إعداد الإطار التنموي ليطا على تفعيل مبد�أ امل�شاركة املجتمعية الفاعلة من املواطنني والهيئات املح ّلية ومن
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف املدينة .وقد مت هذا اجلهد ا�ستناد ًا �إىل منهجية التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي التي مت تطويرها
من قبل �شركة النخبة لال�ست�شارات الإدارية �ضمن م�شروع تطوير الإطار التنموي اال�سرتاتيجي وفق ًا ل�سيا�سة وزارة احلكم املحلي.
وتق ّدم هذه الوثيقة الإطار التنموي الإ�سرتاتيجي ملدينة يطا لل�ستة ع�شر عام ًا القادمة ،فهي تطرح ّ
ملخ�ص ًا حتليلي ًا لواقع املدينة،
كما تعر�ض الر�ؤية التنموية امل�شرتكة التي مت االتفاق عليها ،ومن ثم تبينّ الق�ضايا التنموية التي مت حتديدها وحتليلها ،والأهداف
اال�سرتاتيجية العامة التي تعمل على حتقيق الر�ؤية التنموية للمدينة ،وكذلك الأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية التي مت ا�شتقاقها
وفق ًا ملنهجية حتديد الأولويات.
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كلمة رئي�س البلدية
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وال�صالة و ال�سالم على ر�سول اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم  ،وبعد ،،،
ت�أتي هذه الوثيقة لت�ضع �أُطر العمل التنموي امل�ستقبلي ملدينة يطا لل�ستة ع�شر ( )16عام ًا القادمة ،وقد حر�صنا منذ اليوم
الأول لت�سلمنا مقاليد بلدية يطا على ا�ستئناف �أعمال الإطار التنموي اال�سرتاتيجي ،و�إميان ًا منا مببادئ احلكم الر�شيد وتعزيز
الدميقراطية وبوثيقة احلكومة الثالثة ع�شرة لدولة الدكتور �سالم فيا�ض ،والتي تهدف �إىل �إنهاء االحتالل و�إقامة الدولة الع�صرية
الدميقراطية ،باركنا �أعمال اللجان حتى جاءت هذه الوثيقة كنتاج جلهد دءوب مبني على م�شاركة جمتمعية عري�ضة من �أبناء
يطا ،والذين قاموا بدرا�سة واقع مدينتهم من كافة النواحي ،وحددوا م�شاكلهم وق�ضاياهم التنموية وو�ضعوا ر�ؤيتهم ملا يطمحون
�أن يروا عليه مدينتهم يف امل�ستقبل ومبا يليق بقد�سية احتياجاتهم و�آمالهم نحو م�ستقبل �أف�ضل.
يعترب م�شروع التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي جتربة ريادية يف تاريخ املدينة التي ُو�ضعت يف زاوية التهمي�ش واجلمود لعقود طويلة
واقت�صر التخطيط فيها على املوظف العام دون �أن يكون للمكلفني من املواطنني �أي دور يف حتديد احتياجاتهم ،وجاء هذا امل�شروع
لري�سخ مبد�أ ال�شراكة املجتمعية يف كل مراحله ،بحيث ا�شرتكت كل اجلهات املعنية بعملية التنمية يف حتديد الق�ضايا التنموية
والأهداف اال�سرتاتيجية و�أولويات املبادرات التي تالم�س احتياجات وتطلعات اجلميع ،وت�شكل مرجعية �شرعية للمجتمع وعنوان ًا
للحكومة واملانحني م�ستقب ًال.
ومن �أجل حتقيق النمو والتقدم وال�سري يف االجتاه ال�صحيح ،مت اعتماد منهجية علمية حديثة يف التخطيط اال�سرتاتيجي ،و�أدوات
ع�صرية يف تقدمي الدعم الفني والإداري للطاقم الذي �صاغ اخلطة التنموية ملدينة يطا ،واملتمثلة بالتحليل اال�سرتاتيجي يف
كافة مراحل اخلطة ابتدا ًء بتحليل البيئة الداخلية والوقوف على نقاط القوة لتعزيزها ومعاجلة مكامن ال�ضعف ودرا�سة البيئة
اخلارجية القتنا�ص الفر�ص املتاحة وجتنب التهديدات واملخاطر املحتملة .ولأننا يف هذه املدينة نعاين من �شح املوارد املادية،
ف�إننا ال نخفي �أن بع�ض ا�سرتاجتياتنا اعتمدت على م�صادر متويل خارجي ،ولهذا جاءت املرحلة التا�سعة (قبل الأخرية) من
مراحل تطوير الإطار التنموي حتت عنوان :جتنيد الأموال من �أجل البحث عن كل امل�صادر املتاحة لتنفيذ م�شاريع تطوير وحت�سني
اخلدمات املقدمة للمواطنني.
وت�أكيد ًا على بناء م�ؤ�س�سات فاعلة وم�ؤثرة ا�شتمل العمل على �صياغة �إطار تنموي ا�سرتاتيجي �شامل لكل القطاعات واجلهات
املت�أثرة �سلب ًا �أو �إيجاب ًا بعملية التنمية ومت الرتكيز على اخلطة التنموية اال�سرتاتيجية لبلدية يطا من خالل ما تقدمه من خدمات
للمواطنني.
�أخري ًا ن�شكر �شركاءنا يف هذا امل�شروع  -م�ؤ�س�سة الـ  CHFالدولية التي قدمت لنا فر�ص ًة ذهبية قد ال تتكرر من �أجل النهو�ض
باملدينة وتطويرها من خالل التخطيط مل�ستقبل �سكانها ،ولكل من �ساهم يف �إعداد و�صياغة و�إخراج هذه اخلطة ..حتية واحرتام.
ّ
و�سن�سخر كل الطاقات املمكنة لتنفيذ
ونعدكم �أيها الأحبة �أننا �سنعمل بروح الفريق الواحد من �أجل حتقيق ر�ؤية ور�سالة مدينة يطا
مبادراتها وحتقيق احتياجاتها التنموية واخلدماتية.
رئي�س البلدية
زهران �أبو قبيطة
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هدف الوثيقة
تهدف هذه الوثيقة �إىل عر�ض الإطار التنموي اال�سرتاتيجي الذي يحدد جماالت العمل التنموي لالنتقال من الو�ضع احلايل
و�صو ًال �إىل الو�ضع امل�أمول والذي متثله الر�ؤية التنموية املجتمعية امل�شرتكة للمدينة لل�ستة ع�شر ( )16عام ًا القادمة .ويحدد الإطار
واملوحد من �أبناء املدينة لتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية ذات الأولوية والتي يتم
التنموي اال�سرتاتيجي �أ�س�س العمل امل�شرتك
ّ
جت�سيدها من خالل خطط تنموية ا�سرتاتيجية متعاقبة تغطي فرتات زمنية مدتها �أربع �سنوات والتي ت�ساهم  -يف حال حتقيقها
 -يف نقل املدينة خطوات نحو واقع �أف�ضل حتى الو�صول �إىل حتقيق الر�ؤية التنموية امل�ستقبلية للمدينة.

منهجية العمل
اتّبع يف تنفيذ منهجية �إعداد الإطار التنموي اال�سرتاتيجي املراحل والأدوات والآليات الواردة يف دليل التخطيط التنموي
اال�سرتاتيجي الذي اعتمدته وزارة احلكم املح ّلي ،وقد مت يف بداية العمل اال�ستعانة بدعم ف ّني من جهة ا�ست�شارية حم ّلية ،حيث
مت عمل لقاء جمتمعي مع �أهايل املدينة وم�ؤ�س�ساتها للتعريف بامل�شروع و�أهدافه وخمرجاته وقد انبثق عن هذا اللقاء ت�شكيل جلنة
اجلهات املعنية وجلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي للمدينة.
كما مت من خالل فريق الباحثني �إعداد م�سح للمجتمع املح ّلي من خالل جمع املعلومات والبيانات عن كافة املحاور واجلوانب
التنموية يف يطا والتي عك�ست واقع املدينة ،وحددت موارد و�إمكانات املجتمع املختلفة ،وقد رافق هذا العمل عقد ور�ش عمل
تدريبية لتدريب �أع�ضاء ومن�سقي اللجان على املنهجية والأدوات امل�ستخدمة ،وتعريف وتو�ضيح الأدوار املختلفة ،وقد مت يف
يطا حتديد جمموعة من املحاور التنموية وه ــي )1 :حمور البنية التحتية (التخطيط والتنظيم ،املياه ،الكهرباء ،الطرق)،
 )2حمورالبيئة العامة )3 ،حمور التنمية الإجتماعية (ال�صحة ،التعليم ،املر�أة وال�شباب والريا�ضة)  )4حمور الإقت�صاد
املحلي )5 ،حمور الأمن وال�سالمة العامة.
وقد مت ت�شكيل جمموعة من اللجان املتخ�ص�صة ،بح�سب املحاور التنموية التي مت حتديدها ،حيث قامت هذه اللجان بت�شخي�ص
الو�ضع القائم والتحليل اال�سرتاتيجي لكل حمور تنموي وحتديد نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص والتهديدات يف املحور ،كما مت حتديد
وحتليل اجلهات املعنية وحتديد ت�أثريها وطرق �إ�شراكها يف العملية التنموية .وبناء على ذلك مت �إعداد درا�سة ت�شخي�صية تف�صيلية
جلميع املحاور التنموية يف املدينة ،ا�ستناد ًا �إىل خمرجات عملية التحليل اال�سرتاتيجي التي قامت بها اللجان املتخ�ص�صة ،و�إىل
البيانات الإح�صائية والتقارير الر�سمية.
بعد ذلك مت  -من خالل ور�شة عمل جمعت جلنة اجلهات املعنية وجلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي  -و�ضع الر�ؤية التنموية
امل�شرتكة للمدينة ،والتي اعتمد يف و�ضعها على املنطلقات واملق ّومات املح ّلية للمدينة مع الأخذ بعني االعتبار ال�سياق الإقليمي
والوطني وتطلعات �أهايل يطا وطموحهم يف م�ستقبل �أف�ضل ملدينتهم.
بعد حتديد الر�ؤية التنموية امل�شرتكة ملدينة يطا ،مت  -من خالل ور�ش عمل وجل�سات ع�صف ذهني �ضمت جلنة الإطار التنموي
اال�سرتاتيجي واللجان الفنية  -حتديد وحتليل الق�ضايا التنموية يف كل حمور من املحاور التنموية وحتديد �أ�سباب وجذور هذه
الق�ضايا وت�أثريها .وانطالق ًا من الق�ضايا التنموية والر�ؤية التنموية ليطا مت حتديد الأهداف الإ�سرتاتيجية العامة التي ت�ش ّكل �إطار
العمل التنموي لتحقيق ر�ؤية املدينة لل�ستة ع�شر ( )16عام ًا القادمة .كما مت حتديد جماالت العمل التنموي واملخرجات الرئي�سية
التي �سيتم العمل على حتقيقها خالل الفرتة التي يغطيها الإطار التنموي اال�سرتاتيجي.
وحيث �إن امل�صادر والإمكانيات املتاحة للمدينة تظل حمدودة مقابل االحتياجات التنموية احلالية وامل�ستقبلية فقد مت حتديد
�أولويات العمل التنموي والأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية با�ستخدام �آلية تقييم مت ت�صميمها لهذا الغر�ض حيث راعت الآلية
العديد من املعايري املهمة يف حتديد الأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية التي �ست�ش ّكل �أولويات العمل التنموي يف ال�سنوات الأربع
القادمة .ومن هذه املعايري التي ت�ضمنتها �أداة التقييم :الدرجة التي يتقاطع فيها حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي مع �أكرث من قطاع
تنموي ،وكذلك درجة توافق هذا الهدف مع الر�ؤية التنموية التي مت و�ضعها للمدينة ،والدرجة التي يعتمد فيها العمل على حتقيق
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الهدف على ال�شراكة بني القطاعات املختلفة من عام وخا�ص و�أهلي ،وغري ذلك من املعايري.
و�ست�ستخدم هذه الأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية الناجتة يف بناء �أول خطة ا�سرتاتيجية تنموية متكاملة ليطا مدتها �أربع �سنوات
تت�ض ّمن املبادرات التطويرية وم�ؤ�شرات الأداء الالزمة ملتابعة التنفيذ .وتنبثق عن هذه اخلطط التنموية لأربع �سنوات خطط
ا�ستثمارية يف املجاالت التنموية الرئي�سية التي مت حتديدها ،وبحيث تقوم م�ؤ�س�سات املجتمع ،كل ح�سب اخت�صا�صه ،جمتمعة �أو
منفردة ب�إعداد هذه اخلطط اال�ستثمارية ملدة �سنتني لكل خطة.
�إطار تنموي ا�سرتاتيجي

خطط متكاملة للتنمية املجتمعية

خطط ا�ستثمار قطاعية

(� 16سنة)

(� 4سنوات)

(�سنة � -سنتني)

وكما ذكر �سابق ًا،ف�إن تنفيذ اخلطة املتكاملة للتنمية املجتمعية يتط ّلب ترجمة املبادرات التنموية الواردة فيها �إىل م�شاريع حمددة
تقوم م�ؤ�س�سات املجتمع بتبنيها وت�ضمينها يف خطط ا�ستثمار ق�صرية املدى ترتاوح مدتها من �سنة �إىل �سنتني ،ويتم تنفيذها من
خالل �إطار وا�ضح لل�شراكة يح ّدد الأدوار وامل�س�ؤوليات و�آليات املتابعة والتقييم.

ملحة عن يطا

تعد مدينة يطا ثاين �أكرب مدن حمافظة اخلليل من حيث عدد ال�سكان وامل�ساحة� ،إذ ت�ش ّكل حوايل  % 25من امل�ساحة الكلية
للمحافظة ،وهي تقع �إىل اجلنوب من مدينة اخلليل ،على بعد  12كم منها .يحدها من ال�شرق قرية زيف وقرية خلة املية ،ومن
ال�شمال قرية احليلة وجتمع واد ال�سادة وقرية الريحية وخميم الفوار ،ومن الغرب قرية بيت عمرا ،ومن اجلنوب الغربي بلدة
ال�سموع ومن اجلنوب ال�شرقي قرية خلة �صالح .كما يحيط باملدينة جمموعة من امل�ستوطنات التي �أقامتها �سلطات االحتالل على
�أرا�ضيها امل�صادرة؛ منها م�ستعمرة (كرمل) ،وم�ستعمرة (ماعون) وم�ستعمرة (بيت يائري) وم�ستعمرة (�سو�سية) ،والعديد من
الب�ؤر اال�ستيطانية .وترتفع يطا عن �سطح البحر  820مرت ًا� .أما عن �إحداثيات املدينة اجلغرافية فهي � 159،000شرقا و 95،000
�شماال.
يعود تاريخ املدينة القدمي �إىل العهد الكنعاين ،حيث �سكن الكنعانيون القدماء فل�سطني يف الع�صور ال�سابقة .و�سميت البلدة يوطة
“ ”Yuttaوالتي تعني الأر�ض املنب�سطة .كما �أنه يف العهد الروماين ذكرت با�سم “ ”Ietaemولكن البلدة القدمية نف�سها ن�ش�أت
يف الع�صر العثماين ،ويقال �إنها املدينة التي �سكنها النبي زكريا وفيها ولد ابنه يحيى عليهما ال�سالم ،وزارتها مرمي العذراء عند
زيارتها لأم يحيى.
تبلغ م�ساحة املخطط الهيكلي للمدينة  24,552دومن ًا ،وامل�ساحة الكلية ليطا  174,172دومن ًا ،وي ُق ّدر عدد �سكانها داخل حدود
املدينة(ح�سب مركز الإح�صاء الفل�سطيني) حوايل  52,600ن�سمة مبعدل منو �سكاين �سنوي يزيد عن  ،% 3.5رغم �أن درا�سات
حملية ت�شري �إىل �أن عدد ال�سكان يزيد عن  70,000ن�سمة.
ووفق ًا التفاقية ال�سالم املوقعة بني ال�سلطة الفل�سطينية وال�سلطات الإ�سرائيلية فقد �صنفت املدينة �ضمن مناطق ( .)Aوهي بلدية
(ب) ح�سب الت�صنيف الإداري لبلديات الوطن لدى وزارة احلكم املحلي.
مناخي ًا ت�صنف املنطقة �ضمن املناخ الدافئ ،ومعدل �أمطارها ال�سنوية حوايل  300ملم ،ويبلغ املعدل ال�سنوي لدرجات احلرارة
الدنيا  7.3درجة مئوية ،يف حني ي�صل املعدل ال�سنوي لدرجات احلرارة الق�صوى  22.9درجة مئوية ،كما �أن املدى احلراري
ال�سنوي يبلغ حوايل  13.2درجة مئوية.
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الر�ؤية التنموية ّ
ليطا

انطالق ًا من ت�شخي�ص واقع ّ
يطا والذي ق ّدم املنطلقات واملق ّومات واملح ّددات املح ّلية ،مع الأخذ بعني االعتبار ال�سياق الإقليمي
والوطني وتطلعات وطموح �أهل املدينة يف م�ستقبل �أف�ضل ،متت �صياغة الر�ؤية التنموية مب�شاركة وا�سعة من ممثلي امل�ؤ�س�سات
واجلمعيات واللجان املختلفة ومن خالل �سل�سلة من ور�شات العمل .وفيما يلي الر�ؤية التنموية امل�شرتكة ّ
ليطا:

يطا حمافظة خ�ضراء  ،ذات �إدارة ر�شيدة وبنية حتتية مزدهرة اقت�صادياً واجتماعياً و�صحياً  ،متميزة
بطابعها العربي الإ�سالمي.
جاءت الر�ؤية التنموية للمدينة لرت�سم ال�صورة امل�ستقبلية التي يطمح �أهايل يطا للو�صول �إليها �آخذين بعني االعتبار
املنطلقات واملقومات املحلية والوطنية ،حيث ي�سعى �أهايل يطا -من خالل ر�ؤيتهم املمتدة لـل�ستة ع�شر عام ًا القادمة-
لتحقيق التنمية امل�ستدامة وبناء حمافظة كبرية ب�إدارة ر�شيدة مع املحافظة على الأ�صالة احل�ضارية والتاريخية العربية
والإ�سالمية للمدينة انطالق ًا من عروبتها وتاريخها املوروث وما حتتويه من �آثار تاريخية ،معززين ر�ؤيتهم باخلطة الوطنية
التي ت�سعى �إىل احلفاظ على املوروث التاريخي واحل�ضاري للمدن والبلدات الفل�سطين ّية .
وي�سعى �أهايل يطا �إىل تطوير البنية التحتية للمدينة لتتالءم مع النمو ال�سكاين الكبري فيها ،حيث حتتاج املدينة �إىل تط ّور
ملمو�س وحديث للبنى التحتية املتعلقة بالطرق واملوا�صالت واالت�صاالت وخدمة الكهرباء واملاء ،وخا�صة �أن حتديث البنية
التحتية �أ�سا�س لالزدهار االقت�صادي وتوفري �سبل الراحة للمواطنني.
ويرغب �أهايل يطا يف ا�ستثمار املوارد املحلية املادية والب�شرية من �أجل الو�صول �إىل تطوير االقت�صاد املحلي للمدينة مع
املحافظة على العالقات االجتماعية املرتابطة ،وتطوير ملرياثها الع�شائري.
و ُت ِربز الر�ؤية التنموية �أولوية لل�صحة ك�أ�سا�س لالزدهار والتط ّور وتوفري احلياة ال�صحية للمواطن ،يف ظل وجود العديد من
امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال ال�صحة �سوا ًء حكومية �أو �أهلية �أو قطاع خا�ص  ،والتي ت�سعى جميعها لتح�سني الو�ضع ال�صحي
والبيئي يف املدينة.
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حتليل املحاور التنموية

مت يف املراحل الأوىل من �إعداد الإطار التنموي اال�سرتاتيجي ليطا �إجراء م�سح املجتمع املح ّلي من خالل جمع املعلومات والبيانات
عن كافة املحاور واجلوانب التنموية يف املدينة ،والتي عك�ست واقع يطا ،وح ّددت موارد املدينة و�إمكاناتها املختلفة ،كما مت حتديد
جمموعة من املحاور التنموية ،وت�شخي�ص الو�ضع القائم من خالل التحليل اال�سرتاتيجي لكل حمور تنموي وحتديد نقاط القوة
وال�ضعف والفر�ص والتهديدات .وبنا ًء على ذلك مت �إعداد درا�سة ت�شخي�صية تف�صيلية جلميع املحاور التنموية فيها ا�ستناد ًا �إىل
خمرجات عملية التحليل اال�سرتاتيجي التي قامت بها اللجان املتخ�ص�صة ،و�إىل البيانات الإح�صائية والتقارير الر�سمية.
وفيما يلي ّ
ملخ�ص لت�شخي�ص واقع املجتمع املحلي ،وذلك ح�سب تقرير م�سح املجتمع املح ّلي الذي مت �إعداده بوا�سطة جلنة الإطار
التنموي الإ�سرتاتيجي يف املراحل الأوىل للعمل.

�أو ًال  :حمور التخطيط والتنظيم :

بلغ عدد �سكان ّ
يطا (داخل حدود البلدية) 47,466ن�سمة يف عام ( 2007بح�سب بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء) ويقدر عدد
ال�سكان حالي ًا بحوايل  60,000ن�سمة .ومتثل ن�سبة الذين تزيد �أعمارهم عن � 15سنة و تقل عن � 65سنة الن�سبة الغالبة يف مدينة
ّ
يطا حيث ي�ش ًكلون � ،% 50.4أما ن�سبة الذين تقل �أعمارهم عن � 15سنة فبلغت  ، % 47.3يف حني ت�صل ن�سبة من تزيد �أعمارهم
عن � 65سنة  .% 2.3وبنا ًء على معدَ ل النمو ال�سكاين يف منطقة اخلليل ( ،)% 3.5مت تقدير �أعداد ال�سكان املتوق ّعة يف املدينة يف
ال�سنوات ( 2014و 2018و 2022و )2026حيث بلغت هذه التقديرات 60,390 :ن�سمة ،و 69,299ن�سمة ،و 79,522ن�سمة91,253 ،
ن�سمة على التوايل.
تبلغ امل�ساحة الكلية ليطا  174,172دومن ًا ،بينما تبلغ م�ساحة املخطط الهيكلي للمدينة  24,552دومن ًا ،تغطي م�ساحة الأرا�ضي
ال�سكنية  16,635دومن ًا ،والأرا�ضي امل�ستخدمة للموا�صالت  2,472دومن ًا ،وم�ساحة الأرا�ضي ال�صناعية  1,000دومن ،وم�ساحة
الأرا�ضي التجارية  ،713والأرا�ضي العامة  797دومن ًا.
وفيما يلي �أهم الق�ضايا التنموية يف حمور التخطيط والتنظيم:
�1.ضعف م�ستوى تخطيط وتنظيم ا�ستخدامات الأرا�ضي يف املخطط الهيكلي احلايل.
2.قلة املوارد املالية املتاحة واملوارد الب�شرية املتخ�ص�صة يف التخطيط والتنظيم.
3.قلة الوعي املجتمعي املتع ّلق با�ستعماالت الأرا�ضي.

ثانياً :حمور التنمية االجتماعية (التعليم وال�صحة و املر�أة والطفل و ال�شباب والريا�ضة):
و�صلت ن�سبة املتعلمني من �أبناء املدينة �إىل  % 90مع وجود  31مدر�سة ،وفرع جلامعة القد�س املفتوحة ي�ضم �أكرث من 2,000

طالب وطالبة .ويعاين قطاع التعليم من �ضعف البنية التحتية للمدار�س ونق�ص املختربات والغرف املتخ�ص�صة ،وارتفاع ن�سبة عدد
الطالب لكل غرفة �ص ّفية ،كما تقع معظم املدار�س و�سط الأحياء ال�سكنية املكتظة وعلى الطرق الرئي�سية املزدحمة.
وفيما يلي �أهم الق�ضايا التنموية يف حمور التعليم:

1.1االكتظاظ يف املدار�س.
2.2قلة االهتمام بالتعليم و�ضعف جودته.
ويف القطاع ال�صحي يوجد يف يطا م�ست�شفى حكومي وم�ست�شفى خا�ص عدد ( )2و�أكرث من  20عيادة� ،إ�ضافة �إىل جمموعة من
ال�صيدليات واملراكز ال�صحية اخلا�صة ،ومع ذلك تواجه يطا العديد من امل�شاكل يف املجال ال�صحي كنق�ص الطواقم الطبية
املتخ�ص�صة ،وعدم كفاية املراكز الطبية احلكومية ،كما يالحظ �ضعف م�ستوى اخلدمات التي يقدمها امل�ست�شفى والعيادات
ال�صحية .وعدم وجود غرف للعمليات �أو وحدة لغ�سيل الكلى يف م�ست�شفى يطا .كل ذلك �إ�ضافة �إىل امل�شاكل ال�صح ّية الناجتة عن
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التل ّوث ب�سبب عدم وجود �شبكة �صرف �صحي ،وامللوثات الأخرى للبيئة.
وفيما يلي �أهم الق�ضايا التي مت حتديدها يف حمور ال�صحة:
�1.1ضعف م�ستوى اخلدمات ال�صحية املقدمة.
2.2تل ّوث املياه.
توجد يف يطا العديد من امل�ؤ�س�سات املجتمعية تعمل يف جمال تنمية املر�أة والطفل وال�شباب كاجلمعيات الن�سوية والأندية ال�شبابية
والثقافية ،وجمعية تعنى باملعاقني� ،إ�ضافة �إىل مركز �أطفال ،وملعبان لكرة القدم �أحدهما ي�صلح �أن يكون مبوا�صفات دولية.
وفيما يلي �أهم الق�ضايا التي مت حتديدها يف حمور املر�أة والطفل وال�شباب:
1.1عدم توفر بنية حتتية كافية لتنمية ال�شباب واملر�أة والطفل.
�2.2ضعف االهتمام بال�شباب.
�3.3ضعف االهتمام بت�أهيل املر�أة.

ثالثاً  :حمور االقت�صاد املحلي (الزراعة ،ال�صناعة ،ال�سياحة):
تتم ّيز يطا ب�صناعة احلجر والرخام ،حيث تنت�شر فيها مقالع احلجر .كما مت تخ�صي�ص م�ساحة ملنطقة �صناعية يف املخطط الهيكلي،
�أما يف الزراعة فتبلغ م�ساحة الأرا�ضي الزراعية يف املدينة حوايل  3000دو ٍمن ،منها  76دومن ًا �أرا�ضي مروية والباقي بعلية ،ومع ذلك
يعاين قطاع الزراعة يف يطا من قلة املياه املتوفرة من الأمطار ويف ال�شبكات واعتماده على الزراعة البعلية ،ومن �ضعف الت�سويق
الزراعي.
وفيما يلي �أهم الق�ضايا التي مت حتديدها يف املحور االقت�صادي:
�1.1صعوبة ت�سويق املنتجات الزراعية املتوفرة.
2.2انت�شار البطالة.
�3.3ضعف املن�ش�آت االقت�صادية.
�4.4ضعف ال�سياحة الداخلية واخلارجية.
�5.5ضعف االهتمام بالقطاع الزراعي.

رابعاً  :حمور البنى التحتية واخلدمات العامة (طرق ،كهرباء ،مياه):
ت�شمل �شبكة الطرق املوجودة يف املدينة املداخل الرئي�سة ،والتي ت�ضم  6طرق بطول  20كم ربعها بحالة جيدة والباقي يحتاج
�إىل �صيانة� .أ ّما الطرق الداخلية في�صل طولها �إىل حوايل  130كم منها  28كم بحالة جيدة ،و 52كم حتتاج �إىل �صيانة والباقي
طرق ترابية بحاجة �إىل تعبيد .وتلخ�ص امل�شاكل التي تواجهها املدينة يف �شبكة الطرق واملوا�صالت ب�ضعف البنية التحتية للطرق
و�ضعف التنظيم املروري.
وفيما يتع ّلق بخدمة الكهرباء ،تز ّود �شركة كهرباء اجلنوب ( )SELCOمدينة يطا بالكهرباء ،وتعترب بلدية يطا من �أكرب
امل�ساهمني بها ،وت�صل خدمات ال�شركة �إىل  % 97من ال�سكان� ،إال �أنّ املدينة تعاين من جمموعة من امل�شكالت منها ت�أخر
املواطنني يف الدفع وعدم التزام بع�ضهم بت�سديد الديون املرتاكمة والفواتري ال�شهرية ،وانت�شار التمديدات الهوائية لل�شبكة،
وارتفاع ن�سبة الفاقد يف ال�شبكات.
�أما �شبكة املياه فهي تخدم معظم �سكان املدينة مع وجود عدد من خزانات املياه ب�سعة جيدة ويف مواقع منا�سبة من حيث االرتفاع،
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ومع ذلك هناك نق�ص حاد يف كميات ال�ضخ من امل�صادر وارتفاع يف ن�سبة الفاقد يف ال�شبكات الداخلية� ،إ�ضافة �إىل عدم وجود
خمططات  As Builtملعظم خطوط ال�شبكة الداخلية .كما �أنّ ارتفاع ن�سبة التزايد ال�سنوي الطبيعي لل�سكان والتحكم الإ�سرائيلي
مب�صادر املياه وا�شرتاك امل�ستوطنات مع يطا يف نف�س م�صدر املياه ،مع انعدام املوارد املائية وندرة الينابيع يف املنطقة ،وقلة املع ّدل
ال�سنوي ل�سقوط الأمطار ي�ش ّكل مبجمله تهديد ًا حقيقي ًا للح�صاد املائي ملدينة يطا.
وفيما يلي �أهم الق�ضايا التي مت حتديدها يف حمور البنية التحتية واخلدمات العامة:
1.1انت�شار التمديدات الكهربائية الهوائية.
�2.2ضعف كفاءة �شبكة الكهرباء.
�3.3ضعف البنية التحتية للطرق.
�4.4شح املياه من امل�صدر.

خام�ساً  :حمور البيئة العامة (النفايات ال�صلبة ،ال�صرف ال�صحي) :
تفتقر مدينة يطا �إىل �شبكة �صرف �صحي ،حيث يتم التخل�ص من املياه العادمة بوا�سطة جمعها يف احلفر ال�صماء والتي ت�شكل
( )% 3من جممل احلفر ،واحلفر النفاذة والتي ت�ش ّكل ( ،)% 97ويتم ن�ضح هذه احلفر و�إفراغ املخلفات يف جمرى �سيل جماري
بلدية اخلليل الذي مير من �أرا�ضي منطقة يطا بطول حوايل  14كم .
تتم �إدارة النفايات ال�صلبة من خالل جمعها و نقلها �إىل مكب النفايات امل�شرتك مع بلدية اخلليل وغريها ،والذي يقع يف منطقة
الرفاعية (  9كم اىل ال�شمال ال�شرقي من مركز املدينة) حيث يتم التخل�ص منها عن طريق احلرق والدفن .
وفيما يلي �أهم الق�ضايا التي مت حتديدها يف حمور ال�صحة العامة والبيئة:
1.1تراكم النفايات ال�صلبة يف املكب الرئي�سي وعدم معاجلتها بالطرق العلمية ال�صحيحة.
�2.2ضعف الوعي البيئي.
3.3املياه العادمة وغياب نظام ال�صرف ال�صحي.

�ساد�ساً  :حمور الأمن والتهديدات
ما زالت يطا تعاين كغريها من املدن والبلدات الفل�سطينية من �آثار االحتالل الإ�سرائيلي ،وكذلك من امل�ستوطنات املنت�شرة يف
املنطقة ،ويوجد يف يطا مركز للدفاع املدين ومركز لل�شرطة �إال �أن جتهيزات املراكز غري كافية .
�أهم الق�ضايا التي مت حتديدها يف حمور الأمن� :ضعف مقومات الأمن والأمان وال�سالمة العامة.

الأهداف اال�سرتاجتية العامة

انطالق ًا من الق�ضايا التنموية التي مت حتديدها يف كل حمور من املحاور التنموية ،مت حتديد الأهداف اال�سرتاتيجية العامة التي
ت�ساهم وتعمل على حل هذه الق�ضايا� ،إ�ضافة �إىل ذلك مت حتديد جمموعة �أخرى من الأهداف اال�سرتاتيجية التي ترتبط ب�شكل
مبا�شر بتحقيق عنا�صر الر�ؤية التنموية امل�شرتكة (�أي خارج نطاق الق�ضايا احلالية).
وفيما يلي الأهداف العامة �أو الغايات املرتبطة باملحاور التنموية وقائمة الأهداف اال�سرتاتيجية .وجتدر الإ�شارة �أن م�ؤ�شرات
الأداء وقيمها متتد لفرتة زمنية طويلة هي فرتة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي.
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 .1حمور البنية التحتية واخلدمات العامة (تنظيم ،طرق ،مياه ،كهرباء)
الهدف العام« :ت�شجيع االنت�شار العمراين املنظم وتطوير املرافق العامة وتطوير نظم �شبكات املاء والكهرباء والطرق واملوا�صالت
لتح�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة»
الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شرات

الرقم

StrategicObjectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

.1

تطوير �شبكة الكهرباء وحت�سني
اخلدمة.

•ر�ضا املواطنني عن خدمة
الكهرباء.
•القدرات الفنية والب�شرية
ل�شركة الكهرباء.
•�شبكة الكهرباء.
•ثقافة املواطنني.

•مواطنون را�ضون عن خدمة
الكهرباء املقدّمة لهم.
•نظام �صيانة دوري ل�شبكة
الكهرباء.
•�شركة كهرباء متتلك
التجهيزات الالزمة والطاقم
امل�ؤّهل.
•�شبكة كهرباء ذات كفاءة
وفعالية موثوق بها.

•ن�سبة ر�ضا املواطنني عن
جودة خدمة الكهرباء تزيد
عن .% 95
•ن�سبة  % 100من امل�ساكن
واملن�ش�آت مت�صلة ب�شبكة
الكهرباء.
•ا�شرتاكات الدفع امل�سبق
بن�سبة .% 100
•قدرة كهربائية تلبي جميع
االحتياجات .
•ن�سبة الفاقد يف ال�شبكة
�ضمن احلدود املقبولة فني ًا.
•حت�صيل  % 100من
�أثمان الكهرباء يف موعدها
املحدد.
•ا�ستخدام  % 100كوابل
معزولة يف التمديدات
الكهربائية.

.2

تطوير قطاع العقارات والإ�سكان
وحت�سني ا�ستغالل الأرا�ضي
وا�ستثمارها.

•املخطط الهيكلي.
•وزارة الإ�سكان.
•امل�ستثمرون.
•البنية التحتية لال�ستثمار.
•فرز وت�سويات الأرا�ضي.

•تخ�صي�ص م�ساحات
للم�شاريع الإ�سكانية يف
املخطط الهيكلي.
•بيئة ت�شريعية وتنظيمية
ت�شجع اال�ستثمار العقاري.
ّ
•تو ّفر امل�ساكن لذوي الدخل
املحدود.

•ن�سبة امل�ساحات املخ�ص�صة
للم�شاريع الإ�سكانية.
•م�ساحة املناطق ال�سكن ّية
املوجودة يف املخطط
الهيكلي.
•عدد الوحدات ال�سكن ّية يف
املدينة.

.3

زيادة الوعي املجتمعي يف جمال
ا�ستخدامات الأرا�ضي.

•ثقافة الأهايل املتعلقة
بالتخطيط والتنظيم.

•التزام �أكرب من قبل
املواطنني باملخطط الهيكلي.
•حو�سبة عملية التخطيط
وتطبيق املخطط الهيكلي.

•ن�سبة مطابقة الواقع
العمراين مع املخطط
الهيكلي.
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الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شرات

الرقم

StrategicObjectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

.4

تطوير �إمكانيات احل�صول على
مياه ال�شرب.

•�شبكة نقل وتوزيع املياه.
•الآبار االرتوازية.
•ثقافة املواطنني يف ا�ستخدام
املياه.

•نظام نقل وتوزيع مياه فعال
وكف�ؤ ويخدم جميع ال�سكان.
•توفري االحتياجات املختلفة
من املياه.
•مواطنون على درجة عالية
من الوعي ب�أهـمية تر�شيد
ا�ستهالك املياه
•نظام جباية ف ّعال .

•ن�سبة  % 100من ال�سكان
مت�صلون ب�شبكة املياه
•ح�صة الفرد من املياه ال تقل
عن  120لرت ًا يومي ًا.
•ا�ستخدام نظام ا�شرتاكات
الدفع امل�سبق بن�سبة 100
( %ن�سبة جباية �أثمان
املياه .)% 95
•كمية ا�ستهالك املياه
لال�ستخدام املنزيل لدى 80
 %من ال�سكان �ضمن املعدل
الطبيعي.
•ن�سبة الفاقد من املياه ال
تتعدى % 15

.5

حت�سني وتطوير �شبكة الطرق
واملوا�صالت

•املداخل الرئي�سة للمدينة.
•�شبكة الطرق الداخلية.
•الأر�صفة.
•الطرق الرابطة.
•النظام املروري.
•الطرق الزراعية.

•بنية حتتية متط ّورة ل�شبكة
الطرق الداخلية واخلارجية.
•نظام مروري حديث.
•اختفاء ظاهرة الغبار
والطني.
•ب�ستنه الأر�صفة وجزر
الطرق و�إنارتها

•جميع الطرق الداخلية
واخلارجية منظمة مروري ًا.
•جميع الطرق الداخلية
م�ؤهلة ح�سب املخطط
الهيكلي.
• % 80من الطرق تراعي
احتياجات ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
•انخفا�ض ن�سبة حوادث
ال�سري �إىل الربع.
•طول الأر�صفة واجلزر
الو�سطية امل�ؤهلة.

.6

تطوير القدرات امل�ؤ�س�سية يف
تطبيق مبادئ الإدارة املتقدّمة
واحلكم الر�شيد.

•امل�ؤ�س�سات احلكومية.
•م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي.
•م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
•امل�س�ؤولية االجتماعية.

•م�ؤ�س�سات و�أفراد تطبق
مبادئ الإدارة احلديثة
ومفاهيم احلكم الر�شيد
بكفاءة ودميومة.

•ن�سبة  % 80من امل�ؤ�س�سات
تطبق مبادئ احلكم
الر�شيد.
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.2حمور البيئة العامة
الهدف العام « :تقدمي خدمات بيئية متميزة وتوفري بيئة نظيفة خالية من التلوث والأمرا�ض»
الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شرات

الرقم

StrategicObjectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

.1

حت�سني مقومات البيئة
ال�صحية

•املنظر اجلمايل العام.

•بيئة �صحية تراعي معايري
احلد الأدنى من التلوث.
•وعي جماهريي �أكرب
مب�شاكل البيئة وطرق
املحافظة عليها.

•ن�سبة تغطية نظام �صرف
�صحي ل  % 100من
امل�ساكن.
•درجة التزام كامل بال�شروط
واملقايي�س املحددة وطني ًا
للحفاظ على البيئة.
•م�ؤ�شر التقييم امليداين
لنظافة اجلدران من الكتابات
الع�شوائية بال�شوارع.

.2

توفري مياه ال�شرب اخلالية من
التلوث

•الآبار االرتوازية.
•�شبكة املياه الأر�ضية.
•�آبار اجلمع اخلا�صة.
•موظفو دائرة املياه يف البلدية.

•مياه �صحية تراعي معايري
ال�صحة العامة واخلالية من
التلوث.

•ن�سبة  % 100من الآبار
�صحية غري ملوثة.

.3

تطوير وحت�سني �إدارة النفايات
ال�صلبة.

•الوعي املجتمعي باملحافظة على
النظافة
•موظفو دائرة النفايات
ال�صلبة.
•نظام �إدارة جمع ونقل النفايات
ال�صلبة والنظافة العامة.

•جمع النفايات ال�صلبة يوميا
من الأحياء ال�سكنية.
•�شوارع و�ساحات عامة نظيفة
•احل�صول على منظر
ح�ضاري.
•ر�ضا اجلمهور.
•نظام ف ّعال جلمع ونقل
ومعاجلة النفايات ال�صلبة.

•عدد �سيارات جمع النفايات
•عدد مرات جمع النفايات
•م�ؤ�شر التقييم امليداين خللو
ال�شوارع والأحياء من الأتربة
والقمامة واملبعرثات.

.4

احلفاظ على ال�صحة العامة
واحلد من التلوث.

•�سوق الإ�ستهالك املحلي

•وجود م�سلخ مرخ�ص للذبح
•احلد من التلوث يف اللحوم
امل�ستهلكة.
•�سهولة مراقبة ال�سوق
•احل�صول على حلوم
ً
مراقبة�صحيا من �أطباء
خمت�صني
•احلد من التلوث البيئي الناجت
من �إلقاء خملفات املالحم
الع�شوائية
•امل�ساهمة يف حل م�شكلة البطالة.

•عدد مرات الفح�ص
واملراقبة يف امل�سالخ.
•ن�سبة امل�سالخ ّ
املرخ�صة.
•ن�سبة املواطنني املتعاملني
مع امل�سلخ

.5

ا�ستخدام �شبكة �صرف �صحي.

•نظام ال�صرف ال�صحي.
•موظفو البلدية

•نظام �صرف �صحي يخدم
جميع ال�سكان .
•بيئة �صحية تراعي معايري
احلد الأدنى من التلوث.
•احلد من تلوث مياه ال�شرب
باملياه العادمة

•ن�سبة ا�ستخدام احلفر
الإمت�صا�صية
•ن�سبة تغطية نظام ال�صرف
ال�صحي للم�ساحة العمرانية
•درجة الإلتزام بال�شروط
واملقايي�س املحددة وطنيا
للحفاظ على البيئة
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.3حمور التنمية االجتماعية (ال�صحة ،التعليم ،املر�أة وال�شباب والريا�ضة)
الهدف العام « :تنمية وتطوير ومتكني القدرات وال�صحة العامة للفئات املجتمعية لتعزيز م�شاركتهم يف التنمية»
الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شرات

الرقم

StrategicObjectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

.1

حت�سني جودة التعليم

•البنية التحتية للتعليم
الأ�سا�سي والثانوي.
•الكادر التعليمي.
•الطلبة و�أولياء الأمور.

•بنية حتتية متط ّورة للتعليم
احلديث.
•كادر تعليمي م�ؤهل يف
املدار�س.
•تعزيز وتفعيل العالقة بني
جمال�س الآباء واملدر�سة.
•و�سائل تعليم حديثة وفعالة.

•معدل  25طالب ًا يف الغرفة
ال�صفية .
•ن�سبة الأمية ال تزيد عن .% 2
•ن�سبة ت�سرب الطالب من
املدار�س ال تزيد عن .% 0.5
•ن�سبة النجاح يف الثانوية
العامة يف كافة التخ�ص�صات
ال تقل عن .% 80
•ن�سبة  % 100من املدار�س
تتوافق مع معايري املدر�سة
ال�صديقة للطفل.
•ن�سبة  % 100من الغرف
ال�صفية واملدار�س مملوكة.
•ن�سبة  % 100من مدار�س
املدينة حتتوي على خمتربات
علمية ومكتبات وخمتربات
حا�سوب وغرف تخ�ص�صية
ومرافق تتنا�سب مع م�ستوى
املدر�سة ونوعها.

.2

زيادة عدد ورفع امل�ستوى
العلمي خلريجي التعليم
العايل.

•اجلامعات.
•معاهد التدريب.
•طلبة اجلامعات واملعاهد.

•خريجو جامعات م�ؤهلون.

•عدد اخلريجني.
حت�سن ت�صنيف اجلامعات
• ّ
الفل�سطينية يف الدرا�سات
الدولية.
•عدد براءات االخرتاع
ال�سنوية.

.3

دمج ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف املجتمع.وت�أهيل الأ�سرى

•ذوو االحتياجات اخلا�صة
من كبار ال�سن والأطفال
واملعاقني.
•امل�ؤ�س�سات التي تعنى بذوي
االحتياجات اخلا�صة
•املرافق العامة مثل مراكز
امل�سنني والت�أهيل

•دمج ذوي االحتياجات
اخلا�صة باحلياة العملية .
•ارتفاع ن�سبة العاملني من
ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف امل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة
•تطوير قدرات امل�ؤ�س�سات
التي تعنى بذوي االحتياجات
اخلا�صة ورفع �إمكانياتها
وحت�سني �أدائها.
•املرافق العامة يف البلد
م�ؤهلة ال�ستخدام ذوي
االحتياجات اخلا�صة.

•ن�سبة  % 100من ذوي
االحتياجات اخلا�صة
م�ستفيدون من خدمات
مراكز الرعاية.
•ن�سبة  % 90من ذوي
االحتياجات اخلا�صة
القادرين على العمل
ميتلكون وظائف �أو �أعمال.
•ن�سبة  % 90من املرافق
العامة يف املدينة من
�شوارع و�أبنية ومرافق عامة
تتوافق مع احتياجات ذوي
االحتياجات اخلا�صة.
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الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شرات

الرقم

StrategicObjectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

.4

االهتمام بالتعليم املهني
والتقني.

•التعليم املهني.
•التعليم التقني.
•التعليم الزراعي.
•الطلبة.
•الأهايل و�أولياء الأمور.
•�سوق العمل (خا�ص وعام
و�أهلي).

•ارتفاع عدد اخلريجني
يف التخ�ص�صات املهنية
والتقنية والزراعية.
•تقليل ن�سبة العاطلني عن
العمل
•رفع كفاءة قطاع املهن
والتقنيات
•رفد ال�سوق املحلي باخلربات
يف املجاالت التقنية
والزراعية.

•عدد اخلريجني يف
التخ�ص�صات املهنية
والتقنية والزراعية من �أبناء
املدينة.
•ن�سبة العاطلني عن العمل.

.5

تطوير البنية التحتية للقطاع
ال�صحي وحت�سني جودة
اخلدمات ال�صحية.

•البنية التحتية للقطاع
ال�صحي.
•الوعي ال�صحي لدى
املواطنني.
• التجهيزات واخلدمات
ال�صحية.

•مرافق �صحية تلبي
االحتياجات املختلفة
للمواطنني.
واع باملمار�سات
•مواطن ٍ
ال�صحية.
•تو ّفر اخلدمات ال�صحية.
•تو ّفر الأجهزة الطبية
الالزمة.

•خدمة الطوارئ واخلدمات
ال�صحية على مدار ال�ساعة.
•معدل وفيات الأطفال لعمر
�أقل من � 3سنوات ال يزيد
عن .0.001
•ن�سبة احلاالت املر�ضية التي
يتم عالجها داخل /خارج
يطا.
•عدد غرف العمليات
والعناية املكثفة يف
امل�ست�شفى احلكومي.

.6

تنمية ال�شباب واالهتمام بهم.

•البنية التحتية لقطاع
ال�شباب والريا�ضة.
•ثقافة ال�شباب بامل�شاركة
والتخطيط والعمل
التطوعي.

•بنية حتتية مالئمة لل�شباب
تزيد من قدراتهم وتعزز من
م�شاركتهم.
•�شباب يتمتع بالقدرات
واملهارات والوعي الكايف
وي�ساهم يف الإنتاج والرقي
الوطني.
•م�شاركة وا�سعة لل�شباب يف
التخطيط والتنمية.

ال تقل عن 60

•ن�سبة
 %من ال�شباب ي�شارك
بالن�شاطات الريا�ضية
وال�شبابية املختلفة.
•ن�سبة ال تقل عن % 60
من ال�شباب ي�شارك يف
الن�شاطات التطوعية.
•عدد امل�ؤ�س�سات واملرافق
ال�شبابية.

.7

متكني وبناء قدرات املر�أة
وتعزيز م�شاركتها.

•اجلمعيات الن�سائية.
•الثقافة املجتمعية.
•تعليم املر�أة.
•البنية التحتية لقطاع املر�أة
والطفل.

•تنمية املر�أة وتثقيفها .
•�شراكات وت�شبيك �أكرب بني
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات التي
تعنى باملر�أة.
•ارتفاع ن�سبة م�شاركة املر�أة
يف �سوق العمل.

•ن�سبة  % 50من الن�ساء
ي�شاركن يف اجلمعيات
والن�شاطات الن�سائية.
•ن�سبة الن�ساء العامالت من
حجم القوى العاملة الن�شطة
ال يقل عن .% 40
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 .4حمور االقت�صاد املحلي

الهدف العام« :اال�ستغالل اجل ّيد للموارد املتاحة من �أجل تعزيز االقت�صاد املح ّلي»
الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شرات

الرقم

StrategicObjectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

.1

تفعيل وتطوير القطاع
ال�سياحي.

•ترميم املباين القدمية.
•وعي املواطنني ب�أهـمية
احلفاظ على جذر املدينة.

•بنية حتتية منا�سبة لل�سياحة
الداخلية واخلارجية.
واع ب�أهـمية ال�سياحة
•مواطن ٍ
واحلفاظ على املباين
القدمية.

•عدد املرافق ال�سياحية .
•عدد الزائرين ليطا بغر�ض
ال�سياحة �سنوي ًا.

.2

حت�سني وتنمية القطاع
ال�صناعي.

•الور�ش وال�صناعات القائمة.
•منطقة �صناعية خم�ص�صة
ومنظمة �ضمن املخطط
الهيكلي.
•قوانني وت�شريعات
اال�ستثمار.

•�إن�شاء منطقة �صناعية.
•ازدياد عدد املن�ش�آت
االقت�صادية الكبرية .
•ارتفاع ن�سبة العاملني يف
املن�ش�آت االقت�صادية داخل
املدينة.
•وجود دليل للم�ستثمر.

•انخفا�ض ن�سبة البطالة يف
يطا �إىل دون .% 10
•عدد املن�ش�آت االقت�صادية.
•عدد العاملني يف القطاعات
االقت�صادية املختلفة يف
يطا.

.3

زيادة االهتمام بالقطاع
الزراعي.

•الت�سويق الزراعي.
•برامج الإر�شاد الزراعي.
•برامج ا�ست�صالح الأرا�ضي.
•مياه الري.
•دعم املزارعني.

•ازدياد ن�سبة الأرا�ضي
امل�ست�صلحة .
•زيادة �إنتاجية الأرا�ضي
الزراعية.
•توظيف �أكرب�/أو�سع
للأ�ساليب الزراعية
احلديثة.

•ن�سبة الأرا�ضي امل�ست�صلحة
من جممل الأرا�ضي غري
امل�ستغلة ال يقل عن .% 90
•ن�سبة املزارعني امل�ستفيدين
من خدمات اجلمعيات
الزراعية % 90
•عدد برامج دعم و�إقرا�ض
املزارعني ال�سنوية.

.4

زيادة �إنتاجية الرثوة
احليوانية.

•املزارعون .
•جمعيات الرثوة احليوانية.
•املنتجات احليوانية.
•برامج الدعم لرتبية الرثوة
احليوانية.

•�إيجاد مراكز تلقيح وحت�سني
الن�سل.
•توفر ال�صناعات الغذائية.
•زيادة �إنتاجية الرثوة
احليوانية.
•ت�أهيل �سوق املوا�شي يف
املدينة.
•خدمات بيطرية حديثة
(عيادات ،خمتربات،
�أدوية).
•حت�سني ال�سالالت احليوانية.
•برامج توعية وتثقيف
للمزارعني.
•�إن�شاء احتاد للمزارعني.
•تخ�صي�ص مناطق حمددة
لإن�شاء املزارع احليوانية.

•عدد مزارع الرثوة
احليوانية.
•حجم الرثوة احليوانية.
•عدد العيادات البيطرية.
•عدد جمعيات الرثوة
احليوانية.
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الرقم

الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شرات

StrategicObjectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

.5

ت�شجيع احلركة التجارية يف
املدينة

•امل�شاريع ال�صغرية.
•البنية التحتية لال�ستثمار.
•اخلريجون اجلدد.

•بيئة م�شجعة لال�ستثمار.
•حركة جتارية ن�شطة يف
املدينة.
•�إن�شاء فروع للبنوك يف
املدينة.
•غرفة جتارية فاعلة ذات
كفاءة.

•مدى تنظيم الأ�سواق
التجارية

.6

خف�ض ن�سبة البطالة.

•امل�شاريع ال�صغرية.
•طلبة اجلامعات اخلريجون.
•برامج امل�ساعدات وت�شغيل
العاطلني عن العمل.
•مديرية العمل.

•زيادة عدد امل�شاريع
ال�صغرية.
•جمموعة من برامج ت�شغيل
العاطلني عن العمل.

•ن�سبة الزيادة يف امل�شاريع
ال�صغرية �سنوي ًا.
•ن�سبة البطالة ال تزيد عن
 % 10من القوى العاملة.

.5حمور الأمن وال�سالمة العامة
الهدف العام « :توفري الأمن واال�ستقرار للمواطن»
الرقم
.1

الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شرات

StrategicObjectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

تعزيز مقومات الأمن والأمان.

•الوعي املجتمعي لتقليل
املخاطر واحلوادث.
•النظام والقانون.
•�إجراءات ال�سالمة العامة يف
امل�صانع والور�ش واملنازل.
•جلنة الكوارث.
•الدفاع املدين.

•انخفا�ض معدل االعتداء
على املمتلكات العامة .
•انخفا�ض عدد اجلرائم
مبختلف �أنواعها.
•انخفا�ض عدد حوادث
العمل.
•�إدارة الأزمات والكوارث.

•عدد حوادث االعتداء على
املمتلكات العامة �سنوي ًا.
•عدد حوادث ال�سرقة �سنوي ًا .
•عدد حوادث العمل �سنوي ًا.
•ن�سبة اخل�سائر �سنوي ًا.
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العالقة بني الأهداف اال�سرتاتيجية العامة وحتقيق الر�ؤية التنموية امل�شرتكة
يطا حمافظة خ�ضراء �آمنة ،ذات �إدارة ر�شيدة وبنية حتتية مزدهرة اقت�صادياً واجتماعياً و�صحياً ،متم ّيزة
بطابعها العربي والإ�سالمي.

مزدهرة اجتماعي ًا
1.حت�سني جودة التعليم والتعلم.
2.زيادة عدد ورفع امل�ستوى العلمي
خلريجي التعليم العايل.
3.دمج ذوي االحتياجات اخلا�صة يف
املجتمع.
4.االهتمام بالتعليم املهني والتقني.
5.تنمية ال�شباب واالهتمام بهم.
6.متكني وبناء قدرات املر�أة وتعزيز
م�شاركتها.

خ�ضراء
1.زيادة االهتمام بالقطاع الزراعي.

1.تعزيز مقومات الأمن والأمان.
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1.تطوير قطاع العقارات والإ�سكان
وحت�سني ا�ستغالل الأرا�ضي وا�ستثمارها.
2.تطوير القدرات امل�ؤ�س�سية يف تطبيق
مبادئ الإدارة املتقدّمة واحلكم الر�شيد.

مزدهرة اقت�صادي ًا
1.خف�ض ن�سبة البطالة.
2.ت�شجيع احلركة التجارية.
3.تفعيل وتطوير القطاع ال�سياحي.
4.حت�سني وتنمية القطاع ال�صناعي.
5.زيادة �إنتاجية الرثوة احليوانية.

البنية التحتية

الأمن

يطا حمافظة ب�إدارة ر�شيدة

1.تطوير �شبكة الكهرباء وحت�سني
اخلدمة.
2.زيادة الوعي املجتمعي يف جمال
ا�ستخدامات الأرا�ضي.
�3.إن�شاء �شبكة �صرف �صحي.
4.حت�سني �إمكانيات احل�صول على مياه
ال�شرب.
5.حت�سني �شبكة الطرق واملوا�صالت.

مزدهرة �صحي ًا
1.حت�سني مقوّمات البيئة ال�صحية.
2.تطوير البنية التحتية للقطاع ال�صحي
وحت�سني جودة اخلدمات ال�صحية.
3.احلفاظ على ال�صحة العامة واحلد من
تلوث املياه.
�4.إن�شاء �شبكة �صرف �صحى
5.تطوير وحت�سني �إدارة لنفايات ال�صلبة

الأهداف الإ�سرتاتيجية الرئي�سية
مبا �أن م�صادر و�إمكانيات املدينة تظل حمدودة مقابل االحتياجات التنموية احلالية وامل�ستقبلية فال بد من حتديد �أولويات العمل
التنموي والأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية ،حيث ا�ستُخدمت لهذا الغر�ض �آلية تقييم مت ت�صميمها لهذا الغر�ض ت�ضمنت عدد من
املعايري املهمة والتي ارتبطت ب�أوزان حمددة م�سبق ًا ،بينما ترك تقدير مدى حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي لكل معيار ل ّلجان التي
قامت بالتقييم .وقد ح�صل كل هدف مت تقييمه على ن�سبة مئوية وبذلك مت اختيار الأهداف اال�سرتاتيجية التي ح�صلت على �أعلى
تقييم يف كل حمور من املحاور التنموية ح�سب ال�شكل �أدناه.
الإطار التنموي اال�سرتاتيجي
(� 16سنة)
الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

معايري التقييم
•عدد القطاعات التي يتقاطع معها الهدف
•مدى ارتباطه بتحقيق عنا�صر الر�ؤية التنموية
•درجة االعتمادية والتنمية امل�ستدامة
•اتفاقه مع ال�سيا�سات العامة والتوجهات الوطنية
والقطاعية
•م�ساهمته يف تعزيز مبد�أ ال�شراكة بني القطاعات
•ارتباطه بق�ض ّية تنموية ملحة و�أ�سا�سية
•مدى توفر اخلربات الفنية املحلية لتنفيذه
•عدد اجلهات املعنية امل�شرتكة يف التنفيذ
•�سهولة توفري املوازنات ال�ضرورية لتحقيقه
•فر�ص حتقيق النجاح يف حل امل�شكلة
•مدة التنفيذ الالزمة

تقييم الأهداف
اال�سرتاتيجية
العامة

�أهداف ا�سرتاتيجية رئي�سية
اخلطط املتكاملة للتنمية املجتمعية
(� 4سنوات)
تقييم مدى حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
تقييم الأهداف اال�سرتاتيجية العامة وا�ستخراج الأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية
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وبنا ًء على �آلية التقييم هذه ،فقد مت حتديد قائمة الأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية بح�سب املحاور التنموية
التالية:
حمور البنية التحتية واخلدمات العامة :
1.تطوير �إمكانيات احل�صول على مياه ال�شرب.
2.تطوير �شبكة الكهرباء وحت�سني اخلدمة.
3.حت�سني وتطوير �شبكة الطرق واملوا�صالت.
4.تطوير قطاع العقارات والإ�سكان وحت�سني ا�ستغالل الأرا�ضي وا�ستثمارها.

حمور التنمية االجتماعية :
1.حت�سني جودة التعليم.
2.دمج ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املجتمع وت�أهيل الأ�سرى.
3.تطوير البنية التحتية للقطاع ال�صحي وحت�سني جودة اخلدمات ال�صحية.
4.تنمية ال�شباب واالهتمام بهم.
5.متكني وبناء قدرات املر�أة وتعزيز م�شاركتها.

حمور االقت�صاد املحلي :
1.تفعيل وتطوير القطاع ال�سياحي.
2.حت�سني وتنمية القطاع ال�صناعي.
3.زيادة االهتمام بالقطاع الزراعي.
4.ت�شجيع احلركة التجارية.
5.خف�ض ن�سبة البطالة.

حمور البيئة العامة:
1.حت�سني مق ّومات البيئة ال�صح ّية.
2.تطوير وحت�سني �إدارة النفايات ال�صلبة.
3.احلفاظ على ال�صحة العامة واحلد من التلوث.
4.ا�ستخدام �شبكة �صرف �صحي.

حمور الأمن وال�سالمة العامة:
1.تعزيز مقومات الأمن والأمان.
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اخلطة املتكاملة للتنمية
املجتمع ّية
2014 - 2011

ّ
يطــــــــا

اخلطة املتكاملة للتنمية املجتمع ّية

2014 - 2011
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املحور
التنموي

حمور البنية التحتية واخلدمات العامة

القيمة احلالية

 135كم

 15كم

7,000

24,500

القيمة
امل�ستهدفة

م�صفوفة اخلطة املتكاملة للتنمية املجتمعية

جمال العمل

النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شر

الهدف
اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

5,000

 65كم

 5كم

م�ساحة الأرا�ضي
التي مت
عمل ت�سوية لها (دومن)

تطوير قطاع
العقارات
والإ�سكان وحت�سني
ا�ستغالل الأرا�ضي
وا�ستثمارها

حت�سني وتطوير
�شبكة الطرق
واملوا�صالت

3,597

•املخطط الهيكلي
•وزارة الإ�سكان
•امل�ستثمرون.
•البنية التحتية
لال�ستثمار
•فرز وت�سويات
الأرا�ضي

•املداخل الرئي�سة
للمدينة
•�شبكة الطرق الداخلية
•الأر�صفة
•الطرق الرابطة
•النظام املروري
•الطرق الزراعية

عدد رخ�ص الأبنية
ال�صادرة

•تخ�صي�ص م�ساحات
للم�شاريع الإ�سكانية
يف املخطط الهيكلي
•بيئة ت�شريعية
ت�شجع
وتنظيمية ّ
اال�ستثمار العقاري
•توفّر امل�ساكن لذوي
الدخل املحدود
•بنية حتتية متطورة طول املداخل الرئي�سية
امل�ؤهلة
ل�شبكة الطرق
الداخلية واخلارجية
•نظلم مروري حديث
•اختفاء ظاهرة
الغبار والطني
•ب�ستنه الأر�صفة
وجزر الطرق
و�إنارتها

•طول الطرق
الداخلية امل�ؤهلة

م�صدر
املعلومات
بلدية يطا

بلدية يطا

بلدية يطا

بلدية يطا

و�سيلة التحقق

�سجالت �شعبة
الأمالك
والأرا�ضي
�سجالت ق�سم
الأبنية

ق�سم تنفيذ
امل�شاريع

ق�سم تنفيذ
امل�شاريع

املبادرات التطويرية

•حتديث وتطوير املخطط
الهيكلي للمدينة ب�شكل منتظم
•عمل ت�سوية و�إفراز كامل
لأرا�ضي املدينة
•زيادة الوعي املجتمعي ب�أهـمية
االلتزام باملخطط الهيكلي
•�إن�شاء ق�سم وتطبيق نظام
 GISيف البلدية
•�إن�شاء حدائق ومنتزهات
عامة.

•ت�أهيل كافة املداخل الرئي�سة
للمدينة
•ت�أهيل كافة الطرق الداخلية
الرتابية
•تخ�صي�ص م�سالك ورميات
لأر�صفة الطرق احليوية
لذوي االحتياجات اخلا�صة
•ت�أهيل �أر�صفة وجزر الطرق
احليوية يف املدينة
•زيادة الوعي املروري
•االهتمام بالطرق الرابطة
والزراعية
•بناء بوابة يطا ال�شمالية.
•�إن�شاء دائرة ال�سري
والدينمومرت

اخلطة املتكاملة للتنمية املجتمع ّية

2014 - 2011
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املحور
التنموي

جمال العمل

•�شبكة نقل وتوزيع املياه
•الآبار االرتوازية
•ثقافة املواطنني يف
ا�ستخدام املياه

الهدف
اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

تطوير �إمكانيات
احل�صول على مياه
لل�شرب

النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شر

•ن�سبة الطرق
احليوية التي
تراعي احتياجات
ذوي االحتياجات
اخلا�صة

القيمة احلالية

% 20

 5كم

•طول الأر�صفة
واجلزر الو�سطية
امل�ؤهلة

القيمة
امل�ستهدفة
% 50

 15كم

م�صدر
املعلومات
بلدية يطا

بلدية يطا

و�سيلة التحقق

ق�سم تنفيذ
امل�شاريع

ق�سم تنفيذ
امل�شاريع
2,800

معدل �ضخ املياه من
•نظام نقل وتوزيع
امل�صدر يف اليوم (لرت/
مياه فعال وكف�ؤ
�ساعة)
جميع
ويخدم
ال�سكان
•تلبية االحتياجات
املختلفة من املياه
•مواطنون على درجة
عالية من الوعي
ب�أهـمية تر�شيد
ا�ستهالك املياه
•نظام جباية ف ّعال
معدل �ضخ املياه من
امل�صدر يف اليوم (م)³
عدد ا�شرتاكات املياه

5,000

2,300
3,600
30

�سجالت ال�ضخ

5,000
80

البلدية و�سلطة
املياه

البلدية و�سلطة
املياه
البلدية
البلدية

معدل ا�ستهالك الفرد
اليومي باللرت

5,000

قراءة العداد
الرئي�س
�سجالت ق�سم
املياه
تقديرات
البلدية وقراءة
العدادات

املبادرات التطويرية

•تعديل الإتفاقيات مع �سلطة
املياه لزيادة كمية ال�ضخ
•بناء خزانات مياه جديدة
•جتديد ال�شبكات القدمية،
و�إن�شاء �شبكات جديدة.
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املحور
التنموي

الهدف
اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

تطوير �شبكة
الكهرباء وحت�سني
اخلدمة

جمال العمل

•ر�ضا املواطنني عن
خدمة الكهرباء
•القدرات الفنية
والب�شرية لق�سم
الكهرباء
•�شبكة الكهرباء
•ثقافة الدفع لدى
املواطنني

النتائج الرئي�سية

•مواطنون را�ضون
عن خدمة الكهرباء
املقدمة لهـم
ّ
•نظام �صيانة دوري
ل�شبكة الكهرباء
•�شركة كهرباء
متتلك التجهيزات
الالزمة والطاقم
امل�ؤهل
•�شبكة كهربائية
ذات كفاءة وفعالية
موثوق بها

امل�ؤ�شر

ن�سبة الفاقد

القيمة احلالية

% 18

%5

القيمة
امل�ستهدفة
% 10

% 10

م�صدر
املعلومات
البلدية

البلدية

و�سيلة التحقق

�سجالت
البلدية
(الكمية
امل�شرتاة
واملبيعة)
درا�سة م�سحية

ن�سبة ا�ستخدام �آبار
جمع املياه
% 30

البلدية

ن�سبة ا�ستخدام الآبار
املنزلية من جممل
البيوت
ن�سبة �سداد املواطنني
مل�ستحقات املياه خالل
�شهر من ا�ستحقاقها
�ضعف التيار الكهربائي

درا�سة م�سحية

% 52

%20
% 30

% 75

% 30
% 90

البلدية

�شركة الكهرباء
SELCO

ن�سبة حت�صيل �أثمان
الكهرباء

�سجالت
البلدية
تقارير ال�شركة
�سجالت
وتقارير
ال�شركة

املبادرات التطويرية

•جتديد ال�شبكات وحتديثها.
•تركيب عدادات م�سبقة
الدفع
•زيادة عدد حمطات التحويل

املحور
التنموي

حمور البيئة العامة

اخلطة املتكاملة للتنمية املجتمع ّية
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جمال العمل

•نظام ال�صرف
ال�صحي
•نظام �إدارة جمع ونقل
النفايات ال�صلبة
والنظافة العامة
•املنظر اجلمايل للبلد

الهدف
اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

حت�سني مقومات
البيئة ال�صحية

النتائج الرئي�سية

•نظام �صرف �صحي
يخدم جميع ال�سكان
•نظام ف ّعال جلمع
ونقل النفايات
ال�صلبة
•بيئة �صحية تراعي
معايري احلد الأدنى
من التلوث
•وعي جماهريي
�أكرب مب�شاكل البيئة
وطرق املحافظة
عليها

امل�ؤ�شر

ن�سبة م�ستخدمي
عدادات م�سبقة الدفع

القيمة احلالية

%5
10

و�سيلة التحقق

% 95
22

القيمة
امل�ستهدفة

SELCO
SELCO

قدرة التيار الكهرباء
(احلايل) ميغا واط

م�صدر
املعلومات

�سجالت
ال�شركة
�سجالت
ال�شركة
% 20

% 60

ن�سبة �شبكة الكوابل
املعزولة من جمموع
الكوابل
جودة التيار الكهربائي
يف ال�ضغط املنخف�ض

% 80

% 75

% 20

SELCO

SELCO
%2

�سجالت
ال�شركة
�سجالت
ال�شركة
SELCO

 14كم

3,000

البلدية

البلدية

تقارير ال�شركة

200

تغطية �سيل املجاري
(بالكم)

عدد احلفر
االمت�صا�صية
امل�ستخدمة
50

تقارير
امل�شاريع

تقارير
امل�شاريع

ن�سبة البيوت التي
ت�صلها فولتية �أقل من
0

7,000

0

طول �شبكة ال�صرف
ال�صحي (بالكم)

البلدية

تقارير
امل�شاريع

املبادرات التطويرية

•توفري نظام ال�صرف
ال�صحي
•تعزيز قدرات ق�سم ال�صحة
•م�شاريع فرز وتدوير
النفايات ال�صلبة
•توفري �آليات نقل النفايات
ال�صلبة

 32الإطـار التنمـوي اال�سـرتاتيجي  -يطا

املحور
التنموي

الهدف
اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

تطوير وحت�سني
�إدارة النفايات
ال�صلبة

احلفاظ على
ال�صحة العامة
واحلد من التلوث
ّ

جمال العمل

•نظام �إدارة جمع ونقل
النفايات ال�صلبة
والنظافة العامة.
•املنظر اجلمايل
للبلدية.

•امل�ستهلك.
•الوعي املجتمعي
باملحافظة على البيئة.
•ال�سوق املحلي

النتائج الرئي�سية

•جمع النفايات
ال�صلبة يوميا من
الأحياء ال�سكنية.
•�شوارع و�ساحات
عامة نظيفة
•احل�صول على
منظر ح�ضاري.
•ر�ضا اجلمهور.
•نظام ف ّعال جلمع
ونقل ومعاجلة
النفايات ال�صلبة.

امل�ؤ�شر

عدد مراقبي ال�صحة

القيمة احلالية

2

القيمة
امل�ستهدفة
8
4

م�صدر
املعلومات
البلدية
5

و�سيلة التحقق

�سجل املوظفني
البلدية

البلدية

عدد �سيارات جمع
النفايات ال�صلبة.

45

1

البلدية

�سجالت دائرة
ال�صحة يف
البلدية.

�سجل دائرة
ال�صحة

�سجل دائرة
ال�صحة

معدل النفايات املنقولة
�إىل املكب (طن /يوم)

0

40

عدد امل�سالخ العامة
•وجود م�سلخ
املرخّ �صة.
مرخ�ص للذبح
•احلد من التلوث يف
اللحوم امل�ستهلكة.
•�سهولة مراقبة
ال�سوق
•احل�صول على حلوم
مراقبة�صحي ًا من
�أطباء خمت�صني
•احلد من التلوث
البيئي الناجت من
خملفات املالحم
الع�شوائية
•امل�ساعدة يف حل
م�شكلة البطالة.

املبادرات التطويرية

•زيادة عدد احلاويات
وال�سيارات التي تقوم بجمع
ونقل النفايات من املدينة
�إىل املكب

•�إن�شاء م�سلخ لذبح الدواجن
واملا�شية

املحور
التنموي

حمور التنمية االجتماعية
(ال�صحة  ،التعليم  ،املر�أة وال�شباب والريا�ضة )

اخلطة املتكاملة للتنمية املجتمع ّية
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جمال العمل

الهدف
اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

ا�ستخدام �شبكة
�صرف �صحي

النتائج الرئي�سية

•نظام ال�صرف
ال�صحي.
•موظفو
•البلدية

امل�ؤ�شر

ن�سبة امل�ساكن املت�صلة
ب�شبكة ال�صرف
ال�صحي

•نظام �صرف
�صحي يخدم جميع
ال�سكان .
•بيئة �صحية تراعي
معايري احلد الأدنى
من التلوث.

القيمة احلالية

%0

30

عدد الأ�سرة يف
امل�ست�شفى.
غرفة عمليات.

تطوير البنية
التحتية للقطاع
ال�صحي وحت�سني
جودة اخلدمات
ال�صحية .
0

�أق�سام جديدة يف
امل�ست�شفى.

•
•البنية التحتية للقطاع
ال�صحي.
•الوعي ال�صحي لدى
املواطنني.
•التجهيزات واخلدمات
ال�صحية.
3

عدد �أجهزة الأ�شعة
الطبية يف املراكز.
عدد الورديات لدوام
عيادة الرعاية ال�صحية
لكل يوم.
ن�سبة الأطباء لعدد
املواطنني.

•مرافق �صحية
تلبي االحتياجات
املختلفة للمواطنني.
واع
•مواطن ٍ
باملمار�سات
ال�صحية.
•توفّر اخلدمات
ال�صحية.
•توفّر الأجهزة
الطبية الالزمة .
2
/1يوم

1/1125

2

عدد العيادات ال�صحية
التي تخدم املدينة
مب�ستوى ثالث.

القيمة
امل�ستهدفة

م�صدر
املعلومات

50

2

5
6

/3يوم

1/700

% 40

مديرية �صحة
يطا ،م�ست�شفى
يطا.
مديرية �صحة
يطا ،م�ست�شفى
يطا
مديرية �صحة يطا،
م�ست�شفى يطا
املركز ال�صحي
مركز الرعاية
ال�صحية
احلكومي
وزارة ال�صحة
ونقابة الأطباء

4

وزارة ال�صحة

و�سيلة التحقق

•تقرير
مديرية
ال�صحة.
•�سجل
العيادات.
•�سجالت
امل�ست�شفى.

املبادرات التطويرية

•بناء �شبكة �صرف �صحي
•�إن�شاء وتركيب حمطة تنقية
و�ضخ

•ت�أهيل وتو�سعة مباين
و�أق�سام امل�ست�شفى.
•بناء عيادات خارجية خارج
مبنى امل�ست�شفى.
•توفري الأجهزة واملعدات
الطبية الالزمة.
•حت�سني جودة اخلدمات
ال�صحية.
•زيادة عدد العيادات
املركزية مب�ستوى ثالث.
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املحور
التنموي

جمال العمل

•ذوو االحتياجات
اخلا�صة من كبار
ال�سن والأطفال
واملعاقني.
•امل�ؤ�س�سات التي تعنى
بذوي االحتياجات
اخلا�صة
•املرافق العامة مثل
مراكز امل�سنني
والت�أهيل
•مركز يطا املجتمعي

الهدف
اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

دمج ذوي
االحتياجات
اخلا�صة يف املجتمع
وت�أهيل الأ�سرى

النتائج الرئي�سية

•دمج ذوي
االحتياجات
اخلا�صة باحلياة
العملية
•ارتفاع ن�سبة
العاملني من
ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف
امل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة
•تطوير قدرات
امل�ؤ�س�سات التي
تعنى بذوي
االحتياجات
اخلا�صة ورفع
�إمكانياتها وحت�سني
�أدائها.
•املرافق العامة
م�ؤهلة ال�ستخدام
ذوي االحتياجات
اخلا�صة

امل�ؤ�شر

القيمة احلالية

800-1000

عدد التحويالت �إىل
امل�ست�شفيات الأخرى
خارج املدينة.
عدد امل�ؤ�س�سات التي
تعنى بهذه الفئة

% 0.5

2

ن�سبة ذوي االحتياجات
اخلا�صة امل�ستفيدين
من خدمات وزارة
ال�شئون االجتماعية

القيمة
امل�ستهدفة

100

5

م�صدر
املعلومات

م�ست�شفى يطا
وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية

% 22

ال�ش�ؤون
االجتماعية

و�سيلة التحقق

ال�سجل
اخلا�ص
بامل�ؤ�س�سات
لدى الوزارة.

تقارير الوزارة

املبادرات التطويرية

•توفري خدمات ت�شغيلية
ت�أهيلية لذوي االحتياجات
اخلا�صة
واملعدات
•توفري املرافق
ّ
والكوادر املدربة لت�أهيل
ذوي االحتياجات اخلا�صة
•توفري خدمات ت�شغيلية
لت�أهيل الأ�سرى ودجمهـم
باملجتمع

اخلطة املتكاملة للتنمية املجتمع ّية
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املحور
التنموي

الهدف
اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

حت�سني جودة
التعليم

جمال العمل

•البنية التحتية للتعليم
والتعلم الأ�سا�سي
والثانوي
•الكادر التعليمي
•الطالب و�أولياء الأمور

النتائج الرئي�سية

•بنية حتتية متطورة
ّ
للتعليم والتعلم
احلديث
•كادر تعليمي م�ؤهل
•تعزيز وتفعيل
العالقة بني جمال�س
الطالب و�أولياء
الأمور واملدر�سة
•و�سائل تعليم حديثة
وفعالة

امل�ؤ�شر

ن�سبة امل�ؤهلني من ذوي
االحتياجات اخلا�صة

القيمة احلالية

% 0.5

0

و�سيلة التحقق

% 22

2

عدد م�ؤ�س�سات التعليم
املهني

القيمة
امل�ستهدفة

البلدية وجمعية
اجلنوب لرعاية
املعاقني ومركز
يطا املجتمعي
مديرية الرتبية
والتعليم جنوب
اخلليل والبلدية

م�صدر
املعلومات

تقارير
اجلمعية

�سجالت
البلدية،
�سجالت
الرتبية

املبادرات التطويرية

ت�شغيل مركز يطا املجتمعي
وتطويره

•رفع م�ستوى التح�صيل لدى
الطلبة
•رفع امل�ستوى العلمي
خلريجي التعليم العايل
وزيادة �أعدادهـم
•�إن�شاء مدار�س للتعليم
املهني والتقني
•ت�أهيل املدار�س لتكون
�صديقة للطفل
•حمو الأمية التكنولوجية
عند كبار ال�سن
•توزيع الأبنية املدر�سية وفق ًا
للكثافة ال�سكانية
•احلد من ظاهرة الت�سرب
•توفري مهنيني مدربني
•توفري فر�ص عمل
•افتتاح ملديرية الرتبية
والتعليم  /يطا .
•�إن�شاء مدار�س للتعليم العام
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املحور
التنموي

الهدف
اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

جمال العمل

النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شر

القيمة احلالية

القيمة
امل�ستهدفة

م�صدر
املعلومات

و�سيلة التحقق

%5

ن�سبة املدار�س التي
تتوافق مع معايري
املدر�سة �صديقة للطفل
(مق�صف� ،إر�شاد،
رعاية �صحية )... ,
عدد مراكز احلا�سوب
املتوفرة لدى مركز
حمو الأمية
عدد الغرف ال�صفية
امل�ست�أجرة
عدد الغرف ال�صفية
غري املالئمة

% 50

0

100

80

50

تقارير
املديرية

30

مديرية الرتبية
والتعليم جنوب
اخلليل

مديرية الرتبية
والتعليم جنوب
اخلليل
مديرية الرتبية
والتعليم جنوب
اخلليل
الرتبية والتعليم
 -البلدية

%5

5

ال�سجالت

ال�سجالت

ال�سجالت

% 20

ال�سجالت

الرتبية والتعليم
 البلديةالبلدية

ال�سجالت

10
10
530

ال�سجالت

الرتبية والتعليم
 -البلدية

عدد املدار�س امل�ستفيدة
من التعليم امل�ساند
عدد حرا�س التجمعات
املدر�سية

ن�سبة املرافق املدر�سية
(خمتربات ،حا�سوب،
تدبري منزيل ،مكتبة،
م�صادر)
3
1
477

عدد الغرف ال�صفية
املوجودة يف يطا

الرتبية والتعليم

�سجالت
الأبنية
املدر�سية

املبادرات التطويرية

اخلطة املتكاملة للتنمية املجتمع ّية
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املحور
التنموي

الهدف
اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

جمال العمل

النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شر

تنمية ال�شباب
واالهتمام بهـم

القيمة احلالية

% 50

م�صدر
املعلومات
الهيئة املحلية

القيمة
امل�ستهدفة
% 100

و�سيلة التحقق

عدد املنت�سبني �إىل
النوادي الريا�ضية

تقارير
املخطط
الهيكلي

700

•البنية التحتية لقطاع
ال�شباب والريا�ضة
•ثقافة ال�شباب يف
امل�شاركة والتخطيط
والعمل التطوعي

5,000

�إ�ستاد ريا�ضي
•بنية حتتية مالئمة
مبوا�صفات �أوملبية
لل�شباب تزيد من
قدراتهـم وتعزز من
م�شاركتهـم.
•�شباب يتمتع بالقدرات
واملهارات والوعي
الكايف وي�ساهـم يف
الإنتاج والرقي الوطني
•م�شاركة وا�سعة لل�شباب
يف التخطيط والتنمية

النوادي
الريا�ضية

اجلمعيات
ال�شبابية

�سجالت
الأع�ضاء

% 50

% 50

اجلمعيات
الن�سوية

درا�سة
جمتمعية

درا�سة م�سحية

 12دومن

ن�سبة ال�شباب (حتت
�سن  )35يف مواقع
قيادية عليا يف
م�ؤ�س�سات املدينة

 50دومن

% 20

%2

الهيئة املح ّلي

متكني وبناء قدرات
املر�أة وتعزيز
م�شاركتها

ن�سبة م�شاركة املر�أة يف
امل�ؤ�س�سات املجتمعية

م�ساحة املرافق
ال�شبابية

•اجلمعيات الن�سائية
•الثقافة املجتمعية
•تعليم املر�أة
•البنية التحتية لقطاع
املر�أة والطفل

تقارير
املخطط
الهيكلي

•تنمية املر�أة وتثقيفها
•�شراكات وت�شبيك
�أكرب بني اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات التي
تعنى باملر�أة
•ارتفاع ن�سبة م�شاركة
املر�أة يف �سوق العمل

املبادرات التطويرية

•�إن�شاء �إ�ستاد ريا�ضي
ومرافق �شبابية خا�صة
•�إ�شراك ال�شباب يف التنمية
والتخطيط
•رفع الكفاءات ال�شبابية
على امل�ستوى االجتماعي
والريا�ضي والثقايف

•برامج تثقيفية وتوعية
للمر�أة ب�أهـمية دورها
وم�شاركتها يف التنمية
•ت�أهيل املراكز الن�سوية
وزيادة قدرتها اال�ستيعابية
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املحور
التنموي

املحور االقت�صادي

جمال العمل

خف�ض ن�سبة
البطالة

ت�شجيع احلركة
التجارية يف املدينة

الهدف
اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

•امل�شاريع ال�صغرية
•طلبة اجلامعات
اخلريجون
•برامج امل�ساعدات
وت�شغيل العاطلني عن
العمل
•مكتب العمل

•دعم امل�شاريع
ال�صغرية.
•البنية التحتية
لال�ستثمار
•اخلريجون اجلدد

النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شر

ن�سبة م�شاركة املر�أة يف
املجل�س

القيمة احلالية

%2

%5

% 15

%5

650

% 40

% 20

ن�سبة م�شاركة املر�أة
يف اجلمعيات واملراكز
اخلا�صة
•زيادة عدد امل�شاريع ن�سبة عدد العاطلني عن
العمل من القوى العاملة
ال�صغرية
•جمموعة من برامج
ت�شغيل العاطلني عن
العمل
عدد اخلرجني العاملني
 /جميع اخلريجني يف
كل عام

عدد املرافق التجارية
•بيئة م�شجعة
لال�ستثمار
•حركة جتارية ن�شطة
يف البلد
•�إن�شاء فروع للبنوك
يف البلد
•غرفة جتارية فاعلة
ذات كفاءة
ن�سبة العاملني يف
القطاع التجاري من
جممل العاملني

ن�سبة م�ساهـمة قطاع
التجارة يف م�صادر
الدخل للتج ّمع

القيمة
امل�ستهدفة
% 50

% 45

% 15

% 55

800

% 10

% 30

م�صدر
املعلومات
الئحة تر�شيح
الأع�ضاء
الفائزين

و�سيلة التحقق

تقرير نتيجة
االنتخابات

مكتب العمل /
اجلهاز املركزي
للإح�صاء

درا�سة جمتمعية الدرا�سة
املجتمعية
م�سح القوى
العاملة
درا�سة،
تقارير جهاز
الإح�صاء

�إح�صائيات
البلدية
امل�ؤ�س�سات
الأهلية
مركز الإح�صاء
البلدية

مكتب العمل
ونقابة العمال
والبلدية

�سجالت
الهيئة،
وتقارير
الإح�صاء
ال�سجالت
والإح�صائيات
ال�سجالت
والإح�صائيات

مكتب العمل
ونقابة العمال
والبلدية

املبادرات التطويرية

•�إيجاد فر�ص عمل من
خالل:ت�شجيع اال�ستثمار
•دعم ومتويل امل�شاريع
ال�صغرية
•برامج تدريب وت�أهيل
اخلريجني
•برامج ا�ستيعاب اخلريجني
•توفري �أيدٍ عاملة ماهرة
•�إن�شاء جممعات و�أ�سواق
جتارية جديدة
•تنويع املحالت التجارية
•تفعيل دور الغرف التجارية

اخلطة املتكاملة للتنمية املجتمع ّية

2014 - 2011

39

املحور
التنموي

جمال العمل

•الت�سويق الزراعي
•برامج الإر�شاد
الزراعي
•برامج ا�ست�صالح
الأرا�ضي
•توفري املياه للزراعة
•دعم املزارعني

الهدف
اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

زيادة االهتمام
بالقطاع الزراعي
والرثوة احليوانية

النتائج الرئي�سية

•ازدياد ن�سبة
الأرا�ضي
امل�ست�صلحة
•زيادة �إنتاجية
الأرا�ضي الزراعية
•توظيف �أكرب�/أو�سع
للأ�ساليب الزراعية
احلديثة

امل�ؤ�شر

عدد الأبقار
عدد الأغنام
دجاج الحم
دجاج بيا�ض
خاليا نحل

القيمة احلالية

754
103,000
300,000
4,000
23

و�سيلة التحقق

1,000
150,000
600,000
7,000
200

القيمة
امل�ستهدفة

الزراعة

45

م�صدر
املعلومات

مديرية الزراعة تقارير الرثوة
احليوانية
مديرية الزراعة تقارير الرثوة
احليوانية
مديرية الزراعة تقارير الرثوة
احليوانية
مديرية الزراعة تقارير الرثوة
احليوانية
تقارير الرثوة
احليوانية
85

م�ساحة املن�شات
الزراعية (بيوت
بال�ستيكية (بالدومن)
% 60

% 10

% 12

ال�سجالت
والإح�صائيات

مكتب العمل
ونقابة العمال
والبلدية
مكتب الزراعة
ومركز الإح�صاء

مديرية الزراعة تقارير امل�سح
املجتمعي

مكتب الزراعة
ومركز
الإح�صاء

ن�سبة الأرا�ضي
الزراعية امل�ستغلة من
م�ساحة يطا الكلية
ن�سبة العاملني يف قطاع
الزراعة من جممل
العاملني

�سجالت
الهيئة،
وتقارير
الإح�صاء

% 42

%3

%5

ن�سبة م�ساهـمة قطاع الزراعة
يف م�صادر الدخل للتج ّمع

ال�سجالت
والإح�صائيات

املبادرات التطويرية

•توفري �سالالت حم�سنة
•�إيجاد مراكز تلقيح وحت�سني
الن�سل
•�إيجاد مناطق حرجية
•حت�سني اخلدمات البيطرية
•دعم املنتجات املحلية
•فتح م�صانع حم ّلية لت�صنيع
منتجات الألبان
•معاجلة الفائ�ض من
منتجات احلليب
•زيادة �إنتاجية الرثوة
احليوانية
•ا�ستغالل الأرا�ضي الزراعية
•برامج دعم للمزارعني
•ت�شجيع امل�شاريع الزراعية
•توفري الإر�شاد الزراعي
•توفري م�صادر مياه جديدة
•ا�ستغالل املياه العادمة
•توفري البذور ب�أ�صناف
حم�سنة تقاوم اجلفاف
•مبادرات حكومية
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املحور
التنموي

حمور الأمن وال�سالمة العامة

جمال العمل

•ترميم املباين القدمية
•وعي املواطنني ب�أهـمية
احلفاظ على املباين
القدمية

الهدف
اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

تفعيل وتطوير
القطاع ال�سياحي

النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شر

القيمة احلالية

30

ن�سبة الزائرين للمدينة
�سنوي ًا بهدف ال�سياحة

•بنية حتتية منا�سبة عدد املن�ش�آت ال�سياحية
لل�سياحة الداخلية
واخلارجية
واع ب�أهـمية
•مواطن ٍ
ال�سياحة واحلفاظ
على املباين القدمية

%1
�أقل من % 1

ن�سبة الدخل املت�أتي من
قطاع ال�سياحة
112

القيمة
امل�ستهدفة
40

%5
%5
200

و�سيلة التحقق

الهيئة املح ّلية
 جلنةالتخطيط،
ومركز
الإح�صاء
الفل�سطيني
بلدية يطا

م�صدر
املعلومات

�سجالت
الهيئة،
وتقارير
الإح�صاء

تقارير
بلدية يطا

تقارير
البلدية وجلنة
التخطيط
اال�سرتاتيجي

حت�سني وتنمية
القطاع ال�صناعي

�سجالت
الهيئة،
وتقارير
الإح�صاء

%2

عدد امل�شاكل العائلية

% 10

�سجالت
الغرفة

% 10

•الور�شات وال�صناعات
القائمة
•منطقة �صناعية
خم�ص�صة ومنظمة
�ضمن املخطط
الهيكلي
•قوانني وت�شريعات
اال�ستثمار
%2

عدد املن�ش�آت ال�صناعية
•�إن�شاء منطقة
�صناعية
•ازدياد عدد املن�ش�آت
االقت�صادية الكبرية
•ارتفاع ن�سبة
ن�سبة الدخل املت�أتي من
العاملني يف املن�ش�آت قطاع ال�صناعة
االقت�صادية داخل
البلد
البلدية
غرفة جتارة
و�صناعة
وزراعة يطا
ال�شرطة ،جلان
الإ�صالح

% 40

تعزيز مقومات
الأمن والأمان

املحاكم

%5

الدفاع املدين
وجلنة الكوارث

ال�شرطة

% 60

% 100

�سجالت
الدفاع املدين

ن�سبة االعتداءات على
املمتلكات �سنوي ًا املقيدة
�ضد جمهول

•الوعي املجتمعي لتقليل
املخاطر واحلوادث
•تطبيق النظام
والقانون
•تطبيق �إجراءات
ال�سالمة العامة يف
امل�صانع والور�ش
واملنازل
ن�سبة ال�سيطرة على
الكوارث
ن�سبة حوادث العمل
امل�ؤدية للوفاة

مديرية العمل
والدفاع املدين

�سجالت
ال�شرطة
واملحاكم

•انخفا�ض معدل
االعتداء على
املمتلكات العامة
•انخفا�ض عدد
حوادث ال�سرقة
•انخفا�ض عدد
حوادث العمل
% 10

%1

�سجالت
الدفاع املدين
ومديرية العمل

املبادرات التطويرية

•ترميم الأماكن الأثرية
•زيادة الوعي ب�أهـمية
احلفاظ على الأماكن
ال�سياحية
•�إن�شاء حدائق ومتنزهات
عامه
•توفري اخلدمات ال�سياحية

•ت�شجيع اال�ستثمار يف القطاع
ال�صناعي
•التنوع يف ال�صناعات
•توفري منطقة �صناعية
منظمة
•حت�سني جودة املنتجات
املحلية
•توفري �أيدٍ عاملة ماهرة
•تعزيز االنتماء واحلفاظ
على املمتلكات العامة
•ت�شكيل وتفعيل جلان
الإ�صالح
•زيادة كفاءة وفاعلية مراكز
ال�شرطة والدفاع املدين
•مراعاة �شروط ال�سالمة
العامة

خطــط اال�ســتثـمـار
القطاعية
2012-2011

يطـــــا

خطــط اال�ســتثـمـار القطاعية

2012-2011
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الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

تطوير قطاع العقارات
والإ�سكان وحت�سني
ا�ستغالل الأرا�ضي
وا�ستثمارها.

املبادرة التطويرية

اجلهة التنفيذ ّية :بلدية يطا

خطــة اال�ســتثـمـار لقطاع البنية التحتية واخلدمات العامة
ا�سم امل�شروع املقرتح

و�صف امل�شروع

عمل ت�سوية و�إفراز كامل
لأرا�ضي املدينة.

النتائج

املوازنة

�شراء �صور حديثة للمنطقة من
املخت�صة وت�شمل
ال�شركات الإ�سرائيلية
ّ
كافة حدود البلدية ،والقرى واخلرب
املحيطة ،بحيث تكون عالية الد ّقة ت�سمح
ب�إدخالها على برنامج  COISوعمل
.digitizing

�إفراز  20,000دومن
داخل حدود احلالية
للبلدية.

مدة
امل�شروع
� 6أ�شهر

� 24شهر ًا

�إفراز حوايل  20,000دومن داخل
حدود البلدية وت�سجيل القطع بامللكية
احلالية وعمل قاعدة بيانات منا�سبة.

زيادة الوعي املجتمعي
ب�أهمية املخطط
الهيكلي.

$
400,000

•�صورة جوية حديثة للمنطقة.
•خمطط هيكلي تف�صيلي ال�ستخدامات
الأرا�ضي.
•�إعادة توزيع هيكل ّية ا�ستخدام الأرا�ضي
مبا يتنا�سب مع ّ
التطور العمراين وحجم
و�أعداد ال�سكان واملركبات.
•تطوير قطاع البنية التحتية مبا يتنا�سب
مع حجم و�أعداد ال�سكان واملركبات.
•ت�سجيل الأرا�ضي ب�أ�سماء مالكيها
احلاليني.
•وجود �سجالت حديثة ت�سهل الو�صول
للمعلومات املطلوبة.
•تقلي�ص عدد النزاعات على امللكيات.

� 4أ�شهر

حملة توعوية ب�أهمية
املخطط الهيكلي و�ضرورة
االلتزام ب�أحكامه.

�إن�شاء ق�سم وتطبيق
نظام .GIS

حتديث وتطوير املخطط ت�صوير جوي حديث مع
الهيكلي للمدينة ب�شكل �إعداد خارطة هيكلية
وتف�صيلية حديثة.
منتظم.

150,000

200,000

•عدد ونوع الن�شرات التوعوية.
•وعي جمتمعي بطبيعة التنظيم الهيكلي.
•�سهولة العمل �ضمن املخطط الهيكلي.
•تقلي�ص عدد املخالفات التنظيمية.

�إعداد  20,000ن�شرة ت�شرح املخطط
الهيكلي وتو�صل املعلومات املطلوبة
للمواطنني ،و عقد ور�ش عمل يف قاعة
البلدية لتوعية الأهايل بالتنظيم
الهيكلي.

�إ�ستحداث ق�سم GIS
�ضمن الدائرة الهند�سية
يف البلدية
250,000

•احل�صول على قاعدة بيانات بجودة
عالية مع �سهولة الو�صول لأي معلومة.

توفري مكان منا�سب لق�سم  GISداخل � 5أ�شهر
البلدية وتزويده بالأجهزة املطلوبة وعمل
الدورات التدريبية املنا�سبة.
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الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

تطوير �إمكانية احل�صول
على مياه ال�شرب.

املبادرة التطويرية

ا�سم امل�شروع املقرتح

�إن�شاء حدائق ومنتزهات �أن�شاء متنزّه عام يف
املدينة.
عامة.

اجلهة التنفيذ ّية :بلدية يطا
و�صف امل�شروع
بناء متنزّه مب�ساحة  5دومن

مدة
امل�شروع

توقيع اتفاقية �ضخ جديدة
مع �سلطة املياه لزيادة
الكمية من امل�صادر.

بناء خزان مياه يف
منطقة خلة �سليم ب�سعة
 4,000م.3

تعديل اتفاقية ال�ضخ
مع �سلطة املياه لزيادة
كميات ال�ضخ.

بناء خزّانات مياه
جديدة.

� 12شهر ًا

•عمل درا�سة حول احتياجات املدينة
املائية ،وتزويد و�إقناع اجلهات املعنية
3
بها واحل�صول على معــدل  7,500م
من املياه يومي ًا.
•�إعداد الدرا�سات اجليولوجية وحفر
�آبار ارتوازية داخل منطقة يطا.
•احل�صول على �أعلى من�سوب �أر�ضي
لبناء اخلزان وتوفري الأر�ض والبدء
يف بناء اخلزان.

جتهيز متنزّه البلدية يف منطقة الكرمل
�إكمال مراحل العمل
مب�ساحة ال تقل عن  10دومن و�إعادة
يف متنزّه بلدية يطا/
الكرمل مع زراعة الأ�شجار هيكلة بركة الكرمل لل�سباحة وت�شمل
كفترييا� ،ألعاب �أطفال وت�شجري املنطقة.
احلرجية يف املنطقة.
� 24شهر ًا

� 12شهر ًا

� 18شهر ًا

•جتديد جزء من ال�شبكة القائمة بطول
 20كم وب�أقطار خمتلفة ومنا�سبة.
•جتديد جزء من اخلطوط الناقلة
بطول  8كم بقطر  10بو�صة.

متديد خطوط مياه
للأحياء اجلديدة

�صيانة �شبكات التوزيع
جتديد ال�شبكات
القدمية .و�إن�شاء �شبكات واخلطوط الناقلة وزيادة
�أقطارها.
جديدة.
� 6أ�شهر

متديد خطوط مياه ب�أقطار خمتلفة
للأحياء داخل حدود البلدية اجلديدة

النتائج

املوازنة
•توفري مكان الئق لق�ضاء �أوقات الفراغ
والتنزه خا�صة لطلبة املدار�س يف العطل
ال�صيفية.
•امل�ساهمة يف حت�سني البيئة و�إيجاد
منطقة خ�ضراء.
•احلفاظ على املوروث التاريخي يف
منطقة الكرمل.
•احل�صول على درا�سة مائية للمدينة.
•�سهولة توزيع املياه بانتظام على �أحياء
املدينة.
•وجود املاء الكايف يف معظم بيوت
ومن�ش�آت املدينة.

$
1,500,000

500,000

2,000,000

1,000,000

•توزيع منتظم للمياه على الأحياء
ال�سكنية املنت�شرة.
•تو�سعة يف �شبكة املياه.
•التقليل من كمية الفاقد
•�سهولة و�صول املياه ملعظم املواطنني.
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املبادرة التطويرية

جتديد ال�شبكات
وحتديثها.

الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

تطوير �شبكة الكهرباء
وحت�سني اخلدمة

ا�سم امل�شروع املقرتح

اجلهة التنفيذ ّية :بلدية يطا
و�صف امل�شروع

مدة
امل�شروع
� 12شهر ًا

متديد خطوط ال�ضغط
العايل حتت الأر�ض يف
ال�شوارع الرئي�سية.

عمل درا�سة لتجديد ال�شبكات القدمية
وا�ستبدالها بكوابل معزولة.

عال بطول 20كم
متديد �شبكة �ضغط ٍ
يف ال�شوارع الرئي�سية حتت الأر�ض.

تركيب عدادات الدفع
امل�سبق.

زيادة عدد ّ
حمطات
التحويل.

ا�ستبدال  30كم من
�شبكة ال�ضغط املنخف�ض
بكوابل معزولة.

� 4أ�شهر

� 12شهر ًا

ا�ستبدال العدّادات القدمية بعدّادات
الدفع امل�سبق ل 7,000م�شرتك.

تركيب  7,000عدّاد
للدفع امل�سبق من النوع
املمتاز
تركيب حمطات حتويل
جديدة.

� 9أ�شهر

تركيب  10حمطات حتويل جديدة يف
املناطق ّ
املكتظة.

النتائج

املوازنة
•تقليل حاالت انقطاع التيار الناجت عن
التما�س يف الأ�سالك غري املعزولة.
•زيادة جودة وقدرة التيار.
•حتقق عرو�ض الطرق ح�سب اخلارطة
الهيكلية بعد �إزالة الأبراج الكهربائية �أو
و�ضعها ح�سب ارتداد الطريق .
عال بطول 20كم.
•�شبكة �ضغط ٍ
•املنظر اجلمايل ملدخل املدينة اخلايل
من الأبراج والأ�سالك الكهربائية.
•زيادة ن�سبة حت�صيل �أثمان الكهرباء
امل�ستهلكة.
•تقليل ن�سبة الفاقد من الكهرباء.
•رفع القدرة الكهربائية.

$
1,000,000

1,200,000

250,000

1,000,000

•زيادة جودة التيار الكهربائي.
•تو�صيل التيار لأكرب م�ساحة ممكنة يف
منطقة يطا
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املبادرة التطويرية

•�إن�شاء دائرة ال�سري
والدينمومرت .
•ت�أهيل كافة املداخل
الرئي�سية للمدينة
•ت�أهيل كافة الطرق
الداخلية الرتابية
•تخ�صي�ص م�سالك
ورميات لأر�صفة
الطرق احليوية لذوي
االحتياجات اخلا�صة
•ت�أهيل �أر�صفة وجزر
الطرق احليوية يف
املدينة
•زيادة الوعي املروري
•االهتمام بالطرق
الرابطة والزراعية.
•بناء بوابة يطا
ال�شمالية.

الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

حت�سني وتطوير �شبكة
الطرق واملوا�صالت.

ا�سم امل�شروع املقرتح
•�إن�شاء مبنى دائرة
ال�سري وحمطة فح�ص
ال�سيارات
•�إعادة تعبيد  10كم
من مداخل املدينة
الرئي�سية .
•تعبيد  20كم من طرق
يطا الداخلية.
•تنفيذ  500مرت مربع
رمبات لأر�صفة الطرق
الرئي�سية والداخلية .
•�إن�شاء جزء من �أر�صفة
املداخل الرئي�سية
و�شارع ال�سالم .
•بناء بوابة يطا
ال�شمالية .

اجلهة التنفيذ ّية :بلدية يطا
و�صف امل�شروع
•بناء مقر لدائرة ال�سري مب�ساحة
 300مرت مربع ومبنى ملحطة فح�ص
وترخي�ص ال�سيارات يف املدينة
مب�ساحة 860م. ²
•ت�أهيل املداخل الرئي�سة بطول 10
كم وعر�ض منا�سب وهي طرق معبدة
منذ �أكرث من  15عام ًا بعرو�ض غري
كافية .
•تعبيد طرق ترابية مفتوحة و�شق
وتعبيد طرق رابطة بني الأحياء .
•رمبات خر�سانية ت�صل ج�سم الطريق
مع الر�صيف �أو الر�صيف مع مداخل
الأحياء لذوي االحتياجات اخلا�صة.
•تنفيذ �أر�صفة بعر�ض ال يقل عن 2
مرت لعدد من ال�شوارع مثل � :شارع
خليل الرحمن و�شارع ال�سموع و�شارع
والكرمل و�شارع ال�سالم و�شارع
البلدية .
•�إن�شاء بوابة حجرية بعر�ض  20مرت ًا
وارتفاع  8مرت على حدود البلدية
من اجلهة ال�شمالية � /شارع يطا
الرئي�سي .

مدة
امل�شروع
� 24شهر ًا

النتائج
•بنية حتتية متطورة ل�شبكة الطرق
الداخلية والرابطة.
•نظلم مروري حديث.
•اختفاء ظاهرة الغبار والطني
•ب�ستنة الأر�صفة وجزر الطرق و�إنارتها
•تقل�ص عدد ال�سيارات غري املرخ�صة
ون�سبة حوادث ال�سري .
•زيادة عائدات البلدية من فح�ص
وترخي�ص ال�سيارات .

املوازنة
$
5,000,000
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الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

حت�سني وتوفري مقومات
ال�صحة والبيئة ال�صحية.

املبادرة التطويرية

ت�أهيل وتو�سعة مباين
و�أق�سام امل�ست�شفى.

و�صف امل�شروع

� 24شهر ًا

� 12شهر ًا

� 24شهر ًا

مدة امل�شروع

خطــة اال�ســتثـمـار لقطاع ال�صحة العامة والبيئة
اجلهة التنفيذ ّية :وزارة ال�صحة وبلدية يطا
ا�سم امل�شروع املقرتح

�إن�شاء عيادات تخ�ص�صية خارجية
للم�ست�شفى وجتهيز املباين خلدمة
الأق�سام الطبية والفنية املختلفة
وتطوير ق�سم اجلراحة العامة.

حت�سني جودة
اخلدمات ال�صحية.

�إن�شاء وت�أثيث  8عيادات خارجية
تخ�ص�صية مع مرافقها من غرف انتظار
وحمامات وغريها مب�ساحة  600م: 2
 20م 2لكل مكتب عيادة و 50م  ²لكل
قاعة انتظار و 40م  ²لوحدة احلمامات.

�شراء �أجهزة متطورة يف جمال
الت�صوير ( الطبقي والأ�شعة)
والتحليل املخربي والعيادة
ال�سريرية .

�إن�شاء عيادتني جديدة يف منطقة
املقبية وخري�سة.

زيادة عدد العيادات
املركزية مب�ستوى
ثالث.

بناء عيادات
تخ�ص�صية خارجية
خارج مبنى
امل�ست�شفى.

�شراء �أجهزة ت�صوير طبقي ،وحتديث
جهاز ت�صوير الأ�شعة.

�إن�شاء عيادتني مب�ساحة  150م 2لكل
عيادة  ،حتتوي على غرف للأطفال ،قاعة
انتظار ،خمترب� ،صيدلية ،ق�سم �أ�شعة،
غرف ا�سرتاحة للعاملني ،خدمات عامة،
رعاية �أولية.

النتائج

املوازنة
•توفري خدمات �صحية متكاملة ت�شمل
اجلراحة العامة واملختربات الفنية
وق�سم الأ�شعة.
•امل�ساهمة يف تخفيف ال�ضغط عن
م�ست�شفى اخلليل احلكومي .
•توفري الوقت واجلهد واملال على �سكان
املنطقة.
•رفع م�ستوى الرعاية ال�صحية ومعاجلة
الأمرا�ض ال�سارية واملعدية.

$
800,000

800,000

300,000

•زيادة عدد الكوادر املدربة وامل�ؤهلة.
•�أجهزة متطورة يف الت�شخي�ص
والعالج.
•وجود عيادة متقدّمة.
•عدد من الكوادر امل�ؤه ّلة.
•زيادة الوعي ال�صحي.
•معاجلة الأمرا�ض املزمنة وال�سارية.
•تخفيف ن�سبة معاناة املر�ضى.

خطــط اال�ســتثـمـار القطاعية
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الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

تطوير وحت�سني �إدارة
النفايات ال�صلبة

احلفاظ على ال�صحة
العامة واحلد من التلوث

ا�ستخدام �شبكات �صرف
�صحي

املبادرة التطويرية

زيادة عدد احلاويات
وال�سيارات التي تقوم
بجمع ونقل النفايات
من املدينة �إىل املكب

�إن�شاء م�سلخ لذبح
الدواجن واملا�شية

بناء �شبكة �صرف
�صحي

�إن�شاء وتركيب حمطة
تنقية و�ضخ

ا�سم امل�شروع املقرتح
•توفري �سيارات جديدة جلمع
ونقل النفايات
•توفري مكن�سة لتنظيف ال�شوارع
الرئي�سية
•توفري �سيارة �شحن قالب
3
•توفري حاويات �سعة  1.1م
3
4 +م
•توفري جرافة عجل
•توفري باجر عجل

و�صف امل�شروع
3
•مكاب�س عدد  :2الأول �سعة  8م 3والثاين  4م
جلمع النفايات ونقلها �إىل املكب
•مكن�سة ً 15
طنا لتنظيف ال�شوارع املعبدة يف
املدينة
•�سيارة �شحن قالب حمولة قائم ً 26
طنا
• 100حاويه �صغريه  1.1م 30 + ³حاوية
كبرية  4م³
•جرافة عجل �سعة الكف  3.5م ³وعدد املحاور2
•باجر عجل �صغري �سعة الكف 1.5م 3مع
�شاكو�ش ،قوة املحرك ال تقل عن  91ح�صان و
 2200دورة.

مدة امل�شروع
� 24شهر ًا

متديد �شبكة موا�سري �صرف �صحي رئي�سية
بطول  30كم تقع يف املنطقة الغربية
لل�شارع الرئي�سي ,وت�ؤدي �إىل جمرى ال�سيل
احلايل وتركيب انابيب ملجرى ال�سيل

� 6أ�شهر

� 24شهر ًا

� 24شهر ًا

العمل على �إقامة مبنى مب�ساحة 600
•�إن�شاء مبنى لذبح الدواجن
•�إن�شاء ق�سم �آخر يف امل�سلخ لذبح م  2مق�سم �إىل ق�سمني :الأول مب�ساحة
2
300م 2لذبح الدواجن ،والثاين 300م
املا�شية
لذبح املا�شية والأغنام.

عمل �شبكة �صرف �صحي للجزء
الغربي من ال�شارع الرئي�سي ملدينة
يطا

تركيب حمطة تنقية و�ضخ يف
املنطقة اجلنوبية وال�شرقية

تركيب حمطة تنقية و�ضخ تقع يف اجلزء
اجلنوبي ال�شرقي (نقطة جتمع املياه),
تكون قادرة على �ضخ املياه العادمة �إىل
جمرى ال�سيل يف اجلهة الغربية للمدينة

النتائج

املوازنة
$
1,500,000

•وجود م�سلخ مرخ�ص للذبح
•احلد من التلوث يف اللحوم امل�ستهلكة.
•�سهولة مراقبة ال�سوق
•احل�صول على حلوم مراقبة �صحي ًا من
�أطباء خمت�صني
•احلد من التلوث البيئي الناجت من
خملفات املالحم الع�شوائية
•امل�ساعدة يف حل م�شكلة البطالة.

•جمع النفايات ال�صلبة يومي ًا من
الأحياء ال�سكنية
•�شوارع و�ساحات عامة نظيفة
•نظام فعال ملعاجلة النفايات ال�صلبة
•تقليل امل�صروفات من جراء ا�ستئجار
املعدات
•بيئة �صحية تراعي احلد الأدنى من
التلوث.
•احل�صول على منظر ح�ضاري.
•ر�ضى اجلمهور

600,000

8,000,000

5,000,000

•احلد من التلوث الناجت حفر االمت�صا�ص
و�سيل املجاري.
•احلد من الأمرا�ض الناجتة عن تلوث
مياه ال�شرب ب�سبب احلفر االمت�صا�صية.
•التمهيد لإن�شاء �شبكة �صرف �صحي
للمنطقة ال�شرقية من ال�شارع الرئي�سي
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الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

دمج ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف املجتمع وت�أهيل
الأ�سرى.

املبادرة التطويرية

و�صف امل�شروع
�إن�شاء مركز مب�ساحة  400م  ²يف منطقة
�شارع ال�سالم ،وذلك بت�شطيب وت�أثيث طابق
الت�سوية مل�سجد ال�سالم جم ّهز بكافة اللوازم،
يقوم ب�إعداد وتخريج كوادر قادرة على العمل
وتقدمي منح وقرو�ض مل�شاريع حمالت التوعية.
�إن�شاء مركز مب�ساحة  400م  ²ت�أهيلي
يف منطقة و�سط املدينة يتنا�سب مع عدد
احلاالت وي�شمل جميع التخ�ص�صات والأدوات
الالزمة للتدريب والت�أهيل.

مدة امل�شروع
� 24شهر ًا

� 24شهر ًا

� 24شهر ًا

توفري منح �أو قرو�ض خم�ص�صة للأ�سرى
مي�سرة.
املحررين �ضمن �شروط ّ

النتائج

املوازنة
$

•توفري اخلدمات
العالجية(الت�أهيلية).
•توفري مركز قادر على تقدمي
اخلدمات العالجية والنف�سية
(الت�أهيلية).

100,000

600,000

500,000

•مركز مب�ساحة  400م .
•ت�شغيل  12موظف ًا.
•ت�أهيل عدد من ذوي االحتياجات
اخلا�صة .

خطــة اال�ســتثـمـار لقطاع التنمية االجتماعية
اجلهة التنفيذ ّية :مديرية ال�ش�ؤون االجتماعية وجمعية املعاقني
ا�سم امل�شروع املقرتح
�إن�شاء مركز لتدريب ذوي
االحتياجات اخلا�صة

توفري خدمات ت�شغيلية
ت�أهيلية لذوي االحتياجات
اخلا�صة.

توفري املرافق العامة
واملعدات والكوادر املدربة
لت�أهيل ذوي االحتياجات.

توفري فر�ص عمل للأ�سرى

�إن�شاء مركز عالج وت�أهيل
لذوي االحتياجات اخلا�صة.

توفري خدمات ت�شغيلية
لت�أهيل الأ�سرى ودجمهم
باملجتمع.

•ت�أهيل الأ�سرى ودجمهم يف
املجتمع.
•تطوير قدرات الأ�سرى
•امل�ساهمة يف التنمية و تخفي�ض
ن�سبة البطالة.

خطــط اال�ســتثـمـار القطاعية
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الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

حت�سني جودة التعليم

•بناء مقر م�ؤلف من  4طوابق
وطابق كراجات  ،كل طابق
مب�ساحة  250مرت ًا مربع ًا لكل
طابق قادر على ا�ستيعاب موظفي
املديرية وخدماتها.

و�صف امل�شروع

� 12شهر ًا

� 18شهر ًا

مدة امل�شروع

اجلهة التنفيذ ّية :مديرية الرتبية والتعليم
ا�سم امل�شروع املقرتح

افتتاح ملديرية
الرتبية والتعليم /
يطا .

رفع م�ستوى
التح�صيل لدى
الطلبة.

املبادرة
التطويرية
بناء مقر ملديرية الرتبية
والتعليم يف يطا.

�إن�شاء وجتهيز  20غرفة
�صفية وتخ�ص�صية مع
ال�ساحات واملرافق العامة
لها .

•بناء ( )10غرف �صفية يف مدر�سة
بنات حليمة ال�سعدية.
•بناء ( )10غرف �صفية يف مدر�سة
ذكور يطا الأ�سا�سية.

النتائج

املوازنة
•وجود مديرية للرتبية والتعليم يف املنطقة.
•الت�سهيل على املدر�سني والطالب وتوفري
املوا�صالت واجلهد.
•توفري فر�ص عمل للخريجني العاطلني
عن العمل.

$
800,000

800,000

• 20غرفة �صفية جمهزة.
•معدّل عدد الطالب يف الغرفة ال�صفية ال
يزيد عن  40طالب ًا.
•ا�ستيعاب حوايل  800طالب يف غرف
�صفية الئقة.
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الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

املبادرة
التطويرية

�إن�شاء مدار�س
للتعليم العام.

ا�سم امل�شروع املقرتح

رفع امل�ستوى العلمي
خلريجي التعليم
العايل وزيادة
�أعدادهم.

�إن�شاء مدار�س
ومعاهد للتعليم
املهني والتقني.

�إن�شاء وجتهيز ( )4مدار�س
حكومية جديدة يف مناطق
امل�صلى والعمرية و�أم ال�سطر
وخلة مزهر.

ت�أهيل خريجي التعليم العايل
وزيادة عددهم.

بناء مدر�سة مهنية ومعهد
مهني.

�إن�شاء املدار�س الأ�سا�سية
مبرافق منا�سبة للأطفال.

ت�أهيل املدار�س
لتكون �صديقة
الطفل.

و�صف امل�شروع

مدة امل�شروع
� 24شهر ًا

� 24شهر ًا

•جتهيز مدر�سة مهنية حتتوي على
جميع التخ�ص�صات املهنية تت�سع
ل( )500طالب.

•�إن�شاء مدر�سة يف منطقة �أم
ال�سطر تتكون من ( )15غرفة
جم ّهزة بجميع املرافق.
•�إن�شاء مدر�سة ذكور يف منطقة
خلة مزهر تتكون من ( )15غرفة
جم ّهزة بجميع املرافق.
•�إن�شاء مدر�سة �إناث يف منطقة
امل�صلى تتكون من ( )17غرفة
جم ّهزة بجميع املرافق.
•�إن�شاء مدر�سة �إناث يف منطقة
العمرية مك ّونة من ( )18غرفة
جم ّهزة بجميع املرافق.
•�إن�شاء مركز تدريب للمع ّلمني .
•دورات تدريبية لرفع م�ستوى
اخلريجني.
� 24شهر ًا

� 24شهر ًا

•بناء غرفة �ألعاب يف كل مدر�سة
�أ�سا�سية.
•توفري مر�شد تربوي يف كل مدر�سة.
•تدريب معلمي املدار�س الأ�سا�سية على
الأ�ساليب الرتبوية املنا�سبة للتعامل
مع الأطفال
•توفري مركز �صحي بكل جتمع مدار�س.

النتائج
• 15غرفة �صفية يف منطقة �أم ال�سطر.
• 15غرفة �صفية يف منطقة خلة مزهر.
• 17غرفة �صفية يف منطقة امل�صلى.
• 18غرفة �صفية يف منطقة العمرية.

•تو ّفر مركز تدريب مهني.
•تدريب  150معلم �سنوي ًا.
•عدد الدورات التدريبية.
•تو ّفر مدر�سة مهنية جمهزة.
ّ
•خريجني مهنيني.

•غرفة �ألعاب جمهزة لكل مدر�سة
•لقاءات تربوية.
•وجود مر�شدين تربويني يف كل مدر�سة.

املوازنة
$
4,000,000

400,000

2,000,000

1,500,000

خطــط اال�ســتثـمـار القطاعية
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الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

ا�سم امل�شروع املقرتح

حمو الأمية
التكنولوجية.

احلد من ظاهرة
الت�سرب.

و�صف امل�شروع

�إن�شاء وجتهيز خمترب
حا�سوب يف كل مدر�سة.

توظيف عاملني اجتماعيني
(مر�شدين تربويني) ملدة
عامني.

مدة امل�شروع
جتهيز ( )30مركز حا�سوب ،بقدرة
( )20جهاز لكل مركز.
توفري مبنى جم ّهز ب�إنرتنت و()50
جهاز حا�سوب.
تعيني مر�شد تربوي يف كل مدر�سة.
عقد دورات توعية وتثقيف للطلبة
والأهايل.

املبادرة
التطويرية

� 12شهر ًا

� 24شهر ًا

� 12شهر ًا

تعديل على الأبنية القائمة لتتواءم مع
االحتياجات اخلا�صة للمعاقني.

مواءمة املدار�س احلكومية
للطلبة ذوي االحتياجات
اخلا�صة

دمج ذوي
االحتياجات
اخلا�صة بالتعليم
النظامي.

النتائج
•تو ّفر  30غرفة حا�سوب.
• 600جهاز حا�سوب.
•تو ّفر خدمة الإنرتنت يف املدار�س.
•تخفي�ض عدد املت�سربني من املدار�س

•دمج ومواءمة ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف املجتمع.
•تطوير القدرات العاملة لذوي االحياجات
اخلا�صة.

املوازنة
$
600,000

500,000

100,000
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تكملة بناء وت�شطيب  10درجات يف
اجلهتني ال�شمالية وال�شرقية بطول
 170مرت وتع�شيب �ساحة امللعب
مب�ساحة  7دومن و�إنارته ب  4خاليا
�ضوئية وت�شطيب املرافق حتت
املدرجات القائمة وت�أهيل �ساحة
مواقف ال�سيارات .

و�صف امل�شروع

� 24شهر ًا

� 24شهر ًا

مدة امل�شروع

اجلهة التنفيذ ّية :بلدية يطا والنوادي ال�شبابية واملراكز الن�سوية

املبادرة التطويرية

الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

تنمية ال�شباب واالهتمام
بهم.

ا�سم امل�شروع املقرتح
ت�أهيل ا�ستاد يطا

•�إن�شاء �إ�ستاد ريا�ضي ومرافق
�شبابية خا�صة.
•�إ�شراك ال�شباب يف التنمية
والتخطيط .
•رفع الكفاءات ال�شبابية يف كل
امل�ستويات.

متكني وبناء قدرات
املر�أة وتعزيز م�شاركتها.
بناء مقرات خا�صة
باملراكز الن�سوية .

•برامج تثقيف وتوعية للمر�أة
ب�أهـمية دورها وم�شاركتها يف
التنمية.
•ت�أهيل املراكز الن�سوية وزيادة
قدرتها اال�ستيعابية.

�إن�شاء  3مقرات ملراكز ن�سوية يف
يطا مب�ساحة  250مرت ًا مربع ًا
لكل مركز  ،يحتوي على كافة
املرافق الالزمة من مكاتب وقاعات
ووحدات �صحية .

النتائج

املوازنة
•بنية حتتية مالئمة لل�شباب تزيد
من قدراتهم وتعزز من م�شاركتهم.
•�شباب يتمتع بالقدرات واملهارات
والوعي الكايف وي�ساهم يف الإنتاج
والرقي الوطني.
•م�شاركة وا�سعة لل�شباب يف
التخطيط والتنمية.

$
2,000,000

500,000

•تنمية املر�أة وتثقيفها .
•�شراكات وت�شبيك دائم بني
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات التي تعنى
باملر�أة.
•ارتفاع ن�سبة م�شاركة املر�أة يف �سوق
العمل.

خطــط اال�ســتثـمـار القطاعية

2012-2011
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الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

ت�شجيع احلركة التجارية.

املبادرة
التطويرية

و�صف امل�شروع

مدة
امل�شروع

خطــة اال�ســتثـمـار لقطاع االقت�صاد املحلّي
اجلهة التنفيذ ّية :القطاع اخلا�ص وبلدية يطا
ا�سم امل�شروع املقرتح
�إن�شاء �سوق للخ�ضار والفواكه.

� 6أ�شهر

بناء جم ّمع جتاري

بناء مبنى للغرفة التجارية.

بناء �سوق خ�ضار مب�ساحة  3دومن
خارج مركز املدينة .

� 12شهر ًا

بناء جممع جتاري مكون من  5طوابق
ومب�ساحة 3,000م.2

بناء مبنى مب�ساحة ال تقل عن
 200م.2

�إن�شاء جممعات
و�أ�سواق جتارية
جديدة.

تفعيل دور الغرف
التجارية.

� 12شهر ًا

النتائج

املوازنة
•مركز املدينة نظيف خالٍ من ب�سطات
اخل�ضار والفواكه الع�شوائية.
•�أ�سعار منظمة وغياب االحتكار
التجاري .
•وجود جممع جتاري مب�ساحة 3,000
م 2مك ّون من  5طوابق يف منطقة
مركزية.
•التخل�ص من الإعاقات املرورية
الناجتة عن االنت�شار الع�شوائي
للب�سطات وحركة الباعة املتجولني.
•زيادة �إيرادات البلدية.

$
1,000,000

1,500,000

150,000

•توفري مكان لتقدمي خدمات جتارية
للمواطنني.
•تقدمي املعلومات الالزمة للمواطنني يف
قطاع االقت�صاد.
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الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

املبادرة
التطويرية

ا�سم امل�شروع املقرتح

و�صف امل�شروع

مدة
امل�شروع
� 12شهر

ف�صل املقالع واملحاجر واملنا�شري
مبنطقة خا�صة مب�ساحة  600دومن.
وال�صناعات الثقيلة مب�ساحة 400
دومن.
و�إعداد املخططات الهيكلية للمنطقة
ال�صناعية وتزويدها باملرافق
ال�ضرورية والبنية التحتية الالزمة:
طرق  ،مياه ،كهرباء  ،مطاعم ،
معار�ض ... ،

التنوع يف ال�صناعات

ت�أهيل منطقة �صناعية مب�ساحة
 1,000دومن وجتهيزها بالبنية
التحتية الالزمة لال�ستثمار

� 6أ�شهر

النتائج
•�إيجاد منطقة �صناعية منظمة.
• التخل�ص من م�شكلة امللكيات
اخلا�صة.
•توفري مكان لكافة احلرف وال�صناعات
اخلفيفة املنت�شرة يف �أنحاء املدينة.
•تقليل التلوث البيئي وال�صناعي.
• توفري الأر�ض مل�شاريع تنموية �أخرى.

املوازنة
$
2,000,000

1,000,000

توفري م�ساحة لكل م�صنع ،بحيث ال تقل
عن 500م.2

بناء حمطة تعبئة غاز.
بناء م�صنع معلبات.
بناء م�صنع ملنتجات الألبان.

•توفري الغاز للمواطنني.
•زيادة الإنتاج الوطني.
•تقدمي امل�ساعدة للمزارعني.
•زيادة الوعي والعمل على ت�شجيع
اال�ستثمار والعمل النقابي.

� 6أ�شهر

100,000
100,000

� 6أ�شهر

بناء فرع لنقابة رجال الأعمال

حت�سني جودة
املنتجات املحلية

•تفعيل دور الرقابة حلماية امل�ستهلك.

� 6أ�شهر

توفري مبنى مب�ساحة 200م.2

فتح مكتب ملديرية االقت�صاد فرع بناء مب�ساحة 200م.2
خا�ص للم�ستهلك

500,000

•تخ�ص�صات مهنية متنوعة.
•ت�أهيل كوادر .

ت�شجيع اال�ستثمار يف
القطاع ال�صناعي

حت�سني وتنمية القطاع ال�صناعي توفري منطقة
�صناعية منظمة

خف�ض ن�سبة البطالة

توفري مركز تدريب مهني

بناء وجتهيز مر كز مهني مب�ساحة
500م.2

توفري �أيدٍ عاملة
ماهرة
�إيجاد م�شاريع �صغرية مدرة
للدخل

توفري م�شاريع �صغرية مدرة للدخل
ت�ستوعب عدد ًا كبري ًا من اخلريجني.
� 24شهر ًا

•خف�ض ن�سبة البطالة
•توفري دخل لكثري من املواطنني

2,000,000

اخلطة املتكاملة للتنمية املجتمع ّية

2014 - 2011

55

الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

تطوير وتفعيل القطاع
ال�سياحي

املبادرة
التطويرية

ا�سم امل�شروع املقرتح

اجلهة التنفيذ ّية :وزارة ال�سياحة
و�صف امل�شروع

�إن�شاء مكتب مب�ساحة  150م 2مزود
بكافة املرافق الأ�سا�سية.

•بناء م�صنع مب�ساحة 500م 2لت�صنيع
منتجات الرثوة احليوانية .

•ا�ست�صالح حوايل  2500دومن من
الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة من خالل بناء
ال�سالل احلجرية وال�سياجات.
•حفر حوايل  250بئر ًا زراعي ًا ب�سعة
200م 3لكل بئر.
•توفري �سالالت حم�سنة من الأبقار والأغنام،
وتوفري الإر�شاد الزراعي واحليواين امل�ستمر
بالتعاون مع وزارة الزراعة

و�صف امل�شروع

اجلهة التنفيذية :مديرية الزراعة

•ا�ست�صالح الأرا�ضي
الزراعية.
•�إيجاد �سالالت حيوانية
حم�سنة من الأبقار
والأغنام

ا�سم امل�شروع املقرتح

ترميم مقام اخل�ضر واجلامع العمري
ترميم مقام اخل�ضر واجلامع
وق�صر الربكة ومقام �سطيح والدير
العمري وق�صر الربكة ومقام
�سطيح والدير وغريها من املباين وغريها.
التاريخية يف البلد القدمية.

زيادة الوعي ب�أهمية �إن�شاء مكتب تابع لوزارة
احلفاظ على الأماكن ال�سياحة.
ال�سياحية.

الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

زيادة االهتمام بالقطاع
الزراعي والرثوة احليوانية

ترميم الأماكن
ال�سياحية.

املبادرة التطويرية

•ا�ستغالل الأرا�ضي
الزراعية
•زيادة �إنتاجية
الرثوة احليوانية

معاجلة الفائ�ض من
منتجات احلليب

•�إيجاد م�صنع لت�صنيع
احلليب ومنتجات
الرثوة احليوانية.

مدة
امل�شروع
� 3أ�شهر

� 24شهر ًا

النتائج
•توفري خدمات و�إر�شادات لل�سياح.
•�إعطاء دورات �إر�شادية عن �أهمية
ال�سياحة يف املنطقة.
• املحافظة على الرتاث.

مدة
امل�شروع
� 24شهر ًا

•�إبراز الطابع التاريخي على للمواقع
الأثرية واملحافظة عليها من االندثار.
•املحافظة على جذر املدينة.

النتائج
•ا�ستغالل جزء من الأرا�ضي ال�صاحلة
للزراعة
•ت�شغيل عدد كبري من العاطلني عن
العمل
•زيادة �إنتاجية الرثوة احليوانية
وت�شجيع املزارعني

� 12شهر ًا
زيادة االعتماد على املنتجات الوطنية.

املوازنة
$
75,000

2,200,000

املوازنة
$
1,000,000
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الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

تعزيز مقومات الأمن والأمان
وال�سالمة العامة

النتائج

•زيادة روح االنتماء لدى املواطنني .
•انخفا�ض عدد اجلرائم ال�سنوية .
•ارتفاع م�ستوى ال�سالمة العامة.

•تو ّفر مركز للدفاع املدين.
•تو ّفر �إطفائية حديثة.
•توفر �سيارة �إ�سعاف متطورة.
•وجود مركز لل�شرطة.

خطــة اال�ســتثـمـار لقطاع الأمن وال�سالمة العامة
اجلهة التنفيذ ّية :مديرية ال�شرطة والدفاع املدين وجلان الإ�صالح

املبادرة التطويرية

زيادة كفاءة وفاعلية
مراكز ال�شرطة و الدفاع
املدين

تعزيز االنتماء واحلفاظ
على املمتلكات

ا�سم امل�شروع املقرتح
بناء مركز للدفاع
املدين وتزويده باملعدات
الالزمة.

لقاءات وحمالت متكني
املواطنني وتعزيز الوعي
ال�شامل.

ت�شكيل وتفعيل جلان
الإ�صالح

و�صف امل�شروع
•بناء مركز متطور للدفاع املدين
وتزويده ب�سيارة �إطفاء و�سيارة
�إ�سعاف حديثة.
•وتوفري مركز لل�شرطة ب�أق�سامه
املختلفة مب�ساحة 1,000م.2
عقد جمموعة من اللقاءات واحلمالت
والن�شرات التوعوية املتلفزة �أو
الإذاعية للمحافظة على املمتلكات
العامة وزيادة كفاءة وفاعلية مراكز
الأمن وال�سالمة العامة.

املبادرة بحل امل�شاكل
االجتماعية والعائلية
العالقة منذ �أعوام .

مدة
امل�شروع
� 12شهر ًا

� 24شهر ًا

� 12شهر ًا

الدعوة لتفعيل دور جلان الإ�صالح
والع�شائر واملبادرة بدرا�سة م�سببات
و�آليات ف�ض النزاعات القبلية
امل�ستع�صية .

•انخفا�ض عدد امل�شاكل الع�شائرية .
•زيادة قدرات ومهارات جلان الإ�صالح يف
حل النزاعات.
•ر�ضا املواطنني عن دور جلان الإ�صالح يف
حل النزاعات.

املوازنة
$
1,500,000

100,000

100,000

