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 .1الملخص التنفيذي
لقد تم انجاز هذا العمل الممول من خالل صندوق تطوير واقراض البلديات بالتعاون مع الحكم المحلي بتضافر الجهود
من قبل لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي لبلدية جنين وفريق التخطيط األساسي ولجان العمل المتخصصة
وبإشراف االستشاري "ائتالف المجموعة العالمية للهندسة واالستشارات" و"مزايا لخدمات األعمال " والذي تابع
مراحل العمل خطوة بخطوة.
أ.

لجنة التخطيط التنموي المحلي
جدول  :1اعضاء لجنة التخطيط التنموي المحلي
دوره/ا في اللجنة

اسم العضو/ة

(مقرر أو عضو)

د.محمد إسماعيل أبو غالي

مقرر اللجنة

تيسير أبو زهو

عضو

فايز السعدي

عضو

م .محمد األحمد

عضو

ابتسام جالمنة

عضو

ب .فريق التخطيط األساسي
جدول  :2اعضاء فريق التخطيط االساسي
اسم العضو/ة

دوره/ا في الفريق
(منسق/عضو)

المؤسسة التي
يعمل /تعمل بها

مجال االهتمام

المسمى الوظيفي
في المؤسسة

م.محمد عليات

منسق

بلدية جنين

منسق الخطة

مهندس

د.محمد أبو غالي

عضو

بلدية جنين

اإلدارة والحكم
الرشيد

رئيس بلدية جنين

م.شيرين أبو وعر

عضو

بلدية جنين

البنية التحتية

مدير الدائرة
الهندسية

عماد عتوم

عضو

بلدية جنين

التنمية االقتصادية

مدير وحدة
االستثمار

نعيم الغزاوي

عضو

بلدية جنين

اإلدارة والحكم
الرشيد

رئيس قسم
المساحه

ميسون داوود

عضو

بلدية جنين

التنمية االجتماعية

عالقات عامة

آمال الغزال

عضو

وزارة الثقافة

التنمية االجتماعية

مدير مديرية ثقافة

6

جنين
م.خيرية السوقية

عضو

بلدية جنين

البنية التحتية

مهندسة

م.محمد السعدي

عضو

زهرة الفنجان

البنية التحتية

موظف

غدير األحمد

عضو

وزارة العمل

اإلدارة والحكم
الرشيد

موظف

هاشم عالونه

عضو

تاجر

التنمية االقتصادية

تاجر

سبأ جرار

عضو

الجامعة العربية
االمريكية

اإلدارة والحكم
الرشيد

دكتوراه

م.فوزي عويس

عضو

بلدية جنين

البنية التحتية

رئيس قسم الطرق

ناصر أبو عزيز

عضو

اتحاد عام طلبة
فلسطين

البنية التحتية

عرين أبو الرب

عضو

الغرفة التجارية

التنمية االقتصادية

ت .لجنة البيئة والبنية التحتية
جدول  :3اعضاء لجنة البيئة والبنية التحتية
الرقم

االسم

المؤسسة

التخصص/مجال االهتمام

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

م.جمال ربايعة
أسماء خروب
ناصر محمد ناصر
م.وضاح اللبدي
سناء وضاح
د.م.محمود البيك
وئام بالطية
م.اماني ابو بكر
م.هيثم عالونه
م.شيرين أبو وعر
وفاء زكارنة
ناصر أبو عزيز
وفاء حمدان
م.راغب ملحيس
م.ياسر جعفر
م.فوزي عويس
توفيق ابو عبيد
م.محمد السعدي
م.مهند سعدية
م .نضال العمري

الحكم المحلي
الحكم المحلي
االتحاد العام لجمعية الشبان

تخطيط عمراني

بيئة وبنية تحتية
شركة كهرباء الشمال

سلطة جودة البيئة
بلدية جنين
االتحاد العام للمرأة
اتحاد عام طلبة فلسطين
بلدية جنين
بلدية جنين
بلدية جنين
بلدية جنين
زهرة الفنجان

مهندس مدني
معماري
إدارة وعلوم سياسية
مهندس مدني
مهندس ميكانيك
مهندس مدني
الصحة والبيئة
مهندس مدني
ترميم مباني قديمة
مهندس مدني
7

نرمين دسوقي
هدى جرار
م.غدير محمود

21
22
23

تخطيط عمراني

ث .لجنة تنمية االقتصاد المحلي
جدول  :4اعضاء لجنة تنمية االقتصاد المحلي
الرقم

االسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

المؤسسة
م.بالل نزال
هاشم عالونه
عماد عتوم
منير بريكي
محمد احمد
تيسير سليمان أبو زهو
محمد عبد العزيز
د.سامر السعدي
كفاح محمود كميل
وليد صبح
ضياء األحمد
رياض لحلوح
احمد فؤاد نزال
ميساء األسير
معتصم زايد
ليالس بدارنة
عرين أبو الرب

التخصص/مجال االهتمام

مديرية زراعة جنين
بلدية جنين

تجارة
مدير وحدة االستثمار
رجل أعمال
نقيب الصياغة والمجوهرات
مستشار ضرائب
منتدى LED
مدير فرع جوال

بنك فلسطين
الغرفة التجارية
سيدة أعمال
الغرفة التجارية
الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

ج .لجنة التنمية االجتماعية
جدول  :5اعضاء لجنة التنمية االجتماعية
الرقم

االسم

المؤسسة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

بشار دراغمة
بسام أبو بكر
احمد اغبارية
ناصر محمد ناصر
احمد أنور الشقران
نجود كايد الشقران
مصطفى شتا
ريما دلبح
فايز فارس السعدي
أسامة دعيبس

مديرية صحة جنين
التنمية االجتماعية
تربية وتعليم جنين
جمعية الكفيف

مسرح الحرية
جمعية بصمة خير
نادي جنين الرياضي
التنمية االجتماعية
8

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

مركز شارك الشبابي

كفاح أبو سرور
صدام حمدان
نسيم محمد الخالدي
آمال إسماعيل غزال
ناديا استيتي
محمود السعدي
مريم سوقية
دعاء جرار
ميسون داوود
نزال ناجي نزال
م.هشام ابو لبدة
ابتسام جالمنه
حسام السعدي

مديرية التربية والتعليم
وزارة الثقافة
مركز تأهيل الفتيات
الهالل األحمر
وزارة الداخلية
بلدية جنين
جمعية جنين للمخلصين
االشغال العامة
عضو مجلس بلدي جنين
بلدية جنين

ح .لجنة االدارة والحكم الرشيد
جدول  :6اعضاء لجنة االدارة والحكم الرشيد
الرقم

االسم

المؤسسة

التخصص/مجال االهتمام

1
2
3
4
5
6

وليد استيتي
سامر خماش
محمد ارشيد
سبأ جرار
جمال دوالني

الحكم المحلي
الحكم المحلي
تسوية األراضي
الجامعة العربية األمريكية
جمعية جنين للمخلصين

غدير االحمد

وزارة العمل

إدارة وأنظمة
تخطيط عمراني
طرق ومواصالت
إدارة وتخطيط
محامي
اللجنة اإلقليمية للتخطيط
والبناء

صالح فايق طاهر
حسن محمود صبح
ممدوح عساف
نعيم غزاوي
م .محمد عوادين
نعيم السعدي
مقدم/عدنان شاهين
م.رباب سماره

الوطنية موبايل
بلدية جنين
بلدية جنين
بلدية جنين
الدفاع المدني

7
8
9
10
11
12
13
14

االدارة والرقابة
مدير بلدية جنين
رئيس قسم المساحة
إدارة الكوارث

الدفاع المدني
الدفاع المدني

9

خ .لجنة أصحاب العالقة

الرقم

االسم

العمل

1

معن خلف

رجل أعمال

2

جالل المهدي

رجل أعمال

3

سيد السيد

رجل أعمال

4

حاتم ابو السباع

رجل أعمال

5

عثمان ابو حطب

رجل أعمال

6

غالب الحافي

رجل أعمال

7

محمد الحسني

رجل أعمال

8

رياض الظاهر

رجل أعمال

9

عرفات ابو بكر

رجل أعمال

10

وفاء عفيف

اتحاد المرأة

11

بشار النفاع

رجل أعمال

12

عثمان تركمان

رجل أعمال

13

إبراهيم الجزرة

مدير عام الجمارك

14

محمد علي السعدي

رجل أعمال

15

مصطفى سويطات

دار االفتاء

16

مروان الزغيبي

متقاعد

17

ناصر احمد كمال السعدي

عضو مجلس بلدي سابق

10

الرقم

االسم

العمل

18

عاطف ابو الرب

صحفي

19

موسى الشوقي

مهندس

20

سهاد االحمد

مهندسة

21

ياسين السعدي

شاعر واستاذ متقاعد

22

محمد الصباغ

رئيس لجنة خدمات مخيم جنين

23

عبله التايه

مدرسة متقاعدة

24

رحاب السعدي

رئيسة مركز تأهيل الفتيات

25

غادة شديد

محامية

26

لؤي طافش

ناشط اجتماعي

27

هناء حمدان

موظفة

28

محمد محمود سعدية

مساح

29

د.خالد السمور

طبيب

30

بالل مقبل

محامي

31

شهد احمد عفيف زكارنه

محامية

32

صالح الزايد

رجل أعمال

33

محمد االسمر

رجل أعمال

34

هيام أبو زهرة

رئيسة الجمعية النسائية للتراث

35

ربيحة جرادات

رئيسة جمعية البيرق

36

فاطمة مقصقص

رئيسة جمعية عين نيني

37

نجوى الزريقي

موظفة
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 1-1قرار المجلس البلدي باعتماد الخطة التنموية المحلية لبلدية جنين

قرار رقم (

) جلسة رقم (

) بتاريخ :

/

2018/

) الموافقة على مضمون وتفاصيل بنود الخطة التنموية المحلية
قرر المجل س البلدي بجلسته رقم (
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 2-1الوثيقة المجتمعية
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 .2مقدمة
إلنجاز الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة جنين لألعوام األربع القادمة كان البد من تعزيز المشاركة المجتمعية بما
ينسجم مع مفاهيم التخطيط الحديثة (التخطيط بالمشاركة) لذلك رفعت بلدية جنين شعار "المشاركة واقع وليس شعار"
حيث تم ومنذ البداية تشكيل لجان مجتم عية للمشاركة بعملية التخطيط ومتابعة مراحل تنفيذها مستقبال  ,وهي :لجنة
ممثلي أصحاب العالقة والتي تضم ممثلين عن مدينة جنين بكافة قطاعاتها ومستوياتها,باإلضافةإلى تشكيل لجان العمل
المتخصصة ضمن القطاعات المختلفة والتي عملت على دراسة وتشخيص واقع المجاالت التنموية المختلفة للمدينة،
حيث خلصت إلى نتائج واحتياجات وقضايا تنموية تتعلق بكل مجال من المجاالت محل الدراسة والبحث والتي يمثل
نتائجها محتوى هذا التقرير.
تأتي المشاركة المجتمعية من اجل تحقيق آمال وطموحات المواطنين والمسئولين الذين شعروا وأدركوا حقيقة الهوة
التي اتسعت كثيرا بينهم وأصبح تحقيق التنمية المستدامة واقعا من الحاضر بعد أن كان شعارا يرفعه الجميع ،وذلك
بعد أن تم تبني العمل في إعداد الخطة التنموية االستراتيجية والتي كان "للمشاركة المجتمعية" دور كبير فيها ،بحيث
وأصبحت كل قطاعات المجتمع المدني عناصر مشاركة في صناعة القرار وتحديد األولويات والقضايا األساسية
واالحتياجات المجتمعية ذات األولوية الملحة التي تحتاجها المدينة ،وذلك من اجل تقديم أفضل الخدمات وتطويرها
وتنفيذ كافة البنى التحتية في مختلف المجاالت التنموية ،وتعزيز الثقة بين المواطن والبلدية.
 1-2أهداف الخطة االستراتيجية
تتمثل أهداف التخطيط التنموي االستراتيجي في بلدية جنين بما يلي:
-

تشخيص الوضع الراهن وتحديد أولويات وفرص ومعيقات العملية التنموية في مدينة جنين.

-

وضع رؤية تنموية شاملة لتطويرمدينة جنين ضمن إطار زمني مدته أربعة سنوات.

-

تحديد اهم القضايا المتعلقة بمدينة جنين في المجاالت التنموية المختلفة

-

وضع أهداف تنموية متكاملة ،ورسم استراتيجيات لتحقيقها.

-

تحديد البرامج التنموية ومكونات البرامج /المشاريع التنموية.

-

وضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني ،وتقديرات مالية.

-

وضع منهجية لمراقبة أداء منفذي البرامج المختلفة ،ومقاييس النجاح في تنفيذها ،وأدوات قياس هذا النجاح.

 2-2منهجية إعداد الخطة التنموية االستراتيجية
اعتمدت الخطة التنموية االستراتيجية المتعلقة بمدينة جنين باإلضافةإلى التقرير التشخيصي في إعدادها ومراحل
تنفيذها على منهجية علمية ومراحل وخطوات محددة للوصول إلى تحقيق هذا الهدف بما ينسجم مع دليل اإلجراءات
المعد من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ،وبما يعزز من مفهوم التخطيط
بالمشاركة مع التركيز خالل مراحل العمل المختلفة على مفاهيم الوضوح والشفافية والنزاهة وإشراك المجتمع المدني
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ب كل مراحل العمل ،حيث تم تنفيذ ذلك باالعتماد على استخدام مواقع التواصل االجتماعي التي تهدف إلى تعزيز
المشاركة المجتمعية واطالع المواطنين وإشراكهم بكافة خطوات عملية التخطيط ومخرجاتها.
وقد تكونت من خمسة مراحل أساسية تم تطبيق المراحل الثالث األولى منها في إعداد الخطة وصوال للوثيقة الحالية
المعتمدة ،حيث تحتوي كل مرحلة على عدة خطوات ،وتحتوي كل خطوة على أنشطة مختلفة ،فيما يهيئ إنجاز الخطة
الطريق لتطبيق المرحلتين الرابعة والخامسة والمرتبطة بتنفيذ الخطة وتقييمها؛ كما هو مبين في الشكل أدناه.

ومنذ بداية المشروع ،فقد تم تشكيل فريق التخطييط األساسيي المكيون مين خمسية عشير عضيوا ق ,وقيام فرييق التخطييط
األساسي وبالتعاون مع االستشاريين والمجتمع المحلي بتطبيق المراحل وفق ما خطط لها ،مبتدئا بتحديد لجنة أصحاب
ذوي العالقة ،وتشكيل اللجان المتخصصية والمجتمعيية ،وتحدييد أدوارهيا ،وإعيداد خطية عمليية التخطييط ،والبيدء بعقيد
االجتماعات.
وتشكلت أربعة لجان متخصصة كل منها مختصة في مجال تنموي محدد ،وقيد تجليى دور هيذه اللجيان فيي بنياء جيوهر
الخطة ،مبتدئين بمرحلتها األولى (تشخيص الوضع القائم وتقديم المعلومات ،والمساهمة في التحليل ،كما تم تحضيير
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ملخص عن التجمع السكاني مدينية جنيين .وتيال ذليك إعيداد دراسية تشخيصيية تفصييلية لجمييع القطاعيات التنمويية فيي
المدينة ،بناء على التقارير األولية التي أعدتها اللجان المتخصصة ،وعلى البيانات اإلحصائية والتقارير الرسمية ،ومن
خالل اجتماعات مع اللجان المتخصصة لتحديد نقاط القوة والضعف ،والفرص ،والتحديات للقطاعات وصيوال إلعيداد
التقرير التشخيصي لمدينة جنين.
ومن خالل ورشة عميل شيارك فيهيا ممثليون عين القطاعيات المختلفية ،ومؤسسيات المجتميع الميدني ،والهيئيات المحليية
وممثليين عين المؤسسيات الحكوميية والرسيمية ،باإلضيافة إليى فرييق التخطييط األساسيي ،تيم تحدييد الرؤيية المسيتقبلية
للمدينة ،وقام المشاركون بتحديد القضايا األساسية للتنمية "األولويات" ،واألهداف التنموية ،وأولوياتها ،وكذلك أدوات
قياس الوصول إلى هذه األهداف.
وحدد أعضاء اللجان المتخصصة كيفية تحقيق هذه األهداف ،من خالل تحديد المعايير وأدوات القياس لكل هدف؛ ومن
ثم اقتراح البرامج والمشاريع التنموية التي سوف يتم من خاللها الوصول إلى األهداف المرجوة.
وبعد ذلك ،تم تقيديم وصيف مبيدئي لكيل برنيامج ومكوناتيه؛ وشيمل ذليك اسيم البرنيامج واسيم المشيروع ،ومكيان تنفييذه،
والميزانية التقديرية ،وجهة التمويل والتنفيذ المقترحة ،والمعوقات أمام تنفيذه ،وطرق التغلب عليها.
وعرضت هذه النتائج على اللجان الفنية المتخصصة من خالل ورشة عمل ثانية ،قيام المشياركون فيهيا بمراجعية قائمية
المشروعات ،ومن ثم تمت صياغتها بشكلها النهائي.وبنا قء على ذلك ،تم إعيداد خطية التنفييذ ،وخطية المتابعية والتقيييم،
وتحديد معالم رئيسية ومؤشرات لقياس اإلنجاز ،وتحديد الجهات المعنية بذلك ،والفترة الزمنيية لتنفييذ مكونيات البيرامج
في الخطة التنموية لمدينة جنين.
وقد تم عرض هذه الخطة على أهالي مدينة جنين ،من خالل اجتماع جماهيري عام استعرضت فيه مخرجيات الخطية،
وبنا قء على مالحظات األهالي ،تمت صياغة الخطة بشكلها النهائي.

 .3لمحة عن مدينة جنين
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 1-3الموقع الجغرافي

رسم توضيحي :1خارطة محافظة جنين

 2-3التسمية
جنين مدينة فلسطينية ،ومركز محافظة جنين وأكبر مدنها ،تقع في شمال الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية.
تعتبر تاريخيا ،إحدى مدن المثلث في شمال فلسطين ،تقوم مدينة جنين على األرض التي كانت تقوم عليها مدينة "عين
جانيم وتعني بالكنعانية عين الجنائن ،لذلك سُميت بهذا االسم بسبب الجنائن التي تحيط بها.
عُرفت جنين بعدد من األسماء عبر الزمن ،وقد ورد اسم المدينة في مصادر وآثار المصريين القدماء والبابليين
واآلشوريين ،فوفققا لعلماء اآلثار فإن الكنعانيين هم من أسسها في حدود سنة  2450قبل الميالد .ارتبط اسم المدينة
بمرج بن عامر الذي يعتبر أخصب أراضي فلسطين التاريخية ،وفي عهد الرومانكان في بقعتها قرية ذكرت باسم
سبَسْطية.
"جيناي" من قرى َ
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سيطرت على جنين الكثير من القوى ،فكانت تارة تنهض وتارة أخرى تنتكس ،إال أن المدينة ازدهرت في أواخر
الحكم العثماني وتأسس فيها أول مجلس بلدي في عام  . 1886تطورت الحياة في جنين بصورة متسارعة عبر ما يزيد
عن القرن بازدياد عدد الالجئين إليها ،حتى ب لغت منزلتها المهمة بين المدن الكبرى بالضفة الغربية في العصر
الحديث.
ذقكرت مدينة "عين جنيم" في التوراة على أنها إحدى المدن التي سكنها الالويون المنتمين لقبيلة "إسحقكر" ،والذين
غيروا اسمها إلى "جنّت" بعد بضع سنوات من استقرارهم بها .وفي كتابات أخرى يُرمز إلى المدينة باسم
"جيني" ،ويذكر المؤرخ اليهودي "يوسيفوسفال فيوس" أن مدينة جنين كانت إحدى مدن شمال السامرة.
كان الموقع عرضة للغزاة عبر التاريخ ،وكانت المنطقة تتعرض للتدمير والخراب ،في القرن السابع الميالدي دخلها
العرب المسلمون واستوطنتها بعض القبائل العربية وعر فت البلدة لديهم باسم جنين ،ظلت جنين قرية حتى عهد
االنتداب ،عندها أصبحت مركزا ق لقضاء جنين ،وبعد عام 1948م هاجم الصهاينة قرى جنين في مرج ابن عامر
واحتلوا كثيرا ق منها.

رسم توضيحي  :2الماء والخضراء

رسم توضيحي  :3واد المقطع قديما
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 3-3الديموغرافيا (السكان)
الجدول المرفق يوضح النمو السكاني لمدينة جنين من عام  2007إلى عام .2017
جدول :7التعداد العام لسكان مدينة جنين (المصدر الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني)
السنة

عدد السكان

1997

26650

2007

38272

2016

48479

2017

49645

 4-3المناخ
يختلف مناخ منطقة جنين عن المناخ العام لفلسطين ،وذلك لوضعها الطبوغرافي  ,فتقع المدينة على ارتفاع يتراوح بين
 125و 225متر ،كما تحاط بعدد من المرتفعات ،فمن الشرق تحيط بها جبال جلبون ومن الجنوب والغرب والشمال
الغربي تحيط بها جبال نابلس وامتدادها في جبل الكرمل ،وإن انفتاحها على مرج ابن عامر تقفله جبال الجليل على بعد
ال يتجاوز  20كم .هذا الوضع قلل من استفادة المدينة من الرياح الغربية والجنوبية الغربية الماطرة والمعدلة لدرجة
الحرارة ،كما عمل على إبعاد مناخ جنين عن مناخ البحر األبيض المتوسط ،وجعلته أكثر تطرفاق .مثالق ،تتلقى منطقة
جنين كمية من األمطار أقل من كمية األمطار التي تتلقاها منطقة يعبد المجاورة بمائة وخمسين مليمترا ،وحرارتها
أعلى من حرارة المنطقة المجاورة.
المناخ السائد في فلسطين هو مناخ حوض البحر األبيض المتوسط الذي يمتاز بصيف طويل حار وجاف وشتاء قصير
ماطر معتدل البرودة ويؤثر فيه الميزات الخاصة لكل منطقة ومحافظة من حيث االرتفاع أو االنخفاض عن سطح
البحر ومن حيث قربها أو بعدها ع ن البحر وتمتازمحافظة جنين بصيفها الحار والجاف رغم بعض الفروقات وخاصة
المناطق المرتفعة وشتاء ماطر ودافئ بحيث التنخفض درجة الحرارة عن الصفرإال نادرا وبالتالي يندر سقوط الثلوج
في المحافظة .وتهب الرياح الشمالية الغربية والغربية المحملة بالرطوبة واألمطار شتاء ورياح الخماسين الحارة
المثيرة والمحملة بالغبار مع بداية الصيف مما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى33درجة مئوية وتغزر
األمطار في شهر شباط وفي بعض السنوات تصل إلى  700ملم وتسقط  %80من كميات األمطار السنوية في الفترة
بين شهر تشرين الثاني وآذار ويبلغ عدد األيام الماطرة حوالي  55يوما ومن ناحية أخرى تتسم المنطقة بوضوح
معالمها الفصلية بين الشتاء والصيف أما فصلي الخريف والربيع فإنهما ليسا بوضع التمثل في فصلي الشتاء والصيف
لفقرهما واالنتقال التدريجي فيهما.
 1-4-3الحرارة
تتصف الحرارة في محافظة جنين باالعتدال وذلك نتيجة تأثير رياح البحر األبيض المتوسط فال تهبط عن الصفر وال
تزيد في أشهر الصيف عن  33درجة مئوية وتتباين درجات الحرارة في المحافظة بين السهول المنخفضة والمناطق
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الشرقية وبين قمم الجبال حيث أن متوسط درجات الحرارةألشداألشهرحرارة ال يزيد عن  27درجة مئوية والعظمى
 33درجة مئوية وتتراوح درجات الحرارة بين شهر كانون األول وشهر آذار بين  7.8درجة مئوية (صغرى) و19
درجة مئوية (عظمى) أي بمعدل  13.4درجةمئوية أما بالنسبة للفروق الحرارية اليومية فنجدها ضئيلة ال تتجاوز 3
درجات في الشتاء و 6درجات في الصيف .
 2-4-3الرياح
تهب على المحافظة الرياح الغربية المحملة باألمطار شتاء وتولد العواصف الرعدية المقرونة بالبرق وتكون سرعة
الرياح معتدلة بمعدل  9.2كم \ الساعة وتزداد سرعتها خالل شهري كانون الثاني وشباط وفي بداية الصيف تهب رياح
الخماسين الحارة الشمالية الغربية والجنوبية الغربية المحملة بالغبار بمعدل سرعة  7.7كم \ساعة مما يتناسب في رفع
درجة الحرارة وتكون الرياح محلية تهب من البحر إلى البر نهارا ومن البر إلى البحر ليال مما يؤدي إلى تقليص
الفروق الحرارية وتلطيف الحرارة في المحافظة.
 3-4-3الرطوبة
يبلغ معدل الرطوبة النسبية السنوية في مدينة جنين حوالي  %67.2حيث تتراوح بين  %70-40صيفا و%85-70
شتاء (تصل إلىأدناها في شهر أيارأثناء هبوب الرياح الخماسينية) وتتفاوت نسبة الرطوبة خالل ساعات النهار حيث
تكون عالية في الصباح وتنخفض في فتره الظهيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتؤثر في نسبة الرطوبة وجود
مساحات كبيرة من األراضي المفتوحة في المحافظة وكذلك وجود األحراش الكثيفة وخاصة في غرب محافظة جنين
والتي تبلغ  %80من أحراش الضفة الغربية ويساعد التبخر في زيادة نسبة الرطوبة حيث تبلغ نسبة التبخر السنوية في
المحافظة حوالي 16000ملم.
 4-4-3األمطار
يبدأ سقوط األمطار في منتصف شهر تشرين أول حتى نهاية شهرا نيسان ويسقط حوالي  %80من األمطار خالل
شهر تشرين األول ويتراوح معدل األمطار من 286ملم \سنه في محطة رابا في الشرق حتى حوالي  778ملم \سنه
في منطقة أم الريحان في الغرب وبذلك يكون معدل هطول األمطار في مدينة جنين حوالي  528ملم \سنويا وهي كمية
تعد وفيرة في فلسطين وقد تبلغ في بعض السنوات أكثرمن 1000ملم \سنه مما يؤدي إلى تكون بعض البحيرات
الصغيرةوالمؤقتة.
يختلف بداية ونهاية موسم وكميات األمطار كل عام بالنسبة للمحافظة حيث تكون كميات األمطارأكثرفياألجزاء
المرتفعة من المحافظة وكذلك األجزاء الشمالية والغربية وتقل في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية.
 5-3الخصائص الطبيعية والفيزيائية للمدينة
 1-5-3التربة
تغطي مدينة ومحافظة جنين تربة خصبة وصالحة للزراعة تغلب علي مكوناتها الكلس واللحفيات ويزداد سمكها في
المناطق السهلية ويقل عند سفوح الجبال ويتناقص في أعالها وتعد تربة المحافظة من أخصب ترب فلسطين أما مدينة
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جنين فتعد تربتها من الترب الخصبة إالأن ظاهرة االنتشار العمراني العشوائي تهدد األراضي الزراعية ومن خالل
دراسة أجريت على التربة في محافظة جنين تبين أن تربة المحافظة تتميز بان معظم أراضيها تقع في فئة التربة
العميقة كما أنها متدنية الملوحة مما يؤشر أن تربة المحافظة صالحة للزراعة.
 2-5-3تضاريس وميالن األرض
يزداد ارتفاع منسوب األرض عن سطح البحر كلما اتجهنا نحو الجنوب والجنوب الشرقي للمحافظة فترتفع اخفض
نقطة 75م عن سطح البحر غرب قرية زبوب ا الواقعة على سهل مرج بن عامر ويزداد االرتفاع تدريجيا بميل بسيط
جدا حتى يبلغ شمال مدينة جنين حوالي 120م ثم يبدأ باالرتفاع حتى يصل إلى270م جنوب المدينة و330م شرقها
ويزداد االرتفاع على مستوى المحافظة كلما اتجهنا جنوب شرق المحافظة فيصل أعلى ارتفاع في قمة جبل حريش
قرب صانور وهو أعلى جبل في محافظة جنين  764م.
أما بالنسبة لميالن األرض فتبلغ نسبة الميالن فيمعظم أراضي المحافظة حوالي  %10باستثناء بعض المنحدرات على
قمم الجبال باتجاه سطوحها أما في مدينة جنين فان الطرق الرئيسية وكافة األجزاء الشمالية والشمالية الغربية من البلدة
تقل نسبة الميالن فيها عن  %10وتزيد عند سفوح الجبال
وبشكل عام يمكن اختبار ميالن األرض من خالل الخرائط الجوية التي أنجزت للمخطط الهيكلي حيث تم تقسيم
مستويات األرضإلى خمسة مجموعات مع فارق  %10بين كل مجموعتين ،المجموعة األولى تحتفظ بنسبة ميالن
لغاية  %10والمجموعة األخيرة تحتوي على كافة المساحات التي لها ميالن أكثر من  %40نهايات سطح الهضاب
تحتفظ بنسبة ميالن لغاية  %20ولكن يبقى ميالن الجزء المرتفع حاداأما قمم الهضاب فعبارة عن مروج فسيحة.
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 .4تشخيص المجاالت التنموية لمدينة جنين
 1-4مجال البيئة والبنية التحتية
يعتبر قطاع البنى التحتية النشاط والجانب األهم التي تقوم بتأديته بلدية جنين حيث أن دورها الرئيسي هو تقديم
الخدمات الضرورية للمواطن لتسهيل حياته اليومية وتقديم خدمات البنى التحتية من طرق ومواصالت ومياه وصرف
صحي وكهرباء ونظافة وعليه ترعى البلدية وتولي األهمية البالغة في تطوير وتحسين األداء في تقديم هذه الخدمات
عبر توفير الموارد المالية والمخصصات الالزمة لهذه الغاية.
 1-1-4مجال الطرق والمواصالت
تبلغ طول شبكة الطرق حسب المخطط الهيكلي  308كم 121 ,كم منها معبد (41كم بعرض 16م و 70كم بعرض -8
16م  10كم بعرض اقل من  8م) أما بالنسبة للطرق التي تتوفر فيها األرصفة فهي محدودة ال تتجاوز  17كم ،وقد تم
إغالق الجزر والفتحات وإنشاء دوارات للتقليل من حوادث السير.
يوجد أزمة مرورية ضمن المعقول وسط البلد في فترات محدودة (في الصباح والظهيرة ويوم السبت واألحد والخميس
كامل اليوم) وما زالت بعض التقاطعات بحاجة إلى تحسينات مرورية .وأخيرا فان عدد المواقف غير كافية والرصيف
يستغل من قبل السيارات والتجار.
جدول  :8القضايا التنموية لمجال الطرق والمواصالت
المؤثرات السلبية

المؤثرات اإليجابية
-

وجود مخطط هيكلي مصادق سنة .2011

-

حالة الطرق اإلنشائية ضعيفة.

-

شبكة الطرق تخدم معظم سكان المدينة.

-

-

وجود عدة مداخل ومخارج تخدم المدينة والقرى
المجاورة.

عدم وجود نظام تصريف مياه أمطار في معظم
الشوارع.

-

معظم الطرق مشقوقة بأقل من عرضها التنظيمي.

-

االعتداءات على األرصفة.

أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
-

وجود شبكة طرق تخدم نسبة كبيرة من السكان

عدم وجود عناصر تكميلية في معظم الشوارع.

أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال
-

االعتداءات على الطرق وخاصة فيما يتعلق
بالعروض التنظيمية حسب المخطط الهيكلي

-

ضعف البنية التحتية فيما يتعلق بالمواقف والكراجات

-

عدم توفر خطة مرورية تحد من األزمة المرورية
وخاصة في أوقات الذروة
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جدول  :9االحتياجات واألولويات لمجال الطرق والموصالت
االحتياجات – األولويات
-

توسعة شبكة الطرق الحالية الستيعاب زيادة عدد المركبات

-

إعداد وتطبيق نظام متكامل ألدلة المرور

-

صيانة شبكة الطرق القائمة

-

تأثيث الطرق وخاصة فيما يتعلق باألرصفة والجدران االستناديةوالشواخص المرورية والعبارات

-

توفير شبكة تصريف مياه أمطار حيث يلزم.

 2-1-4مجال المياه
يقدر طول شبكة أنابيب نقل وتزويد وتوزيع المياه حوالي (146كم) .وتمتد هذه الشبكة في طرقات وشوارع مدينة
جنين لتغطي ما نسبته( ) 90%من سكانهاولكن نسبة الفاقد في الشبكة كبير جدا يصل إلى  %49من بينه فاقد ابيض
وفاقد اسود.
جدول :11القضايا التنموية لمجال المياه
المؤثرات السلبية

المؤثرات اإليجابية
-

شبكة المياه تغطي  %90من المنطقة الحضرية

-

البدء بأعمال الدراسات الالزمة لتقليل نسبة الفاقد في -
الشبكة
وجود خطة تشخيصية لدائرة المياه

-

-

-

الشبكة مهترئة وقديمة
كمية المياه غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين
حيث أن حصة الفرد في المدينة  65لتر/يوم وبينما
الحد األدنى حسب منظمة الصحة العالمية 140
لتر/يوم

-

ضعف الجباية لفواتير المياه

-

المياه تصل المنازل مرة واحدة باألسبوع

أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
وجود شبكة مياه تخدم معظم المنازل في المدينة

نسبة الفاقد عالية جدا %49

أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال
-

النسبة الكبيرة للفاقد في الشبكة
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جدول  :10االحتياجات واألولويات لمجال المياه.
االحتياجات – األولويات
-

تقليل نسبة الفاقد بتركيب عدادات الدفع المسبق

-

مشروع لصيانة وتوسعة شبكة المياه

-

توفير مصادر مياه جديدة

-

إعادة تأهيل آبار البلدية والعمل على إنشاء خزان مياه جديد بسعة  500كوب

 3-1-4مجال الصرف الصحي
تغطي شبكة الصرف الصحي  %63من مدينة جنين ،وقد تم إنشاء محطة معالجة المياه العادمة سنة  1976بقدرة
استيعابية تصل إلى عشرة آالف متر مكعب ،حيث تعتبر أقدم محطة تنقية في الضفة الغربية.
جدول  :11القضايا التنموية لمجال الصرف الصحي
المؤثرات السلبية

المؤثرات اإليجابية
-

وجود محطة تنقية منذ عام 1976

-

وجود شبكة صرف صحي تخدم  %63من المنطقة -
الحضرية
وجود قسم صرف صحي مؤهل لمتابعة الشبكة
وجود معدات لتسليك خطوط الصرف الصحي

-

-

أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
-

وجود محطة تنقية وشبكة صرف صحي

الشبكة قديمة وبحاجة إلى إعادة تأهيل وصيانة
عدم وجود رسوم تعرفة للصرف الصحي
قلة عدد الموظفين والمعدات الالزمة لصيانة الشبكة
 %37من المنازل تستخدم الحفر االمتصاصية
أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال

-

الشبكة قديمة ومهترئة

-

انتشار الحفر االمتصاصية

جدول  :12االحتياجات واألولويات لمجال الصرف الصحي.
االحتياجات – األولويات
-

صيانة الشبكة الموجودة.
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-

توسعة الشبكة لتخدم المناطق الغير مخدومة.

-

معدات صيانة جديدة وكذلك فنيي صيانة.

-

مضخات إلرجاع المي اه العادمة إلى محطة التنقية (منطقة خروبة وصباح الخير وجزء من منطقة واد برقين).

 4-1-4مجال النفايات الصلبة والبيئة
تعتبر خدمة جمع النفايات الصلبة في مدينة جنين بشكل عام جيدة؛ حيث تغطية كل المدينة .كما يبعد مكب زهرة
الفنجان عن المدينة  21كم.
جدول  :13القضايا التنموية لمجال النفايات الصلبة والبيئة
المؤثرات اإليجابية
-

المؤثرات السلبية

الخدمة تصل إلى معظم السكان

-

عدد الحاويات غير كاف

-

عدد العمال غير كاف

-

اآلليات مهترئة وتحتاج إلى صيانة

-

وجود حاويات مفتوحة مما يسبب مكرهة صحية

-

الخدمة سيئة حيث انه يوجد تراكم للنفايات في
المدينة

-

وجود نفايات ال تشملها الخدمة (إطارات السيارات
والنفايات االلكترونية والطبية ومخلفات األبنية)

أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
-

الخدمة بشكل عام جيدة من حيث تغطية كل المدينة

أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال
-

إدارة ملف النفايات من حيث عدد سيارات الخدمة
وتوزيع الخدمة وعدد السيارات

جدول  :14االحتياجات واألولويات لمجال النفايات الصلبة البيئة.
االحتياجات – األولويات
-

الحاجة إلى سيارات جديدة وحاويات جديدة

-

إعادة توزيع سيارات النفايات
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-

زيادة عدد عمال النظافة وزيادة الرقابة

-

تحديد منطقة لتجميع ورمي النفايات غير المشمولة بالخدمة

 5-1-4مجال تصريف مياه األمطار
يوجد في مدينة جنين شبكة لتصريف مياه األمطار ،إال أن العديد من الشوارع تصرف مياه األمطار بشكل سطحي.

جدول  :15القضايا التنموية لمجال تصريف مياه االمطار
المؤثرات السلبية

المؤثرات اإليجابية
-

وجود نواة لخطوط تصريف مياه األمطار

-

وجود شبكة تصريف مياه أمطار طولها 7كم

-

وجود مناطق بحاجة إلى شبكة لتصريف مياه
األمطار

-

الحاجة إلعادة تأهيل الشبكة القائمة في بعض
المناطق

-

الحاجة إلعادة تأهيل األودية الناقلة لمياه األمطار
داخل المدينة

أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
-

وجود شبكة لتصريف مياه األمطار

أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال
-

األودية القائمة بحاجة إلى صيانة سريعة

جدول  :16االحتياجات واألولويات لمجال تصريف مياه األمطار.
االحتياجات – األولويات
-

العمل على صيانة الشبكة القائمة وتوسعتها لتشمل المناطق الغير مخدومة
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 2-4مجال التنمية االجتماعية
 1-2-4مجال التعليم
مدينة جنين ،يبلغ عدد سكانها ما يقارب( )49ألف نسمة وفق التوقعاتالسكانية للمدينة ،ويوجد في المدينة ( )40مدرسة
منها  30حكومي و 10خاصة ،يبلغ إجمالي طالبها ( 12,797منهم  6593ذكور و 6302إناث) ،ويبلغ عدد الصفوف
الدراسية  486صف دراسي و  47مختبرا.
جدول  :17القضايا التنموية لمجال التعليم
المؤثرات اإليجابية
-

وجود كادر مؤهل وكافي يقود عملية التعليم.

-

اهتمام وزارة التربية والتعليم العالي بتحسين جودة
التعليم.

-

وجود فرص لالستثمار بالتعليم من قبل القطاع
الخاص والمجتمع المحلي.

المؤثرات السلبية
-

وجود مدارس مستأجرة وغير صالحة مثل (مدرسة
بنات حيفا األساسية) ،وجود مدارس قديمة وغير
مناسبة مثل (مدرسة بنات فاطمة خاتون األساسية).

-

عدم وجود ساحات كافية للطلبة في كثير من
المدارس وخاصة مدارس اإلناث.

-

التوزيع الجغرافي للمدارس غير مناسب.

أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
-

االهتمام بجودة التعليم من قبل ذوي العالقة.

-

وجود فرص لالستثمار في مجاالت مختلفة.

-

أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال
-

ضعف التوزيع الجغرافي وعدم تخصيص قطع
أراضي للمدارس ضمن المخطط الهيكلي لمدينة
جنين.

-

ضعف البنية التحتية للمدارس (نقص في عدد الغرف
الصفية/مدارس مستأجرة وغير صالحة/قلة الساحات
والمرافق والتجهيزات).

-

التوزيع الجغرافي للمدارس غير مناسب (مدارس
الذكور على وجه الخصوص).

-

عدم االلتزام بالخطة االستراتيجية
والمتضمنة بناء مدرستين على األقل كل سنة.

السابقة

-

عدم كفاية التنسيق وضعف الترتيبات المناسبة ما بين
البلدية والتربية لمتابعة احتياجات الخطة التنموية
السابقة.

30

جدول  :18االحتياجات واألولويات لمجال التعليم.
االحتياجات – األولويات
-

بناء مدرسة لإلناث في اإلدارة والريادية( .تخصص تجاري سابقا).

-

بناء  11مدرسة في األربع سنوات القادمة لألهمية ضمن المواقع التالية:
▪

مدرسة ذكور في شارع نابلس/جنوب المدينة.

▪

مدرستان في المراح ذكور وإناث( .بديل فاطمة خاتون كونها غير مالئمة).

▪

مدرستان في جبل أبو ظهير ذكور وإناث.

▪

مدرسة إناث في الحي الشرقي /يوجد ارض جاهزة للمدرسة.

▪

مدرسة شارع الناصرة بعد صباح الخير المنطقة القريبة من قاعة الجذور وأبو زهو.

▪

مدرسة للذكور في السويطات.

▪

مدرسة للذكور في الجابريات.

▪

مدرسة إناث في البساتين.

▪

مدرسة ذكور حليمة السعدية.

-

تجهيز مختبرات علمية وحاسوب في المدارس.

-

الحاجة لمكتبات في المدارس.

-

توصية باستحداث وظيفة خاصة لملف التعليم في البلدية للمتابعة والتنسيق األفضل مستقبال.
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 2-2-4مجال الحماية االجتماعية (األشخاص ذوي اإلعاقة ،المرأة ،الطفل)
جدول  :19القضايا التنموية لمجال الحماية االجتماعية( االشخاص ذو االعاقة،المرأة،الطفل)
المؤثرات السلبية

المؤثرات اإليجابية
-

وجود نواة لعدد من المراكز لذوي االعاقة في مدينة -
جنين تقدم خدمات لهم وتهتم بهم (جمعية رعاية
وتأهيل الكفيف مدرسة النور ،مركز التوحد ،جمعية
الجليل للرعاية والتأهيل (أطراف صناعية وتأهيل- ،
جمعية بيت المسنين ،مدرسة األمل ،مدرسة الحنان
للصم ،ملتقى البصيرة).
-

-

وجود مقر لالتحاد العام للمعاقين.
أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال

-

وجود العديد من األراضي الحكومية والملكيات -
العامة والتي من الممكن استغاللها إلنشاء مباني
لمؤسسات مختلفة تهتم بمجال اإلعاقات المختلفة،
باإلضافة إلى مقر لالتحاد العام لألشخاص من ذوي -
اإلعاقة متعدد االستخدامات.
-

-

نسبة تعليم المرأة مرتفعة في مدينة جنين وهناك
اهتمام ملحوظ بإقبال األهل على تعليم اإلناث ،قدرة
المرأة على المنافسة في سوق العمل نتيجة وجود
أعداد متزايدة من النساء المؤهالت علميا.
-

-

وجود مركز تدريب مهني لألطفال.

-

نقص في كوادر مهنية ومختصة في تقديم الخدمات
االجتماعية لذوياإلعاقة.
النظرة السلبية لذوي اإلعاقة  /وصمة العار ما زالت
موجود لدى المجتمع واألسر.
عدم موائمة األماكن العامة لذوي اإلعاقة  /عدم
موائمة األبنية الحالية لبعض خدمات المسنين وذوي
اإلعاقة.
أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال
ارتفاع نسبة الفقر لدى األسر التي يرأسها (المسنون،
ذوواإلعاقة ،المرأة).
عدم توفر مركز إيوائي للمرأة في مدينة جنين.
عدم توفر مراكز إيوائيةلألطفال /لألحداث.
عدم وجود أماكن للترفيه لذوي األسر التي بها ذوي
إعاقة وفقر.
ضعف الخدمات المقدمة في المجال الثقافي
واالجتماعي لذوي اإلعاقة والمرأة والطفل والمسنين
(لذويهم).

-

قلة برامج التأهيل للمتسربين من المدارس.

-

عدم توفر برامج تأهيلية للمرأة المعّنفة.

-

تدني أجور العامالت في القطاع الخاص وعدم وجود
قوانين تحمي المرأة العاملة ،وعدم وجد مشاريع
اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل وتشغيل
النساء مثل تجهيز سوق شعبي دائم للمرأة لتسويق
المنتجات النسائية (تطريز-تصنيع غذائي-مهن
يدوية) ،تجهيز حضانات لألمهات العامالت في
مراكز عملهن.
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جدول  :20االحتياجات واألولويات لمجال الحماية االجتماعية( االشخاص ذو االعاقة،المرأة،الطفل).
االحتياجات – األولويات
-

توفير مبنى إيوائي للمعنفات/النساء.

-

توفير مبنى إيوائي لألطفال  /األحداث.

-

قلة األجهزة المساندة بشكل كافٍ في المراكز الموجود حاليا والتي تقدم الخدمات.

-

توفير موازنات  /مخصصات حكومية كافية للحماية االجتماعية.

-

العمل على توعية األشخاص من ذوي اإلعاقة وتمكينهم من المشاركة المجتمعية.

-

تحسين أداء عمل المؤسسات التي تعمل وتعنى باألشخاص من ذوي اإلعاقة /تدريب كوادر مهنية.

-

موائمة األماكن العامة والطرق والمرافق والحدائق العامة والمؤسسات والمباني الحكومية وغير الحكومية بما
يتالءم مع اإلعاقات كافة سواء كانت بصرية أو حركية أو نطقية وغيرها من اإلعاقات.

 3-2-4مجال الثقافة والرياضة
مدينة جنين مدينة عريقة باإلرث الحضاري والتراثي والثقافي ومدينة فتية وواعدة,حيث يشكل الشباب ما نسبته %40
من عدد سكانها البالغين  49ألف نسمة وهذا يشكل تحديا كبيرا للمؤسسات القائمة على خدمة الشباب وتوفير متطلبات
األفضل لهم ،فهذا يّشكل تحديا وفرصة معا ،حيث أن وجود هذا الكم الهائل من الشباب والشابات يتطلب توفير بنى
أساسية ذات تكلفة عالية لخدمتهم وبناء قدراتهم وصقل عقولهم وأجسادهم ونقلهم لالستثمار بهم مستقبال لصالح المدينة
وهذه الفرصة األعظم.
في المدينة ملعب بلدية مؤهل،ثالثة أندية رياضية ،مركزان جديدان (الكوري ومركز ثقافة الطفل) يقدمان الخدمة
للشباب واألطفال.ومكتبة عامة في البلدة القديمة بحاجة إلى تجميل وتوفير األجواء لحث الجمهور على ارتيادها ،كما
أن السيباط وسوقه القديمة ،المسجد الكبير ،ومدرسة فاطمة خاتون العريقة ،كلها تشكل لوحة ثقافية تراثية تحلو بوجود
مركز الكمنجاتي لتعليم الموسيقى ومركز نقش لتعليم الدبكة لألطفال.
جدول  :21القضايا التنموية لمجال الثقافة والرياضة
المؤثرات اإليجابية

المؤثرات السلبية

-

وجود ملعب بلدي مؤهل وفق المواصفات العالمية تم -
إعادة تأهيله هذا العام.

ضعف االهتمام بالجانب الثقافي والرياضي من قبل
المؤسسات القائمة في المدينة.

-

وجود أندية مثل (نادي جنين الرياضي،نادي مرج -
بن عامر  ,مركز الشباب االجتماعي ).

ضعف اهتمام المؤسسات التعليمية مثل الجامعات
ومديريات التربية بالجانب الثقافي.

-

بناء المركز الكوري الشبابي بمساحات ومرافق -

ضعف البنى التحتية وقلة القاعات واألدوات وتدني
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مستوى الفرق الرياضية.

عالية ذات مواصفات عالمية.
-

-

بناء وتأهيل مركز ثقافة الطفل.

-

وجود كم كبير من الباحثين والمثقفين والكتاب
والشعراء في مدينة جنين.

أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال

عزوف الشباب عن االنتساب للهيئات العامة
والمراكز الشبابية.
عدم وجود معلومات وإحصاءات دقيقة حول الواقع
الثقافي.
أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال

-

المجتمع واألهالي يرغبونويطلبون في تلقى برامج -
ثقافية ورياضية.

قلة البرامج الثقافية ألهالي المدينة لعدم وجود
ميزانيات.

-

وجود أشخاص مؤهلين للقيام بنشاطات ثقافية -
ورياضية.
-

قلة البرامج الرياضية للفتيات والفتيان.

عزوف الشباب عن المشاركة بقضايا المجتمع
المحلي.
 عدم توفر ميزانية محددة من قبل البلدية لألنشطةالشبابية والثقافية والرياضية.

جدول  :22االحتياجات واألولويات لمجال الثقافة والرياضة.
االحتياجات – األولويات
-

نشر الوعي الثقافي (القراءة وارتياد المكتبات ،تعزيز الحفاظ على التراث والهوية).

-

تفعيل العمل الثقافي في المدينة من خالل إعادة تنظيم المراكز الثقافية المرخصة والعمل على إعادة النظر في
المراكز غير المرخصة.

-

تفعيل ملعب جنين البلدي بما يخدم أهدافه وخصوصا بعد إعادة تأهيله هذا العام ليستقبل األندية على مستوى
محلي ووطني.

-

تأهيل الحدائق العامة في المدينة بما بتناسب مع المواصفات العالمية.

-

زيادةعدد البرامج واألنشطة الثقافية الرياضية.

-

إعادة تجميل المكتبة العامة الوحيدة في المدينة (مكتبة بلدية جنين).

-

تشيد مساحات ثقافية داخل مدارس مدينة جنين لإلناث والذكور.

-

إنشاء شبكة للتطوع /بوابة التطوع للشباب لالندماج في قضايا وتلبية احتياجات مجتمعهم المحلي

34

 4-2-4مجال الصحة
شهدت مدينة جنين و في السنوات الخمس األخيرة تطورا ملحوظا في تطوير القطاع الصحي ,فقد تم بناء مركزين
حديثين بمساحات كبيرة تقدم الخدمة األفضل للمواطنين  ,وذلك بمساعدة بلدية جنين والمؤسسة الكورية( كويكا )
أيضا تم تجهيز وتحضير هذه المراكز  .يصنف المركز األول من المستوى الرابع  ,ويقع بجانب حي المدارس وهو
يقدم خدماته من خالل العيادات الموجودة فيه  ,وتشمل  :عيادة الطب العام وعيادات اختصاص وتشمل األطفال
واألمراض السارية واألسنان والعيادات الفنية المساندة كالمختبرات واألشعة والفحص المبكر لسرطان الثدي
مموغرافي ,أما المركز الصحي الثان ي فيقع في البساتين وهو من المستوى الثاني حيث فيه عيادات طب عام
وعيادات أطفال والسكري والجلدية والنسائية و يحتوي على المختبرات ومركز رعاية النساء الحوامل ويقدم خدمة
تطعيم األطفال والترا ساوند وتنظيم األسرة والحمل الخطر  ,ويوجد كذلك العيادة العامة الغربية و مركز صحة نفسية
منفصل وسط المدينة ,ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد كان هناك  1406مولود خالل عام  ،2017ويعمل في وزارة
الصحة  288كادر على النحو التالي  51 :طبيب عام 5 ،طبيب اختصاص 7 ،أطباء أسنان 17 ،صيدلي 12 ،مساعد
صيدلي ،و 78ممرض/ة 85 ،فنيين 51 ،خدمات 19 ،مرشدات صحة 13 ،مفتش بيئة).
جدول  :23القضايا التنموية لمجال الصحة
المؤثرات السلبية

المؤثرات اإليجابية
-

توافر مراكز صحية بحالة جيدة.

-

المراكز تقدم خدمات متنوعة.

-

توفر دورات تأهيلية مستمرة للكوادر الطبية.

-

نقصفي الكوادر الطبية والكادر الفني واإلداري في
المستشفى الحكومي.

-

نقص في المعدات.

-

عدم توفر خط سيرفس لألهالي المراجعين للمراكز
الجديدة.
أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال

-

عدم توفر بعض المعدات الفنية والمساندة.

أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
-

توفر البنية التحتية المالئمة للمرافق الصحية.

-

توفر العديد من الخدمات الصحية (الحكومية -
والخاصة في مدينة جنين على مدار الساعة).

ضغط المراجعين الكبير على الصحة المركزي

جدول  :24االحتياجات واألولويات لمجال الصحة.
االحتياجات – األولويات
-

غرفة للتخلص من النفايات الطبية.

-

مركز إضافي رابع لرعاية األمومة والطفولة لتقليل الضغط على مركز البساتين.

-

توفير خط سيرفيس للصحة المركزية.
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-

بحاجة إلى توسعة الصحة المركزية تكملة الطابق الثالث للصحة المركزية بجانب حي المدارس بمساحة 400
متر

-

توسعة مستودع األدوية لنقل قسم التأمينات إلى الصحة المركزية.

 3-4مجال تنمية االقتصاد المحلي
 1-3-4مجال الزراعة
تعتبر الزراعة نشاطا رئيسيا في مدينه جنين ومحافظتها حيث يعتمد أغلبية السكان عليها بصورة مباشرة أو غير
مباشرة .وقبل هجرة بعض سكانها إلى دول الخليج في ستينات القرن العشرين ،كانت الزراعة هي المورد الوحيد في
المنطقة .وتعد مدينة جنين زراعية لحد كبير إذ تشكل مركز تسويق وتمويل زراعي للمحافظة .وتعد أراضيها من أكثر
مناطق الضفة الغربية خصوبة حيث تزرع سنويا بالمحاصيل الحقلية والخضار واألشجار المثمرة كالزيتون
واللوزيات والحمضيات وأيضا استخدام البيوت البالستيكية بنطاق واسع.
جدول  :25القضايا التنموية لمجال الزراعة
المؤثرات السلبية

المؤثرات اإليجابية
-

المناخ المالئم لألراضي السهليةالخصبة.

-

توفر مساحات لألراضي لزراعية مقارنه بالمدن -
األخرى.
يمثل القطاع الزراعي مورد اقتصادي مهم للمدينة.

المنافسةالسلبية للمنتجات اإلسرائيلية الزراعية
لإلنتاج الزراعي المحلي.

-

تشكل اللمدينة مركزا للتسويق على مستوى -
المحافظة.

مشاكل التسويق وعدم قدرة المزارعين على تسويق
المنتجات الزراعية خارج نطاق السوق المحلي.

-

توفر أراض للرعي ومساحات حرجية جيدة.

-

-

توفر موارد بشريه خبيرة وأيدي عامله جيدة.

محدودية برامج اإلرشاد والتوعية ضمن القطاع
الزراعي.

-

وجود مشروع تنقية المياه العادمة.

-

استخدام وسائل تقليدية قديمة في الزراعة.

-

-

أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
-

توفير مصادر مياه لالستخدام الزراعي.

-

إقامة منشآت زراعية صناعية مثل :مصنع ألبان
وأعالف ،مصانع مخلالت.

-

شق وتأهيل طرق زراعية.

-

استصالح وتأهيل أراضي زراعية.

شح المياه المتوفرة لري األراضيالزراعية.
الزحف العمراني على األراضيالسهليةالخصبة.

أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال
-

ضعف البيئة التحفيزية والخدمات المقدمة للقطاع
الزراعي (غياب التخطيط /عدم وجود سياسات
واضحة /عدم دعم المزارعين /ضعف اإلرشاد
الزراعي/عدم وجود جمعيات زراعية)

-

محدودية مصادر المياه المخصصة للقطاع الزراعي
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-

توفير برك وآبار زراعية لتجميع مياه األمطار.

-

توفير دورات تدريبية من أجل تطوير المزارعين
واالستخدام األمثل لألدوية والمبيدات الكيماوية.

-

العمل على تسويق المنتجات الزراعية من خالل فتح
أسواق لها.

-

تأسيس تعاونيات زراعية مشتركة.

-

توفير فرص عمل للحد من البطالة وتحسين الدخل.

جدول  :26االحتياجات واألولويات لمجال الزراعة.
االحتياجات – األولويات
-

إيجاد مصادر مياه بديلة.

-

وضع سياسات محفزه لتشجيع القطاع الزراعي.

-

تحسين وتطوير جودة ونوعية األصناف الزراعية.

-

استثمار المناطق الحرجية واستغاللها في السياحة االقتصادية.

 2-3-4مجال التجارة
تعتبر التجارة هي المحرك األساسي القتصاد مدينة جنين لقربها من أراضي الداخل المحتل مما جعلها وجهتهم
الرئيسية للتسوق فيها وعمل ذلك بشكل واضح على إنعاش الحركة التجارية في المدينة ,باإلضافة لوجود الجامعة
العربية األمريكية التي تقع قرب بلدة الزبابدة قضاء المدينة  ,والتي تضم نسبة كبيرة من طالب يقصدونها من الداخل
المحتل األمر الذي عزز من اقتصاد المدينة بكل عام  ,فنرى توجه المستثمرين ورجال األعمال لبناء المجمعات
التجارية  ,إن وجود فروق األسعار بين مناطق الداخل والضرائب العالية المفروضة هناك وبين تلك األسعار في
المدينة يعتبر عامل جذب ألهالي الداخل ,كذلك تعتمد المدينة على التجارة الداخلية التي تسهم في تحريك عجلة
االقتصاد المحلي للمدينة وتسمح بتنميته لكون المدينة مقصد أهالي قرى المحافظة.
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جدول  :27القضايا التنموية لمجال التجارة
المؤثرات السلبية

المؤثرات اإليجابية
-

الموقع الجغرافي على اعتبار المدينة نقطة وصل -
مع أراضي الداخل المحتل

عدم مالئمة البنيةالتحتية للمدينة ونقص الخدمات
الستيعاب األعداد الكبيرة للوافدين على المدينة

-

التسهيالت البنكية ألصحاب المحال التجارية

-

-

البيع ال يقتصر فقط على النقدي بل انتشر البيع
عن طريق الشيكات البنكية بشكل واضح

سوء الوضع االقتصادي للسكان وارتفاع معدالت
الفقر والبطالة

 وجود رؤوس األموال ورجال األعمالأهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال

الوضع السياسي واألمني وحركة المعابر التي
تؤثر بشكل أساسي على الوضع االقتصاد العام
أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال

-

عدم جاهزية البيئة االستثمارية التي تشجع -
للنهوض بالقطاع التجاري

عدم جاهزية البيئة االستثمارية التي تشجع
للنهوض بالقطاع التجاري

-

عدم مالئمة الطرق والشوارع وعدم جاهزيتها -
الستيعاب للعدد المتزايد من الوافدين للمدينة

عدم مالئمة الطرق والشوارع وعدم جاهزيتها
الستيعاب للعدد المتزايد من الوافدين للمدينة

-

عدم وجود سياسات تحفيزية من الهيئات المحلية -
للنهضة بالقطاع التجاري

عدم وجود سياسات تحفيزية من الهيئات المحلية
للنهضة بالقطاع التجاري

جدول  :28االحتياجات واألولويات لمجال التجارة.
االحتياجات – األولويات
-

تنظيم سوق للبسطات

-

تحسين حالة الطرق والمواصالت

-

تنظيم مواقف سيارات تتناسب مع الحركة التجارية والزيادة السكانية

-

إعادة تأهيل وتوفير مراكز مواصالت تتناسب وحاجات المدينة داخليا وخارجيا.

 3-3-4مجال الصناعة
يتشابه الوضع الصناعي لمدينة جنين مع المجمل الصناعي الفلسطيني عامة الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع
السياسي  ,لذلك فهو يعاني من ضعف عام وإنهاك نتيجة بعض الصعوبات والتعقيدات التي فرضتها الحالة الفلسطينية
الخاصة نتيجة االحتالل اإلسرائيلي ,وما نتج عنه من تبعية االقتصاد الفلسطيني للمحتل نتيجة سيطرته على األرض
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والمعابر والموارد والمقدرات .ويترافق ذلك مع ضعف السياسات االقتصادية الفلسطينية ومحدودية الموارد األمر
الذي ينعكس سلبا على القطاع االقتصادي الفلسطيني من حيث انخفاض الدخل العام ونصيب الفرد من الناتج القومي
اإلجمالي وبالتالي انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدالت الفقر والبطالة ,األمر الذي يستلزم وضع كل الجهود
الممكنة للعمل على ضمان استقاللية االقتصاد الفلسطيني وتطويره؛ وعلى الرغم من ضعف البيئة االستثمارية
والبنيةالتحتية االقتصادية ,إالأن مدينة جنين تعتبر ذات أهميه اقتصادية على الصعيد الوطني كونه تعتبر مركزا
زراعيا مهما وملتقى حدودي مع فلسطيني أراضي  , 48األمر الذي جعلها تعتمد على حركة مواطني تلك المناطق.
كما أن وجود رؤوس أموال ورجال أعمالفي جنين يمكن من عقد شراكات اقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص
والنهوض بالواقع االقتصادي والصناعي تحديدا للمدينة.
جدول  :29القضايا التنموية لمجال الصناعة
المؤثرات السلبية

المؤثرات اإليجابية
-

تمثل المدينة نقطة حدود وتواصل مع فلسطينيي -
الداخل

-

وجود منطقة صناعية حرفيه بنسبة إشغال تقارب
%50
الصناعات

التحويلية

-

تشجيع
إمكانية
الغذائية/الزراعية

-

إمكانية عقد شراكات اقتصادية بالتعاون مع القطاع
الخاص في المدينة وخارجها

-

توفر ملكيات عامه (أراضي الدولة) يمكن استثمارها
في تطوير البيئة االستثمارية للمدينة

-

توفر موارد بشرية متعلمة وعمالة محلية جيدة من
شأنها المساهمة في الحالة االقتصادية في حال تم
استثمارها
أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال

-

توفر كوادر بشرية مؤهلة

-

امكانية الشراكة مع القطاع الخاص

-

سوء الوضع االقتصادي للسكان وارتفاع معدالت
البطالة والفقر ومحدودية نصيب الفرد من الدخل
العام
ضعف السياسات والبرامج الحكومية بما يتعلق
بتحفيز القطاع الصناعي وتنميته
تذبذب الوضع السياسي واألمني (االستقرار الهش)
مما يؤثر سلبا على تطوير القطاع الصناعي
الهجرة الداخلية أو الخارجية للكفاءات البشرية مما
يؤثر سلبا على هذا القطاع
عدم وجود أسعار تحفيزية تشجع على االستثمار
(أسعار كهرباء وماء) وعدم مالئمة البنية التحتية
ونقص الخدمات

أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال
-

عدم جاهزية البيئة االستثمارية التي تحفز تنمية
القطاع الصناعي للمدينة

-

معظم المشاريع والمنشآت الصناعية هي مشاريع
فردية عائلية صغيرة الحجم تعمل بطرق قديمة
وإمكانيات محدودة

-

ضعف خبرات معظم أصحاب المشاريع بما يتعلق
بمفاهيم إدارة المصانع ومهارات التسويق وخدمة
الزبائن
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جدول  :30االحتياجات واألولويات لمجال الصناعة.
االحتياجات – األولويات
-

إيجاد بيئة معززة وسياسات تحفيز للوضع االقتصادي على مستوى المدينة.

-

تشجيع االستثمار مع القطاع الخاص ورجال األعمال ووضع سياسات وخطط تدعم ذلك.

-

ت وفير الخدمات المختلفة للمنشآت االقتصادية والمشروعات االقتصادية الصغيرة من برامج ارشاد واستشارات
وإقراض.

-

المنطقةالصناعيةالحرفية بحاجة إلعادة تأهيل واستغالل مثل وضع حوافز للصناعات التحويلية.

 4-4مجال اإلدارة والحكم الرشيد
 1-4-4مجال التخطيط والتنظيم
التنظي م والتخطيط العمراني يعتبران احد العناصر الهامة التي تؤثر في عمل البلدية وتؤثر على المنظر الجمالي
للمدينة ،وبالتالي يجب أن تتناول الخطة االستراتيجية هذا المجال ،وتكون مخرجات الخطة المنشودة من مشاريع تنظيم
وتخطيط ومشاريع تطويرية ذات صلة مباشرة ووثيقة بمجاالت التخطيط العمراني التي من شأنها تطوير المدينة
ولكون الخطة االستراتيجية متصلة بالبعد المكاني ،فإنها سوف تترجم مكانيا  ,مما يستلزم أخذ المعطيات المتصلة
بجوانب التخطيط والتنظيم بشكل واضح وجلي .
توالت المخططات الهيكلية للمدينة ضمن فترات زمنية متفاوتة ،حيث كان أول مخطط هيكلي عام  1947بمساحة
4,631دونم تاله توسعة للمخطط الهيكلي عام  1962بمساحة  3,915دونم،تاله توسعة للمخطط السابق قدرها 7,500
دونم عام  ،1993وصوال إلى المخطط الهيكلي الحالي الذي تبلغ مساحته  22ألف دونم .
جدول  :31القضايا التنموية لمجال التخطيط والتنظيم
المؤثرات اإليجابية
-

وجود مخطط هيكلي مصادق منذ عام .2011

-

وجود كادر فني مؤهل في البلدية.

المؤثرات السلبية
-

عدم إشراك المواطن بالتخطيط والضعف في
التواصل مع المواطن.

-

ضعف التنسيق بين أقسام البلدية في مجال التخطيط
وما يرتبط به.

-

عدم االستناد إلى مخرجات الخطة التنموية
إلدراجاألولويات.

-

المشاريع ال تقام على أساس متكامل.
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أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
-

المخطط الهيكلي جديد منذ عام .2011

أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال
-

ضعف التفاعل بين المواطن والبلدية (المشاركة
المجتمعية).

-

قلة اإليرادات للبلدية وضعف التمويل الخارجي.

-

وجود إزاحات في بعض أحواض المدينة.

-

عدم وجود تنسيق مع المؤسسات ذات العالقة.

-

قلة األراضي المخصصة للمباني العامة والحدائق.

جدول  :32االحتياجات واألولويات لمجال التخطيط والتنظيم.
االحتياجات – األولويات
-

العمل على تفعيل األنظمة الالزمة (مثل أذون الصب وأذون األشغال وأذون الجرف).

-

اإلسراع في انجاز التعديالت على المخطط الهيكلي لما في ذلك من أثر تنظيمي ايجابي للمدينة.

-

إنشاء منتزه عام يخدم سكان المدينة.

 2-4-4مجال األمن وإدارة الكوارث
بشكل عام إذا ما وصفنا واقع مدينة جنين وجاهزيتها من حيث األمن والكوارث فانه يمكن اإلشارة إلى مكونات هذا
المجال والمتعلق باألمن والشرطة والطوارئ والدفاع المدني .ويتوفر في مدينة جنين مركز دفاع مدني يخدم غالبية
أحياء المدينة والقرى المجاورة لها .ويقع هذا المركز في شارع جنين -نابلس ويمتاز بوضعه غير الجيد بشكل
عام .وهنا نشير إلى دور مركز الدفاع المدني فيما يتعلق بالمجال التوعوي والثقافي،حيث يقوم بإعطاء دورات تدريبية
للمدارس والمؤسسات لكيفية التصرف في حاالت الطوارئ بالرغم من الصعوبات التي يواجهها المركز في البيئة
المحيطة كالشوارع الضيقة واألبنية المرتفعة وغير ذلك،إضافة إلى صعوبات في البيئة الداخلية للمركز.
وفيما يتعلق بمجال اإلطفاء يوجد  4مراكز إطفاء ومراكز دعم وإسناد داخل المحافظة وبالنسبة لمجال التراخيص
والسالمة العامة للمحالت وتوفير شروط الوقاية والسالمة العامة ،فهناك زيارات دورية للكشف على منشئات المدينة
وتوفر شروط السالمة والوقاية بها .وفيما يلي جدول يعرض المؤشرات المتعلقة في هذا المجال على أكمل وجه.
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جدول  :33القضايا التنموية لمجال األمن وادارة الكوارث
المؤثرات السلبية

المؤثرات اإليجابية
-

-

وجود كادر مدرب ومؤهل

-

وجود فرق متطوعين بشكل دوري مدربين
ومؤهلين

-

وجود قسم تدريب لتدريب المتطوعين وتأهيل
وإعطاء دورات للمدارس

-

التعاون الجيد المشترك بين الدفاع المدني
والهيئات المحلية والبلديات والقطاع الخاص -
والمؤسسات
-

التنسيق الضعيف بين البلدية والحكم المحلي واألشغال
في حال عدم وجود كارثة (وضع طبيعي)
موقع المركز الرئيس في مكان مكتظ وبعيد عن المناطق
المستهدفة
نقص الكادر ونقص في المعدات اللوجستية للدفاع
المدني
مساحة مركز الدفاع المدني ال يتسع للمعدات
وجود أبنية مرتفعة دون وجود مخارج للطوارئ
وأجهزة إنذار

-

وجود شوارع في المدينة ضيقة ويصعب الوصول إليها

-

ضعف التنسيق مع المؤسسات

أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
-

توافر الكوادر المدربة
التطوعية بشكل دوري.

والمؤهلة

والفرق -

أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال
عدم مالئمة موقع الدفاع المدني لخدمة كامل المدينة
باإل ضافة لعدم صالحية مبنى الدفاع المدني وعدم
مطابقته للمواصفات العالمية.

جدول  :34االحتياجات واألولويات لمجال األمن وادارة الكوارث.
االحتياجات – األولويات
-

إنشاء مبنى دفاع مدني ضمن المواصفات ليخدم كامل المدينة.

-

إنشاء نقاط إطفاء موزعة على كافة مناطق المدينة (7نقاط).

-

زيادة عدد اآلليات والكوادر بحيث أن كل نقطة إطفاء بحاجة إلى سيارة إطفاء و 5أشخاص.

-

توفير التجهيزات واالحتياجات الضرورية (مركبة انطفاء معدات إطفاء وسلم هيدروليكي).

-

توصية بتوفير ارض مناسبة لمركز دفاع مدني.
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-

توفير مضخات شفط ذات قدرة عالية.

-

التنسيق الدائم بين الدفاع المدني والبلدية في ترخيص المباني العالية وعدم إعطاء أي رخصة إال بموافقة الدفاع
المدني من حيث توفر مخارج الطوارئ والتجهيزات الالزمة.

 3-4-4مجال إدارة وحوكمة البلدية
يتم التركيز في هذا المجال بشكل رئيسي على التخطيط والتنظ يم ،والبناء المؤسسي للبلدية ،واألمن وإدارة الكوارث

جدول  :35القضايا التنموية لمجال ادارة وحوكمة البلدية
المؤثرات السلبية

المؤثرات اإليجابية
-

وجود طاقم فني وإداري مؤهل.

-

ضعف البنية التحتية

-

وجود هيكلية في البلدية.

-

قلة المصادر المالية

-

وجود موازنة مصادقة.

-

-

وجود مركز خدمات الجمهور ومراكز تابعة للبلدية.

عدم وجود األنظمة الفعالة بعمل البلدية (نظام
نفايات ،الصرف الصحي،الدعاية واإلعالنات)

-

تقديم خدمات للمواطنين.

-

عدم مالئمة الضرائب والجباية مع األثمان
والمستحقات

-

وجود أصول ثابتة تدر دخل للبلدية.

-

ضعف التنسيق مع المؤسسات ذات العالقة

-

ضعف الرقابة والشفافية داخل البلدية

-

ضعف االنتماء للمؤسسة

-

ضعف االهتمام بالمشاريع االستثمارية واإلنتاجية

-

البطالة المقنعة في البلدية

أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
-

وجود مركز خدمات جمهور للمساعدة والتسهيل -
على المواطن

أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال
الضعف العام في أنظمة البلدية وخدماتها وكادرها
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جدول  :36االحتياجات واألولويات لمجال ادارة وحوكمة البلدية.
االحتياجات – األولويات
-

تفعيل مبدأ الثواب والعقاب.

-

تأهيل وتدريب الموظفين وتعزيز إمكانياتهم.

-

اشتراك المستويات اإلدارية المختلفة في عملية التخطيط والتنفيذ والمساءلة.

-

تعزيز دور الرقابة الداخلية في المؤسسة.

-

تطوير وتوسعة الهيكلية بناءا على معايير ومواصفات تأهيل وبناء المدن.

-

فتح آفاق للتعاون مع القطاع الخاص.

-

التخطيط يجب أن يكون طويل المدى.

-

حوسبة طلبات المواطنين.
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 .5االطار التنموي
 1-5مقدمة عامة
تجدر اإلشارة إلى أن اإلطار التنموي للخطة اإلستراتيجية والذي يمثل الرؤية والقضايا التنموية األساسية يعتبر أهم
مخرجات عملية التخطيط كونها جاءت نتاج عمل متكامل لكافة األطراف والجهات المشاركة في عملية التخطيط ومن
بينها لجان العمل المتخصصة والتي عملت على دراسة وتشخيص وانجاز التحليل االستراتيجي للقطاعات التنموية
المختلفة على مستوى مدينة جنين ,من خالل دراسة وتحليل كل مجال وقطاع مستهدف عبر تحديد المؤثرات السلبية
(نقاط القوة) والمؤثرات اال يجابية (نقاط الضعف) باإلضافة إلى ابرز االحتياجات الضرورية للمدينة والتي تم
تلخيصها ضمن التقرير التشخيصي الخاص بالمدينة وصوال إلى تحديد أولوية القضايا التنموية ذات العالقة والتي
تعتبر ذات أولوية والتي سيتم العمل عليها خالل المرحلة القادمة بما يشكل اإلطار التنموي والرؤية المستقبلية لمدينة
جنين .

 2-5الرؤية

"جنين خضراء ،جميلة ،آمنة ،جاذبة اقتصاديا ،واعدة ،حاضنة ألبنائها ،محافظة على
أصالتها"
 3-5القضايا واألهداف التنموية والبرامج التنموية ومكوناتها ومؤشرات القياس
عمال على تحقيق األهداف التنموية التي تم وض عها من أجل معالجة القضايا المجتمعية الملحة والتي أكد المجتمع
المحلي على أنها األولويات التي يجب معالجتها ،ومن خالل اللجان المشكلة من المجتمع المحلي؛ وهي لجان مجاالت
التنموية المجتمعية؛ فقد تم تحديد البرامج التنموية ومكوناتها (المشاريع) ومؤشرات قياس األداء لها بما يحقق األهداف
التنموية والتي تعبر بدورها عن رغبة المجتمع المحلي في معالجة القضايا ذات األولوية وذات االهتمام المشترك
لسكان البلدة.
وقد تم اشتقاق األهداف التنموية وفق القضايا التنموية ذات األولوية (بعد اعادة صياغتها) وتم جدولتها وفق التالي:
جدول  :38األهداف التنموية وفق القضايا ذات األولوية
المجال التنموي

أهم القضايا
 .1افتقار المدينة لشبكة مياه حديثة
ومصادر مياه كافية

البيئة والبنية
التحتية

 .2ضعف بنية وتنظيم الطرق
والمواصالت

األهداف التنموية
-

تقليل كمية الفاقد من المياه
زيادة حصة الفرد من المياه

-

توسعة شبكة الطرق الرابطة
تأثيث وصيانة الطرق
مواءمة الطرق لذوي االحتياجات الخاصة
توفير مجمعات للمواصالت
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 .3ضعف خدمات الصرف الصحي
وتصريف مياه األمطار

االدارة والحكم  .4ضعف خدمات الطوارئ وإدارة
الكوارث
الرشيد
التنمية
االجتماعية

 .5ضعف البنية التحتية للتعليم وسوء
التوزيع الجغرافي للمدارس

البيئة والبنية
التحتية

 .6ضعف إدارة النفايات الصلبة
والنفايات الطبية.

االدارة والحكم  .7ضعف االلتزام باألنظمة اإلدارية
وأنظمة البناء والتنظيم.
الرشيد

التنمية
االجتماعية

 .8ضعف االهتمام بالثقافة والتراث

تنمية
االقتصاد
المحلي

 .9ضعف تنظيم االستثمارات
االقتصادية في المدينة

-

حل األزمة المرورية لمدينة جنين.
توسعة شبكة الصرف الصحي وصيانة
الشبكة القائمة
تطوير شبكة تصريف مياه األمطار
تحسين مستوى معالجة مياه الصرف
الصحي
تطوير البنية التحتية للدفاع المدني في جنين
رفع كفاءة المؤسسات ذات العالقة لمواجهة
الطوارئ والكوارث
تغطية كافة أنحاء المدينة بالمدارس
تحسين البيئة التعليمية في المدارس
زيادة المشاركة المجتمعية في تطوير
التعليم
معالجة النفايات الطبية بطريقة آمنة.
تحسين خدمات النفايات الصلبة.
معالجة ناتج مخلفات أعمال البناء.
زيادة مستوى الوعي للتعامل مع النفايات
تحسين األنظمة اإلدارية وإدارة الموارد
البشرية لمدينة جنين.
تعزيز نظام الرقابة والعقوبات والقوانين
الرادعة
تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية
زيادة االهتمام بالمواقع األثرية في المدينة
رفع كفاءة عمل المؤسسات العاملة في
مجال التراث والثقافة
تطوير السياحة الداخلية
تطوير وتنظيم المنطقة الحرفية والصناعية

-

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

-

توفير بيئة جاذبة لالستثمار

-

تحسين الكفاءة واألداء واألنظمة اإلدارية
وإدارة الموارد البشرية لبلدية جنين

-

االدارة والحكم  .10ضعف األداء اإلداري والفني
والبشري للبلدية
الرشيد
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 .6البرامج ومكوناتها/المشاريع التنموية
 1-6البرامج ومكوناتها/المشاريع المقترحة
بناء على األهداف التنموية المحددة وفق القضايا التنموية ذات األولوية ،تم بلورة مصفوفة القضية-األهداف-البرامج التنموية ،والتي تشمل تحديد المكونات الرئيسية لكل برنامج ،كالتالي:
المجاالت التنموية

القضايا التنموية ذات األولوية

البرامج التنموية

األهداف التنموية

افتقار المدينة لشبكة مياه حديثة
ومصادر مياه كافية

مجال البيئة والبنى
التحتية
ضعف بنية وتنظيم الطرق
والمواصالت

ضعف خدمات الصرف الصحي
وتصريف مياه األمطار

-

تقليل كمية الفاقد من المياه
زيادة حصة الفرد من المياه

-

تطوير البنية التحتية للطرق
داخل المدينة
تنظيم قطاع المواصالت
العامة وتسهيل حركة
المواطنين داخل المدينة
ومحيطها

-

تحسين خدمات الصرف
الصحي المقدمة ومستوى
معالجة المياه العادمة
تطوير شبكة تصريف مياه

-

-

-

 تطوير وتأهيل شبكة المياهفي مدينة جنين

-

-

 توسعة وصيانة شبكةالطرق
وتأهيل مرافق المواصالت

-

توسعة وصيانة شبكة
الصرف الصحي وصيانة
الشبكة القائمة

-

-

-

المكونات الرئيسية لكل برنامج
إعداد مخططات ودراسات ووثائق عطاء
إعادة تأهيل الشبكة و تشمل إعادة تأهيل
اآلبار و المضخات
تقليل نسبة الفاقد (تغيير المحابس الرئيسية)
تركيب عدادات مسبقة الدفع ( 5000عداد)
رفع نسبة التحصيل
 تطوير األجهزة والمعدات الحاليةإعداد مخططات ودراسات ووثائق عطاء
إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية في أحياء
المدينة بطول ( 20كم)
صيانة طرق داخلية في مدينة جنين بطول
(15كم)
إنشاء أرصفة للمشاة
تركيب إشارات طرق
إنشاء مجمع الكراجات الغربي على مساحة
( 5دونم) ويشمل تأهيل وتعبيد ساحات
الكراج الغربي المقترح ،إنشاء مظالت
ومقاعد للكراج الغربي المقترح.
إعداد مخططات ودراسات ووثائق عطاء
اعادة تأهيل الشبكة بطول (10كم) و يشمل
تبديل الخطوط و استبدالها بأقطار كبيرة
باإلضافة الى تبديل المناهل
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األمطار

-

ضعف إدارة النفايات الصلبة
والنفايات الطبية

-

تطوير وتحسين آليات التعامل
مع إدارة النفايات الصلبة
والطبية
زيادة مستوى الوعي عند
المواطنين بما يخص التعامل
مع النفايات الصلبة

-

تحفيز البيئة التجارية
واالستثمارية في المدينة
وتعزيز الشراكات مع القطاع
الخاص
توفير بيئة جاذبة لالستثمار

-

تطوير البيئة التعليمية وتحسين
المرافق التابعة للمدارس

-

-

معالجة النفايات الصلبة
والنفايات الطبية

-

مجال تنمية االقتصاد
المحلي

ضعف تنظيم بيئة االستثمارات
االقتصادية في المدينة
-

مجال التنمية االجتماعية

ضعف البنية التحتية للتعليم وسوء
التوزيع الجغرافي للمدارس

-

-

إنشاء مرافق اقتصادية
للمدينة

تطوير قطاع التعليم

-

-

انشاء محطة ضخ في صباح الخير و خروبة
رفع الكفاءات الموجودة
وضع تعرفة للصرف الصحي
تطوير األجهزة والمعدات الحالية
إنشاء شبكة تصريف مياه األمطار في شارع
حيفا
توسعة شبكة تصريف مياه األمطار في وسط
البلد
إعداد مخططات ودراسات ووثائق عطاء
إنشاء وحدة لمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة
منها
إنشاء مكب لمعالجة النفايات الطبية
توفير سيارة لنقل النفايات الطبية
تطوير اآلليات و المعدات الحالية
عقد ورش توعية للمواطنين في فصل
النفايات وإعادة التدوير والتعامل مع النفايات
الصلبة
إعداد مخططات ودراسات ووثائق عطاء
إنشاء دينمو متر تابع لبلدية جنين وتوريد
وتركيب األجهزة والمعدات الالزمة للدينمو
متر .
بناء مجمع تجاري ومواصالت وسط البلد
إنشاء برادات ومخازن للتبريد بمساحة
 3000متر مربع بجانب حسبة جنين
المركزية،وتوريد األجهزة والمعدات الالزمة
للبرادات
إعداد مخططات ودراسات ووثائق عطاء
بناء مدرسة في المراح /إناث
بناء مدرسة في المراح /ذكور
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-

بناء مدرسة في جبل أبو ظهير /ذكور
بناء مدرسة في جبل أبو ظهير /اناث
بناء مدرسة ذكور في شارع نابلس
بناء مدرسة إناث في الحي الشرقي
بناء مدرسة إناث في البساتين
تجهيز مختبرات علمية وحاسوب في مدرسة
منتهى الحوراني ومدرسة جنين الثانوية
للبنين
تجهيز مكتبة مدرسية في مدرسة منتهى
الحوراني
دراسة رضى األهالي عن مستوى الخدمات
التعليمية

-

إعداد مخططات ودراسات ووثائق عطاء
تأهيل وترميم مكتبة البلدية وإعادة تأهيل
حديقة السويطات
إنشاء حديقة عامة مقابل شارع نابلس بمساحة
 5دونم
ترميم واجهات وأرضيات البلدة القديمة
تنفيذ أنشطة وفعاليات ثقافية و نشرات
وبرامج لتعريف المواطنين بالمواقع األثرية
تنظيم مسارات وجوالت للمواقع األثرية
تنظيم مخيمات صيفية في المواقع السياحية
واألثرية

-

إعداد مخططات ودراسات ووثائق عطاء
بناء مركز حسب المواصفات العالمية على
مساحة  2دونم
تشطيب وتأثيث وتجهيز مبنى الدفاع المدني

-

ضعف االهتمام بالثقافة والترفيه
والتراث

-

تحسين بنية المرافق الثقافية
والترفيهية
زيادة االهتمام بالمواقع األثرية
في المدينة
تطوير السياحة الداخلية

-

تطوير البنية التحتية للدفاع
المدني في جنين
رفع كفاءة المؤسسات ذات
العالقة لمواجهة الطوارئ

-

-

تفعيل القطاع الثقافي
والتراثي والسياحي

-

مجال اإلدارة والحكم
الرشيد

ضعف خدمات الطوارئ وإدارة
الكوارث

-

-

بناء مركز دفاع مدني

-
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والكوارث
-

 -9ضعف االلتزام باألنظمة
اإلدارية وأنظمة البناء والتنظيم

 -10ضعف األداء اإلداري والفني
والبشري للبلدية

-

تحسين عمليات التخطيط
والتنظيم لمدينة جنين
تعزيز نظام الرقابة والعقوبات
والقوانين الرادعة

-

تحسين الكفاءة واألداء
واألنظمة اإلدارية وإدارة
الموارد البشرية لبلدية جنين

-

-

تفعيل االلتزام بقوانين التنظيم

-

تطوير نظام اإلدارة والحكم
الرشيد في البلدية

-

المقترح
تطوير قدرات الكفاءات الموجودة للدفاع
المدني والهالل األحمر
توفير األجهزة والمعدات للدفاع المدني
إعداد مخططات ودراسات ووثائق عطاء
تعديل المخطط الهيكلي و إعادة تصنيف
استخدامات األراضي بما يتناسب مع
متطلبات الواقع
تفعيل اذونات الصب واإلشراف اإللزامي
على المنشآت واذونات العمل الهندسي
تطوير خدمات البلدية االلكترونية
صيانة و ترميم مبنى البلدية الحالي
عقد دورات تدريب لطاقم البلدية
تطوير قسم  HRو قسم GIS
تطوير عمل وحدة الرقابة الداخلية
دراسة رضا األهالي عن مستوى الخدمات
المقدمة من قبل البلدية

 2-6البعد (التوصيف) المكاني للبرامج ومكوناتها/المشاريع
تم تحديد أماكن تنفيذ العديد من المشاريع غير أن هناك عدد من المشاريع لم يت م تحديد أماكن تنفيذها ويعود السبب في ذلك إلى عدم توفر األراضي إلقامة وإنشاء المشااريع عليااا وعاتعمل
البلدية جاهدة وفي حال توفر التمويل الالزم لاذه المشاريع على توفير األراضي الالزمة إلقامة المشاريع علياا .الخرائط في الملحق ( )8.2توضح البعد المكاني لبعض المشاريع التنموية.

 -7خطة التنفيذ الرباعية السنوية والمتابعة والتقييم
 1-7مصفوفة خطة التنفيذ الرباعية
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الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

المجال التنموي

EI\01\03

البيئة والبنى التحتية

EI\01\02

تقليل نسبة الفاقد
في شبكة المياه
(تغيير المحابس
الرئيسية)
تركيب عدادات
مياه مسبقة الدفع
( 5000عداد)

EI\01\04

اسم البرنامج

EI\01\01

إعادة تأهيل
شبكة المياه و
تشمل إعادة
تأهيل اآلبار و
المضخات

رفع نسبة
التحصيل لجباية
المياه

E\01I\05

تطوير وتأهيل شبكة المياه في مدينة جني

رقم البرنامج*

رقم مكون الرنامج/المشروع

اعداد مخططات
ودراسات
ووثائق عطاء
لشبكة المياه

تطوير االجهزة
والمعدات لقسم
المياه

EI\01\06

EI\01

اسم مكون
البرنامج/
المشروع

خطة 2021- 2018
تصنيف مكون
البرنامج/المشروعحسب توفر التمويل

التكلفة
التقديرية
X
$1000

الصرف السنوي

األولى

50

الجهة المرشحة للتنفيذ

الثانية

الثالثة

الرابعة

50

مضمون

محتمل

متمنى

المضمونة والمحتملة فقط
الهيئة
المحلية

غير الهيئة المحلية/الشريك

حدد
القسم
المعني

دورها

اسم الجهه

الهيئة المحلية

حدد بند
الموازنة

قيمة
المساهمة

قسم
المياه

50

غير الهيئة
المحلية/الشريك

حدد الجهة

JICA

قيمة
المساهمة

50

USAID
2000

200

500

100

50

750

750

25

12.5

750

750

500

50

1000

2000

قسم
المياه

200

750

12.5

25

750

قسم
المياه

موازنة
تطويرية

500

JICA

JICA

قسم
المياه

قسم
المياه

قسم
المياه

JICA

1500

200

750

MOF

موازنة
تشغيلية

25

JICA

750
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EI\02\02

رفع الكفاءات
الموجودة في
قسم الصرف
الصحي

EI\02\03

وضع تعرفة
للصرف
الصحي

EI\02\04

تطوير األجهزة
والمعدات
الحالية لقسم
الصرف
الصحي

EI\02\05

توسعة وصيانة شبكة الصرف الصحي وصيانة الشبكة القائمة

EI\02\01

انشاء محطة
ضخ لمياه
الصرف
الصحي في
صباح الخير و
خروبة

إنشاء شبكة
تصريف مياه
األمطار في
شارع حيفا

EI\02\06

EI\02

اعادة تأهيل
شبكة الصرف
الصحي بطول
(10كم) و يشمل
تبديل الخطوط و
استبدالها بأقطار
كبيرة باإلضافة
الى تبديل
المناهل

381

381

1500

381

1500

25

5

5

5

7.5

1500

5

7.5

25

5

1200

700

قسم
الصرف
الصحي

1200

700

700

موازنة
تطويرية

100

USAID

281

قسم
الصرف
الصحي

البنك
الدولي

قسم
الصرف
الصحي

JICA

25

قسم
الصرف
الصحي

JICA

5

1500

قسم
الصرف
الصحي

قسم
الطرق

الصندوق
العربي
للتطوير
واالنماء

700
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EI\03\01

إنشاء وحدة
مركزية لمعالجة
النفايات الطبية
وتوفير سيارة
لنقل النفايات
الطبية

500

500

2500

500

2500

2500

قسم
الطرق

MOF

قسم
الصحة

القطاع
الخاص

500

زهرة الفنجان

اداري

2500

وزارة الصحة

200

200

مجلس
الخدمات
المشترك -

200

القطاع
الخاص

اداري

200

مكب زهرة
الفنجان

تطوير اآلليات و
المعدات الحالية
في مكب زهرة
الفنجان

EI\03\03

عقد ورش
توعية
للمواطنين في
فصل النفايات
وإعادة التدوير
والتعامل مع
النفايات الصلبة

EI\03\04

معالجة النفايات الصلبة والنفايات الطبية

EI\02\07

إنشاء وحدة
لمعالجة النفايات
وإنتاج الطاقة
منها

EI\03\02

EI\03

توسعة شبكة
تصريف مياه
األمطار في
وسط البلد

GIZ

مجلس
الخدمات
المشترك -
890

200

200

200

290

890

مكب زهرة
الفنجان

زهرة
الفنجان

مالي

890

JICA

JICA

5

2

2

1

5

قسم
العالقات
العامة

مجلس
الخدمات
المشترك -

اداري

نفقات
تشغيلية

5

مكب زهرة
الفنجان
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EI\04\02

إنشاء أرصفة
للمشاة

EI\04\03

تركيب إشارات
طرق

EI\04\04

وتأهيل مرافق المواصالت

EI\04\01

صيانة طرق
داخلية في مدينة
جنين بطول
(15كم)

إنشاء مجمع
الكراجات
الغربي على
مساحة ( 5دونم)
ويشمل تأهيل
وتعبيد ساحات
الكراج الغربي
المقترح ,إنشاء
مظالت ومقاعد
للكراج الغربي
المقترح

EI\04\05

توسعة وصيانة شبكة الطرق

إعادة تأهيل
وتعبيد طرق
داخلية في أحياء
المدينة بطول
( 20كم)

EI\04

المجموع الجزئي

2000

1000

300

200

500

500

125

125

2000

250

قسم
الطرق
واالشغا
ل

1000

نفقات
تشغيلية

400

الصندوق
العربي
للتطوير
واالنماء

600

300

50

200

15381

500

500

500

قسم
الطرق

صندوق
البلديات

2000

50

50

50

200

200

2360

4978

قسم
الطرق

قسم
الطرق

200

1944.5

4598.5

6825

7056

1500

نفقات
تشغيلية

موازنة
انمائية

200

200

1430

12451

54

EC\01\03

تنميةاالقتصاد المحلي

EC\01\02

إنشاء دينمو متر
تابع لبلدية جنين
بجانب الحسبة
المركزية
إنشاء برادات
ومخازن للتبريد
بمساحة 3000
متر مربع
بجانب حسبة
جنين المركزية,
و توريد
األجهزة
والمعدات
الالزمة
للبرادات

EC\01\04

إنشاء مرافق اقتصادية للمدينة

EC\01\01

بناء مجمع
تجاري
ومواصالت
وسط البلد

انشاء محطة
توليد كهرباء من
الطاقة الشمسية

EC\01\05

EC\01

إعداد مخططات
ودراسات
ووثائق عطاء
لمشروع المجمع
التجاري

المجموع الجزئي

الدائرة
الهندسية
100

100

6000

13,010

500

100

7010

وحدة
االستثما
ر

القطاع
الخاص

13010

500

الدائرة
الهندسية

500

2300

موازنة
انمائية

13010

500

2300

3250

19160

موازنة
انمائية

100

3250

600

9250

القطاع
الخاص

3250

7010

0

600

16260

2300

600

3250

16260
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SO\01\02

بناء مدرسة في
المراح /ذكور

SO\01\03

بناء مدرسة في
جبل أبو ظهير
/ذكور

SO\01\04

بناء مدرسة في
جبل أبو ظهير
/اناث

SO\01\05

مجال التنمية االجتماعية

SO\01\01

بناء مدرسة في
المراح /إناث

بناء مدرسة
ذكور في شارع
نابلس

SO\01\06

تطوير قطاع التعليم

إعداد مخططات
ودراسات
ووثائق عطاء
للمدارس

بناء مدرسة
إناث في الحي
الشرقي

SO\01\07

SO\01

مالي
500

100

1200

1200

1100

100

200

100

500

وزارة التربية
والتعليم

اداري

وزارة
التربية
والتعليم

500

فني

ضريبة
المعارف

1200

وزارة التربية
والتعليم

مالي

وزارة
التربية
والتعليم

1200

1100

وزارة التربية
والتعليم

مالي

وزارة
التربية
والتعليم

1100

1200

وزارة التربية
والتعليم

مالي

وزارة
التربية
والتعليم

1200

1200

1200

1200

ضريبة
المعارف

مالي

ضريبة
المعارف

1200

1000

1000

1000

وزارة التربية
والتعليم

مالي

وزارة
التربية
والتعليم

1000

1400

ضريبة
المعارف

مالي

ضريبة
المعارف

1400

1200

1400

1100

1200

1400
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SO\01\09

تجهيز مختبرات
علمية وحاسوب
في مدرسة جنين
الثانوية للبنين

SO\01\010

تجهيز مكتبة
مدرسية في
مدرسة منتهى
الحوراني

SO\01\11

دراسة حول
جودة التعليم في
مدارس المدينة

SO\01\12

تأهيل وترميم
مكتبة البلدية

SO\02\01

إعادة تأهيل
حديقة
السويطات

SO\02\02

تفعيل القطاع الثقافي والتراثي والسياحي

SO\01\08

تجهيز مختبرات
علمية وحاسوب
في مدرسة
منتهى الحوراني

إنشاء حديقة
عامة مقابل
شارع نابلس
بمساحة 25
دونم

SO\02\03

SO\02

بناء مدرسة
إناث في
البساتين

ضريبة
المعارف

مالي

ضريبة
المعارف

مالي

ضريبة
المعارف

مالي

40

40

40

ضريبة
المعارف

مالي

ضريبة
المعارف

40

10

10

10

وزارة التربية
والتعليم

اداري

GIZ

10

300

300

500

500

1000

1000

40

1000

40

40

40

40

40

الدائرة
الهندسية

فني

الدائرة
الهندسية

اداري

ضريبة
المعارف

1000

ضريبة
المعارف

40

ضريبة
المعارف

40

فني

800

400

400

800

الدائرة
الهندسية

موازنة
انمائية

800
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ترميم واجهات
وأرضيات البلدة
القديمة

SO\02\04

تنفيذ أنشطة
وفعاليات ثقافية
ونشرات
وبرامج لتعريف
المواطنين
بالمواقع األثرية

SO\02\05

تنظيم مسارات
وجوالت للمواقع
األثرية

SO\02\06

تنظيم مخيمات
صيفية في
المواقع السياحية
واألثرية

SO\02\07

المجموع الجزئي

اإلدارة والحكم الرشيد

بناء مركز دفاع مدني

GO\01\02

بناء عظم مركز
للدفاع المدني
حسب
المواصفات
العالمية على
مساحة  2دونم

GO\01\01

GO\01

إعداد مخططات
ودراسات
ووثائق عطاء
لمبنى الدفاع
المدني

500

500

الدائرة
الهندسية

50

10

10

15

15

10

قسم
العالقات
العامة

GIZ

50

50

10

10

15

15

10

قسم
العالقات
العامة

GIZ

50

قسم
العالقات
العامة

GIZ

50

10

10

15

15

10980

1730

2920

2485

2545

10

800

8760

800

1300

فني
10

10

الدفاع المدني

10

مالي

50

8880

الدفاع
المدني

10

فني
500

500

50

الدفاع المدني

اداري

USAID

500

58

GO\01\05

تعديل المخطط
الهيكلي و إعادة
تصنيف
استخدامات
األراضي بما
يتناسب مع
متطلبات الواقع

GO\02\01

تفعيل االلتزام بقوانين التنظيم

GO\01\04

توفير األجهزة و
المعدات للدفاع
المدني

تفعيل اذونات
الصب
وإلشراف
اإللزامي على
المنشآت و
اذونات العمل
الهندسي

GO\02\02

تطوير نظام اإلدارة
والحكم الرشيد في البلدية

GO\01\03

تطوير قدرات
الكفاءات
الموجودة للدفاع
المدني والهالل
األحمر

تطوير خدمات
البلدية
االلكترونية

GO\02\03

GO\02

تشطيب وتأثيث
وتجهيز مبنى
الدفاع المدني
المقترح

فني
500

500

الدفاع المدني

500

USAID

اداري

JICA
25

5

7.5

5

7.5

50

100

100

JICA

AFAD

فني

AFAD

UN

مالي

UN

25

25
USAID

USAID

JICA
250

500

JICA
مالي

250

250

الدائرة
الهندسية
200

200
الوحدة
االدارية

الدائرة
الهندسية
5

5

5
الوحدة
االدارية

150

150

نقابة
المهندسين

فني

موازنة
تشغيلية

5

قسم
العالقات
العامة
GIZ

150

150

و حدة
تكنلوجيا
المعلومات
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GO\03\01

عقد دورات
تدريب لطاقم
البلدية

GO\03\02

تطوير قسم
HRو قسم
GIS

GO\03\03

تطوير عمل
وحدة الرقابة
الداخلية وتقييم
االداء

GO\03\04

دراسة لقياس
رضا األهالي
عن مستوى
الخدمات المقدمة
من قبل البلدية

GO\03\05

GO\03

صيانة و ترميم
مبنى البلدية
الحالي

المجموع الجزئي

250

250

الدائرة
الهندسية

مالي
25

5

7.5

7.5

5

25

GIZ

75

GIZ

GIZ

25

اداري

مالي
75

75

5

5

10

وحدة
الرقابة
الداخلية

5

5

5

2005

25

800

612.5

117.5

المجموع الكلي (محتمل  +مضمون)  -دوالر أمريكي

41976

4715

17948

12052

7261

المجموع الكلي (متمناة)  -دوالر أمريكي

5550

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

47526

40

اداري

موازنة
تشغيلية

5

قسم
العالقات
العامة

5

1060

GIZ

450

75

JICA
10

10

1545
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 2-7مصفوفة خطة التنفيذ السنوية
خطة العام 2018

اسم البرنامج روقمه

رقم مكون الرنامج/المشروع

اسم مكون البرنامج/
المشروع

الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف
الهيئة
المحلية

الصرف الربع سنوي
التكلفةةةةةةةةةة
التقديريةةةة
X
$1000

الربع
األول

الربع
الثاني

الربع
الثالث

الربع
الرابع

حدد
القسم
المعني

غير الهيئة
المحلية/الشريك

حدد
الجهة

دورها

الجهة المرشحة للتمويل
الهيئة المحلية

حدد بند
الموازنة

قيمة
المساهمة

غير الهيئة المحلية

حدد
الجهة

قيمة
المساهمة

EI\01\01

تقلييييل نسيييبة الفاقيييد فيييي
شيييييبكة الميييييياه (تغييييييير
المحابس الرئيسية)

EI\01\03

تطوير وتأهيل شبكة المياه في مدينة جنين)(EI

اعييييييييييداد مخططييييييييييات
ودراسات ووثائق عطاء
لشبكة المياه

25

قسم المياه

JICA

100

100

قسم المياه

JICA

تطيييييييييييوير االجهيييييييييييزة
والمعدات لقسم المياه

EI\01\06

فني

750

300

قسم المياه

JICA

50

25

اداري

JICA

50

مالي

فني
اداري

JICA

100

مالي

فني
450

اداري
مالي

JICA

750

تحضيرات
الزمة للتنفيذ
(دراسات
جدوى/
مقترحات /
بنود
مرجعية/
وثائق
عطاء)*
تيييييييم عميييييييل
اسييييييييتمارات
واسييييييتبيانات
لتحدييييييييييييييييييد
اسباب الفاقد
تييييييم العمييييييل
اعتميادا عليى
التشييييييييخيص
لوضيع الميياه
في المدينة

تحضيييييييييييييير
وثيائق عطياء
لشيييييييييييييييييراء
المعدات
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خطة العام 2018

اسم البرنامج روقمه
توسعة وصيانة شبكة الصرف الصحي
)(EI\02
معالجة النفايات الصلبة والنفايات الطبية
)(EI\03

EI\03\02

انشيييياء وحييييدة مركزييييية
لمعالجة النفاييات الطبيية
وتيييييوفير سييييييارة لنقيييييل
النفايات الطبية

EI\02\04

وضييع تعرفييية للصيييرف
الصحي

EI\02\03

رفع الكفاءات الموجيودة
فييييييي قسيييييييم الصيييييييرف
الصحي

رقم مكون الرنامج/المشروع

اسم مكون البرنامج/
المشروع

الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف
الهيئة
المحلية

الصرف الربع سنوي
التكلفةةةةةةةةةة
التقديريةةةة
X
$1000

الربع
األول

5

5

200

الربع
الثاني

الربع
الثالث

الربع
الرابع

5

حدد
القسم
المعني
قسيييييييييييييييييم
الصيييييرف
الصحي

غير الهيئة
المحلية/الشريك

حدد
الجهة

دورها

200

الهيئة المحلية

حدد بند
الموازنة

قيمة
المساهمة

غير الهيئة المحلية

حدد
الجهة

قيمة
المساهمة

فني
JICA

اداري

JICA

5

مالي

قسيييييييييييييييييم
الصيييييرف
الصحي

5

الجهة المرشحة للتمويل

JICA

مجلييييييييييس
الخيييييدمات
المشييييترك
الدارة
النفاييييييييات
الصيييييييلبة-
زهييييييييييييرة
الفنجان
وزارة
الصحة

فني

القطييييييييياع
الخاص

5

200

تحضيرات
الزمة للتنفيذ
(دراسات
جدوى/
مقترحات /
بنود
مرجعية/
وثائق
عطاء)*
توفير قاعات
ميييين البلدييييية
وخيييييييييييدمات
لوجستية
اخيييييذ قيييييرار
مجلييس بلييدي
مصييادق ميين
الحكيييييييييييييييييييم
المحلي

توقييييييييييييييييييييع
اتفاقيات بهذا
الخصييييييوص
وتوفير مكان
فييييييي مكييييييب
زهييييييييييييييييييرة
الفنجان
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خطة العام 2018

اسم البرنامج روقمه

رقم مكون الرنامج/المشروع

اسم مكون البرنامج/
المشروع

الهيئة
المحلية

الصرف الربع سنوي
التكلفةةةةةةةةةة
التقديريةةةة
X
$1000

الربع
األول

الربع
الثاني

EI\03\03

اعيييييادة تأهييييييل وتعبييييييد
طيرق داخلييية فييي احييياء
المدينة بطول (5كم)

EI\04\01

500

200

EI\04\02

توسعة وصيانة شبكة الطرق وتأهيل مرافق
المواصالت)(EI\04

تطييييييييييييوير االليييييييييييييات
والمعيييدات الحاليييية فيييي
مكب زهرة الفنجان

200

200

500

صيانة طرق داخلية فيي
مدينة جنين

الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف

الربع
الثالث

الربع
الرابع

حدد
القسم
المعني

غير الهيئة
المحلية/الشريك

حدد
الجهة

مجلييييييييييس
الخيييييدمات
المشييييترك
الدارة
النفاييييييييات
الصيييييييلبة-
زهييييييييييييرة
الفنجان

100

200

قسيييييييييييييييييم
الطرق

200

300

قسيييييييييييييييييم
الطرق

دورها

الجهة المرشحة للتمويل
الهيئة المحلية

حدد بند
الموازنة

قيمة
المساهمة

غير الهيئة المحلية

حدد
الجهة

زهيييييييييييرة
الفنجان

فني
مالي

نفقيييييييييييييييييييات
تشغيلية

100

قيمة
المساهمة

200

تحضيرات
الزمة للتنفيذ
(دراسات
جدوى/
مقترحات /
بنود
مرجعية/
وثائق
عطاء)*
عميييييييييييييييييييييل
دراسييييييييييييات
واحصيييائيات
للمعييييييييييييدات
الموجييييييييييودة
لتحدييييييد ميييييا
يلييييييزم ميييييين
معييييييييييييييييدات
اضافية

صيييييندوق
تطيييييييييوير
واقيييراض
البلديات

500

عميييييييييييييييييييييل
مخططييييييييات
ودراسيييييييييات
ووثيييييييييييييييائق
عطاء

الصييناديق
العربية

400

عميييييييييييييييييييييل
مخططييييييييات
ودراسيييييييييات
ووثيييييييييييييييائق
عطاء
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خطة العام 2018

اسم البرنامج روقمه

EI\04\04

تركيب اشارات طرق

رقم مكون الرنامج/المشروع

اسم مكون البرنامج/
المشروع

الهيئة
المحلية

الصرف الربع سنوي
التكلفةةةةةةةةةة
التقديريةةةة
X
$1000

الربع
األول

الربع
الثاني

50

اعييييييييييداد مخططييييييييييات
ودراسات ووثائق عطاء
لمشييييييييييروع المجمييييييييييع
التجاري

EC\01\01

100

انشيياء دينمييو متيير تييابع
لبلدييييية جنييييين وتوريييييد
وتركييييييييييب االجهيييييييييزة
والمعدات الالزمة

EC\01\03

انشاء مرافق اقتصادية للمدينة )(EC\01

المجموع الجزئي

2360

المجموع الجزئي

الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف

الربع
الثالث

الربع
الرابع

قسيييييييييييييييييم
الطرق

50

5

425

775

حدد
القسم
المعني

غير الهيئة
المحلية/الشريك

حدد
الجهة

دورها

الجهة المرشحة للتمويل
الهيئة المحلية

حدد بند
الموازنة

نفقيييييييييييييييييييات
تشغيلية

الييييييييييدائرة
الهندسية
وحيييييييييييييدة
االستثمار

500

100

100

200

100

600

100

200

200

100

الييييييييييدائرة
الهندسية

الموازنيييييييييييية
التشغيلية

الموازنيييييييييييية
االنمائية

حدد
الجهة

قيمة
المساهمة

تحديييييييييييييييييييد
المفارق التي
بحاجيييية الييييى
اشيييييييييييييارات
طرق

50

150

1155

100

قيمة
المساهمة

غير الهيئة المحلية

2210
عميييل عطييياء
للمكاتيييييييييييييب
االستشيييييارية
لتجهييييييييييييييييز
المخططيييييات
الالزمة

100

عميييييييييييييييييييييل
مخططييييييييات
ووثيييييييييييييييائق
عطيييييييييييييييييياء
للمشروع

500

600

تحضيرات
الزمة للتنفيذ
(دراسات
جدوى/
مقترحات /
بنود
مرجعية/
وثائق
عطاء)*

0
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خطة العام 2018

اسم البرنامج روقمه

رقم مكون الرنامج/المشروع

اسم مكون البرنامج/
المشروع

SO\01\02

انشاء حديقة عامة مقابل
شيييارع نيييابلس بمسييياحة
 20دونم

SO\02\03

تطوير قطاع التعليم)(SO

SO\01\01

بنيياء مدرسييية انيياث فيييي
حي المراح

تنفييييذ انشيييطة وفعالييييات
ثقافية ونشيرات وبيرامج
لتعرييييييييف الميييييييواطنين
بالمواقع االثرية

SO\02\05

تفعيل القطاع الثقافي والتراثي
والسياحي)(SO\02

اعييييييييييداد مخططييييييييييات
ودراسات ووثائق عطاء
لمدرسيية انيياث فييي حييي
المراح

الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف
الهيئة
المحلية

الصرف الربع سنوي
التكلفةةةةةةةةةة
التقديريةةةة
X
$1000

100

1200

400

10

الربع
األول

الربع
الثاني

الربع
الثالث

الربع
الرابع

حدد
القسم
المعني

100

1200

100

100

10

200

الييييييييييدائرة
الهندسية
قسيييييييييييييييييم
العالقيييييات
العامة
وزارة
الثقافة

غير الهيئة
المحلية/الشريك

حدد
الجهة

دورها

الجهة المرشحة للتمويل
الهيئة المحلية

حدد بند
الموازنة

قيمة
المساهمة

غير الهيئة المحلية

حدد
الجهة

قيمة
المساهمة

وزارة
التربييييييييييية
والتعليم

وزارة
التربيييييييييية
والتعليم

100

وزارة
التربييييييييييية
والتعليم

وزارة
التربيييييييييية
والتعليم

1200

الموازنيييييييييييية
االنمائية

تحضيرات
الزمة للتنفيذ
(دراسات
جدوى/
مقترحات /
بنود
مرجعية/
وثائق
عطاء)*

شيييراء ارض
للمدرسة

تجهييييييييييييييييييز
المخططيييييات
ووثيييييييييييييييائق
عطيييييييييييييييييياء
للمدرسة
تخصيييييييييص
ارض
للمنتزه وبيدء
شق الطرق

400

GIZ

10

توفير قاعات
ميييين البلدييييية
وخيييييييييييدمات
لوجستية
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خطة العام 2018

اسم البرنامج روقمه

رقم مكون الرنامج/المشروع

اسم مكون البرنامج/
المشروع

تنظيم مسارات وجوالت
للمواقع االثرية

SO\02\06

تنظيييم مخيمييات صيييفية
فييييي المواقييييع السييييياحية
واالثرية

SO\02\07

المجموع الجزئي

الهيئة
المحلية

الصرف الربع سنوي
التكلفةةةةةةةةةة
التقديريةةةة
X
$1000

الربع
األول

الربع
الثاني

الربع
الثالث

الربع
الرابع

10

10

10

10

حدد
القسم
المعني

حدد
الجهة

دورها

الهيئة المحلية

حدد بند
الموازنة

قيمة
المساهمة

قسيييييييييييييييييم
العالقيييييات
العامة

غير الهيئة المحلية

حدد
الجهة

GIZ

قيمة
المساهمة

10

وزارة
الثقافة

قسيييييييييييييييييم
العالقيييييات
العامة

GIZ

10

وزارة
الثقافة

1730

بناء مركز دفاع
مدني)(GO\01

GO\01\01

اعييييييييييداد مخططييييييييييات
ودراسات ووثائق عطاء
لمبنى الدفاع المدني

الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف
غير الهيئة
المحلية/الشريك

الجهة المرشحة للتمويل

10

0

002

10

110

400

1420
اليييييييييييدفاع
المدني

تحضيرات
الزمة للتنفيذ
(دراسات
جدوى/
مقترحات /
بنود
مرجعية/
وثائق
عطاء)*
وجييييييييييييييييييود
المركيييييييييييييييز
الشييييييييييييييبابي
الكيييييييييييييوري
ومركييييييييييييييز
اسيييييييييييييييييييعاد
الطفوليييييييييييييية
التابعة لبلديية
جنين
وجييييييييييييييييييود
المركيييييييييييييييز
الشييييييييييييييبابي
الكيييييييييييييوري
ومركييييييييييييييز
اسيييييييييييييييييييعاد
الطفوليييييييييييييية
التابعة لبلديية
جنين

1330
الييييييييييدفاع
المدني

10

تييوفير ارض
مناسييبة لبنيياء
مركز الدفاع
المدني
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خطة العام 2018

اسم البرنامج روقمه

رقم مكون الرنامج/المشروع

اسم مكون البرنامج/
المشروع

الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف
الهيئة
المحلية

الصرف الربع سنوي
التكلفةةةةةةةةةة
التقديريةةةة
X
$1000

الربع
الثاني

الربع
األول

الربع
الثالث

الربع
الرابع

حدد
القسم
المعني

غير الهيئة
المحلية/الشريك

حدد
الجهة

دورها

الجهة المرشحة للتمويل
الهيئة المحلية

حدد بند
الموازنة

قيمة
المساهمة

تطوير قدرات الكفياءات
الموجودة لليدفاع الميدني
والهالل االحمر

GO\01\04

تفعييييل اذونيييات الصيييب
واالشيييييراف االلزامييييييي
عليى المنشييات واذونييات
العمل الهندسي

GO\02\02

5

AFAD

فني

UN

مالي

AFAD
UN
USAI
D

USAID

تفعيل االلتزام بقوانين التنظيم
)(GO\02

5

5

قسيييييييييييييييييم
التنظيم

حدد
الجهة

قيمة
المساهمة

JICA

JICA
5

غير الهيئة المحلية

الموازنيييييييييييية
التشغيلية

5

5

تحضيرات
الزمة للتنفيذ
(دراسات
جدوى/
مقترحات /
بنود
مرجعية/
وثائق
عطاء)*
حشيييييييييييييييييييييد
متطيييييييييوعين
وتييييييييييدريبهم
وتيييييييييييييييوفير
الخيييييييييييدمات
اللوجستية

تفعييييييييييييييييييييل
القييييييييييرارات
الخاصييييييييييييية
باذونيييييييييييييات
االعميييييييييييييال
الهندسية
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خطة العام 2018

اسم البرنامج روقمه
تطوير نظام االدارة والحكم الرشيد في
البلدية)(GO\03

المجموع الجزئي
مجموع اإلنفاق الكلي للعام 2018

GO\03\02

عقييييييد دورات تييييييدريب
لطاقم البلدية

رقم مكون الرنامج/المشروع

اسم مكون البرنامج/
المشروع

الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف
الهيئة
المحلية

الصرف الربع سنوي
التكلفةةةةةةةةةة
التقديريةةةة
X
$1000

الربع
األول

الربع
الثاني

5

الربع
الثالث

الربع
الرابع

حدد
القسم
المعني

غير الهيئة
المحلية/الشريك

حدد
الجهة

دورها

الجهة المرشحة للتمويل
الهيئة المحلية

حدد بند
الموازنة

قيمة
المساهمة

الوحييييييييييدة
االدارية

5

25

0

20

5

0

4715

105

845

1090

2675

غير الهيئة المحلية

حدد
الجهة

GIZ

قيمة
المساهمة

5

تحضيرات
الزمة للتنفيذ
(دراسات
جدوى/
مقترحات /
بنود
مرجعية/
وثائق
عطاء)*

توفير قاعات
البلدييييييييييييييييييية
والخييييييييدمات
اللوجستية

5
1155

3560
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 3-7مصفوفة خطة المتابعة والتقييم

البرنامج

مكونات
البرنامج/المشاريع
المنجزة

مؤشرات القياس

القيمة الحالية
للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات
الخطة
األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

مصدر
المعلومات

أداة القياس

الجهة
المسئولة عن
متابعة قياس
المؤشر

مجال البيئة والبنى التحتية
اعييييييييييييداد مخططييييييييييييات
ودراسيات ووثيائق عطياء طول شبكة المياه (كم)
لشبكة المياه

تطوير وتأهيل شبكة
المياه في مدينة جنين

إعييادة تأهيييل شييبكة المييياه حصيية الفيييرد ميين الميييياه فيييي
و تشيييييمل إعيييييادة تأهييييييل اليوم (لتر)
اآلبار و المضخات
عدد االبار
تقليل نسبة الفاقد في
شبكة المياه (تغيير
المحابس الرئيسية)

نسبة الفاقد في شبكة المياه

تركيب عدادات مياه
مسبقة الدفع (5000
عداد)

عدد المشتركين

146

147

148

149

150

65

65

65

70

70

3

3

3

4

4

%49

%49

44%

39%

34%

10000

10000

10200

10500

10650

رفيييييع نسيييييبة التحصييييييل
لجباية المياه

نسبة الجباية الحالية

53%

53%

60%

65%

70%

تطيييييييييييييوير االجهيييييييييييييزة
والمعدات لقسم المياه

نسبة توفر قطع الغيار

%30

40%

50%

60%

70%

بلدية جنين

تقييييييييييييارير قسييييييييييييم
المياه/بلدية جنين

بلدية جنين

69

البرنامج

توسعة وصيانة شبكة
الصرف الصحي
وصيانة الشبكة القائمة

مكونات
البرنامج/المشاريع
المنجزة

مؤشرات القياس

اعادة تأهيل شبكة
الصرف الصحي بطول
(10كم) و يشمل تبديل
الخطوط و استبدالها
بأقطار كبيرة باإلضافة
الى تبديل المناهل

طول شبكة الصرف الصيحي
(كم)

القيمة الحالية
للمؤشر

انشيياء محطيية ضييخ لمييياه
عييييدد محطييييات ضييييخ مييييياه
الصييييرف الصييييحي فييييي
الصرف الصحي
صباح الخير و خروبة
رفييع الكفيياءات الموجييودة
في قسم الصرف الصحي

عدد الفنيين المهرة

قيمييييييية التعرفييييييية للصيييييييرف
وضيييع تعرفيييية للصييييرف
الصحي الحالية (شييكل\كوب
الصحي
ماء )
إنشاء شبكة تصريف مياه
األمطار في شارع حيفا
توسعة شبكة تصريف
مياه األمطار في وسط
البلد
معالجة النفايات الصلبة

طيييول شيييبكة تصيييريف ميييياه
االمطار في مدينة جنين (م)

إنشييييياء وحيييييدة لمعالجييييية عدد وحدات معالجية النفاييات 0
النفاييييات وإنتييياج الطاقييية وإنتاج الطاقة منها فيي مدينية

117

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات
الخطة
األولى

118.8

الثانية

119.5

الثالثة

120.2

الرابعة

0

0

0

0

7

10

10

10

10

0

5000

0.5

5000

0

6500

0

0.5

7300

0

أداة القياس

120.9

1

0.5

مصدر
المعلومات

الجهة
المسئولة عن
متابعة قياس
المؤشر

بلدية جنين

تقارير قسم الصرف
الصحي/بلدية جنين

بلدية جنين

0.5

7300

1

بلدية جنين

مجلس
الخدمات

تقييييييييييييارير قسييييييييييييم
الطرق/بلدية جنين

بلدية جنين

سيييييييجالت مجليييييييس مجلييييييييييييييييييييس
الخيييدمات المشيييترك الخيييييييييييييييدمات

70

البرنامج

والنفايات الطبية

مكونات
البرنامج/المشاريع
المنجزة

مؤشرات القياس

منها

جنين

إنشاء وحدة مركزية
لمعالجة النفايات الطبية
وتوفير سيارة لنقل
النفايات الطبية

تطوير اآلليات والمعدات
الحالية في مكب زهرة
الفنجان

القيمة الحالية
للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات
الخطة
األولى

الثالثة

الثانية

الرابعة

المشترك
الدارة
النفايات
الصلبة-مكب
زهرة الفنجان

عيييييدد الوحيييييدات المركزيييييية
لمعالجة النفايات الطبية

0

1

1

1

1

عدد الحاويات الموجودة

750

850

950

1060

1200

عدد سيارات جمع النفايات

مصدر
المعلومات

9

11

11

11

13

أداة القياس

الجهة
المسئولة عن
متابعة قياس
المؤشر

الدارة النفايييييييييييييييات المشييييييييييييييترك
الصلبة-مكيب زهيرة الدارة
النفاييييييييييييييييييات
الفنجان
الصييلبة-مكييب
زهرة الفنجيان
وبلدية جنين

مجلييييييييييييييييييييس
الخيييييييييييييييدمات
المشييييييييييييييترك
الدارة
سييييييييييييييجالت وزارة
النفاييييييييييييييييييات
وزارة الصحة
الصحة
الصييلبة-مكييب
زهرة الفنجيان
ووزارة
الصحة
مجلييييييييييييييييييييس
الخيييييييييييييييدمات
المشييييييييييييييترك
الدارة
النفاييييييييييييييييييات
الصييلبة-مكييب
زهرة الفنجان

سيييييييجالت مجليييييييس
الخيييدمات المشيييترك
الدارة النفايييييييييييييييات
الصلبة-مكيب زهيرة
الفنجان

مجلييييييييييييييييييييس
الخيييييييييييييييدمات
المشييييييييييييييترك
الدارة
النفاييييييييييييييييييات
الصييلبة-مكييب
زهرة الفنجيان
وبلدية جنين

71

البرنامج

مكونات
البرنامج/المشاريع
المنجزة

مؤشرات القياس

عقيييييييييييد ورش توعيييييييييييية
للميييييواطنين فيييييي فصيييييل عييييدد ورش العمييييل لتوعييييية
النفايييات وإعييادة التييدوير المييييييييييواطنين بخصييييييييييوص
والتعامييييل مييييع النفايييييات النفايات الصلبة
الصلبة

توسعة وصيانة شبكة
الطرق

القيمة الحالية
للمؤشر

0

إعادة تأهيل وتعبيد طرق
داخلية في أحياء المدينة
بطول ( 20كم)

طول الطرق المعبدة (كم)

121

صيانة طرق داخلية في
مدينة جنين بطول
(15كم)

وتأهييييييييييييييل مرافيييييييييييييق تركيب إشارات طرق
المواصالت

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات
الخطة
األولى

0

126

الثانية

2

131

الثالثة

2

136

الرابعة

2

141

مصدر
المعلومات

مجلييييييييييييييييييييس
الخيييييييييييييييدمات
المشييييييييييييييترك
الدارة
النفاييييييييييييييييييات
الصييلبة-مكييب
زهرة الفنجان

بلدية جنين

أداة القياس

سيييييييجالت مجليييييييس
الخيييدمات المشيييترك
الدارة النفايييييييييييييييات
الصلبة-مكيب زهيرة
الفنجان

الجهة
المسئولة عن
متابعة قياس
المؤشر
سيييييييييييييييييجالت
مجلييييييييييييييييييييس
الخيييييييييييييييدمات
المشييييييييييييييترك
الدارة
النفاييييييييييييييييييات
الصييلبة-مكييب
زهرة الفنجيان
وبلدية جنين

تقييييييييييييارير قسييييييييييييم
بلدية جنين
الطرق/بلدية جنين

طول الطرق التي بحاجة اليى
صيانة (كم)

50

45

43

41

38

بلدية جنين

تقييييييييييييارير قسييييييييييييم
بلدية جنين
الطرق/بلدية جنين

عييييدد اشييييارات الطييييرق فييييي
المدينة

1000

1150

1300

1450

1600

بلدية جنين

تقييارير شييعبة السييير
والمرور/بلدية جنين

إنشييياء مجميييع الكراجيييات
الغربييي علييى مسيياحة ( 5عيييييدد مجمعيييييات الكراجيييييات
دونيييييم) ويشيييييمل تأهييييييل المملوكة لبلدية جنين
وتعبييييد سييياحات الكيييراج
الغربيييي المقتيييرح ,إنشييياء

2

0

3

0

0

بلدية جنين

تقييارير شييعبة السييير
والمرور/بلدية جنين

بلدية جنين

بلدية جنين
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البرنامج

مكونات
البرنامج/المشاريع
المنجزة

مؤشرات القياس

القيمة الحالية
للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات
الخطة
األولى

الثالثة

الثانية

الرابعة

مصدر
المعلومات

أداة القياس

الجهة
المسئولة عن
متابعة قياس
المؤشر

مظييالت ومقاعييد للكييراج
الغربي المقترح

مجال تنمية االقتصاد المحلي

إنشيياء مرافييق اقتصييادية
للمدينة

إعييييييييييييداد مخططييييييييييييات
ودراسيات ووثيائق عطياء
لمشيييييييييييروع المجميييييييييييع
التجاري
تيييييييييوفر مجميييييييييع تجييييييييياري 0
ومواصالت لبلدية جنين
بنيييييياء مجمييييييع تجيييييياري
ومواصالت وسط البلد

0

إنشييياء دينميييو متييير تيييابع
عييدد الييدينمو متيير فييي مدينيية
1
لبلدييييييية جنييييييين بجانييييييب
جنين
الحسبة المركزية

2

انشيييييياء محطيييييية توليييييييد
عيييدد محطيييات تولييييد الطاقييية
0
كهربيييييياء ميييييين الطاقييييييية
الشمسية التابعة لبلدية جنين
الشمسية

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

بلدية جنين

بلدية جنين

بلدية جنين

تقييييييييييارير وحييييييييييدة
االسيييييييييييييتثمار/بلدية بلدية جنين
جنين

تقييييييييييارير وحييييييييييدة
االسيييييييييييييتثمار/بلدية بلدية جنين
جنين

تقييييييييييارير وحييييييييييدة
االسيييييييييييييتثمار/بلدية بلدية جنين
جنين

مجال التنمية االجتماعية
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البرنامج

تطوير قطاع التعليم

مكونات
البرنامج/المشاريع
المنجزة
إعداد مخططات
ودراسات ووثائق عطاء
للمدارس

مؤشرات القياس

عييدد المييدارس الحكومييية فييي
مدينة جنين

القيمة الحالية
للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات
الخطة
األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

30

31

33

35

37

بنييياء ميييدارس فيييي احيييياء عدد الصفوف المدرسية
المدينة

486

501

533

565

600

تجهيييز مختبييرات علميييية
وحاسييييوب فييييي مدرسيييية
عييدد المختبييرات العلمييية فييي
منتهى الحوراني
المدارس الحكومية

47

47

48

49

49

مصدر
المعلومات

أداة القياس

الجهة
المسئولة عن
متابعة قياس
المؤشر

مديرية التربية سييييييييييجالت قسييييييييييم التربيييييييييييييييييييية
والتعليم/جنين التخطيط/التربيييييييييييية والتعليم
والتعليم
مديرية التربية
والتعليم/جنين

سييييييييييجالت قسييييييييييم
التربيييييييييييييييييييية
مديرية التربية
التخطيط/التربيييييييييييية
والتعليم
والتعليم/جنين
والتعليم

تجهيز مختبرات علمية
وحاسوب في مدرسة
جنين الثانوية للبنين
تجهيز مكتبة مدرسية في
مدرسة منتهى الحوراني

عييدد المكتبييات المدرسييية فييي
المدارس الحكومية

30

30

31

31

31

سييييييييييجالت قسييييييييييم
التربيييييييييييييييييييية
مديرية التربية
التخطيط/التربيييييييييييية
والتعليم
والتعليم/جنين
والتعليم

دراسة حول جودة التعلييم
في مدارس المدينة

عدد الدراسات السابقة

0

0

1

1

1

سييييييييييجالت قسييييييييييم التربيييييييييييييييييييية
مديرية التربية
التخطيط/التربيييييييييييية والتعليم وبلدية
والتعليم/جنين
جنين
والتعليم

74

البرنامج

مكونات
البرنامج/المشاريع
المنجزة

مؤشرات القياس

إنشاء حديقة عامة مقابل
شارع نابلس بمساحة 20
دونم

عدد المنتزهات العامة

تنفيذ أنشطة وفعاليات
ثقافية و نشرات وبرامج
لتعريف المواطنين
بالمواقع األثرية

عيييدد البييييرامج الثقافييييية عييييام
2017

القيمة الحالية
للمؤشر

1

13

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات
الخطة
األولى

1

30

الثانية

1

30

الثالثة

1

30

الرابعة

1

30

مصدر
المعلومات

السيييييييييييييييييياحة
السيييييييييييييييييياحة سيييييجالت السييييييياحة
واالثار وبلديية
واالثار
واالثار
جنين

بلدية جنين

تفعييييل القطييياع الثقيييافي
والتراثي والسياحي
تنظييم مسيارات وجيوالت عييييدد المسييييارات السييييياحية
للمواقع االثريةعام 2017
للمواقع األثرية

15

عييدد المخيمييات الصيييفية فييي
المواقع االثرية عام 2017

3

تنظيم مخيمات صيفية
في المواقع السياحية
واألثرية

25

10

25

10

25

10

25

10

أداة القياس

الجهة
المسئولة عن
متابعة قياس
المؤشر

بلدية جنين

بلدية جنين

بلدييييييييييييييييييييييييية
جنين/العالقييييييا
تقييييييارير العالقييييييات ت العامييييييييييييية
والمراكيييييييييييييز
العامة /بلدية جنين
الثقافية التابعية
للبلدية
بلدييييييييييييييييييييييييية
جنين/العالقييييييا
تقييييييارير العالقييييييات ت العامييييييييييييية
والمراكيييييييييييييز
العامة /بلدية جنين
الثقافية التابعية
للبلدية
بلدييييييييييييييييييييييييية
جنين/العالقييييييا
تقييييييارير العالقييييييات ت العامييييييييييييية
والمراكيييييييييييييز
العامة /بلدية جنين
الثقافية التابعية
للبلدية
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البرنامج

مكونات
البرنامج/المشاريع
المنجزة

مؤشرات القياس

القيمة الحالية
للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات
الخطة
األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

مصدر
المعلومات

أداة القياس

الجهة
المسئولة عن
متابعة قياس
المؤشر

مجال االدارة والحكم الرشيد
إعداد مخططات
ودراسات ووثائق عطاء
لمبنى الدفاع المدني
بناء عظم مركز للدفاع
المدني حسب
المواصفات العالمية على
مساحة  2دونم

بناء مركز دفاع مدني

عيييدد مراكيييز اليييدفاع الميييدني
المملوكيية للييدفاع المييدني فييي
مدينة جنين

0

الدفاع المدني

1

سييييييييجالت الييييييييدفاع
المدني

الدفاع المدني

تشييطيب وتأثيييث وتجهيييز
مبنييييييى الييييييدفاع المييييييدني
المقترح
تطييوير قييدرات الكفيياءات
الموجييودة للييدفاع المييدني عدد الدورات في عام 2017
والهالل األحمر

توفير األجهزة و
المعدات للدفاع المدني

8

10

12

12

15

عدد سيارات االطفاء

2

2

3

3

4

عدد سيارات االنقاذ

1

1

1

2

2

سلم هيدروليكي

0

0

1

1

1

تنك تزويد

1

1

1

2

2

الدفاع المدني

الدفاع المدني

الييدفاع المييدني
سييييييييجالت الييييييييدفاع
والهيييييييييييييييييالل
المدني
االحمر

سييييييييجالت الييييييييدفاع
المدني
الدفاع المدني
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البرنامج

تفعيل االلتزام بقوانين
التنظيم

تطوير نظام اإلدارة
والحكم الرشيد في
البلدية

مكونات
البرنامج/المشاريع
المنجزة
تفعيل اذونات الصب و
اإلشراف اإللزامي على
المنشآت و اذونات العمل
الهندسي

مؤشرات القياس

ميييييدى االلتيييييزام باالذونيييييات
الهندسية في 2017

القيمة الحالية
للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات
الخطة
األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

مصدر
المعلومات

أداة القياس

الجهة
المسئولة عن
متابعة قياس
المؤشر

0

1

1

1

1

تطييييوير خييييدمات البلدييييية وجييود نظييام الكترونييي لبلدييية
جنين
االلكترونية

0

0

1

1

1

الييييييييييييييييييييدائرة سيييييييجالت اليييييييدائرة بلدية جنين
االدارية
االدارية

عقد دورات تدريب لطاقم عدد الدورات
البلدية

0

8

8

10

10

الييييييييييييييييييييدائرة سيييييييجالت اليييييييدائرة بلدية جنين
االدارية
االدارية

تطيوير قسيم  HRو قسيم عدد مرات تطوير قسم HR
و قسم GIS
GIS

0

0

1

1

1

الييييييييييييييييييييدائرة سيييييييجالت اليييييييدائرة بلدية جنين
االدارية
االدارية

عييييدد مييييرات تطييييوير عمييييل
وحدة الرقابية الداخليية وتقيييم
االداء

0

دراسيييييية لقييييييياس رضييييييا عييييدد مييييرات عمييييل دراسيييية
األهيييييالي عييييين مسيييييتوى لقيييياس رضييييا األهييييالي عيييين
الخدمات المقدمة من قبيل مستوى الخدمات المقدمة مين
قبل البلدية
البلدية

0

تطوير عمل وحدة
الرقابة الداخلية وتقييم
االداء

0

0

1

1

1

1

1

1

الييييييييييييييييييييدائرة سيييييييجالت اليييييييدائرة بلدية جنين
االدارية
االدارية
الييييييييييييييييييييدائرة سيييييييجالت اليييييييدائرة بلدية جنين
االدارية
االدارية
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 -8المالحق
 1-8التقرير التشخيصي
 2-8أوصاف مكونات البرامج (مشاريع السنة األولى)
ملخص مكون برنامج /مشروع
البرنةةامج تطةةوير وتأهيةةل شةةبكة الميةةاه فةةي مدينةةة
جنين

اسةةةةم مكةةةةون البرنامج/المشةةةةروع اعداد الرقم EI\01\01
مخططات ودراسات ووثائق عطاء لشبكة
المياه

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

احياء متفرقة من المدينة

يقدر طول شبكة أنابيب نقل وتزويد وتوزيع المياه حوالي(146كم).
وتمتد هذه الشبكة في طرقات وشوارع مدينة جنين لتغطي ما نسبته( )90%من سكانها ولكن نسبة الفاقد في
الشبكة كبير جدا يصل إلى  %49من بينه فاقد ابيض وفاقد اسود ،لذلك ال بد من عمل تشخيص ودراسات
لتقليل هذه النسبة.
•

التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ
/1/1
2018
مدة التنفيذ

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

أهداف مكون
البرنامج/المشروع
عمل دراسات وتشخيص
المشاكل في شبكة المياه من
اجل ايجاد الحلول لتقليل نسبة
الفاقد في الشبكة
•

كافة سكان مدينة جنين

4
سنوات
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها

عدد المستفيدين المتوقع

•

50,000

تقليةةةةل كميةةةةة الفاقةةةةد مةةةةن
المياه
زيةةةادة حصةةةة الفةةةرد مةةةن
المياه

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع

االولى
الثانية الثالثة الرابعة•
•
•
دراسةةة وتشةةخيص واقةةع الميةةاه واسةةباب ارتفةةاع نس ةبة الفاقةةد فةةي 50,000
•
مدينة جنين
 50,000دوالر

المجموع (باألرقام)
متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد
مكاني)*
األرض متةوفرة
ذو بعد مكاني

األرض غيةةر متةوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

المشةةروع لةةيس كيف؟ متابعة االعمال من قبل قسم المياه
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في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
•
هةةل مكةةون البرنامج/المشةةروع ذو بعةةد مكةةاني؟ اذا كةةان نعةةم أدر
الخارطة

من؟ قسم المياه
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
•

جهات أخرى (حدد)
JICA
•
جهة التمويل المقترحة

قسم المياه

جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
•

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشيروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة

متيوفرة

JICA
هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المةةةوارد البشةةةرية
غير متوفرة
دراسةةةات/مخططات
غير متوفرة

متيييوفرة

متيييوفرة جزئييييا

متيييوفرة

متيييوفرة جزئييييا

بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
مطلوب(حدد) :موظفي قسم المياه
دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابيةةة عمةةل دراسةةات وتشةةخيص واقةةع سلبية
المياه لتقليل نسبة الفاقد

تدابير التخفيف

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

اسةةتجابة المةةواطنين اثنةةاء تعبئةةة االسةةتمارات الخاصةةة نشر برامج توعوية وتوضيحية عبر وسائل االعالم المختلفة
بعملية التشخيص
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*
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ملخص مكون برنامج /مشروع
البرنامج تطوير وتأهيل شبكة المياه في مدينة جنين

اسم مكون البرنامج/المشةروع تقليل الرقم EI\01\03
نسةةبة الفاقةةد فةةي شةةبكة الميةةاه (تغييةةر
المحابس الرئيسية)

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

اح
•
يقدر طول شبكة أنابيب نقل وتزويد وتوزيع المياه حوالي(146كم).
يةةةةةةاء متفرقةةةةةةة مةةةةةةن
المدينة
وتمتد هذه الشبكة في طرقات وشوارع مدينة جنين لتغطي ما نسبته( )90%من سكانهاولكن نسبة الفاقد في
التاريخ المتوقع للبدء
الشبكة كبير جدا يصل إلى  %49من بينه فاقد ابيض وفاقد اسود لذلك ال بد من عمل تشخيص ودراسات لتقليل
بالتنفيذ
هذه النسبة.
2018/8/1
مدة التنفيذ
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

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

تقليةةةةل نسةةةةبة الفاقةةةةد فةةةةي كافة سكان مدينة جنين
شةةةةبكة الميةةةةاه مةةةةن اجةةةةل
زيةةةادة حصةةةةة الفةةةةرد مةةةةن
المياه

 3سنوات
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها

عدد المستفيدين المتوقع

•

تقليةةل كميةةة الفاقةةد مةةن
المياه
زيةةادة حصةةة الفةةرد مةةن
المياه

50,000

•
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة

•

االولى

الثانية

الثالثة

تقليةةةل نسةةةبة الفاقةةةد فةةةي شةةةبكة الميةةةاه (تغييةةةر المحةةةابس 100,000
الرئيسية) المرحلة االولى
50,000
تقليةةةل نسةةةبة الفاقةةةد فةةةي شةةةبكة الميةةةاه (تغييةةةر المحةةةابس
الرئيسية) المرحلة الثانية
50,000
تقليةةةل نسةةةبة الفاقةةةد فةةةي شةةةبكة الميةةةاه (تغييةةةر المحةةةابس
الرئيسية) المرحلة الثالثة

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع
الرابعة •
•
عمةةةةةةةةةةةةل دراسةةةةةةةةةةةةات
وتشخيص المشاكل

•
المجموع (باألرقام)
متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع
ذي بعد مكاني)*
األرض متةةةةةةةةوفرة

األرض غيةةةةةةةةر متةةةةةةةةوفرة

 200,000دوالر
عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ المتابعة ستكون من قسم المياه
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المشروع ليس ذو بعد مكاني
في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة من؟ قسم المياه
لتوفيرها؟
•
•
هلمكةةون البرنامج/المشةةروع ذو بعةةد مكةةاني؟ اذا كةةان نعةةم
أدر الخارطة

العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم

ال

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
•

جهات أخرى (حدد)
•

قسم المياه

JICA
جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
•

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة

JICA

متوفرة هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المةةوارد البشةةرية
غير متوفرة
دراسةةات/مخططات
غير متوفرة

متييوفرة
متييوفرة

متييوفرة جزئيييا بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
مطلوب(حدد) :تدريب وتاهيل فنيي قسم المياه
متييوفرة جزئيييا
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
دعم جماهيري
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

ايجابيةةة تقليةةل نسةةبة الفاقةةد وزيةةادة سلبية
حصة الفرد من المياه

تدابير التخفيف

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

تقديم طلبات تمويل الستكمال االعمال في كافة انحاء المدينة
الحاجة الى تمويل لتغطية كافة انحاء المدينة
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*
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ملخص مكون برنامج /مشروع
البرنةةامج تطةةوير وتأهيةةل شةةبكة الميةةاه فةةي مدينةةة
جنين

اسةم مكةون البرنامج/المشةروع تطةوير الرقم EI\01\06
االجهزة والمعدات لقسم المياه

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

بلدية جنين
التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ

يقدر طول شبكة أنابيب نقل وتزويد وتوزيع المياه حوالي(146كم).

وتمتد هذه الشبكة في طرقات وشوارع مدينة جنين لتغطي ما نسبته( )90%من سكانهاولكن نسبة الفاقد في
الشبكة كبير جدا يصل إلى  %49من بينه فاقد ابيض وفاقد اسود لذلك ال بد من عمل تشخيص ودراسات لتقليل 2018/7/1
هذه النسبة.
مدة التنفيذ
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

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

تطييوير المعييدات واالجهيييزة موظفو قسم المياه
التي يمتلكها قسم المياه

عدد المستفيدين المتوقع
كافة سكان المدينة

•

 6شهور
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها
تقليل كمية الفاقد من المياه
زييييادة حصييية الفيييرد مييين
المياه

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة

•

محفير عجل عدد 1

•

ماكنة لحام

االولى
الثانية الثالثة الرابعة•
•
200,000
•
5000

•

•

ماكنة تسنين

15000

•

كاشف خطوط

5000

•

مولد كهربائي

5000

•

سيارة عدد3

300,000

•

سيارة طوارئ

220,000

المجموع (باألرقام)

 750,000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد
مكاني)*
األرض متوفرة
ذو بعد مكاني

األرض غير متوفرة

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

المشةروع لةيس كيف؟
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في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
•
هلمكةةةون البرنامج/المشةةةروع ذو بعةةةد مكةةةاني؟ اذا كةةةان نعةةةم أدر
الخارطة

من؟ قسم المياه
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
•

جهات أخرى (حدد)
JICA
•
جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
•

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة

متوفرة

JICA
هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

ال

نعم

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المةةوارد البشةةرية
غير متوفرة
دراسةةات/مخططات
غير متوفرة

متييوفرة
متييوفرة

متييوفرة جزئيييا
متييوفرة جزئيييا

بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
مطلوب(حدد) :تاهيل وتدريب فنيي قسم المياه
دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية رفع كفاءة وفاعلية طواقم قسةم سلبية
الميةةاه ممةةا يةةؤدي الةةى تحسةةين الخدمةةة
المقدمة للمواطنين

تدابير التخفيف

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات
ضمان االستخدام الفعلي للمعدات وبالشكل الصحيح

تدريب وتاهل فنيي قسم المياه على االالت والمعدات

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*
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ملخص مكون برنامج /مشروع
البرنامج توسعة وصيانة شبكة الصرف الصحي

اسةةةةم مكةةةةون البرنامج/المشةةةةروع رفةةةةع الرقم EI\02\03
الكفةةةاءات الموجةةةودة فةةةي قسةةةم الصةةةرف
الصحي

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

بلدية جنين
تغطي شبكة الصرف الصحي  % 63من مدينة جنين  ,وتحتاج هذه الشبكة الى توسعة وصيانة وتاهيل وزيادة التاريخ المتوقع للبدء
عدد الفنيين في قسم الصرف الصحي.
بالتنفيذ
2018/8/1
مدة التنفيذ
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

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

عدد المستفيدين المتوقع

تطةةوير قةةدرات مةةوظفي قسةةم موظفي وفنيي قسم الصرف الصحي •
الصرف الصحي

 4سنوات
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها
تحسةةين خةةدمات الصةةةرف
الصةةةةةةةةةةةةةحي المقدمةةةةةةةةةةةةةة
ومسةةةتوى معالجةةةة الميةةةاه
العادمة

13

•

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة

•

االولى الثانية الثالثة
رفع الكفاءات الموجودة في قسم الصرف الصحي في السنة االولى
رفع الكفاءات الموجودة في قسم الصرف الصحي في السنة الثانية

5000

5000

رفع الكفاءات الموجودة في قسم الصرف الصحي في السنة الرابعة

األرض متوفرة
بعد مكاني

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

المشروع لةيس ذو كيةةف؟ اعطةةاء دورات تدريبيةةة وتوجيهيةةة لفنيةةي قسةةم الصةةرف
الصحي

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

7500
 25,000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد
مكاني)*
األرض غير متوفرة

الرابعة•
•
•

7500

رفع الكفاءات الموجودة في قسم الصرف الصحي في السنة الثالثة

المجموع (باألرقام)

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع

من؟ قسم الصرف الصحي
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
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هلمكةةةةون البرنامج/المشةةةةروع ذو بعةةةةد مكةةةةاني؟ اذا كةةةةان نعةةةةم أدر
الخارطة

نعم

ال

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
•

جهات أخرى (حدد)
JICA
•
جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
•

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
تكياليف تنفيييذ مكييون البرنامج/المشييروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة

متييوفرة

JICA
هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
الموارد البشرية
متوفرة
دراسةةةات/مخططات
غير متوفرة

متوفرة
متيييوفرة

متوفرة جزئييا
متيييوفرة جزئييييا

غيير بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
مطلوب(حدد)________________________ :
دعم جماهيري

مطلوب جزئيا

مطلوب

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية تطةوير قةدرات سلبية
•
موظفي قسم الصرف الصحي

تدابير التخفيف

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات
قلة عدد الفنيين في قسم الصرف الصحي
•

إجراءات التغلب عليها
توظيف موظفين جدد في قسم الصرف الصحي وتدريبهم وتاهيلهم
•
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*
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ملخص مكون برنامج /مشروع
البرنامج توسعة وصيانة شبكة الصرف الصحي

اسةةةم مكةةةون البرنامج/المشةةةروع وضةةةع الرقم EI\02\04
تعرفة للصرف الصحي
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

تعتبر خدمة الصرف الصحي خدمة مجانية باستثناء رسوم الشبك على الشبكة لذا ال بد من وضع تعرفة
للصرف الصحي وذلك لكي تتمكن البلدية من توسعة شبكة الصرف الصحي وتاهيل الشبكة القائمة لتخدم كافة
سكان المدينة

بلدية جنين
التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ
2018/3/1
مدة التنفيذ

•
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

عدد المستفيدين المتوقع

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

تحسةةةةةين خةةةةةدمات الصةةةةةرف كافة سكان مدينة جنين
الصحي في المدينة

50,000

•

األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها
تحسةةين خةةةدمات الصةةةرف
الصحي المقدمة ومستوى
معالجة المياه العادمة

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة

•
•

االولى الثانية الثالثة الرابعة•
•
5000
•
 5000دوالر

وضع تعرفة للصرف الصحي
المجموع (باألرقام)
متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد
مكاني)*
األرض متوفرة
بعد مكاني

األرض غير متوفرة

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

المشةروع لةيس ذو كيف؟ المتابعة تكون من قسم الصرف الصحي وقسم الجباية

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
•
هلمكةةةةون البرنامج/المشةةةةروع ذو بعةةةةد مكةةةةاني؟ اذا كةةةةان نعةةةةم أدر
الخارطة

من؟ قسم الصرف الصحي
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
•

قسم الصرف الصحي

جهات أخرى (حدد)
•

JICA
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جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
•

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
تكيياليف تنفيييذ مكييون البرنامج/المشييروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة

متييوفرة

JICA
هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
الموارد البشرية
متوفرة
دراسات/مخططات
متوفرة

متوفرة
متوفرة

متيوفرة جزئييا
متوفرة جزئيا

غيير بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
مطلوب(حدد)________________________ :
غير
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
دعم جماهيري

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية تحسين خةدمات الصةرف الصةحي سلبية
في المدينة

تدابير التخفيف

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

عةةدم اقتنةةاع المةةواطنين بموضةةوع وضةةع تعرفةةة للصةةرف عمةةل دورات ونشةةرات توعيةةة تهةةدف الةةى تعريةةف المةةواطنين بفائةةدة وضةةع
التعرفة وما سيعود عليهم من تحسين في خدمات البلدية المقدمة
الصحي
•
•
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*
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ملخص مكون برنامج /مشروع
البرنامج معالجة النفايات الصلبة والنفايات الطبية

اسةةم مكةةون البرنامج/المشةةروع انشةةاء الرقم EI\03\02
وحةةدة مركزيةةة لمعالجةةة النفايةةات الطبيةةة
وتوفير سيارة لنقلها

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
النفايات الطبية هي نفايات خطره ويجب التخلص منها بطرق امنة ويجب فصلها عن باقي النفايات
ومعالجتها في وحدة خاصة بها

مكب زهرة الفنجان
التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ
2018/5/1
مدة التنفيذ

أهداف مكون
البرنامج/المشروع

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

تحسيييين خدمييية وجيييودة نقيييل المستشفيات والعيادات الطبية
النفايييييات واعييييادة تييييدويرها
والتخفيف من مخاطرها

عدد المستفيدين المتوقع

•

شهرين
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها
تطيييوير و تحسيييين الييييات
التعامييييييل مييييييع النفايييييييات
الطبية

•
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع

االولى
الثانية الثالثة الرابعة•
•
•
انشاء وحدة مركزية لمعالجة النفايات الطبية وتوفير سيارة لنقلها 200,000
•
 200,000دوالر
المجموع (باألرقام)
متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد
مكاني)*
األرض متوفرة
ذو بعد مكاني

األرض غير متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

المشةروع لةيس كيف؟ متابعة االعمال والمراقبة من قبل وزارة الصحة

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
•
هلمكةةةون البرنامج/المشةةةروع ذو بعةةةد مكةةةاني؟ اذا كةةةان نعةةةم أدر
الخارطة

مةةن؟ وزارة الصةةحة و مجلةةس الخةةدمات المشةةترن الدارة النفايةةات
الصلبة-زهرة الفنجان
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
•

جهات أخرى (حدد)
وزارة الصةةةحة و مجلةةةس الخةةةدمات المشةةةترن الدارة النفايةةةات الصةةةلبة-زهةةةرة
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الفنجان
جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة

القطاع الخاص
متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المةةوارد البشةةرية
غير متوفرة
دراسةةات/مخططات
غير متوفرة

متييوفرة
مت يوفرة

متييوفرة جزئيييا
متييوفرة جزئيييا

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

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
تدابير التخفيف

ايجابيةةةة تحسةةةين خدمةةةة وجةةةودة نقةةةةل سلبية
النفايات واعادة تةدويرها والتخفيةف مةن
مخاطرها
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

عيييدم التيييزام العييييادات والمستشيييفيات بفصيييل النفاييييات المراقبة على العيادات والمستشفيات من قبيل وزارة الصيحة وتطبييق العقوبيات
على المخالفين
الطبية عن النفايات الصلبة االخرى
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*
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ملخص مكون برنامج /مشروع
اسةةةةةم مكةةةةةون البرنامج/المشةةةةةروع
تطوير االليةات والمعةدات الحاليةة فةي
مكب زهرة الفنجان

البرنامج معالجة النفايات الصلبة والنفايات الطبية

الرقم EI\03\03

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

المعدات الحالية في مكب زهرة الفنجان اصبحت قديمة ومهترئة مما يؤثر على جودة نقل النفايات وكذلك المدينة مجلةةةةةةةةس الخةةةةةةةةدمات
المشةةةةةةةةةةةةةةةةترن الدارة
زاد اتساعها واصبحت بحاجة الى حاويات اكثر وبنظام افضل  ,كذلك المدينة بحاجة الى اليات حديثة وجديدة .
النفايةةةةةةةات الصةةةةةةةلبة-
زهرة الفنجان
التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ
2018/5/1
مدة التنفيذ
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

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

 5تحسين خدمة نقل النفايات تطوير االليات والمعدات
الحالية في مكب زهرة الفنجان
6

 4سنوات
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها

عدد المستفيدين المتوقع

- 8تطوير و تحسين اليات
التعامييييل مييييع النفايييييات
الصلبة والنفايات الطبية

7

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة
االولى

9

الثانية

الثالثة

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع
الرابعة

تطةةوير االليةةات والمعةةدات الحاليةةة فةةي مكةةب زهةةرة الفنجةةان 200,000
(المرحلة االولى)
200,000
تطةةوير االليةةات والمعةةدات الحاليةةة فةةي مكةةب زهةةرة الفنجةةان
(المرحلة الثانية)
200,000
تطةةوير االليةةات والمعةةدات الحاليةةة فةةي مكةةب زهةةرة الفنجةةان
(المرحلة الثالثة)
290,000
تطةةوير االليةةات والمعةةدات الحاليةةة فةةي مكةةب زهةةرة الفنجةةان
(المرحلة الرابعة)
 890,000دوالر
المجموع (باألرقام)
متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي
بعد مكاني)*
األرض غيةةةةةةةةر متةةةةةةةةةوفرة
األرض متةةةةةةةةوفرة
المشروع ليس ذو بعد مكاني

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

 10كيةةف؟ التشةةغيل والمتابعةةة سةةيكون مةةن خةةالل مجلةةس الخةةدمات المشةةترن
الدارة النفايات الصلبة-زهرة الفنجان

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة من؟ مجلس الخدمات المشترن الدارة النفايات الصلبة-زهرة الفنجان
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لتوفيرها؟
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال
هلمكةةون البرنامج/المشةةروع ذو بعةةد مكةةاني؟ اذا كةةان نعةةم
أدر الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)
 , JICAمجلس الخدمات المشترن الدارة النفايات الصلبة-زهرة الفنجان
جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة

 ,JICAمجلس الخدمات المشترن الدارة النفايات الصلبة-زهرة الفنجان
متوفرة هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
11
12

المةةوارد البشةةرية
غير متوفرة
دراسةات/مخططات
غير متوفرة

متييوفرة
متييوفرة

جزئيييا بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
متييوفرة 13
مطلوب(حدد)________________________ :
متيوفرة جزئيييا
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
دعم جماهيري
14
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

ايجابية تحسين خدمةة نقةل النفايةات سلبية
الصلبة

تدابير التخفيف

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

سةةةوء اسةةةتخدام االليةةةات وكةةةذلك حةةةرق حاويةةةات تدريب الطواقم الفنية في مكب زهرة الفنجان
وضع عقوبات رادعة لمن يحرق او يتلف حاويات النفايات
النفايات واتالفها من قبل المواطنين
خارطة البعد المكانيلمكون البرنامج/المشروع*
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ملخص مكون برنامج /مشروع
اسةةةم مكةةةون البرنامج/المشةةةةروع
اعةةادة تاهيةةل وتعبيةةد طةةرق داخليةةة
في احياء المدينة

البرنةةامج توسةةعة وصةةيانة شةةبكة الطةةرق وتاهيةةل مرافةةق
المواصالت

الرقم EI\04\01

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

احياء المدينة
15
كم
تبلغ طول شبكة الطرق حسب المخطط الهيكلي  308كم 121 ,كم منها معبد (41كم بعرض 16م و 70
التاريخ المتوقع
بعرض 16-8م  10كم بعرض اقل من  8م)
للبدء بالتنفيذ
نالحظ من االرقام السابقة ان المدينة بحاجة الى توسعة كبيرة في شبكة الطرق لذا تعد مشاريع الطرق من
16اهم 2018/5 /1
مشاريع البلدية.
مدة التنفيذ
17
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

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

تسةةةةةةةةةةةةةهيل وصةةةةةةةةةةةةةول كافة سكان مدينة جنين
المواطنين الى منازلهم

عدد المستفيدين المتوقع

علةةةةى مةةةةدار االربةةةةع
سنوات
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها
تطةةوير البنيةةة التحتيةةةة
للطرق داخل المدينة

50,000 18

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة
االولى

الثانية

الثالثة

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع
الرابعة

اعةةادة تاهيةةةل وتعبيةةد طةةةرق داخليةةة فةةةي احيةةاء المدينةةةة 500,000
(المرحلة االولى)
500,000
اعةةادة تاهيةةةل وتعبيةةد طةةةرق داخليةةة فةةةي احيةةاء المدينةةةة
(المرحلة الثانية)
500,000
اعةةادة تاهيةةةل وتعبيةةد طةةةرق داخليةةة فةةةي احيةةاء المدينةةةة
(المرحلة الثالثة)
500,000
اعةةادة تاهيةةةل وتعبيةةد طةةةرق داخليةةة فةةةي احيةةاء المدينةةةة
(المرحلة الرابعة)
 2,000,000دوالر
المجموع (باألرقام)
متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع
ذي بعد مكاني)*
األرض غيةةةةةةر متةةةةةةوفرة
األرض متةةةةةةوفرة
المشروع ليس ذو بعد مكاني

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيةةف؟ تكةةون متابعةةة االعمةةال مةةن خةةالل قسةةم الطةةرق وكةةذلك عمةةل الصةةيانة
الالزمة من قبل شعبة الصيانة

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة من؟ قسم الطرق
لتوفيرها؟
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هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم
أدر الخارطة

العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
قسم الطرق
جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

صندوق تطوير واقراض البلديات

تكيييياليف تنفيييييذ مكييييون البرنامج/المشييييروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة
متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
19
20

جزئييا بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
الموارد البشرية متيوفرة متيوفرة 21
مطلوب(حدد)________________________ :
غير متوفرة
دراسةةةةةات/مخططات متيييييوفرة متيييييوفرة
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
دعم جماهيري
22
غير متوفرة
جزئيا
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية تحسين وصيول الميواطنين سلبية
الى منازلهم

تدابير التخفيف

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

صييعوبة وصييول المييواطنين الييى منييازلهم اثنيياء توفير ممرات امنة وطرق بديلة لوصول المواطنين الى منازلهم
فترة العمل
خارطة البعد المكانيلمكون البرنامج/المشروع*
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ملخص مكون برنامج /مشروع
اسةةةم مكةةةون البرنامج/المشةةةةروع
صةةةيانة طةةةرق داخليةةةة فةةةي مدينةةةة
جنين

البرنةةامج توسةةعة وصةةيانة شةةبكة الطةةرق وتاهيةةل مرافةةق
المواصالت

الرقم EI\04\02

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

احياء المدينة
23
كم
تبلغ طول شبكة الطرق حسب المخطط الهيكلي  308كم 121 ,كم منها معبد (41كم بعرض 16م و 70
التاريخ المتوقع
بعرض 16-8م  10كم بعرض اقل من  8م
للبدء بالتنفيذ
وحيث ان كثير من الطرق المعبدة بحاجة الى صيانة فان البلدية تولي صيانة الطرق اهتماما كبيرا.

24

25
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

عدد المستفيدين المتوقع

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

تسيييييييييييييهيل وصيييييييييييييول كافة سكان مدينة جنين
المواطنين الى منازلهم
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة
االولى

صيانة طرق داخلية في مدينة جنين (المرحلة االولى)
صيانة طرق داخلية في مدينة جنين (المرحلة الثانية)

الثالثة

الرابعة

125,000
125,000

صيانة طرق داخلية في مدينة جنين (المرحلة الرابعة)

250,000
 1,000,000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع
ذي بعد مكاني)*
األرض غيةةةةةةر متةةةةةةوفرة
األرض متةةةةةةوفرة
المشروع ليس ذو بعد مكاني

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع

500,000

صيانة طرق داخلية في مدينة جنين (المرحلة الثالثة)

المجموع (باألرقام)

علةةةةى مةةةةدار االربةةةةع
سنوات
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها
تطييوير البنييية التحتيييةللطرق داخل المدينة

50,000 26

الثانية

1/7/2018
مدة التنفيذ

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ تكون متابعة االعمال من خالل قسم الطرق

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة من؟ قسم الطرق
لتوفيرها؟
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال
هلمكون البرنامج/المشروع ذو بعةد مكةاني؟ اذا كةان نعةم
أدر الخارطة

97

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

قسم الطرق
جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
نفقات تشغيلية
تكيييياليف تنفيييييذ مكييييون البرنامج/المشييييروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة
متوفرة

جهات أخرى (حدد)
الصناديق العربية وبلدية جنين
 27هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
28
29

جزئييا بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
الموارد البشرية متيوفرة متيوفرة 30
مطلوب(حدد)________________________ :
غير متوفرة
دراسةةةةةات/مخططات متيييييوفرة متيييييوفرة
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
دعم جماهيري
31
غير متوفرة
جزئيا
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية تحسين وصيول الميواطنين سلبية
الى منازلهم

تدابير التخفيف

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

صييعوبة وصييول المييواطنين الييى منييازلهم اثنيياء توفير ممرات امنة وطرق بديلة لوصول المواطنين الى منازلهم
فترة العمل
خارطة البعد المكانيلمكون البرنامج/المشروع*

98

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسةةةةم مكةةةةون البرنامج/المشةةةةروع
تركيب اشارات طرق

البرنةةامج توسةةعة وصةةيانة شةةبكة الطةةرق وتاهيةةل مرافةةق
المواصالت

الرقم EI\04\04

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
اشارات الطرق هامة جدا على المفترقات والشوارع الداخلية من اجل تخفيف الحوادث المرورية .

32

احياء المدينة
التاريخ المتوقع
للبدء بالتنفيذ

33

1/9/2018
مدة التنفيذ

34
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

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

تسييهيل حركيية المييواطنين كافة سكان مدينة جنين
واليييزوار داخيييل شيييوارع
مدينة جنين

عدد المستفيدين المتوقع

علةةةةى مةةةةدار االربةةةةع
سنوات
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها
تنظييييييييييييييييم قطييييييييييييييياع
المواصييييييالت العاميييييية
وتسيييييييييييهيل حركيييييييييييية
المواطنين داخل المدينة
ومحيطها

50,000 35

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة
االولى

تركيب اشارات طرق
تركيب اشارات طرق

الثالثة

الثانية

50,000
50,000

تركيب اشارات طرق

50,000
 200,000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع
ذي بعد مكاني)*
األرض غيةةةةةةةةر متةةةةةةةةوفرة
األرض متةةةةةةةةوفرة
المشروع ليس ذو بعد مكاني

الرابعة

50,000

تركيب اشارات طرق

المجموع (باألرقام)

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ تكون متابعة االعمال من خالل قسم الطرق والمرور

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة من؟ قسم الطرق
لتوفيرها؟
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال
هلمكةةون البرنامج/المشةةروع ذو بعةةد مكةةاني؟ اذا كةةان نعةةم
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أدر الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
قسم الطرق
جهة التمويل المقترحة

جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه :صيانة
ارصفة
تكييييياليف تنفييييييذ مكيييييون البرنامج/المشيييييروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة
متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
36
37

المةةوارد البشةةرية
غير متوفرة
دراسات/مخططات
غير متوفرة

متييوفرة
متوفرة

جزئيييا بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
متييوفرة 38
مطلوب(حدد)________________________ :
متيوفرة جزئييا
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
دعم جماهيري
39
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
تدابير التخفيف

ايجابيةةةة تسيييهيل حركييية الميييواطنين سلبية
والزوار داخل شوارع مدينة جنين
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

عييييدم التييييزام المييييواطنين باالشييييارات واعطيييياء تطبيق العقوبات على المخالفين
االولوية
خارطة البعد المكانيلمكون البرنامج/المشروع*

100

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسةةةةم مكةةةةون البرنامج/المشةةةةروع
اعةةداد مخطط ةات ودراسةةات ووثةةائق
عطاء لمشروع المجمع التجاري

البرنامج إنشاء مرافق اقتصادية للمدينة

الرقم EC\01\01

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

للسيارات
40
مشروع المجمع التجاري والمواصالت هام جدا لمدينة جنين لتخفيف االزمة المرورية وتوفير مواقف
وكذلك من ناحية اقتصادية يدر دخال جيد للبلدية

مركةةةةز المواصةةةةالت-
وسط البلد
التاريخ المتوقع
للبدء بالتنفيذ

41

42
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

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

اعييداد مخططييات النشيياء القطاع الخاص
مركز مواصالت ومركز
تجييييييياري وسيييييييط البليييييييد
لتشجيع االقتصاد وتنظييم
حركيييييييييييييية الميييييييييييييييرور
والمواصالت

عدد المستفيدين المتوقع
كافة سكان محافظة جنين

1/3/2018
مدة التنفيذ
سنة2018
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها
 تحفيز البيئة التجاريةواالستثمارية في
المدينة وتعزيز
الشراكات مع القطاع
الخاص
 تييييوفير بيئيييية جاذبيييييةلالستثمار

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة
االولى

اعداد مخططات ودراسات ووثائق عطاء لمشروع
المجمع التجاري
المجموع (باألرقام)
متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع
ذي بعد مكاني)*
األرض غيةةةةةةةةر متةةةةةةةةوفرة
األرض متةةةةةةةوفرة
المشروع ليس ذو بعد مكاني

الثانية

الثالثة

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع
الرابعة

100,000
 100,000دوالر
عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ تكون متابعة االعمال من خالل الدائرة الهندسية و وحدة االستثمار

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة من؟ الدائرة الهندسية ووحدة االستثمار
لتوفيرها؟
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟

101

هلمكةةون البرنامج/المشةةروع ذو بعةةد مكةةاني؟ اذا كةةان نعةةم
أدر الخارطة

نعم

ال

جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
الدائرة الهندسية ووحدة االستثمار
جهة التمويل المقترحة

جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
الموازنة التشغيلية
تكييييياليف تنفييييييذ مكيييييون البرنامج/المشيييييروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة
متوفرة

 43هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
44
45

المةةوارد البشةةرية
غير متوفرة
دراسات/مخططات
غير متوفرة

متييوفرة
متوفرة

جزئيييا بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
متييوفرة 46
مطلوب(حدد)________________________ :
متيوفرة جزئييا
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
دعم جماهيري
47
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

ايجابيةةةة اعيييداد مخططيييات النشييياء سلبية
مركيييز مواصيييالت ومركيييز تجييياري
وسط البلد لتشيجيع االقتصياد وتنظييم
حركة المرور والمواصالت

تدابير التخفيف

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

تقييييم العطيياءات يجييب ان يعطييي العالميية االكبيير اعطاء عالمة كبيرة على العرض الفني الذي هو اهم من العرض المالي
على العرض الفني
خارطة البعد المكانيلمكون البرنامج/المشروع*

102

103

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسةةةةم مكةةةةون البرنامج/المشةةةةروع
انشاء دينمةو متةر تةابع لبلديةة جنةين
بجانب الحسبة المركزية

البرنامج إنشاء مرافق اقتصادية للمدينة

الرقم EC\01\03

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

المنطقة الصناعية
التاريخ المتوقع
للبدء بالتنفيذ

48
انشاء دينمو متر تابع لبلدية جنين في المنطقة الصناعية يحفز االستثمارات االقتصادية في تلك المنطقة كما انه
يخدم سكان مدينة جنين واصحاب المركبات

1/3/2018
مدة التنفيذ

49

8شهور
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها

50
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

عدد المستفيدين المتوقع

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

انشيياء مبنييى للييدينمو متيير كافة سكان محافظة جنين
يشييييييجع االقتصيييييياد فييييييي
المدينة ويدر دخل للبلدية

 تحفيز البيئة التجاريةواالستثمارية في
المدينة وتعزيز
الشراكات مع القطاع
الخاص

250000

 تييييوفير بيئيييية جاذبيييييةلالستثمار
وصف مختصر لمكون البرنامج/ال مشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة
االولى

بناء دينمو متر بمساحة 340متر

200,000

توريد األجهزة والمعدات الالزمة

300,000

الثانية

المجموع (باألرقام)

الرابعة

 500,000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع
ذي بعد مكاني)*
األرض غيةةةةةةةةر متةةةةةةةةوفرة
األرض متةةةةةةةوفرة
المشروع ليس ذو بعد مكاني

الثالثة

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ تكون متابعة االعمال من خالل قسم الميكانيك

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة من؟ قسم الميكانيك
لتوفيرها؟
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعةد مكةاني؟ اذا كةان نعةم

104

أدر الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
الدائرة الهندسية
جهة التمويل المقترحة

جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
الموازنة االنمائية
تكييييياليف تنفييييييذ مكيييييون البرنامج/المشيييييروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة
متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
51
52

المةةوارد البشةةرية
غير متوفرة
دراسات/مخططات
غير متوفرة

متييوفرة
متوفرة

جزئيييا بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
متييوفرة 53
مطلوب(حدد)________________________ :
متيوفرة جزئييا
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
دعم جماهيري
54
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
تدابير التخفيف

ايجابيةةة انشةةاء مبنةةى للةةدينمو متةةر سلبية
يشةةجع االقتصةةاد فةةي المدينةةة ويةةدر
دخل للبلدية
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات
تشغيل الدينمو متر بشكل صحيح

إجراءات التغلب عليها
توفير طاقم مؤهل ومدرب لتشغيل الدينمو متر
خارطة البعد المكانيلمكون البرنامج/المشروع*

105

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسةةةةم مكةةةةون البرنامج/المشةةةةروع
اعةةداد مخططةةات ودراسةةات ووثةةائق
عطاء لمدرسة اناث في حي المراح

البرنامج تطوير قطاع التعليم

الرقم SO\01\01

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

حي المراح
55
منها
مدينة جنين  ,يبلغ عدد سكانها ما يقارب(  ) 49ألف نسمة وفق آخر تعداد سكاني ,في المدينة ( )40مدرسة
التاريخ المتوقع
 30حكومي و 10خاصة ,يبلغ إجمالي طالبها ( 12,797منهم  6593ذكور و 6302إناث),
للبدء بالتنفيذ
يبلغ عدد الصفوف الدراسية ( )486غرفة و ()47مختبرا .

56

وبسبب الزيادة في عدد السكان ال بد من االستمرار ببناء المدارس الستيعاب االعداد المتزايدة في الطالب
57
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

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

انشاء مدارس لخدمة كافة طالب المدارس
انحاء المدينة

عدد المستفيدين المتوقع
حي المراح ()10000

1/3/2018
مدة التنفيذ
3شهور
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها
 تطوير البيئة التعليميةوتحسين المرافق
التابعة للمدارس

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة
االولى

اعداد مخططات ودراسات ووثائق عطاء لمدرسة اناث
في حي المراح
المجموع (باألرقام)

الثالثة

الثانية

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع
الرابعة

100,000
 100,000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع
ذي بعد مكاني)*
األرض غيةةةةةةةةر متةةةةةةةةوفرة
األرض متةةةةةةةوفرة
المشروع ليس ذو بعد مكاني

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ تكون متابعة االعمال من خالل مديرية التربية والتعليم/جنين

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة من؟ دائرة المشاريع
لتوفيرها؟
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
ستقوم ضريبة المعارف بشراء االرض
نعم ال
هلمكةةون البرنامج/المشةةروع ذو بعةةد مكةةاني؟ اذا كةةان نعةةم
أدر الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
وزارة التربية والتعليم

106

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
الموازنة االنمائية
تكييييياليف تنفييييييذ مكيييييون البرنامج/المشيييييروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة
متوفرة

 58هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
59
60

المةةوارد البشةةرية
غير متوفرة
دراسات/مخططات
غير متوفرة

متييوفرة
متوفرة

جزئيييا بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
متييوفرة 61
مطلوب(حدد)________________________ :
متيوفرة جزئييا
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
دعم جماهيري
62
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
تدابير التخفيف

ايجابيةةةةة تطةةةةوير وتحسةةةةين قطةةةةاع سلبية
التعليم
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات

متابعة المخططات وتوفير ارض لتتسع لعدد الطالب
مالئمة المدرسة لعدد الطالب في حي المراح
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسةةةم مكةةةةون البرنامج/المشةةةةروع
بناء مدرسة اناث في حي المراح

البرنامج تطوير قطاع التعليم

الرقم SO\01\02

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

حي المراح
63
منها
مدينة جنين  ,يبلغ عدد سكانها ما يقارب(  ) 49ألف نسمة وفق آخر تعداد سكاني ,في المدينة ( )40مدرسة
التاريخ المتوقع
 30حكومي و 10خاصة ,يبلغ إجمالي طالبها ( 12,797منهم  6593ذكور و 6302إناث),
للبدء بالتنفيذ
يبلغ عدد الصفوف الدراسية ( )486غرفة و ()47مختبرا .

64

وبسبب الزيادة في عدد السكان ال بد من االستمرار ببناء المدارس الستيعاب االعداد المتزايدة في الطالب
65
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

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

انشيييياء مييييدارس لخدميييية طالب المدارس
كافة انحاء المدينة

عدد المستفيدين المتوقع

10000 66

2018/7/1
مدة التنفيذ
سنة
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها
 تطوير البيئةالتعليمية وتحسين

107

المرافق التابعة
للمدارس
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة
االولى

بناء مدرسة اناث في حي المراح

الثانية

الثالثة

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع
الرابعة

1,200,000
 1,200,000دوالر

المجموع (باألرقام)
متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع
ذي بعد مكاني)*
األرض غيةةةةةةر متةةةةةةوفرة
األرض متةةةةةةوفرة
المشروع ليس ذو بعد مكاني

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ تكون متابعة االعمال من خالل مديرية التربية والتعليم/جنين

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة من؟ دائرة المشاريع في وزارة التربية والتعليم
لتوفيرها؟
ستقوم ضريبة المعارف بشراء االرض
هلمكون البرنامج/المشروع ذو بعةد مكةاني؟ اذا كةان نعةم
أدر الخارطة

العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
وزارة التربية والتعليم
جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
الموازنة االنمائية
تكيييياليف تنفيييييذ مكييييون البرنامج/المشييييروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة
متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
67
68

جزئييا بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
الموارد البشةرية متيوفرة متيوفرة 69
مطلوب(حدد)________________________ :
غير متوفرة
دراسةةةةةات/مخططات متيييييوفرة متييييييوفرة
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
دعم جماهيري
70
غير متوفرة
جزئيا
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابيةةةةة تطييييوير وتحسييييين قطيييياع سلبية
التعليم

تدابير التخفيف

108

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات
توفير ارض مناسبة لبناء المدرسة

إجراءات التغلب عليها
شراء ارض مناسبة وفي موقع جيد بالسرعة الممكنة
خارطة البعد المكانيلمكون البرنامج/المشروع*

109

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسةةةةم مكةةةةون البرنامج/المشةةةةروع
انشةةةاء حديقةةةة عامةةةة مقابةةةل شةةةارع
نابلس

البرنامج تفعيل القطاع الثقافي والتراثي والسياحي

الرقم SO\02\03

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

شارع نابلس
التاريخ المتوقع
للبدء بالتنفيذ

في
مدينة جنين بحاجة ماسة الى مرافق ترفيهية حيث ال يتوفر فيها منتزهات عامة والمنتزه المنوي اقامته 71
موقع جميل وبين احضان الطبيعة يوفر خدمة ترفيهية لسكان المدينة وكذلك لزوار المدينة

72

73
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

عدد المستفيدين المتوقع

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

250000

انشيياء حديقيية عاميية تخييدم كافة سكانالمحافظة وزوارها
كافيييييية سييييييكان المدينيييييية
والزوار

1/5/2018
مدة التنفيذ
سنة
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها
 تحسين بنية المرافقالثقافية والترفيهية

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة
االولى

الثالثة

الثانية

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع
الرابعة

انشاء حديقة عامة مقابل شارع نابلس (المرحلة االولى ) 400,000
انشاء حديقة عامة مقابل شارع نابلس (المرحلة الثانية )
المجموع (باألرقام)

400,000
 800,000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع
ذي بعد مكاني)*
األرض غيةةةةةةةر متةةةةةةةوفرة
األرض متةةةةةةةوفرة
المشروع ليس ذو بعد مكاني

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ تكون متابعة االعمال من خالل الدائرة الهندسة

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة من؟ الدائرة الهندسية
لتوفيرها؟
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال
هلمكةةون البرنامج/المشةةروع ذو بعةةد مكةةاني؟ اذا كةةان نعةةم
أدر الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة

110

جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
الدائرة الهندسية
جهة التمويل المقترحة

جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
الموازنة االنمائية
تكيييياليف تنفييييييذ مكيييييون البرنامج/المشيييييروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة
متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
74
75

المةةوارد البشةةرية
غير متوفرة
دراسات/مخططات
غير متوفرة

متييوفرة
متوفرة

جزئيييا بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
متييوفرة 76
مطلوب(حدد)________________________ :
متوفرة جزئييا
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
دعم جماهيري
77
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

ايجابيةةة انشيياء حديقييية عاميية تخيييدم سلبية
كافة سكان المدينة والزوار

تدابير التخفيف

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

المحافظييييية عليييييى ممتلكيييييات الحديقييييية وكيييييذلك توظيف عمال لتنظيف الحديقة وحراستها والمحافظة عليها
المحافظة على نظافتها
خارطة البعد المكانيلمكون البرنامج/المشروع*

111

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسةةةةم مكةةةةون البرنامج/المشةةةةروع
تنفيذ انشطة ثقافية

البرنامج تفعيل القطاع الثقافي والتراثي والسياحي

الرقم SO\02\05-06-07:
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

78
نسبته
مدينة جنين مدينة عريقة باإلرث الحضاري والتراث ي والثقافي ومدينة فتية وواعدة حيث يبلغ الشباب ما 79
 %40من عدد سكانها البالغون  49ألف نسمة وهذا يشكل تحدي كبير للمؤسسات القائمة على خدمتها وتوفير
والشابات
متطلبات األفضل لهم  ,فهذا يّشكل تحدي وفرصة معا  ,تحدي حيث وجود هذا الكم الهائل من الشباب 80
يتطلب تو فير بنى أساسية ذات تكلفة عالية لخدمتهم وبناء قدراتهم وصقل عقولهم وأجسادهم ونقلهم لالستثمار بهم
مستقبال لصالح المدينة وهذه الفرصة األعظم .

المواقع االثرية
المركةةةةةةةةز الشةةةةةةةةبابي
الكوري
مركز اسعاد الطفولة
التاريخ المتوقع
للبدء بالتنفيذ

سيقدمان
في المدينة ملعب بلدية مؤهل ,ثالث أندية رياضية  ,مركزان جديدان الكوري ومركز ثقافة الطفل
81
الخدمة للشباب واألطفال  .أيضا مكتبة عامة في البلدة القديمة بحاجة إلى تجميل وتوفير األجواء لحث
الجمهور على ارتيادها .والسيباط وسوقه القديمة ,المسجد الكبير ومدرسة فاطمة خاتون العريقة كلها تشكل
لوحة ثقافية تراثية تحلو بوجود مركز الكمنجاتي لتعليم الموسيقى ومركز نقش لتعليم الدبكة لألطفال 82
والعديد
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

عدد المستفيدين المتوقع

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

50000

عقيييييد مخيميييييات صييييييفية كافة سكان المدينة وزوارها
وجيييييييييييوالت ترفيهيييييييييييية
وسيياحية للمواقيع االثرييية
في المدينة

1/4/2018
مدة التنفيذ
علةةةةى مةةةةدار االربةةةةع
سنوات
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها
 تحسين بنية المرافقالثقافية والترفيهية
زيادة االهتمامبالمواقع االثرية في
المدينة

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة
االولى

تنفيذ انشطة ثقافية

الثالثة

الثانية

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع
الرابعة

25000
50000
25000
50000
المجموع (باألرقام)

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع
ذي بعد مكاني)*
األرض غيةةةةةةةةر متةةةةةةةةوفرة
األرض متةةةةةةةةوفرة
المشروع ليس ذو بعد مكاني

 150,000دوالر
عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
 83كيف؟ تكون متابعة االعمال من خالل قسم العالقات العامة

الالزمة مةةةن؟ قسةةةم العالقةةةات العامةةةة و المركةةةز الشةةةبابي الكةةةوري ومركةةةز اسةةةعاد
في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات 84

112

الطفولة

لتوفيرها؟

العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال
هلمكةةون البرنامج/المشةةروع ذو بعةةد مكةةاني؟ اذا كةةان نعةةم
أدر الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 85العالقات العامة
جهة التمويل المقترحة

جهات أخرى (حدد)

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

GIZ

تكييييياليف تنفييييييذ مكيييييون البرنامج/المشيييييروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة
متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
86
87

المةةوارد البشةةرية
غير متوفرة
دراسات/مخططات
غير متوفرة

متييوفرة
متوفرة

جزئيييا بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
متييوفرة 88
مطلوب(حدد) :تدريب كادر لعمل جوالت ونشاطات ترفيهية وسياحية
متيوفرة جزئييا
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
دعم جماهيري
89
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
تدابير التخفيف

ايجابيةةةةةة عقةةةةةد مخيمةةةةةات صةةةةةيفية سلبية
وجوالت ترفيهيةة وسةياحية للمواقةع
االثرية في المدينة
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات
توفير الدعم الكافي النجاز االنشطة الثقافية

إجراءات التغلب عليها
التعاون بين وزارة الثقافة وبلدية جنين والجمعيات والنوادي الثقافية لحشد التمويةل
النجاح االنشطة الثقافية
خارطة البعد المكانيلمكون البرنامج/المشروع*

113

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسةةةةم مكةةةةون البرنامج/المشةةةةروع
اعةةداد مخطط ةات ودراسةةات ووثةةائق
عطاء لمبنى الدفاع المدني

البرنامج بناء مركز دفاع مدني

الرقم GO\01\01

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
موقع مبنى الدفاع المدني في مدينة جنين ال يخدم كافة انحاء المدينة بالسرعة الكافية وكذلك المبنى مستاجر 90

التاريخ المتوقع
للبدء بالتنفيذ

لذا ال بد من بناء مر كز جديد بموقع مناسب وحسب المواصفات العالمية لمراكز الدفاع المدني
91

92
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

عدد المستفيدين المتوقع

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

تحسةةةين خةةةدمات الةةةدفاع كافة سكان المدينة
المدني وسةهولة وصةوله
الى مكان الحدث
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة
االولى

اعدادمخططات ودراسات ووثائق عطاء لمبنى الدفاع
المدني

4شهور
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها
 تطوير البنية التحتيةللدفاع المدني في جنين

50,000

الثانية

1/5/2018
مدة التنفيذ

الثالثة

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع
الرابعة

10,000
 10,000دوالر

المجموع (باألرقام)
متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع
ذي بعد مكاني)*
األرض غيةةةةةةةةر متةةةةةةةةوفرة
األرض متةةةةةةةةوفرة
المشروع ليس ذو بعد مكاني

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ مديرية الدفاع المدني

في حالة عدم ت وفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة من؟ مديرية الدفاع المدني
لتوفيرها؟
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال
هلمكةةون البرنامج/المشةةروع ذو بعةةد مكةةاني؟ اذا كةةان نعةةم
أدر الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
مديرية الدفاع المدني
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جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
تكييييياليف تنفييييييذ مكيييييون البرنامج/المشيييييروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة
متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
93
94

المةةوارد البشةةرية
غير متوفرة
دراسات/مخططات
غير متوفرة

متييوفرة
متوفرة

جزئيييا بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
متييوفرة 95
مطلوب(حدد)________________________ :
متيوفرة جزئييا
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
دعم جماهيري
96
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

ايجابيةةةةة تحسةةةةين خةةةةدمات الةةةةدفاع سلبية
المةةدني وسةةهولة وصةةوله الةةى مكةةان
الحدث

تدابير التخفيف

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

تييييوفير ارض مناسييييبة ووسييييطية لمبنييييى الييييدفاع العميل علييى تييوفير قطعية ارض مناسييبة ووسييطية لخدميية كافية انحيياء المدينيية باقصييى
سرعة
المدني
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*
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116

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسةةةةم مكةةةةون البرنامج/المشةةةةروع
تطةةوير قةةدرات الكفةةاءات الموجةةودة
للدفاع المدني والهالل االحمر

البرنامج بناء مركز دفاع مدني

الرقم GO\01\04

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
جديد
ال بد من تطوير القدرات والكفاءات الموجودة في المؤسسات ذات العالقة بالكوارث لمواكبة كل ما هو97
في هذا المجال ولتطوير قدرات الطواقم الفنية العاملة

98

99
أهداف مكون
البرنامج/المشروع

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

تحسين خدمات الدفاع
المدني وتطوير وتاهيل
الكادر الموجود

الدفاع المدني والهالل االحمر

عدد المستفيدين المتوقع

التاريخ المتوقع
للبدء بالتنفيذ
1/5/2018
مدة التنفيذ
4سنوات
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها
رفع كفاءة المؤسساتذات العالقة لمواجهة
الطوارئ والكوارث

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة
االولى

تطوير قدرات الكفاءات الموجودة للدفاع المدني والهالل
االحمر

الثانية

7,500

تطوير قدرات الكفاءات الموجودة للدفاع المدني والهالل
االحمر

5,000

تطوير قدرات الكفاءات الموجودة للدفاع المدني والهالل
االحمر

7,500
 25,000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع
ذي بعد مكاني)*
األرض غيةةةةةةةةر متةةةةةةةةوفرة
األرض متةةةةةةةةوفرة
المشروع ليس ذو بعد مكاني

الرابعة

5,000

تطوير قدرات الكفاءات الموجودة للدفاع المدني والهالل
االحمر

المجموع (باألرقام)

الثالثة

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة من؟ مديرية الدفاع المدني والهالل االحمر
لتوفيرها؟

117

العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال
هلمكةةون البرنامج/المشةةروع ذو بعةةد مكةةاني؟ اذا كةةان نعةةم
أدر الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)
JICA,USAID,UN,AFD
جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

JICA,USAID,UN,AFD

تكييييياليف تنفييييييذ مكيييييون البرنامج/المشيييييروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة
متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
100
101

المةةوارد البشةةرية
غير متوفرة
دراسات/مخططات
غير متوفرة

متييوفرة
متوفرة

102يا بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
متييوفرة جزئيي
مطلوب(حدد)________________________ :
متيوفرة جزئييا
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
 103دعم جماهيري
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
تدابير التخفيف

ايجابيةةةةة تحسةةةةين خةةةةدمات الةةةةدفاع سلبية
المةةةةةدني وتطةةةةةوير وتاهيةةةةةل الكةةةةةادر
الموجود
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

زييييادة عيييدد الكيييادر الفنيييي فيييي المؤسسيييات ذات توظيف كادر وتدريبه
العالقة
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

118

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسةةةةم مكةةةةون البرنامج/المشةةةةروع
تفعيةةةةل اذونةةةةات الصةةةةب واالشةةةةراف
االلزامةةةي علةةةى المنشةةةات واذونةةةات
العمل الهندسي

البرنامج تفعيل االلتزام بقوانين التنظيم

الرقم GO\02\02

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
االذونات الهندسية ضرورية جدا وضروري تفعيلها للحفاظ على سالمة المواطنين ومنشاتهم والتاكد من104
مطابقتها للمواصفات

105

أهداف مكون
البرنامج/المشروع
تعزيز نظام الرقابة
والعقوبات والقوانين
الرادعة

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

1/5/2018
مدة التنفيذ

 106سنة
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها

عدد المستفيدين المتوقع

كافة سكان المدينة

التاريخ المتوقع
للبدء بالتنفيذ

تعزيز نظام الرقابةوالعقوبات والقوانين
الرادعة

50000

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة
االولى

تفعيل اذونات الصب واالشراف االلزامي على المنشات
واذونات العمل الهندسي
المجموع (باألرقام)

الثانية

الرابعة

5,000
 5,000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع
ذي بعد مكاني)*
األرض غيةةةةةةةةر متةةةةةةةةوفرة
األرض متةةةةةةةةوفرة
المشروع ليس ذو بعد مكاني

الثالثة

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة من؟ قسم التنظيم
لتوفيرها؟
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال
هلمكةةون البرنامج/المشةةروع ذو بعةةد مكةةاني؟ اذا كةةان نعةةم
أدر الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)
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قسم التنظيم
جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
الموازنة التشغيلية
تكييييياليف تنفييييييذ مكيييييون البرنامج/المشيييييروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة
متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
107
108

المةةوارد البشةةرية
غير متوفرة
دراسات/مخططات
غير متوفرة

متييوفرة
متوفرة

109يا بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
متييوفرة جزئيي
مطلوب(حدد)________________________ :
متيوفرة جزئييا
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
 110دعم جماهيري
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

ايجابية تعزيز نظام الرقابة
والعقوبات والقوانين الرادعة

تدابير التخفيف

سلبية

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات
تطبيق االذونات المطلوبة

إجراءات التغلب عليها
المتابعة والمراقبة
خارطة البعد ال مكانيلمكون البرنامج/المشروع*
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ملخص مكون برنامج /مشروع
اسةةةةم مكةةةةون البرنامج/المشةةةةروع
عقد دورات تدريب لطاقم البلدية

البرنامج تطوير نظام االدارة والحكم الرشيد في البلدية

الرقم GO\03\02

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
من اجل انجاح المؤسسة يجب ان يكون موظفيها على قدر عالي من المهنية

111
التاريخ المتوقع
للبدء بالتنفيذ
112

أهداف مكون
البرنامج/المشروع

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

تحسين الكفاءة واالداء
واالنظمة االدارية وادارة
الموارد البشرية لبلدية
جنين

عدد المستفيدين المتوقع

1/9/2018
مدة التنفيذ

 113سنة
األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها
تحسين الكفاءة واالداءواالنظمة االدارية
وادارة الموارد البشرية
لبلدية جنين

موظفي بلدية جنين

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

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

حسب سنوات الخطة
االولى

عقد دورات تدريب لطاقم البلدية

الثانية

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع
الرابعة

الثالثة

5,000
7,500
7,500
5,000
 5,000دوالر

المجموع (باألرقام)
متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع
ذي بعد مكاني)*
األرض غيةةةةةةةةر متةةةةةةةةوفرة
األرض متةةةةةةةةوفرة
المشروع ليس ذو بعد مكاني

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة من؟ الوحدة االدارية
لتوفيرها؟
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم ال
هلمكةةون البرنامج/المشةةروع ذو بعةةد مكةةاني؟ اذا كةةان نعةةم
أدر الخارطة

121

جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

GIZ
جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
الموازنة التشغيلية
تكييييياليف تنفييييييذ مكيييييون البرنامج/المشيييييروع
متوفرة جزئيا غير متوفرة
متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
114
115

المةةوارد البشةةرية
غير متوفرة
دراسات/مخططات
غير متوفرة

متييوفرة
متوفرة

116ييا بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب
متييوفرة جزئي
مطلوب(حدد)________________________ :
متيوفرة جزئييا
مطلوب مطلوب جزئيا غير مطلوب
 117دعم جماهيري
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

ايجابية تحسين الكفاءة واالداء
واالنظمة االدارية وادارة الموارد
البشرية لبلدية جنين

سلبية

تدابير التخفيف

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات
توفير الدعم الكافي

إجراءات التغلب عليها
االهتمام من قبل البلدية بتطوير موظفيها
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*
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