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 الملخص التنفيذي .0

  لمحليةالخطة التنموية ا بإعداداللجان التي شاركت  0.0

وبدعم من  ،بلدةالمواطني ومجتمع ومؤسسات الوالبلدية  منتعاون مشترك ب قفينتم إعداد الخطة التنموية المحلية لبلدية 

 للهندسة واالستشارات وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات وبإشراف ائتالف المجموعة العالمية

 جنة التخطيطالعمل المكثف من منسق الخطة التنموية اإلستراتيجية ولالل خومن ، لخدمات األعمالمزايا "معالم " و

 لجان التخطيطلت المحلي وفريق التخطيط األساسي ولجان المجاالت التنموية ولجنة أصحاب العالقة حيث شك التنموي

 :على النحو التالي

 

 االسم اسم المؤسسة

 لجنة التخطيط التنموي

 دي طعمهجهاد عبد الها رئيس البلدية

 هشام محمد هرشه عضو مجلس بلدي

 محمد مطيع كتانه عضو مجلس بلدي

 نضوة صباح عضو مجلس بلدي

 طالل عمارنه عضو مجلس بلدي

 فريق التخطيط األساسي

 إيهاب احمد عزيز طعمه بلدية قفين –منسق فريق التخطيط األساسي 

 جهاد عبد الهادي طعمه رئيس بلدية قفين

 د.فيصل صباح ية األمريكيةالجامعة العرب

 م. محمد محمود البيقاوي مهندس بلدية قفين

 سعيد يوسف خصيب عضو مجلس بلدي

 ذياب فهمي عمار عضو مجلس بلدي

 ربا بدران موظفة بلدية

 سعيد محمد هرشه موظف بلدية

 فهمي صباح موظف بلدية

 سعيد احمد طعمه شركة عزيزة

 صهيب غسان هرشه موظف بلدية
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 محمد سعيد خصيب راعةالز

 حسام إبراهيم طعمه تجارة خاصة

 عما رنةمحمود ناصر  الناصر للمحروقاتشركة 

 

 لجان المجاالت التنموية 

 : لجنة البيئة والبنى التحتية -أ

     

 

 

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم

1.  
 هندسة مدنية مكتب خاص م. امجد هرشه

1.  
 ندسة مدنيةه مكتب خاص م . عميد هرشه 

1.  
 هندسة مدنية مكتب هندسي م . تحرير محمد صباح

4.  
 مقاول تعهدات حسين رسمي هرشه 

1.  
 بكالوريوس علوم التربية والتعليم محمد فخري هرشه

6.  
شركة الناصر  محمود ناصر عما رنة

 للمحروقات

 التجارة

1.  
شركة الناصر  علي محمود عمارنه 

 للمحروقات

 مواصالت ونقل

1.  
 هندسة مدنية مهندس مدني نهسعد حسام كتا

1.  
 بكالوريوس لغة عربيه التربية والتعليم سائدة عثمان زبن

 

 
11.  

 والكهرباءة لمكانيك /الطاقا قطاع خاص محمود حسين عمارنة

11.  
 فني مياه بلدية قفين معاذ فتحي خصيب 

11.  
 ITبكالوريوس  البنك اإلسالمي أسيد محمد طعمه
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         المحلي: االقتصادلجنة  -ب

 المؤسسة االسم الرقم
التخصص/مجال 

 االهتمام

 د. رائد سعد  1
الجامعة العربية 

 األمريكية
 االقتصاد

 هندسة حاسوب وزارة المالية نضال إبراهيم طعمه  1

 وزاره المالية عايد عبد السليم زبن 1
أنظمة معلومات 

 حاسوبيه

 أدارة أعمال معرض الجوالن هاني عزات صباح  4

 محاسبة البنك العربي صباح  عنان 1

 التجارة قطاع خاص أيمن ربحي هرشه 6

 محاسبة التربية والتعليم مؤيد فهمي عمار  1

 أدارة أعمال بلديه قفين رياض محمد خصيب  1

 طالبة جامعية طالبة جامعية نيبال جميل هرشه 1

  ربة منزل آمال أحمد صباح 11

 يوس تسويقبكالور ZETA FOOD محمد وائل طعمه 11

 بكالوريوس تسويق قطاع خاص رأفت رسمي كتانه 11

 تربية ابتدائية التربية والتعليم فاطمة بيقاوي 11
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           :التنمية االجتماعية لجنة -ج

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم

 بكالوريوس تمريض /الصحة مركز المصطفى الطبي محمود عمر طعمه  1

 ماجستير في الكيمياء التربية والتعليم مد سليمان خصيبأ.مح 1

 بكالوريوس خدمه اجتماعيه التربية والتعليم أ.ليلي حسن صباح  1

 بكالوريوس في التربية االبتدائية ربة منزل شذا ماجد طعمه  4

 بكالوريوس تاريخ التربية والتعليم أ.يوسف فهمي عمار 1

 بكالوريوس لغة عربية والتعليمالتربية  أ.منذر مصطفى بيقاوي 6

 صيدلة صاحب صيدلية أيمن احمد عمار  1

 االهتمام بالرياضة مقاول عماد اسعد طعمه 1

 صيدلة صاحب صيدليه محمد مصطفى صباح  1

 بكالوريوس أداره بلدية قفين عمر مصطفى عجولي  11

 ماجستير في الكيمياء موجه تربوي أ.محمد حسن هرشه 11

 مقاوالت بناء شركه تعهدات مي هرشهحسين رس 11

 بكالوريوس في التربية االبتدائية التربية والتعليم كوثر يوسف طعمه 11

 بكالوريوس في التربية التربية والتعليم عبير رشيد طعمه 14

 رياض أطفال بلدية قفين جميله إبراهيم طعمه  11

 اجتماعيه بكالوريوس خدمه اتحاد المعاقين إبراهيم محمد كتانه 16

 بكالوريوس تربية رياضية قطاع خاص طارق سمير طعمه  11

 ماجستير تربية  رياضة التربية والتعليم سالم سعيد صباح  11

 بكالوريوس تربية رياضية التربية والتعليم جهاد احمد طعمه 11
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 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم

 الخدمة المجتمعية قطاع خاص فؤاد صبري هرشه 11

 هندس كهرباءم شركة سبتياني هاني أحد طعمه 11

 أدارة إعمال اتحاد المعاقين عدي مؤيد كتانه 11

 

 

 :دوالحكم الرشي لجنة اإلدارة -د

 

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم

 بكالوريوس شريعة وزارة األوقاف عمر خليل عمار  1

 دكتور في التخطيط ألجامعه العربية االمريكيه د. فيصل صباح  1

 بكالوريوس لغة عربية مزارع باح سمير عزات ص 1

 علوم إحياء قطاع خاص توفيق مصطفى طعمه 1

 علم حاسوب الشؤون االجتماعية همام تيسير عمار  6

1 
احمد محمد عيسى 

 طعمه
 دبلوم تربية  مدير مدرسه متقاعد 

 بكالوريوس علوم أحياء  التربية والتعليم  فتحي محمد سعد 1

 تمكين المرأة زلربة من انتصار البيقاوي 1

 تمكين المرأة  ربة منزل أمال سميح هرشه 11

 بكالوريوس قانون محامي مأمون سامي طعمه 11

 بكالوريوس نظم معلوماتية  نسيبة محمود طعمه 11
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  العالقة: باصحلجنة أ -ه

 مجال االهتمام المؤسسة االسم

 الرياضة  رئيس نادي قفين الرياضي  حسين رسمي هرشه 

اإلرشاد  رئيسة جمعية نساء قفين الخيرية يلى حسن صباح ل

 اإلعمال الخيرية رئيس جمعيه إنماء قفين الخيرية  فؤاد صبري هرشه والخدمةاالاالجتماعية

 اإلعمال الخيرية رئيس لجنة زكاة قفين  أيمن ربحي هرشه

 تنميه الزراعة  مسؤول ملف الجدار محمد سعيد خصيب 

التجارة بالمحروقات  مدير شركة الناصر للمحروقات   محمود ناصر عمارنة

 المواصالت  صاحب مكتب تكسي قفين  حاتم عطية طعمه والطوب 

 المواصالت  صاحب مكتب تكسي الفضل  نادر فضل زبن 

 تجارة األلمنيوم مدير شركة لؤلؤه لأللمنيوم  غازي صباح 

 تجارة األلمنيوم مدير شركة الومكو  يزن طعمه 

 تجارة األلمنيوم مدير شركه األمل لأللمنيوم فق طعمهمو

 خدمات صحية مدير مركز المصطفى الطبي مهند صباح

 تصنيع زراعي صاحب معصرة قفين الحديثة سامي مصطفى طعمه

 تصنيع زراعي  صاحب معصرة ابو جواد محمد جميل كتانه

 تصنيع زراعي  صاحب معصرة موفق موفق خليل طعمه

 مقاوالت  مدير شركة حسين للتعهدات رشهحسين رسمي ه

شركة ابو نبيل وشركائه للبيوت  وائل احمد صالح

 البالستيكية

 لوازم زراعية

 تصنيع جرانيت صاحب شركة األدهم للجرانيت محمد صالح هرشه

 فراس زغلول

 

 

 

 تصنيع البالستيك صاحب مصنع اكياس البالستيك

 المناسبات خدمات مدير قاعة الزهور مازن علي حمد 

 خدمات المناسبات مدير قاعة الندى مطيع طالب صباح

 خدمات تعليمية مدير مركز قفين التعليمي  سهيل عيسى طعمه

 خدمات صحية طبيب مركز صحة قفين  د.مشهور هرشه

 لوازم زراعية شركة السهل العامر للبيوت البالستيكة فؤاد صبري هرشه



 01 

 د الخطة التنموية المحلية لبلدية قفينقرار المجلس البلدي باعتما 2.1



 00 

  كلمة رئيس البلدية  ..0

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على المرسلين

 صدق هللا العظيم.َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن ﴾ َعَملَُكمْ  هللّاُ  َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى)

نحن وبعد أشهر من العمل والجد من ثلة طيبة من أبناء قفين المخلصين الغيورين على بلدهم  حبيبة هاأهلنا وأحبتنا في قفين ال

ووطنهم ترى الخطة التنموية المحلية النور لتشق طريقها لخلق واقع جديد وفق رؤية أبناء بلدتنا لما يحبوا ويطمحوا أن يرو 

ثمار الطيبة المرجوة وهذا ما علمنا إياه ديننا الحنيف ففي قول هللا تعالى بلدتهم عليه. إن أي عمل ال يخطط له غالبا لن يؤتي ال

ْم َفَذُروهُ في سورة يوسف ) ّما تَأُْكلُوَن( صدق هللا العظيم ُسنبُلِهِ  فِي تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِيَن َدَأبًا َفَما َحَصدتُّ فالتخطيط ألي  ،إاِّل قَلِياًل مِّ

ة لخطامين عليه ومن هنا فأنني أتوجه أوال بالشكر والعرفان إلى المؤسسات التي رعت هذه عمل هو سمة نجاحه ونجاح القائ

مؤسسة و عة العالمية للهندسة واالستشاراتوواالستشاري المجم صندوق تطوير واقراض البلديات ووزارة الحكم المحلي)

وتعبوا وسهروا لمصلحة بلدهم لم ينتظروا أجرا  ثم ال أنسى أحبتي أبناء بلدي المخلصين الذين كدوا (األعمال خدماتل مزايا

 وال شكرا والشكر أيضا إلى كل من ساهم ولو بكلمة في إنجاح وانجاز هذه ألخطه لقفين الحبيبة

 مع االحترام والتقدير

 

 

 جهاد طعمه

 رئيس بلدية قفين
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 ستراتيجية سق الخطة التنموية اإلكلمة من  1.4 

 

 الرحيم بسم هللا الرحمن

 والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا المخطط  األمين 

 يقول هللا تعالي ) وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون(

 . ذن هللا أن ال تنطفئإنقف إمامكم وبيدنا شعلة سنحرص ب نحنها 

مين على تنفيذ وانجاز ومتابعة هذا العمل، الذي سيتم من خالله تسليط الضوء بداية أتقدم بخالص شكري وتقديري للسادة القائ

عن هذا العمل،  جهود ومهام واختصاصات المسئولينب(، وأيضا 1111-1111على الخطة التنموية اإلستراتيجية لبلدة قفين )

 .ر والرقيلبلدة نحو التقدم والتطوللمساعدة على استنهاض الهمم ، وتعزيز القيم ، في مسيرة ا

وعليه فإن مشاركة ممثلي المجتمع المحلي في عمليات التخطيط ومتابعة التقييم ضرورية بالفعل؛ فهي جزء أساسي من منهجية 

التخطيط، وهي مهمة إلعطاء الخطة صفة الشرعية المستمدة من كونها خطة متفق عليها من قبل الهيئة المحلية وممثلي مختلف 

 .قطاعات المجتمع المحلي

الخطة اإلستراتيجية هي مكون أساسي ومتطلب رئيسي في العملية التطويرية للبلديات والمجتمعات التي تسعى إلى التقدم، و

نموية للبلديات واختيار فالتخطيط التنموي االستراتيجي هو عبارة عن منهج علمي يستخدم لتحديد األولويات واألهداف الت

لى تحقيق هذه األهداف خالل فترة زمنية معينة بما يتماشى مع تطلعات األهالي أخذا والمشاريع التطويرية القادرة عالبرامج 

بعين االعتبار اإلمكانيات المتاحة والمعوقات المحتملة. ولقد كان إلعداد الخطط التنموية اإلستراتيجية لبلدة قفين دوراً مهماً في 

اءات الذي تم تطويره من قبل وزارة الحكم المحلي وصندوق تفعيل المشاركة المجتمعية والتي كانت أهم معالم دليل اإلجر

إقراض وتطوير البلديات والذي أعطى حافزاً إلدارة البلدية برئيسها وأعضائها وموظفيها لاللتزام وربط مخصصات كل من 

مل سيادةً كاملة لصوت ستراتيجية وفق هذه اإلجراءات التي تشاإلتنموية ال بمتطلبات الخطةالموارد المالية والكوادر البشرية 

 المواطنين وممثليهم في رسم مالمح التطوير األساسية لبلداتهم.

لكل من شارك في أنجاح وانجاز هذا العمل  واالمتنانبجزيل الشكر  أتقدمفريق التخطيط األساسي  وباسموفي النهاية باسمي 

لبلدية قفين ممثلة برئيسها وأعضائها الكرام وموظفيها  القيم الذي من شأنه إن يساهم في تقدم البلدة وازدهارها والشكر موصول

المجموعة العالمية للهندسة واالستشارات "معالم " ومزايا لخدمات األعمال وبشكل خاص ومع خالص االحترام والتقدير إلى 

 .إلى  رئيس الفريق االستشاري

مجتمعية متماسكة، وبنية تحتية متطورة، آمنة، " نحو قفين مزدهرة اقتصاديا، ذات بنية البلدة ومعا وسويا لنحقق رؤية 

 ومتميزة بانتماء أبنائها "

 

 منسق الخطة التنموية اإلستراتيجية

 طعمه عزيز أيهاب احمد.  أ
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  المجتمعية الوثيقة  0.1
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  مقدمة .8

 منطقةالوتوجهات  خصائص همأل خارطة تحليلية يقدم( 2021-2018) لألعوام قفين ةيلبلد التنموية المحلية الخطة محتوى إن

 .والمتابعة التنفيذ ، وخططالمقترحة والمشاريعالبرامج و التنموية، أهدافهاو أهم القضايا ذات األولوية أهاليها، حيث رؤيةمن 

 التنموي المحلي التخطيط منهجية دليل تطبيقمن خالل  البلدة وأهالي ومؤسسات البلدية جهود الخطة بتضافر هذه إعداد تم وقد

 الوطن. مستوى على الهيئات المحلية في والذي ينفذ الفلسطينية والبلدات للمدن

وهو ما يعتبر أولوية لنا  للتنمية المستدامة الرشيدة وصوالكمة واإلدارة حال مفاهيم ومأسسة تعزيز التنموي في التخطيط ويسهم

 .قفينفي بلدية 

 

  الخطة أهداف   8.0

 :يلي بما قفين بلدية في المحلي التنموي التخطيط أهداف تتمثل

 قفين بلدية منطقة عمل  في التنموية العملية ومعيقات وفرص أولويات وتحديد الراهن تشخيص الوضع. 

 سنوات أربعةمدته  زمني إطار ضمن قفين ةبلد لتطوير شاملة تنموية رؤية وضع. 

 لتحقيقها استراتيجيات ورسم متكاملة، تنموية أهداف وضع. 

 األولوية ذات اريع التنمويةالبرامج المش تحديد. 

 مالية وتقديرات زمني، إطار ضمن متكاملة تنفيذ وضع خطة. 

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

 

  الخطة إعداد منهجية  8.8

 الحكةم وزارة قبةل مةن المعةد التنمةوي المحلةي التخطةيط دليةل علةى قفةينلبلديةة  التنموية المحليةة الخطة إعداد منهجية ارتكزت

وصةوال للوثيقةة الحاليةة  في إعةداد الخطةة منها األولى الثالثالمراحل  تطبيق تم أساسية مراحل خمسة من وقد تكونت المحلي،

إنجاز الخطةة الطريةق  فيما يهيئ مختلفة، على أنشطة خطوة كل وتحتوي خطوات، عدة على مرحلة كل تحتوي حيث ،المعتمدة

 أدناه.  الشكل في مبين هو كما لتطبيق المرحلتين الرابعة والخامسة والمرتبطة بتنفيذ الخطة وتقييمها؛
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 وخطواتها المحلية بالمشاركة  التنموية الخطة إعداد تنفيذ مراحل :1 شكل

 

حديةد مبتةدئا بت لهةا،لمحلي بتطبيق المراحةل وفةق مةا خطةط األساسي وبالتعاون مع االستشاريين والمجتمع ا التخطيط فريق قامو

التخطةيط، والبةدء  عمليةة خطةة وإعةداد أدوارهةا، وتحديةد والمجتمعية، المتخصصة اللجان وتشكيل العالقة، ذوي أصحابلجنة 

 .االجتماعاتبعقد 

 الخطةة،بنةاء جةوهر  فةي اناللجة هذه دور تجلى وقد، محدد تنموي مجال في مختصة منها كللجان متخصصة  أربعة وتشكلت

 عةن ملخةص تحضةير تةم كمةا التحليةل، فةي والمسةاهمة المعلومةات، وتقةديم   القةائم الوضع تشخيص)األولى بمرحلتها  مبتدئين

 التقةارير على بناء ةالبلد في التنموية القطاعات لجميع ةيتفصيل تشخيصية دراسة إعداد كذل وتال .قفين ةبلد في السكاني التجمع

 اللجةان مةع اجتماعةات خةالل ومةن الرسةمية، والتقةارير اإلحصةائية البيانةات المتخصصةة، وعلةى اللجةان أعةدتها التةي األوليةة

 ة قفين.لبلد التشخيصي التقرير عدادوصوال إل والتحديات للقطاعات والفرص، والضعف، القوة نقاط لتحديد المتخصصة

ن والمحليةة وممثلة والهيئةات المةدني، المجتمةع ومؤسسةات لفةة،المخت القطاعةات عةن نممثلو فيها شارك عمل ورشة خالل ومن

 المشاركون وقامة، للبلد المستقبلية الرؤية تحديد تم التخطيط األساسي، فريق إلى باإلضافة عن المؤسسات الحكومية والرسمية،

 .األهداف هذه إلى الوصول قياس تأدوا وكذلك وأولوياتها، التنموية، واألهداف "،األولوياتللتنمية " األساسية القضايا بتحديد
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مةن ثةم و ؛القيةاس لكةل هةدف أدواتمةن خةالل تحديةد المعةايير و األهةداف، هةذه تحقيةق كيفيةة اللجان المتخصصة أعضاء وحدد

 .المرجوة األهداف إلى الوصول خاللها من والمشاريع التنموية التي سوف يتم اقتراح البرامج

 تنفيةذه، والميزانيةة ومكةان المشةروع، اسةم البرنةامج واسةمذلك  ومكوناته؛ وشملنامج لكل بر مبدئي وصف تقديم تم ذلك، وبعد

 .عليها التغلب وطرق تنفيذه، أمام والمعوقات المقترحة، والتنفيذ التمويل وجهة التقديرية،

قائمةة  بمراجعةة فيهةا المشةاركون قةام ثانيةة، عمةل ورشةة خةالل مةن المتخصصةة الفنيةة اللجةان علةى النتةائج هةذه وعرضةت

 .النهائي بشكلها صياغتها تمت ثم ومن المشروعات،

 وتحديةد اإلنجةاز، لقيةاس ومؤشةرات رئيسةية معةالم وتحديةد والتقيةيم، المتابعةة وخطةة التنفيةذ، خطةة إعةداد تةم ذلةك، علةى وبناءً 

 .قفين لبلدية التنموية في الخطةالبرامج  مكونات لتنفيذ الزمنية والفترة المعنية بذلك، الجهات

 على وبناءً  الخطة، مخرجات فيه استعرضت عام اجتماع جماهيري خالل من ،قفين بلدية أهالي على الخطة هذه عرض تم قدو

 .النهائي بشكلها الخطة صياغة األهالي، تمت مالحظات

 

 قفينة عن بلدنبذة   ..

 : الجغرافي الموقع  0..

شرق خط جرينتش ما يعني وقوعها في منطقة  ° 53 شمال خط االستواء، وخط طول ° 32تقع البلدة فلكيا على دائرة عرض 

كم إلى الشمال من مدينة طولكرم، وتأخذ القرية موقعا متوسٌطا في  21ن معتدلة من الناحية المناخية. أما جغرافيا تقع بلدة قفي

ل من جميع فلسطين التاريخية بين السهل الساحلي غرباً، والمرتفعات الشرقية والوسطى شرقا، البلدة محاطة بالجبا

االتجاهات عدا جهة الغرب حيث تطل على السهل الساحلي، ويذكر إن الطبيعة الجبلية للبلدة ساهمت في انتشار زراعة 

 من أراضي البلدة حيث جودة إنتاجها المعروفة.  %75أشجار الزيتون والتي تغطي ما يقرب من 

امال مساعدا في خسارة مساحة كبيرة من أراضيها ع 0967كان لموقعها الجغرافي على حدود الرابع من حزيران عام 

 3511على أراضي البلدة مصادرا بذلك حوالي  2113لصالح بناء جدار الضم والتوسع العنصري والذي بدء العمل به عام 

 دونم. 

ية مما فاقم وتجدر اإلشارة هنا إلى إن إسرائيل منعت طيلة فترة بناء الجدار أصحاب تلك األراضي من الدخول لها بحجج أمن

من خراب أشجار الزيتون وحرقها، وفيما بعد كان دخول أصحاب تلك األراضي مرهون بتصاريَح زراعيٍة يصُعُب 

متر هوائي شرق الجدار منطقٌة ممنوٌع البناء عليها  311الحصوُل عليها. عالوة على ذلك أعلنت إسرائيل وعلى ما مسافته 

 كونها منطقة عسكرية. 

دها الجغرافية، فان البلدة محاطة بمجموعة من القرى الصغيرة فمن الشمال تحدها كل من برطعة وظهر أما بالنسبة لحدو

العبد وخربة عكابا فيما يحدها من الشرق خربة فراسين ومستعمرة حرميش، والى الجنوب تقع كل من نزلة عيسى وباقة 

 الغربية الواقعتين داخل حدود الخط األخضر.الشرقية والنزلة الغربية فيما يحدها من الغرب كل من ميسر وباقة 
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 :قفين بلدية   8..

 

م تم تحويل المجلس البلدي إلى بلدية مستحدثة بقرار من وزير الحكم المحلي  وتم تعين رئيس المجلس البلدي  1111وفي عام 

 من قبل وزارة الحكم المحلي و بالتشاور مع أهل البلد .

تنظيم تسهم في تطوير و، بوصلة ألهل البلدةعلى أن تكون زارة الحكم المحلي والمجتمع المحلي البلدية ومن خلفها و وتعمل

خاصة في البنية التحتية الالزمة ألي تطور لفترات طويلة الخدمات وشؤون المواطنين والذين لحقهم الكثير من الحرمان 

 مستقبلي.

 : 1111وحيث تشمل األقسام التالية لغاية عام 

دسة والتنظيم/ قسم الكهرباء/ قسم الجباية/ قسم المياه/ القسم المالي/ قسم الصحة/ قسم السكرتارية( ويبلغ عدد ) قسم الهن

 ( موظف موزعين على األقسام .11موظفيها )
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 الخصائص الديموغرافية ...

 

م الجهاز المركزي لإلحصاء نسمة وذلك حسب العد الفعلي لطاق 11111حوالي  1111بلغ عدد السكان في بلدة قفين لعام 

أسرة. انظر الجدول رقم  1116لإلناث يشكلون في مجموعهم حوالي  %41.1للذكور و %11.1الفلسطيني، يتوزعون ما بين 

 ( للتعرف على طبيعة الزيادة السكانية في البلدة. 1)

 8101 – 0691(: الزيادة السكانية في قفين ما بين 0الجدول رقم )

 عدد األسر عدد السكان السنة

8101  00.11  8889 

8111 2.21  0121  

0661  9181 0129 

0621 0.11  990 

0691 8111  .21  

 

 

 

 

 طبوغرافية البلدة:  4..

 

( تباينا في الطبيعة الطبوغرافية للبلدة حيث GISأظهر التحليل الطوبغرافي للبلدة باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية )

وينتشر كما  مترا 11نسوب عن مستوى سطح البحر مترا فيما بلغ اقل م 111فاع لها عن مستوى سطح البحر بلغ أعلى ارت

طبوغرافية البلدة إلى االنبساط النسبي كلما اتجهنا نحو الغرب والتي ء الشرقي من البلدة، فيما تميل يبدو من الخريطة في الجز

ل التالل المواجه والمحيطة في البلدة مجموعة من األودية التي تجري فيها مترا. ويتخل 11-11يتراوح االرتفاع فيها ما بين 

مياه اإلمطار القادمة من أودية جنين إلى الشرق من البلدة واهم تلك األودية: وادي سالم الذي يبدأ من منطقة جنين من الجهة 

ادي مدرسة البنات(، علما أن جميع هذه الشرقية ويصب في الجهة الغربية من البلدة، ووادي خلة صالح، ووادي القاق )و

األودية تتجمع وتجري في النهاية في مجرًى واحد ومن ثّم تصب في منطقة يقال لها )الجزاير(وهي بالقرب من بلدة ميسر 

 م. 1141داخل األراضي المحتلة عام 

وإعاقة حركتها  وديةمجاري تلك األ وكان للتغيرات التي أحدثتها األنشطة البشرية وخاصة البناء العمراني أثرا في تغيير

م؛ بعد هطول األمطار بغزارة  1111وإغالق بعضا من مقاطعها ما أدى إلى حدوث الفيضانات كالتي شاهدتها البلدة عام 

وبشكل مستمر والتي نجم عنها خسائر كبيرة وتغيير لطبيعة السطح وتعريض حياة السكان في المناطق المنخفضة للخطر ما 

 ة حينها وبشكل عاجل للبدء بتأهيل األودية وبناء عبارات لتفادي تلك المخاطر. دفع البلدي
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 : تشخيص المجاالت التنموية  .0

ذات الصلة على  األخرىولجان المجاالت التنموية وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والجهات  األساسيفريق التخطيط  عمل

التجمع السكاني ومن ثم العمل على دليل  بإعدادعملها  بدأتحيث  المركز؛من الجهد  أسابيعثالثة لتشخيص الوضع القائم 

 يلي:ما  إلىالتشخيص للوضع القائم  لخصلمجاالت التنموية المختلفة حيث تشخيص ا

 

  مجال البيئة والبني التحتية  1.2

 

يمكن تعريفها بصفة عامة على أنها تعتبر البنية التحتية الهياكل المنظمة لتفعيل التجمع السكاني والمجتمع ولخدمة السكان و

مجموعة من العناصر الهيكلية المترابطة التي توفر إطار عمل يدعم الهيكل الكلي للتطوير. وهي تمثل مصطلًحا هاًما للحكم 

على تنمية المنطقة وهذا المصطلح يشير في الغالب إلى الهياكل الفنية التي تدعم المجتمع ويشمل الطرق والمواصالت 

االت وموارد المياه والصرف الصحي والطاقة والكهرباء حيث يعتبر التنمية المستدامة لتحسين الظروف الحياتية واالتص

 والمجتمعية. 

وال مجال لالختالف حول حاجة البلدة لتطوير بنيتها التحتية بكل مكوناتها سالفة الذكر. والمؤثرات الواردة أدناه لكل قطاع تدلل 

كلة.  ويعد توفير بنية تحتية متكاملة لخدمة التجمع السكاني والمجتمع ككل هدفا مهما وتحقيقه سوف على ذلك وتظهر حجم المش

 ينعكس على كافة مناحي الحياة في البلدة.

هي بحالة إلعادة تأهيل ورفع كفاءة هذه القطاعات لتلبي االحتياجات األساسية  النسبي؛البلدية من التهميش  تعاني منطقةو

 يتأثر بأمور منها كل قطاعالكريم؛ خاصة وأن  متطلبات العيشيسهم في رفع المستويات المعيشية وتوفير  بماللمواطنين 

  الخاصة.يجابية وكذلك مثبطات سلبية وله احتياجاته ومحفزات إ

 

 المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية

معظم السكان مخدومون بالطرق ضمن المخطط  -

 الهيكلي

عرضه مناسب رغم حاجته إلى الشارع الرئيسي  -

 التأهيل

 وجود خزان مياه جوفي في البلدة -

 سعر كوب المياه منخفض مقارنة مع باقي المناطق -

 تغطي شبكة المياه كافة المناطق المبنية -

 تغطي شبكة الكهرباء كافة مناطق البلدة -

التضاريس إلنشاء شبكة صرف صحي  مالئمة -

 ومحطة تنقية

 يةوجود أراض زراع -

 توفر مكان لعمل محطة تنقية -

 سعر الخدمة لجمع النفايات مناسب  -

توفر مكب وطني تنقل إليه النفايات )زهرة الفنجان(  -

 وهو خارج البلدة مما يقلل التلوث

 عدم وجود نظام تصريف مياه األمطار -

عرض الطرق ليست حسب المقترح في المخطط  -

 الهيكلي

 ن قبل بعض السكانوجود اعتداءات على الطرق م -

 نظراّ لطبيعة التضاريس الجبلية تعتبر معيقا -

 ارتفاع نسبة الفاقد في الماء -

وجود مناطق مرتفعة عن مستوى الخزانات المتوفرة  -

 في البلدة

 عدم كفاءة  قدرة المصدر وشبكة الكهرباء -

 ضعف إنارة الشوارع -

 عدم وجود شبكة صرف صحي -

ن الحفر االمتصاصية وسريان التلوث البيئي الناتج ع -

 مياه المجاري في الشوارع.

 عدم توفر حاويات كافية لتغطية جميع أنحاء البلدة -

 

 أهم القضايا األساسية في هذا المجال ألولوياتوا االحتياجات

  :الطرق والمواصالت

فرض قوة القانون لتوسعة الشوارع حسب المخطط  -

  الهيكلي

مثل األرصفة، الجدران، استكمال العناصر التكميلية  -

 العبارات، ووسائل األمان.

 القضايا االيجابية :

 شبكة الطرق القائمة تغطي معظم أجزاء البلدة -

وب المياه مقارنة مع باقي انخفاض سعر ك -

 المناطق المجاورة

 تغطية شبكة الكهرباء لكافة مناطق البلدة -
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 ضرورة تأهيل الطرق -

 الحاجة إلى مجمع سفريات )كراج(. -

 :المياه

 تأهيل شبكة المياه. -

 بناء خزان مرتفع عن مستوى المنازل -

 :الطاقة والكهرباء.

 مشروع الطاقة الشمسية -

 زيادة القدرة أو إيجاد مصادر بديلة -

 نارةتأهيل شبكة الكهرباء واإل -

  :الصرف الصحي

 عمل شبكة صرف صحي -

 :النفايات الصلبة والبيئة

 زيادة عدد السيارات الناقلة للنفايات -

زيادة عدد مرات الجمع في األسبوع منعا لتراكم  -

 النفايات.

 توفير المزيد من الحاويات.  -

مالئمة التضاريس إلنشاء شبكة صرف صحي 

 ومحطة تنقية

توفر سعر خدمة  جمع النفايات الصلبة بشكل  -

 مناسب

 توفر مكب وطني تنقل إليه النفايات -

 التلوث) زهرة الفنجان( وهو خارج البلدة مما يقلل  

 القضايا السلبية :

ضعف البنية التحتية للطرق بشكل عام، وعدم  -

 تنفيذ الكثير منها حسب المخطط الهيكلي

 ضعف البنية التحتية للمياه -

ضعف البنية التحتية والمصدر في الكهرباء  -

 واإلنارة

 عدم وجود شبكة صرف صحي -

تراكم النفايات وعدم وجود حاويات جمع النفايات  -

 كافة إحياء البلدةفي 

 

 

 

 تنمية االقتصاد المحلي  مجال  0.8

تعد التنمية االقتصادية عصب الحياة للتجمعات البشرية، ونحاول هنا تشخيص واقع الجانب االقتصادي في بلدة قفين ومن 

أن المياه إال جوانبه األربعة وهي الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة. فبالرغم من توفر األراضي الزراعية الكافية و

قطاع الزراعة ضعيف جدا ويعود ذلك لعدة أسباب من أهمها عدم تفرغ الشباب للعمل في مجال الزراعة والتوجه التام نحو 

 العمل داخل الخط األخضر في قطاع اإلنشاءات كقطاع عمل رئيسي وغيره من القطاعات األخرى. 

جارة الداخلية على شكل مجموعة من المحال التجارية البسيطة ما على مستوى التجارة فان هذا القطاع يقتصر على التأ

منشأة. ويشار إلى أن نسبة ليست ببسيطة من السكان تقوم بالشراء من خارج البلدة وذلك إما  111والبالغ عددها حوالي 

ركز تجاري كبير النخفاض األسعار أو لعدم توفر كافة المستلزمات في منشآت البلدة. وفي ذات السياق تفتقر البلدة لم

رش نه قطاع ضعيف جدا وال تتوفر في البلدة سوى بعض الو. أما القطاع الصناعي فإوشامل لكافة احتياجات المواطنين

ن القطاع السياحي قطاع يمكن وصفه بالمعدوم في الوقت الذي يمكن االستثمار فيه نظرا الفنية كصناعات تحويلية. كما أ

 ايجابيا على سكان البلدة.  ذلك يمكن أن ينعكس حيثلبلدة للطبيعة الجميلة المتوفرة في ا

  

 المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية

توفر الكهرباء والمياه وخاصة المياه بأسعار  -

 .منخفضة

 توفر مساحات كبيرة من األراضي -

 توفر أصحاب رؤوس األموال. -

 البنية التحية جيدة من طرق واتصاالت -

 راعة الزيتونالطقس المعتدل المالئم لز -

 توفر المياه بأسعار زهيدة نسبيا -

 توفر األيدي العاملة الماهرة -

توفر مساحات قابلة للزراعة ولكن معظمها أراضي  -

 .توافر إعداد قليلة من العمالة الماهرة -

 السياسي واألمني. عدم االستقرار -

عدم القدرة على المنافسة إمام المنتجات اإلسرائيلية  -

 والمستوردة.

الموقع الجغرافي للبلدة وبعدها من المدينة وكونها ال  -

 تعتبر ممرا لقرى ومدن أخرى.

قلة الوعي بالقوانين ذات العالقة )قوانين الصناعة  -

 واالستثمار(.

 عدم توفر المؤسسات اإلدارية والخدماتية -



 24 

 وعريه وجبلية

 توفر الطرق الزراعية لمعظم األراضي الزراعية. -

 توفر مساحات واسعة من األراضي الحرجية. -

شاء توفر مساحات واسعة من األراضي تصلح إلن -

 المالهي وحدائق الحيوانات والمنتزهات.

 وجود ملعب رياضي. -

 

 انخفاض أسعار الخدمات األساسية كالكهرباء والمياه. -

ارتفاع عدد العاملين داخل الخط األخضر وقدرتهم  -

 المالية الجيدة.

 ارتفاع عدد السكان. -

 

 

  

 

 

 

 واالقتصادية مثل البنوك

سلب مساحات كبيرة من جدار الفصل العنصري  -

 األراضي.

عدم التنوع الزراعي إذ يعتمد المعظم على زراعة  -

 أشجار الزيتون

 انخفاض أسعار المنتجات الزراعية -

 عدم وجود دعم للمزارعين في حاالت الضرر -

 عدم توفر البرك الكافية لتجميع مياه الشتاء -

 التسويق.مشكلة  -

عدم توفر اإلرشاد الزراعي وضعف دور  -

 الجمعيات الزراعية 

 عدم وجود أماكن أثرية ومتاحف -

 عدم وجود مؤسسات خاصة لدعم هذا الجانب -

التدخالت اإلسرائيلية على األحراش في منطقة   -

 قفين

 عدم وجود المنتزهات -

 الوضع األمني واالقتصادي واالجتماعي. -

 مدينة طولكرم ومركزها التجاريبعد قفين عن  -

 االعتماد على الشراء من المدينة. -

 المنشآت التجارية الموجودة متناهية الصغر -

 وفردية

 ضعف رأس المال المستثمر حاليا -

 أهم القضايا األساسية في هذا المجال االحتياجات واألولويات

 

 الصناعة :

اهرة يدي عاملة ممركز تدريب مهني لتهيئة أ إنشاء -

 في مختلف القطاعات الصناعية

 :الزراعة

مشروع استصالح األراضي الزراعية والطرق  -

 الزراعية

تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتفعيل دور الجمعيات  -

الزراعية في الدعم والعناية وتحسين الواقع 

 الزراعي والثروة الحيوانية

 : سياحةال

 اثيةإنشاء أماكن ترفيهية لألطفال والعائالت وتر -

 التجارة:

إنشاء مركز تجاري شامل يوفر كافة احتياجات  -

 المواطنين السلعية والخدماتية

 

 القضايا االيجابية :

 توفر أصحاب رؤوس األموال في البلدة -

توفر المياه بشكل عام وألغراض الزراعة بشكل  -

 خاص بأسعار مناسبة نسبيا

 توفر الطرق الزراعية لمعظم األراضي الزراعية -

الطبيعة الجميلة وتوفر المساحات الكافية إلقامة  -

 المشاريع السياحية

ارتفاع عدد العاملين داخل الخط األخضر وقدرتهم  -

 المالية الجيدة

 توفر أصحاب رؤوس األموال في البلدة -

 القضايا السلبية :

 التوجه نحو القطاع الصناعي ضعيف -

ضعف الدعم للقطاع الزراعي، ومصادرة مساحة  -

 بيرة من األراضي الخصبة لصالح بناء الجدارك

عدم التنوع الزراعي إذ يعتمد المعظم على زراعة  -

 أشجار الزيتون.

 ضعف التوجه نحو األنشطة السياحية -

 

القطاع التجاري مقتصر في اغلبه على مؤسسات  -

 صغيرة
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 مجال التنمية االجتماعية   ..0

جال الخدمات االجتماعية حيث أن م وغيرها،ثقافة ذوي اإلعاقة والرياضة والبالتعليم والصحة والمرأة و مجالال اعنى هذي

 المجال؛ة يعكس المستوى المعيشي واالقتصادي ويعتمد تطويره على عدد ونوعية الخدمات المتوفرة في هذا في البلد

ام، على الرغم من بنية واالهتم وبشكل عام فان وضع الخدمات االجتماعية في كافة التجمعات السكانية بحاجة للتطوير

، أو بحاجة لتفعيل ومواكبة النمو السكاني وفق ما نها أحيانا تكون غير كافية لتلبية بعض االحتياجات تحتية جيدة نسبيا ولك

 هو موضح في الجدول التالي:

 المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية

 التعليم: 

 هناك مؤسسات مجتمع محلي داعمة لقطاع التعليم. -

 م البلدية لقطاع التعليمدع -

 وجود خمسة مدارس جديدة من أصل ستة مدارس -

 دعم األهالي والمجتمع للتعليم. -

عدم تأهيل مدرسة بنات قفين الثانوية ومساحتها  -

 واكتظاظ الطالبات وسوء استخدام المدرسة.

 أعداد الطالب كبيرة في بعض المدارس. -

االفتقار إلى المظالت وضيق الساحات في بعض  -

 ارسالمد

 

 الصحة: 

 توفر الخدمات الصحية اليومية -

المركز الصحي الحكومي كمبنى ملك للبلدية ويمكن  -

 تطوير البناء إذا لزم األمر

توفر الكوادر الطبية والصحية المؤهلة من أطباء   -

 فني مختبر وأخصائي أشعة وغيرهوممرضين و

وهي وزارة الصحة هي التي تدير المركز الصحي  -

خصوص الرعاية ب ما هو جديد بدورها تتابع كل 

 الصحية األولية

توفر الوعي الثقافي لدى المواطنين للمطالبة  -

 بالرعاية الصحية وتوفيرها وتحسينها

مؤهل وتابع وجود مركز طبي في بلدة قفين غير  -

م ولغاية اآلن  1111ه في سنة للجنة الزكاة وتم بناؤ

لم يتم استغالله أو تشغيله وذلك بسب وجود نزاع 

 وني على قطعة األرض القائم عليها.قان

أوقات دوام المركز الصحي خمسة أيام أسبوعيا  -

للفترة الصباحية فقط مما أدى عدم وجود خدمات 

 طبية ليلية

عدم وجود أطباء أخصائيين في البلدة للدوام بشكل  -

 كافي

 عدم وجود سيارة إسعاف تلبي الحاجة عند الطوارئ -

 خدمات مختبرعدم وجود مركز لألشعة والتصوير و -

عدم وجود مركز للوالدة وهذا يشكل خطر لبعد  -

 البلدة حوالي عشرين كيلو متر عن المدينة طولكرم

المركز الصحي الحكومي ضيق المساحة وبحاجة  -

إلى توسعة وإضافة طابق علوي ثاني لتحسين قدرته 

 وخدماته

 

 

 المرأة: 

 توفر أماكن تمثل جمعيات ونوادي نسائية -

 نسائية في البلدة.توفر كوادر  -

ارتفاع نسبة الوعي بأهمية عمل المرأة وحقها في  -

 العمل.

وجود نساء متعلمات يترأسن البرامج التعليمية  -

 والتشغيلية والثقافية واإلنتاجية  للمرأة.

 عدم فعالية جمعية نساء قفين الخيرية -

 عدم تأثيث جمعية نساء قفين الخيرية  -

 مع عدم وجود دافع معنوي من المجت -

 البلدةمركز بعد جمعية نساء قفين الخيرية عن  -

 

 

 

 



 26 

 الثقافة والشباب والرياضة: 

أهالي البلدة من وجود كفاءات رياضية واهتمام  -

 رياضةنشطة الباال

 وجود شباب متطوعين وخبراء في هذا المجال -

 مشاركة النادي في بعض المشاريع مع البلدية -

ياضية وأماكن رض واسعة إلنشاء صاالت روجود أ -

 تدريب ومالعب ومراكز ثقافية

كمالعب المدارس ساحاتاستخدام  -  

المعلب الوحيد المتوفر في البلدة غير صالح  -

 لالستخدام ويحتاج إلى تأهيل

 عدم وجود صاالت رياضية -

 عدم استغالل طاقات الكوادر المتخصصة   -

 عدم وجود مراكز ثقافية -

  

 

 

 ذوي االحتياجات الخاصة: 

عاون بين مؤسسات المجتمع المحلي واهتمام وجود ت-

 المؤسسات االعالميه

 دير مكتب اتحاد المعاقين من قفينوجود م -

وجود مخططات جاهزة ومصادق عليها من وزارة  -

الحكم المحلي / رام هللا بخصوص إنشاء مركز متقدم 

 للمعاقين.

الشراكة بين برنامج التأهيل المجتمعي والبلدية ودعم  -

 المجتمعية. األنشطة

وجود قوائم إحصائية نتيجة عمل مسح ميداني لكل  -

 البيوت

تدريب  عدم وجود مراكز متخصصة في مجال -

 المعاقين

 المتعددة وجود عدد من حاالت اإلعاقة -

 وجود صعوبة في توفير بعض االحتياجات   -

 للمعاقين عدم توفر فرص عمل تشغيلية وإنتاجية -

يع الخاصة للمعاقين عدم وجود تمويل للمشار -

 وذويهم.

 وتوفير غرفة صفية للمعاقين عدم مالئمة المدارس -

 عدم تجاوب األهالي -

 أهم القضايا األساسية في هذا المجال االحتياجات واألولويات

 التعليم: 

ثانوية حسب المواصفات بدالً البنات البناء مدرسة  -

 من المدرسة القديمة

ات قفين األساسية نإضافة غرف صفية لمدرسة ب -

 الدنيا والعليا

 دعم مجلس  التعليم المجتمعي. المساهمة في  -

 الثانويةتوسيع ساحة مدرسة ذكور قفين  -

توفير وبناء قاعات للمدارس بحيث تكون للثقافة  -

 والمسرح

 الحواسيبتطوير شبكة االنترنت وزيادة عدد  -

توفير باصات خاصة بالمدارس لبعد المدارس عن  -

 البلدةوت كثيرة في بي

 الصحة:

 القضايا االيجابية :

 دعم البلدية مؤسسات المجتمع المحلي لقطاع التعليم -

توفر الكوادر الطبية والصحية المؤهلة من أطباء  -

 ممرضين فني مختبر وأخصائي أشعة وغيره

 توفر الخدمات الصحية اليومية -

 توفر مقرات للجمعيات النسوية  -

 توفر مقر ناٍد نسوي -

واسعة إلنشاء صاالت رياضية وأماكن  وجود ارضٍ  -

 تدريب ومالعب ومراكز ثقافية

الشباب  خبراء في مجالوجود شباب متطوعين و -

 والرياضة 

 وجود تعاون بين مؤسسات المجتمع المحلي -

 : القضايا السلبية

 ضعف البنية التحتية وعدم كفاية المباني المدرسية -

ضعف مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية  -

 المقدمة

ضعف مشاركة المرأة ورعايتها في المشاريع  -

 اإلنتاجية

تية للمرافق الرياضية )الملعب ضعف البنية التح -
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 الحكوميالمركز الصحي  توسعة -

 توفير سيارة إسعاف للبلدة. -

مركز طبي على مدار اليوم للحاالت الطارئة  -

 والوالدة.

 المرأة: 

إيجاد قاعات قريبة من البلدة للندوات والجلسات  -

 النسوية وتوفير نادي رياضي

خاصة زيادة عدد الندوات من البلدية والوزارات ال -

 بالمرأة

تفعيل النادي النسوي وتوفير الموارد وتسهيل حركة  -

 الوصول إليه حيث انه بعيد عن البلدة.

 الثقافة والشباب والرياضة: 

 تأهيل الملعب                  -

 صالة رياضية متعددة األنشطة  وأدوات رياضية                -

 مراكز ثقافية لتطوير أنشطة الشباب -

 حتياجات الخاصة :ذوي اال

 توفير مكتب في البلدة. -

تبني برامج تشغيلية لبعض اإلعاقات القادرة على  -

 العمل.

توفير أدوات مساعدة لبعض المعاقين ومن هم بحاجة  -

 لها

 توفير مركز شامل متخصص بذوي اإلعاقة -

 والنادي(

عدم توفير البنية التحتية والخدمات وضعف الرعاية  -

 بذوي اإلعاقة

 

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد  0.0

إدارة الكوارث؛ األمن وفي هذا المجال بشكل رئيسي على التخطيط والتنظيم، والبناء المؤسسي للبلدية، وتم التركيز 

 لتوسع العمرانيا نتيجة  قديمةالهيكلية المخططات بعض اللتنظيم تعاني المنطقة من وجود فعلى صعيد التخطيط وا

؛ حيث أن هذا التوسع العمراني عشوائي وأدى إلى كثير من التعديات على الطرق وعلى األراضي الممتد في البلدة 

ة توسع العشوائي كإعادة هيكلهذا الالعامة مما يستوجب توسعة هذه المخططات ومعالجة المشاكل التي نجمت عن 

الطرق الواقعة داخل التوسع العشوائي وإعادة تنظيم األراضي الواقعة ضمن التوسع وإيجاد وتحديد أراضي عامة 

الستغاللها للمصلحة العامة بما يتناسب مع الزيادة السكانية وطبيعة حاجات الناس من ساحات عامة وحدائق ومناطق 

 تصنيف تجاري.

 ،نهائيةا اعتمادهةابلدية مؤخرا مخططات هيكلية تم تسليمها لوزارة الحكةم المحلةي للمضةي قةدما بةإجراءات أعدت اللقد و

 . بعد التعديالت التي اقرها مجلس التنظيم األعلى

وأما على صعيد تشخيص واقع العمل المؤسسي والذي من شأنه مسةاعدة البلديةة فةي تحديةد جوانةب القةوة والضةعف فةي 

جل وضع مقترحات ورؤية لعملية التطوير اإلداري وتعزز العمل المؤسسةي المةنظم؛ فقةد تةم تشةخيص عمل البلدية من أ
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الواقع من خالل لقاءات مع الموظفين ذوي الشأن بمستوياتهم المختلفة، وكذلك االطالع على النظام الداخلي فةي البلديةة، 

 من قبل لجنة البناء المؤسسي. 

وإنشاء وحدة معالجة  ومركز خدمات الجمهور  االهتمام بواقع مركز الدفاع المدنيولم يغفل التشخيص في هذا المجال، 

 . في البلدةعلى صعيد إقامة مركز شرطة وإبراز االحتياج  (GISالقرار )

 

 المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية

توفر جميع األقسام التي تغطي خدمات  -

 واحتياجات المجتمع المحلي

 ن جميع األقسامالتعاون االيجابي بي -

موقع البلدية في وسط البلدة مما يسهل على 

المواطن المتابعة والحصول على الخدمات بشكل 

سهل اال انه يحتاج إلى إضافة مبنى أخر لتخفيف 

 الضغط حسب االحتياج المستقبلي 

تعاون رئيس البلدية وأعضاء البلدية مع  -

الموظفين مما ينعكس إيجابا على األداء 

 والمواطنين

خدمات البلدية مستمرة ليالّ نهاراّ وخاصة  -

إزالة النفايات وإصالح األعطال في شبكتي 

 الكهرباء والمياه وفي الحاالت الطارئة 

يوجد تأخير نسبي في اإلجراءات  -

 واالنجازات اإلدارية لطلبات المواطنين 

الحاجة إلي جهد كبير لتنسيق وتكثيف الجهود  -

 اإلدارية

 خدمات الجمهور البلدية تفتقر إلى مركز -

 

 

 أهم القضايا األساسية في هذا المجال ألولوياتوا االحتياجات

دعم قسم التخطيط والبناء في البلدية بوحدة دعم  -

 ( GISالقرار )

دعم الكادر في الموارد البشرية واإلدارية بما فيه  -

 مدير إداري مساعد لرئيس البلدية وأمين مستودع

المجتمع المحلي تشكيل لجنة استشارية من  -

 لمساندة أدارة البلدية في شؤون المجتمع

 القضايا االيجابية :

توفر جميع األقسام التي تغطي خدمات  -

 واحتياجات المجتمع المحلي 

 التعاون االيجابي بين جميع األقسام -

 القضايا السلبية :

حاجة البلدية لتطوير نظامها اإلداري  -

 والتخطيطي
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 التنموي اإلطار  .1

 التنموية ةالرؤي  1.0

 

ومتميزة بانتماء  ،وبنية تحتية متطورة ،ذات بنية مجتمعية متماسكة ،حو قفين مزدهرة اقتصاديان" 

 "أبنائها

 

 التنموية ومكوناتها ومؤشرات القياس برامجالواألهداف التنموية و القضايا  1.8

المجتمعية الملحة والتي أكد المجتمع  على تحقيق األهداف التنموية التي تم وضعها من أجل معالجة القضايا حرصا

المحلي على أنها األولويات التي يجب معالجتها، ومن خالل اللجان المشكلة من المجتمع المحلي؛ وهي لجان مجاالت 

ومؤشرات قياس األداء لها بما يحقق األهداف  )المشاريع(التنموية المجتمعية؛ فقد تم تحديد البرامج التنموية ومكوناتها 

موية والتي تعبر بدورها عن رغبة المجتمع المحلي في معالجة القضايا ذات األولوية وذات االهتمام المشترك التن

 قفين. لسكان منطقة بلدية 

( في الخطة؛ فيما يلخص الجدول التالي 1.1)في الملحق رقم  )المشاريع(البرامج  الكامل لمكوناتوقد أدرج التوصيف 

 :ومكوناتها التنموية المقترحةالبرامج ذات األولوية والمجاالت التنموية والقضايا 

المجال 

 التنموي
 األهداف القضايا

ية
حت
لت
 ا
ى
بن
ال
و
ة 
يئ
لب
ا

 

ضعف البنية التحتية لشبكة الطرق 

والمواصالت العامة و شبكة تصريف المياه 

 وشبكة الصرف الصحي

 تحسين اإليصالية للمناطق المختلفة -

 وير نظام المرور في البلدةتنظيم قطاع المواصالت العامة وتط -

 تحسين مستوى تصريف مياه األمطار -

 تحسن الوضع البيئي والحد من التلوث -

تخفيف العبء على المواطنين نتيجة عدم وجود نظام للصرف  -

 الصحي

ضعف البنية التحتية لشبكة الكهرباء وعدم 

 توفر مصادر طاقة بديلة

 لشبكةتحسين مستوى القدرة الكهربائية وتطوير كفاءة ا -

 تطوير مصادر بديلة ومستدامة للطاقة -

ي
حل
لم
 ا
اد
ص
قت
ال
 ا
ية
نم
 ت
ل
جا
م

 

ضعف البنية التحتية للقطاع الزراعي 

 اإلنتاجيةومحدودية االهتمام بالقطاعات 

 والتصنيع الزراعي

 تحسين إنتاجية القطاع الزراعي وتطوير قدرات المزارعين -

 تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي  -

 

ضعف البنية التحتية المحفزة للقطاع 

 السياحي والترويج لألنشطة السياحية

تحسين ورفع مستوى السياحة والتراث والترويج السياحي  -

 البيئي في بلدة قفين

 تحسين وضع المرافق السياحية -
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المجال 

 التنموي
 األهداف القضايا

 تطوير القدرات والكفاءات المتعلقة بالقطاع السياحي-

ية
ع
ما
جت
ال
 ا
ية
نم
لت
 ا
ل
جا
م

 

التحتية للخدمات  ضعف مستوى البنية

 الصحية والتعليمية

 رفع مستوى الخدمات الصحية  -

 تحسين وتطوير البنية التحتية للمرافق التعليمية -

ضعف البنية التحتية لالحتياجات االجتماعية 

 والشبابية وذوي اإلعاقة

 زيادة كفاءة المرافق الرياضية والشبابية والنسوية -

 ي اإلعاقةتحسين الخدمات المقدمة لألشخاص من ذو -

يد
ش
لر
 ا
كم
ح
ال
و
ة 
ار
إلد
 ا
ال
ج
م

 

ضعف مستويات الجاهزية واالستعداد 

لحاالت الطوارئ وتوفير متطلبات األمن 

 والسالمة

 تحسين الجاهزية وزيادة القدرة على مواجهة حاالت الطوارئ  -

 تحسين مستوى األمان وتعزيز السلم المجتمعي في البلدة -

 البلديةضعف األداء اإلداري والبرمجي في 
رفع مستوى األداء وتطوير قدرات البلدية وكفاءة الموارد  -

 البشرية
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 البرامج ومكوناتها/المشاريع التنموية .9

 

 المكونات البرامج األهداف القضايا المجال التنموي

ا
ية
حت
لت
 ا
ى
بن
ال
و
ة 
يئ
لب

 

ضعف البنية التحتية لشبكة 

الطرق والمواصالت 

العامة وشبكة تصريف 

 الصحيالمياه والصرف 

 تحسين اإليصالية للمناطق المختلفة -

شق وإعادة تأهيل  -

 الطرق الداخلية 

 وتعبيدهاشق طرق داخلية  -

 كم(1)

إعادة تأهيل طرق داخلية  -

 كم( 11) قائمة

شق وإعادة تأهيل  -

 الطرق الرابطة

 كم(1شق طرق رابطة جديدة ) -

إعادة تأهيل طرق رابطة  -

 كم( 1) قائمة

لمواصالت العامة وتطوير تنظيم قطاع ا -

 نظام المرور في البلدة

تطوير خدمات  -

المواصالت العامة 

 والمرور في البلدة

إنشاء مجمع للمواصالت  -

 العامة 

إعداد خطة إدارة وتنظيم  -

 المرور

 تحسين مستوى تصريف مياه األمطار -

تحسين خدمات تصريف  -

 مياه األمطار

إنشاء نظام تصريف مياه  -

 األمطار

 تحسين الوضع البيئي والحد من التلوث -

تخفيف العبء على المواطنين نتيجة عدم  -

 وجود نظام للصرف الصحي

 

تطوير نظام الصرف  -

 الصحي في البلدة

إنشاء نظام للصرف  -

 الصحي/المرحلة األولى

ضعف البنية التحتية لشبكة 

الكهرباء وعدم توفر 

 مصادر طاقة بديلة

ربائية تحسين مستوى القدرة الكه -

 وتطوير كفاءة الشبكة

 تطوير مصادر بديلة ومستدامة للطاقة -

 

 تطوير قطاع الكهرباء -

تحسين وتوفير مصادر  -

 كهرباء بديلة 

تأهيل الشبكة ورفع القدرة  -

 الكهربائية

 إنشاء مشروع الطاقة الشمسية -
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 المكونات البرامج األهداف القضايا المجال التنموي

ي
حل

لم
 ا
اد

ص
قت

ال
 ا
ية

نم
 ت
ل

جا
م

 

ضعف البنية التحتية 

للقطاع الزراعي ومحدودية 

م بالقطاعات االهتما

اإلنتاجية والتصنيع 

 الزراعي

 تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي -

تحسين إنتاجية القطاع الزراعي وتطوير  -

 قدرات المزارعين

 

 تطوير القطاع الزراعي -

 

 تأهيل األراضي خلف الجدار -

 شق وتأهيل طرق زراعية -

تأهيل وتجهيز مبنى لإلرشاد  -

 الزراعي

ة المباشرة باألنشطة ذات الصل -

 بالتصنيع الزراعي

إنشاء مصنع سماد عضوي،  -

مزرعة لتربية النحل، مزرعة 

 لتربية األغنام

 دراسات جدوى اقتصادية -

ضعف البنية التحتية 

المحفزة للقطاع السياحي 

والترويج لألنشطة 

 السياحية

 تحسين وضع المرافق السياحية -

تحسين ورفع مستوى السياحة والتراث  -

 بيئي  في بلدة قفين والترويج السياحي ال

 

تطوير القدرات والكفاءات المتعلقة  -

 بالقطاع السياحي

 

 تطوير القطاع السياحي -

 

 تأهيل المرافق السياحية  -

صيانة وترميم المباني القديمة  -

 للحفاظ على التراث العمراني

عقد مهرجان سنوي للزيتون  -

 والمنتجات المحلية أخرى

 استغالل أحراش البلدية سياحيا -

ات تدريبية لتأهيل عقد دور -

مرشدين وعاملين في مجال 

السياحة واستقطاب أشخاص 

ذو خبرة عالية للمساهمة في 

 اإلرشاد السياحي
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 المكونات البرامج األهداف القضايا المجال التنموي

ية
ع
ما
جت
ال
 ا
ية
نم
لت
ا

 

ضعف مستوى البنية 

التحتية للخدمات الصحية 

 والتعليمية

 إنشاء مركز توليد وطوارئ - تحسين الوضع الصحي - رفع مستوى الخدمات الصحية -

وير البنية التحتية للمرافق تحسين وتط -

 التعليمية

 تطوير قطاع التعليم -

تعزيز مستوى الكادر  -

 التعليمي

تأهيل البنية التحتية لمدرسة  -

 البنات الثانوية

 إضافة غرف صفية -

 توفير وتطوير الكادر التعليمي -

ضعف البنية التحتية 

لالحتياجات االجتماعية 

 والشبابية وذوي اإلعاقة

ق الرياضية والشبابية زيادة كفاءة المراف -

 النسويةو

تطوير المرافق  -

واألنشطة الرياضية 

 والشبابية والنسوية

 تأهيل الملعب الرياضي  -

مشروع تطوير ودعم النادي  -

 الرياضي

تفعيل ودعم دور المراكز  -

 النسوية في البلدة 

 

 

تحسين الخدمات المقدمة لألشخاص من  -

 ذوي اإلعاقة

تطوير وعدم األشخاص  -

 ةذوي اإلعاق

 

برامج الدعم لذوي  تقديم -

 اإلعاقة

 

يد
ش
لر
 ا
كم
ح
ال
و
ة 
ار
إلد
ا

 

ضعف مستويات الجاهزية 

واالستعداد لحاالت 

الطوارئ وتوفير متطلبات 

 األمن والسالمة

تحسين الجاهزية وزيادة القدرة على  -

 مواجهة حاالت الطوارئ

تطوير قدرات وكوادر  -

البلدية على مواجهة 

 الكوارث

 دني إنشاء مركز للدفاع الم -

تدريب وتأهيل العاملين ضمن  -

 مركز الدفاع المدني

تحسين مستوى األمان وتعزيز السلم  -

 المجتمعي في البلدة 

تعزيز ورفع مستوى  -

 األمن
 إنشاء مركز شرطة -

ضعف األداء اإلداري 

 والبرمجي في البلدية
رفع مستوى األداء وتطوير قدرات  -

 البلدية وكفاءة الموارد البشرية

وقدرات  تطوير أداء -

 البلدية

 إنشاء مركز لخدمات الجمهور -

 إعادة هيكلة البلدية -

 تطوير األداء المهني -
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 طة التنفيذ الرباعية والسنوية والمتابعة والتقييم خ .1

 خطة التنفيذ الرباعية  1.0

 

ي
مو
تن
 ال
ل
جا
لم
ا

 

 اسم البرنامج

ج
ام
رن
لب
 ا
قم
ر

 

 

اسم مكون 

البرنامج/ 

 المشروع

ع
رو
ش
لم
/ا
ج
ام
رن
لب
 ا
ن
كو
 م
قم
ر

 

التكلفة 

التقديرية 

X 

0111$ 

 التنفيذ لالعوامخطة 

 8180-8102من  
تصنيف مكون 

البرنامج/المشروع حسب توفر 

 التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ

 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط 

 الصرف السنوي
الهيئة 

 المحلية

غير الهيئة 

 يكالمحلية/الشر
 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية

 متمني محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية األولى

م 
س
لق
 ا
دد
ح

ي
عن
لم
ا

هة 
ج
 ال
سم
ا

 

ها
ور
د

د  
بن
د 
حد

نة
از
مو
ال

 

ة 
يم
ق

مة
ه
سا
لم
ا

هة 
ج
ال
د 
حد

 

ة 
يم
ق

مة
ه
سا
لم
ا

 

ية
حت
لت
 ا
ية
بن
وال
ة 
يئ
لب
 ا
ال
ج
م

 

شق وإعادة 

تأهيل الطرق 

E الداخلية
I\

0
1

 

 طرق داخلية شق

  وتعبيدها

E
I\

0
1

\0
1

 

211 

1 175 177 173 028 .11  

 

 الهندسة

الحكم 
 المحلي

 111 التطويرية فني

صندوق 

إقراض 

وتطوير 

 البلديات 

111 

      81. 
وزارة 

 المالية
111 

إعادة تأهيل 

طرق داخلية 

 قائمة 

E
I\

0
1

\0
2

 

 

111 

 

 الهندسة   11    11

 

 

كم الح
 المحلي
 

   11 التشغيلية فني

      011 
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برنامج شق 

وإعادة تأهيل 

الطرق 

 الرابطة

E
I/

0
2

 

شق طرق رابطة 

 جديدة 

E
I\

0
2

\0
1

 

 الهندسة 061       061
الحكم 
 المحلي

 فني
 

 

   

إعادة تأهيل 

طرق رابطة 

  قائمة

E
I\

0
2

\0
2

 

 

008 

  

 81 01 01 11   
 الهندسة

 

 

الحكم 
 يالمحل

   11 التطويرية فني

      .68 

تطوير 

خدمات 

المواصالت 

العامة 

والمرور في 

 البلدة

E
I/

0
3

 

إنشاء مجمع 

للمواصالت 

E العامة
I\

0
3

\0
1

 

 الهندسة   801  215 2  217
الحكم 
 المحلي

   111 التشغيلية فني

اعداد خطة ادارة 

 وتنظيم المرور

E
I\

0
3

\0
2

 

 الهندسة 002       002

وزارة النقل 
و 

 لمواصالتا
     فني

تحسين 

خدمات 

تصريف مياه 

 األمطار

E
I/

0
4

 

اعداد مخططات 

لمشروع 

تصريف مياه 

E األمطار
I\

0
4

/1
 

01.1 

81 
 

 
  81   

 الهندسة
الحكم 
 المحلي

 التطويرية فني

 

11 

 

 

  

      0112 

تطوير نظام 

الصرف 

الصحي في 

 البلدة

E
I/

0
5

 

إنشاء نظام 

للصرف 

الصحي/المرحلة 

E األولى
I/

0
5

/0
1

 

11       11 
قسم 

 الصحة

مكاتب 
 استشارية

     فني
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تطوير قطاع 

 الكهرباء

E
I/

0
6

 

تأهيل الشبكة 

ورفع القدرة 

 الكهربائية

E
I/

0
6

/0
1

 

 

080 

 

 

1 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

98  

قسم  

 الكهرباء

 

 

سلطة 
 الطاقة
 

 فني

 
   61 التطويرية

.98 

تحسين 

وتوفير 

مصادر 

 كهرباء بديلة

E
I/

0
7

 

إنشاء مشروع 

 الطاقة الشمسية

E
I/

0
7

/0
1

 

881 

  10  
 

 
قسم   10

 الكهرباء

 

سلطة 
 الطاقة

 فني

 
   11 التطويرية

      215 

 11.   162   22.. 91. 122 188 474 197 26 9..0 المجموع الجزئي

ل 
جا
م

ي
حل
لم
 ا
اد
ص
قت
ال
ا

 

تطوير 

القطاع 

E الزراعي
C

\0
1

 

تأهيل األراضي 

 خلف الجدار

E
C

\0
1

\0
1

 

223.5 

 ..1    ..1  

 الهندسة

الحكم 
 المحلي

االرتباط 
 المدني

   1.1 التطويرية فني

      220 

شق وتأهيل 

 طرق زراعية

E
C

\0
1

\0
2

 

221 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

221 

 

 الهندسة

 

وزارة 
الزراعة 
والحكم 
 المحلي 
 

 يفن

 
    

تأهيل وتجهيز 

مبنى لإلرشاد 

 الزراعي

E
C

\0
1

\0
3

 

161 

 1 1 9  09  
الهندسة و 

العالقات 

 العامة

وزارة 
 الزراعة

   16 التطويرية فني

      145 



 37 

إنشاء مصنع 

سماد عضوي، 

مزرعة لتربية 

النحل، مزرعة 

 لتربية األغنام

E
C

/0
1

/0
5

 

111       111 

قسم 

العالقات 

 العامة

وزارة 
المالية 
ووزارة 
 االقتصاد

     فني

دراسات جدوى 

 اقتصادية

E
C

\0
1

\0
6

 

1       1 
مكاتب 

 استشارية

وزارة 
الزراعة 
 واالقتصاد

     فني

تطوير 

القطاع 

E السياحي
C

/0
2

 

تأهيل المرافق 

 السياحية

E
C

/0
2

/1
 

819       206 

العالقات 

 العامة

 الهندسة

وزارة 
 السياحة

الحكم 
 محليال

 فني

 
    

صيانة وترميم 

المباني القديمة 

للحفاظ على 

E التراث العمراني
C

/0
2

/2
 

 الهندسة   01   01  01

وزارة 
السياحة 
واآلثار 
والحكم 
 المحلي

   11 التطويرية فني

عقد مهرجان 

سنوي للزيتون 

والمنتجات 

E المحلية أخرى
C

/0
2

/3
 

8  8    8  
العالقات 

 العامة

وزارة 
 حةالسيا

اد
ش

ر
ال

وا
م 

ظي
تن
ال

 

   1 التطويرية
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استغالل أحراش 

 البلدية سياحيا

E
C

/0
2

/4
 

 الهندسة 861       861

الحكم 
المحلي 
وزارة 

السياحة 
 واألثار

     فني

عقدددددددددددددددد دورات 

تدريبيددددة لتأهيددددل 

مرشددددددددددددددددددددددددين 

وعددددددداملين فدددددددي 

مجددددال السدددددياحة 

واسدددددددددددددددددتقطاب 

أشددددددددددددددخا  ذو 

خبددددددددرة عاليددددددددة 

للمسددددداهمة فدددددي 

 اإلرشاد السياحي

E
C

/0
2

/5
 

01  01    01  
العالقات 

 العامة

وزارة 
السياحة 
ي  واآلثار

ر
دا

إ
 

 

 

 

وزارة 

السياحة 

 واآلثار

11 

 .0  31.5  52.5 31.5 .0 6 5 5.52 0 524452 المجموع الجزئي

ية
ع
ما
جت
ال
 ا
ية
نم
لت
 ا
ال
ج
م

 

تحسين 

الوضع 

S الصحي
O

\0
1

 

إنشاء مركز 

 توليد وطوارئ

S
O

/0
1

\1
 

111   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

م قس

 الهندسة 

 

وزارة 
 الصحة
والحكم 
 المحلي

     فني

تطوير قطاع 

 التعليم

S
O

\0
2

 

تأهيل البنية 

التحتية لمدرسة 

 البنات الثانوية

S
O

/0
2

/1
 

400       411 
قسم 

 الهندسة

وزارة 
التربية 
والتعليم 
والحكم 
 المحلي

     فني 
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إضافة غرف 

 صفية

S
O

/0
2

\2
 

180       
 

111 

قسم 

 الهندسة

 وزارة
التربية 
والتعليم 
والحكم 
 المحلي

     فني

تعزيز 

مستوى 

الكادر 

 التعليمي

S
O

\0
3

 

توفير وتطوير 

الكادر التعليمي 

ودعم لجنة 

 يالتعليم المجتمع

 وزيادة الوعي

S
O

/0
3

/1
 

4 
 

 
1 1 1 4   

مجلس 

 عليمالت

 
وزارة 
التربية 
 والتعليم

 

 
ي

ر
دا

إ
 

   4 التشغيلية

 

44 

 

      44 
مجلس 

 يم التعل

وزارة 
التربية 
ي والتعليم

ر
دا

إ
 

    

تطوير 

المرافق 

واألنشطة 

الرياضية 

والشبابية 

 والنسوية

S
O

\0
4

 

تأهيل الملعب 

 الرياضي

S
O

/0
4

/1
 

111 90 90  

 

 

 

 

 الهندسة   180

وزارة 
الشباب 
 والرياضة

 فني
صيانة 

 الملعب
11 

االتحاد 

 األسيوي
161 

مشروع تطوير 

ودعم النادي 

 الرياضي

S
O

/0
4

/2
 

1 

 
      8 

العالقات 

 ألعامه

وزارة 
الشباب 
ي والرياضة

ر
دا

إ
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تفعيل ودعم دور 

المراكز النسوية 

 في البلدة

S
O

/0
4

/3
 

11 

 

 

 11    10  

 الهندسة

العالقات 

 العامة

الشؤون 
   11 التشغيلية فني االجتماعية

      1 
العالقات 

 العامة

الشؤون 
ي االجتماعية

فن
 

    

 دعمر وتطوي

األشخا  

S ذوي اإلعاقة
O

\0
5

 

تقديم برامج 

الدعم لذوي 

 اإلعاقة

S
O

/0
5

/1
 

11 4 16 1   11  

التأهيل 

 التربوي

 الصحة

العالقات 

 العامة

الشؤون 
 االجتماعية

اتحاد 
 المعاقين

ي 
ر
دا

إ
 

 1 التطويرية

الشؤون 

 االجتماعية

المؤسسات 

 األهلية

11 

 179   45   100 53 184 0 1 001 44 0.55 المجموع الجزئي

يد
ش
لر
 ا
كم
ح
ال
 و
رة
دا
إل
ا

 

تطوير قدرات 

وكوادر 

البلدية على 

مواجهة 

 الكوارث

G
O

\0
1

 

إنشاء مركز 

 للدفاع المدني

G
O

/0
1

/1
 

111       111 
إدارة 

 البلدية

الدفاع 

 المدني 

ي
ر
دا

وأ
ي 

فن
 

    

تدريب وتأهيل 

العاملين ضمن 

مركز الدفاع 

G المدني
O

/0
1

/2
 

11       11 
إدارة 

 لبلديةا

الدفاع 

 المدني

ي
ر
دا

وأ
ي 

فن
 

    

تعزيز ورفع 

مستوى 

G األمن
O

/0
2

 

إنشاء مركز 

 شرطة

G
O

/0
2

 

111       111 
إدارة 

 البلدية

وزارة 

 الداخلية

ي
ر
دا

وأ
ي 

فن
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تطوير أداء 

وقدرات 

G البلدية
O

/0
3

 

إنشاء مركز 

لخدمات 

 الجمهور

G
O

/0
3

/1
 

161       161 

قسم 

/ يةالجبا

 الهندسة 

 صندوق

تطوير 

وإقراض 

ل البلديات
وي

تم
 

    

إعداد هيكلة 

 البلدية

G
O

/0
3

/2
 

11       11 
إدارة 

 البلدية

الحكم 

 المحلي

ي
ر
دا

إ
 

    

تطوير األداء 

 المهني

G
O

/0
3

/3
 

11       11 

إدارة 

 البلدية

 الهندسة

الحكم 

 المحلي
ي

ر
دا

/إ
ي 

فن
 

    

 1  1  545 0 0 0 0 0 0 545 المجموع الجزئي

 254  53052     7247 45152 315 042 413 54252 015 1210.5 دوالر أمريكي –وع الكلي )محتمل + مضمون( المجم

            7243 دوالر أمريكي -( متنماةالمجموع الكلي )

 -المجموع الكلي للخطة التنموية )محتمل + مضمون+ متمني( 

 دوالر  أمريكي
142352            
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 فيذ السنويةخطة التن مصفوفة 1.8

مه
وق
 ر
ج
ام
رن
لب
 ا
سم
ا

 

 

 

اسم مكون  

البرنامج/ 

 المشروع

ع
رو
ش
لم
/ا
ج
ام
رن
ال
ن 
كو
 م
قم
ر

 

 

 

التكلفة 

التقديرية 

X 

0111$ 

 الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 8102خطة العام  

تحضيرات الزمة 

للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ مقترحات / 

بنود مرجعية/ 

 وثائق عطاء(*

 الصرف الربع سنوي
الهيئة 

 المحلية

غير الهيئة 

 المحلية/الشريك
 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 

 األول

الربع 

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

 

حدد القسم 

 المعني

 دورها حدد الجهة
حدد بند 

 الموازنة

قيمة 

 المساهمة
 حدد الجهة

قيمة 

 المساهمة

ه
تأ
ة 
اد
ع
وإ
ق 
ش

ق 
طر
ال
ل 
ي ية
خل
دا
ال

 

E
1

/0
1

 

شق طرق داخلية 

 كم(01) وتعبيدها
E1/01/1 1  . 0 

 

 

 

 الهندسة
الحكم 

 المحلي
   فني

صندوق 

تطوير 

وإقراض 

 البلديات

1 
مخططات ووثائق 

 عطاء

اعادة تاهيل طرق 

 01داخلية قائمة)

 كم(

E1/01/2 11  01 01 81 الهندسة 
الحكم 

 المحلي
   11 التشغيلية فني

ثائق مخططات وو

 عطاء

ف 
ري
ص
 ت
ت
ما
خد
ن 
سي
ح
ت

ار
ط
ألم
 ا
اه
مي

 

E
1

/0
4

 

اعداد مخططات 

لمشروع تصريف 

 مياه األمطار

E1/04/1 81  01 01  الهندسة 
الحكم 

 المحلي
 8 التطويرية فني

صندوق 

تطوير 

وإقراض 

 البلديات

81 
مخططات ووثائق 

 عطاء

ع 
طا
 ق
ير
طو
ت

ء 
با
هر
لك
ا

 

E
1

/0
6

 

تأهيل الشبكة 

ورفع 

القدرةالكهربائية 

)شراء رافعة 

 صيانة التمديدات(

E1/06/1 1  1   الكهرباء 
سلطة 

 الطاقة
   1 التطويرية فني

وثائق عطاء 

 وإدراج عروض
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مه
وق
 ر
ج
ام
رن
لب
 ا
سم
ا

 

 

 

اسم مكون  

البرنامج/ 

 المشروع

ع
رو
ش
لم
/ا
ج
ام
رن
ال
ن 
كو
 م
قم
ر

 

 

 

التكلفة 

التقديرية 

X 

0111$ 

 الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 8102خطة العام  

تحضيرات الزمة 

للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ مقترحات / 

بنود مرجعية/ 

 وثائق عطاء(*

 الصرف الربع سنوي
الهيئة 

 المحلية

غير الهيئة 

 المحلية/الشريك
 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 

 األول

الربع 

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

 

حدد القسم 

 المعني

 دورها حدد الجهة
حدد بند 

 الموازنة

قيمة 

 المساهمة
 حدد الجهة

قيمة 

 المساهمة

ة 
ط
ش
ألن
وا
ق 
اف
مر
ال
ر 
وي
ط
ت

ية
سو
لن
وا
ة 
بي
با
ش
وال
ة 
ضي
يا
لر
ا

 

S
O

/0
4

 

تأهيل الملعب 

 الرياضي
SO/04/1 90  90 

 

 
 الهندسة 

وزارة 

الشباب 

 والرياضة

 81 التطويرية مالي وفني
اتحاد كرة 

 القدم
11  

و
ر 
وي
ط
ت

عم
د

 
  
خا
ش
أل
ا

قة
عا
إل
 ا
ي
ذو

 

S
O

/0
5

 

تقديم برامج 

الدعم لذوي 

 اإلعاقة

SO/05/1 0 0 0 0 0 قسم الصحة 
االغاثة 

 الطبية
 فني

رواتب 

 وأجور
0    

 

  018   20     80 1. 0.0 0 .02 8102مجموع اإلنفاق الكلي للعام 
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 مصفوفة خطة المتابعة والتقييم  ..1

 

 نامجالبر

مكونات 

البرنامج/المشاريع 

 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة الحالية 

 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 

مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة المسئولة عن 

 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 مجال البيئة والبنى التحتية 

واعادة تأهيل شق  -

 الطرق الداخلية

شق طرق داخلية  -

  وتعبيدها

اعادة تاهيل طرق  -

  داخلية قائمة

  29  28 26 11 11  طول الطرق الداخلية المؤهلة

قسم 

الهندسة / 

 البلدية

طول 

الطرق 

 المعبدة

 قسم الهندسة

برنامج شق واعادة 

تأهيل الطرق 

 الرابطة

إعادة تأهيل  -

طرق رابطة 

 قائمة 

 %11 %11 %11 %11 %11 سبة الطرق الجيدةن

قسم 

الهندسة / 

 البلدية

نسبة الطرق 

 الجيدة
 قسم الهندسة

تطوير خدمات  -

المواصالت 

العامة والمرور 

 في البلدة

 إنشاء مجمع -

 للمواصالت العامة

 

 البلدية عدد البلدية 1 1 1 1 1 وجود مجمع بخدماته المختلفة

 البلدية عدد البلدية 1 1 1 1 1 وجود مقاعد انتظار

تحسين خدمات  -

تصريف مياه 

 األمطار

اعداد مخططات  -

لمشروع تصريف 

 مياه األمطار 

 قسم الهندسة نسبة البلدية %111 %11 %11 %11 (%11) وجود نظام تصريف مياه

 البلدية %1 %11 %11 %11 (%11) تجمع المياه في شوارع البلدة
نسبة تجمع 

 المياه
 قسم الهندسة

 قسم الهندسة نسبة البلدية %1 %11 %11 %11 (%11) تأثير المياه على اإلسفلت
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 نامجالبر

مكونات 

البرنامج/المشاريع 

 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة الحالية 

 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 

مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة المسئولة عن 

 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

تطوير قطاع  -

 الكهرباء

تحسين وتوفير  -

مصادر كهرباء 

 بديلة

تأهيل الشبكة ورفع  -

 هربائيةالقدرة الك

-  

إنشاء مشروع  -

 الطاقة الشمسية

 111 111 11 11  11 )أمبير( قدرة الكهرباء
قسم 

 الكهرباء
 قسم الكهرباء قيمة األمبير

 11 11 11 11 11 عدد المحوالت
قسم 

 الكهرباء
 قسم الكهرباء عدد

نسبة المشاريع التي بحاجة إلى 

 كهرباء
11% 11% 11% 1% 1% 

قسم 

 الكهرباء

عدد 

يع المشار

المخدومة 

 بالكهرباء

 قسم الكهرباء

وجود رافعة صيانة التمديدات 

 الكهربائية
1 1 1 1 1 

قسم 

 الكهرباء

وجود رافعة 

لصيانة 

التمديدات 

 الكهربائية

 البلدية

قسةةةةةةةةةةةةةةةم  1 1 1 1 1 وجود مصدر طاقة بديلة في البلدة

 الكهرباء

وجةةةةةةةةةةةةةةةةود 

مصةةةةةةةةةةةةةدر 

 طاقة بديلة

 قسم الكهرباء

خدومة بالطاقة ؤسسات المعدد الم

 البديلة

سةةةةةجالت  11 11 1 1 1

 البلدية

 قسم الكهرباء عدد 

 مجال تنمية االقتصاد المحلي

 البلديةنسبة  البلدية %111 %11 %41 %11 %11نسبة األراضي المخدومة خلف تأهيل األراضي  -تطوير القطاع  -
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 نامجالبر

مكونات 

البرنامج/المشاريع 

 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة الحالية 

 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 

مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة المسئولة عن 

 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 خلف الجدار الزراعي

تأهيل وتجهيز  -

مبنى لالرشاد 

 الزراعي

 

األراضي  الجدار

 ومةالمخد

مسح األراضي الواقعة خلف 

 الجدار
 البلدية 111% 111% 111% 1 1

وجود 

مخططات 

 مساحة

 البلدية

 1 1 1 وجود شبكة مياه خلف الجدار
من  11%

 األراضي

11%  

من 

 األراضي

 البلدية

نسبة 

األراضي 

المخدومة 

 بشبكة المياه

 البلدية

نسبة األراضي الزراعية 

 المخدومة
 البلدية 111% 11% 11% 11% 11%

نسبة 

األراضي  

الزراعية 

 المخدومة

 وزارة الزراعة

عدد المستفيدين من برامج 

 التدريب واإلرشاد
 البلدية 111 111 61 11 11

عدد 

المزارعين 

المشاركين 

 بالورش

 البلدية

ندوات أو ورشات اإلرشاد 

 والتسويق الزراعي

ندوة واحدة 

 سنويا
 البلدية 11 1 4 1

د عد

 الندوات
 البلدية
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 نامجالبر

مكونات 

البرنامج/المشاريع 

 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة الحالية 

 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 

مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة المسئولة عن 

 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 البلدية 11 1 1 1 1 مراكز تسويق المنتجات الزراعية
عدد مراكز 

 التسويق
 البلدية

 البلدية 1 1 1 1 1 جمعية زراعية وإرشادية

عدد 

الجمعيات 

 الزراعية

 قسم الزراعة في البلدية

 البلدية 1 1 1 1 1 مركز إرشاد زراعي وتدريبي
وجود 

 المركز
 البلدية

القطاع  تطوير -

 السياحي

صيانة وترميم  -

المباني القديمة 

للحفاظ على 

 التراث العمراني

عقد مهرجان  -

سنوي للزيتون 

والمنتجات 

 المحلية أخرى

عقد دورات  -

تدريبية لتأهيل 

مرشدين وعاملين 

في مجال السياحة 

واستقطاب 

أشخاص ذو خبرة 

ي تحتاج عدد المباني التراثية الت

 إلى تأهيل وإعادة ترميم
 البلدية 1 1 4 1 1

عدد المباني 

التي تحتاج 

إلى تأهيل 

 وترميم

 قسم الهندسة

عدد النشاطات الترويجية 

للمنتجات المحلية ونشاطات 

 فلكلورية خاصة في البلدة

 البلدية 1 1 1 1 1

عدد 

النشاطات 

 سنويا

 البلدية

زيارات سياحية من غير سكان 

 للمرافق السياحية في البلدة البلدة
 البلدية 11 11 11 1 1

عدد 

الرحالت 

إلى 

 األحراش

 البلدية

وجود دورات ولقاءات توعية من 

شانها تأهيل كادر سياحي 
عدد  البلدية 4 1 1 1 1

اللقاءات 
البلدية والمؤسسات 
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 نامجالبر

مكونات 

البرنامج/المشاريع 

 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة الحالية 

 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 

مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة المسئولة عن 

 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

عالية للمساهمة 

في اإلرشاد 

 السياحي

كمرشدين ومستقطبين للسياح 

 بالشراكة مع المؤسسات

 الشريكة والتدريبات

 لتنمية االجتماعيةمجال ا

تطوير قطاع  -

 التعليم

تعزيز مستوى  -

 الكادر التعليمي

 

 

 

 إضافة غرف صفية -

 

توفير وتطوير  -

الكادر التعليمي 

ودعم لجنة التعليم 

وزيادة  المجتمعي

 الوعي 

عدد الطلبة في الشعبة / خاص 

لمدرسة بنات قفين الثانوية 

 واألساسية العليا

41 41 41 41 
16 

 طالب

مدراء 

 رسالمدا

عدد 

الطالب في 

 الشعبة

 البلدية

 ممتاز ممتاز ممتاز جيد جيد نسبة دعم المجتمع المحلي للتعليم

مجلس 

التعليم 

 المجتمعي

دعم  درجة

 المجتمع
 المجلس المجتمعي

 البلدية %11 %11 %11 %11 %11 الشكاوي حول قضايا التعليم
نسبة 

 الشكاوي
 البلدية

 %1 %1 %1 %1 %1 التسرب من المدارس

البلدية 

وسجالت 

التربية 

 والتعليم

نسبة 

الطالب 

 المتسربين

 البلدية

المراقبة على تحصيل الطلبة 

 وتحفيزهم
 عالية عالية عالية متدنية متدنية

المجلس 

 المجتمعي

مدراء  تقييم

المدارس 

من زيارات 

 المجلس المجتمعي
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 نامجالبر

مكونات 

البرنامج/المشاريع 

 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة الحالية 

 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 

مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة المسئولة عن 

 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 األهالي

تطوير المرافق  -

واألنشطة 

الرياضية 

والشبابية 

 ويةوالنس

تأهيل الملعب  -

 الرياضي 

 

تفعيل ودعم دور  -

المراكز النسوية في 

 البلدة 

 غير مؤهل حالة المعلب

مؤهل 

بشكل 

 كامل

مؤهل 

بشكل 

 كامل

مؤهل 

بشكل 

 كامل

مؤهل 

بشكل 

 كامل

 البلدية
وصف حالة 

 الملعب
 نادي قفين الرياضي

 عدد األنشطة في المعلب

 )نشاط يومي في كل السنوات(
 نادي قفين الرياضي عدد لديةالب 1 1 1 1 1

 أنشطة التدريب

 (نشاط اسبوعيا في كل السنوات)
1 1 1 1 1 

البلدية 

ونادي 

قفين 

 الرياضي

 قفين الرياضي نادي عدد

 حالة المركز النسوي
يحتاج إلى 

 تفعيل وتأثيث

يحتاج 

إلى 

تفعيل 

 وتأثيث

مؤهل 

 ومؤثث

مؤهل 

 ومؤثث

مؤهل 

 ومؤثث
 ة المركزإدار مؤثث أم ال البلدية

 برامج وأنشطة خاصة لألطفال

 )سنويا(
 البلدية 6 6 6 1  1

عدد أنشطة 

 األطفال
 البلدية

تطوير وعدم  -

األشخاص ذوي 

 االعاقة

برامج الدعم  تقديم -

 لذوي اإلعاقة

عدد األنشطة لذوي االحتياجات 

 )سنويا( الخاصة
 البلدية 1 1 1 1 1

عدد 

 األنشطة

العالقات العامة للبلدية 

ة نساء قفين وجمعي

 الخيرية
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 نامجالبر

مكونات 

البرنامج/المشاريع 

 المنجزة

 مؤشرات القياس
القيمة الحالية 

 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 

مصدر  الخطة

 المعلومات
 أداة القياس

الجهة المسئولة عن 

 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

دورات تدريبية ومهنية خاصة 

 لذوي االحتياجات الخاصة

 )سنويا( 

 البلدية 1 1 1 1  1
عدد 

 الدورات
 البلدية

عدد الزيارات لذوي االحتياجات 

 )سنويا( الخاصة
 البلدية 1 1 1 1 1

عدد 

 الزيارات

البلدية والتأهيل 

 التربوي

تياجات توفير المستلزمات واالح

 ذوي االحتياجات الخاصةل
 البلدية 11% 11% 11% 1 1

نسبة 

المستلزمات 

 المتوفرة

 البلدية
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 المالحق .2

 أوصاف مكونات البرامج )مشاريع السنة األولى( 1.2

 ملخص مكون برنامج/ مشروع

 اسم  مكون البرنامج/المشروع:

  وتعبيدها شق طرق داخلية

 هيل الطرق الداخليةشق وإعادة تأ البرنامج: EI\01\01 لرقم:ا

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

 وبسبب المشاكل الناتجة عن . س حياة المواطن بشكل يومي ومباشرقضيه تنموية مهمة تم يعالج هذا المشروع

ن عالمشروع عبارة عن تأهيل الطرق الداخلية وذلك . هذا صبح من المهم تعبيدها وصيانتهاعدم تعبيد الطرق أ

 .ف المياه وتجهيز طبقة من اإلسفلتمن المياه والكهرباء وتصريا وتوفير خدمات البينية التحتية توسعتهطريق 

شوارع البلدة في 

 أماكن مختلفة

التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ

 1111/نيسان

 مدة التنفيذ

 سنوات 4

أهداف مكون 

 البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، 

 شباب، فئات مهمشة، ... الخ(

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع

 يعمل على تحقيقها

 

 تسهيل حركة المواطنين  -

زيادة عدد الطرق  -

 المعبدة 

تحسين المظهر الجمالي  -

للبلدة بتعبيد الطرق 

 واألرصفة 

 

 جميع سكان البلدة 

 

 

 

 نسمة 11111حوالي  

يصالية تحسين اإل

 طق المختلفةللمنا

المشاريع التي تمثل  وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

متطلبا سابقا لمكون 

 حسب سنوات الخطة )$(التكلفة التقديرية  عناصر مكون البرنامج/المشروع المشروع / البرنامج

  الرابعة الثالثة الثانية األولى  

 8,000 8,000 8,000 7,000 ووثائق العطاء وكميات مخططات إعداد هتأهيل شبكة الميا

 وتعبيدها داخلية طرق شق
 

167,000 169,000 165,000 

 173,000 177,000 175,000 7,000   المجموع )باألرقام(

حال ان مكون البرنامج/المشروع متطلبات األراضي )في 

 ذي بعد مكاني(*

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

 األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

 المشروع ليس ذو بعد مكاني

 والتشغيلواالدارة ؟ من خالل خطة الصيانة كيف 

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

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم 

 أدرج الخارطة

 الطرق لم تحدد حتى أالن  ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( دد القسم/األقسام المعنية(الهيئة المحلية )ح

  القسم الهندسي   الحكم المحلي 

 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

وازنة التي يندرج المشروع ضمنه: بند الم

  التطويرية

 وزارة المالية  – صندوق إقراض وتطوير البلديات

 رنامج/المشروع  تكاليف تنفيذ مكون الب

 غير متوفرة  متوفرة جزئيا متوفرة  

  ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 متوفرة متوفرة ةالموارد البشري 

 غير متوفرة جزئيا  

 متوفرة دراسات/مخططات 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا 

  غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 

 مطلوب)حدد(: ________________________

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

 ايجابية: 

 زيادة عدد الطرق المعبدة  -

تسهيل حركة المواطنين بشكل  -

  اكبر

 سلبية:

وجود اآلثار السلبية بسبب وجود أعمال   -

إعاقة حركة السيارات الحفر والغبار و

 والمواطنين 

 تدابير التخفيف:

 رش المياه للتخفيف من الغبار  -

 يجاد طرق بديلة وعمل ممرات مشاة إ -

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 ءات التغلب عليهاإجرا المخاطر/المعيقات

 عدم كفاية التمويل  -

   االهالي بعض معارضة -

 إيجاد موارد إضافية للتمويل وإكمال اإلعمال  -

 لألهالي والمنصفة المرضية االجتماعية األساليب استخدام -
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 مشروع مكون برنامج/ ملخص

المشروع:مكون البرنامج/ اسم   
 اعادة تأهيل طرق داخلية قائمة 

  لرقم:ا
EI\01\05 

 البرنامج:
 شق وتأهيل الطرق الداخلية

  مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

  المكون يعالج قضيه تنموية مهمة تمس حياة المواطن بشكل يومي ومباشر وبسبب المشاكل الناتجة عن عدم تعبيد
 ا وصيانتها ..ف جزء منها بسبب مشاريع البنية التحتية أصبح من المهم تعبيدهتلالطرق و 

والمشروع عبارة عن تأهيل الطرق الداخلية وذلك بتوسعتها وتوفير خدمات البينية التحتية ومن المياه والكهرباء وتصريف 
 المياه وتجهيز طبقة من اإلسفلت 

  شوارع البلدة في أماكن
 مختلفة

التاريخ المتوقع للبدء 
 بالتنفيذ

 5.01نيسان/
 :  مدة التنفيذ

 1 شهور 
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروع أهداف

 مهمشة، 555 الخ(
األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع

 على تحقيقها

 
 -  تسهيل حركة المواطنين 

 زيادة عدد الطرق المعبدة  -
تحسين المظهر الجمالي للبلدة  -

 بتعبيد الطرق واألرصفة 
 

 

 
 ع سكان البلدة جمي
 
 
 
 
 

 
 نسمة  ....0

 

تحسين األيصالية للمناطق 
 المختلفة

 التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاريع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 

 حسب مراحله)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، 555 الخ(  

 التكلفة التقديرية )$(

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية األولى   
 تأهيل شبكة المياة 
   2.0  اعادة تأهيل طرق داخلية قائمة...    

  ...2.0 دوالر المجموع )باألرقام(
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 *ة والتشغيل والصيانةعملية اإلدار  *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروعان  متطلبات األراضي )في حال

 كيف؟ بعد مكاني والمشروع ليس ذ األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

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

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 الطرق لم تحدد حتى أالن   ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذالمشروع مكون البرنامج/هل 

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  قسم الهندسة   الحكم المحلي 
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( المحلية )حدد ما يلي(الهيئة 

    لتشغيليةابند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

متوفرة  متوفرة     مكون البرنامج/المشروعتكاليف تنفيذ 
 غير متوفرة  جزئيا

 ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية
 غير متوفرة توفرة جزئيا م متوفرة دراسات/مخططات

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

 غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري    
 *مكون البرنامج/المشروعالمتوقعة لتنفيذ اآلثار 

 ايجابية: 
 زيادة عدد الطرق المعبدة  -
 تسهيل حركة المواطنين بشكل اكبر  -

 لبية:س
وجود اآلثار السلبية بسبب وجود إعمال الحفر   -

عا  قة حركة السيارات والمواطنين والغبار وا 

 تدابير التخفيف:
 رش المياه للتخفيف من الغبار  -
 اد طرق بديلة وعمل ممرات مشاة إيج -
 

 مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ 

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  عدم كفاية التمويل   كمال اإلعمال  إيجاد موارد إضافية للتمويل وا 
 *مكون البرنامج/المشروعل  خارطة البعد المكاني
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 / مشروعملخص مكون برنامج

 اسم  مكون البرنامج/المشروع:

اعداد مخططات لمشروع تصريف 

 مياه األمطار

 الرقم:

EI\04\01 

 البرنامج:

 تحسين مستوى تصريف مياه األمطار

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

  كميات كبيرة من المياه يهدف هذا المكون للتغلب على أكثر المشاكل في قفين بسبب تضاريسها الجبلية وتراكم

وسيالن األودية وما ينتج من خراب ودمار بالطرقات وممتلكات المواطنين باإلضافة إلى تراكم المياه في 

الشوارع وما يتسبب من اضرار لطالب المدارس والمارة بشكل عام وأصبح من المهم والضروري عمل نظام 

 تصريف مياه اإلمطار   

  

  الشارع الرئيسي 

المتوقع للبدء  التاريخ

 بالتنفيذ

 1111/حزيران

 مدة التنفيذ

 1 شهور 

أهدافمكون 

 البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، 

 شباب، فئات مهمشة، ... الخ(

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع

 يعمل على تحقيقها

 -  تحسين مستوى تصريف

 مياه األمطار 

بشكل عام جميع سكان البلدة 

وبشكل خاص السكان القريبين 

 من األودية وطالب المدارس 

 1111  نسمة    تحسين مستوى تصريف

مياه اإلمطار من خالل 

تحسين البنية التحتية 

 لتصريف المياه 

 

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
المشاريع التي تمثل 

متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع

 

 التكلفة التقديرية )$(

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى  

 مخططات ووثائق عطاء 
 110111 طارـأمنظام تصريف مياه الل اعداد دراسات ووثائق عطاء    

  دوالر 27,000 المجموع )باألرقام(

في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي متطلبات األراضي )

 بعد مكاني(*

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

المشروع  األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

 ليس ذو بعد مكاني

 ؟ من خالل خطة الصيانة واالدارة والتشغيلكيف 

رض، ما هي الترتيبات الالزمة في حالة عدم توفر األ

 لتوفيرها؟

 البلدية من 

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
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هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج 

 الخارطة

 ال   نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( معنية(الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام ال

 الحكم المحلي الهندسة 

 

 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

 بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 التطويرية 

 

متوفرة    تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة يامتوفرة جزئ 

 ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية

 غير متوفرة

متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات

 غير متوفرة 

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة

 مطلوب)حدد(: ________________________

 غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري    

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

 ايجابية: 

 الحفاظ على سالمة المارة والمشاة  -

 توفير مصارف لمياه اإلمطار -

 سلبية:

وجود الحفر مما يؤدي لوجود تربة وغبار 

  إثناء التنفيذ

 

 ف:تدابير التخفي

  توفير االحتياطات التي توفر ألسالمه العامة

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  ال يوجد   
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 ملخص مكون برنامج/ مشروع

 اسم  مكون البرنامج/المشروع:

 تأهيل الشبكة ورفع القدرة الكهربائية

 الرقم:

EI\06\01 

 البرنامج:

 تطوير قطاع الكهرباء

 

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

  يهدف المكون إلى حل مشكلة ضعف البنية التحتية لشبكة الكهرباء وعدم توفير مصادر طاقة بديلة وتطوير

 كفاءة الشبكة ورفع القدرة الكهربائية 

 كافة المناطق البلدة 

دء التاريخ المتوقع للب

 بالتنفيذ

 1111/اذار

 مدة التنفيذ

 سنتين

مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، 

 شباب، فئات مهمشة، ... الخ(

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع

 يعمل على تحقيقها

  
تأهيل الشبكة ورفع قدرتها 

الكهربائية ولتغطي جميع 

 كبر المناطق بكفاءة ا

تحسين مستوى القدرة   00111 كافة المجتمع 

الكهربائية وتطوير كفاءة 

 الشبكة 

 

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

المشاريع التي تمثل 

متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

 حسب مراحله

 التكلفة التقديرية )$(

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى  

  مخططات

    5,000 واعداد وثائق عطاء دراسات ومخططات وتشخيص حالة الشبكة

   57,000    (شراء الرافعة) تطوير القدرة الكهربائية 

  دوالر 98111 المجموع )باألرقام(

ات األراضي )في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي متطلب

 بعد مكاني(*

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

المشروع  األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

 ليس ذو بعد مكاني

 من خطة التشغيل واالدارة والصيانة كيف؟ 

 البلدية من؟ توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة في حالة عدم 



 58 

 لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج 

 الخارطة

 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( سام المعنية(الهيئة المحلية )حدد القسم/األق

  سلطة الطاقة  قسم الكهرباء 

 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

   التطويريةبند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة  توفرة جزئيام 

  ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 متوفرة متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة جزئيا  

 متوفرة  متوفرة دراسات/مخططات

 غير متوفرة جزئيا 

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة

 مطلوب)حدد(: ________________________

 غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري    

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

 ايجابية: 

 زيادة قدرة الكهرباء 

 

 سلبية:

 

 

 

 

 تدابير التخفيف:

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 جراءات التغلب عليهاإ المخاطر/المعيقات

  ال يوجد   
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 ملخص مكون برنامج/ مشروع

 اسم  مكون البرنامج/المشروع:

 تأهيل الملعب الرياضي

 الرقم:

SO\04\01 

 البرنامج:

 تطوير المرافق واألنشطة الرياضية والشبابية والنسوية

 

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

  

يق األهداف المنشودة والتي تتمثل في بتطوير األنشطة الرياضية ورفع مستوى االهتمام يهدف المكون إلى تحق

 بها وإيجاد مكان مناسب صحيا وبيئيا للممارسة االنشطة الرياضية 

 الملعب الرياضي

التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ

 8102/حزيران

 مدة التنفيذ

 سنتان 

مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع

ئة/ات المستهدفة )مرأة، الف

 شباب، فئات مهمشة، ... الخ(

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع

 يعمل على تحقيقها

يهدف المكون الى توفير 

مكان للممارسة األنشطة 

 الرياضية

تأهيل المرافق  نسمة   1111 فئة الشباب 

 الرياضية والشبابية 

 

 ع وتكاليفه التقديريةوصف مختصر لمكون البرنامج/المشرو
المشاريع التي تمثل 

متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع

 

 التكلفة التقديرية )$(

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

  تأهيل ارضية الملعب وفرد عشب صناعي وتجهيز الملعب  ال يوجد

 بالمعدات 

90,000 90,000   

  دوالر 180,000 المجموع )باألرقام(

متطلبات األراضي )في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي 

 بعد مكاني(*

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

المشروع  األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

 ليس ذو بعد مكاني

 من خالل خطة التشغيل  واالدارة والصيانة يف؟ك

في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة 

 لتوفيرها؟

 البلدية من؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم 

 أدرج الخارطة

 ال نعم 
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 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  القسم الهندسي  وزارة الشباب والرياضة 

 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

صيانة  بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

 الملعب 

 ي االتحاد االسيو 

متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة متوفرة جزئيا 

 ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/ال

 جزئيا   متوفرة متوفرة لموارد البشريةا

 غير متوفرة

متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات

 غير متوفرة 

 مطلوب غير بناء قدرات الجهة المنفذة

 مطلوب)حدد(: ________________________

 غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري    

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

 ايجابية: 

التنوع في األنشطة الرياضية 

شرائح المجتمع واستقطاب جميع 

 للممارسة الرياضة

 سلبية:

 

 ال يوجد 

 

 

 

 تدابير التخفيف:

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  ال يوجد   
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 ملخص مكون برنامج/ مشروع

 اسم  مكون البرنامج/المشروع:

 لذوي االعاقةتقديم برامج الدعم 

 الرقم:

SO\05\1 

 البرنامج:

 األشخا  ذوي اإلعاقة دعمتطوير و

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

  من االنخراط في سوق العمل والمنافسة  ذوي االعاقةيهدف المكون الى توفير دورات تعليمية وتدريبه تمكن

ل الندوات والمشاركات م  ودمجهم بالمجتمع من خالبشكل اكبر وصقل مهاراتهم الشخصية لتحقيق رغباته

 .المجتمعية

  جمعية نساء قفين

 الخيرية

التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ

 8102/اذار

 مدة التنفيذ

 سنوات .

 أهداف مكون

 البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، 

 شباب، فئات مهمشة، ... الخ(

ألهداف التنموية التي ا عدد المستفيدين المتوقع

 يعمل على تحقيقها

دمج ذوي االحتياجات 

 الخاصة في المجتمع

 العاقةدعم ذوي ا  411 ذوي االحتياجات الخاصة

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
المشاريع التي تمثل 

متطلبا سابقا لمكون 

 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع

 

 التكلفة التقديرية )$(

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

  

    7,000 16,000 4,000 دورات تدريبية وتأهيليه  

  دوالر 27,000 المجموع )باألرقام(

متطلبات األراضي )في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي 

 بعد مكاني(*

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

المشروع  األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  

 ليس ذو بعد مكاني

 التشغيل والصيانةاالدارة خطة  كيف؟ 

 جمعية نساء قفين الخيرية بمساعدة البلدية من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   لمادي السنوي المتوقع )$(؟العائد ا 

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج 

 الخارطة

 ال نعم 

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

 الشؤون االجتماعية ادارة البلديه

 تمويل المقترحةجهة ال

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

 الشؤون االجتماعية التطويريةبند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 المؤسسات األهلية

متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غير متوفرة متوفرة جزئيا 

 ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية

 غير متوفرة

 متوفرة جزئيا  متوفرة ت/مخططاتدراسا

 غير متوفرة

 غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة

 مطلوب)حدد(: ________________________

 غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري    

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*

 ايجابية: 

دمج ذوي االحتياجات الخاصة 

بالمجتمع وتمكينهم للحصول على 

 فرص وظيفيه 

 سلبية:

 ال يوجد 

 

 تدابير التخفيف:

 ال يوجد 

 ج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنام

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  ال يوجد   
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 الخرائط 1.1

 (: مقر جمعية نساء قفين الخيرية1الخريطة )

 

 (: أماكن العبارات المقترحة1الخريطة )
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 (: الملعب الرياضي1الخريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تي بحاجة لشق واعادة تأهيلالطرق الداخلية ال(: 4الخريطة )  
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 التقرير التشخيصي 1.8

 



                                                                                                                                                                                   
 

 صندوق تطوير وإقراض البلديات                                                                   وزارة الحكم المحلي

 
 االستراتيجيةالخطة التنموية 
 قفينلبلدة 

 التقرير التشخيصي

 
 فريق التخطيط األساسي :إعداد

8102 - 8180 
 

 
 االستشاري:

 

 مزايا لخدمات األعمال المجموعة العالمية للهندسة واالستشارات
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 أعدادهدف من إعداد التقرير التشخيصي ومنهجية اله

ودليل التخطيط التنموي  جتطبيق المنهطواِت المتبعة في دليل اإلجراءات استكماال  للخهذا التقرير تمَّ إعداُد 

وذلك بعد أْن قام فريُق التخطيط  (تحت شعار )معا  نبني هذا البلد SDIPاالستراتيجي للمدِن والبلدات الفِلسطينية 

حيُث تمَّ إجراُء الترتيباِت المؤسساتيَّة الالزمة ووضُع  . الخطوة األولى وهَي مرحلةُ التهيئِة واإِلعداد بإنجازاألساسي 

هيكليٍة إلدارِة عملية التخطيط وتحضير خطة تنفيذ عملية التخطيط وتحليل أصحاب العالقِة وتشكيل لجنِة ممثلي 

 كذلالمختلفة والمجتمع  أطيافحضور من عرضها على ال التي تمَّ و أصحاب العالقة وتسميِة لجان العمل المتخصصةِ 

نطالق عملية التخطيط استمدت الشرعية من الجمهور لتكون الخطوة األولى الوبذلك  ،في اللقاء المجتمعي األول

 . التشخيصو

ثمرة  لعمِل اللجاِن التي عملت بجٍد من أَجل تشخيص المجاالت التنموية ألنَّه وقبل البدء قريُر التشخيصي يُْعتَبَُر الت

والذي  ،القائِم للمجاالت التنموية فيه ال بدَّ من تشخيص الوضعِ  ي تجمع سكانيمستقبلية ألهات التنموية البتحديد التوج

لوضِع القائِم لجميع تحليِل ا المشاكِل الناتجِة منقضايا األساسيِة والجهد من اللجان لمعرفة أهم التطلب الوقت و

كبيٍر من اللجان ومن البلدية وفريق التخطيط يات دقيقٍة و تحقيقات مستفيضة  وُجْهد المبني على إحصائالقطاعاِت و

طالٍق والذي يعتَبُر نقطة ان ،من مجاالتعنها ما يتفرُع كافة القطاعات و قضايااألساسي لمعرفة وضع البلد ومشاكل و

دة تصويب قراراتها المستندة على قاعدٍة متينة تتمثُل بمشاركِة كفاءاِت البلجديدٍة في مسيرة البلدية وتعزيز دورها و

 . الحريصين على المصلحة العامةو

ض أهداف التقرير لنتائَج تشخيِص مجاالت العمِل التنموّي المختلفة باإلضافة إلى عر االتقرير التشخيصي توثيقويعد 

ع السكانيُّ يتضمن التقرير لمحة  عامو إعداده،ومنهجية  الموقُع الجغرافي والمساحة والحدود وتاريخ ك ،ة  عن التجمُّ

يع المشارو والمراحل الهامة التي مرت فيهاتاريخ تأسيسها إلى نبذٍة تاريخيِة عن البلدية وديمغرافيتها باإلضافة و ةالبلد

 .أساُس التنمية فيها اعتبرترت منهَج الحياة في هذه البلد والتي غيَّ و بإنجازهاالتي قامت 

 

 جمع السكانيلمحة عامة عن الت
 

 والتاريخالموقع الجغرافي والمساحة 

 التسمية

 بها وجدت وال زالت بعض أثارُ المنطقة، السكانية القديمة في  التجمعاتلمصادر التاريخية من تعتبر بلدة قفين حسب ا

لقرى مندثرة ومقابر قديمة جدا مثل فراسين وشمسين وأبو الرجمان، ويرجع سبب تسمية قفين إلى كلمة آرامية تعني 

 . الشيخ عثمان ومقام الشيخ مجاهد فيها مقامات عديدة منها مقام، ةاو المناطق الوعر مدينة الصخور

 والحدود  جغرافيالموقع ال

عها وشرق خط جرينتش ما يعني وق ° 53شمال خط االستواء، وخط طول  ° 32دائرة عرض  فلكيا علىالبلدة  تقع

تأخذ القرية ، ومولكرمدينة طمن شمال ال إلىكم  24بلدة قفين جغرافيا تقع أما. من الناحية المناخية في منطقة معتدلة

طة ، البلدة محاالمرتفعات الشرقية والوسطى شرقابين السهل الساحلي غربا ، و التاريخية في فلسطين امتوسط   موقعا

الطبيعة الجبلية للبلدة  إنيذكر ، والساحليالسهل الغرب حيث تطل على عدا جهة  االتجاهاتبالجبال من جميع 

 نتاجهاإحيث جودة  اضي البلدةمن أر %35والتي تغطي ما يقرب من أشجار الزيتون ساهمت في انتشار زراعة 

 المعروفة. 
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عامال مساعدا في خسارة مساحة كبيرة من  1613كان لموقعها الجغرافي على حدود الرابع من حزيران عام 

البلدة مصادرا بذلك  أراضيعلى  2443وسع العنصري والذي بدء العمل به عام بناء جدار الضم والتلصالح  أراضيها

 دونم.  3544حوالي 

 أمنيةمن الدخول لها بحجج  األراضيتلك  أصحابمنعت طيلة فترة بناء الجدار  إسرائيل إنإلى هنا  اإلشارةوتجدر 

زراعيٍة  مرهون بتصاريحَ  األراضيتلك  أصحابالزيتون وحرقها، وفيما بعد كان دخول  أشجارمما فاقم من خراب 

منطقة  وائي شرق الجدار متر ه 344 يل وعلى ما مسافتهائاسر أعلنت. عالوة على ذلك الحصوُل عليها يصُعبُ 

 ممنوع  البناء عليها كونها منطقة عسكرية. 

برطعة  ل تحدها كل منلشمامحاطة بمجموعة من القرى الصغيرة فمن ا فان البلدة ،سبة لحدودها الجغرافيةبالن أما

زلة نالجنوب تقع كل من  حرميش، والى عمرةتمسو فراسين فيما يحدها من الشرق خربة وخربة عكابا وظهر العبد

الواقعتين داخل حدود الخط باقة الغربية ميسر وفيما يحدها من الغرب كل من  والنزلة الغربيةعيسى وباقة الشرقية 

 . األخضر

 طبوغرافية البلدة

 الطبوغرافية( تباينا في الطبيعة GISالتحليل الطوبغرافي للبلدة باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية )أظهر 

 52مترا فيما بلغ اقل منسوب عن مستوى سطح البحر  183للبلدة حيث بلغ اعلى ارتفاع لها عن مستوى سطح البحر 

البلدة الى االنبساط النسبي  وطبوغرافيةفيما تميل  البلدة،خريطة في الجزء الشرقي من وينتشر كما يبدو من ال .مترا

والمحيطة في البلدة  التالل المواجهمترا. ويتخلل  64-35االرتفاع فيها ما بين  يتراوحكلما اتجهنا نحو الغرب والتي 

: األوديةم تلك جنين الى الشرق من البلدة واه أوديةالقادمة من  اإلمطارالتي تجري فيها مياه  األوديةمجموعة من 

ية من البلدة، ووادي خلة صالح، وادي سالم الذي يبدأ من منطقة جنين من الجهة الشرقية ويصب في الجهة الغرب

أن جميع هذه األودية تتجمع وتجري في النهاية في مجرى  واحد ومن ثمَّ علما  ،بنات(مدرسة ال القاق )وادي واديو

 م. 1628م عاالمحتلة  األراضيداخل القرب من بلدة ميسر ب وهي تصب في منطقة يقال لها )الجزاير(

 ةاألنهار وإعاقفي تغيير مجاري تلك  أثراالبشرية وخاصة البناء العمراني  األنشطة أحدثتهاكان للتغيرات التي و

هطول بعد  م؛2448 عام البلدة اشاهدتهالتي حدوث الفيضانات ك إلى أدىبعضا من مقاطعها ما  وإغالقحركتها 

والتي نجم عنها خسائر كبيرة وتغيير لطبيعة السطح وتعريض حياة السكان في  األمطار بغزارة وبشكل مستمر

 تفادي تلك المخاطر. بناء عبارات لاألودية والمنخفضة للخطر ما دفع البلدية حينها وبشكل عاجل للبدء بتأهيل  المناطق

 الديموغرافيا/السكان والنمو السكاني

الجهاز المركزي  لطاقمحسب العد الفعلي ذلك ونسمة  11344حوالي  2413في بلدة قفين لعام  بلغ عدد السكان

. أسرة 2221يشكلون في مجموعهم حوالي  لإلناث %26.2وللذكور  %54.8، يتوزعون ما بين الفلسطيني لإلحصاء

 ( للتعرف على طبيعة الزيادة السكانية في البلدة. 1انظر الجدول رقم )

 7111 – 1691الزيادة السكانية في قفين ما بين (: 1)الجدول رقم 

 عدد االسر عدد السكان السنة

7111  11111  7779 

7111 3831  1831  

1661  9878 1139 

 ( )توقعات 991     (إسرائيلي) 0811 1631

 ( )توقعات 838 (إسرائيلي) 7811 1691
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 تشخيص المجاالت التنموية الرئيسية 
 

 البنية التحتية مجال أوال: 

 
 مجال البيئة والبنى التحتية المجال التنموي الرئيسي: 

الطاقة والكهرباء، الطرق والمواصالت، نفايات صلبة مياه وصرف صحي، الصحة العامة )المجال التنموي الفرعي: 

 والبيئة(
 

 م. سعد كتانهة اللجنة: /منسق

 م.تحرير صباح  – 3م. نجيب صباح  -2 م. امجد هرشه -1 األعضاء:

 محمود ناصر عمارنه -3      حسين رسمي هرشه -1 أ. محمد فخري هرشه  -5  م. عميد هرشه -2

 معاذ فتحي خصيب  -12سائدة زبن   -11حسين عمارنه  – 14علي محمد عمارنه  -6طعمه  أسيد -8

 

 

ويمكن تعريفها بصفة تعتبر البنية التحتية الهياكل المنظمة لتفعيل المجمع السكاني والمجتمع ولخدمة التجمع السكاني 

ل عامة على أنها مجموعة من العناصر الهيكلية المترابطة التي توفر إطار عمل يدعم الهيكل الكلي للتطوير. وهي تمث

ا للحكم على  ا هام  ا المصطلح يشير في الغالب إلى الهياكل الفنية التي تدعم المجتمع ويشمل وهذ ةتنمية المنطقمصطلح 

الطرق والمواصالت واالتصاالت وموارد المياه والصرف الصحي والطاقة والكهرباء حيث يعتبر التنمية المستدامة 

 لتحسين الظروف الحياتية والمجتمعية. 

لكل  أدناهالواردة  توالمؤشرابكل مكوناتها سالفة الذكر. حتية وال مجال لالختالف حول حاجة البلدة لتطوير بنيتها الت

هدفا  مة التجمع السكاني والمجتمع ككلتوفير بنية تحتية متكاملة لخديعد و قطاع تدلل على ذلك وتظهر حجم المشكلة. 

 مهما وتحقيقه سوف ينعكس على كافة مناحي الحياة في البلدة. 

طريق  ال تصلها إالتتكون من عدة تالل تربطها طرق وغالبا تكون بدون مخارج و تتميز البلدة بتضاريسها الجبلة فهي

مما يسبب  بالطرق،توقف السيارات ضيق الشوارع و وخاصة بسببحيانا أ أزمات مرورواحدة مما يسبب وجود 

ال نهم ولى مناطق هي بالفعل قريبة مالمعاناة لدى المواطنين بسبب اضطرارهم إلى سلوك طريق بعيدة للوصول إ

 .يوجد طرق تصلها

 

من طرق البلدة بحالة سيئة تم تعبيدها قديما و بحاجة إلى تأهيل و إعادة تعبيد , و في  % 24تعتبر ما يزيد عن 

السنوات العشر األخيرة تم توسعة و شق كثير من الطرق و لكن بسبب عدم وجود مخطط هيكلي مصادق تعاني البلدية 

ت منشآسبب وجود عوائق من بيوت وجدران وراض المواطنين على شقها و بمن مشكلة فتح الطرق بسبب اعت

وبسبب ظروف البلدية المادية و ظروف المواطنين يصعب معالجة هذه المشاكل .وتعاني البلدية باإلضافة الى ما ذكر 

وال توجد غير منظمة  أنهاو خاصة  أوسلو( حسب اتفاقية  Cسابقا من صعوبة شق الطرق في المنطقة المصنفة ) 

هي مناطق مسكونة ويوجد بها توسيع الطرق القائمة, وديدة وعلى الخارطة الهيكلية مما يصعب عملية شق الطرق الج

 .ب منهاال تفي بالغرض المطلوغير نظامي ورق بها بشكل رضائي وت, تم فتح الطالمنشآكثير من البيوت و

صحي ويعتمد المواطنين على الحفر االمتصاصية أما بخصوص الصرف الصحي فال يوجد في البلدة شبكة صرف 

في التخلص من مياه الصرف الصحي والتي من المكن أن تتسبب في تلوث المياه الجوفية  باإلضافة إلى و جود 

على أبار المياه وعدم األسوار ومشاكل بين المجاورين بسبب حفرها في االرتدادات الجانبية وتأثيرها على البيوت و

الصحيحة في إغالق فتحات  الحفر فر الصماء وعدم إتباع األساليب حعلى إجبار المواطنين على عمل ال قدرة البلدية

بيئية والتي تسببها نضح الحفر تقويتها مما يجعلها عرضة لالنهيار والتسبب باألذى للمواطنين باإلضافة إلى اآلثار الو

 .اطنين المال أيضاالتخلص منها في أماكن عامة دون معالجة و التي تكلف الموو
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وبسبب عدم وجود عمال نظافة دائمين  .من أهم عوامل ارتقاء البلدة وتحضرهاوخاصة للطرق نظافة العامة وتعتبر ال

جميع الطرق ويقتصر التنظيف على مركز البلدة ذلك ال يغطي مال مياومة ووموزعين على أنحاء البلدة ويتم تشغيل ع

علب المشروبات المعدنية ألوساخ وأكياس البالستيك وكراتين المواد التموينية ومما يؤدي إلى تراكم ا ،وال يغطيها

 .والزجاج

 

 مجال البيئة والبنى التحتية المجال التنموي الرئيسي: 

 الطرق والمواصالت() -1 المجال التنموي الفرعي: 
 

 م. سعد كتانهة اللجنة: /منسق

 م. تحرير صباح  – 3م. نجيب صباح  -2 م. امجد هرشه -1 األعضاء:

 م. عميد هرشه   -2

 

 المصدر القيمة المؤشر )رقمي(
 القيمة

 القياسية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

       الطرق والمواصالت

طووول الطوورق المعبوودة ضوومن المخطووط 

 الهيكلي )كم(

  X  35 البلدية 25

طوووول الطوووورق الغيوووور لمعبوووودة ضوووومن 

 المخطط الهيكلي )كم(

 x   14 البلدية 10

  X  2 البلدية 2 طول المداخل الرئيسية )كم(

   x %144 البلدية %98 نسبة تغطية شبكة الطرق للبلدة

نسووووووبة أطوووووووال الطوووووورق الزراعيووووووة 

 المفتوحة ضمن المخطط الهيكلي

اقل من 

54% 

  X  %144 البلدية

نسووووبة الطوووورق المخدومووووة بالعناصوووور 

التكميليووووووووة )األرصووووووووفة، الجوووووووودران 

، المروريوووووة، الشوووووواخص اإلسوووووتنادية

 العبارات، الخ(

 X   %54 البلدية 5%

 عدد حوادث السير 
في  1

 األسبوع

 X   4 الشرطة

 عدد باصات النقل العام
دائرة  صغير 2

 السير

2    X 

 عدد سيارات السرفيس
دائرة  13

 السير

24  X  

 عدد مكاتب التاكسي

2 (2) 

سيارات 

لكل 

 مكتب(

    X 

 

 يالمؤشر الوصف
 المصدر

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

 X    حالة الطرق

 X    اإلمطاروجود نظام تصريف مياه 

 X    وجود مجمع كراجات

 X    الصيانة السنوية للطرق

 مزدحم    االزدحام المروري داخل البلدة
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 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 نقاط القوة:
 المخطط الهيكلي.ن بالطرق ضمن ومعظم السكان مخدوم( 1

 عرضه مناسب رغم حاجته إلى التأهيل. رئيسيالشارع ال( 2

 نقاط الضعف: 

 عدم وجود نظام تصريف مياه األمطار.( 1

 الطرق ليست حسب المقترح في المخطط الهيكلي. ضعر( 2

ا.( 3  حالة الطرق بشكل عام سيئة جد 

 السكانوجود اعتداءات على الطرق من قبل بعض ( 2

 نظراّ لطبيعة التضاريس الجبلية ( 5

 

 أهم القضايا:
 ، وعدم تنفيذ الكثير منها حسب المخطط الهيكلي. ضعف البنية التحتية للطرق بشكل عام( 1

 االحتياجات:
 فرض قوة القانون لتوسعة الشوارع حسب المخطط الهيكلي.( 1

 ووسائل األمان.، الجدران، العبارات، األرصفةاستكمال العناصر التكميلية مثل ( 2

 ضرورة تأهيل الطرق.( 3

 الحاجة إلى مجمع سفريات )كراج(.( 2
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 مجال البيئة والبنى التحتية المجال التنموي الرئيسي: 

 المياه()-7الفرعي: المجال التنموي 
 

 م. سعد كتانهة اللجنة: /منسق

 علي عمارنه – 3محمد فخري هرشه  -2معاذ فتحي خصيب  -1 األعضاء:

 

 

 المصدر القيمة المؤشر )رقمي(
القيمة 

 ةالقياسي

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

       المياه

   X 24 البلدية 35 طول شبكة المياه )كم(

   X %144 البلدية %68 نسبة المناطق المخدومة بشبكة المياه

 X   %15 البلدية %35 نسبة الفاقد في الشبكة

   X  418 البلدية  541 للفرد )لتر( معدل استهالك الفرد اليومي

   X 2424 البلدية 2424 عدد المشتركين

 توفر مصدر ماء دائم
بئر  1

 ارتوازي

   X 1 البلدية

   X ش 2.5 البلدية ش 2.5 سعر كوب الماء

  X  3 البلدية 2 عدد خزانات المياه

   X 1 البلدية 1 االرتوازية اآلبارعدد 

  X  3 البلدية 2 عدد الفنيين المهرة

  x  %144 البلدية %34 نسبة توفر قطع غيار الصيانة

 

 يالمؤشر الوصف
 المصدر

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

  X   حالة الخطوط الرئيسية

 X    حالة الخطوط الداخلية

  X   للخزان اإلنشائيةالحالة 

 X    الصيانة الدورية للشبكة

   X  توفر خدمة المياه بشكل يومي

 

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 نقاط القوة:

 ( وجود خزان مياه جوفي في البلدة1

 سعر كوب المياه منخفض مقارنة مع باقي المناطق.( 2

 المبنية.(  تغطي شبكة المياه كافة المناطق 3

 نقاط الضعف:
 ارتفاع نسبة الفاقد في الماء.( 1

 الخزانات المتوفرة في البلدة. مستوى وجود مناطق مرتفعة عن( 2

 أهم القضايا:
 ضعف البنية التحتية. 
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 االحتياجات:
 تأهيل شبكة المياه.( 1

 المنازل.عن مستوى  بناء خزان مرتفع( 2
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 مجال البيئة والبنى التحتية المجال التنموي الرئيسي: 

 الطاقة والكهرباء() -8الفرعي: المجال التنموي 
 

 م. سعد كتانهة اللجنة: /منسق

 أسيد طعمه  -2حسين رسمي هرشه   – 3محمود ناصر عمارنه  -2محمود حسين عمارنه  -1 األعضاء:

 

 

 المصدر القيمة المؤشر )رقمي(
القيمة 

 ةالقياسي

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

       الكهرباء

   X كم 25 البلدية كم 24 طول شبكة الكهرباء )كم(

   X %144 البلدية %68 المناطق المخدومة بشبكة الكهرباءنسبة 

  X  %5 البلدية %14 نسبة الفاقد في الشبكة

  X  2 البلدية 2 )كيلو واط( معدل استهالك الفرد اليومي

   X 2358 البلدية 2331 فاز 1عدد المشتركين 

   X 134 البلدية 126 فاز 3عدد المشتركين 

  X  متوفر البلدية متوفر توفر مصدر كهرباء دائم

  X  4.13 البلدية 0.63 )شيكل( الكيلوواطسعر 

  5km  X البلدية km 5 طول شبكة الضغط العالي

   km X 24 البلدية km 35 طول شبكة الضغط المنخفض

 X   %84 البلدية %54 نسبة توفر قطع غيار الصيانة

  X   2 البلدية 2 عدد الفنيين المهرة

   X س 22 البلدية س 22 الخدمة في اليومعدد ساعات 

 

 يالمؤشر الوصف
 المصدر

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

   X البلدية حالة خطوط الضغط العالي

  X  البلدية حالة خطوط الضغط المنخفض

  X  البلدية وجود خطوط غير معزولة

 X   البلدية الصيانة الدورية للشبكة

 X   البلدية العامةتامين متطلبات السالمة 

 

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 نقاط القوة: 

 البلدة.تغطي شبكة الكهرباء كافة مناطق  (1

 قاط الضعف: ن

 المصدر.عدم كفاية قدرة ( 1

 ( عدم كفاءة شبكة الكهرباء .2

 الشوارع.ضعف إنارة ( 3

 

 أهم القضايا:
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 .واإلنارة والمصدر للكهرباء ضعف البنية التحتية( 1

 االحتياجات:

 ( مشروع الطاقة الشمسية1

 . زيادة القدرة أو إيجاد مصادر بديلة( 2

 أهيل شبكة الكهرباء واإلنارة.( ت3
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 مجال البيئة والبنى التحتية المجال التنموي الرئيسي: 

 الصرف الصحي()-0الفرعي: المجال التنموي 
 

 م. سعد كتانهة اللجنة: /منسق

 محمود عمارنه  -2محمد فخري هرشه – 3عميد هرشه   -2معاذ خصيب   -1 األعضاء:

 

 

 المصدر القيمة المؤشر )رقمي(
القيمة 

 ةالقياسي

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

    ال يوجد البلدية 0 طول الشبكة الرئيسية )كم(

    ال يوجد البلدية 0 طول الوصالت المنزلية )كم(

المخدوموووووة بشوووووبكة نسوووووبة المنووووواطق 

 الصرف الصحي

    ال يوجد البلدية 0

  X  4 البلدية 2544 عدد الحفر االمتصاصية

 X   24 البلدية 10 عدد الحفر الصماء

 X   4 البلدية 1 ةلنضح لألسرسعر المعدل الشهري 

  X  2 البلدية 1 عدد صهاريج النضح في البلدة

    يوجدال  البلدية 0 الخدمة المشتركين فيعدد 

    ال يوجد البلدية 0 توفر مكب للصرف الصحي

    ال يوجد البلدية 0 عدد الفنيين المهرة

  X  %144 البلدية %14 للشبكة األرضتضاريس  مالئمةنسبة 

 وصويانة شوبكات فتنظيوعدد سويارات 

 الصرف الصحي

    ال يوجد البلدية 0

عووووودد المضوووووخات لخدموووووة المنووووواطق 

 المنخفضة

    ال يوجد البلدية 0

 

 يالمؤشر الوصف
 المصدر

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

     ال يوجد حالة خطوط الشبكة الرئيسية

     يوجد المنزلية الحالة خطوط الوصالت 

     وجود طواقم متمرسة ودائمة      ال يوجد

     الصيانة الدورية للشبكة        ال يوجد

 

 القائم/االستنتاجاتتحليل الوضع 

 نقاط القوة:
 مالئمة التضاريس إلنشاء شبكة صرف صحي ومحطة تنقية.( 1

 .زراعية وجود أراض( 2

 توفر مكان لعمل محطة تنقية.( 3

 نقاط الضعف:

 .عدم وجود شبكة صرف صحي( 1

 التلوث البيئي الناتج عن الحفر االمتصاصية وسريان مياه المجاري في الشوارع.( 2
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 القضايا األساسية:

 .صرف صحي ةشبك وجودعدم ( 1

 االحتياجات:

 عمل شبكة صرف صحي( 1
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 مجال البيئة والبنى التحتية المجال التنموي الرئيسي: 

 النفايات الصلبة والبيئة()-8الفرعي: المجال التنموي 
 

 م. سعد كتانهة اللجنة: /منسق

 سائدة زبن  – 3محمد فخري هرشه -2علي عمارنه  -1 األعضاء:

 

 

 المصدر القيمة المؤشر )رقمي(
القيمة 

 ةالقياسي

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

 عدد الحاويات

54 

حديد+ 

244 

 بالستيك 

  X  154 البلدية

   X 2544 البلدية 2544 عدد المنازل المخدومة

   X ش13 البلدية ش 13 سعر الخدمة شهريا

 األسبوععدد مرات تقديم الخدمة في 
في  2

 االسبوع

  X  مرات 3 البلدية

 وجود مكب قانوني
زهرة 

 الفنجان

   X   1 البلدية

  X  1 البلدية 1 عدد سيارات جمع النفايات

  X  ال يوجد غيره البلدية كم 23 بعد )مسافة( المكب عن التجمع

   X  البلدية مالئم مدى مالءمة المكب للمواصفات الفنية

   X  البلدية ال يوجد صناعية قريبةوجود نشاطات 

 X   %4 البلدية %24 نسبة التلوث الجوي في البلدة 

 

 يالمؤشر الوصف
 المصدر

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

  X   مدى رضا الناس عن الخدمة

  X   وجود طواقم متمرسة ودائمة

 X    وجود وعي بيئي لدى المجتمع المحلي

  X   األحياء والمرافق العامةمدى االهتمام بنظافة 

 X    الفصل بين النفايات الطبية والعادية

 

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 نقاط القوة:
 سعر الخدمة مناسب.( 1

 ( توفر مكب وطني تنقل إليه النفايات )زهرة الفنجان( وهو خارج البلدة مما يقلل التلوث.2

 نقاط الضعف:
 الناقلة للنفايات.قلة عدد السيارات ( 1

 قلة عدد مرات الجمع أسبوعيا.( 2

 عدم توفر حاويات كافية لتغطية جميع أنحاء البلدة.( 3

 التلوث البيئي والروائح نتيجة تراكم النفايات.( 2
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 القضايا األساسية:
 ( تراكم النفايات وعدم وجود حاويات جمع النفايات في كافة احياء البلدة.1

 

 ياجات:تاالح
 زيادة عدد السيارات الناقلة للنفايات.( 1

 زيادة عدد مرات الجمع في األسبوع منعا لتراكم النفايات.( 2

 توفير المزيد من الحاويات.( 3
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 المحليل تنمية االقتصاد مجاثانيا: 
 

 مجال تنمية االقتصاد المحليالمجال التنموي الرئيسي: 

 التجارة( والترفيه،السياحة  الصناعة، الزراعة،)الفرعي: المجال التنموي 
 

 د. رائد سعد ة اللجنة: /منسق

 هاني صباح  -5رياض خصيب  -2أيمن ربحي هرشه  – 3عايد زبن   -2 نضال إبراهيم طعمه -1 األعضاء:

 عنان صباح  -14محمد وائل طعمه  -6رأفت كتانه   -8نيبال هرشه  -3مؤيد فهمي عمار   -1            

 أمال صباح  – 12فاطمة بيقاوي    – 11           

 

 

 

تشخيص واقع الجانب االقتصادي في بلدة قفين تعد التنمية االقتصادية عصب الحياة للتجمعات البشرية، ونحاول هنا 

من توفر األراضي الزراعية الكافية والمياه فبالرغم  وهي الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة. األربعةومن جوانبه 

ويعود ذلك لعدة أسباب من أهمها عدم تفرغ الشباب للعمل في مجال الزراعة  قطاع الزراعة ضعيف جدا إنإال 

 . األخرىكقطاع عمل رئيسي وغيره من القطاعات  والتوجه التام نحو العمل داخل الخط األخضر في قطاع اإلنشاءات

مجموعة من المحال التجارية على شكل على مستوى التجارة فان هذا القطاع يقتصر على التجارة الداخلية  إما

نسبة ليست ببسيطة من السكان تقوم بالشراء من خارج البلدة  أنويشار الى منشأة.  344حوالي البسيطة والبالغ عددها 

تفتقر البلدة لمركز  وفي ذات السياق البلدة. في منشآتاو لعدم توفر كافة المستلزمات  األسعاروذلك اما النخفاض 

القطاع الصناعي فأنه قطاع ضعيف جدا وال تتوفر في البلدة سوى  أما. وشامل لكافة احتياجات المواطنين تجاري كبير

القطاع السياحي قطاع يمكن وصفه بالمعدوم في الوقت الذي يمكن  آنبعض الورش الفنية كصناعات تحويلية. كما 

 ينعكس ايجابيا على سكان البلدة.  أنكن االستثمار فيه نظرا للطبيعة الجميلة المتوفرة في البلدة والذي يم
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 مجال تنمية االقتصاد المحليالمجال التنموي الرئيسي: 

 الصناعة()-1 المجال التنموي الفرعي:
 

 د. رائد سعد ة اللجنة: /منسق

 أيمن ربحي هرشه  – 3عمار  مؤيد-2 نضال إبراهيم طعمه-1 األعضاء:

 

 

 

 (1المؤشر )كمي()

 

 المصدر القيمة

القيمة 

 /القياسية

 المرجعية

(1) 

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

عدد المنشآت الصناعية الصغيرة 

عمال ورأس المال يقل  5اقل من 

 دوالر 34444عن 

    24 البلدية 5

عدد المنشآت الصناعية 

 عامل 16 – 5المتوسطة من 

    8 البلدية 3

عدد المنشآت الصناعية الكبيرة 

 عامل فأكثر 24

    1 البلدية 3

المركزي  اإلحصاء %24 نسبة العاطلين عن العمل

2443 

4%    

 التقييم المصدر (1المؤشر )وصفي( )

جمع المعلومات  قدرتها على تلبية حاجات المواطنين

 بالمقابلة

 ضعيف

جمع المعلومات  جودة اإلنتاج والقدرة على المنافسة 

 بالمقابلة

 متوسط

 

 القائم/االستنتاجاتتحليل الوضع 

 نقاط القوة:
 .توفر الكهرباء والمياه وخاصة المياه بأسعار منخفضة( 1

 .توفر مساحات كبيرة من األراضي( 2

 موال.توفر أصحاب رؤوس األ( 3

 

 .البنية التحية جيدة من طرق واتصاالت (2

 :ضعفنقاط ال
 .الماهرة العمالةإعداد قليلة من افر تو( 1

 .السياسي واألمني عدم االستقرار( 2

 

 .عدم القدرة على المنافسة إمام المنتجات اإلسرائيلية والمستوردة( 3

 

 .لقرى ومدن أخرى االموقع الجغرافي للبلدة وبعدها من المدينة وكونها ال تعتبر ممر( 2
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 .قلة الوعي بالقوانين ذات العالقة )قوانين الصناعة واالستثمار(( 5

 

 .كونالبصادية مثل دارية والخدماتية واالقتعدم توفر المؤسسات اإل( 1

 :أهم القضايا األساسية في هذا المجال

 

 التوجه نحو القطاع الصناعي ضعيف.

 التنموي( اإلطار)فترة  سنة 19واالحتياجات / األولويات ألربع سنوات )فترة الخطة( 

 الصناعية انشاء مركز تدريب مهني لتهيئة ايدي عاملة ماهرة في مختلف القطاعات( 1

 مشروع مصنع إلنتاج األعالف( 2
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 مجال تنمية االقتصاد المحليالمجال التنموي الرئيسي: 

 الزراعة()-7 المجال التنموي الفرعي:
 

 د. رائد سعد ة اللجنة: /منسق

 فاطمة بيقاوي  – 3رياض خصيب    -2 عايد زبن  -1 األعضاء:

 

 

 

 (1المؤشر )كمي()

 

 المصدر القيمة

القيمة 

 /القياسية

 المرجعية

(1) 

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

    ال يوجد البلدية 1444 )دونم( مساحة األراضي المصادرة

    ال يوجد البلدية 1444 )دونم( مساحة األراضي القريبة من الجدار

     البلدية  244 )كم( طول الطرق الواصلة إلى األراضي

    14 البلدية 2 عدد البيوت البالستيكية

    1 البلدية 2 عدد المناحل

    3 البلدية 3 عدد معاصر الزيتون

    2 البلدية 2 عدد أبار المياه للبلدة

    2 البلدية 2 عدد خزانات المياه المركزية

    3 البلدية 1 عدد الجمعيات الزراعية

    ال يوجد البلدية 2 عدد المهندسين الزراعيين

    5 البلدية 1 األبقارعدد مزارع 

    34 البلدية 24 األغنامعدد مزارع 

 التقييم المصدر (1المؤشر )وصفي( )

 تحتاج إلى تأهيل زيارة ميدانية حالة الطرق الزراعية

 جبلية ووعرة زيارة ميدانية طبيعة أراضي البلدة

 عام وخاص زيارة ميدانية مصادر المياه

 جيدة ولكن هناك إصابات باألمراض زيارة ميدانية الزيتونحالة أشجار 

 

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 نقاط القوة:
 .الطقس المعتدل المالئم لزراعة الزيتون( 1

 .توفر المياه بأسعار زهيدة نسبيا( 2

 .توفر األيدي العاملة الماهرة( 3

 

 .وعريه وجبليةتوفر مساحات قابلة للزراعة ولكن معظمها أراضي ( 2

 

 .توفر الطرق الزراعية لمعظم األراضي الزراعية( 5

 

 :الضعفنقاط 
 .جدار الفصل العنصري وسلب مساحات كبيرة من األراضي( 1

 .عدم التنوع الزراعي إذ يعتمد المعظم على زراعة أشجار الزيتون( 2
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 .انخفاض أسعار المنتجات الزراعية( 3

 

 .حاالت الضرر عدم وجود دعم للمزارعين في( 2

 

 .عدم توفر البرك الكافية لتجميع مياه الشتاء( 5

 

 .مشكلة التسويق( 1

 

 .عدم توفر اإلرشاد الزراعي وضعف دور الجمعيات الزراعية( 1

 

 :أهم القضايا األساسية في هذا المجال

 
 الجدار( ضعف الدعم للقطاع الزراعي، ومصادرة مساحة كبيرة من االراضي الخصبة لصالح بناء 1

 

 . عدم التنوع الزراعي اذ يعتمد المعظم على زراعة أشجار الزيتون( 2

 

 )فترة اإلطار التنموي( سنة 19واالحتياجات / األولويات ألربع سنوات )فترة الخطة( 

 
 .مشروع استصالح األراضي الزراعية والطرق الزراعية( 1

 

الزراعية في الدعم والعناية وتحسين الواقع الزراعي والثروة تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتفعيل دور الجمعيات ( 2

 ة.الحيواني
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 مجال تنمية االقتصاد المحليالمجال التنموي الرئيسي: 

 السياحة والترفيه()-8 المجال التنموي الفرعي:
 

 د. رائد سعد ة اللجنة: /منسق

 نيبال هرشه  – 3امال صباح    -2 هاني عزات صباح  -1 األعضاء:

 

 

 

 (1المؤشر )كمي()

 

 المصدر القيمة

القيمة 

 /القياسية

2المرجعية)

) 

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

    ال يوجد البلدية دونم  112 مساحة األراضي الحرجية

    2 البلدية 1 عدد المنتزهات

    2 البلدية ال يوجد المالهي -ت األلعاب آعدد منش

    1 البلدية ال يوجد عدد حدائق الحيوانات

    14 البلدية 5 عدد المطاعم والمقاهي 

 التقييم المصدر (1المؤشر )وصفي( )

 متوسط  البلدية الحرجية يإلى األراضحالة الطرق المؤدية 

 ضعيف البلدية وتطويرها األماكنمساهمة البلدية في دعم هذه 

 ضعيف البلدية حالة المنتزهات

 

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 :القوةنقاط 
 ة.توفر مساحات واسعة من األراضي الحرجي( 1

 .توفر مساحات واسعة من األراضي تصلح إلنشاء المالهي وحدائق الحيوانات والمنتزهات( 2

 

 .وجود ملعب رياضي( 3

 :الضعفنقاط 
 .عدم وجود أماكن أثرية ومتاحف( 1

 

 .عدم وجود مؤسسات خاصة لدعم هذا الجانب (2

 

 .تدخالت االسرائيلية على األحراش في منطقة  قفينال (3

 

 .عدم وجود حدائق الحيوانات (2

 

 .عدم وجود المنتزهات (5

 

 .الوضع األمني واالقتصادي واالجتماعي (1

 

 أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 ضعف التوجه نحو االنشطة السياحية (1

 الطبيعة الجميلة وتوفر المساحات الكافية إلقامة المشاريع السياحية (2
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 )فترة اإلطار التنموي( سنة 19وألربع سنوات )فترة الخطة(  األولوياتاالحتياجات / 

 إنشاء أماكن ترفيهية لألطفال والعائالت( 1

 

 ( انشاء متحف شعبي2
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 المحليمجال تنمية االقتصاد المجال التنموي الرئيسي: 

 التجارة()-0 المجال التنموي الفرعي:
 

 د. رائد سعد ة اللجنة: /منسق

 رأفت رسمي هرشه   – 3وائل طعمه  محمد-2عنان صباح -1 األعضاء:

 

 

 

 المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة

القيمة 

 /القياسية

 المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

    344 بلدية قفين 344 عدد المنشآت التجارية 

عدد العاملين في المنشآت 

 التجارية

    544 بلدية قفين 244

 التقييم المصدر (1المؤشر )وصفي( )

 متوسط  بلدية قفين كفاية المنشآت التجارية

 متوسط بلدية قفين قدرتها على تلبية حاجات المواطنين

 متوسط بلدية قفين انتشارها جغرافيا

 القائم/االستنتاجاتتحليل الوضع 

 :القوةنقاط 
 .انخفاض أسعار الخدمات األساسية كالكهرباء والمياه( 1

 .توفر األيدي العاملة( 2

 

 .ال تحتاج إلى مهارات متخصصة( 3

 

 .ارتفاع عدد السكان( 2

 

 .ارتفاع عدد العاملين داخل الخط األخضر وقدرتهم المالية الجيدة( 5

 

 توفر رأس مال كبير( 1

 

 :الضعفنقاط 
 .ومركزها التجاري بعد قفين عن مدينة طولكرم( 1

 

 .االعتماد على الشراء من المدينة( 2

 

 .وفردية متناهية الصغرالموجودة  التجارية تآمنشال( 3

 

 .ضعف رأس المال المستثمر حاليا( 2

 :أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 مؤسسات صغيرة( القطاع التجاري مقتصر في اغلبه على 1

 )فترة اإلطار التنموي( سنة 19واالحتياجات / األولويات ألربع سنوات )فترة الخطة( 

 

 والخدماتيةإنشاء مركز تجاري شامل يوفر كافة احتياجات المواطنين السلعية ( 1
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 مجال التنمية االجتماعية ثالثاً: 

 
 تشخيص المجاالت التنموية

 المجال التنموي الرئيسي: لجنة التنمية االجتماعية 

 ،  الصحة، الحماية االجتماعية والتمكين الثقافة والتراث،  الرياضة،  السكنمالتعلي الفرعي:المجال التنموي 

 

 عمر طعمه                       اللجنة: محمودة /منسق

 األعضاء:  

 عماد أسعد طعمه  .1

 محمد كتانه إبراهيم .2

 أحمد طعمههاني  .3

 شذا ماجد طعمه .2

 طعمه إبراهيمجميلة  .5

 عدي مؤيد كتانه  .1

 طارق سمير طعمه .3

 جهاد احمد طعمه .8

 منذر مصطفى بيقاوي .6

 محمد سليمان خصيب .14

 ليلى حسن صباح  .11

 حسين رسمي هرشه .12

 أيمن أحمد عمار .13

 محمد مصطفى صباح .12

 سالم سعيد صباح .15

 عمر مصطفى عجولي .11

 هرشهفؤاد صبري  .13

 كوثر يوسف طعمه .18

 هرشهمحمد حسن  .16

 عبير رشيد طعمه .24

 هرشه إبراهيمحسام  .21

 

 )األعضاء(الشباب والثقافة  (1

 سالم سعيد صباح -5حسين رسمي هرشه  -2طارق سمير طعمه  -3جهاد أحمد طعمه  -2عماد أسعد طعمه  -1

 

البلدة الذين يشاركون  أهاليومستوياتها ولعل وجود العديد من  أنواعهايهتم أهالي البلدة بشكل عام بالثقافة والرياضة على مختلف 

 والثقافية.الرياضية  األنشطةالبلدة في  ازدهار إلىأدى في األنشطة الرياضية المختلفة 

الرياضية عن طريق نادي  األنشطةيحظى الجانب الرياضي وأنشطته المختلفة على اهتمام قطاع الشباب الذين يمارسون جميع 

 أمالهموجود مقر يحتضن  إلىالالعبين  أنظارجه تتفي جميع األنشطة في الوطن وارك قفين الرياضي وتشكيل فرق رياضية تش

 نشاطاتهم.وملعب يمارسون علية 

أما بخصوص الثقافة ولعل عدم وجود مركز ثقافي ومكتبات عامة السبب في ضعف الثقافة وعدم االهتمام بالتراث الموجود في 

لنشر  اوالتي تعبر منبر االنترنتجانب بالرغم من وجود وسائل تعليمية مثل شبكة على هذا ال المناهج الدراسيةالبلدة وعدم تركيز 

 المواطنين.الثقافة بين 

 

 (1)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة

القيمة 

 /القياسية

 (1)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

    1 البلدية 1 عدد المالعب

    144 نادي قفين 194عدد المنتسبين للمراكز الشبابية 
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 والرياضية

    1 البلدية 0 عدد المراكز الثقافية

    5 البلدية 0 عدد الفعاليات الثقافية السنوية

    1 البلدية 0 عدد المكتبات العامة

نسبة الكفاءات المتخصصة من 

 المراكز لهذهالمنتسبين 

 %64 نادي قفين 80%

 

   

 التقييم المصدر (7) المؤشر )وصفي(

أنشطة النادي متوسطة وبحاجة الى زيادة ومشاركة فعالة  النادي حجم األنشطة الشبابية والرياضية والثقافية

 من اجل البلدة ودعم وتحفيز

 البلدة بحاجة الى ملعب لممارسة النشاطات الرياضية النادي وضع وحالة المالعب

المشاركة ضعيفة جدا حيث يوجد كمية قليلة من الناس  النادي اهتمام األهالي بالرياضة ودعم النادي

 تساند النادي من اهل البلدة

 الوضع سيء حيث ال يوجد أي دعم النادي الوضع المادي للنوادي والمراكز الرياضية

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 

 البلدة بالرياضة  أهاليوجود كفاءات رياضية واهتمام  (1

 وجود شباب متطوعين وخبراء في هذا المجال  (2

 مشاركة النادي في بعض المشاريع مع البلدية (3

 تدريب ومالعب ومراكز ثقافية وأماكنصاالت رياضية  إلنشاءواسعة  وجود ارض (2

 مالعب المدارس. استخدام (5

 

 )نقاط الضعف/التهديدات(:المؤثرات السلبية 

 

 ويحتاج إلى تأهيلغير صالح لالستخدام في البلدة  الوحيد المتوفرالمعلب  (1

 عدم وجود صاالت رياضية  (2

 طاقات الكوادر المتخصصة  استغالل عدم  (3

 عدم وجود مراكز ثقافية (2

 

  في هذا المجالأهم القضايا األساسية 

 للمرافق الرياضية )الملعب والنادي( ضعف البنية التحتية   

 

 سنة )فترة اإلطار التنموي( 19و ألربع سنوات )فترة الخطة( األولوياتاالحتياجات/

 تأهيل الملعب                 ( 1

 صالة رياضية متعددة األنشطة                   (2

 رياضية  ( أدوات3

 أنشاء أكاديمية رياضية للبلد            (2

 مراكز ثقافية لتطوير أنشطة الشباب  (5
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 االجتماعيةالمجال التنموي الرئيسي: قطاع الخدمات 

 اإلعاقةذوي ( 7المجال التنموي الفرعي: 

 

 عمر طعمه                       اللجنة: محمودة /منسق

 

 )األعضاء( اإلعاقةلجنة ذوي 

 مؤيد كتانه عدي-3طعمه  إبراهيم جميلة-2محمد كتانه  إبراهيم-1 

 

حول  ستوعية الناانات الالزمة من اجل يوجمع الب وأنواعهاالموجودة في البلدة  اإلعاقاتتقوم البلدية بجمع معلومات حول 

تغير ايجابي في  إلىويهدف هذا البرنامج  . الحياةيستطيعون التعلم واالتجاه نحو العمل من اجل  إفراد وإنهم اإلعاقةموضوع 

 اإلعاقةعلى اكتساب مهارات الحياة اليومية ورفع مستوى الوعي اتجاه  اإلعاقةومساعدة ذوي  اإلعاقةالنظرة االجتماعية اتجاه 

من خالل  اإلعاقةوتنفيذ سياسة الوقاية من  التأهيلعي للمشاركة في عملية وتحفيز المجتمعات المحلية وتفعيل العمل التطو

والعمل على سن القوانين والتشريعات  اإلمكانوذلك بتجنب زواج األقارب قدر  باإلعاقةالكشف المبكر ونشر الوعي المتعلق 

شمال المدينة  أقصىأن موقع بلدة قفين  إلى اإلشارةتجدر و .في المرافق والخدمات اإلعاقةالتي تضمن حقوق األشخاص ذوي 

 لمراكز التأهيلل وصولحلي عامة في سهولة وكيفية الخاصة وعلى المجتمع الم األهلعلى  يةإضاف أعباءطولكرم هذا يشكل 

 على محيطها. االحاالت الضرورية منها والتي قد تشكل في المستقبل خطر وخصوصا

 

 هؤالءوتزيد نسبة  إعاقةيزيد على ست مائة مليون  اإلعاقةعدد ذوي  إلىالتنويه أن تقارير منظمة العمل الدولية تشير  يفترضو

باألسلحة المختلفة التي  اإلصابةالناتجة عن  االحتاللعند الشعب الفلسطيني عن نسبتها في الشعوب األخرى بسبب جرائم 

دعم  إلىعذيب الجسدي والنفسي لهم وال شك ان هذه النسبة الكبيرة في المجتمع بحاجة تومن عمليات ال نالفلسطينييتستخدم ضد 

 المجتمع.فئات منتجة ومفيدة في  إلىتعليم وعناية خاصة حتى تتحول وتوجيه وتربية و

الحقوق وتهيئتها لهؤالء الناس اعترافا   هذهالفئة من الناس مجموعة من الحقوق ويجب على مؤسسات الدولة توفير  لهذه

  :هيالحقوق  وهذه لليأس االستسالم آووترميما  ألدميتهم التي تضررت وحماية لهم من الشعور بالعجز  بإنسانيتهم

ولم تميز بين الناس على أساس  اإلنسانومواثيق األمم المتحدة أكدت على تكريم  األديانحق التكريم والمساواة حيث أن جميع ( 1

 كريمة.أشكالهم أو قدراتهم الجسدية فهؤالء يجب أن يعطوا حقهم كامال  من التكريم والمساواة وان يعيشوا حياة 

 أبنائهم.تجاه من يصاب جسديا  أو عقليا  من  واإلنسانيةواألمهات من القيام بمسؤولياتهم األبوية  اإلباءحق الرعاية فال بد من  (2

 المجتمع.كبشر يعيشون بيننا وبدورهم في بناء  بأهميتهميجب أن نجعلهم يشعرون  المجتمع ألنهحق المشاركة في  (3

لتدريبهم علميا  او مهنيا  حتى يتمكنوا من مزاولة األعمال التي  اإلعاقةمج مناسبة لذوي الحق في التأهيل وذلك بوضع برا (2

 ذلك:تمكنهم من العيش بكرامة ومن 

 منهم.فتح مدارس ومعاهد تهتم بهم وتأهيلهم وتتناسب مع كل فرد  (1

 والحركة.توفير كل ما يلزمهم من معدات وأجهزة تسهل عليهم العمل  (2

 وتسويقه. إنتاجهمع لتشغيلهم ودعم مشاري إيجاد (3

 

 

 (7)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة

القيمة 

 /القياسية

 (1)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

عدد المؤسسات التي تعتني 

 بقضايا المعاقين 

    2 البلدية 0

    184 إحصائيات 180 عدد المعاقين حسب النوع 

    %14 إحصائيات %24 البصرية  اإلعاقةنسبة 

    %2 إحصائيات %14 نسبة صعوبة التعلم 

    %1 إحصائيات %5 النوبات 

    %1 إحصائيات %17 المتعددة  اإلعاقاتنسبة 

    %12 إحصائيات %22 الحركية  اإلعاقاتنسبة 

    %1 إحصائيات %12 السمعية  اإلعاقةنسبة 

    %2 إحصائيات %6 النطق  إعاقةنسبة 
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 التقييم المصدر (7) المؤشر )وصفي(

 اتحاد فعالية المؤسسات الراعية للمعاقين 

 المعاقين 

 ال يوجد

 اتحاد العام الفلسطيني  االتحادفعالية 

 المعاقين

 يقوم ببعض النشاطات وهي غير منتظمة وغير كافية

 

 فعالية وزارة الصحة الفلسطينية 

 

 اتحاد

 المعاقين

 

  اإلعاقةنشاطات محدودة وال يوجد تركيز على ذوي 

 اتحاد فعالية لجان العمل الصحي 

 المعاقين

 فعالة ولكن ال تفي بالغرض 

 

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 

 المحلي.وجود تعاون بين مؤسسات المجتمع  (1

 نتيجة عمل مسح ميداني لكل البيوت. إحصائيةوجود قوائم  (2

 .اإلعاقةومؤسسات المجتمع المحلي بقطاع ذوي  اإلعالميةاهتمام المؤسسات  (3

 العالقة االيجابية والجيدة مع المؤسسات بالمنطقة والمحافظة. (2

 وجود مدير مكتب اتحاد المعاقين من قفين. (5

 النفسي.وجود فريق تتطوعي للمبادرة للعمل مع المعاقين للترفيه والتفريغ  (1

 – العالج الوظيفي –األعصاب  –عالج طبيعي للبرنامج يستضافون عند الحاجة ) والعيادات الداعمة ناألخصائييوجود  (3

 العالج النفسي(.

 (.للعمل الميداني )سيارة البلدية توفر سيارة (8

 وقت.أي  ر األدوات فيفوت (6

 للمعاقين.مركز متقدم  إنشاءوجود مخططات جاهزة ومصادق عليها من وزارة الحكم المحلي / رام هللا بخصوص  (14

 الشراكة بين برنامج التأهيل المجتمعي والبلدية ودعم األنشطة المجتمعية. (11

 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 مجال تدريب المعاقين.عدم وجود مراكز متخصصة في  (1

 .المتعددة اإلعاقةوجود عدد من حاالت  (2

األشكال ة ددتعمكراسي متحركة  –طبية  )أسرةعدة األدوات المسا – )الفوطمثل  االحتياجاتوجود صعوبة في توفير بعض  (3

 (.األغذية المساندة –عصاب األدوية وأخص بالذكر أدوية األ والتطور(ساعدة ومساندة للتغير كهربائية م أدوات-ووكر –

 .للمعاقين وإنتاجيةعدم توفر فرص عمل تشغيلية  (2

 .للمشاريع الخاصة للمعاقين وذويهمعدم وجود تمويل  (5

 .وتوفير غرفة صفية للمعاقين المدارسعدم مالئمة  (1

 .عدم تجاوب األهالي (3

 

  في هذا المجالأهم القضايا األساسية 

   

 .اإلعاقةذوي وضعف الرعاية ب التحتية والخدماتعدم توفير البنية  (1

 سنة )فترة اإلطار التنموي(: 19ألربع سنوات )فترة الخطة( و األولوياتاالحتياجات/

 .توفير مكتب في البلدة (1

 القادرة على العمل. اإلعاقاتتبني برامج تشغيلية لبعض  (2

 لها.توفير أدوات مساعدة لبعض المعاقين ومن هم بحاجة  (3

 .اإلعاقةتوفير مركز شامل متخصص بذوي  (2

 خارجيا .مؤسسات راعية تهتم بشؤون المعاقين محليا  أو  توفير (5
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 تشخيص المجاالت التنموية

 االجتماعيةالمجال التنموي الرئيسي: قطاع الخدمات 

 الصحة ( 8المجال التنموي الفرعي:

 

 عمر طعمه                       اللجنة: محمودة /منسق

 

 األعضاء 

 عمار  أيمن-3مصطفى صباح  محمد-2عمر طعمه  محمود-1 

 

كما تعكس هذه  واالقتصاديةوالعلمية والثقافية  االجتماعية تعتبر الخدمات الصحية في أي تجمع سكاني هي األساس للحياة

لقد بدأت بلدة قفين تتلقى الخدمات الصحية منذ الستينات من القرن الماضي ولكن بشكل  ولتطويرها. إليهاالخدمات مدى الحاجة 

الخدمات الصحية أكثر تنظيما  ولكنها لم تكن تفي بالحاجة  أصبحت 1967عام  اإلسرائيلي االحتاللجزئي وغير منظم وبعد 

 فقط.مرات أسبوعيا  وساعات محددة  األساسية للمواطن حيث كان الطبيب العام يقوم بزيارة عيادة البلدة ثالثة

  

بعد قدوم السلطة الفلسطينية أصبحت الخدمات الصحية أكثر تطورا  حيث المباني والكادر الطبي وتوفر بعض األدوية ولكنها مع و

 للمواطنين.ذلك ما زالت مقصرة عن تلبية كل الحاجات الطبية والصحية 

 ل التالي:تتوفر في بلدة قفين الخدمات الطبية على الشك

 

 يشمل: والمركز الصحي الحكومي ( 1

 .يزور العيادة خمسة أيام أسبوعيا  طب عام حيث ( 1

 .ألطفال والمواليد الجدد والحواملالتطعيم اليومي ل( 2

 تلبي جزء بسيط جدا  من األدوية. –صيدلية ( 3

 .مختبر جزئي ال يفي بالغرض( 2

 

 :العيادات الخاصة (7

 الخدمة مساء   عيادتان طب عام تقدم -

 دات طب أسنان تقدم الخدمة مساء  ثالثة عيا -

 

 مثل:مركز صحي خاص يلبي بعض الخدمات ويحاول توفيرها ( 8

 طب عام طوال اليوم صباحا  ومساء   -

 عيادة أسنان مسائية  -

 خفيفة وبسيطة  إصاباتعيادة  -

 تصوير أشعة جزئي  -

 األسبوع.ساعات محددة ليوم في  أخصائيدة لكل دتوفير أخصائية لساعات مح -

 الفحوصات.مختبر بسيط لبعض  -

 

 لبية احتياجاتهم.تهي كافية لعدد السكان وويوجد ثالثة صيدليات ( 0

 

 

 

 (7)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة

القيمة 

 /القياسية

 (1)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

    1 الصحة 1 عيادات حكومية 

    6 البلدة  3 مختلفة عيادات عامة
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    3 البلدة 3 عيادات أسنان 

    3 البلدة 3 صيدليات 

    1 الصحة 1 مختبرات حكومي 

الصحة  1 مختبرات خاص 

 والبلدة

1    

    7 البلدة 5 طبيب عام 

    10 البلدة 6 ممرضين 

    1 البلدة 1 فني مختبر

    ---- البلدة دال يوج عالج طبيعي 

    ---- البلدة  دال يوج ارشاد صحي

    4 البلدة 4 صيدلي 

الصحة  %17 نسبة األمراض المزمنة 

 والبلدة

15%    

    1 البلدة ال يوجد إسعافسيارة 

عدد األسر المرتبطة بالتأمين 

 الصحي 

البلدة  1100

 والصحة

2444    

    1 البلدة ال يوجد مركز والدة 

    1 البلدة ال يوجد مركز تصوير 

    1 البلدة ال يوجد عيادات طب خاص

نسبة النساء التي تتلقى الرعاية 

 الصحية األولية أثناء الحمل

البلدة  95%

 والصحة

144%    

 

 (1) المؤشر )وصفي(

 

 المصدر

 

 التقييم

وزارة  المواطنين بالصحة اهتمام

 الصحة

ببرامج وزارة الصحة خاصة لألطفال  اهتماميوجد 

المبكر  لالكتشافوالكبار ال يوجد فحص دوري 

 لألمراض 

 إليهمناسب يتوسط البلدة ويسهل الوصول  البلدية موقع المركز الصحي 

 جيد الصحة الحصول على األدوية 

 إسعافسيء لعدم توفر سيارة  البلدية الوصول للمستشفيات للحاالت الطارئة

 

 الوضع القائم/االستنتاجاتتحليل 

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 اليومية.توفر الخدمات الصحية ( 1

 لزم األمر. إذاالمركز الصحي الحكومي ملك للبلدية ويمكن تطوير البناء ( 2

 مختبر وأخصائي أشعة وغيره.توفر الكوادر الطبية والصحية المؤهلة من أطباء ممرضين فني ( 3

  .في خصوص الرعاية الصحية األوليةوزارة الصحة هي التي تدير المركز الصحي وهي بدورها تتابع كل ما هو جديد ( 2

 توفر الوعي الثقافي لدى المواطنين للمطالبة بالرعاية الصحية وتوفيرها وتحسينها.( 5

م ولغاية اآلن لم يتم استغالله أو تشغيله  2414للجنة الزكاة وتم بناءه في سنة في بلدة قفين غير مؤهل وتابع وجود مركز طبي ( 1
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 وذلك بسب وجود نزاع قانوني على قطعة األرض القائم عليها.

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 فقط.أوقات دوام المركز الصحي خمسة أيام أسبوعيا للفترة الصباحية ( 1

 كافي.في البلدة للدوام بشكل  نأخصائييعدم وجود أطباء ( 2

 الطوارئ.تلبي الحاجة عند  إسعافعدم وجود سيارة ( 3

 والتصوير.عدم وجود مركز لألشعة ( 2

 كافي.عدم توفر خدمات مختبر بشكل ( 5

 طولكرم.ن كيلو متر عن المدينة يعشر يوجود مركز للوالدة وهذا يشكل خطر لبعد البلدة حوال م( عد1

 جيد.المركز الطبي الخاص ال يلبي حاجة المواطن بشكل ( 3

 وخدماته.طابق علوي ثاني لتحسين قدرته  وإضافةتوسعة  إلىالمركز الصحي الحكومي ضيق المساحة وبحاجة ( 8

 ليلية.عدم وجود خدمات طبية ( 6

 

 

  المجال:أهم القضايا األساسية السلبية في هذا 

 والخدمات الصحية المقدمة ضعف مستوى البنية التحتية( 1

 

 سنة )فترة اإلطار التنموي(: 19ألربع سنوات )فترة الخطة( و األولوياتاالحتياجات/

 

 الحكومي.توسيع المركز الصحي ( 1

 دة.لللب إسعافتوفير سيارة ( 2

 والتلفزيوني. اإلشعاعيتزويد المركز بالتصوير ( 3

 للمواطن.تطوير وتحسين المختبر ليلبي جميع الفحوصات التي تلزم الحالة المرضية ( 2

 المواطنين.توفير قاعة للتثقيف الصحي وزيادة الوعي لدى ( 5

 األسبوع.على مدار  أخصائيينتوفير ( 1

 والوالدة.مركز طبي على مدار اليوم للحاالت الطارئة ( 3

 البلدة.تفعيل المركز الطبي الموجود في ( 8
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 تشخيص المجاالت التنموية

 االجتماعيةالمجال التنموي الرئيسي: قطاع الخدمات 

 المرأة (0المجال التنموي الفرعي:

 

 عمر طعمه                       اللجنة: محمودة /منسق

 

  األعضاء(المرأة )

 شذا ماجد طعمه -3طعمه    إبراهيمجميلة  -2ليلى حسن صباح  -1

مجموع السكان وهي فئة ذات مشاركة محدودة في الحياة العامة في البلدة والخدمات  من %48تشكل المرأة في قفين ما يقارب 

 الثقافية وغيرها(. –الرياضية  – )الصحيةالخاصة بالمرأة والبرامج التدريبية العامة المتعلقة بالمجاالت المختلفة 

 

بالنسبة للجمعيات النسوية العاملة تستهدف العدد القليل من النساء وفي غالبية برامجها تعتمد على مشاريع غير مستمرة وال و

البرامج هي ال  هذهتنمية المرأة في المجاالت المختلفة وحتى  إلىمتواصلة تهدف  نسويهيوجد لديها استراتيجيات وبرامج 

الخطة التي وجد من اجلها وهي تمكين  إلىبالنسبة للنادي النسوي الذي يفتقر  إما. االجتماعي محيطها وإنماتستهدف المرأة نفسها 

 كثير مغلق وال يستغل. أوقاتوتشغيل النساء وهو في 

 

األولى عن  المسئولةولكن دون أي تغير على واقع المرأة فهي ما زالت  بازديادنسبة النساء المتعلمات والمقبالت على التعليم 

فيها كثير من  االجتماعيةكما أن الحياة  .ف من األعباء الملقاة على عاتقهامما يضاع واالجتماعيةاألسرية  االحتياجاتة تلبي

 أويوجد في البلدة ساحة عامة  األخرى غير متوفرة ألنه ال وهذهوسائل تخفيف األعباء كالنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية 

ألخر ولكن ما زالت تواجه أعباء الحياة ذاتها  أوالفئة األمية التي حرمت من التعليم لسبب  أيضاهناك و .حديقة يلتقي بها العامة

 .ية ووضع البرامج المناسبة لذلكلذلك ال بد من العمل على التخفيف من األم

 

 

 

 (1)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة

القيمة 

 /القياسية

 (7)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

    144 اإلحصاء 140 الخريجات بال عمل  اإلناث

    344 اإلحصاء 265 طالبات في المعاهد والجامعات 

    %24 اإلحصاء %39 اإلناثلدى  اإلعاقةنسبة 

نسبة النساء المشاركات في 

 البرامج التدريبية والتثقيفية 

    %24 اإلحصاء 7%

 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(

  ةعن البلدبعد المكان الجغرافي للنادي  ببسضعيف ب البلدية فعالية النساء المشاركات في النادي النسوي 

 ضعيف البلدية  فعالية الندوات النسائية في البلدة

 ضعيف البلدية فعالية المؤسسات الراعية للمرأة

 ضعيف البلدية المجالس النسوية 

 ضعيف البلدية لجان العمل النسوي 

 

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 

 النسوية.مقرات للجمعيات توفر ( 1

 نسوى.مقر نادي  توفر( 2

 البلدة.كوادر نسائية في  توفر( 3

 .ارتفاع نسبة الوعي بأهمية عمل المرأة وحقها في العمل( 2
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 للمرأة. واإلنتاجيةوجود نساء متعلمات يترأسن البرامج التعليمية والتشغيلية والثقافية ( 5

 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 النسوي.عدم فعالية النادي ( 1

 المحلي.عدم تشجيع المجتمع ( 2

 عدم وجود دافع معنوي من المجتمع .( 3

 .بعد مكان النادي النسوي عن البلدة ( 2

 واجتماعاتها.ال يوجد قاعات خاصة للمرأة ( 5

 

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 

  اإلنتاجيةضعف مشاركة المرأة ورعايتها في المشاريع  (1

  

 سنة )فترة اإلطار التنموي(: 19و ألربع سنوات )فترة الخطة( األولوياتاالحتياجات/

 رياضي.قاعات قريبة من البلدة للندوات والجلسات النسوية وتوفير نادي ايجاد ( 1

 بالمرأة.عدد الندوات من البلدية والوزارات الخاصة  ةيادز( 2

 البلدة.حيث انه بعيد عن  إليهتفعيل النادي النسوي وتوفير الموارد وتسهيل حركة الوصول ( 3
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 تشخيص المجاالت التنموية

 االجتماعيةالمجال التنموي الرئيسي: قطاع الخدمات 

 التربية والتعلم ( 8 المجال التنموي الفرعي:

 

 عمر طعمه                       اللجنة: محمودة /منسق

 األعضاء: 

 منذر مصطفى بيقاوي( 5 شذا ماجد طعمه( 2 عبير رشيد طعمه( 3محمد سليمان خصيب( 2 هاني احمد طعمه( 1

 كوثر يوسف طعمه( 8 أحمد محمود عمار( 3 هرشهمحمد حسن ( 1

 

 

التعليم له دالالت عظيمة وهامة في تطوير المجتمعات ورقيها كما ان له أعظم األثر في تلبية حاجات ومقومات نهوضها في 

ر على تحمل مسؤولياته في من خالل التعليم يتم خلق المواطن الصالح القاد، فواالقتصادية واالجتماعيةالفكرية جميع المجاالت 

 .مجاالت ليكرس ذلك في بناء مجتمعهجميع ال

 

، حيث تمكنت وعبر مراحل نموها التعليم وقفين جزء من هذا الوطن حولعالمية عامة والفلسطينية خاصة نونتيجة للتوجهات ا

منهم األطباء استراتيجيا لسكان البلدة فويشكل التعليم خيار  .لإلناثثالثة منها للذكور وثالثة من بناء ستة مدارس  المختلفة

 .وغيرها من الدرجات العلمية الهامة ستيروالماج الدكتوراهادات والمهندسين واألساتذة وحملة شه

 

 

 (1)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة

القيمة 

 /القياسية

 (7)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

    3 البلدية 3 عدد المدارس ذكور

    3 البلدية 3 إناثعدد المدارس 

    5 البلدية 5 عدد رياض األطفال

    124 المدارس 136 عدد المعلمين لكل المدارس 

واحدة لكل  عدد الوحدات الصحية 

 مدرسة 

    واحدة المدارس

الذكور  لمدراسمختبر حاسوب 

 اإلناثالثانوية واألساسية العليا 

 الثانوية واألساسية العليا

مختبر واحد 

 لكل منها

    مختبر واحد المدارس

مختبر علمي مدرسة ذكور 

 الثانوية  إناثالثانوية ومدرسة 

مختبر واحد 

 لكل منها

    مختبر واحد المدارس

في  االنترنتتوفر شبكة 

 المدارس

    1 المدارس 1

    0 المدارس 0 قاعات مسرح وثقافة 

 واحد لكل المدارس )مقصف( لكلمطعم 

 مدرسة

    1 المدارس

واحد لكل  المالعب لكل المدارس

 مدرسة

    1 المدارس

    ال يوجد أدارة المدرسة ال يوجد المواصالت لكل المدارس

واحدة لكل  مكتبة للقراءة والتثقيف

 مدرسة

    1 المدارس

    1.5 المدارس %1 نسبة التسرب من المدارس 

    %0 المدارس %3 األميةنسبة 
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 )دونم( مساحة األبنية 

 مدرسة بنات قفين الثانوية ( 1

مدرسة بنات قفين األساسية ( 2

 العليا

مدرسة بنات قفين األساسية ( 3

 الدنيا 

 

 

1) 3434 

2) 3552 

 

3) 2154 

 إحصائية

 المدارس

    ال يوجد

  )دونم( مساحة مدارس الذكور

 الثانوية  (1

 العليا  (2

 الدنيا   (3

 

 

 

 

1) 2141 

2) 2425 

3) 3544 

 إحصائية

 المدارس

    ال يوجد

 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(

 من حيث  ةالثانويصفوف مدرسة بنات قفين 

 المساحة(-الكهرباء –الشبابيك  – )التهوية

 غير جيدة  أدارة المدرسة

 صفوف مدرسة بنات قفين األساسية العليا

 ( المساحة-الكهرباء  –الشبابيك  – )التهوية

 ممتازة أدارة المدرسة 

 صفوف مدرسة بنات قفين األساسية 

 المساحة(-الكهرباء –الشبابيك  – )التهوية

 ممتازة أدارة المدرسة

 صفوف مدرسة ذكور قفين األساسية الدنيا 

 المساحة(-الكهرباء –الشبابيك  – )التهوية

 جيدة المدرسة إدارة

 صفوف مدرسة ذكور قفين األساسية العليا 

 المساحة(-الكهرباء –الشبابيك  – )التهوية

 

 ممتازة أدارة المدرسة

 صفوف مدرسة ذكور قفين الثانوية 

 المساحة(-الكهرباء –الشبابيك  – )التهوية

 

 ممتازة أدارة المدرسة

 صيانة إلىبحاجة  سةمدرأدارة ال ساحة مدرسة ذكور قفين األساسية العليا 

 ضيقة وغير مناسبة  المدرسةأدارة  ساحة مدرسة بنات قفين الثانوية 

 صيانة وترميم شاملة إعمال إلىبحاجة  أدارة المدرسة مدرسة بنات قفين الثانوية 

 الدنيا  األساسيةمدرسة بنات قفين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمكان موجود اجتماعاتقاعة  إلىبحاجة  أدارة المدرسة

 توسعة المقصف بحيث ال يكفي لعدد الطالبات والوقت

صيانة شبكة كهرباء المدرسة حيث هناك أسالك وعلب 

 كهرباء مكشوفة 

 تدفئة الغرف الصفية حيث أنها باردة جدا  

أو اضافة بركة  )توسيعهاي صيانة الصرف الصح

 (جديدة

 حيث عدد الطالبات كبير لكل شعبة ضافيةغرف صفية 

تأمين وحراسة المدرسة بشكل أفضل حيث انها تعاني 

 الحراسةمن خلل في 

تحتاج المدرسة الى مظلة حماية من أمطار الشتاء وحر  أدارة المدرسة مدرسة ذكور قفين الثانوية 

 الصيف تأمين المدرسة وحراستها بشكل جيد وأفضل

 عدد الحواسيب  وازديادتحسين شبكة الحاسوب 
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 سة باردةتدفئة جيدة حيث أن صفوف المدر إلىبحاجة 

 

أكثر لكي تتمكن  ددعمظالت والى حواسيب  إلىبحاجة  أدارة المدرسة مدرسة بنات قفين األساسية العليا 

 كل الطالبات من الحصول على حاسوب

 حدائق وأشجار  إضافةغير جيدة  أدارة المدارس الحدائق في المدارس

غير جيدة حيث أن الساحات باطون يجب أن تكون  أدارة المدارس ساحات المدارس 

 )العشب اصطناعيصحية مثال تسوية الساحات بعشب 

 (االصطناعي

 اإلنشائيغير جيدة حيث أن المدرسة قديمة ووضعها  أدارة المدارس مدرسة بنات قفين الثانوية

غير منظم وغير مالئم هندسيا  وتشكل خطر على 

 الطالبات وغير مناسبة للدراسة والتعليم

 

 

 

 

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 التعليم.هناك مؤسسات مجتمع محلي داعمة لقطاع ( 1

 التعليم.دعم البلدية لقطاع ( 2

 للتعليم.دعم األهالي والمجتمع ( 3

 مدارس.وجود خمسة مدارس جديدة من أصل ستة ( 2

 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 ورغباتهم.عدم وجود ساحات تنمي الحاجات االيجابية لدى الطلبة وميولهم ( 1

 المدرسة.البات وسوء استخدام عدم تأهيل مدرسة بنات قفين الثانوية ومساحتها واكتظاظ الط( 2

 الشوارع.على  اتجمع ثالثة مدارس في منطقة جغرافية محددة مما يشكل اكتظاظ( 3

 مدارسهم. ماكنإلى أعدم وجود مواصالت تؤدي الطلبة ( 2

 المدارس.عدم توفر كمرات مراقبة في ( 5

 المدارس.غير شاملة جميع  االنترنتشبكة ( 6

 المدارس.في  التربوي غير كاف اإلرشاد( 7

 أعداد الطالب كبيرة في بعض المدارس.( 8

 األهالي.عدم متابعة ( 9

 واألمطار.الشمس  أشعةالمظالت الحامية من  ىإل ر( االفتقا10

 

 المجال:في هذا  أهم القضايا األساسية  

 المدرسية.م كفاية المباني عدعف البنية التحتية وض( 1

 

 

 سنة )فترة اإلطار التنموي(: 19ألربع سنوات )فترة الخطة( و األولوياتاالحتياجات/

 

 القديمة.من المدرسة  المواصفات بدال  بناء مدرسة بنات ثانوية حسب ( 1

 .ت قفين األساسية الدنيا والعلياغرف صفية لمدرسة بنا ( إضافة2

 . ليم المساندالمساهمة لدعم التع( 3

 العليا(.ملعب مدرسة ذكور قفين األساسية  المدارس. )وبالخصوصتأهيل مالعب ( 2

 الثانوية.توسيع ساحة مدرسة ذكور قفين ( 5

 والمسرح.توفير وبناء قاعات للمدارس بحيث تكون للثقافة ( 1
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 الحواسيب.وزيادة عدد  االنترنتتطوير شبكة ( 3

 البلدة.توفير باصات خاصة بالمدارس لبعد المدارس عن بيوت كثيرة في ( 8
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 مجال االدارة والحكم الرشيد وتفرعاتهرابعا: 

 

 تشخيص المجاالت التنموية

 المجال التنموي الرئيسي: اإلدارة والحكم الرشيد

 وإدارة الكوارث والتنظيم، األمنالتخطيط المجال التنموي الفرعي: 
 

 ة اللجنة: توفيق مصطفى عيسى طعمه/منسق
 احمد عيسى طعمه - 3نسيبه محمود طعمه   -2فتحي محمد فريد السعيد  -1 األعضاء:

 انتصار بيقاوي  -1   سمير عزات صباح -5   احمد محمد طعمه     -1

 

التنظيم ، وقام بعد ذلك ما يسمى ب1661بدون مخطط هيكلي في ظل المجالس القروية المتعاقبة وذلك حتى عام قفين  ظلت بلدة

وإيداعه لمدة ستين يوما  وتمت المصادقة عليه في شهر  1279/91األعلى اإلسرائيلي بعمل مخطط هيكلي جزئي تحت رقم 

 والموافقة على تنفيذه وتطبيقه على البلدة. 1993/7

 

وبلغت  %13 وسكن )ج(بنسبة %22وسكن )ب(بنسبة  %15تم تقسيم مساحه المخطط الجزئي اإلسرائيلي إلى سكن ) ا( بنسبة 

لم تلبّي حاجة البلدة المستقبلية والتوسعية المطلوبة و لم تكندونم فقط و 1148جزئي اإلسرائيلي المساحة اإلجمالية للمخطط ال

أُخِطَر الكثيُر منها للهدم بسبب عدم الترخيص مما أ جبر أهل البلد على الكثير من البيوت على الترخيص وهُِدَم بعضها و تحصل

أصبحت مشاكل األبنية االعتداء على الطرقات واالرتدادات وو المنظمة مما سبب اكتظاظ البيوت حدود المساحة البناء داخل

 ازدهارها.لدة وأمرا  واقعا  سيئا  يشكل عائقا لتطور الب تالقائمة ال يمكن حلها أو التعامل معها و فرض

 

هيكلي والتي كان يصدرها التنظيم اإلسرائيلي وحسب المخطط حسب المخطط ال األبنيةنفيذ تراخيص بتلم يلتزم المجلس القروي 

الجزئي وأُعتُبَِر صدور الترخيص هو بمثابة تصريح للبناء ودون األخذ باالعتبار االرتدادات عن الطرق والمجاورين ولم يتم 

حتالل ولم يدركوا خطورة عدم بالترخيص الممنوح في ذلك الوقت واعتبر التنظيم وتطبيقه له عالقة باال والتزام األبنيةمراقبة 

على  القدرةبعد أن تحولت البلدة إلى بلدية مستحدثه واجهت البلدية مشكله عدم و .ادات وأثرها على البلدة وتنظيمهاتطبيق االرتد

بسبب تنظيم منطقة البلدة القديمة )سكن ج(  ب( وأيضابسبب االرتدادات الكبيرة وخاصة في منطقة )ا( و ) األبنيةترخيص 

اوسلو  ضمن اتفاقيةدونم  1844مساحة فر حصلت البلدة على يواي رارض الواقع وبعد اتفاقيه آوسلو و واستحالة تطبيقه على

 وهي تحت سيطرة المجلس البلدي. Bاتفاقية واي ريفر وهي منطقة و

 

منطقة سكن  ذي يخضع تحت صالحيات االحتاللمنطقة سكن ج في الجزء ال اتخذ مجلس التنظيم األعلى الفلسطيني قرارا بعمل

( وبحسب القانون الفلسطيني الجديد ويكون القرار والتنظيم من صالحية المجلس البلدي ولم تحل مشاكل سكن )ا  قديمةبلدة 

 .دونم 1148 فقط والمنظمةدونم  2444ومساحة المنطقة المبنية تزيد عن  والغير منظمهوالمناطق المبني بها 

حتى يتم انجاز مخطط هيكلي شامل وتم عمل  كاملةبعمل مخطط طوارئ يتم العمل فيه لمده سنه  2441قامت البلدية عام 

مون المبواني القديموة  ادونم وهي المساحة الممنوحة في اتفاقيه اوسلو ولم تشومل كثيور 1844 مساحةالمخطط الطارئ على 

خووارج حوودود المخطووط الهيكلووي وال يوجوود صووالحية التوورخيص أو تنظوويم هووذه  األبنيووةوالجديوودة وأصووبحت كثيوور موون هووذه 

عليوه ومعرفوه  الموافقوةآلن وقودم حوديثا مخطوط للجنوة التخطويط األعلوى ليوتم االمناطق وما زال العمل بهذا المخطوط حتوى 

وارث موون أبعوواد التنميووة يعتبوور األموون وإدارة الكوو .عليووه بشووكل كاموول المعارضووات وتصووديقه بشووكل رسوومي ليووتم االسووتناد

المستدامة ومن الحاجات األساسية لإلنسان وبشوكل عوام تواجوه البلودة مخواطر عاموة تتمثول بواالحتالل والكووارث الطبيعيوة 

عودم تووفر دفواع مودني وإسوعاف أولوي وطووارئ يوؤدي إلوى صوعوبة فوي إتموام  عامة. إنالتي تواجه األراضي الفلسطينية 

ت ائق والحود مون الكووارث الطبيعيوة مموا يسوتدعي إعوادة بنواء هوذا القطواع وتزويوده بوالتجهيزاعمليات اإلنقاذ وإطفاء الحر

 .واللوازم واالحتياجات المختلفة

الكثير من الجدران المبنية من اللبن اآليلة للسقوط على جنبات الطرقات وكذلك البيوت القديمة اآليلة للسقوط والتي تهدد وهناك 

وتوسعة الشوارع بشكل أفضل ، طة شاملة للتعامل مع هذه الظاهرةاألمر الذي يستدعي منا إعداد خسالمة المارة والمواطنين 

 لدة بشكل اشمل وضمن خطة ممنهجة.وتحسين الب
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الن األقسام التالية )قسم المياه /قسم الكهرباء / قسم الجباية/ قسم الهندسة/ قسم الصحة /قسم المحاسبة/ قسم الدية قفين بتشمل و

 السكرتارية(خدمة الجمهور/ قسم 

 

 

 (7)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة

القيمة 

 /القياسية

 (1)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

    23 البلدية 18 ن في البلديةوموظف

    3 البلدية 2 قسم المياه/ فنين

    3 البلدية 2 قسم الكهرباء

    2 البلدية 3 قسم الجباية

    3 البلدية 2 قسم الهندسة والتنظيم

    5 البلدية 2 قسم الصحة

    2 البلدية 2 القسم المالي

    2 البلدية 1 قسم خدمات الجمهور والمتابعة

    1 البلدية 1 قسم السكرتارية

    1 البلدية 4 وجود مركز شرطة

 وجود مركز دفاع مدني

 

    1 البلدية 4

 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(

 بحاجة إلى مكان أوسع وأكبر مساحة البلدية مبنى البلدية

 بحاجة إلى تفعيل وعمل  البلدية مستوصف صحي

 بحاجة إلى تفعيل  البلدية مركز التجمع النسوي 

 بحاجة إلى تطوير وإدارة البلدية منتزه البلدية

عن التجمع ب البعد الجغرافي بإمكانيات محدودة بس البلدية استعداد مركز الدفاع المدني ومركز اإلسعاف

 السكاني

 الوقائيةغير مؤهله بالمعدات والوسائل  البلدية توافر األجهزة والمعدات الوقائية للكوارث في البلدية

 

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 

 توفر جميع األقسام التي تغطي خدمات واحتياجات المجتمع المحلي  (1

 التعاون االيجابي بين جميع األقسام ( 2

موقع البلدية في وسط البلدة مما يسهل على المواطن المتابعة والحصول على الخدمات بشكل سهل اال انه يحتاج إلى إضافة ( 3

 مبنى أخر لتخفيف الضغط حسب االحتياج المستقبلي 

 تعاون رئيس البلدية وأعضاء البلدية مع الموظفين مما ينعكس إيجابا على األداء والمواطنين  ( 2

 الكهرباء والمياه  في شبكتيإزالة النفايات وإصالح األعطال لبلدية مستمرة ليالّ نهاراّ وخاصة خدمات ا( 5

 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 المواطنين وخاصة قسم الكهرباء والماء  اإلدارية لطلباتيوجد تأخير نسبي في اإلجراءات واالنجازات  (1

 الحاجة إلي جهد كبير لتنسيق وتكثيف الجهود اإلدارية  (2

 إهمال أدارة البلدية في متابعه مخالفات المواطنين  ( 3

 مركز خدمات الجمهور  إلىالبلدية تفتقر ( 2

 

 

 :أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 

 حاجة البلدية لتطوير نظامها االداري والتخطيطي (1
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 سنة )فترة اإلطار التنموي(: 19ألربع سنوات )فترة الخطة( و األولوياتاالحتياجات/

 

 ( GISدعم قسم التخطيط والبناء في البلدية بوحدة دعم القرار ) (1

 بما فيه مدير اداري مساعد لرئيس البلدية وامين مستودعر في الموارد البشرية واإلدارية دعم الكاد (2

 في شؤون المجتمع تشكيل لجنة استشارية من المجتمع المحلي لمساندة أدارة البلدية (3
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 التنموية القضايا
 عن عملية التشخيص يلي مرفق ألهم القضايا التي نتجت فيما

 

 مجال البيئة والبنية التحتية -1
 : الطرق والمواصالت 

 ، وعدم تنفيذ الكثير منها حسب المخطط الهيكلي. ضعف البنية التحتية للطرق بشكل عام  (1

 قطاع المياه: 
 ضعف البنية التحتية.  (2

 قطاع الطاقة :
 .للكهرباء واإلنارة والمصدر  ضعف البنية التحتية   (3

 :قطاع الصرف الصحي  

  عدم وجود  شبكة صرف صحي ( 2

 قطاع النفايات الصلبة والبيئة 
 تراكم النفايات وعدم وجود حاويات جمع النفايات في كافة احياء البلدة  (5

 

 مجال تنمية االقتصاد المحلي - 7

 قطاع الصناعة : 
 (   التوجه نحو القطاع الصناعي الضعيف 1

 قطاع الزراعة :
 ضعف الدعم للقطاع الزراعي، ومصادرة مساحة كبيرة من األراضي الخصبة لصالح بناء الجدار   (3

 . عدم التنوع الزراعي اذ يعتمد المعظم على زراعة أشجار الزيتون  (8

 قطاع السياحة والترفيه : 
 ضعف التوجه نحو األنشطة السياحية(   6

 الطبيعة الجميلة وتوفر المساحات الكافية إلقامة المشاريع السياحية(   14

 :قطاع التجارة  

 (   القطاع التجاري مقتصر في اغلبه على مؤسسات صغيرة 11

 

 مجال التنمية االجتماعية   -8

 قطاع الشباب والثقافة:
 (   ضعف البنية التحتية 12

 :عاقةقطاع ذوي اال
 عاقة(   عدم توفير البنية التحتية والخدمات وضعف الرعاية بذوي اال13

 :قطاع الصحة 
 (   ضعف مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية المقدمة 12

 قطاع المرأة 
 (   ضعف المشاركة للمرأة ورعايتها في المشاريع األنتاجيه15

 :قطاع التربية والتعليم 

 (   ضعف البنية التحتية وعدم كفاية المباني المدرسية 11

 

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد  -0

 حاجة البلدية لتطوير نظامها اإلداري والتخطيطي   ( 13
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 دليل التجمع السكاني
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 وتحليله السكاني (: دليل التجمع1رقم ) األداة

 تحضير دليل التجمع السكاني  1.1
 

 5/22/21122لغاية  2/22/2122تاريخ التعبئة:
 معلومات عامة: .2

 :قفين _ طولكرم الموقع 
 رمز التجمع بحسب اإلحصاء المركزي 092
 اسم التجمع قفين

 

 :الجغرافية 
 الموقع بالنسبة للمحافظة شمال مدينة طولكرم

 البعد عن مركز المحافظة )كم( كم شماال 02
 إحداثيات خطوط الطول والعرض جنوب ا 52 ْ– 23شماالَ ْ 53 ْ- 25.32،وخطي طول ْ 35.2 ْ– 32.2ْتقع على خطي عرض 

 االرتفاع عن سطح البحر متر  عن سطح 184إلى  64ترتفع ما بين 
ميسر و باقة  الغرب:

 الغربية
وزبده و  شرق:

وطنة مستإفراسين و 

 حرميش

ونزلة عيسى  :جنوب

وباقة الشرقية و 

   النزالت

برطعة  شمال:
وظهر العبد 
 وخربة عكابا

 المحيطة التجمعات السكانية

 معدل هطول األمطار ملم سنويا 734.6
 طبيعة األراضي سهلية جبلية  سهلية/ جبلية

 المساحة الكلية للتجمع )دونم( 0223دونم مجمل األراضي لبلدة قفين بعد جدار  6222
 

 )معلومات سكانية )السكان والموارد البشرية: 

 عدد السكان 09/0/0202بتاريخنسمه حسب دائرة اإلحصاء  00322بلغ عدد السكان 
 نسبة الذكور 0202حسب المركز اإلحصائي لعام  82.2%
 نسبة اإلناث 0202حسب المركز اإلحصائي لعام  49.0%
 عام 08نسبة من تقل أعمارهم عن  / المصدر البلدية 0226نسبة تقديره استنادا على المعلومات اإلحصائية لعام  32%
 عام 78نسبة من تزيد أعمارهم عن  / المصدر البلدية 0226على المعلومات اإلحصائية لعام  نسبة تقديره استنادا 8.3%

 عدد األسر 0202حسب المركز اإلحصائي لعام  0007
 عدد الوحدات السكنية 0202حسب المركز اإلحصائي لعام  0603

 نسبة األمية البلدية/ المصدر  0226نسبة تقديره استنادا على المعلومات اإلحصائية لعام  0%
 نسبة الحاصلين على شهادات بعد التوجيهي / المصدر البلدية 0226نسبة تقديره استنادا على المعلومات اإلحصائية لعام  02.7%

 نسبة العاطلين عن العمل )بتعريف اإلحصاء( / المصدر البلدية 0226نسبة تقديره استنادا على المعلومات اإلحصائية لعام  8%
نسبة العاملين في القطاع الحكومي )من   / المصدر البلدية 0226نسبة تقديره استنادا على المعلومات اإلحصائية لعام  02%

 مجموع العاملين الكلي(
 نسبة العاملين في القطاع الخاص  / المصدر البلدية 0226نسبة تقديره استنادا على المعلومات اإلحصائية لعام  22%

المصدر  غير ذلك:
رئيسي وهو العمل ال

داخل الخط 

وظائف  الزراعة الصناعة التجارة
 حكومية  

 المصدر الرئيسي لدخل السكان
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 األخضر
 
 
 
 
 
 
 
 

 تم تقدير األرقام التالية حسب  أعضاء البلدية  :األيدي العاملة 

 خارج التجمع داخل التجمع

 مناطق محيطة بالتجمع
داخل الخط 
 األخضر

مجال 
 العمل

 موظف زراعة
تجارة 
 وخدمات

صناعة 
 وحرف

 موظف زراعة
تجارة 
 وخدمات

صناعة 
 وحرف

عمال في 
 مختلف المهن

 
 المجموع 

    ال يوجد     
82 22 822 022 ------ 322 32 082 0222 

  المجموع 
 الكلي 

031 001 3321 

 
 

 البنية التحتية والبيئة: .2
 

 :الطرق والمواصالت 
 السكاني:المداخل الرئيسية للتجمع  

 غير معبد 
 معبد 

 أسماء المداخل الرئيسية
 بحالة جيدة بحاجة إلى صيانة

 كم(0المدخل الجنوبي /أول البلد ) كم بحالة جيده 0 كم بحاجة لصيانة 0 معبد
م بحاجة  722 معبد

 لصيانة
 كم  0.4المدخل الشمالي  م بحالة جيده 222

 شبكة الطرق الداخلية: 
 نوع الطريق )كم(معبد  مفتوحة )كم(

 بحالة جيدة بحاجة إلى صيانة يوجد بيس كورس ال يوجد
 كم  38 طرق داخلية كم  8 كم  02 ---------- كم  02

 كم 00 طرق زراعية ----- -------- -------- كم 00
 شبكة الطرق الرابطة مع المحيط: 

  معبد )كم( مفتوحة )كم(
 بحالة جيدة بحاجة إلى صيانة كورسيوجد بيس  ال يوجد اسم الطريق الرابط

 كم( 0المدخل الغربي /شارع الرصيف ) كم  2.8 كم  2.8 كم  0 -------
 كم  0.0مدخل الحاج اسعد  ----- كم  0.0  ------ ال يوجد 
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 كم  0مدخل زبدة   كم  0بحاجة لصيانة  ال يوجد كم  0
 
 

 :النقل والمواصالت 

 كفايتها
انتظام الخدمة 

 أو كلي()جزئي 
عدد اآلليات/المركبات 

 المتوفرة بالموقع
 نوع الخدمة موقعها عددها

 محطة باصات مركزية ال يوجد -------- -------- -------- --------
 محطة باصات فرعية ال يوجد -------- -------- -------- --------
 خط سرفيس داخلي   ال يوجد -------- -------- -------- --------
 خط سرفيس خارجي يوجد 0 06 كلي غير كافي
 مكتب تاكسي يوجد 0 2 كلي غير كافي

 مجمع سفريات ال يوجد -------- -------- -------- --------
 مواقف السيارات الخاصة ال يوجد -------- -------- -------- --------

 هل هنالك مناطق ال تصلها خطوط النقل العام؟ حدد. -
 ال يوجد مناطق ال تصلها وسائل النقل العام 

....(؟ في حال كان عدد الحوادث مرتفعا، 08ما هو عدد الحوادث على الطرقات في المدينة/البلدة في السنة الماضية )سنة... -
 حدد اماكن تكرار الحوادث؟

 الشمالي الرئيسيأكثر األماكن هي الشارع الرئيسي الجنوبي مدخل البلد مقابل كازيه الناصر والشارع 
 شارع جذر البلد وهي منطقة وسط البلد حدد المناطق التي تشهد ازدحاما مروريا أكثر من غيرها؟ -

 
 

 :الطاقة 
 الكهرباء: 

سعر بيع 
الكيلو واط 
 للمستهلك

سعر شراء 
الكيلو واط 

من 
 المصدر

 سنة اإلنشاء
االحتياج 

 الحالي الفعلي

كمية 
 كاالستهال
 ونسبة الشهري

 االستهالك
 منها المنزلي

مصدر الكهرباء 
)قطرية/مولد/طاقة 

 بديلة(

مدة التغطية 
)من الزمنية 
 04 أصل

ساعة في 
 اليوم(

نسبة التغطية 
 الجغرافية

سنة االنشاء  اغورة  40 اغورة  73
0924 
 وسنة الشبك
0926 

يتراوح من بين 
لغا622222

 222222ية 
بسب وجود 
صناعات 
 جديده

كيلو  722222
شهري للبلد  

كيلو 322/
 للمنزل شهريا

ساعة  04 قطرية 
 يوميا

98% 

 إنارة الشوارع %92نسبة تغطية الشوارع المعبدة: لبعض المؤسسات والمساجد %02نسبة الفاقد في الكهرباء:
 
 

 االتصاالت: 
 شبكة الهاتف األرضي  %79نسبة التغطية: ممتازة  الجودة:
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 0082مشترك من  0222

 ممتازة الجودة:
  %79 التغطية:نسبة 
 0082مشترك من  0222

 شبكة االنترنت

 شبكة الهاتف الخلوي %98 نسبة التغطية: ممتازة الجودة:
 
 
 

 :المياه والصرف الصحي 
 المياه: 

 يوجد شبكة مياه داخلية ال  نعم  %38 نسبة الفاقد:

سعر بيع 
المتر 
المكعب 
 للمستهلك

سعر شراء 
المتر المكعب 
 من المصدر

 اإلنشاءسنة 
 االحتياج الفعلي

 الحالي

كمية 
 االستهالك
الشهري 
ونسبة 

االستهالك 
 المنزلي منها

المصدر 
مكروت/مجلس )

خدمات 
مشترك/بئر 

خاص/آبار جمع 
مياه أمطار/غير 

 ذلك(

مدة التغطية 
الزمنية 

)أسبوعيا أو 
 شهريا(

نسبة 
التغطية 
 الجغرافية

 شيقل 0.8

 
 
 

 شيقل 0.8
 ألف كوب  62 0922

ألف  87
كوب للبلد 
 بالشهر 
واستهالك 

المنزل شهريا 
 كوب  09

بئر خاص 
للبلدية +بئر 
 خاص لمالك

يوميا يتم 
 الضخ

98% 

 

 اسم عين الماء صالحة للشرب غير صالح للشرب /يوم(3معدل التدفق )م
 ال يوجد ------------ ------------- ------------

 الصرف الصحي: 
الكمية المنتجة في 

 اليوم
طرق التخلص من مياه الصرف  شبكة صرف صحي % حفر امتصاصية %

 الصحي

 كوب 0222

 ال يوجد  يوجد
في األراضي الزراعية في أطراف 
البلدة وهي نسبة قليله االمتصاص 

 %8من الحفر بنسبة 
 أماكن التخلص النهائية ------------

 نعم                                      هل يوجد محطة تنقية؟                ال   
 موقع المحطة سنة التأسيس كفاءة المحطة وضعها/الحالة التصميمية السعة مالحظات

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
نعم: )وضح(        الهل يتم التخلص من مياه عادمة للمستوطنات في اراضي المدينة/البلدة؟ 

........................................... 
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 :النفايات الصلبة 
 طرق جمع النفايات الصلبة سيارات ضاغطة ترولة مع تركتور يدوي غير ذلك

 نسبة التغطية الجغرافية 022%   
 بالستك  422حديد +82 عدد الحاويات وكفايتها:

الفعلي أيضا وهي غير كافيه االحتياج 
 حاويه022ل

شيقل يوميا شامله  728رسوم الجمع اليومية:
أجور عمال والسيارة الضاغطة وتكلفة المكب 

 اإلقليمي 

 ايام 7 عدد مرات الجمع أسبوعيا:

 أماكن التخلص من النفايات الصلبة مكب خاص بالتجمع مكب عشوائي "زهرة الفنجان"  مكب إقليمي

 طريقة التخلص من النفايات الصلبة حرق  دفن غير ذلك )حدد(: 

 السعة الحالية للمكب ال تتوافر معلومات ------- ---------

 الحالياالحتياج الفعلي  

 قطاع خاص مجلس خدمات )حدد(:
مجلس الهيئة 

 المحلية
 الخدمة تدار من قبل 

 

 

 االقتصاد: .3
 

 الصناعة والتجارة والخدمات: 

 موقعها
 في كل إنحاء البلد

 عدد العاملين فيها
 عامل 822ما يقارب 

 عددها
عدد المنشّات التي تم 

منشأة  332إحصائها حوالي 
 من تجارية وخدامتيه وغيرها

 المنشآت 
 )تحدد بحسب تعريف اإلحصاء(

يوجد أراضي زراعيه لشجر  من السكان %02 في كل إنحاء البلد
الزيتون ما يقارب لكل مالك 
يوجد منشأه زراعيه لشجر 

 الزيتون

 المنشآت الزراعية 

شمال وغرب وجنوب و وسط 
 البلددة

منشات) طوب  02 عامل  022
الناصر/مصنع أكياس 

مصنع بيوت  0بالستيك /
بالستيكية/مصنع باطون أبو 

مخابز/مصنع  4الرب / 
 السامح للجرانيت والشايش(

 صناعيةالمنشآت ال

 المنشآت السياحية  ال يوجد ال يوجد ال يوجد
المنشآت المتعلقة بالصناعات  ال يوجد ال يوجد يوجدال 

 اإلنشائية 
وسط البلد وغرب البلد وشمال 

 البلد
منشّات ) المدارس /البريد/  4 عامل 042ما يقارب 

 بلدية / صحة قفين (
 المنشآت الخدماتية 

 المنشآت التجارية  منشأة تجارية 322 عامل 422 في كل إنحاء البلدة
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 البنوك -------------- -------------- --------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السياحة واآلثار: 
 المواقع األثرية الرئيسية   عددها نوعها أسماؤها:

 أسماؤها:
 احراش قفين

المواقع السياحية الرئيسية )بما  0 احراش
يشمل ذات التميز الطبيعي 
كاإلطالالت واألحراش وعيون 

 المياه(
 السياحيةعدد المكاتب  ال يوجد
 عدد الفنادق ال يوجد
مساحة المركز التاريخي ووصف  ال يوجد

 لوضعه القائم
 

 :الزراعة 
 الثروة الزراعية: 

خلف  8822:ان وجدت خلف الجدارمنها 
 الجدار

 /دونممساحة األراضي الزراعية دونم داخل البلدة  8222

دونم أشجار مثمرة أهمها              0دونم بيت بالستيك، و           4..... )منها      دونم 7..
 (  حمضيات

 /دونممساحة األراضي الزراعية المروية

دونم أشجار   022دونم محاصيل حقلية، و     322... )منها           دونم 822....
 (           لوزياتمثمرة أهمها 

 /دونممساحة األراضي الزراعية البعلية

 /دونممساحة األراضي القابلة لالستصالح دونم وأسماء المناطق )الفرش /خلة الرز / ابو عميرة( 0222
 مدى ايصالية الطرق الزراعية متاح وحتى لألراضي القابلة لالستصالح 

%0 مختلطة: %2 حيوانية:  %92نباتية:  الزراعية حسب اإلحصاء  تعدد الحيازا   

 :الثروة الحيوانية 
 النوع عدد المزارع عدد الرؤوس مالحظات

 األبقار 0 0 ----------
 األغنام 02 382 08ومزارع صغيره  3يوجد مزارع كبيره 

 دجاج الحم 0 08222 ----------
 دجاج بياض 0 0222 ----------
 نحل 0 خلية 72 ----------

 

 المعاصر والمشاتل والجمعيات: 
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 العاملة الزراعيةة التعاوني الجمعيات عدد عدد المشاتل عددالمعاصر
3 0 0 

 

 :خدمات زراعية 
 تمويل وتبريد تخزين تصنيع تعبئة وتغليف تسويق إرشاد النوع
وزارة  المصدر
 الزراعه

 ______ _________ ____ _______ _____ 
      غير كافي الكفاية

 :خدمات بيطرية 
 عيادة بيطرية خاصة دائرة الزراعة والبيطرة المصدر

زيارة سنوية لإلرشاد أو التطعيم أو حسب الطلب من أهل البلدة  نسبة التغطية
 لقضية عامه 

 ال يوجد 

 المصادر الرئيسية للمياه المستخدمة في الزراعة: 

 المصدر
 النسبة
)%( 

 عددها
الطاقة 
 اإلنتاجية

 الموقع بالنسبة للتجمع الملكية

 خارج التجمع داخل التجمع عامة خاصة

 ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- أمطارمياه 

  0 %022 ارتوازيةأبار 

خاص  0
 للبلدية

خاص  0
 لمالك 

----- 0  

 ------ ------ ---- ----- ---- ---- ----- ينابيع
 
 

 اآلليات الزراعية المستخدمة: 

 حصادة بذارة تراكتور النوع
اآلت رش 

 وتسميد
 اليات أخرى

  

  2 ----- ---- 12 العدد
اآلالت رش 

 يدوية
 خاص  خاص ----- ---- خاص الملكية )عام، خاص، تعاوني(

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :الوضع االجتماعي .0
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 الصحة: 
عدد ساعات  التصنيف

توفر الخدمة 
 يوميا

 المستوى
 عام/ حكومي خاص أهلي محلي أهلي دولي النوع

 العدد
عيادة  الثاني  جزئي 0 0  

تشمل 
عام )طب 

+ أمومة 
وطفولة + 
مختبر + 
صحة 
 سنية(

-----------
- 

------------ -----------
- 

------------  
-------
----- 

عيادة  اليوجد
تشمل 

باإلضافة 
إلى البند 
األول 

)أشعة + 
طوارئ + 
عيادات 
اختصا
صات 
بدوام 
 جزئي(

-----------
--- 

------------
---- 

-----------
--- 

-------------
---- 

 
-------
---- 

مستوص ال يوجد
ف + 
تخصصا
ت بدوام 

 ساعة 04
------- -------- ------ -------- -------

--- 
مستشفيا ال يوجد

ت عامة 
 وخاصة

------- ------- ------- ------ -------
---- 

مركز  ال يوجد
طبي 
خاص 
 –أشعة 
عيادة 
 تخصصية
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إجمالي  ال يوجد ------- -----------------------------------
عدد 

األسرة في 
المستشفيا

 ت
---------------------------------- -------

------- 
إجمالي  ال يوجد

عدد 
 األطباء

----------------------------------- -------
------- 

إجمالي  ال يوجد
عدد 

العاملين 
في 

القطاع 
 الصحي

 طولكرم/عام حكومي / مستشفى الشهيد ثابت ثابت 
 طولكرم /خاص / مستشفى الزكاة 

 

المستوى  ساعة 04
 الرابع

اماكن 
الحصول 
على 

الخدمات 
الصحية 
من خارج 
التجمع 
السكاني 
مكانية  وا 
الوصول 
 اليها

 
 

 التعليم: 
عدد 

 المختبرات
عدد الغرف 

 الصفية
عدد 
 المدرسين

 المرحلة الطالب
 المدرسة اسم

 روضة أساسي ثانوي ذكور إناث
3 03 03      مدرسة ذكور قفين الثانوية 

0 00 03      مدرسة ذكور قفين األساسية العليا 

0 07 00      مدرسة ذكور قفين األساسية 

0 04 30      مدرسة بنات قفين الثانوية 

0 03 00       العليامدرسة بنات قفين االساسيه 

 مدرسة بنات قفين االساسية      02 07 ال يوجد 

 روضة الفرقان      6 6 ال يوجد
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 روضة قفين       4 4 ال يوجد

 روضة طيور الجنة       3 8 ال يوجد

 روضة الوالء       3 4 ال يوجد

 روضة الحنان       3 3 ال يوجد

 الجامعة/الكليةاسم  عدد الطلبة
 ال يوجد -----------
 ال يوجد -----------
 ال يوجد -----------
 ال يوجد -----------

األكثر في مدينه طولكرم لاللتحاق في الجامعات في جامعه خصوري والقدس المفتوحة والبعض 
 منهم في مدينة جنين ونابلس الجامعة العربية االمريكيه وجامعة النجاح الوطنية

أماكن الحصول على الخدمات 
التعليمية من خارج التجمع السكاني 

مكانية الوصول إليها  وا 
 

 الثقافة والرياضة والجمعيات: 
 المجال العدد تقييم وضعها الحالي ومدى فعاليتها

 نوادي رياضية 0 جيد بشكل عام
 جمعيات نسوية 0 جيد بشكل عام

 مراكز ثقافية -------- -------------------------------------------
 مراكز أطفال -------- -------------------------------------------
 مكتبة -------- -------------------------------------------
 متحف -------- -------------------------------------------

 حديقة عامة 0 بشكل عامجيد 
 ملعب رياضي 0 قيد اإلنشاء

 قاعة عامة 0 جيد جدا بشكل عام
 أخرى -------- -------------------------------------------

 

 مرافق عامة اخرى: 

 المرفقاسم  العدد مالحظات
 مساجد 6 وضع المساجد بشكل عام ممتاز

 كنائس ال يوجد ال يوجد
 مقابر 4 جديده 0قديمه /  0

   
 

 مؤسسات أهلية: 

 اسم المؤسسة مجال عملها مالحظات
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 ال يوجد --------------------- ---------------------
 ال يوجد --------------------- ---------------------

 

 :اإلدارة والحكم الرشيد .5
 الوضع اإلداري: 

تصنيف التجمع السكاني حسب هرمية  إقليميمركز  مركز شبه إقليمي مركز محلي مجاورة
 الخدمات

 نوع هيئة الحكم المحلي بلدية "مجلس بلدي "
 عدد أعضاء هيئة الحكم المحلي عضو ومن ضمنهم الرئيس 00

 عدد موظفي هيئة الحكم المحلي الدائمين موظف 02
 نعم يرجى التحديد إذا كان الجواب نعم:

 "الشعراويه"مجلس الخدمات المشترك 
هل تشترك في مجالس مشتركة )مجلس 

 خدمات/ مجلس تخطيط وتطوير(
 
 
 
 
 

 مرافق إدارية رسمية: 
 المرافق العدد تقييم وضعها الحالي ومدى كفاءته

 مكتب بريد 0 جيد
 غرفة تجارية ال يوجد 
 مديرية تربية ال يوجد 
 مديرية زراعة ال يوجد 
 مديرية صحة ال يوجد 
 مديرية شؤون اجتماعية ال يوجد 
 مكتب داخلية ال يوجد 
 دفاع مدني ال يوجد 
 مخفر شرطة ال يوجد 
 محكمة شرعية ال يوجد 
 محكمة صلح ال يوجد 

 مسلخ ال يوجد يوجد مسلخ خاص لمواطن
 حسبة ال يوجد 

 
 
 
 
 

 المخطط الهيكلي: 
ال يوجد ولكن قدم نعم، سنة التصديق:   ال

 مسبقا
 مخطط هيكلي مصادقهل يوجد 

 المساحة الكلية للتجمع )دونم( دونم حسب المخطط المقدم للجنة التنظيم األعلى 00222
 مساحة المخطط الهيكلي )دونم( حسب اوسلو  Bدونم  مناطق  0292

 المساحة الخضراء )حدائق، احراش،...الخ( دونم "األحراش"  حسب المخطط المقدم للجنة التنظيم األعلى 0.2
 مساحة األراضي السكنية دونم  0372
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 :اإلمكانيات المادية المتاحة للهيئة المحلية )تكلفة المشاريع المنجزة آلخر أربع سنوات(
 مساهمة الجهات الممولة )$( مساهمة الهيئة المحلية)$( قيمة المشاريع المنجزة )$( السنة

$0420822 0203 األولى  30822$  0449222$  
$726222 0204 الثانية  028222$  820222$  
$87222 0208 الثالثة  87222$  2.2 $  
$022222 0207 الرابعة  22222$  002222$  

$3404822 المجموع  063822$  3080222$  
$72368 287008 المعدل السنوي )$(  626682$  
%2 %100 النسبة المئوية )%(  90%  

سنوات، فيمكنها في خطتها القادمة ان تضيف  أربع ألخرمليون دوالر كمعدل  4حد الهيئات المحلية نفذت مشاريع بقيمة أن أعلى فرض * 
 .مليون دوالر 8 اإلجماليعلى هذا المبلغ )أي مليون دوالر( ليصبح المبلغ  08%

 
 
 
 

 :المشاريع 
 ونسبة كل مصدر در التمويلامص الميزانية المشاريع المنجزة خالل األربع سنوات األخيرة

 %022صندوق البلديات  $90222 0203توريد معدات 
 USAID 100%أنيرا  $0222222 0203بناء مدرسة أساسية عليا 

 %022 ةالحكومة الياباني $026222 0203تأهيل جزء من شبكة المياه 
 %022وزارة المالية  $082222 0203تأهيل طرق داخلية 

 %022صندوق البلديات  $22222 0204تأهيل عبارات /تصريف مياه إمطار 
 CHF 022% $030222 0204بناء مقر شبابي نسوي 

 %02// البلدية  CHF 80% $022222  0204تأهيل عبارات 
 %022وزارة اإلشغال العامة  $62222 0204تأهيل عبارات 

 %022صندوق البلديات  $002222 0207تأهيل طرق وعبارات 
 ونسبة كل مصدر در التمويلامص التكلفة المشاريع الجارية 

 %022سلطة المياه  $904082 تأهيل شبكة المياه
 %022تمويل صندوق البلديات  $078667 تأهيل الطرق

 مساحة األراضي الصناعية ال يوجد
 مساحة األراضي التجارية ال يوجد 

 للطرق والمواصالت مساحة األراضي المستخدمة دونم  حسب المخطط المقدم للجنة التنظيم األعلى 307
 العامةالمرافق مساحة  دونم  حسب المخطط المقدم للجنة التنظيم األعلى 38.32

حاليا يتم العمل على مخطط هيكلي ليكون مصدق من لجنة التنظيم األعلى 
ومجلس الحكم المحلي للعمل عليه وهو أالن حاليا في مجلس التنظيم 

األعلى لدراسة االعتراضات وتزويدنا بنسخه رسميه مصدقة وااللتزام فيه 
 %22بنسبة 

 وصف مدى تنفيذ المخطط وااللتزام به
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