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�سكر وعرفان

ي�شر رئي�ص واأع�شاء وموظفي وعمال بلدية بيت جاال ان يتقدموا بخال�ص ال�شكر والعرفان والتقدير اىل: 

• 	)USAID( الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية

• موؤ�ش�شة  )CHF( الدولية	

• وزارة احلكم املحلي / رام اهلل	

• مديرية احلكم املحلي / بيت حلم	

• جلنة التخطيط التنموي اال�شرتاتيجي	

• فريق التخطيط اال�شا�شي	

• جلنة البناء املوؤ�ش�شي	

• جلنة ممثلي ا�شحاب العالقة	

• جلان العمل املتخ�ش�شة 	

على ما بذلوه من جهد حثيث يف  حت�شري اخلطة التنموية اال�شرتاتيجية ملدينة بيت جاال . اآملني ان ن�شتطيع واياكم واهايل 
املدينة احلبيبة حتقيق ما جاء فيها ملا فيه م�شلحة مدينتنا بيت جاال ووطننا الغايل فل�شطني.
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كلمـة بلدية بيت جاال

اإلـى الأهـل مواطنـي مدينتنـا بيـت جـال الأعـزاء.
اأيتهـا الأخـوات اأيهـا الأخـوة .

 ي�شرفني باالأ�شالة عن نف�شي ونيابة عن املجل�ص البلدي يف مدينتنا بيت جاال اأن اأتوجه اإىلكم جميعًا بالتحيات القلبية 
احلارة والتمنيات لكم باخلري والتوفيق يف حياتكم واأعمالكم واأن اأتقدم لكم بجزيل ال�شكر واالمتنان على تعاونكم امل�شتمر 
من اأجل رفع �شاأن مدينتكم وازدهارها وتطورها من خالل حر�شكم على نظافتها وحماية اأ�شجارها وتقيدكم بالقوانني 
امل�شوؤولية  امل�شتمرة يف حتمل  االلتزامات املرتتبة عليكم، وم�شاركتكم  ت�شديد  فـي  االإجراء ومبادرتكم  املرعية  واالأنظمة 
اأفرادًا وموؤ�ش�شات من اأجل اإعداد مدينتكم ال�شتقبال قيام دولتنا الفل�شطينية الدميقراطية مبا يف ذلك القد�ص ال�شرقية 

عا�شمتها العتيدة.
اأيهـا الأهـل الأعـزاء،

لقد بنى املجل�ص البلدي خطته االإ�شرتاتيجية للتطوير لل�شنوات االأربع التالية باال�شتناد اإلـى الروؤيا:-
      »بيـت جـال متميزة فـي خدماتهـا، حمافظـة علـى اإرثهـا الثقافـي واحل�ضـاري،

 خ�ضـراء، �ضياحيـة، ي�ضودهـا التاآخـي والتعـاون وتوؤمـن     
بقيـم العدالـة وامل�ضـاواة واملواطنـة ال�ضاحلـة”.

وذلك من اأجل حتقيق اأهداف �شامية للمدينة ومواطنيها ومن اأجل: 
• رفع �شاأن املدينة وتطويرها وحت�شني معاملها وا�شتغالل مواردها .	
• تقدمي اأف�شل اخلدمات للمواطنني ويف كافة املواقع ورفع امل�شتوى املعي�شي للمواطنني.	
• توفري فر�ص عمل جديدة وت�شغيل اأيدي عاملة .	
• تاأمني دخل ثابت للبلدية لتمكينها من تغطية احتياجات مواطني املدينة.	
• توفري فر�ص لال�شتثمار مب�شاركة القطاع اخلا�ص وب�شورة خا�شة اأبناء املدينة يف املهجر، وت�شجيعهم على مزيد من 	

التوا�شل مع مدينتهم.
تبقى  اأن  اأجل  من  كافة  املدينة  وموؤ�ش�شات  البلدية  مع  امل�شتمر  والتوا�شل  للتعاون  واأدعوكم  لكم  وتقديري  �شكري  اأكرر 
مدينتنا بيت جاال نظيفة، خ�شراء، مزدهرة عامرة واأحد رموز النهو�ص والتقدم فاأنتم ت�شتحقون املكان الالئق للعي�ص 

الكرمي لكم والأبنائكم واملكان الالئق ال�شتقبال زواركم واأبنائكم يف املهجر.

                                                                                                       املهند�ص راجي زيدان
                                                                                                                                                رئي�ص بلدية بيت جاال
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التخطيط اال�سرتاتيجي » فل�سفة جديدة وطموح يتجدد «

  اعتمدت بلدية بيت جاال يف اإعداد اخلطه التنموية االإ�شرتاتيجية على منهج وا�شح ومدرو�ص، منهج قد مت اإعداده ب�شكل 
متقن من قبل عدد من املوؤ�ش�شات املحلية والدولية، ومت تطبيقه يف كثري من املجال�ص والبلديات على م�شتوى الوطن يف 
االأعوام املا�شية، واال�شتفادة من تلك التجارب ومن ثم تطويره وتعديله لي�شبح اأكرث فعالية، لقد تبنت بلدية بيت جاال 
اخلطة التنموية اال�شرتاتيجية، بهدف النهو�ص باملدينة معتمدة على القدرات والكفاءات املحلية واملوارد املتوفرة �شاعية 
لتحقيق النمو والتطور والتنمية امل�شتدامة مبا ين�شجم مع املتطلبات املحلية والوطنية لتحقيق النمو واالزدهار للمدينة من 

كافة النواحي واملجاالت مبا ي�شمن تلبية احتياجات املواطنني والو�شول بهم اإىل الرفاهية.
كافة  ت�شمل  ومتكاملة  �شاملة  تنمية  اإىل  الو�شول  اإىل  املدينة  وموؤ�ش�شات  االأهايل  مب�شاندة  جاال  بيت  بلدية  �شعت  لقد 
القطاعات واملجاالت مبا ي�شمن تطورا تكامليا بعيدا عن التناق�ص و تطوير قطاع على ح�شاب االآخر، بحيث مت درا�شة 
كافة املجاالت والقطاعات يف اآن واحد ومن ثم مت حتديد اأهم الق�شايا و االنتقال اإىل املرحلة التالية لتحديد االأهداف 

وامل�شاريع ب�شكل من�شق لتن�شجم مع بع�شها البع�ص .
ميكن القول اأن خطتنا �شملت على كافة املتطلبات االجتماعية  االأ�شا�شية منها والرتفيهية، حيث خرجت اخلطة بالعديد 
من امل�شاريع، والتي كان من اأهمها التخطيط وتنظيم املدينة، ومن ثم البناء املوؤ�ش�شي وتطوير القدرات وكذلك م�شاريع 
تتعلق بالبيئة وال�شحة العامة، كما ن�شعى من خالل عدة م�شاريع لدعم ال�شباب و توفري احتياجات الفئات املختلفة من 
ال�شكان لت�شمل كل من ال�شباب واملراأة وكبار ال�شن واالأطفال واال�شخا�ص ذوي االإعاقة، عدا عن توفري الربامج التوعوية 
والتدريبية يف كافة املجاالت، باالإ�شافة اإىل امل�شاريع التي تعنى بال�شياحة وتن�شيط االقت�شاد املحلي ومل نن�شى طبعا وقبل 

كل �شيء امل�شاريع التي ت�شتهدف تطوير البلدية لتمكينها من قيادة هذه اخلطة تخطيطا وتنفيذًا . 
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فل�سفة تطبيق اخلطة و ا�ستمراريتها
تعتمد خطة التنمية التي مت انتهاجها على و�شع خطة عمل ت�شمن تقدم املدينة وازدهارها من خالل توحيد اجلهود بني 
البلدية واملجتمع املحلي وبالتن�شيق مع املوؤ�ش�شات والوزارات الر�شمية وبناء ال�شراكات مع اجلهات والدول املانحة واملمولة 
تواجهها  التي  امل�شكالت  تعالج  والتي  بها اخلطة  التي خرجت  امل�شاريع  تطبيق  اأجل  التنفيذ من  على  القادرة  واجلهات 

املدينة، وتعمل على توفري احتياجات املدينة االأ�شا�شية، مبا ي�شمن تطوير املدينة وتنميتها وحتقيق روؤيتها.
لقد مت اإعداد هذه اخلطة مب�شاركة جمتمعية وا�شعة وفاعلة، �شملت كافة املواطنني واملوؤ�ش�شات يف املدينة بقيادة بلدية 
بيت جاال، ولن يتم االكتفاء باإعداد اخلطة بل ال بد من اإي�شال روؤية املدينة واأهدافها االإ�شرتاتيجية اإىل كافة املواطنني 
اإىل كافة  الو�شول  التوا�شل معهم �شمن برنامج ي�شمن  وامل�شتثمرين، وذلك من خالل  واملانحني  والداعمني  وال�شركاء 

االأطراف بهدف التقدم نحو تطبيق اخلطة من خالل بناء ال�شراكات وجتنيد االأموال واملوارد .
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حتقيق �سرعية اخلطة

عمار يا فل�سطني ، عمار يا بيت جاال

عقد جمتمعي واإقرار وتنٍب

للخطة التنموية االإ�سرتاتيجية ملدينة بيت جاال

2016 – 2013

يعترب اإعداد اخلطة التنموية االإ�شرتاتيجية يف مدينة بيت جاال نقطة حتول نحو غد اأف�شل، حيث اأ�شبحت طريق التطور 
اأكرث واقعية وو�شوحا، كما مل تكن عليه من قبل ، فتلك اخلطة مل تو�شع من قبل فنيني جال�شني خلف مكاتبهم، بل و�شعت 
اأولئك الذين قد  اإمكانياتهم واحتياجاتهم،  الواقع يوما بيوم وهم قادرون على حتديد  اأولئك الذين يعاي�شون  مب�شاركة 
و�شعت اخلطة من اأجل حل م�شكالتهم وتوفريا الحتياجاتهم، فال يكون لها معنى ما مل تنل ر�شاهم وموافقتهم، لذلك 
فقد كان لهم احل�شور الدائم والفاعل باإعداد هذه اخلطة ومل يقدم فريق التخطيط على اأي خطوة دون الرجوع اإىلهم 
واحل�شول على موافقتهم، وقد كان من ال�شروري اأن نوؤكد ر�شاهم وموافقتهم على ما خرجت به هذه اخلطة من خالل 

توقيعهم على خمرجاتها النهائية .

نوؤكد نحن املوقعني اأدناه من هيئة حملية وموؤ�ش�شات عامة وخا�شة وجمعيات و موؤ�ش�شات جمتمع مدين وجلان جمتمعية 
اأهدافها  بكافة  االإ�شرتاتيجية  التنموية  اخلطة  لهذه  واإقرارنا  واعتمادنا  تبنينا  جاال  بيت  مدينة  يف  و�شخ�شيات  واأفراد 
وخمرجاتها ونتائجها، والتي �شاركنا يف جميع مراحل اإعدادها، موؤكدين يف ذات الوقت على اأن هذه اخلطة تعرب ب�شكل 
وامل�شاركة  التنموية  اخلطة  الإجناح  و�شويا  معا  العمل  باأهمية  اأي�شا  موؤمنني  واأولوياتها،  املدينة  احتياجات  عن  �شادق 
وحتقيق  خمرجاتها  من  اأيا  تنفيذ  تدعم  اأن  �شاأنها  من  التي  املقومات  كافة  وتهيئة  لها  الالزم  الدعم  وتوفري  بتنفيذها 

نتائجها .

وبعد االإطالع على اخلطة التنموية االإ�شرتاتيجية ملدينتنا بيت جاال مبحتوياتها ونتائجها وخمرجاتها نقر ونعتمد ون�شادق 
على جميع ما ورد فيها وعليه نوقع:
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ت�شكل هذه الوثيقة نقطة انطالق جديدة يف م�شرية بلدية بيت جاال وحمطة اجناز هامة ت�شاف اإىل اجنازات املدينة، جاءت هذه الوثيقة 
لتحدد وبدقة الدور واملهام واالأهداف اجلديدة التي تبنتها بلدية بيت جاال كجزء مكمل لروؤيتها. وال بد من التاأكيد على اإن ما جاء يف هذه 

الوثيقة ميثل خال�شة عمل واأفكار كادر البلدية وكافة اللجان وموؤ�ش�شات املجتمع املحلي واأ�شحاب العالقة واالخت�شا�ص. 

لقد عمل فريق التخطيط اال�شرتاتيجي املكون من جلنة التخطيط التنموي اال�شرتاتيجي وفريق التخطيط االأ�شا�شي وجلنة البناء املوؤ�ش�شي 
على  التنموية  القطاعات  وحتليل  احلايل  الواقع  ت�شخي�ص  تت�شمن  وا�شحة  اإ�شرتاتيجية  �شمن  العالقة،  واأ�شحاب  التخ�ش�شية  واللجان 
م�شتوى املدينة من خالل درا�شة البيئة الداخلية واخلارجية للمدينة والهيئة املحلية ومراجعة االأهداف العامة لها و�شوال لتحديد االأهداف 

التنموية واال�شرتاتيجيات الالزمة لتحقيقها، انطالقا من االأولويات واحتياجات املدينة والدور امل�شتقبلي للبلدية. 

تعترب هذه الوثيقة االإ�شرتاتيجية االأوىل للبلدية التي تنجزها ذاتيا ومب�شاركة وا�شعة من املجتمع املحلي، وهي خطوة متقدمة باجتاه تغيري 
م�شار منهجية عمل البلدية واأدائها باجتاه تعزيز الدور االإ�شرايف والتخطيطي والرقابي على العمل التنموي الهام. لقد ت�شمنت املنهجية 
التي اتبعت يف اإعداد هذه الوثيقة مراجعة لكافة الوثائق والتقارير واالأن�شطة الت�شغيلية ال�شابقة، وعلى اجتماعات عمل مكثفة مع اللجان 
وممثلي املجتمع املحلي ومع جلان  التخطيط  اال�شرتاتيجي، باالإ�شافة اإىل ور�ص عمل ع�شف ذهني بح�شور الع�شرات من املواطنني واخلرباء 

واملخت�شني ممن �شاهموا بفعالية ومهنية وبديناميكية عالية يف الو�شول اإىل هذه الوثيقة.

ت�شمنت الوثيقة ا�شتعرا�شا للخطة التنموية االإ�شرتاتيجية من حيث اأهميتها واأهدافها باالإ�شافة اإىل الروؤية التنموية ملدينة بيت جاال والتي 
مت التوافق عليها وهي )متميزة بخدماتها، حمافظة على اإرثها الثقايف واحل�شاري،خ�شراء، �شياحية، ي�شودها التاآخي والتعاون وتوؤمن بقيم 
للبيئة الداخلية واخلارجية جلميع قطاعات املدينة،  اأي�شا حتليال مف�شال  العدالة وامل�شاواة واملواطنة ال�شاحلة(، هذا وت�شمنت اخلطة 
انطالقا من نتائج التحليل مت حتديد الق�شايا التنموية الرئي�شية التي �شتكون حمط اهتمام اخلطة خالل الفرتة القادمة وكيفية التعامل 
لتحقيقها. كما حددت الوثيقة امل�شاريع والتدخالت واالأن�شطة التي �شيتم العمل عليها خالل ال�شنوات االأربع القادمة من خالل تطوير خطة 

عمل مف�شلة تت�شمن اأي�شا االإطار الزمني وامل�شوؤوليات واملوازنة املطلوبة الجنازها. 

منهجية العمل
 اعتمدت منهجية اإعداد اخلطة على العديد من املراحل واخلطوات تخللها الكثري من االأن�شطة وعقد اللقاءات وجل�شات التخطيط من خالل 

جلان التخطيط املختلفة، لذلك ميكن اإجمال مراحل اإعداد هذه اخلطة �شمن اخلطوات التالية :-

• اإنهاء عملية ت�شكيل اللجان املختلفة لكافة الق�شايا التنموية وبدء التح�شري ملرحلة ت�شخي�ص الواقع احلايل ملدينة بيت جاال وبالتايل 	
اإ�شدار التقرير الت�شخي�شي والذي ي�شتهدف درا�شة وت�شخي�ص وحتليل الواقع القطاعي للمدينة حتى يتمكن اأ�شحاب القرار والعالقة 
القاعدة  القرار  هذا  يعد  حيث  املختلفة،  التنموية  املجاالت  وواقع  املجتمعية  االحتياجات  مع  من�شجمة  تنموية  تدخالت  اختيار  من 
والتهديدات  ال�شعف  نقاط  حتديد  خالل  من  الت�شخي�ص  عملية  متت  ولقد  التخطيط،  لعملية  الالحقة  اخلطوات  لكافة  االأ�شا�شية 
الذي مت حتفيزه من خالل  املوؤثرات االيجابية( ومب�شاركة فاعلة من املجتمع املحلي  والفر�ص )  القوة  ال�شلبية ( ونقاط  )املوؤثرات 
امل�شاركة  تعزيز  بهدف  وذلك  الفعاليات  يف  وامل�شاركة  واالجتماعات  اللقاءات  حل�شور  العامة  والدعوات  االإعالم  و�شائل  ا�شتخدام 
املجتمعية واأ�شحاب االخت�شا�ص والعالقة واملوؤ�ش�شات املجتمعية واالأكادمييني يف اللقاء اجلماهريي االأول والذي من خالله ا�شتكملت 
عملية ت�شكيل اللجان التخ�ش�شية، والتي با�شرت عملها من بعد اللقاء اجلماهريي االأول من خالل عقد االجتماعات الدورية التي 
االإح�شاء  مركز  عن  ال�شادرة  والوثائق  ال�شابقة  والدرا�شات  البيانات  وجمع  الوثائق  ومراجعة  االأفكار  وعر�ص  النقا�شات  ت�شمنت 
الفل�شطيني وموؤ�ش�شات املجتمع املدين املختلفة، بحيث كانت خمرجات عمل اللجان اإ�شدار تقارير متت مراجعتها واإعادة اإ�شدارها 

ملخ�س تنفيذي
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التنموية على م�شتوى  القطاعات واملجاالت  االأ�شا�شي �شمن تقرير ت�شخي�شي مف�شل يت�شمن حتليل كافة  التخطيط  من قبل فريق 
املدينة حيث ت�شمن التقرير خمرجات كان من اأهمها حتديد اأهم الق�شايا التنموية الرئي�شية لكافة املجاالت التنموية للمدينة.

• حتديد الروؤية االإ�شرتاتيجية ملدينة بيت جاال والتي متثل الت�شور امل�شتقبلي للمدينة من منظور عملية التنمية ال�شاملة، حيث توافق 	
اأهم الق�شايا التنموية التي �شيتم العمل عليها م�شتقباًل وحتديد االأهداف التي ن�شعى للو�شول اإىلها واملوؤ�شرات التي  اختيارها مع 
تدل على مدى حتقق االأهداف وذلك من خالل االجتماعات واللقاءات التي متت مع املجتمع املحلي �شمن جلان التخطيط املختلفة 
مب�شاركة  والثانية  االأوىل  العمل  ور�شة  بعد  واإقرارها  املجتمعية  واالأولويات  الروؤية  حتديد  مت  وقد  االخت�شا�ص  ذوي  اإىل  باالإ�شافة 

جمتمعية وا�شعة وجلان العمل التخ�ش�شية.

• حتديد امل�شاريع وتو�شيفها كانت باملرحلة الالحقة للمراحل االأوىل حيث مت فيها حتديد امل�شاريع املقرتحة لكل جلنة من خالل جلان 	
العمل التخ�ش�شية كال بح�شب جماله، حيث مت حتديد امل�شاريع التنموية مبا ين�شجم من االأهداف التنموية التي مت حتديدها م�شبقًا 
ومبا ي�شمن حتقيق تنمية �شاملة ومتكاملة يف كافة القطاعات التنموية، وقد قام بعد ذلك فريق التخطيط االأ�شا�شي باجناز عملية 

تو�شيف امل�شاريع حيث مت اإعداد درا�شة اأولية لكل م�شروع مقرتح وحتديد اأماكن التنفيذ وجهات التمويل وفر�ص واإمكانية تنفيذها.

• اأهم 	 التنفيذية  االأ�شا�شي حيث و�شحت اخلطة  التنفيذية من قبل فريق التخطيط  اإعداد اخلطة  التنفيذية، حيث مت  جتهيز اخلطة 
اأربع  لتنفيذ اخلطة �شمن  الزمني  واالإطار  واملمولة  املنفذة  امل�شاريع وحتديد اجلهات  لكافة  التقديرية  والتكلفة  واالأهداف  امل�شاريع 

�شنوات قادمة مف�شلة بناًء على �شنوات التنفيذ.

• وا�شتكماال لعملية التخطيط فقد مت حتديد امل�شاريع التنموية وتو�شيفها مكانيا على اخلرائط لتن�شجم عملية التخطيط التنموية مع 	
عملية التخطيط الفيزيائي، حيث مت تو�شيح مواقع معظم امل�شاريع املقرتحة �شمن املخطط الهيكلي مبا ي�شمن ر�شم �شورة م�شتقبلية 

للتدخالت التنموية التي �شيتم تنفيذها على م�شتوى مدينة بيت جاال.

خمرجات اخلطة 
من االأهمية التطرق وباخت�شار موجز ملخرجات عملية التخطيط التنموي اال�شرتاتيجي والتي ا�شتمرت ملدة �شتة اأ�شهر متوا�شلة من اللقاءات 
واملتمثلة  التنموية  للخطة  االأ�شا�شية  املخرجات  لتحديد  و�شوال  والت�شخي�ص  والبحث  والتحليل  والنقا�ص  التخطيط  وجل�شات  واالجتماعات 

بالق�شايا واالأهداف وامل�شاريع التنموية باالإ�شافة اإىل الروؤية وخطط التنفيذ واملتابعة.

تت�شمن هذه اخلطة ملخ�شا تنفيذيا يحدد املحتويات الرئي�شية للخطة وتوجهاتها التنموية، كما ي�شتعر�ص اأهداف هذه اخلطة ومنهجية 
العمل باالإ�شافة اإىل ملحة عامة عن مدينة بيت جاال بخ�شائ�شها اجلغرافية والدميغرافية وملخ�ص الأهم التوجهات التنموية للمدينة مبا 
تت�شمنه من موجز لعملية الت�شخي�ص والق�شايا التنموية ذات االأولوية باالإ�شافة اإىل الروؤية واالأهداف التنموية وامل�شاريع التي �شتعمل البلدية 

واملجتمع املحلي على حتقيقها على مدار �شنوات عمر اخلطة.

تعترب املخرجات من اأهم حمتويات اخلطة االإ�شرتاتيجية والتي ت�شتهدف تعزيز التنمية املجتمعية وزيادة االإمكانات االقت�شادية التي تتمتع 
البنية االقت�شادية وجذب  والعمل على حت�شني  املدينة  التنموية املختلفة يف  للقطاعات  التحتية  البنية  املدينة وذلك من خالل تطوير  بها 

اال�شتثمارات االإ�شافية بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص بهدف توفري مزيد من فر�ص العمل وتنمية بيت جاال اقت�شاديا .

ت�شتعر�ص اخلطة التنموية االإ�شرتاتيجية عدد من الق�شايا التنموية ذات االأولوية باالإ�شافة اإىل االأهداف االإ�شرتاتيجية التي مت حتديدها من 
خالل حتليل وت�شخي�ص الواقع القطاعي للمجاالت التنموية املختلفة على م�شتوى مدينة بيت جاال ومبا ي�شهم يف تدعيم مواطن القوة وتقوية 
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مواطن ال�شعف ومواجهة التحديات والتهديدات )املوؤثرات ال�شلبية( وا�شتثمار الفر�ص املتعلقة بالق�شايا التنموية الرئي�شية والتي تعترب من 
اهم خمرجات هذه اخلطة والتي ميكن اإجمالها على النحو االآتي :-

الق�ضية التنموية الأوىل : »�ضعف م�ضتوى تخطيط وتنظيم ا�ضتخدامات الأرا�ضي يف املخطط الهيكلي احلايل«، والتي �ضيتم معاجلتها 
من خالل العمل على حتقيق الأهداف التالية :-

• الهدف اال�شرتاتيجي رقم 1 : تطوير  وحتديث املخطط الهيكلي ملدينة بيت جاال	

• الهدف اال�شرتاتيجي رقم 2 : تنظيم عمليات البناء واإ�شدار الرتاخي�ص يف مدينة بيت جاال	

الق�ضية التنموية الثانية: “�ضعف خدمات البنية التحتية يف قطاعات املياه، ال�ضرف ال�ضحي والطرق”،  والتي �ضيتم معاجلتها من 
خالل العمل على حتقيق الأهداف التالية:

• الهدف اال�شرتاتيجي رقم 3 : حت�شني ح�شول مواطني مدينة بيت جاال على املياه بنوعية وكفاءة وتغطية عالية	

• الهدف اال�شرتاتيجي رقم 4 : حت�شني و�شع الطرق الداخلية يف مدينة بيت جاال	

• الهدف اال�شرتاتيجي رقم 5 : تطوير البنية التحتية لقطاع ال�شرف ال�شحي ومياه االأمطار يف مدينة بيت جاال	

الق�ضية التنموية الثالثة: “�ضعف اخلدمات املقدمة لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة وكبار ال�ضن”، والتي �ضيتم معاجلتها من خالل العمل 
على حتقيق الأهداف التالية:

• الهدف اال�شرتاتيجي رقم 6 : حت�شني م�شتوى اخلدمات املقدمة لالأ�شخا�ص ذوي االإعاقة وكبار ال�شن يف مدينة بيت جاال	

الق�ضية التنموية الرابعة: “قلة ال�ضراكات بني القطاع اخلا�ص والعام”، والتي �ضيتم معاجلتها من خالل العمل على حتقيق الأهداف 
التالية:

• الهدف اال�شرتاتيجي رقم 7 : تعزيز الثقة والتعاون بني موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص والعام يف مدينة بيت جاال	

الق�ضية التنموية اخلام�ضة: “�ضعف الهتمام بالقطاع البيئي”، والتي �ضيتم معاجلتها من خالل العمل على حتقيق الأهداف التالية:

• الهدف اال�شرتاتيجي رقم 8 : تعزيز الدور والوعي املجتمعي نحو احلفاظ على البيئة يف مدينة بيت جاال	

الق�ضية التنموية ال�ضاد�ضة: “�ضعف م�ضتوى اخلدمات املقدمة يف القطاعني ال�ضبابي والريا�ضي”، والتي �ضيتم معاجلتها من خالل 
العمل على حتقيق الأهداف التالية:

• الهدف اال�شرتاتيجي رقم 9 : تعزيز دور ال�شباب يف التنمية املجتمعية يف مدينة بيت جاال	

• الهدف اال�شرتاتيجي رقم 10 : رفع م�شتوى اخلدمات الريا�شية يف مدينة بيت جاال	

الق�ضية التنموية ال�ضابعة: “�ضعف البناء املوؤ�ض�ضي لبلدية بيت جال”، والتي �ضيتم معاجلتها من خالل العمل على حتقيق الأهداف 
التالية:

• الهدف اال�شرتاتيجي رقم 11 : رفع اإمكانيات بلدية بيت جاال لتقدمي خدماتها للمواطنني بجودة عالية	
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الق�ضية التنموية الثامنة: “�ضعف التن�ضيق بني املوؤ�ض�ضات املجتمعية”، والتي �ضيتم معاجلتها من خالل العمل على حتقيق الأهداف 
التالية:

• الهدف اال�شرتاتيجي رقم 12 : تفعيل وزيادة التن�شيق بني املوؤ�ش�شات املجتمعية يف مدينة بيت جاال 	

الق�ضية التنموية التا�ضعة: “�ضعف الهتمام بالقطاع ال�ضياحي واملوروث الثقايف البيتجايل”، والتي �ضيتم معاجلتها من خالل العمل 
على حتقيق الأهداف التالية:

• الهدف اال�شرتاتيجي رقم 13 : رفع الوعي واالهتمام باملوروث الثقايف البيتجايل	

• الهدف اال�شرتاتيجي رقم 14 : تطوير املرافق ال�شياحية يف مدينة بيت جاال	

يف اخلتام فقد ت�شمنت اخلطة اأي�شا تفا�شيل حول امل�شروعات التنموية املقرتح تنفيذها خالل االأعوام االأربع القادمة،  باالإ�شافة اإىل خطة 
امل�شاريع  بلغ جمموع  املنفذة، حيث  وامل�شاريع  التمويل املقرتحة  وامل�شوؤوليات وجهات  لتنفيذ اخلطة  الزمني  االإطار  تنفيذ تف�شيلية تو�شح 
اإجمالية )14.44064( مليون دوالر موزعة على مدى االأربع �شنوات القادمة، اأخريًا ت�شمنت  الواردة �شمن اخلطة )27( بتكلفة  
الوثيقة خطة املتابعة والتقييم وذلك بهدف متكني البلدية واملجتمع املحلي من تنفيذ هذه امل�شاريع ومتابعة مدى التقدم يف حتقيقها وقيا�ص 

النتائج املتحققة باال�شتناد اإىل موؤ�شرات قيا�ص وا�شحة وقابلة للتحقق.

اأهمية اإعداد اخلطة واأهدافها
لقد ا�شتمدت اخلطة التنموية االإ�شرتاتيجية ملدينة بيت جاال اأهميتها من خالل تقدير االحتياجات التنموية ومتكني اأفراد املدينة من حتديد 
م�شكالتهم وحتليلها والتفكري يف احللول املمكنة واتخاذ قرارات ب�شاأن اأف�شليات االأعمال والق�شايا التنموية التي ميكن القيام بها با�شتخدام 
اإدارة  اأدوات  اأداة هامة من  اأنف�شهم واعتبارها  التنموية بح�شب روؤية مواطني املدينة  املوارد املتاحة وحتديد احتياجاتهم وو�شع اخلطط 
العمل التنموي وتوعيتهم بالعمليات االأ�شا�شية يف اإحداث عملية التغيري والذي تهدف اإىلها االأن�شطة التنموية يف بيت جاال و�شوال خلطة 

تنمية �شاملة تكون مبثابة اخلطة االأم والتي تنبثق عنها خطط العمل القطاعية املختلفة. 

املدينة  اأنَّ جميع مواطني  2016-2013 يعني  االإ�شرتاتيجية  التنموية  اإعداد اخلطة  بامل�شاركة يف  التخطيط   اإن االعتماد على منهج 
اإعداد خطط التنمية  : تقييم الو�شع احلايل ، حتديد امل�شكالت، ترتيب االأولويات، حتديد االحتياجات التنموية،  �شاركوا يف كل املراحل 
اأن ميكن املدينة من بلورة النتائج املتح�شل عليها من تقييم الو�شع بامل�شاركة  وكذلك متابعة وتقييم هذه اخلطة، االأمر الذي من �شانه 

وحتويلها اإىل م�شاريع نابعة من احتياجات املجتمع وقابلة للتنفيذ وذلك من خالل اإتباع خطوات التخطيط بامل�شاركة والتي متثلت يف:-

• ت�شخي�ص وتقييم الواقع القطاعي	
• حتديد وحتليل ودرا�شة امل�شكالت 	
• تقدير االحتياجات التنموية وترتيب االأولويات	
• اإعداد خطة تنمية للمدينة 	
• متابعة وتقييم اخلطة من ِقَبل املجتمع املحلي	

 وقد برزت اأهمية التخطيط بامل�شاركة يف اإعداد هذه اخلطة من خالل:-
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• اإعداد خطط نابعة من االحتياجات الفعلية احلقيقية	
• تر�شيخ منهج التنمية القاعدية	
• م�شاعدة بلدية بيت جاال يف تبني خطة اأكرث واقعية 	
• امل�شاهمة يف بناء قدرات اأبناء املدينة عن طريق اإ�شراكهم يف كل مراحل التخطيط 	
• تبّني ومتابعة اخلطة من قبل موؤ�ش�شات املجتمع املحلي نتيجة الإح�شا�شهم باأّن اخلطة نابعة من احتياجاتهم 	
• احل�شول على دعم املنظمات املانحة	
واأخري

تنمية قطاعية متوازنة. وقد مت اإعداد هذه الوثيقة من خالل عملية » ت�شخي�ص وتقييم الو�شع بامل�شاركة« يف مرحلة التهيئة واالإعداد بعد 
ت�شكيل التنظيمات املجتمعية مبا�شرة و�شيتم مراجعة خطة التنمية على فرتات زمنية غري متباعدة وهو االأ�شا�ص خلطة عمل تنمية املدينة. 

ت�شعى هذه اخلطة اإىل تعزيز التنمية امل�شتدامة وال�شاملة من خالل توجيه وتنظيم وتاأ�شيل واإن�شاء وتطوير الن�شاطات واالأعمال والربامج 
االقت�شادية واالجتماعية النوعية  يف جميع مناطق املدينة وجلميع مواطنيها اإ�شافة اإىل حتقيق �شراكات مثلى مع اجلهات املعنية الإيجاد 
واملحافظة على بيئة اأعمال جاذبة يزدهر فيها القطاع اخلا�ص ويحقق جناحات م�شرتكة تنعك�ص اآثارها على املجتمع املحلي، وتلتزم البلدية 
خالل عملها بالتميز املوؤ�ش�شي لتلبي احتياجات املجتمع املحلي بكافة قطاعاته وت�شكيالته مدفوعة ب�شراكات متميزة مع اأ�شحاب امل�شالح 

الرئي�شيني. اأما االأهداف التي طمحنا لتحقيقها من خالل هذه اخلطة فتمثلت فيما يلي:-

• اأ�شا�شها �شيتم حتديد 	 ماأ�ش�شة عملية التخطيط واعتمادها كمنهج بديل للع�شوائية واالرجتالية يف عملية احداث التنمية والتي على 
التوجهات التنموية للمجتمع املحلي. 

• ت�شخي�ص الو�شع احلايل لكافة القطاعات واملجاالت التنموية ومتكني املجتمع املحلي من حتديد القدرات الرئي�شية املتعلقة به )نقاط 	
ال�شلبية(( حيث مت خالل  التهديدات )املوؤثرات  و  ال�شعف  تواجهه )نقاط  التي  االأزمات واملعيقات  اإىل  باالإ�شافة  الفر�ص(  و  القوة 
عملية الت�شخي�ص والتحليل اال�شرتاتيجي اإعداد التقرير الت�شخي�شي والذي يعد اأهم وثيقة مرجعية ت�شخ�ص واقع املدينة وتقدم �شورة 

وا�شحة لكافة القطاعات التنموية داخل بيت جاال.

• و�شع روؤية تنموية موحدة و�شاملة مب�شاركة املواطنني تعرب عن الت�شور امل�شتقبلي الذي �شتكون عليه املدينة م�شتقبال وت�شمن تنمية بيت 	
جاال وتطويرها �شمن اإطار زمني متو�شط مدته 4 اأعوام.

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

• و�شع جمموعة من االأهداف االإ�شرتاتيجية والتي ت�شمن اإيجاد تدخالت تلبي احتياجات املجتمع املحلي واملواطنني.	

• اإعداد خطة تنفيذية ت�شتمل على م�شاريع حمددة ليتم تنفيذها خالل االأعوام االأربعة القادمة مبا ميكن املجتمع املحلي من حتديد 	
توجهاته التنموية وا�شتي�شاح روؤيته امل�شتقبلية ب�شكل جلي ووا�شح.

• ت�شميم خطة متابعة ت�شمن قيا�ص مدى النجاح يف حتقيق اخلطة االإ�شرتاتيجية وتنفيذها ت�شتمل على موؤ�شرات حمددة واأدوات قيا�ص 	
وا�شحة تتيح التاأكد من النتائج املتحققة ومدى التطبيق والنجاح الفعلي يف تنفيذ اخلطة وحتقيق االأهداف االإ�شرتاتيجية املطلوبة. 
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 منهجية اإعداد اخلطة
للمدن  اال�شرتاتيجي  التنموي  التخطيط  دليل  على  باالأ�شا�ص  جاال  بيت  ملدينة  االإ�شرتاتيجية  التنموية  اخلطة  اإعداد  منهجية  اعتمدت 
اأ�شا�شي  كمتطلب  للمواطنني  املجتمعية  امل�شاركة  منهج  اإىل  وباال�شتناد  املحلي،  احلكم  وزارة  قبل  من  واملعتمد  الفل�شطينية  والبلدات 

ومنهجي اأ�شيل يف اإعداد اخلطة بكافة مراحلها وم�شتوياتها.

مت اإعداد اخلطة التنموية االإ�شرتاتيجية من خالل جمموعة من الو�شائل واالأ�شاليب واملراحل واخلطوات والتي ا�شتندت باالأ�شا�ص اإىل 
خم�ص مراحل واثنتّي ع�شرة خطوة، حيث مت تطبيق الثالثة مراحل االأوىل منها بهدف اجناز واإعداد اخلطة �شمن جدول زمني حمدد 
على اأن تعمل البلدية على تنفيذ املرحلتني الرابعة واخلام�شة بالتعاون مع اللجان امل�شكلة لهذا الغر�ص، كما هو مو�شح يف ال�شكل اأدناه:-  

مت  فقد  لذلك  التخطيط،  عملية  الإدارة  وا�شحة  منهجية  وجود  اال�شرتاتيجي  التنموي  التخطيط  عملية  جناح  اأ�شباب  اأهم  من  يعترب 
تق�شيم مراحل اإعداد اخلطة االإ�شرتاتيجية اإىل ثالثة مراحل اأ�شا�شية لت�شهيل عملية فهم خطوات التنفيذ من قبل القائمني على اخلطة 
واملنفذين. حيث ا�شتملت املرحلة االأوىل ومدتها �شهرين ون�شف )اأين نحن االآن؟ تنظيم وحتليل( على خطوات تتعلق بالتنظيم والتهيئة 
واالإعداد لعملية التخطيط باالإ�شافة اإىل حتليل وت�شخي�ص الواقع القطاعي احلايل يف املدينة. اأما املرحلة الثانية )اأين نريد اأن نتجه؟ 
االإطار التنموي االإ�شرتاتيجي( والتي ا�شتغرقت اأ�شبوعان فا�شتملت على حتديد االإطار التنموي اال�شرتاتيجي من حيث حتديد االأولويات 
املجتمعية وحتديد الروؤية واالأهداف االإ�شرتاتيجية.اأما املرحلة الثالثة واالأخرية )كيف ن�شل؟ خطط التنفيذ واملتابعة( فقد ا�شتملت على 
خطوات تتعلق بتحديد وتو�شيف امل�شاريع واإعداد خطط التنفيذ واملتابعة وحت�شري وثيقة اخلطة وحتقيق �شرعيتها والتي اإ�شتغرق تنفيذها 

ثالثة اأ�شهر.

للمدن  اال�شرتاتيجي  التنموي  التخطيط  دليل  باالعتماد على  التي مت اجنازها  واالأن�شطة  للمراحل  تف�شيل  يقدم  اأدناه  املرفق  اجلدول 
والبلدات الفل�شطينية على النحو التايل:
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الن�ساطاخلطوةاملرحلة

االوىل 
 "اين نحن االآن ؟"

التهيئة واالعداد
اجراء الرتتيبات املوؤ�ش�شاتية الالزمة

و�شع هيكلية ادارة عملية التخطيط
حت�شري خطة تنفيذ عملية التخطيط

حتليل وح�شد ا�شحاب العالقة

حتليل ا�شحاب العالقة
ت�شكيل جلنة ممثلي ا�شحاب العالقة وجلان 

العمل املتخ�ش�شة
عر�ص خطة التنفيذ وادوار امل�شاركني

ت�شخي�ص الو�شع القائم
ت�شخي�ص املجاالت التنموية

حت�شري التقرير الت�شخي�شي

الثانية :
"اىل اين نريد ان

 نتجه ؟"

حتديد الق�شايا التنموية ذات االولويةحتديد االولويات املجتمعية

حتديد الروؤية واالهداف التنموية
حتديد الروؤية التنموية

حتديد االهداف التنموية
و�شع موؤ�شرات لقيا�ص مدى حتقق االهداف

الثالثة :
كيف ن�سل ؟

حتديد وتو�شيف امل�شاريع
اقرتاح م�شاريع تنموية وتو�شيفها

مراجعة االهداف وامل�شاريع املقرتحة 
وحتديدها ب�شكل نهائي

و�شع خطط التنفيذ واملتابعة 
والتقييم

حت�شري م�شفوفة التنفيذ
التو�شيف املكاين خلطة التنفيذ

حت�شري خطة املتابعة والتقييم

حت�شري وثيقة اخلطة وحتقيق 
�شرعيتها

حت�شري م�شودة اخلطة
تبني اخلطة من قبل املجل�ص

مراجعة اخلطة من قبل املجتمع
توقيع العقد املجتمعي

ت�شليم ن�شخة من اخلطة لوزارة احلكم املحلي
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امل�ساركة املجتمعية ... نهج واإرادة وحتدي
وقد نهجت بلدية بيت جاال وب�شكل اأ�شا�شي ومنذ اخلطوة االأوىل من مراحل اإعداد اخلطة االإ�شرتاتيجية اإىل اإ�شراك املجتمع املحلي باخلطة 
وذلك بهدف الو�شول اإىل كافة �شرائح املجتمع بدون ا�شتثناء ملا يف ذلك من اأهمية كربى واثر على نتائج عملية التخطيط وخمرجاتها والتي 
�شاهمت با�شتيعاب احتياجات جميع الفئات ومن بينهم فئة ال�شباب والن�شاء وكبار ال�شن واالأ�شخا�ص ذوي االإعاقة مما عزز من توجهات 

اخلطة التنموية وجعلها اأكرث �شمولية ومو�شوعية.

عملت البلدية طيلة فرتة التخطيط على الرتويج للخطة االإ�شرتاتيجية التنموية باالإ�شافة اإىل التوعية باأهميتها ومراحلها ومنهجية تنفيذها 
وذلك بهدف الدعوة الأو�شع م�شاركة يف عملية التخطيط وتبنى ملخرجات اخلطة وك�شب �شرعيتها من قبل املجتمع املحلي بفئاته املختلفة. 
اال�شرتاتيجي  التنموي  التخطيط  عملية  انطالق  االإعالن عن  اإىل  املجتمعية �شمن خطة هدفت  امل�شاركة  وتعزيز  الرتويج  عملية  انطلقت 
واالإعالن عن كافة مراحلها واأن�شطتها املختلفة والتوا�شل ب�شكل دائم مع ممثلي املجتمع املحلي وذوي اخلربة يف املدينة باالإ�شافة اإىل �شرح 

مفهومها واأهميتها وخطواتها للمجتمع املحلي. 

• التوا�شل املبا�شر مع املوؤ�ش�شات واجلمعيات واجلهات وال�شخ�شيات املوؤثرة على م�شتوى املدينة.	

• عقد عدة لقاءات وور�ص عمل مع اللجان التخ�ش�شية من كال اجلن�شني مما كان له االأثر االيجابي يف زيادة وفعالية امل�شاركة املجتمعية 	
وتعزيز مفهوم واأهداف التخطيط اال�شرتاتيجي وامل�شاعدة يف جمع املعلومات الت�شخي�شية للواقع القطاعي.

• االإعالن عن اللقاءات املجتمعية بدعوة عامة يف املرافق العامة للح�شور وامل�شاركة يف اللقاءات املجتمعية وفتح االآفاق لالن�شمام اإىل 	
اللجان التخ�ش�شية اخلا�شة باإعداد اخلطة االإ�شرتاتيجية.

هيكلية عملية التخطيط
اأن تظهر هذه  التخطيط، على  الإدارة عملية  وا�شحة  اال�شرتاتيجي هو وجود هيكلية  التنموي  التخطيط  اأ�شباب جناح عملية  اأهم  اإن من 

الهيكلية اجلهات امل�شاركة يف هذه العملية والعالقات املتبادلة فيما بينها.

لذلك يو�شح ال�شكل املرفق الهيكلية التي مت اإتباعها يف اإعداد عملية التخطيط واجناز اخلطة االإ�شرتاتيجية ويو�شح كذلك قنوات االت�شال 
ما بني االأطراف واجلهات امل�شاركة بعملية التخطيط، على النحو التايل:
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الفصل الثاني 
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مراحل اإعداد اخلطة
مرت عملية اإعداد اخلطة االإ�شرتاتيجية بعدد من املراحل واخلطوات املتعاقبة واملتزامنة والتي ميكن اإجمالها على النحو التايل:-

املرحلة االأوىل )اأين نحن االآن؟ ( ومدتها �شهرين ون�شف . 1

املرحلة الثانية )اأين نريد اأن نتجه؟ ( ومدتها اأ�شبوعان. 2

املرحلة الثالثة )كيف ن�شل؟ ( ومدتها ثالثة اأ�شهر. 3

اأوال : املرحلة االأوىل )اأين نحن االآن ؟ ( تنظيم وحتليل
بداأت هذه املرحلة باالإعداد والتهيئة لعملية التخطيط وذلك من خالل اختيار من�شق لعملية التخطيط باالإ�شافة اإىل ت�شكيل ثالث جلان 
تخطيط اأ�شا�شية وهي جلنة التخطيط التنموي اال�شرتاتيجي والتي ت�شم بع�شويتها عدد من اأع�شاء البلدية وهي مبثابة جلنة اإ�شرافية على 
�شري اخلطة ومراحل اإعدادها، كذلك ت�شكيل فريق التخطيط االأ�شا�شي والذي ي�شم يف ع�شويته اأع�شاء من البلدية وكادر ها باالإ�شافة اإىل 
مهنيني وخرباء من املجتمع املحلي والتي �شتكون من مهامه قيادة عملية التخطيط التنموي اال�شرتاتيجي واإدارتها والتن�شيق لكافة اأن�شطة 
عملية التخطيط مبا يف ذلك اإدارة االجتماعات وور�ص العمل وحت�شري اأي تقارير الزمة اأثناء العملية اأخريا ت�شكيل جلنة البناء املوؤ�ش�شي 
والتي ت�شكلت يف ع�شويتها من بع�ص اأع�شاء املجل�ص البلدي باالإ�شافة اإىل مدراء الدوائر وم�شوؤويل االأق�شام داخل البلدية والتي كان من 

مهامها ت�شخي�ص الواقع الداخلي للبلدية.

 كذلك وبعد االنتهاء من ت�شكيل اللجان بداأ فريق التخطيط االأ�شا�شي بو�شع هيكلية وا�شحة الإدارة عملية التخطيط والتي �شاهمت بتو�شيح 
كافة اأطراف وجهات عملية التخطيط والعالقات فما بينها وكذلك اأدوارها ومهامها يف خطوة تعترب مهمة من حيث توفري �شورة متكاملة 
تو�شح جلميع امل�شاركني اأدوارهم يف عملية التخطيط مما يعزز من درجة التزامهم واهتمامهم يف ذات الوقت، ترافق ذلك مع اإعداد خطة 
تنفيذ عملية التخطيط وذلك بهدف التخطيط ب�شكل حمكم اأثناء اإعداد اخلطة التنموية االإ�شرتاتيجية مبا ي�شمن حتديد املهام واالإطار 

الزمني وامل�شوؤوليات.

امل�شاركة  وتعزيز  جاال  بيت  ملدينة  احلايل  الواقع  بت�شخي�ص  واملتعلقة  االأوىل  املرحلة  مهام  لتنفيذ  كامل  ب�شكل  اال�شتعداد  وبهدف  كذلك 
املجتمعية للمواطنني يف كافة مراحل عملية التخطيط مت ت�شكيل جلنة من ممثلي اأ�شحاب العالقة والذين ميثلون كافة فئات املجتمع املحلي 
وقطاعاته باالإ�شافة اإىل ت�شكيل اأربع جلان عمل متخ�ش�شة مت ت�شكيلها من اأفراد الكادر الفني العامل يف البلدية ومهنيني وخرباء من اأبناء 
املدينة حيث كان من مهامها الرئي�شية م�شاعدة فريق التخطيط االأ�شا�شي على ت�شخي�ص الو�شع القائم يف املدينة وعمل التحليل التنموي 
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اال�شرتاتيجي لكافة القطاعات التنموية على م�شتوى املدينة لذلك انق�شمت اللجان املتخ�ش�شة من حيث عملها اإىل جمموعة من القطاعات 
التنموية على النحو التايل:

جلنة التخطيط وتنظيم املدينة والبنية التحتية والبيئة. 1
جلنة التنمية االجتماعية والتعليم وال�شحة واخلدمات العامة والرعاية االجتماعية. 2
جلنة الثقافة والريا�شة. 3
جلنة االقت�شاد وال�شياحة. 4

بعد االنتهاء من عملية ت�شكيل اللجان االأ�شا�شية واملتخ�ش�شة وممثلي اأ�شحاب العالقة مت عقد اللقاء املجتمعي االأول مب�شاركة الع�شرات 
من �شكان املدينة بهدف االإعالن عن انطالق عملية التخطيط التنموي اال�شرتاتيجي وعر�ص خطة التنفيذ وهيكلية اإدارتها و�شرح االأدوار 

املختلفة للجهات امل�شاركة، اإ�شافة اإىل فتح باب الع�شوية للجنة ممثلي اأ�شحاب العالقة وجلان العمل املتخ�ش�شة.

با�شرت اللجان مبجرد ت�شكيلها وبعد عقد اللقاء املجتمعي االأول بالعمل على ت�شخي�ص الواقع احلايل والتحليل اال�شرتاتيجي على م�شتوى 
القطاعات التنموية املختلفة، حيث مت حتليل كل جمال وقطاع م�شتهدف عرب حتديد املوؤثرات االإيجابية )نقاط القوة و الفر�ص( وال�شلبية 
)نقاط ال�شعف و التهديدات )املوؤثرات ال�شبية(( باالإ�شافة اإىل حتديد االحتياجات واأولوية الق�شايا التنموية ذات العالقة، حيث كان خمرج 
والت�شخي�ص  بالتحليل  املذكورة  القطاعات  العديد من  والذي �شم  للمدينة  التنموي  والتحليل  الت�شخي�شي  التقرير  اإعداد  املرحلة هو  هذه 

والتف�شيل التام لكل قطاع وجمال م�شتهدف.

ثانيا : املرحلة الثانية )اأين نريد اأن نتجه؟( االإطار التنموي اال�سرتاتيجي
ميكن اإجمال ما مت تنفيذه  خالل هذه املرحلة مبجموعة من اخلطوات من اأهمها حتديد الق�شايا التنموية ذات االأولوية باالإ�شافة اإىل حتديد 
الروؤية واالأهداف االإ�شرتاتيجية التي تتعلق باملدينة، حيث مت خالل هذه املرحلة عقد ور�شة عمل اأوىل )تخ�ش�شية( مب�شاركة جلنة اأ�شحاب 
ممثلي العالقة واللجان املتخ�ش�شة وكادر البلدية، حيث مت خاللها عر�ص ملخ�ص التقرير الت�شخي�شي والق�شايا التنموية ذات العالقة التي 
نتجت كاأحد خمرجات التحليل اال�شرتاتيجي التي قامت اللجان املتخ�ش�شة باجنازه، حيث مت اختيار اأهم )9( ق�شايا تعترب ذات اأولوية 
بالن�شبة للمدينة والت�شويت عليها واختيارها من قبل املجتمع املحلي كق�شايا تنموية �شيتم الرتكيز عليها �شمن اخلطة االإ�شرتاتيجية املعدة، 
اأي�شا مت خالل الور�شة حتديد الروؤية اخلا�شة باملدينة مبا ميكن من خلق ت�شور م�شرتك ما بني ممثلي املجتمع املحلي للواقع الذي يجب اأن 

تكون عليه مدينة بيت جاال م�شتقباًل.  

تال ذلك اإعادة ت�شكيل اللجان املتخ�ش�شة، حيث مت اعتماد اللجان التي مت اختيار ق�شايا تنموية لها واإلغاء اللجان االأخرى واإعادة ت�شمية 
اللجان لت�شبح جلان االأولويات املجتمعية، حيث با�شرت اللجان بالعمل على حتديد االأهداف التنموية من خالل اختيار هدف اإىل ثالثة 

اأهداف لكل ق�شية تنموية باالإ�شافة اإىل حتديد موؤ�شرات القيا�ص واأدواتها.

ثالثًا: املرحلة الثالثة )كيف ن�سل؟( خطط التنفيذ واملتابعة 
مت خالل هذه املرحلة وعرب جلان االأولويات املجتمعية العمل على حتديد امل�شاريع وتو�شيف كل م�شروع مقرتح �شمن منوذج معد لذلك، 
حيث مت عقد ور�شة العمل الثانية مب�شاركة)23( �شخ�ص وذلك بهدف مراجعة االأهداف وامل�شاريع وحتديدها ب�شكل نهائي من قبل ممثلي 
االحتياجات  عن  تعرب  تنفيذها  املنوي  امل�شاريع  اأن  من  وللتاأكد  واخلرباء  واملهتمني  البلدية  وكادر  املتخ�ش�شة  واللجان  العالقة  اأ�شحاب 

احلقيقية للمجتمع املحلي.

اأي�شا ا�شتملت هذه املرحلة على اإعداد خطط التنفيذ واملتابعة واإعداد التو�شيف املكاين خلطة التنفيذ، باالإ�شافة اإىل حت�شري وثيقة اخلطة 
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وجمع حمتوياتها مبا يو�شح كافة عنا�شر ومدخالت اخلطة التنموية االإ�شرتاتيجية للمدينة. واعتمادها ب�شكل ر�شمي من قبل املجل�ص البلدي 
التخطيط  املحلي على خمرجات عملية  املجتمع  اإطالع  بهدف  �شخ�ص  لقاء جماهريي مب�شاركة )48(  املحلي من خالل عقد  واملجتمع 

املتمثلة باخلطة االإ�شرتاتيجية التنموية لالأعوام االأربعة القادمة. 

مدينة بيت جاال – ملحة عامة

�سورة عامة ملدينة بيت جاال

الت�سمية:
يعود اأ�شل ت�شمية مدينة بيت جاال بهذا االإ�شم اإىل اللغة االآرامية والتي تعني “اأر�ص الع�شب والزهور واملراعي”.  تعترب مدينة بيت جاال من 

اأقدم املدن الفل�شطينية حيث تاأ�ش�شت بلديتها عام 1912 بناء على فرمان تركي. 

ال�سكان:
لقد بني التعداد العام لل�شكان وامل�شاكن الذي نفذه اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني يف عام 2007 اأن عدد �شكان مدينة بيت جاال 
بلغ )13،845( ن�شمة، منهم )6859( ن�شمة من الذكور و )6986( ن�شمة من االإناث ويبلغ عدد االأ�شر )3،093( اأ�شرة وعدد 

الوحدات ال�شكنية )3917( وحدة.

اأما عدد �شكان املدينة لعام 2012 فقد بلغ )15،670( ن�شمة ) ت�شمل بئر عونة وخلة حمامة( من الفل�شطينيني امل�شيحيني وامل�شلمني 
الذين يعي�شون معا بان�شجام وتعاون واحرتام كمثل رائع على اإمكانيات التعاي�ص بني خمتلف الطوائف.

املوقع اجلغرايف:
ت�شكل مدينة بيت جاال تواأمًا ملدينة بيت حلم وامتدادًا طبيعيًا لها من الغرب وب�شورة خا�شة يف جماالت ال�شياحة واال�شطياف والتعليم 
وال�شحة، وتبعد م�شافة 2كم فقط عن كني�شة املهد. ترتفع بيت جاال عن �شطح البحر 710 مرت920- مرت، لذا يعترب مناخها معتدل اإذ 
يبلغ املتو�شط ال�شنوي لدرجة احلرارة فيها 17 درجة، كما يبلغ متو�شط كمية االأمطار ال�شنوية التي تهطل عليها نحو 550 ملم. وتعترب 

بيت جاال من امل�شايف اجلميلة فهي تقع يف منطقة جبلية تك�شوها الغابات اخل�شراء. 
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تقع مدينة بيت جاال على بعد )7( كم اإىل اجلنوب الغربي من مدينة القد�ص ويحدها من ال�شمال قرية �شرفات وبيت �شفافا  ومن ال�شرق 
مدينة بيت حلم ويحدها من اجلنوب قرية اخل�شر ومدينة الدوحة ومن الغرب قرية بتري والوجلة تبلغ م�شاحة املدينة مع اأرا�شيها التاريخية 
)14.307( دومن اقتطع منها م�شاحات وا�شعه واملتبقي حوايل �شبعة اآالف دومن منها م�شاحة املخطط الهيكلي )4554( دومن اأقتطع 
منها )200( دومن ملرور �شارع )60( والنفق، كما اأن املناخ املعتدل وكميات االأمطار التي تهطل عليها جعلها اأكرث مالئمة لزراعة االأ�شجار 

املثمرة مثل اأ�شجار الزيتون وامل�شم�ص والعنب والتوت وذلك لطبيعة االأر�ص اجلبلية، اأما زراعة اخل�شار واحلبوب فهي حمدودة.

الن�ساط االقت�سادي:
ت�شهد مدينة بيت جاال ن�شاطا ملحوظا مع تزايد عدد �شكانها على الرغم من انت�شار ظاهرة الهجرة بني اأو�شاط ال�شباب وذلك ناجت عن 
االأو�شاع االقت�شادية وال�شيا�شية ال�شائدة يف هذه االأوقات ويتوزع الن�شاط االقت�شادي يف املدينة بني زراعي و�شناعي وجتاري باالإ�شافة اإىل 
الن�شاط ال�شياحي والذي انعك�ص على خمتلف جماالت احلياة يف املدينة وقد �شهدت املدينة يف االآونة االأخرية ن�شاطا �شياحيا ملحوظا نتيجة 

تدفق ال�شياح عليها يف زيارة لالأماكن املقد�شة فيها. 

الن�ساط الزراعي:
تبلغ م�شاحة االأرا�شي الزراعية للمدينة 7500 دومن من االأرا�شي اخل�شبة كما اأن املناخ املعتدل وكميات االأمطار الهاطلة عليها جعلها 
اخل�شار  زراعة  اأما  اجلبلية،  االأر�ص  طبيعة  ب�شبب  والتوت  والعنب  وامل�شم�ص  الزيتون  اأ�شجار  مثل  املثمرة  االأ�شجار  لزراعة  مالئمة  اأكرث 

واحلبوب فهي حمدودة.

الن�ساط ال�سناعي:
تعتمد ال�شناعة يف بيت جاال على ال�شناعة احلرفية التقليدية ذات الطابع ال�شياحي مثل احلفر الغائر والبارز على اخل�شب وخا�شة خ�شب 
الزيتون حيث ت�شغل هذه ال�شناعة عدد كبري من ال�شكان من خالل معامل حلفر اخل�شب، كما يوجد فيها عدد من م�شانع وم�شاغل الغزل 

والن�شيج واملطرزات ال�شياحية كما يوجد فيها اأي�شًا �شناعة االأدوية وامل�شتح�شرات الطبية، وكذلك يوجد فيها مع�شرة حديثة للزيتون.

الن�ساط الثقايف:
 يرتكز يف املدينة العديد من املوؤ�ش�شات الدينية والتعليمية وال�شحية التي تقدم خدماتها ل�شكان املدينة و�شكان املدن والقرى واملخيمات 
يف حمافظة بيت حلم وكافة املدن الفل�شطينية االأخرى، اإ�شافة اإىل عدد من اجلمعيات واملوؤ�ش�شات والفرق امل�شرحية التي تقدم خدماتها 
لل�شكان يف جماالت رعاية الطفل واملراأة وكبار ال�شن وال�شباب ويف جماالت ثقافية وفنية وك�شفية وريا�شية عديدة وكذلك من�شاآت لل�شياحة 

واال�شطياف التي متثل اأهم جماالت ازدهار املدينة م�شتقباًل. 

ومدينة بيت جاال كانت املقر الأول مدر�شة للبنات يف فل�شطني �شنة 1870 يف املوقع املعروف بامل�شكوبية والذي ي�شغله النادي االأرثوذك�شي 
العربي الريا�شي الذي كان منذ عهود اأحد اأبرز حاملي �شعلة الريا�شة ولوائها يف فل�شطني وكان ال�شفري امل�شرف ملدينتنا يف كافة اأرجاء 

الوطن، كما يحتوي املوقع مدر�شة بنات الت�شيلي الثانوية ومدر�شة ت�شيلي االأ�شا�شية املختلطة ومدر�شة وديع دعم�ص االأ�شا�شية للبنني. 

ويف املدينة العديد من املوؤ�ش�شات واملعاهد العلمية واملدار�ص االأهم يف فل�شطني ومنها: 

خم�شة مدار�ص حكومية وهي مدر�شة بنات الت�شيلي الثانوية، ومدر�شة الت�شيلي االأ�شا�شية املختلطة ومدر�شة ذكور ا�شكندر اخلوري الثانوية، 
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البطريركية  مدر�شة  وهي  خا�شة  مدار�ص  و�شبعة  للبنني  الثانوية  حلم  بيت  مدر�شة  اإىل  اإ�شافة  للبنني،  االأ�شا�شية  دعم�ص  وديع  ومدر�شة 
الالتينية، مدر�شة الراعي ال�شالح، مدر�شة االأمل، مدر�شة القد�ص االأمريكية، مدر�شة طاليثا قومي، ومدر�شة مار اأفرام ال�شرياين ومدر�شة 
واملدر�شة  ال�شروق  مدر�شة  هما  للمكفوفني  ومدر�شتني  الالجئني  غوث  وكالة  مدر�شة  اأي�شا  وفيها  اجلديد  املغرتبني  مدر�شة  مبنى  و  �شريا 
والدينية  اخلريية  املوؤ�ش�شات  من  والعديد  للمو�شيقى  واأكادميية  املهني  للتدريب  ومركز  ال�شمنري   – لالهوت  االكلريكي  املعهد  العالئية، 

والثقافية واالجتماعية وال�شبابية واخلا�شة بتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�شة.

ويوجد يف املدينة اأي�شا املقر االإقليمي جلامعة القد�ص املفتوحة والتي ت�شمل حوايل 3500 طالب باالإ�شافة اإىل وجود مكتبة عامة تخدم 
�شكان املدينة واملدن والقرى واملخيمات املجاورة، باالإ�شافة اإىل وجود مركز ثقايف جمتمعي. 

�سورة حلديقة بيت جاال العامة ومكتبة بيت جاال العامة

معامل املدينة:
تعترب بيت جاال مدينة �شياحية نظرًا لقربها من بيت حلم، ومناخها املعتدل، وطبيعتها اجلبلية املك�شوة بغابات الزيتون اخل�شراء، مما 
وال�شياح.  امل�شطافني  من  عدد  يوؤمها  كما  ال�شياحية  واملرافق  واملنتزهات  الفنادق  فيها  تكرث  لذا  فل�شطني،  يف  امل�شايف  اأهم  من  جعلها 
باالإ�شافة اإىل وجود العديد من االأماكن االأثرية والدينية والتي تعترب من املعامل املهمة �شياحيا.كذلك يوجد يف املدينًة حديقة ال�شالم العامة 

التي قامت بلدية بيت جاال بافتتاحها عام 2005 والتي يتوافد عليها الزائرين من املدن والقرى املجاورة. 

ي�شادف هذا العام ذكرى مرور مائة عام على تاأ�شي�ص بلدية بيت جاال والتي تاأ�ش�شت يف عام 1912 وتعترب من البلديات االأوىل يف فل�شطني 
من حيث اإن�شائها وا�شتمرارها يف اأداء مهامها وواجباتها حتى يومنا هذا. واحتفاال بهذه املنا�شبة اأقامت بلدية بيت جاال مهرجانا ثقافيا فنيا 

يف �شهر اأيلول ومب�شاركة فرق فنية حملية واأوروبية حيث تخلله العديد من الفقرات الفنية االإبداعية.

نبذة عن بلدية بيت جاال:
اخلدمات  عن  امل�شوؤول  االإداري  اجل�شم  البلدية  وت�شكل  ع�شو،   13 من  البلدي  جمل�شها  ويتكون   1912 عام  جاال  بيت  بلدية  تاأ�ش�شت 
واالحتياجات اليومية للمواطنني ولتطوير احلياة اليومية ملواطني املدينة، يعمل املجل�ص البلدي يف ظروف �شعبة من اأجل حتقيق م�شتوى 

حياة اأف�شل يف املدينة، فهناك العديد من امل�شاريع اجلاري تنفيذها من اأجل تطوير اخلدمات والبنية التحتية وهذه امل�شاريع هي:
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و�شع اخلطط والربامج التطويرية للمدينة.. 1

�شيانة املرافق العامة واملحافظة عليها.. 2

�شيانة وتطوير مرافق البنية التحتية.. 3

تنظيم حركة العمران يف املدينة.. 4

جمع النفايات ومعاجلتها.. 5

�سورة لدار بلدية بيت جاال اجلديدة واملركز ال�سبابي املجتمعي
منذ عام1998 مت تنفيذ العديد من امل�شاريع احليوية يف مدينة بيت جاال ومنها: �شق وتو�شيع وتعبيد �شوارع، بناء اأر�شفة، وبناء جدران 
اإ�شتنادية، ترميم البلدة القدمية، تنظيم حملة نظافة يومية مكثّفة، اإ�شافة طابق ملبنى البلدية، اإقامة حديقة ال�شالم العامة التي ت�شمل: 
حديقة اأطفال، بركة طيور، وحديقة خ�شراء للعائالت. ويف العام 2009 مت اإقامة وافتتاح م�شروعني هامني يف املدينة وهما مكتبة عامة 
ومكتبة اأطفال وم�شروع مركز جمتمعي متعدد الن�شاطات الفنية والثقافية واالجتماعية على اأر�ص ا�شرتتها البلدية من اأجل اأن تكون بيت 

جاال املكان الالئق للعي�ص الكرمي واملكان الالئق ال�شتقبال زوارها واأبنائها يف املهاجر.

 كما قامت البلدية باإن�شاء مدر�شة املغرتبني للبنات على اأرا�شي متلكها البلدية.وبا�شرت يف بناء مركز جتاري ا�شتثماري بق�شد الربح 
وت�شغيل اأبناء املدينة. وتعمل البلدية على تنفيذ م�شاركة ما بني البلدية �شاحبة االأر�ص واأبناء املدينة واأبنائها يف املهجر من خالل تاأ�شي�ص 
اإ�شافة اإىل حتقيق فائدة للمدينة  �شركة ا�شتثمارية م�شاهمة يتمّكن من خاللها امل�شتثمرون من تنفيذ هذه امل�شاريع واال�شتفادة منها، 

وخلق فر�ص عمل جديدة الأبنائها، ومن هذه امل�شاريع:

م�شروع مركز �شياحي وقرية حرفية �شياحية.. 1

م�شروع حمطة با�شات ومركز جتاري.. 2

 كما تعمل البلدية على متتني عالقات التوا�شل مع اأبناء املدينة يف املهجر، ولهذا الهدف متلّكت البلدية قطعة اأر�ص الإقامة م�شروع بناء 
يف هذا املبنى  واالإقامة  زيارتها  من  املهجر  يف  املدينة  اأبناء  يتمكن  بتمويل من جمعية بيت جاال يف الت�شيلي با�شم “بيت العودة” حيث 



28

وامل�شاركة يف دورات لتعلم اللغة العربية، االأمر الذي يلبي رغبة ال�شبيبة البيتجالية يف املهجر وي�شاهم يف متتني عالقات التوا�شل معهم. 
وتعتقد البلدية اأن الزيارات املتكررة الأبناء املدينة يف املهجر واالإقامة فيها اأحيانًا وترويج ال�شياحة لها �شيكون اأهم دعم منهم ملدينتهم.

ومن اجلدير ذكره، اأن بلدية بيت جاال تربطها عالقات �شداقة وتواأمة مع عدد من املدن ال�شديقة يف اأوروبا واأمريكا الالتينية، ونذكر 
منها:

التواأمة مع املدينة اأوبرفيليه Aubervilliers الفرن�شية: وهي اإحدى �شواحي مدينة باري�ص – فرن�شا وي�شكل اأغلبية �شكانها من . 1
املهاجرين العرب وغريهم. مت توقيع اتفاقية التواأمة مع بلدية اأوبرفليه بتاريخ 1997/11/27، وقد مت يف 1998/10/2 

اإعادة تاأكيد التواأمة مع رئي�ص البلدية املهند�ص راجي زيدان.

ومن الن�شاطات التي متت بني املدينتني:

• برامج تبادل �شبابي مع النادي االأرثوذك�شي العربي الريا�شي.	

• تقدمي الدعم مل�شت�شفى بيت جاال احلكومي.	

• وقد مت تطوير هذه العالقة لت�شكل تواأمة ثالثية ما بني بيت جاال ومدينة Jena يف اأملانيا و Aubervilliers يف فرن�شا 	
بتاريخ 19 كانون االأول 2008.

التواأمة مع مدينة �شانتا ماريا ديل مار SantaMaria Del Mar– البريو: حيث مت توقيع االتفاقية يف عام 2007. وكان . 2
رئي�ص بلديتها يف ذلك الوقت هو ال�شيد راوؤول اأبو غطا�ص – بيتجايل االأ�شل.

اأميليا . 3 اأثناء زيارة وفد مقاطعة ريجو  Reggio Emilia االإيطالية: وذلك  اإمييليا  اإعالن مبادئ مع بلدية ريجو  توقيع اتفاقية 
االإيطالية اإىل مدينة بيت جاال بتاريخ 2005/5/14.

توقيع اتفاقية تواأمة مع بلدية فراتزي Varazze يف مقاطعة �شافونا االإيطالية: بتاريخ 2005/7/7 اأثناء زيارة رئي�ص بلدية بيت . 4
جاال اإىل اإيطاليا حل�شور املوؤمتر الدائم للمدن التاريخية حلو�ص البحر االأبي�ص املتو�شط. وقد جنم عن اتفاقية التواأمة اإقرار م�شروع 

خمترب اللغات وتعليم اأدالء �شياحيني يف معهد ال�شمنري خلدمة املدينة.

توقيع اتفاقية تواأمة بني بيت جاال ومدينة الكالريا La Calera يف الت�شيلي: قام رئي�ص البلدية اأثناء زيارته اإىل الت�شيلي خالل �شهر . 5
اأن رئي�ص بلدية الكالريا  2005/11/11، مع العلم  اإتفاقية تواأمة مع بلدية الكالريا وذلك بتاريخ  2005 بتوقيع  ت�شرين ثاين 

اآنذاك هو ال�شيد روبرتو �شهوان وهو اأحد اأبناء مهاجري بيت جاال.

كذلك مت توقيع اتفاقية تواأمة مع النادي العربي يف الكالريا برئا�شة كر�شتيان �شهوان، وذلك يف �شياق الزيارة نف�شها اإىل الت�شيلي.

لل�شباب . 6 املجتمعي  ال�شداقة  ن�شاطات متويل م�شروع مركز  وت�شمل   :2008 Trento يف متوز  ترنتو  تواأمة مع حمافظة  اتفاقية 
اأر�ص احلديقة يف املدينة، ويجري العمل على متويل امل�شرح كجزء مكمل للم�شروع، باالإ�شافة اإىل زيارات متبادلة بني  والواقع على 
املدينتني، وم�شاعدة لطالب املدار�ص الذين مل يتمكنوا من ت�شديد االأق�شاط املدر�شية، وم�شاعدة م�شت�شفى بيت جاال احلكومي وتقدمي 

اأربعة وحدات غ�شيل كلى.

عالقات �شداقة بني بلدية بيت جاال وبلدية جرنوبل  Grenoble الفرن�شية، وتواأمة ما بني م�شت�شفى املدينتني.. 7

التواأمة مع مدينة بريج�ص جالدباخ  Bergiseh Gladbach االأملانية: وذلك اأثناء زيارة رئي�ص البلدية ال�شيد لوتز اأورباخ . 8
والوفد املرافق له اإىل مدينة بيت جاال حيث مت توقيع االتفاقية بتاريخ 2010/4/26.
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توقيع اإتفاقية تواأمة مع مدينة جيينا  Jena االأملانية: وذلك اأثناء زيارة رئي�ص البلدية الدكتور األربيخت �شرويرت والوفد املرافق له . 9
اإىل مدينة بيت جاال بتاريخ 2011/9/20 خالل زيارتهم لبلدية بيت جاال.

توقيع اإتفاقية اإعالن مبادئ مع بلدية فالفابريكا Valfabbrica االإيطالية: وذلك اأثناء زيارة رئي�ص البلدية والوفد املرافق له اإىل . 10
مدينة بيت جاال بتاريخ 2012/4/30.

الوظائف واخلدمات التي تقّدمها البلدّية:
يناط مبجل�ص الهيئة املحلية مبوجب قانون الهيئات املحلية رقم 1 ل�شنة 1997؛ الوظائف وال�شالحيات التالية: تخطيط البلدة وال�شوارع، 
وتنظيم  العامة،  االأ�شواق  وتنظيم  واإن�شاء  واإدارتها،  النفايات  ال�شحي وجمع  وال�شرف  والكهرباء  املياه  االأبنية، وخدمات  ورخ�ص  واملباين 
ومراقبة احلرف وال�شناعات، وتنظيم ومراقبة املحالت العامة كدور التمثيل وال�شينما واملقاهي واملالعب، واإن�شاء ومراقبة وتنظيم ال�شاحات 
العامة واحلدائق واملتنزهات، واتخاذ االحتياطات للكوارث الطبيعية كاحلرائق والفي�شانات وال�شيول وغريها، واإن�شاء املوؤ�ش�شات الثقافية 
والريا�شية، واإن�شاء وتعيني وتنظيم و�شائل النقل الربي والبحري، ومراقبة وتنظيم الباعة املتجولون والب�شطات واملظالت، ومراقبة االأوزان 
واملكاييل واملقايي�ص، ومراقبة اللوحات االإعالنية وتنظيمها، وهدم االأبنية، وا�شتغالل اأو بيع ف�شالت الطرق، ومنع الت�شول واإن�شاء املالجئ 
للمحتاجني ومراقبة جمع التربعات يف االأماكن العامة، واإن�شاء املقابر واملحافظة على حرمتها وتنظيم اجلنازات، ومراقبة الفنادق والنزل 
العمومية وتنظيمها، ومراقبة الدواب امل�شتخدمة يف النقل واجلر وتنظيم اأ�شواق بيع احليوانات واملوا�شي، ومراقبة الكالب وتنظيم اقتنائها 
وترخي�شها والوقاية من اأخطارها والتخل�ص من ال�شالة اأو العقورة منها، واإدارة اأموال وممتلكات الهيئة املحلية. ويحق للمجل�ص اأن ميار�شها 
مبا�شرة بوا�شطة موظفيه وم�شتخدميه اأو اأن يعهد بها اأو ببع�شها اإىل متعهدين اأو ملتزمني اأو مقاولني اأو اأن يعطي بها اأو ببع�شها امتيازات 
الهيئة  اأعمال  لتنظيم  الالزمة  التنفيذية  اللوائح  اأو  االأنظمة  اإ�شدار  للمجل�ص  �شنوات، كما يجوز  اأق�شاها ثالث  ل�شركات ملدة  اأو  الأ�شخا�ص 

املحلية وتاأمني م�شاحلها واحتياجاتها.

تقوم بلدية بيت جاال بتقدمي جميع اخلدمات املذكورة اأعاله با�شتثناء ما يلي:

• خدمة املياه وال�شرف ال�شحي، حيث تقوم �شلطة املياه واملجاري ملحافظة بيت حلم باإدارة خدمات املياه وال�شرف ال�شحي، حيث اأن 	
بلدية بيت جاال جزء من جمل�ص اإدارتها

• خدمة الكهرباء تقّدمها �شركة كهرباء حمافظة القد�ص والبلدية اأي�شًا جزء من جمل�ص اإدارة ال�شركة، حيث متتلك البلدية جزء من 	
اأ�شهم ال�شركة، با�شتثناء خدمة اإنارة ال�شوارع والطرق، حيث تقوم بلدية بيت جاال بتوفري هذه اخلدمة للمواطنني.

• خدمة جمع النفايات واإدارتها، وتتم من خالل جمل�ص اخلدمات امل�شرتك للنفايات ال�شلبة يف حمافظة بيت حلم.	

املـوارد املاليـة للبلديـّة:
تق�شم م�شادر التمويل اإىل: موارد مالية ذاتية كاملوارد الناجتة عن ال�شرائب والر�شوم، واملوارد اخلا�شة الناجتة عن ا�شتثمار االأوراق املالية 
وتاأجري اأمالك البلدية، وموارد مالية خارجية )متويل خارجي( كامل�شاعدات احلكومية، واملنح وامل�شاعدات اخلارجية، ومن اجلدير بالذكر 

اأن معظم الهيئات املحلية تعتمد على املنح وامل�شاعدات اخلارجية لتمويل امل�شاريع التطويرية يف الهيئة املحلية.

اإن املوارد املالية للبلدية حتددها القوانني واالأنظمة، باالإ�شافة اإىل العائدات املالية من ا�شتثمار االأمالك، وغريها من ال�شرائب والر�شوم 
املفرو�شة مبقت�شى قانون الهيئات املحلية، واأهم تلك املوارد:

�شريبة االأمالك: حيث ميّثل هذا البند ما ن�شبته %33 من اإيرادات املوازنة الت�شغيلية، علمًا اأنه يوجد اأكرث من 3،820،448 �شيكل . 1
التزامات مرتاكمة على املواطنني مل تدفع حتى نهاية عام 2011.
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ر�شوم رخ�ص البناء: ومتّثل امل�شدر الثاين للدخل، حيث ت�شل ن�شبة حت�شيل هذا البند اأكرث من %16 من املوازنة الت�شغيلية وقد . 2
حافظ هذا البند على ن�شبة حت�شيله لالأعوام ال�شابقة.

ر�شوم النفايات:متثل ما ن�شبته %10 من اإيرادات املوازنة الت�شغيلية حيث قامت البلدية بتعديل نظام ر�شوم النفايات لعام 2010، . 3
وذلك بعد امل�شادقة عليه من قبل املجل�ص البلدي ومعايل وزير احلكم املحلي، مما اأدى اإىل رفع مواردها املالية لهذا البند والو�شول 
املدينة ملتزمون  اأكرث من %70 من مواطنني  اأن  املدينة، علمًا  ال�شلبة يف  النفايات  اإدارة  تكاليف  تغطية  ن�شبته %50 من  اإىل ما 

بت�شديد ر�شوم النفايات لعام 2011 وان املبالغ املرتاكمة على املواطنني بلغت حتى عام 2011 )1،834،000( �شيكل.

اإيجارات اأمالك البلدية و�شمان احلديقة العامة: ميثل هذا البند ما ن�شبته %11 من دخل املوازنة الت�شغيلية.. 4

رخ�ص املهن: اإن هذا البند يتم حت�شيله بوا�شطة وزارة املالية مديرية �شريبة االأمالك وهو ميثل %3 من اإيرادات املوازنة الت�شغيلية.. 5

ر�شوم النقل على الطرق: ح�شة البلدية من وزارة املالية وهو مبلغ يتم حتديده كل �شنة من قبل وزارة احلكم املحلي وبتن�شيقها مع باقي . 6
الوزارات وميثل ما ن�شبته %10 من اإيرادات املوازنة الت�شغيلية.

عائدات اأوراق مالية: متتلك البلدية اأ�شهم يف �شركة كهرباء القد�ص ويعود عليها بالدخل ال�شنوي مبا بن�شبته %3 من املوازنة الت�شغيلية.. 7

ر�شوم رخ�ص احلرف: ميثل هذا البند ما ن�شبته %2 من دخل البلدية حيث ت�شدر�شنويا اكرث من 465 رخ�شة.. 8

اأما باقي املوارد املالية االأخرى للموازنة الت�شغيلية فتتمثل باخلدمات االأخرى التي تقدمها البلدية من تلك املوارد: ر�شوم امل�شلخ، ت�شديق 
ال�شهادات، ر�شوم العطاءات، ا�شرتاكات، وم�شاهمات املجتمع املحلي، تربعات حملية والتي ت�شكل ما ن�شبته %13 من دخل البلدية.

وبناء  التحتية  البنية  لتطوير  مايل  دعم  على  البلدية احل�شول  ا�شتطاعت  فقد  االإمنائية  املوازنة  والتي متثل  اخلارجية  املالية  املوارد  اأما 
خدمات ومرافق عامة على مدار االأربع �شنوات ال�شابقة اإىل اأكرث من 25،000،000 �شيكل اإ�شرائيلي، وذلك من خالل دول �شديقة 
ومن خالل �شندوق اإقرا�ص وتطوير البلديات ومن خالل وزارة احلكم املحلي ووزارة املالية وموؤ�ش�شات حملية ودولية، باالإ�شافة اإىل املوازنة 

الت�شغيلية للبلدية يف دعم املوازنة االإمنائية.

�شيكل  قيمته )1،000،000(  ما  العام حيث خ�ش�شت  لهذا  موازنتها  من  م�شروع جتاري  بتنفيذ   2012 لعام  البلدية  با�شرت  كما 
للمرحلة االأوىل من تنفيذ امل�شروع والذي يبلغ تكلفة املرحلة االأوىل لهذا امل�شروع حوايل )2،100،000( �شيكل. ومع بناء هذا امل�شروع 
�شتكون البلدية قد قدمت اأكرث من 26 حمل جتاري مع حمطة با�شات مركزية ومواقف �شيارات وبالتايل تكون قد رفعت قدرتها املالية اإىل 

اأكرث من 250،000 �شيكل �شنويا.
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امل�ساريع املنفذة من عام 2009 حتى عام 2011

تاريخ اإجناز اجلهة املمولةا�سم امل�سروع
التكلفة امل�سروع

64،000 دوالرUSAID/ARD2009بناء اأر�شفة

135،738 �شيكل2009بلدية بيت جاالبناء اأر�شفة وجدران ا�شتنادية

89،660 �شيكل2009بلدية بيت جاال�شراء اأرا�شي

47،766 �شيكل2009بلدية بيت جاالتزفيت �شوارع داخلية

467،000 �شيكل2009وزارة احلكم املحليتاأهيل املنطقة ال�شناعية

�شندوق تطوير واإقرا�ص تاأهيل �شوارع داخلية )�شارع ا�شكندر اخلوري(
البلديات

91،405 يورو 2010-2009

410،513�شيكل2010اأنريات�شطيب عيادة االأمومة والطفولة 

428،640 �شيكل2010بلدية بيت جاالاإنهاء االأعمال اخلارجية للمركز املجتمعي

بناء جدران ا�شتنادية واأر�شفة وتزفيت �شوارع 
داخلية

261،740 �شيكل2010بلدية بيت جاال

و�شع األعاب جديدة و�شيانة االألعاب القدمية يف 
احلديقة العامة

الوكالة البلجيكية 
للتطوير

51،432 �شيكل2010

265،000 �شيكلUSAID/CHF2011اإن�شاء مركز خدمات اجلمهور يف البلدية

USAID/ANERA2011 1،818،825ِمتديد خطوط جماري كرميزان

�شيكل
وزارة املالية/ وزارة بناء دار بلدية

احلكم املحلي
292،482 دوالر2011

�شندوق تطوير واإقرا�ص تاأهيل �شوارع داخلية )�شارع خلة اجلعانني(
البلديات

119،952 دوالر2011



32

�شق وتاأهيل اجلزء االأول من �شارع القاعة- 
املنطقة ال�شناعية

امل�شرف العربي للتنمية 
االقت�شادية يف افريقيا 
باإدارة �شندوق االأق�شى 

- البنك االإ�شالمي 
للتنمية

156،416 دوالر2011

بلدية بيت جاال+ بلدية اإن�شاء بئر ومطبخ يف احلديقة العامة
جيينا يف اأملانيا+ بلدية 

اأوبرفيلييه يف فرن�شا

60،000 يورو2011

512،000 �شيكلUSAID/CEP2011بناء اأر�شفة يف �شارع طاليثا ال�شرقي

750،000 دوالر) 2008-2011اليابان / UNDPم�شروع بناء مدر�شة املغرتبني

م�شاهمة املمول يف 
بناء املدر�شة (

1،000،000 دوالر 

)م�شاهمة البلدية 
يف �شراء االأر�ص(

منظر عام ملدينة بيت جاال
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الفصل الثالث

التحليل التشخيصي 
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ملخ�س التقرير الت�سخي�سي 
التنموية  اخلطة  اإعداد  مراحل  من  اأوىل  كمرحلة  جاال  بيت  مدينة  يف  املختلفة  التنموية  املجاالت  لواقع  الت�شخي�شي  التقرير  اإعداد  مت 
اأف�شل اخلدمات  وتقدمي  مواردها  وا�شتغالل  معاملها  وتطويرها وحت�شني  املدينة  �شاأن  رفع  بهدف  بيت جاال  ملدينة  ال�شاملة  اال�شرتاتيجية 
للمواطنني يف كافة املواقع، ورفع امل�شتوى املعي�شي لديهم وتوفري فر�ص عمل جديدة وت�شغيل اأيدي عاملة وتاأمني دخل ثابت للبلدية لتمكينها 
من تلبية احتياجات مواطني املدينة وتوفري فر�ص لال�شتثمار مب�شاركة القطاع اخلا�ص وب�شورة خا�شة اأبناء املدينة يف املهجر وت�شجيعهم 

على املزيد من التوا�شل مع مدينتهم.

يهدف التقرير الت�شخي�شي ب�شكل عام اإىل اإيجاد اأر�شية وا�شحة ت�شتند اإىل حتليل ت�شخي�شي للمجاالت التنموية للمدينة مما ميكن من 
مواجهة التحديات املحلية على املدى املتو�شط والطويل وي�شهم يف حتديد روؤية اإ�شرتاتيجية وا�شحة لتحقيق التنمية وعلى جميع امل�شتويات 

والقطاعات يف املدينة، حيث يهدف التقرير اإىل حتقيق االأهداف التالية :

• متكني وا�شعي ال�شيا�شات وممار�شي العمل التنموي يف املدينة واملخت�شني من حتديد اأهم الق�شايا التي تواجه واقع املدينة من الناحية 	
بالن�شبة  واالحتياج  االأولوية  ذات  التنموية  الربامج  وتطوير  وتنفيذ  واقعية  اأكرث  حلول  اختيار  على  قدرتهم  زيادة  وبالتايل  التنموية 

للمواطنني واملجتمع املحلي.

• ت�شخي�ص الواقع وحتليل وقيا�ص اأداء القطاعات على م�شتوى املدينة بهدف تعزيز مواطن القوة والفر�ص ومواجهة مواطن ال�شعف 	
والتهديدات )املوؤثرات ال�شبية(.

• توفري االأدلة العلمية عن الطبيعة املنهجية اخلا�شة بتنفيذ �شيا�شات العمل التنموي واقرتاح احللول املنهجية لتحديد امل�شكلة العامة  	
ا�شتنادا اإىل امل�شوحات والبحوث والتحليالت املقارنة على م�شتوى القطاعات املختلفة يف املدينة .

• اأداء كافة النظم التخطيطية واالإدارية واالإ�شرتاتيجية لتحقيق 	 اإيجاد معايري وموؤ�شرات ُتعنى بالتطوير االقت�شادي من اجل �شمان 
عملية التنمية امل�شتدامة يف اإطار ديناميكية و�شفية معتمدة من قبل املتخ�ش�شني واأ�شحاب االجتاهات املهنية ب�شكل اإلزامي وذلك 

باالعتماد على توفري التدريب وتعزيز الكفاءة املهنية وتعزيز دور االأ�شخا�ص املوؤهلني يف ميادين العمل التنموي.

• اأهمية التخطيط بامل�شاركة املجتمعية الإجناح العمل التنموي ورفع القدرة التناف�شية للخدمات واملنتجات املحلية من خالل 	 تكري�ص 
درا�شة ت�شخي�شية لواقع القطاعات يف املدينة.

اإىل فريق  باالإ�شافة  املتخ�ش�شة  القطاعية  اللجان  ت�شكيل جمموعة من  الت�شخي�شي �شمن منهجية حمددة من خالل  التقرير  اإعداد  مت 
عدة  عقد  خالل  من  املختلقة  التنموية  القطاعات  واقع  حول  تف�شيلية  وموؤ�شرات  معلومات  جمع  على  عملت  والتي  االأ�شا�شي  التخطيط 

اجتماعات وجمع املعلومات التف�شيلية امليدانية على م�شتوى القطاعات املختلفة يف املدينة.

التخطيط  جلنة  ومب�شاركة  االأول  املجتمعي  اللقاء  عقد  بعد  االأ�شا�شي  التخطيط  فريق  قبل  من  الت�شخي�شي  التقرير  اإعداد  مرحلة  بداأت 
اأ�شحاب العالقة والتي متثل كافة فئات املجتمع و�شرائحه املختلفة باالإ�شافة  التنموي اال�شرتاتيجي، حيث مت البدء بت�شكيل جلنة ممثلي 
اإىل ت�شكيل جلان العمل املتخ�ش�شة ذات الكفاءة مبا يتوافق مع طبيعة القطاعات التنموية يف املدينة. حيث ت�شكلت كل جلنة متخ�ش�شة 
من)10-15( ع�شو مع وجود مقرر لكل جلنة. وبعد االنتهاء من عملية الت�شكيل قامت اللجان املتخ�ش�شة ومب�شاعدة فريق التخطيط 
املدينة،  التنموية يف  القطاعات واملجاالت  الالزمة جلميع  للدرا�شات  املتوا�شلة  واملراجعة  ال�شامل  امليداين  امل�شح  باإجراء عملية  االأ�شا�شي 
ترافق ذلك مع عقد العديد من اللقاءات وور�ص العمل واالجتماعات املو�شعة مع ممثلي املوؤ�ش�شات العامة وموؤ�ش�شات املجتمع املحلي ملناق�شة 
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وتقييم اأداء واجنازات اأعمال اللجان املختلفة واعتماد خمرجات عملية الت�شخي�ص ومراجعة التحليل الذي ي�شمل كافة البيانات واملعلومات 
والتي تعك�ص واقع القطاعات املختلفة  يف املدينة، ليتم �شياغة التقرير الت�شخي�شي من قبل فريق التخطيط االأ�شا�شي بن�شخته االأولية وعر�ص 
خمرجاته على املجتمع املحلي من خالل عقد ور�شة العمل االأوىل حيث مت عر�ص التقرير واحل�شول على التغذية الراجعة من امل�شاركني 
حول الق�شايا واملعلومات واملوؤ�شرات الواردة �شمن التقرير واعتماده بعد اإجراء التعديالت الالزمة عليه من قبل فريق التخطيط االأ�شا�شي 

ومب�شاركة جلنة التخطيط التنموي اال�شرتاتيجي.

يهدف هذا التقرير اإىل احل�شول على ت�شخي�ص دقيق للواقع القطاعي يف املدينة، وذلك للم�شاعدة يف الو�شول اإىل االحتياجات احلقيقية 
الالزمة لتنمية املجتمع املحلي بعد درا�شة املكونات واملقّومات واالحتياجات التنموية للبنية التحتية واخلدمات العامة و االأن�شطة االقت�شادية 

والبيئية وال�شحة العامة والثقافة والريا�شة والرتاث وال�شياحة والتخطيط والتنظيم والبناء املوؤ�ش�شي للبلدية.

التحليل االإ�سرتاتيجي
والفر�ص  وال�شعف  القوة  نقاط  درا�شة  خالل  من  وامل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية  عملية  تواجه  التي  والتحديات  املعيقات  يف  البحث  مت  لقد 

والتهديدات )املوؤثرات ال�شبية ( التي تواجه كل جمال من املجاالت:

• ففي جمال التخطيط والتنظيم تبني اأن هناك �شعف يف م�شتوى تخطيط وتنظيم ا�شتخدامات االأرا�شي يف املخطط الهيكلي احلايل 	
وبالتايل هناك �شرورة اإىل اإعداد خمطط هيكلي حديث ي�شمل جميع املناطق التابعة ملدينة بيت جاال.

•  اأما يف جمال اخلدمات والبنى التحتية فقد تبني هناك �شعف يف خدمات البنية التحتية يف قطاعات املياه وال�شرف ال�شحي والطرق 	
واأن هناك حاجة اإىل حت�شني و�شع الطرق الداخلية يف املدينة باالإ�شافة اإىل اإن�شاء عبارات ت�شريف مياه االأمطار وكذلك اإن�شاء خزان 

مياه يف منطقة الرا�ص ب�شعة 2000 كوب.

•  وبالن�شبة اإىل جمال اخلدمات االجتماعية فقد بني التحليل اأن هناك �شعف يف اخلدمات املقدمة لالأ�شخا�ص ذوي االإعاقة وكبار ال�شن 	
اإىل مواءمة  اإن�شاء مركز للرعاية االجتماعية لكبار ال�شن باالإ�شافة  واإىل �شرورة حت�شني م�شتوى اخلدمات املقدمة لهم عن طريق 
املباين العامة واالأر�شفة مبا يتنا�شب مع ا�شتخدامات االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة وال نن�شى اأن نذكر �شرورة تنفيذ حمالت توعوية حول 

حقوق االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة وكبار ال�شن.

•  اأما فيما يتعلق مبجال االقت�شاد املحلي فقد بني التحليل اأن قلة ال�شراكات بني القطاع اخلا�ص والعام هي ال�شبب الرئي�شي يف �شعف 	
هذا املجال حيث هناك حاجة اإىل تعزيز الثقة والتعاون بني موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص والعام يف مدينة بيت جاال، وبالتايل التو�شل اإىل 

م�شروع ا�شتكمال بناء مركز نورماندي التجاري بالتعاون مع القطاع اخلا�ص.

• وفيما يتعلق مبجال البيئة وال�شحة العامة فقد تبني جليا �شعف االهتمام بالقطاع البيئي ككل وهناك �شرورة اإىل تعزيز الدور والوعي 	
املجتمعي نحو احلفاظ على البيئة يف مدينة بيت جاال عن طريق اإعداد خطة بيئية �شاملة ت�شمل دليل بيئي، اإعادة تدوير النفايات 
وت�شجيع ا�شتخدام مياه االأمطار للري واحلفاظ على املناطق اخل�شراء واحلدائق العامة، باالإ�شافة اإىل تنفيذ حمالت توعية جمتمعية 

حول اأهمية احلفاظ على البيئة.

• وال نن�شى التطرق اإىل جمال ال�شباب والريا�شة والذي تبني خالل التحليل مدى �شعف م�شتوى اخلدمات املقدمة يف القطاعني ال�شبابي 	
والريا�شي و�شرورة تعزيز دور ال�شباب يف التنمية املجتمعية يف مدينة بيت جاال عن طريق تنفيذ برامج لالإر�شاد الوظيفي لل�شباب 
يف املدينة وتنفيذ حمالت توعوية حول اأهمية العمل املجتمعي باالإ�شافة اإىل اإن�شاء وت�شطيب قاعة م�شرح داخلي يف مدينة بيت جاال 

وكذلك اإن�شاء وت�شطيب قاعة متعددة االأغرا�ص للن�شاطات ال�شبابية والريا�شية يف املدينة.
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• التن�شيق بني 	 لبلدية بيت جاال وكذلك �شعف  املوؤ�ش�شي  البناء  القدرات فقد تبني مدى �شعف  املوؤ�ش�شي وتطوير  البناء  اأما يف جمال 
املوؤ�ش�شات املجتمعية وبالتايل هناك �شرورة اإىل رفع اإمكانيات بلدية بيت جاال لتقدمي خدماتها للمواطنني بجودة عالية كذلك تفعيل 
واأمتتة  بيت جاال  بلدية  GIS يف  معلومات جغرافية  نظام  الإن�شاء وحدة  تبني هناك �شرورة  لذلك  املوؤ�ش�شات.  بني  التن�شيق  وزيادة 
اأما بالن�شبة ل�شعف التن�شيق بني  وتطوير النظام املايل يف بلدية بيت جاال باالإ�شافة اإىل تنفيذ برامج رفع قدرات ملوظفي البلدية. 

املوؤ�ش�شات املجتمعية فيجب ت�شكيل ج�شم �شبابي يقوم على تن�شيق وتفعيل الن�شاطات بني املوؤ�ش�شات املجتمعية.

• واأخريا، مت التطرق ملجال ال�شياحة ومدى �شعف االهتمام بالقطاع ال�شياحي واملوروث الثقايف البيتجايل، حيث تبني �شعف االهتمام 	
بالقطاع ال�شياحي واملوروث الثقايف البيتجايل، لذلك هناك �شرورة اإىل رفع الوعي واالهتمام باملوروث الثقايف البيتجايل باالإ�شافة 
اإىل تطوير املرافق ال�شياحية يف مدينة بيت جاال عن طريق ترميم اأحوا�ص قدمية واإقامة مهرجانات للرتاث البيتجايل ب�شكل �شنوي، 

اإن�شاء مركز اإعالمي �شياحي يف املدينة وال نن�شى ذكر اإن�شاء منطقة حرفية و�شوق �شياحي يف املدينة.

الق�سايا التنموية ذات االأولوية 
اأهمية وتاأثريًا، وهي ما ا�شُطلح عليها  الواقع على الق�شايا امللحة واالأكرث  اأن ترّكز يف �شعيها لتح�شني  اإ�شرتاتيجية  البد الأي خطة تنموية 
تعرّب  وب�شكل عام  للمدينة.  التنموية  االأهداف  تبنى  التخطيط وعليها  لعملية  التوجيه  والتي متثل خطوط  االأولوية،  التنموية ذات  الق�شايا 
الق�شايا عن امل�شاكل التي حتد من تنمية املدينة، وبذلك تعك�ص جوانب ال�شعف اأو املعوقات التي تعاين منها جماالت العمل التنموي املختلفة 
وقد تعرب عن جوانب اإيجابية ونقاط قوة ميكن تطويرها والبناء عليها. لذلك ميكن االإ�شارة اإىل اأهم الق�شايا التنموية التي مت حتديدها 
والتحليل  الت�شخي�ص  مرحلة  اإطار  يف  الق�شايا  هذه  حتديد  مت  حيث  وا�شعة،  جمتمعية  ومب�شاركة  واقعية  ومعطيات  حقائق  اإىل  باال�شتناد 
كاأهم ق�شايا  تنموية  اعتماد)9( ق�شايا  وبالتايل  االأوىل  الور�شة  املحلي خالل  املجتمع  اإىل عر�شها على ممثلي  باالإ�شافة  اال�شرتاتيجي، 

تنموية اأ�شا�شية ذات اأولوية بالن�شبة للمجتمع املحلي كما هو مو�شح على النحو التايل:-

املجال: التخطيط والتنظيم
�شعف م�شتوى تخطيط وتنظيم ا�شتخدامات االأرا�شي يف املخطط الهيكلي احلايل. 1

املجال: اخلدمات والبنى التحتية
�شعف خدمات البنية التحتية يف قطاعات املياه، ال�شرف ال�شحي والطرق. 2

املجال: اخلدمات االإجتماعية ) اال�سخا�س ذوي االإعاقة وكبار ال�سن(
�شعف اخلدمات املقدمة لالأ�شخا�ص ذوي االإعاقة وكبار ال�شن. 3

املجال: االإقت�ساد املحلي
قلة ال�شراكات بني القطاع اخلا�ص والعام. 4

املجال: البيئة وال�سحة العامة
�شعف االهتمام بالقطاع البيئي. 5

املجال: ال�سباب والريا�سة
�شعف م�شتوى اخلدمات املقدمة يف القطاعني ال�شبابي والريا�شي. 6

املجال: البناء املوؤ�س�سي وتطوير القدرات
�شعف البناء املوؤ�ش�شي لبلدية بيت جاال. 7

�شعف التن�شيق بني املوؤ�ش�شات املجتمعية8. 
املجال: ال�سياحة

�شعف االهتمام بالقطاع ال�شياحي واملوروث الثقايف البيتجايل. 9



37

الفصل الرابع

الرؤية والتوجهات التنموية

37



38

الروؤية التنموية
» بيت جاال متميزة بخدماتها، حمافظة على اإرثها الثقايف واحل�ساري،خ�سراء، �سياحية، ي�سودها 

التاآخي والتعاون وتوؤمن بقيم العدالة وامل�ساواة واملواطنة ال�ساحلة«

االأهداف التنموية االإ�سرتاتيجية 
تعترب االأهداف التنموية مبثابة العمود الفقري الأي خطة تنموية اإ�شرتاتيجية،حيث اأنها تر�شم االإطار العام للعمل التنموي 
يف املدينة خالل فرتة تنفيذ اخلطة، كما اأنها متثل حلول وتدخالت مقرتحة للم�شكالت والق�شايا ذات االأولوية امللحة التي 
تواجه املجتمع املحلي، حيث تعمل االأهداف على امل�شاهمة والتقليل من اآثار امل�شكلة وحدتها. لذلك مت اقرتاح جمموعة من 
االأهداف التنموية التي �شتعمل على تطوير القطاعات التنموية املختلفة يف مدينة بيت جاالاآخذين بعني االعتبار �شرورة 
ارتباط االأهداف بالق�شايا التنموية التي اأظهرتها عملية الت�شخي�ص واأهمية اأن تكون االأهداف املقرتحة واقعية وحمددة 
وقابلة للقيا�ص على مدار فرتة تنفيذ اخلطة خالل االأعوام االأربع القادمة ومبا ين�شجم مع املعايري الوا�شحة على النحو 

التايل:- 

• اأن تعمل على حتقيق الروؤية التنموية للمدينة وتكون من�شجمة معها .	

• اأن تكون حمددة ) specific ( لي�شت عامة ،بل تعرب ب�شكل �شريح ووا�شح عما نريد الو�شول اإىله .	

• اأن تكون قابلة للقيا�ص) Measurable (  ممكن قيا�ص مدى حتققها خالل وبعد تنفيذ اخلطة ولذلك فقد مت تزويد 	
كل هدف مبجموعة من موؤ�شرات القيا�ص التي ميكن ر�شدها وحتليلها وحتديد م�شتوى التحقيق .

• اأن تكون قابلة للتحقيق) Attainable (  حيث مت االأخذ بعني االعتبار نقاط القوة وال�شعف واالحتياجات باالإ�شافة 	
اإىل االإمكانات املتاحة وفر�ص التمويل .

• اأن تكون واقعية  )Realistic ( تاأخذ بعني االعتبار القدرات واملوارد املتاحة للمدينة .	

• اأن تكون مرتبطة باإطار زمني)Time-date(  اأن تكون قابلة للتحقيق خالل فرتة زمنية حمددة ولذلك فاخلطة 	
التنموية ت�شتمل اأي�شا على خطط تنفيذ حمددة �شمن امل�شوؤوليات واملوازنات واالإطار الزمني املطلوب للتنفيذ .

اجلدول التايل يو�شح االأهداف التنموية ملدينة بيت جاال لل�شنوات االأربع القادمة من )2013-2016( وهي:
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املجال: التخطيط والتنظيم
الأهداف التنمويةالق�ضية التنموية

�شعف م�شتوى تخطيط وتنظيم ا�شتخدامات 
االأرا�شي يف املخطط الهيكلي احلايل

تطوير  وحتديث املخطط الهيكلي ملدينة بيت جاال
تنظيم عمليات البناء واإ�شدار الرتاخي�ص يف مدينة بيت جاال

املجال: اخلدمات والبنى التحتية
الأهداف التنمويةالق�ضية التنموية

�شعف خدمات البنية التحتية يف قطاعات املياه، 
ال�شرف ال�شحي والطرق

حت�شني ح�شول مواطني مدينة بيت جاال على املياه بنوعية 
وكفاءة وتغطية عالية

حت�شني و�شع الطرق الداخلية يف مدينة بيت جاال
تطوير البنية التحتية لقطاع ال�شرف ال�شحي ومياه االأمطار يف 

مدينة بيت جاال
املجال: اخلدمات االإجتماعية )االأ�سخا�س ذوي االإعاقة(

الأهداف التنمويةالق�ضية التنموية
�شعف اخلدمات املقدمة لالأ�شخا�ص ذوي االإعاقة 

وكبار ال�شن
حت�شني م�شتوى اخلدمات املقدمة لالأ�شخا�ص ذوي االإعاقة 

وكبار ال�شن يف مدينة بيت جاال
املجال: االقت�ساد املحلي

الأهداف التنمويةالق�ضية التنموية
تعزيز الثقة والتعاون بني موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص والعام يف قلة ال�شراكات بني القطاع اخلا�ص والعام

مدينة بيت جاال
املجال: البيئة وال�سحة العامة

الأهداف التنمويةالق�ضية التنموية
تعزيز الدور والوعي املجتمعي نحو احلفاظ على البيئة يف �شعف االهتمام بالقطاع البيئي

مدينة بيت جاال
املجال: ال�سباب والريا�سة

الأهداف التنمويةالق�ضية التنموية
�شعف م�شتوى اخلدمات املقدمة يف القطاعني 

ال�شبابي والريا�شي
تعزيز دور ال�شباب يف التنمية املجتمعية يف مدينة بيت جاال

رفع م�شتوى اخلدمات الريا�شية يف مدينة بيت جاال
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املجال: البناء املوؤ�س�سي وتطوير القدرات
الأهداف التنمويةالق�ضية التنموية

رفع اإمكانيات بلدية بيت جاال لتقدمي خدماتها للمواطنني �شعف البناء املوؤ�ش�شي لبلدية بيت جاال
بجودة عالية

تفعيل وزيادة التن�شيق بني املوؤ�ش�شات املجتمعية يف مدينة بيت �شعف التن�شيق بني املوؤ�ش�شات املجتمعية
جاال

املجال: ال�سياحة
الأهداف التنمويةالق�ضية التنموية

�شعف االهتمام بالقطاع ال�شياحي واملوروث الثقايف 
البيتجايل

رفع الوعي واالهتمام باملوروث الثقايف البيتجايل

تطوير املرافق ال�شياحية يف مدينة بيت جاال
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الفصل الخامس

المشاريع والبرامج التنموية

41
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امل�ساريع والربامج التنموية 
تعترب امل�شاريع التنموية جوهر عملية التخطيط التنموي اال�شرتاتيجي للتجمع ال�شكاين، فهي التي تعمل على حتقيق اأهدافه 
وروؤيتها التنموية على ار�ص الواقع، وهي اأكرث خمرج ملمو�ص من خمرجات عملية التخطيط، لذا مت مراعاة الواقعية عند 
اقرتاحها كي تكون قادرة على حتقيق االأهداف، اأخذين بعني االعتبار ما يتوفر من موارد وما يوجد من معوقات قد حتول 
دون تنفيذها دون اإغفال �شرورة اأن تكون امل�شاريع طموحة يف ذات الوقت ومن�شجمة مع االحتياجات امللحة ملدينة بيت 

جاال، حيث مت االعتماد على عدد من املعايري ال�شرورية الختيار امل�شاريع على التي تنطبق عليها املوا�شفات التالية:-

• ان تكون من�شجمة مع الق�شايا التنموية ومرتبطة بهدف اأو اأكرث من االأهداف التنموية التي مت حتديدها وتعمل على 	
حتقيقها.

• تتوفر املوارد الالزمة لتنفيذها اأو هنالك اإمكانية لتوفريها م�شتقبال.	
• تن�شجم مع موؤ�شرات القيا�ص التي مت حتديدها م�شبقا للهدف/االأهداف املقرتحة.	
• اليوجد عوائق حتول دون تنفيذها )�شيا�شية/قانونية/جغرافية...(؟	
• تتوفر جهة قادرة على تنفيذها فنيا واإداريا.	

واملوؤ�سرات  التنموية  واالأهداف  االأ�سا�سية  الق�سايا  االإ�سرتاتيجي–  التنموي  االإطار 
وامل�ساريع املقرتحة:

جتدر اال�شارة اىل ان االطار التنموي للخطة اال�شرتاتيجية والذي ميثل الروؤية والق�شايا التنموية اال�شا�شية يعترب اهم 
خمرجات عملية التخطيط كونه جاء نتاج عمل متكامل لكافة االطراف واجلهات امل�شاركة بعملية التخطيط ومن بينها 
جلان العمل املتخ�ش�شة والتي عملت على درا�شة وت�شخي�ص واجناز التحليل اال�شرتاتيجي للقطاعات التنموية املختلفة 
على م�شتوى مدينة بيت جاال، من خالل درا�شة وحتليل كل جمال وقطاع م�شتهدف عرب حتديد املوؤثرات االيجابية )نقاط 
القوة و الفر�ص( وال�شلبية )نقاط ال�شعف و التهديدات )املوؤثرات ال�شلبية( باال�شافة اىل ابرز االحتياجات ال�شرورية 
والتي  العالقة  التنموية ذات  الق�شايا  اولوية  الت�شخي�شي و�شوال اىل حتديد  التقرير  والتي مت تلخي�شها �شمن  للمدينة 
تعترب ذات اولوية والتي �شيتم العمل عليها خالل املرحلة القادمة مبا ي�شكل االطار التنموي والروؤية امل�شتقبلة ملدينة بيت 

جاال.
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ط والتنظيم
املجال: التخطي

الق�ضية
الأهداف

املوؤ�ضرات
رتحة

امل�ضاريع املق
.  �شعف م�شتوى تخطيط  1

وتنظيم ا�شتخدامات االأرا�شي يف 
حلايل

املخطط الهيكلي ا

حتديث املخطط 
تطوير  و

الهيكلي ملدينة بيت جاال
م�شاحة االأرا�شي املخ�ش�شة للبناء )دومن(.

خمطط هيكلي حديث ي�شمل جميع 
1. اإعداد 

املناطق التابعة ملدينة بيت جاال
م�شاحة املخطط الهيكلي  )دومن(

تنظيم عمليات البناء واإ�شدار 
الرتاخي�ص يف مدينة بيت جاال

عدد رخ�ص االأبنية ال�شادرة من البلدية يف 
ال�شنة.

. تطوير وتنفيذ نظام الرتقيم والت�شمية  2
لالأحياء واملنازل وال�شوارع.

جمتمعية 
. تطوير وتنفيذ حمالت توعية  3

حول اأهمية االلتزام بقوانني البناء 
وا�شتخدامات االأرا�شي يف املدينة

خمالفات االأبنية ال�شادرة من البلدية 
عدد 

يف ال�شنة.

خلدمات والبنى التحتية
املجال: ا

الق�ضية
الأهداف

املوؤ�ضرات
رتحة

امل�ضاريع املق
.  �شعف خدمات البنية التحتية  2

يف قطاعات املياه، ال�شرف 
ال�شحي والطرق

حت�شني ح�شول  مواطني مدينة 
بيت جاال  على املياه بنوعية 

وكفاءة وتغطية عالية

خلزانات الرئي�شية يف 
خمزون املياه يف ا

حجم 
مدينة بيت جاال )لرت(.

4. اإن�شاء خزان مياه يف منطقة الرا�ص ب�شعة 
2000كوب

ح�شة املواطن من املياه يف اليوم )لرت(
ن�شبة الفاقد يف املياه يف ال�شنة )%(

حت�شني و�شع  الطرق الداخلية 
يف مدينة بيت جاال .

طول الطرق الداخلية التي مت �شقها )كم(.
5. �شق طرق داخلية بطول 3كم

6. تاأهيل طرق داخلية بطول 10كم
طول الطرق الداخلية التي مت تاأهيلها)كم(.
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خلدمات والبنى التحتية
املجال: ا

الق�ضية
الأهداف

املوؤ�ضرات
رتحة

امل�ضاريع املق
تطوير البنية التحتية لقطاع 

ال�شرف ال�شحي ومياه االأمطار 
يف مدينة بيت جاال

طول �شبكة ت�شريف مياه االأمطار يف الطرق 
العامة )م(.

. اإن�شاء عبارات ت�شريف مياه اأمطار بطول  7
2كم

عدد املن�شاآت املو�شولة ب�شبكة ال�شرف 
ال�شحي يف ال�شنة

خلدمات االإجتماعية ) اال�سخا�س ذوي االإعاقة وكبار ال�سن( 
املجال: ا

الق�ضية
الأهداف

املوؤ�ضرات
رتحة

امل�ضاريع املق
خلدمات املقدمة 

3. �شعف ا
لالأ�شخا�ص ذوي االإعاقة وكبار 

ال�شن

خلدمات 
حت�شني م�شتوى ا

املقدمة لالأ�شخا�ص ذوي 
االإعاقة وكبار ال�شن يف مدينة 

بيت جاال

عدد ن�شاطات التوعية التي مت تنفيذها حول 
ق�شايا االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة و كبار ال�شن 

يف ال�شنة.

8. تنفيذ حمالت توعوية حول حقوق 
االأ�شخا�ص  ذوي االإعاقة وكبار ال�شن.

. اإن�شاء مركز للرعاية االجتماعية يعنى  9
بكبار ال�شن

. مواءمة املرافق العامة الإحتياجات  10
االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة.

ن�شبة االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة الذين ح�شلوا 
على حقهم يف العمل يف ال�شنة)%(

عدد املرافق االجتماعية التي مت اإن�شاوؤها 
وتفعيلها لكبار ال�شن

املجال: االقت�ساد املحلي
الق�ضية

الأهداف
املوؤ�ضرات

رتحة
امل�ضاريع املق

4. قلة ال�شراكات بني القطاع 
خلا�ص والعام.

ا
تعزيز الثقة والتعاون بني 

خلا�ص 
موؤ�ش�شات القطاع ا

والعام يف مدينة بيت جاال

عدد امل�شاريع التي مت تنفيذها بني القطاعني 
خلا�ص والعام يف ال�شنة

ا
11. ا�شتكمال مبنى مركز نورماندي 

خلا�ص.
التجاري بالتعاون مع القطاع ا

عدد ال�شراكات التي مت اإبرامها بني القطاع 
خلا�ص والعام يف ال�شنة 

ا
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املجال: البيئة وال�سحة العامة
الق�ضية

الأهداف
املوؤ�ضرات

رتحة
امل�ضاريع املق

5. �شعف االهتمام بالقطاع 
البيئي

تعزيز الدور والوعي املجتمعي 
حلفاظ على البيئة يف 

نحو ا
مدينة بيت جاال 

عدد ال�شكاوي الناجمة عن املخالفات البيئية 
ال�شادرة يف ال�شنة.

12. اإعداد خطة بيئية �شاملة ت�شمل دليل 
بيئي، اإعادة تدوير النفايات وت�شجيع 

حلفاظ 
ا�شتخدام مياه االأمطار للري وا

حلدائق العامة
خل�شراء وا

على املناطق ا

جمتمعية حول 
. تنفيذ حمالت توعية  13

حلفاظ على البيئة.
اأهمية ا خللوي املركبة يف مدينة بيت 

عدد اأبراج البث ا
جاال.

عدد ن�شاطات التوعية البيئية املجتمعية 
املنفذه يف ال�شنة.

خلطط البيئية ال�شاملة التي مت تطويرها 
عدد ا

للمدينة
خل�شراء يف مدينة بيت 

م�شاحة االأرا�شي ا
جاال )دومن(

عدد املخالفات البيئية ال�شادرة من البلدية 
يف ال�شنة.

عدد االأدلة البيئة التي مت تطويرها يف ال�شنة

املجال: ال�سباب والريا�سة
الق�ضية

الأهداف
املوؤ�ضرات

رتحة
امل�ضاريع املق

خلدمات 
6. �شعف م�شتوى ا

املقدمة يف القطاعني ال�شبابي 
والريا�شي

تعزيز دور ال�شباب يف التنمية 
املجتمعية يف مدينة بيت جاال

ن�شبة ال�شباب املهاجر من مدينة بيت جاال يف 
ال�شنة )%(

14. تنفيذ برامج لالإر�شاد الوظيفي 
لل�شباب يف مدينة بيت جاال

. تنفيذ حمالت توعوية حول اأهمية  15
العمل املجتمعي 

ن�شبة البطالة يف قطاع ال�شباب يف ال�شنة )%(

عدد املرافق ال�شبابية التي مت اإن�شاوؤها 
وتفعيلها يف ال�شنة
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املجال: ال�سباب والريا�سة
الق�ضية

الأهداف
املوؤ�ضرات

رتحة
امل�ضاريع املق

عدد مراكز االإر�شاد الوظيفي لل�شباب الثانوي 
جلامعي التي مت اإن�شاوؤها وتفعيلها

وا
جمهم يف العمل 

 عدد املتطوعني اللذين مت د
التطوعي يف ال�شنة

عدد الن�شاطات التطوعية التي متت يف مدينة 
بيت جاال يف ال�شنة

خلدمات الريا�شية 
رفع م�شتوى ا

يف مدينة بيت جاال
عدد االن�شطة الريا�شية التي مت تنفيذها يف 

ال�شنة
16. اإن�شاء وت�شطيب قاعة م�شرح داخلي 

يف مدينة بيت جاال

. اإن�شاء وت�شطيب قاعة متعددة  17
االأغرا�ص للن�شاطات ال�شبابية والريا�شية 

يف مدينة بيت جاال

عدد املرافق الريا�شية التي مت اإن�شاوؤها 
وتفعيلها يف ال�شنة 

املجال: البناء املوؤ�س�سي وتطوير القدرات
الق�ضية

الأهداف
املوؤ�ضرات

رتحة
امل�ضاريع املق

. �شعف البناء املوؤ�ش�شي لبلدية  7
بيت جاال

رفع اإمكانيات بلدية بيت جاال 
لتقدمي خدماتها للمواطنني 

بجودة عالية.

حل�شول املراجع على 
الفرتة الزمنية الالزمة 

املعلومة من البلدية )يوم(
18. اإن�شاء وحدة »نظام معلومات 
G« يف بلدية بيت جاال.

IS جغرافية

. اأمتتة وتطوير النظام املايل يف بلدية  19
بيت جاال.

. تنفيذ برامج رفع قدرات ملوظفي  20
بلدية بيت جاال
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املجال: البناء املوؤ�س�سي وتطوير القدرات
الق�ضية

الأهداف
املوؤ�ضرات

رتحة
امل�ضاريع املق

عدد الربامج املحو�شبة يف البلدية
عدد املعامالت التي يتم اإ�شدارها من البلدية 

يف ال�شنة
ن�شبة ر�شى املواطنني عن خدمات البلدية 

املقدمة)%(
عدد الربامج التدريبية التي مت تنفيذها 

ملوظفي البلدية يف ال�شنة.
عدد موظفي البلدية الذين تلقون تدريبات بناء 

القدرات والتطوير يف ال�شنة.
خلدماتية يف البلدية التي مت 

عدد االأق�شام ا
ا�شتحداثها يف ال�شنة.

8. �شعف التن�شيق بني املوؤ�ش�شات 
املجتمعية 

تفعيل وزيادة التن�شيق بني 
املوؤ�ش�شات املجتمعية يف مدينة 

بيت جاال

ن�شبة ر�شى املواطنني عن ن�شاطات وفاعلية 
املوؤ�ش�شات املجتمعية )%(

21. ت�شكيل ج�شم �شبابي يقوم على 
تن�شيق وتفعيل الن�شاطات بني املوؤ�ش�شات 

املجتمعية
عدد االأن�شطة امل�شرتكة التي متت بني 

املوؤ�ش�شات املجتمعية يف ال�شنة.
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املجال: ال�سياحة
الق�ضية

الأهداف
املوؤ�ضرات

رتحة
امل�ضاريع املق

. �شعف االهتمام بالقطاع  9
ال�شياحي واملوروث الثقايف 

البيتجايل

رفع الوعي واالإهتمام باملوروث 
الثقايف البيتجايل

حلرف اليدوية 
حمالت عر�ص ب�شائع ا

عدد 
التقليدية ال�شياحية التي مت اإن�شاوؤها وتفعيلها 

يف ال�شنة.

22. ا�شتمالك وترميم حو�ص مع�شرة 
ين املجاورة له

زيت حارة الدير واملبا

. اإقامة مهرجانات �شنوية للرتاث  23
البيتجايل

عدد املهرجانات الرتاثية التي مت اإقامتها يف 
ال�شنة.

تطوير املرافق ال�شياحية يف 
مدينة بيت جاال

عدد الوحدات ال�شحية التي مت اإن�شاوؤها 
وتفعيلها لل�شائحني

24. اإن�شاء مركز اإعالمي �شياحي يف 
مدينة بيت جاال

. اإن�شاء وتفعيل وحدات �شحية عامة  25
لزوار مدينة بيت جاال

. اإن�شاء منطقة حرفية يف مدينة بيت  26
جاال

. اإن�شاء �شوق �شياحي يف مدينة بيت  27
جاال

عدد املواقف العامة التي مت اإن�شاوؤها وتفعيلها 
لل�شائحني

عدد االأ�شواق ال�شياحية التي مت اإقامتها يف 
ال�شنة

عدد الزوار من ال�شائحني  “داخلي و خارجي”  
للمدينة يف ال�شنة.
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البعد ) التو�سيف( املكاين للم�ساريع
تكمن اأهمية التو�شيف املكاين للم�شاريع على  اأنها جت�شد التكاملية املتوقعة بني التخطيط التنموي والتخطيط الفيزيائي 
للمدينة وذلك من خالل اإظهار مواقع امل�شاريع املقرتحة على املخطط الهيكلي للمدينة مما يتيح االطالع جغرافيا على 
مواقع امل�شاريع التي �شيتم تنفيذها م�شتقبال االأمر الذي يظهر �شورة متكاملة لل�شكل الذي �شتكون عليه بيت جاال م�شتقبال 

بعد اإنهاء االإ�شرتاتيجية وتنفيذ امل�شاريع املقرتحة.

من اجلدير بالذكر اأي�شا اأن املواقع املقرتحة للم�شاريع على املخطط الهيكلي هي مواقع مقرتحة من قبل فريق التخطيط 
االأ�شا�شي واللجان امل�شاركة بعملية التخطيط، مما يعني احتمالية تغيري بع�ص جغرافية هذه املواقع عند اللزوم كنتيجة ملا 

تتطلبه عملية التنفيذ من مرونة اأو بناًء على ما قد يطراأ وي�شتجد من تغريات اأو فر�ص م�شتقبلية.



50

اأ�سم امل�سروع رمز امل�سروع
�شق طرق داخلية بطول 3كم 1

اإن�شاء خزان مياه يف منطقة الرا�ص ب�شعة2000  كوب 2

3 اإن�شاء مركز للرعاية االجتماعية يعنى بكبار ال�شن

ا�شتكمال مبنى مركز نورماندي التجاري بالتعاون مع القطاع اخلا�ص 4

اإن�شاء وت�شطيب قاعة م�شرح داخلي يف مدينة بيت جاال 5

اإن�شاء وت�شطيب قاعة متعددة االأغرا�ص للن�شاطات ال�شبابية والريا�شية يف مدينة بيت جاال 6

ا�شتمالك وترميم حو�ص مع�شرة زيت حارة الدير واملباين املجاورة له 7

اإن�شاء مركز اإعالمي �شياحي يف مدينة بيت جاال 8

اإن�شاء وتفعيل وحدات �شحية عامة لزوار مدينة بيت جاال 9

اإن�شاء منطقة حرفية يف مدينة بيت جاال 10

اإن�شاء �شوق �شياحي يف مدينة بيت جاال 11
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خطط التنفيذ واملتابعة والتقييم 
برنامج زمني حمدد  تت�شمن  للتنفيذ  االإ�شرتاتيجية كان البد من �شياغة خطط  التنموية  تنفيذ اخلطة  وبهدف �شمان 
للتنفيذ باالإ�شافة اإىل تقدير للموازنة اخلا�شة باخلطة مع حتديد للم�شوؤوليات واجلهات اخلا�شة بالتنفيذ وتلك املتوقعة 
للتمويل  اأي�شا كان من ال�شروري اإعداد خطط للمتابعة ت�شمن تقييم مدى حتقق االأهداف التنموية على مدار �شنوات 
اخلطة باالإ�شافة اإىل اآلية متابعة وتقييم ترتكز على موؤ�شرات تنموية ذات داللة وا�شحة وقابلة للقيا�ص، وهي ما نطلق 
عليهم م�شفوفة املتابعة والتقييم، وهي م�شفوفة تربط بني املجاالت التنموية واالأهداف وموؤ�شرات القيا�ص وم�شادرها 
تنفيذ  التقدم يف  تقييم مدى  املختلفة من  االأطراف  ومتابعتها مبا ميكن  قيا�شها  امل�شوؤولة عن  قيا�شها واجلهة  وطريقة 

اخلطة ومدى حتقيق اأهدافها.

مت اإعداد وحت�شري م�شفوفة خطة التنفيذ باالعتماد على عدد من املعايري على النحو التايل:-  

• درجة اأولوية امل�شروع ما اأمكن 	

• قدرة اجلهة املنفذة الواحدة على تنفيذ اأكرث من م�شروع يف الوقت نف�شه	

• عالقة م�شروع ما ومدى ارتباطه مب�شاريع اأخرى ينبغي تنفيذها قبل تنفيذه لكونها متطلبا اأ�شا�شيا واأوليا له 	

• التوازن يف حجم ال�شرف ال�شنوي على مدار �شنوات تنفيذ اخلطة	

• املدة الزمنية املعقولة لتنفيذ م�شروع ما من وجهة النظر الفنية	

• التواريخ املتوقعة للبدء بامل�شاريع مبا ين�شجم مع ما ورد يف مناذج تو�شيف امل�شاريع 	

• اأهمية ربط امل�شاريع التنموية الناجتة عن خطة املدينة مع الربامج التنموية املعتمدة لدى اخلطة االإقليمية والوطني	
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م�ضفوفة خطة املتابعة والتقييم لالعوام ) 2013 – 2016(

الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�ص
حلالية للموؤ�ضر

القيمة ا
خلطة

القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا
م�ضدر 

املعلومات
اأداة القيا�ص

جلهة امل�ضوؤولة عن 
ا

املتابعة
ىل

الأو
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

ط والتنظيم
املجال: التخطي

�شعف م�شتوى تخطيط 
وتنظيم ا�شتخدامات 
االأرا�شي يف املخطط 

حلايل
الهيكلي ا

حتديث املخطط 
تطوير و

الهيكلي ملدينة بيت جاال
م�شاحة االأرا�شي املخ�ش�شة 

للبناء) دومن(
3000

4000
4000

4000
4000

ق�شم الهند�شة 
جااليف بلدية بيت 

املخطط الهيكلي
ق�شم الهند�شة يف 

بلدية بيت جاال

م�شاحة املخطط الهيكلي) 
دومن(

4554
6000

6000
6000

6000
ق�شم الهند�شة 

جااليف بلدية بيت 

املخطط الهيكلي
ق�شم الهند�شة يف 

بلدية بيت جاال

تنظيم عمليات البناء 
واإ�شدار الرتاخي�ص يف 

مدينة بيت جاال

عدد رخ�ص االأبنية ال�شادرة 
من البلدية يف ال�شنة

100
130

160
190

210
ق�شم الهند�شة 

جااليف بلدية بيت 

�شجل رخ�ص 
االأبنية يف بلدية 

بيت جاال

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

خمالفات االأبنية 
عدد 

ال�شادرة من البلدية يف ال�شنة
44

35
25

15
5

ق�شم الهند�شة 
بلدية بيت 

جاال

�شجل اإخطارات  
التنفيذ يف بلدية 

بيت جاال

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

خلدمات والبنى التحتية
املجال: ا

�شعف خدمات البنية 
التحتية يف قطاعات 

املياه، ال�شرف ال�شحي 
والطرق

حت�شني ح�شول مواطني 
مدينة بيت جاال على املياه 

بنوعية وكفاءة عالية

خمزون املياه يف 
حجم 

خلزانات الرئي�شية يف مدينة 
ا

بيت جاال )لرت(

5000
6000

10000
13000

17000
�شلطة املياه 
واملجاري- 

حلم
بيت 

ق�شم املياه 
جااليف بلدية بيت 

العداد الرئي�شي 
جلباية 

�شجالت ا
يف بلدية بيت جاال

�شجالت �شلطة 
املياه واملجاري- 

حلم
بيت 

ق�شم املياه يف بلدية 
بيت جاال

خطة املتابعة والتقييم
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م�ضفوفة خطة املتابعة والتقييم لالعوام ) 2013 – 2016(

الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�ص
حلالية للموؤ�ضر

القيمة ا
خلطة

القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا
م�ضدر 

املعلومات
اأداة القيا�ص

جلهة امل�ضوؤولة عن 
ا

املتابعة
ىل

الأو
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

ح�شة املواطن من املياه يف 
اليوم )لرت(

50
60

80
120

150
ق�شم املياه 

جااليف بلدية بيت 

جلباية 
�شجالت ا

يف بلدية بيت جاال
�شجالت ق�شم 

املياه يف بلدية بيت 
جاال

ق�شم املياه يف بلدية 
بيت جاال

ن�شبة الفاقد يف املياه يف ال�شنة 
)%

(
40

35
30

25
20

�شلطة املياه 
واملجاري- 

حلم
بيت 

ق�شم املياه 
جااليف بلدية بيت 

العداد الرئي�شي 
جلباية 

�شجالت ا
يف بلدية بيت جاال

�شجالت �شلطة 
املياه واملجاري

�شلطة املياه واملجاري- 
حلم

بيت 

حت�شني و�شع الطرق 
الداخلية والرابطة يف 

مدينة بيت جاال

طول الطرق الداخلية التي مت 
�شقها )كم(

0
1

2
3

ق�شم الهند�شة 
جااليف بلدية بيت 

- �شجالت ق�شم 
الهند�شة يف بلدية 

بيت جاال

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

طول الطرق الداخلية التي مت 
تاأهيلها )كم(

0
4

6
8

10
ق�شم الهند�شة 

جااليف بلدية بيت 

�شجالت ق�شم 
الهند�شة يف بلدية 

بيت جاال 

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

تطوير البنية التحتية 
لقطاع ال�شرف ال�شحي 
ومياه االأمطار يف مدينة 

بيت جاال

طول �شبكة ت�شريف مياه 
االأمطار يف الطرق العام )م(

3000
3500

4000
4500

5000
ق�شم الهند�شة 

جااليف بلدية بيت 

�شجالت ق�شم 
الهند�شة يف بلدية 

بيت جاال 

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

عدد املن�شاآت املو�شلة ب�شبكة 
ال�شرف ال�شحي يف ال�شنة

3000
3500

4000
4500

5000
ق�شم الهند�شة 

جااليف بلدية بيت 

�شجالت ق�شم 
الهند�شة يف بلدية 

بيت جاال 

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

خلدمات االجتماعية )االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وكبار ال�سن(
املجال: ا
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م�ضفوفة خطة املتابعة والتقييم لالعوام ) 2013 – 2016(

الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�ص
حلالية للموؤ�ضر

القيمة ا
خلطة

القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا
م�ضدر 

املعلومات
اأداة القيا�ص

جلهة امل�ضوؤولة عن 
ا

املتابعة
ىل

الأو
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

خلدمات املقدمة 
�شعف ا

لالأ�شخا�ص ذوي االإعاقة 
وكبار ال�شن

خلدمات 
حت�شني م�شتوى ا

املقدمة لالأ�شخا�ص ذوي 
االإعاقة وكبار ال�شن يف 

مدينة بيت جاال

عدد ن�شاطات التوعية حول 
ق�شايا االأ�شخا�ص ذوي 

االإعاقة وكبار ال�شن يف ال�شنة

0
1

2
4

5
ق�شم العالقات 

العامة يف 
بلدية بيت 

جاال 
املوؤ�ش�شات 
التي تعنى 

بكبار ال�شن 
وذوي االإعاقة 

يف مدينة 
بيت جاال 

مثل جمعية 
دار ال�شيوخ و 

جمعية بيت 
حلم العربية 

للتاأهيل

 تقارير حمالت 
التوعية ال�شادرة 

من املوؤ�ش�شات 
امل�شاركة واملنفذه

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال 
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م�ضفوفة خطة املتابعة والتقييم لالعوام ) 2013 – 2016(

الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�ص
حلالية للموؤ�ضر

القيمة ا
خلطة

القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا
م�ضدر 

املعلومات
اأداة القيا�ص

جلهة امل�ضوؤولة عن 
ا

املتابعة
ىل

الأو
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

ن�شبة االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة 
الذين ح�شلوا على حقهم يف 

)%
العمل يف ال�شنة )

40
50

60
80

100
املوؤ�ش�شات 

املعنية بذوي 
االعاقة يف 
مدينة بيت 

جاال
وزارة العمل

وزارة ال�شوؤون 
االجتماعية

حتاد العام 
اال

للمعاقني 
الفل�شطينيني

�شجل املوؤ�ش�شات 
املعنية بذوي 

االعاقة يف مدينة 
بيت جاال

�شجالت وزارة 
العمل

حتاد 
�شجالت اال

العام للمعاقني 
الفل�شطينيني

�شجالت 
وزارة ال�شوؤون 

االجتماعية

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال 

عدد املرافق االجتماعية التي 
مت اإن�شاوؤها وتفعيلها لكبار 

ال�شن

1
2

ق�شم الهند�شة 
جااليف بلدية بيت 

جمعية دار 
ال�شيوخ

�شجالت ق�شم 
الهند�شة يف بلدية 

بيت جاال
�شجالت وتقارير 

جمعية دار ال�شيوخ

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

جمعية دار ال�شيوخ

املجال: االقت�ساد املحلي
قلة ال�شراكات بني 

خلا�ص والعام
القطاع ا

تعزيز الثقة والتعاون بني 
خلا�ص 

موؤ�ش�شات القطاع ا
والعام يف مدينة بيت جاال

عدد امل�شاريع التي مت تنفيذها 
خلا�ص والعام 

بني القطاعني ا
يف ال�شنة

0
1

1
ق�شم العالقات 

العامة يف 
بلدية بيت 

جاال
ق�شم الهند�شة 

جااليف بلدية بيت 
الغرفة 

التجارية

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال
�شجالت ق�شم 

الهند�شة يف بلدية 
بيت جاال

�شجالت وتقارير 
الغرفة التجارية

تقارير موؤ�ش�شات 
خلا�ص 

القطاع ا
ال�شنوية

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال
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م�ضفوفة خطة املتابعة والتقييم لالعوام ) 2013 – 2016(

الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�ص
حلالية للموؤ�ضر

القيمة ا
خلطة

القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا
م�ضدر 

املعلومات
اأداة القيا�ص

جلهة امل�ضوؤولة عن 
ا

املتابعة
ىل

الأو
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

عدد ال�شراكات التي مت 
خلا�ص 

اإبرامها بني القطاع ا
والعام يف ال�شنة

0
1

1
1

ق�شم العالقات 
العامة يف 
بلدية بيت 

جاال
الغرفة 

التجارية

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال
�شجالت وتقارير 
الغرفة التجارية

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

املجال: البيئة وال�سحة العامة
�شعف االهتمام بالقطاع 

البيئي
تعزيز الدور والوعي 

حلفاظ 
املجتمعي نحو ا

على البيئة يف مدينة 
بيت جاال

عدد ال�شكاوى الناجمة عن 
املخالفات البيئية ال�شادرة 

يف ال�شنة

250
200

150
50

10
ق�شم ال�شحة 

والبيئة يف 
بلدية بيت 

جاال
وزارة  جودة 

البيئة

�شجالت ق�شم 
ال�شحة والبيئة يف 

بلدية بيت جاال
�شجالت وتقارير 

وزارة  جودة 
البيئة

ق�شم ال�شحة والبيئة 
يف بلدية بيت جاال 

خللوي 
عدد اأبراج البث ا

املركبة يف مدينة بيت جاال
8

6
4

2
0

ق�شم ال�شحة 
والبيئة يف 
بلدية بيت 

جاال
ق�شم العالقات 

العامة يف 
بلدية بيت 

جاال
وزارة  جودة 

البيئة

�شجالت ق�شم 
ال�شحة والبيئة يف 

بلدية بيت جاال
�شجالت ق�شم 

العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال
�شجالت وتقارير 

وزارة  جودة 
البيئة

ق�شم ال�شحة والبيئة 
يف بلدية بيت جاال 

عدد ن�شاطات التوعية البيئية 
املجتمعية املنفذه يف ال�شنة

1
1

2
3

4
ق�شم ال�شحة 

والبيئة يف 
بلدية بيت 

جاال
ق�شم العالقات 

العامة يف 
بلدية بيت 

جاال
وزارة  جودة 

البيئة

�شجالت ق�شم 
ال�شحة والبيئة يف 

بلدية بيت جاال
�شجالت ق�شم 

العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال
�شجالت وتقارير 

وزارة  جودة 
البيئة

ق�شم ال�شحة والبيئة 
يف بلدية بيت جاال 
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م�ضفوفة خطة املتابعة والتقييم لالعوام ) 2013 – 2016(

الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�ص
حلالية للموؤ�ضر

القيمة ا
خلطة

القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا
م�ضدر 

املعلومات
اأداة القيا�ص

جلهة امل�ضوؤولة عن 
ا

املتابعة
ىل

الأو
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

خلطط البيئية ال�شاملة 
عدد ا

التي مت تطويرها للمدينة
0

1
1

ق�شم الهند�شة 
جااليف بلدية بيت 
ق�شم ال�شحة 

والبيئة يف 
بلدية بيت 

جاال
ق�شم العالقات 

العامة يف 
بلدية بيت 

جاال

خلطة البيئية
ا

قرار املجل�ص 
البلدي باعتماد 

خلطة
ا

�شجالت ق�شم 
ال�شحة والبيئة يف 

بلدية بيت جاال

ق�شم ال�شحة والبيئة 
يف بلدية بيت جاال 

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

خل�شراء يف 
م�شاحة االأرا�شي ا

مدينة بيت جاال )دومن(
60

80
100

120
150

ق�شم الهند�شة 
جااليف بلدية بيت 

املخطط الهيكلي
ق�شم الهند�شة يف 

بلدية بيت جاال

عدد املخالفات البيئية 
ال�شادرة من البلدية يف ال�شنة

200
150

100
50

0
ق�شم ال�شحة 

والبيئة يف 
بلدية بيت 

جاال

�شجالت ق�شم 
ال�شحة والبيئة يف 

بلدية بيت جاال

ق�شم ال�شحة والبيئة 
يف بلدية بيت جاال

عدد االأدلة البيئية التي مت 
تطويرها يف ال�شنة

0
1

1
1

ق�شم العالقات 
العامة يف 
بلدية بيت 

جاال
معهد االأبحاث 

التطبيقية 
“اأريج”

مركز 
الدرا�شات 
البيئية يف 

مدر�شة طاليثا 
قومي

دائرة ال�شحة 
والبيئة يف 
بلدية بيت 

جاال

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال
�شجالت وتقارير 

معهد االأبحاث 
التطبيقية “اأريج”

�شجالت وتقارير 
مركز الدرا�شات 

البيئية يف مدر�شة 
طاليثا قومي

�شجالت دائرة 
ال�شحة والبيئة يف 

بلدية بيت جاال

ق�شم ال�شحة والبيئة 
يف بلدية بيت جاال
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م�ضفوفة خطة املتابعة والتقييم لالعوام ) 2013 – 2016(

الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�ص
حلالية للموؤ�ضر

القيمة ا
خلطة

القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا
م�ضدر 

املعلومات
اأداة القيا�ص

جلهة امل�ضوؤولة عن 
ا

املتابعة
ىل

الأو
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

املجال: ال�سباب والريا�سة
خلدمات 

�شعف م�شتوى ا
على م�شتوى القطاعني 

ال�شبابي والريا�شي

تعزيز دور ال�شباب يف 
التنمية املجتمعية يف 

مدينة بيت جاال

ن�شبة ال�شباب املهاجر من 
مدينة بيت جاال يف ال�شنة 

)%
(

30
25

15
10

5
دائرة 

االإح�شاء 
الفل�شطيني

ق�شم العالقات 
العامة يف 
بلدية بيت 

جاال

�شجالت دائرة 
االإح�شاء 

الفل�شطيني
�شجالت ق�شم 

العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

ن�شبة البطالة يف قطاع 
)%

ال�شباب يف ال�شنة )
10

8
6

3
0

وزارة العمل
حلمجامعة بيت 

ق�شم العالقات 
العامة يف 
بلدية بيت 

جاال

�شجالت وزارة 
العمل

�شجالت جامعة 
حلم

بيت 
�شجالت ق�شم 

العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

عدد املرافق ال�شبابية التي مت 
اإن�شاوؤها وتفعيلها يف ال�شنة

2
3

4
املوؤ�ش�شات 

ال�شبابية يف 
مدينة بيت 

جاال
ق�شم الهند�شة 

جااليف بلدية بيت 
ق�شم العالقات 

العامة يف 
بلدية بيت 

جاال

�شجالت وتقارير 
املوؤ�ش�شات 

ال�شبابية يف مدينة 
بيت جاال ق�شم 

الهند�شة يف بلدية 
بيت جاال

ق�شم العالقات 
العامة يف بلدية 

بيت جاال

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال



60

م�ضفوفة خطة املتابعة والتقييم لالعوام ) 2013 – 2016(

الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�ص
حلالية للموؤ�ضر

القيمة ا
خلطة

القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا
م�ضدر 

املعلومات
اأداة القيا�ص

جلهة امل�ضوؤولة عن 
ا

املتابعة
ىل

الأو
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

عدد مراكز االإر�شاد الوظيفي 
جلامعي 

لل�شباب الثانوي وا
التي مت اإن�شاوؤها وتفعيلها

0
1

1
وزارة الرتبية 

والتعليم
وزارة العمل
حلمجامعة بيت 

ق�شم العالقات 
العامة يف 
بلدية بيت 

جاال

�شجالت وزارة 
الرتبية والتعليم
�شجالت وزارة 

العمل
�شجالت جامعة 

حلم
بيت 

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

عدد املتطوعني الذين مت 
جمهم يف العمل التطوعي 

د
ب�شكل �شنوي

50
70

100
120

150
املوؤ�ش�شات 

املجتمعية يف  
مدينة بيت 

جاال
ق�شم العالقات 

العامة يف 
بلدية بيت 

جاال

�شجالت 
املوؤ�ش�شات 

املجتمعية يف  
مدينة بيت جاال

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

عدد الن�شاطات التطوعية 
التي متت يف مدينة بيت جاال 

يف ال�شنة

10
15

17
20

25
املوؤ�ش�شات 

املجتمعية يف  
مدينة بيت 

جاال
ق�شم العالقات 

العامة يف 
بلدية بيت 

جاال

�شجالت 
املوؤ�ش�شات 

املجتمعية يف  
مدينة بيت جاال

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

خلدمات 
رفع م�شتوى ا

الريا�شية يف مدينة 
بيت جاال

عدد االأن�شطة الريا�شية التي 
مت تنفيذها يف ال�شنة

0
1

2
املوؤ�ش�شات 

الريا�شية يف  
مدينة بيت 

جاال
ق�شم العالقات 

العامة يف 
بلدية بيت 

جاال
وزارة ال�شباب 

والريا�شة

�شجالت 
املوؤ�ش�شات 

الريا�شية يف  
مدينة بيت جاال

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال
�شجالت وتقارير 

وزارة ال�شباب 
والريا�شة

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال
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م�ضفوفة خطة املتابعة والتقييم لالعوام ) 2013 – 2016(

الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�ص
حلالية للموؤ�ضر

القيمة ا
خلطة

القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا
م�ضدر 

املعلومات
اأداة القيا�ص

جلهة امل�ضوؤولة عن 
ا

املتابعة
ىل

الأو
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

عدد املرافق الريا�شية التي 
مت اإن�شاوؤها وتفعيلها يف ال�شنة

0
1

1
املوؤ�ش�شات 

الريا�شية يف  
مدينة بيت 

جاال
ق�شم الهند�شة 

جااليف بلدية بيت 
وزارة ال�شباب 

والريا�شة

�شجالت 
املوؤ�ش�شات 

الريا�شية يف  
مدينة بيت جاال

�شجالت ق�شم 
الهند�شة يف بلدية 

بيت جاال
�شجالت وتقارير 

وزارة ال�شباب 
والريا�شة

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

املجال: البناء املوؤ�س�سي وتطوير القدرات
�شعف البناء املوؤ�ش�شي 

لبلدية بيت جاال
رفع اإمكانيات بلدية بيت 

جاال لتقدمي خدماتها 
للمواطنني بجودة عالية

الفرتة الزمنية الالزمة 
حل�شول املراجع على املعلومة 

من البلدية )يوم(

10
8

6
2

1
مركز خدمات 

جلمهور يف 
ا

بلدية بيت 
جاال

ق�شم الهند�شة 
جااليف بلدية بيت 

ق�شم املالية 
جااليف بلدية بيت 

�شجالت مركز 
جلمهور 

خدمات ا
يف بلدية بيت جاال

�شجالت ق�شم 
الهند�شة يف بلدية 

بيت جاال
�شجالت ق�شم 

املالية يف بلدية 
بيت جاال

مركز خدمات 
جلمهور يف بلدية 

ا
بيت جاال

عدد الربامج املحو�شبة يف 
البلدية

4
3

2
2

2
مركز خدمات 

جلمهور يف 
ا

بلدية بيت 
جاال

ق�شم الهند�شة 
جااليف بلدية بيت 

ق�شم املالية 
جااليف بلدية بيت 

�شجالت مركز 
جلمهور 

خدمات ا
يف بلدية بيت جاال

�شجالت ق�شم 
الهند�شة يف بلدية 

بيت جاال
�شجالت ق�شم 

املالية يف بلدية 
بيت جاال

مركز خدمات 
جلمهور يف بلدية 

ا
بيت جاال
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م�ضفوفة خطة املتابعة والتقييم لالعوام ) 2013 – 2016(

الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�ص
حلالية للموؤ�ضر

القيمة ا
خلطة

القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا
م�ضدر 

املعلومات
اأداة القيا�ص

جلهة امل�ضوؤولة عن 
ا

املتابعة
ىل

الأو
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

عدد املعامالت التي يتم 
اإ�شدارها من البلدية يف 

ال�شنة

700
700

800
900

1000
مركز خدمات 

جلمهور يف 
ا

بلدية بيت 
جاال

ق�شم الهند�شة 
جااليف بلدية بيت 

ق�شم املالية 
جااليف بلدية بيت 

�شجالت مركز 
جلمهور 

خدمات ا
يف بلدية بيت جاال

�شجالت ق�شم 
الهند�شة يف بلدية 

بيت جاال
�شجالت ق�شم 

املالية يف بلدية 
بيت جاال

مركز خدمات 
جلمهور يف بلدية 

ا
بيت جاال

ن�شبة ر�شى املواطنني عن 
خدمات البلدية املقدمة 

)%
(

80
85

90
95

100
ق�شم العالقات 

العامة يف 
بلدية بيت 

جاال
مركز خدمات 

جلمهور يف 
ا

بلدية بيت 
جاال

اإ�شتبيان  ر�شى 
املواطنني  

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

مركز خدمات 
جلمهور يف بلدية 

ا
بيت جاال

عدد الربامج التدريبية التي 
مت تنفيذها ملوظفي البلدية 

يف ال�شنة

1
2

3
ق�شم االإدارة 
جااليف بلدية بيت 

ق�شم املالية 
جااليف بلدية بيت 

ق�شم العالقات 
العامة يف 
بلدية بيت 

جاال

�شجالت ق�شم 
االإدارة يف بلدية 

بيت جاال
�شجالت ق�شم 

املالية يف بلدية 
بيت جاال

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

ق�شم االإدارة يف بلدية 
بيت جاال
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م�ضفوفة خطة املتابعة والتقييم لالعوام ) 2013 – 2016(

الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�ص
حلالية للموؤ�ضر

القيمة ا
خلطة

القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا
م�ضدر 

املعلومات
اأداة القيا�ص

جلهة امل�ضوؤولة عن 
ا

املتابعة
ىل

الأو
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

عدد موظفي البلدية الذين 
تلقوا تدريبات بناء القدرات 

والتطوير يف ال�شنة

3
3

4
5

6
ق�شم االإدارة 
جااليف بلدية بيت 

ق�شم املالية 
جااليف بلدية بيت 

ق�شم العالقات 
العامة يف 
بلدية بيت 

جاال

�شجالت ق�شم 
االإدارة يف بلدية 

بيت جاال
�شجالت ق�شم 

املالية يف بلدية 
بيت جاال

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

ق�شم االإدارة يف بلدية 
بيت جاال

خلدماتية يف 
عدد االأق�شام ا

البلدية التي مت ا�شتحداثها 
يف ال�شنة

1
2

2
ق�شم العالقات 

العامة يف 
بلدية بيت 

جاال
مركز خدمة 
جلمهور يف 

ا
بلدية بيت 

جاال

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال
�شجالت مركز 

جلمهور يف 
خدمة ا

بلدية بيت جاال

جلمهور 
مركز خدمة ا

يف بلدية بيت جاال 
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م�ضفوفة خطة املتابعة والتقييم لالعوام ) 2013 – 2016(

الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�ص
حلالية للموؤ�ضر

القيمة ا
خلطة

القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا
م�ضدر 

املعلومات
اأداة القيا�ص

جلهة امل�ضوؤولة عن 
ا

املتابعة
ىل

الأو
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

�شعف التن�شيق بني 
املوؤ�ش�شات املجتمعية

تفعيل وزيادة التن�شيق بني 
املوؤ�ش�شات املجتمعية يف 

مدينة بيت جاال

ن�شبة ر�شى املواطنني عن 
ن�شاطات وفاعلية املوؤ�ش�شات 

)%
املجتمعية )

70
75

80
85

90
ق�شم العالقات 

العامة يف 
بلدية بيت 

جاال

اإ�شتبيان  ر�شى 
املواطنني

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

عدد االأن�شطة امل�شرتكة التي 
متت بني املوؤ�ش�شات املجتمعية 

يف ال�شنة

2
3

4
5

6
املوؤ�ش�شات 

املجتمعية يف 
مدينة بيت 

جاال
ق�شم العالقات 

العامة يف 
بلدية بيت 

جاال

�شجالت 
املوؤ�ش�شات 

املجتمعية يف 
مدينة بيت جاال

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

املجال: ال�سياحة
�شعف االهتمام بالقطاع 

ال�شياحي واملوروث 
الثقايف البيتجايل

رفع الوعي واالهتمام 
باملوروث الثقايف 

البيتجايل

حمالت عر�ص ب�شائع 
عدد 

حلرف اليدوية التقليدية 
ا

ال�شياحية التي مت اإن�شاوؤها 
وتفعيلها يف ال�شنة

0
1

2
4

5
ق�شم العالقات 

العامة يف 
بلدية بيت 

جاال
الغرفة 

التجارية

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال
�شجالت الغرفة 

التجارية

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

عدد املهرجانات الرتاثية التي 
مت اإقامتها يف ال�شنة

3
4

5
6

وزارة ال�شياحة 
واالآثار

ق�شم العالقات 
العامة يف 
بلدية بيت 

جاال
الفنادق 

ال�شياحية يف 
مدينة بيت 

جاال

�شجالت وزارة 
ال�شياحة واالآثار

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال
�شجالت الفنادق 

ال�شياحية يف 
مدينة بيت جاال

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال
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م�ضفوفة خطة املتابعة والتقييم لالعوام ) 2013 – 2016(

الق�ضايا
الهدف التنموي

موؤ�ضرات القيا�ص
حلالية للموؤ�ضر

القيمة ا
خلطة

القيمة املن�ضودة للموؤ�ضر على امتداد �ضنوات ا
م�ضدر 

املعلومات
اأداة القيا�ص

جلهة امل�ضوؤولة عن 
ا

املتابعة
ىل

الأو
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

تطوير املرافق ال�شياحية 
يف مدينة بيت جاال

عدد الوحدات ال�شحية 
التي مت اإن�شاوؤها وتفعيلها 

لل�شائحني

1
2

4
4

4
وزارة ال�شياحة 

واالآثار
ق�شم الهند�شة 

جااليف بلدية بيت 
الفنادق 

ال�شياحية يف 
مدينة بيت 

جاال

�شجالت وزارة 
ال�شياحة واالآثار

�شجالت ق�شم 
الهند�شة يف بلدية 

بيت جاال
�شجالت الفنادق 

ال�شياحية يف 
مدينة بيت جاال

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

عدد املواقف العامة التي مت 
اإن�شاوؤها وتفعيلها لل�شائحني

0
1

2
3

وزارة ال�شياحة 
واالآثار

ق�شم الهند�شة 
جااليف بلدية بيت 

الفنادق 
ال�شياحية يف 

مدينة بيت 
جاال

�شجالت وزارة 
ال�شياحة واالآثار

�شجالت ق�شم 
الهند�شة يف بلدية 

بيت جاال
�شجالت الفنادق 

ال�شياحية يف 
مدينة بيت جاال

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

عدد االأ�شواق ال�شياحية التي 
مت اإقامتها يف ال�شنة

1
1

2
3

وزارة ال�شياحة 
واالآثار
 ق�شم 

العالقات 
العامة يف 
بلدية بيت 

جاال

�شجالت وزارة 
ال�شياحة واالآثار

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال

عدد الزوار من ال�شائحني  
“داخلي و خارجي”  للمدينة 

يف ال�شنة.

100
250

500
750

1000
وزارة ال�شياحة 

واالآثار
 ق�شم 

العالقات 
العامة يف 
بلدية بيت 

جاال

�شجالت وزارة 
ال�شياحة واالآثار

�شجالت ق�شم 
العالقات العامة 

يف بلدية بيت جاال

ق�شم العالقات العامة 
يف بلدية بيت جاال
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خطة التنفيذ ح�سب التمويل:
م�شاريع التمويل الذاتي  ) 2016-2013(

رقم امل�شروع ح�شب 
االإطار التنموي 
االإ�شرتاتيجي– 

الق�شايا االأ�شا�شية 
واالأهداف التنموية 

واملوؤ�شرات وامل�شاريع 
املقرتحة

اإ�شم امل�شروع
رمز 

امل�شروع

التكلفة

التقديرية

X
 

$1000

X
ال�شرف ال�شنوي  $1000 

جلهة املر�شحة للتنفيذ
ا

جلهة املر�شحة للتمويل
ا

  البلدية
غري  البلدية

  البلدية
غري  البلدية

االأوىل

2013

الثانية

2014

الثالثة

2015

الرابعة

2016
الق�شم املعني

جلهة
ا

بند املوازنة
جلهة

ا

3

تطوير وتنفيذ حمالت توعية 
جمتمعية حول اأهمية االلتزام 

بقوانني البناء وا�شتخدامات 
االأرا�شي يف مدينة بيت جاال

PL03
20

5
5

5
5

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

االإمنائية

8

تنفيذ حمالت توعوية حول 
حقوق االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة 

وكبار ال�شن

SO
01

20
5

5
5

5
ق�شم العالقات 
العامة يف بلدية 

بيت جاال

وزارة ال�شوؤون 
االإجتماعية

املوؤ�ش�شات التي 
تعنى باالأ�شخا�ص 

ذوي االإعاقة يف 
مدينة بيت جاال

اإمنائية

14

تنفيذ برامج لالإر�شاد الوظيفي 
لل�شباب يف مدينة بيت جاال

C
S01

10
2.5

2.5
2.5

2.5
ق�شم العالقات 
العامة يف بلدية 

بيت جاال

حلم
جامعة بيت 
املوؤ�ش�شات 

ال�شبابية يف 
مدينة بيت جاال

اإمنائية

20
− 

تنفيذ برامج رفع قدرات 
ملوظفي بلدية بيت جاال

IB03
20

5
5

5
5

ق�شم الهند�شة 
جااليف بلدية بيت 

ق�شم املالية يف 
بلدية بيت جاال

ق�شم االإدارة يف 
بلدية بيت جاال

اإمنائية
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م�شاريع التمويل الذاتي  ) 2016-2013(
رقم امل�شروع ح�شب 

االإطار التنموي 
االإ�شرتاتيجي– 

الق�شايا االأ�شا�شية 
واالأهداف التنموية 

واملوؤ�شرات وامل�شاريع 
املقرتحة

اإ�شم امل�شروع
رمز 

امل�شروع

التكلفة

التقديرية

X
 

$1000

X
ال�شرف ال�شنوي  $1000 

جلهة املر�شحة للتنفيذ
ا

جلهة املر�شحة للتمويل
ا

  البلدية
غري  البلدية

  البلدية
غري  البلدية

االأوىل

2013

الثانية

2014

الثالثة

2015

الرابعة

2016
الق�شم املعني

جلهة
ا

بند املوازنة
جلهة

ا

21
ت�شكيل ج�شم �شبابي يقوم على 
تن�شيق وتفعيل الن�شاطات بني 

املوؤ�ش�شات املجتمعية

IB04
20

5
5

5
5

ق�شم العالقات 
العامة يف بلدية 

بيت جاال

− 
املوؤ�ش�شات 

ال�شبابية يف 
مدينة بيت 

جاال

ت�شغيلية

23
اإقامة مهرجانات �شنوية 

للرتاث البيتجايل
EC

02
67

12
15

20
20

ق�شم العالقات 
العامة يف بلدية 

بيت جاال
ق�شم االإدارة يف 
بلدية بيت جاال

ت�شغيلية- 
ن�شاطات ثقافية

جلزئي
املجموع ا

157
34.5

37.5
42.5

42.5
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امل�شاريع املوعود تنفيذها  ) 2016-2013(
رقم امل�شروع ح�شب 

االإطار التنموي 
االإ�شرتاتيجي– 

الق�شايا االأ�شا�شية 
واالأهداف التنموية 

واملوؤ�شرات وامل�شاريع 
املقرتحة

اإ�شم امل�شروع
رمز 

امل�شروع

التكلفة
التقديرية

X
 

$1000

X
 $1000 ال�شرف ال�شنوي  

جلهة املر�شحة للتنفيذ
ا

جلهة املر�شحة للتمويل
ا

  البلدية
غري  البلدية

  البلدية
غري  البلدية

االأوىل
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

الق�شم املعني
جلهة

ا
بند املوازنة

جلهة
ا

1
خمطط هيكلي حديث 

اإعداد 
ي�شمل جميع املناطق التابعة 

ملدينة بيت جاال

PL01
40

40
0

0
0

ق�شم الهند�شة 
جااليف بلدية بيت 

حلكم 
وزارة ا
املحلي

االإمنائية
�شندوق تطوير 

واإقرا�ص 
البلديات من 
خالل وزارة 

حلكم املحلي
ا

 C
H

F موؤ�ش�شة
الدولية

املانحني

4
اإن�شاء خزان مياه يف منطقة 

الرا�ص ب�شعة2000  كوب
IS01

548.64
0

548.64
0

0
ق�شم الهند�شة 

جااليف بلدية بيت 

�شلطة املياه 
واملجاري- بيت 

حلم

اإمنائية
حلكومة 

ا
الفرن�شية
املانحني

7
اإن�شاء عبارات مياه االأمطار 

بطول 2كم
IS04

1200
300

300
300

300
ق�شم الهند�شة 

جااليف بلدية بيت 

اإمنائية
حلكومة 

ا
االإيطالية
املانحني

13
جمتمعية 

تنفيذ حمالت توعية 
حلفاظ على 

حول اأهمية ا
البيئة

EN
02

20
5

5
5

5
ق�شم الهند�شة 

جااليف بلدية بيت 
ق�شم العالقات 
العامة يف بلدية 

بيت جاال

وزارة جودة 
البيئة

مركز الدرا�شات 
البيئية يف 

مدر�شة طاليثا 
قومي

اإمنائية
 C

H
F موؤ�ش�شة

الدولية
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امل�شاريع املوعود تنفيذها  ) 2016-2013(
رقم امل�شروع ح�شب 

االإطار التنموي 
االإ�شرتاتيجي– 

الق�شايا االأ�شا�شية 
واالأهداف التنموية 

واملوؤ�شرات وامل�شاريع 
املقرتحة

اإ�شم امل�شروع
رمز 

امل�شروع

التكلفة
التقديرية

X
 

$1000

X
 $1000 ال�شرف ال�شنوي  

جلهة املر�شحة للتنفيذ
ا

جلهة املر�شحة للتمويل
ا

  البلدية
غري  البلدية

  البلدية
غري  البلدية

االأوىل
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

الق�شم املعني
جلهة

ا
بند املوازنة

جلهة
ا

16
اإن�شاء وت�شطيب قاعة م�شرح 

داخلي يف مدينة بيت جاال
C

S03
1500

0
500

500
500

ق�شم الهند�شة 
جااليف بلدية بيت 

اإمنائية
مقاطعة ترنتو 

االإيطالية

19
اأمتتة وتطوير النظام املايل يف 

بلدية بيت جاال
IB02

70
17.5

17.5
17.5

17.5
ق�شم االإدارة يف 
بلدية بيت جاال
ق�شم املالية يف 
بلدية بيت جاال

اإمنائية
�شندوق تطوير 

واإقرا�ص 
البلديات
املانحني

22
ا�شتمالك وترميم حو�ص 

مع�شرة زيت حارة الدير 
ين املجاورة له

واملبا

EC
01

1000
250

250
250

250
ق�شم الهند�شة 

جااليف بلدية بيت 

مركز حفظ 
الرتاث

اإمنائية
حلكومة 

ا
االإيطالية

24
اإن�شاء مركز اإعالمي �شياحي 

يف مدينة بيت جاال
EC

03
50

12.5
12.5

12.5
12.5

ق�شم العالقات 
العامة يف بلدية 

بيت جاال

وزارة ال�شياحة 
واالآثار

اإمنائية
وزارة ال�شياحة 

واالآثار

جلزئي
املجموع ا

4428.64
625

1633.64
1085

1085
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امل�شاريع التي �شيتم البحث عن متويل لها  ) 2016-2013(
رقم امل�شروع ح�شب 

االإطار التنموي 
االإ�شرتاتيجي– الق�شايا 

االأ�شا�شية واالأهداف 
التنموية واملوؤ�شرات 
وامل�شاريع املقرتحة

اإ�شم امل�شروع
رمز 

امل�شروع

التكلفة
التقديرية

X
 

$1000

X
ال�شرف ال�شنوي  $1000 

جلهة املر�شحة للتنفيذ
ا

جلهة املر�شحة للتمويل
ا

  البلدية
غري  البلدية

  البلدية
غري  البلدية

االأوىل
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

الق�شم املعني
جلهة

ا
بند املوازنة

جلهة
ا

2

تطوير وتنفيذ نظام الرتقيم 
والت�شمية لالأحياء واملنازل 

وال�شوارع

PL02
200

50
50

50
50

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

االإمنائية
املانحني 

5
�شق طرق داخلية بطول 3كم

IS02
750

187.5
187.5

187.5
187.5

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

اإمنائية
املانحني

6
تاأهيل طرق داخلية بطول 10 كم

IS03
2750

687.5
687.5

687.5
687.5

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

اإمنائية
املانحني

9
اإن�شاء مركز للرعاية االجتماعية 

يعنى بكبار ال�شن
SO

02
300

0
0

150
150

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

وزارة ال�شوؤون 
االإجتماعية

جمعية دار ال�شيوخ

اإمنائية
املانحني

10

مواءمة املرافق العامة الإحتياجات 
االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة.

SO
03

60
15

15
15

15
ق�شم الهند�شة يف 

بلدية بيت جاال
وزارة ال�شوؤون 

االإجتماعية
املوؤ�ش�شات التي 

تعنى باالأ�شخا�ص 
ذوي االإعاقة يف 
مدينة بيت جاال

اإمنائية
املانحني

11
ا�شتكمال مبنى مركز نورماندي 

التجاري بالتعاون مع القطاع 
خلا�ص

ا

EC
01

1000
250

250
250

250
ق�شم الهند�شة يف 

بلدية بيت جاال
خلا�ص

القطاع ا
اإمنائية

خلا�ص
القطاع ا
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امل�شاريع التي �شيتم البحث عن متويل لها  ) 2016-2013(
رقم امل�شروع ح�شب 

االإطار التنموي 
االإ�شرتاتيجي– الق�شايا 

االأ�شا�شية واالأهداف 
التنموية واملوؤ�شرات 
وامل�شاريع املقرتحة

اإ�شم امل�شروع
رمز 

امل�شروع

التكلفة
التقديرية

X
 

$1000

X
ال�شرف ال�شنوي  $1000 

جلهة املر�شحة للتنفيذ
ا

جلهة املر�شحة للتمويل
ا

  البلدية
غري  البلدية

  البلدية
غري  البلدية

االأوىل
2013

الثانية
2014

الثالثة
2015

الرابعة
2016

الق�شم املعني
جلهة

ا
بند املوازنة

جلهة
ا

12

اإعداد خطة بيئية �شاملة ت�شمل 
دليل بيئي، اإعادة تدوير النفايات 

وت�شجيع ا�شتخدام مياه االأمطار 
حلفاظ على املناطق 

للري وا
حلدائق العامة

خل�شراء وا
ا

EN
01

200
50

50
50

50
ق�شم الهند�شة يف 

بلدية بيت جاال
ق�شم العالقات 
العامة يف بلدية 

بيت جاال

وزارة جودة البيئة
مركز الدرا�شات 

البيئية يف مدر�شة 
طاليثا قومي

اإمنائية
املانحني

15

تنفيذ حمالت توعوية حول اأهمية 
العمل املجتمعي

C
S02

20
5

5
5

5
ق�شم االإدارة يف 
بلدية بيت جاال
ق�شم العالقات 
العامة يف بلدية 

بيت جاال

املوؤ�ش�شات 
ال�شبابية يف مدينة 

بيت جاال

اإمنائية
املانحني

17
اإن�شاء وت�شطيب قاعة متعددة 

االأغرا�ص للن�شاطات ال�شبابية 
والريا�شية يف مدينة بيت جاال

C
S04

2000
50

650
650

650
ق�شم الهند�شة يف 

بلدية بيت جاال
اإمنائية

املانحني

18

اإن�شاء وحدة نظام معلومات 
G يف بلدية بيت جاال

IS جغرافية
IB01

75
45

30
0

0
ق�شم الهند�شة يف 

بلدية بيت جاال
ق�شم املالية يف 
بلدية بيت جاال

ت�شغيلية
املانحني

25
اإن�شاء وتفعيل وحدات �شحية 

عامة لزوار مدينة بيت جاال
EC

04
100

50
50

0
0

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال 

وزارة ال�شحة
وزارة ال�شياحة 

واالآثار

اإمنائية
املانحني

26
اإن�شاء منطقة حرفية يف مدينة 

بيت جاال
EC

05
1500

0
500

500
500

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال 

وزارة ال�شياحة 
واالآثار

الغرفة التجارية

اإمنائية
املانحني

27
اإن�شاء �شوق �شياحي يف مدينة 

بيت جاال
EC

06
900

0
300

300
300

ق�شم الهند�شة يف 
بلدية بيت جاال

وزارة ال�شياحة 
واالآثار

اإمنائية
املانحني

جلزئي
املجموع ا

9855
1390

2775
2845

2845

املجموع الكلي
14440.64

2049.5
4446.14

3972.5
3972.5
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