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 :مقدمة
ينة جباليا النزلة والتي تم اعدادىا من قبل فريق اعتماد الخطة االستراتيجية التنموية لمداعداد و بعد عام من 

التخطيط االستراتيجي التابع لبمدية جباليا النزلة وبمشاركة فاعمة من المجتمع المحمي كان ال بد من التوقف 
تغيير سياسات لمراجعة وتقييم الخطة بعد انقضاء عام من اقرارىا وذلك لمتعرف عمى مدى نجاح الخطة في 

عمميا وتعامميا مع القضايا ذات األولوية التي تم اقرارىا في خطتيا االستراتيجية وكذلك لموقوف  البمدية وأسموب
عمى مدى تحقيق البمدية لؤلىداف التنموية وكذلك لمتعرف أكثر عمى مدى التزام البمدية بخطة التنفيذ الخاصة 

 بالمشاريع التي أقرتيا.
رحمة الخامسة من مراحل التخطيط االستراتيجي حسب دليل يأتي ىذا التقرير بعد االنتياء من انجاز الم

اعداد الخطة بناًء عميو وىي مرحمة المتابعة والتقييم والتحديث والذي نطمح من خبللو االجراءات الذي تم 
تسجيل انجازات البمدية في الوصول لبعض األىداف التنموية وتحقيق النجاحات في بعض المجاالت وكذلك 

عدم تنفيذ بعض المشاريع وعدم التقدم في بعض المجاالت ومحاولة تجاوزىا والتغمب عمييا ب الوقوف عمى أسبا
 خبلل العام القادم.

 :والتحديثعممية المتابعة  أهمية
 معرفة مدى تحقيق البمدية ألىدافيا التنموية في المجاالت المختمفة. .1
لتي تم تنفيذىا والمشاريع التي لم يتم ضبط المشاريع التي تم اقرارىا في الخطة ومعرفة أىم المشاريع ا .2

 تنفيذىا مع معرفة األسباب وأىم التوصيات المتعمقة بذلك.
قرارىا عمى مدى تقدم البمدية في تنفيذىا وتحقيق  .3 اطبلع المجتمع المحمي الذي شارك في إعداد الخطة وا 

 أىدافيا.
 :والتحديث منهجية عممية المتابعة 

تنفيذ المرحمة  جباليا النزلةالخطة االستراتيجية التنموية لمدينة  والتحديث الخاصةعممية المتابعة اعتمدت منيجية 
قةةراض البمةةديات ووزارة الحكةةم المحمةةي  الخامسةةة مةةن  التخطةةيط التنمةةوي المعةةد سةةابقًا بالتعةةاون بةةين صةةندوق دعةةم وا 

 والموضحة بالشكل التالي:
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 إلى خطوتين ىما: المرحمةوتنقسم 
 طالع:والتقييم واالبعة الخطوة األولى: المتا

 ضبط المشاريع المتأخرة او التي نفذت بشكل مسبق.: ىي عممية المتابعة
: ىي عممية تقييم مدى تحقيةق األىةداف التنمويةة التةي وضةعت فةي الخطةة وذلةك باالعتمةاد عمةى مؤشةرات التقييم

 القياس الخاصة بيذه األىداف والتحقق من نسبة انجازىا.
عمةى نتةا ا المتابعةة والتقيةيم وكةذلك اطةبلع الجميةور المحمةي عمةى طةبلع المجمةس البمةدي : وىةي عمميةة ااالطالع

 ىذه النتا ا من خبلل عقد لقاء جماىيري "لقاء البيت المفتوح".
 :التحديثالخطوة الثانية: 

 وىي الخطوة الثانية من المرحمة الخامسة حيث يتم في ىذه المرحمة:
 ة.لمبمدي تحديث خطط التنفيذ السنوية •
 .تحديث خطط التنفيذ السنوية لؤلقسام •
 من قبل المجمس البمدي. اقرار خطط التنفيذ المحدثة •

 
 :والمخرجات اجراءات التنفيذ

 اجراءات تنفيذ الخطوة األولى )المتابعة والتقييم واالطالع(:
 أواًل: متابعة خطة التقييم السنوية )المشاريع(:

  نفيةةذ الخطةةة السةةنوية وضةةبط المشةةاريع التةةي تةةم اقرارىةةا فةةي لمتابعةةة ت 1:25تةةم اعتمةةاد نمةةوذج عمةةل رقةةم
الخطة االستراتيجية وحصر المشاريع التي تم تنفيذىا من ضمن الخطة والمشاريع التي لم يتم تنفيذىا مع 

 سباب وكذلك التوصيات الخاصة بذلك.ذكر األ
  طةةةة عمةةةى دا ةةةرة حسةةةب الخ 2014تةةةم تنفيةةةذ ىةةةذه الخطةةةوة بتمريةةةر النمةةةوذج يحتةةةوي جميةةةع مشةةةاريع عةةةام

 .اريع واألقسام المعنية وتم ضبطياالمش
  عممية المتابعةنتائج ومخرجات: 

o  بقيمةةةة ماليةةةة  2014مشةةةروع تةةةم اعتمادىةةةا فةةةي خطةةةة عةةةام  61مشةةةروع مةةةن أصةةةل  27تةةةم تنفيةةةذ
% مةةةن قيمةةةة المشةةةاريع 23أي بمةةةا نسةةةبتو  دوالر          مةةةن أصةةةل  دوالر 149434700

 م.2014خبلل المعتمدة خبلل عام 
o  اريع غير دوالر وىي مش 148544437مشروع من المشاريع المدرجة في الخطة بقيمة  15تنفيذ

ولكنيةةةا تخةةةدم األىةةةداف التنمويةةةة االسةةةتراتيجية التةةةي تةةةم  م2014عةةةام مشةةةاريع مدرجةةةة فةةةي خطةةةة 
 اقرارىا.

o  2015لم يتم تنفيذ أي مشروع بشكل مسّبق من مشاريع عام. 
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o  م ومراجعةةةةة األسةةةةباب تبةةةةين أن 2014تنفيةةةةذىا خةةةةبلل عةةةةام عنةةةةد متابعةةةةة المشةةةةاريع التةةةةي لةةةةم يةةةةتم
الحصةةار والحةةرب وعةةدم تةةوفر الةةدعم الةةبلزم ليةةذه المشةةاريع ىةةو السةةبب الةةر يس فةةي عةةدم تنفيةةذىا 

 وجميع ىذه األسباب ىي ظروف خارجية قاىرة.
o  باتجاه ترحيةل المشةاريع لؤلعةوام القادمةة توصيبالنسبة لمتوصيات الخاصة بعممية التقييم فكانت 

مةةع الحفةةاظ عمييةةا ضةةمن المشةةاريع ذات األولويةةة بالنسةةبة لمبمديةةة ليةةتم تنفيةةذىا فةةي أقةةرب فرصةةة 
 ممكنة.

o  (.1مرفق نموذج التقييم )ممحق رقم 
 تقييم األهداف التنموية:ثانيًا: 
  لمتابعةةة تقيةةيم مةةدى تحقةةق األىةةداف التنمويةةة التةةي تةةم اقرارىةةا ومةةدى  2:25تةةم اعتمةةاد نمةةوذج عمةةل رقةةم

تمةةةةك سةةةةباب وكةةةةذلك التوصةةةةيات الخاصةةةةة بمؤشةةةةرات القيةةةةاس التةةةةي تةةةةم اعتمادىةةةةا مةةةةع ذكةةةةر األ دم فةةةةيالتقةةةة
 المؤشرات.

 قيةق المؤشةرات قد تم تنفيذ ىذه الخطوة بتمرير النمةوذج عمةى الةدوا ر واألقسةام المختمفةة والمسة ولة عةن تح
 .وتم تسجيميا وضبطيا

 :نتائج ومخرجات عممية التقييم 
o  لمقيم المنشودة بنسةب متفاوتةة بعضةيا وصةل إلةى  تحققبيا ىناك بعض مؤشرات القياس حصل

 % وبعضيا زاد عن ىذه النسبة.100نسبة 
o  ( وذلةةك بسةةبب عةةدم 0.0كمةةا ىةةي دون تغييةةر )نسةةبة التحقةةق    بقيتتتىنةةاك بعةةض المؤشةةرات%

 .2014تنفيذ المشاريع التي وضعت لتحسين المؤشر خبلل العام 
o  بالسةالب( وذلةك بسةبب مةا تعانيةو البمديةة عكستي تغيتر بعض المؤشرات )قميمة جةدا( حصةل بيةا(

 من أزمة مالية بسبب الحصار والحرب.
o  (.2مرفق نموذج المتابعة )ممحق رقم 
 ثالثًا: االطالع:

  تم اطبلع المجمس البمةدي عمةى عمميةة المتابعةة والتقيةيم التةي تةم انجازىةا وقةد تةم عقةد جمسةة بةين أعضةاء
 تيجي لمناقشة النتا ا والمخرجات.المجمس البمدي وفريق التخطيط االسترا

  تم عقد لقاء جماىيري "لقاء البيت المفتوح" وذلةك مةن أجةل اطةبلع المجتمةع المحمةي ولجةان األحيةاء عمةى
 (مرفق تقرير عن المقاءآخر نتا ا عممية المتابعة والتقييم )

 
 اجراءات تنفيذ الخطوة الثانية )التحديث(:

 خطةةوة األولةةى واعتمادىةةا كتوصةةيات يجةةب تطبيقيةةا خةةبلل عةةام تةةم تةةدوين التوصةةيات الخاصةةة بمراحةةل ال
2015. 

 :بالنسبة لخطة التنفيذ 
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o  م حسب الخطة والعمل عمى تنفيذىا.2015تم التأكيد عمى اعتماد المشاريع المقرة في عام 
o  واألعةوام  2015إلى إلى مشاريع عةام  2014تم ترحيل المشاريع التي لم يتم تنفيذىا خبلل عام

 التالية.
o والتي تخدم االىداف التنموية لمبمدية. 2015اعتماد عدد من المشاريع غير مدرجة في خطة  تم 
o تمت مناقشة نتا ا التحديث مع المجمس البمدي واعتمادىا. 

  التحديثنتائج ومخرجات عممية: 
o  دوالر.           مشروع بقيمة  42أصبح مجموع المشاريع بعد التحديث 
o  2015لعام  2014دوالر من مشاريع عام            مشروع بقيمة  15تم ترحيل. 
o  مةةةن خةةةارج الخطةةةة  2015دوالر لمشةةةاريع عةةةام            مشةةةاريع بقيمةةةة  10تمةةةت إضةةةافة

 وذلك بسبب توفر الدعم ليذه المشاريع من بعض الجيات المانحة.
o  دوالر           مشروع بقيمة  67ىي  2015إجمالي مشاريع عام 
o  (.3محق رقم )م نتا ا التحديثمرفق 
 التوصيات:

 بعد االنتياء من الخطوات البلزمة لمرحمة التقييم والتحديث تم التوصل لمتوصيات التالية:
  العمةةل المسةةتمر فةةي متابعةةة وتقيةةيم المشةةاريع حيةةث يةةؤدي ذلةةك إلةةى الوصةةول األسةةرع لممشةةاكل المتواجةةدة

 خبلل العام وسيولة وضع الحمول والبدا ل ليا أواًل بأول.
 لمجتمع المحمي عمى نتا ا عممية المتابعة والتقييم أواًل بأول.اطبلع ا 
  عمةةل تحةةديث لمخطةةة بشةةكل دوري مةةن خةةبلل موظةةف دا ةةرة التخطةةيط وبمسةةاعدة أقسةةام البمديةةة والمجتمةةع

 المحمي.
  عمةةةل اجتماعةةةات داخميةةةة فةةةي البمديةةةة بةةةين األقسةةةام لمناقشةةةة تنفيةةةذ المشةةةاريع والخطةةةط التشةةةغيمية لؤلقسةةةام

 ى انسجاميا مع الخطة االستراتيجية وأىدافيا.المختمفة ومد
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 المالحق:

o  نتا ا عممية التقييم. :1ممحق رقم 

o  نتا ا عممية المتابعة. :2ممحق رقم 

o  نتا ا عممية التحديث. :3ممحق رقم 

o  تقرير المقاء المجتمعي "لقاء البيت المفتوح" :4ممحق رقم 
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 : 1رقن هلحق 

 نتائج عولية التقيين.
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القيمة عام  مؤشرات القياس الهدف التنموي
2013 

القيمة الحالية 
لممؤشر 

(2014) 

نسبة التحقق من 
القيمة المنشودة 

 لهذا العام

أذكر األسباب في حال عدم تحقق 
 القسم التوصيات تقدم في المؤشر

        مجال الخدمات والبنى التحتية

توفير أراضي إلنشاء مشاريع البنية التحتية 
 واالجتماعية من مدارس وعيادات .... الخ

 %0.0 45 45 عدد الطبلب في الفصل
o عدم افتتاح مدارس جديدة 
o  تضرر عدد من المدارس بسبب

 الحرب
o  تنفيذ مدارس في األراضي التي تم

 تخصيصيا.
العبلقات  –التخطيط الحضري 
 العامة

 %0.0 %100 %100 لفترة المسا يةنسبة المدارس في ا
o عدم افتتاح مدارس جديدة 
o  تضرر عدد من المدارس بسبب

 الحرب
o  تنفيذ مدارس في األراضي التي تم

 تخصيصيا.
العبلقات  –التخطيط الحضري 
 العامة

زيادة نسبة المساحات الخضراء والمرافق 
 العامة.

 %0.0 /فرد2سم30 /فرد2سم30 نصيب الفرد من المساحات الخضراء
o  عدم انجاز كافة المخططات

عدم انشاء منتزىات  –التفصيمية 
 جديدة

o  تعزيز قسم التخطيط بعاممين
اضافيين لئلسراع في انجاز 

 العمل.
 التخطيط الحضري

 التخطيط الحضري   %100 9 7 عدد المراكز الجماىيرية والشبابية واألندية

 %0.0 3 3 عدد األسواق في النفوذ
o افة المخططات عدم االنتياء من ك

 التفصيمية
o عدم تنفيذ مشاريع أسواق جديدة 

o  اعتماد المخططات الجاىزة والعمل
عمى سرعة انجاز المخططات 

 الباقية
 التخطيط الحضري

عدم االنتياء من كافة المخططات  o %0.0 0 0 عدد المديريات والدوا ر الحكومية
 التفصيمية

o  اعتماد المخططات الجاىزة والعمل
از المخططات عمى سرعة انج

 الباقية
 التخطيط الحضري

 إيجاد حمول إبداعية لمشاكل مياه األمطار
عدد أماكن تجمع مياه األمطار في فصل 

 الشتاء
 الصرف الصحي   100% 5 5

 تحسين جودة المياه
عدم تنفيذ مشاريع جديدة لتغذية  o %0.0 34000 34000 معدل األمبلح في المياه

 الخزان الجوفي 
o لتزام بسياسة سمطة العمل عمى اال

 المياه الما ية
o تنفيذ مشاريع ترشيح مياه األمطار 

 الصحة والبي ة

 عدم تحسن المياه  o %0.0 %70 %70 نسبة مستخدمي فبلتر المياه لغرض الشرب
o  العمل عمى تنفيذ مشاريع تحمية

 خاصة بالبمدية
o العمل عمى تغذية الخزان الجوفي 

 الصحة والبي ة

 والرقابة والسيطرةتحسين نظام التوزيع 

 قسم المياه –الجباية    %100 لتر 100 لتر 80 حصة الفرد من المياه في اليوم

 قسم المياه   %100 ساعة 16 ساعة 18 عدد ساعات تشغيل اآلبار

عدم تنفيذ المشاريع المقترحة  o %0.0 1 1 عدد الخزانات الموجودة في النفوذ
 بإنشاء خزانات

o جديدة العمل عمى إنشاء خزانات 
o قسم المياه صيانة خزان المعسكر وتشغيمو 

 تقميل نسبة الفاقد
 األعطال في الشبكة أثناء الحرب o %20 %44 %45 نسبة الفاقد في الشبكة

o قسم المياه -الجباية   عدم االنتياء من حممة التعديات 

بيوت الغاء اشتراكات م ات ال o %30- 174500 184000 نسبة عدد االشتراكات لعدد المنازل
 الميدمة بسبب الحرب

o  العمل ضمن حممة منظمة لزيادة
 قسم المياه -الجباية  عدد المشتركين وفق القانون
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القيمة عام  مؤشرات القياس الهدف التنموي
2013 

القيمة الحالية 
لممؤشر 

(2014) 

نسبة التحقق من 
القيمة المنشودة 

 لهذا العام

أذكر األسباب في حال عدم تحقق 
 القسم التوصيات شرتقدم في المؤ 

 GISقسم  -دا رة المشاريع    %100 %47 %45 نسبة الطرق المعبدة في مناطق النفوذ زيادة نسبة الطرق المعبدة

 %95 %29.5 %20 نسبة الطرق المنارة زيادة نسبة الطرق المنارة
o  تأجيل عدد من مشاريع االنارة إلى

 –الكرامة  –العام القادم )الداخمية 
 ي شارع البحر(باق –النصر 

o  التأكيد عمى تنفيذ المشاريع وفق
 قسم االنارة –دا رة المشاريع  الخطة

توفير معدات وتجييزات ألقسام البمدية 
 المختمفة

 %30- 1 2 عدد أجيزة المساحة
o تمف أحد االجيزة 
o  عدم تنفيذ مشروع توريد األجيزة

 المساحية
o  االسراع بتنفيذ مشروع توريد

 ة المساحةدا ر  األجيزة المساحية

عدم توفر الدعم البلزم لتوفير  o %0.0 1 1 عدد الرافعات في قسم المساحة
 رافعة جديدة

o  ابقاء المشروع ضمن أولويات
 قسم اإلنارة البمدية

عدم اعتماد الييكمية من الوزارة  o %0.0 10 10 عدد العمال في أقسام الصيانة
 وتسكين الموظفين عمييا

o ن االسراع باعتماد الييكمية م
 شؤون الموظفين الوزارة

 النقل واإلمداد   %300 8 4 عدد سيارات نقل الموظفين

تكمفة الصيانة واإلصبلح لممعدات واآلليات ) 
 شيكل (

7004000 7024744 -2.7% o زيادة عدد اآلليات 
o كثرة األعطال فترة الحرب 

o تكيين اآلليات القديمة 
o تالمخازن والمشتريا –الكراج  شراء آليات جديدة 

الحاجة الست جار عدد من اآلليات  o %0.0 204000 204000 تكمفة است جار معدات الصيانة ) شيكل (
 أثناء فترة الحرب

o  تأىيل آليات البمدية كي تقوم
بالميام المطموبة منيا أثناء 

 الطوارئ
 المخازن والمشتريات –الكراج 

 رياتالمخازن والمشت –الكراج    %200 5 3 عدد المعدات الثقيمة

 0.0 20 20 معدل العمر الزمني لآلليات
o  ابقاء اآلليات المتيالكة ضمن

أسطول اآلليات لمحاجة الماسة 
 ليا.

o المخازن والمشتريات –الكراج  تكيين اآلليات المتيالكة 

دارة الكوارث         لجنة األمن وا 
توفير خطة إلدارة األزمات بالتنسيق مع 

 المؤسسات ذات العبلقة
 العبلقات العامة   %100 1 0 ة إلدارة األزماتوجود خط

        البيئة والصحة العامةمجال 

 توفير مسمخ بمدي صحي ومؤىل

االسراع في افتتاح المسمخ  o عدم افتتاح المسمخ الجديد o %30 12 13 عدد المخالفات الخاصة بالذبح الغير صحي
 الصحة والبي ة وتشغيمو

 الصحة والبي ة   %500 11.5 9 كميات المحوم المتمفة )طن(

 الصحة والبي ة   %400 2750 2345 عدد الذبا ح داخل المسمخ
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القيمة عام  مؤشرات القياس الهدف التنموي
2013 

القيمة الحالية 
لممؤشر 

(2014) 

نسبة التحقق من 
القيمة المنشودة 

 لهذا العام

أذكر األسباب في حال عدم تحقق 
 القسم التوصيات تقدم في المؤشر

 )تابع...( توفير مسمخ بمدي صحي ومؤىل
االسراع في افتتاح المسمخ  o عدم افتتاح المسمخ الجديد o %83 375 250 شيكل ( 1000×زيادة قيمة سوق المحام ) 

 البمدية وتشغيمو

عدد المخالفات الخاصة بالمكاره المتعمقة 
 بالذبح خارج المسمخ

 الصحة والبي ة   100% 50 73

ل نفايات ومحطة فرز توفير محطة ترحي
 نفايات.

كمية النفايات المرحمة إلى المكب الر يسي 
 )طن(

 الصحة والبي ة   300% 140 110

عدم وجود محطة فرز خاصة  o %0.0 0 0 نسبة المواد المفرزة بالتدوير
 الصحة والبي ة إنشاء محطة فرز نفايات o بالبمدية

عدد المكبات العشوا ية داخل التجمعات 
 السكانية

 الصحة والبي ة   160% 4 9

 زيادة عدد عمال النظافة
عدم تشغيل عمال جدد بسبب  o %0.0 150 150 عدد عمال النظافة

 الضا قة المالية.
o  االستفادة من مشاريع التشغيل

 الصحة والبي ة لممؤسسات.

 الصحة والبي ة   %100 140 130 كمية النفايات المرحمة يوميًا )طن(

 زيادة عدد اآلليات

 الصحة والبي ة   %200 16 8 عدد اآلليات المؤىمة لمعمل

 زيادة عدد اآلليات o %2.7- 7024744 7004000 مصاريف الصيانة واإلصبلح
o كثرة األعطال فترة الحرب 

o تكيين اآلليات القديمة 
o المخازن والمشتريات –الكراج  شراء آليات جديدة 

 ةالصحة والبي    %200 6 8 عدد ساعات عمل كل آلية

 الصحة والبي ة   %200 0 2 عدد اآلليات المستأجرة

        التخطيط والتنظيممجال 

توفير تصوير جوي حديث ومحوسب لكامل 
 النفوذ.

 التخطيط والتنظيم  ظروف الحصار والحرب o %0.0 15 %15 نسبة المباني الغير مرخصة

 التخطيط والتنظيم  ظروف الحصار والحرب o %35 1890 2000 عدد الطوابق الغير مرخصة
نسبة عدد المخططات التفصيمية المنجزة 

 ودقتيا
 التخطيط والتنظيم   100% 45% 35%

العمل عمى إنشاء قاعدة بيانات  o عدم وجود قاعدة بيانات متكاممة o %0.0 %50 %50 نسبة البيانات المحصمة عن البنية التحتية
 التخطيط والتنظيم متكاممة.

االنتياء من تفعيل النظام  o متكامل GISعدم وجود نظام  o %20 %72 %70 وتحسين أداؤه GISنسبة تفعيل نظام 
 التخطيط والتنظيم المطموب.

 إنشاء قاعدة بيانات محوسبة لمممتمكات
العمل عمى إنشاء قاعدة بيانات  o عدم وجود قاعدة بيانات متكاممة o %0.0 %35 %35 نسبة البيانات المتوفرة عن الممكيات

 التخطيط والتنظيم متكاممة.

نسبة المشاكل والنزاعات الخاصة بالممكيات 
 مع البمدية

65% 35% 0.0% o عدم وجود قاعدة بيانات متكاممة 
o عدم وجود وعي لدى المواطنين 

o باالشتراك مع  تنفيذ مشاريع توعية
 التخطيط والتنظيم مؤسسات المجتمع المدني.
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القيمة عام  مؤشرات القياس الهدف التنموي
2013 

القيمة الحالية 
لممؤشر 

(2014) 

نسبة التحقق من 
القيمة المنشودة 

 لهذا العام

أذكر األسباب في حال عدم تحقق 
 القسم التوصيات تقدم في المؤشر

 ترقيم وتسمية المباني والشوارع
 GIS   %150 %70 %40 نسبة الشوارع المسماة

 GIS العمل تنفيذ المشروع المقترح o الترقيم المقترح لم يتم تنفيذ مشروع o %0.0 %80 %80 نسبة المباني المرقمة

زيادة وعي المواطنين بمواضيع التخطيط 
 الحضري والمساحي

نسبة النزاعات مع المواطنين بخصوص 
 الممكيات

65% 65% 0.0% o عدم وجود قاعدة بيانات متكاممة 
o عدم وجود وعي لدى المواطنين o التخطيط والتنظيم تنفيذ مشاريع توعية 

 التخطيط والتنظيم   %200 %80 %60 طمبات الترخيص حسب النظام نسبة

 التخطيط والتنظيم   %100 5 10 عدد المخالفات الخاصة بالتخطيط الحضري
 التخطيط والتنظيم   %100 0 5 عدد االعتراضات بعد انتياء فترة االعتراض

 تأىيل وتفعيل المنطقة الصناعية

العمل عمى تأىيل المنطقة  o عدم وجود منطقة صناعية o %0.0 293 600 عدد الورش في المناطق السكانية
 الحرف والصناعات الصناعية وتشغيميا.

عدد شكاوى المواطنين بخصوص الورش 
 والصناعات سنوياً 

 الحرف والصناعات   100% 50 100

 الحرف والصناعات سراع بتأىيل المنطقة الصناعيةاال o عدم وجود منطقة صناعية مؤىمة o %0.0 25 0 عدد الورش المرخصة في المنطقة الصناعية
        لجنة البناء المؤسسي

 توفير مبنى مؤثث ومناسب لمقر البمدية

عدم تنفيذ مشروع مبنى البمدية  o %0.0 1 1 2المساحة المخصصة لمموظف اإلداري م
 الش ون االدارية االسراع بتنفيذ مبنى جديد لمبمدية o الجديد

وب والمكاتب بالنسبة لعدد عدد أجيزة الحاس
 المواطنين

1/240 1/240 0.0% 
o  عدم تنفيذ مشروع مبنى البمدية

الجديد وتجييزه بما يمزم من أجيزة 
 ومكاتب

o دا رة الحاسوب االسراع بتنفيذ مبنى جديد لمبمدية 

 إيجاد ىيكمية إدارية ووظيفية

االسراع باعتماد الييكمية من  o تم اعتمادىا من المجمس البمدي o %100 1 0 ىيكمية إدارية معتمدة
 الش ون االدارية الوزارة

عدم اعتماد الييكمية من الوزارة  o 0.0 0 0 مكان وظيفي ووصف وظيفي لكل موظف
 وتسكين الموظفين عمييا

o  االسراع باعتماد الييكمية من
 الش ون االدارية الوزارة

عدد الموظفين الذين ال يعممون حسب 
 مسماىم الوظيفي

35 35 0.0% o  عدم اعتماد الييكمية من الوزارة
 وتسكين الموظفين عمييا

o  االسراع باعتماد الييكمية من
 الش ون االدارية الوزارة

 إيجاد دليل إجراءات مطبوع.

 %50- 15 30 عدد المعامبلت المنجزة يومياً 
o  البدء في استخدام المنظومة

 3توقف العمل لمدة  -االلكترونية 
 شيور بسبب الحرب

o لموظفين باستخدام المنظومة الزام ا
 قمم الجميور واسراع انجاز المعامبلت.

زيادة احتياجات المواطنين بعد  o %0.0 40 40 عدد المراجعين يومياً 
 الحرب.

o .سرعة انجاز المعامبلت 
o .قمم الجميور اعتماد نظام شكاوى الكتروني 

 قمم الجميور   %100 %25 %30 الضغط عمى المواطنين
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القيمة عام  مؤشرات القياس الهدف التنموي
2013 

القيمة الحالية 
لممؤشر 

(2014) 

نسبة التحقق من 
القيمة المنشودة 

 لهذا العام

أذكر األسباب في حال عدم تحقق 
 القسم التوصيات تقدم في المؤشر

تحسين نظام الرقابة والتدقيق الداخمي 
 %0.0 10 10 عدد التجاوزات اإلدارية شيرياً  والخارجي.

o  عدم اعتماد نظام رقابة وتدقيق
 داخمي

o عدم وجود دليل صيانة وتشغيل 
o  اعتماد دليل صيانة وتشغيل ونظام

 الرقابة رقابة وتدقيق لمبمدية

 حوسبة أنظمة العمل واألرشفة في البمدية

 الحاسوب استمرار التطوير والتحسين o  %100 %55 %40 سيولة وصول األقسام لممعمومات

عدم تنفيذ مشروع األرشفة  o %0.0 %20 %20 لكل الدوا روجود أرشيف 
 الحاسوب االسراع بتنفيذ المشروع المقترح o االلكترونية

 الحاسوب استمرار برناما الحوسبة o  %100 %65 %60 وجود نظام حاسوب فعال

 تحسين قدرات وأداء الموظفين

 ون االداريةالش  انشاء قاعة تدريب o  %100 8 3 عدد الدورات التدريبية سنوياً 

 الش ون االدارية تطبيق النظام o عدم تطبيق النظام الجديد لمديوان o %0.0 0 0 فعالية تقييم أداء الموظفين

اعتماد الييكمية وتسكين الموظفين  o عدد المستحقين لمترقية التمقا ية o %50 22 50 عدد الترقيات السنوية لمموظفين
 الش ون االدارية عمييا

العبلقات العامة  تحسين وتعزيز دور
 واإلعبلم.

 العبلقات العامة   %250 9 4 عدد المقاءات بين البمدية والمجتمع سنوياً 
عدد زوار موقع البمدية االلكتروني شيريًا 

×(1000) 
 العبلقات العامة   190% 2.981 2

 العبلقات العامة   %150 3 2 عدد النشرات والمجبلت الصادرة عن البمدية

 العبلقات العامة تعيين موظفين متخصصين o عدم تعيين أي موظف في القسم o %0.0 2 2 مين في قسم العبلقات العامةعدد العام

        لجنة االقتصاد المحمي

 تعزيز الموازنة التطويرية

 الدا رة المالية     %20 نسبة الموازنة التطويرية في الموازنة العامة

عدم اعتماد الييكمية من الوزارة  o %0.0 0 0 مديةإنشاء وحدة لمتعاون الدولي في الب
 وتسكين الموظفين عمييا

o  االسراع باعتماد الييكمية من
 البمدية الوزارة

 الدا رة المالية     %40 تخفيض النفقات التشغيمية

 إيجاد مشاريع استثمارية

العمل عمى إقامة مشاريع فرز  o تدويرعدم وجود محطة فرز و  o %0.0 0 0 الزيادة في عدد مشاريع إعادة تدوير النفايات
 دا رة الصحة والبي ة وتدوير نفايات

االىتمام بالقضية وتنفيذ مشاريع  o عدم توفر مشاريع في نفس المجال o %0.0 0 0 الزيادة في عدد المباني االستثمارية
 البمدية استثمارية

االىتمام بالقضية وتنفيذ مشاريع  o ع في نفس المجالعدم توفر مشاري o %0.0 0 0 عدد محطات تحمية المياه التابعة لمبمدية
 البمدية استثمارية

مشاريع استثمارية تابعة لمبمدية عمى شاطئ  االستغبلل األمثل لشاطئ البحر
 البحر

0 0 0.0% o عدم توفر مشاريع في نفس المجال o  االىتمام بالقضية وتنفيذ مشاريع
 البمدية استثمارية
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 م ولم يتم تنفيذها2014المدرجة ضمن مشاريع عام المشاريع 

 التوصيات أسباب عدم تنفيذ المشروع بحسب الخطة السنوية المجال التنموي لممشروع رمز المشروع 2014المشاريع المتأخرة التي لم يتم تنفيذها بحسب الخطة السنوية لعام 

وكالة  2015انتيى التصميم و سيتم طرح العطاء خبلل   الخدمات والبنى التحتية     - SD تجميع وترشيح مياه األمطار في  القرعة الخامسةإنشاء بركة 
 PWA بواسطة الغوث 

  متابعة المشروع مع الجيات المانحة 
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 

عدم توفر الدعم البلزم لممشروع لطرحو لمتنفيذ بواسطة   الخدمات والبنى التحتية     - SD عمل مخطط تفصيمي لتصريف مياه األمطار في مناطق النفوذ
 استشاري.

 العمل عمى توفير الدعم البلزم 
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 

 العمل عمى توفير الدعم البلزم  .وب لممشروععدم توفر التمويل المطم  الخدمات والبنى التحتية     - WS إنشاء محطات تحمية ومعالجة آلبار المياه في المنطقة الغربية
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 

 متابعة المشروع مع الجيات المانحة   لمدراسة والتمويلUNDP تم تقديم المشروع لمة   الخدمات والبنى التحتية     – WS تأىيل الخزان الشرقي الخاص بمنطقة مخيم جباليا.
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 

بواسطة  2015انتيى التصميم وسيتم طرح العطاء خبلل   الخدمات والبنى التحتية     - S ذ شبكات صرف صحي غرب مدينة جباليامشروع تنفي
PWA 

  متابعة المشروع مع الجيات المانحة 
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 

 إعادة طرح المشروع  في غزة لم تتوفر األجيزة المطموبة تم طرح المشروع ولكن  الخدمات والبنى التحتية     - G توريد أجيزة مساحة لقسم المساحة
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 

بسبب الحرب  تم طرح المشروع ولكن تم ايقاف المنحة  الخدمات والبنى التحتية     - E مشروع تنفيذ شبكات إنارة في شوارع متفرقة
 والحصار

  متابعة المشروع مع الجيات المانحة 
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 

 متابعة المشروع مع الجيات المانحة   2015تم توقيع العقد مع المقاول وسيبدأ التنفيذ في   الخدمات والبنى التحتية     – E إنارة شارع الكرامة
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 

 2015تم توقيع العقد مع المقاول وسيبدأ التنفيذ في   الخدمات والبنى التحتية     – E إنارة شارع النصر
  متابعة المشروع مع الجيات المانحة 
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 

 بسبب الحصار 2014تم تأجيمو بسبب من   الخدمات والبنى التحتية     – R في منطقة الزرقاء والغباري متفرقةتطوير شوارع 
 العمل عمى توفير الدعم البلزم 
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 

 بسبب الحصار 2014تم تأجيمو بسبب من   الخدمات والبنى التحتية     – R نعجةتبميط شوارع في منطقة ب ر ال
 العمل عمى توفير الدعم البلزم 
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 

 التأخر في تنفيذ المشروع خبلل الصيف بسبب الحرب  لجنة االقتصاد المحمي     – EC إعداد دراسة لبلستغبلل األمثل لشاطئ بحر جباليا
 طريق لجنة داخمية انجازه عن 
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 

 التأخر في تنفيذ المشروع خبلل الصيف بسبب الحرب  لجنة االقتصاد المحمي     – EC إعداد دراسة لبلستثمار األمثل لشوارع الخدمة في شارع البحر و الصفطاوي.
 انجازه عن طريق لجنة داخمية 
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 
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 التوصيات أسباب عدم تنفيذ المشروع بحسب الخطة السنوية المجال التنموي لممشروع رمز المشروع 2014ة التي لم يتم تنفيذها بحسب الخطة السنوية لعام المشاريع المتأخر 

 ة الحكم المحميمتوقف بسبب إجراءات خاصة بوزار   لجنة البناء المؤسسي     - M تحديث اعتماد الييكمية االدارية بالمسميات الوظيفية المناسبة.
 متابعة الموضوع مع الوزارة 
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 

 عدم توفر التمويل المطموب لممشروع  لجنة البناء المؤسسي     – M إنشاء أرشيف الكتروني لجميع أقسام البمدية
 العمل عمى توفير الدعم البلزم 
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 

 مرتبط بييكمية البمدية  لجنة البناء المؤسسي     – REL إعادة ىيكمة قسم العبلقات العامة.
 متابعة الييكمية مع الوزارة 
 2015عام و ضمن خطة ترحيم 

 عدم توفر التمويل المطموب لممشروع  لجنة الثقافة والرياضة     – C مركز ثقافي جباليا النزلة ) مقابل الرعاية (استكمال 
 العمل عمى توفير الدعم البلزم 
 2015عام خطة  و ضمنترحيم 

 مرتبط بانتياء العمل في استكمال المخططات التفصيمية  مجال التخطيط والتنظيم     - P مشروع تحديث المخطط الييكمي الحالي لمنفوذ
 .التأكيد عمى انجاز المطموب 
  2015عام استكمالو ضمن خطة 

 عدم توفر التمويل المطموب لممشروع  ممجال التخطيط والتنظي     – GIS مشروع ترقيم وتسمية المباني والشوارع
 العمل عمى توفير الدعم البلزم 
 2016عام و ضمن خطة ترحيم 

 عدم توفر التمويل المطموب لممشروع  البي ة والصحة العامة     - H إنشاء محطة ترحيل وفرز لمنفايات
 العمل عمى توفير الدعم البلزم 
 2016عام و ضمن خطة ترحيم 

 عدم توفر التمويل المطموب لممشروع  لجنة الثقافة والرياضة     – C ل سمارةتفعيل مركز ثقافي خمي
 العمل عمى توفير الدعم البلزم 
 2017عام و ضمن خطة ترحيم 

 بشكل مسبق 2014المشاريع التي تم تنفيذها خالل عام 

 التوصيات بشكل مسّبقأسباب تنفيذ المشروع  روعالمجال التنموي لممش رمز المشروع المشاريع المسبقة من الخطط السنوية لألعوام الالحقة

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال يوجد أي مشروع

 المشاريع المنفذة وغير موجودة في الخطة

 التوصيات بشكل مسّبقأسباب تنفيذ المشروع  المجال التنموي لممشروع رمز المشروع 2014جة في الخطة وتم تنفيذها خالل عام المشاريع الغير مدر 

ىداف اعتماد المشروع ألنو يخدم األ  توفر التمويل البلزم لممشروع خبلل العام ورغبة الممول بتنفيذه  الخدمات والبنى التحتية  مشروع تطوير شارع أبراج الكرامة
 التنموية لمبمدية

اعتماد المشروع ألنو يخدم األىداف   توفر التمويل البلزم لممشروع خبلل العام ورغبة الممول بتنفيذه  الخدمات والبنى التحتية  مشروع صيانة مبنى البمدية )قسم الجباية العامة(
 التنموية لمبمدية
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 التوصيات بشكل مسّبقأسباب تنفيذ المشروع  المجال التنموي لممشروع رمز المشروع 2014المشاريع الغير مدرجة في الخطة وتم تنفيذها خالل عام 

اعتماد المشروع ألنو يخدم األىداف   توفر التمويل البلزم لممشروع خبلل العام ورغبة الممول بتنفيذه  الخدمات والبنى التحتية  مشروع إنشاء وحفر ب ر مياه العبلوين مع خط ناقل
 مديةالتنموية لمب

اعتماد المشروع ألنو يخدم األىداف   توفر التمويل البلزم لممشروع خبلل العام ورغبة الممول بتنفيذه  الخدمات والبنى التحتية  مشروع إنشاء وحفر ب ر مياه تل الزعتر
 التنموية لمبمدية

اعتماد المشروع ألنو يخدم األىداف   مشروع خبلل العام ورغبة الممول بتنفيذهتوفر التمويل البلزم لم  الخدمات والبنى التحتية  مشروع إنشاء وحفر ب ر مياه الشفاء
 التنموية لمبمدية

اعتماد المشروع ألنو يخدم األىداف   توفر التمويل البلزم لممشروع خبلل العام ورغبة الممول بتنفيذه  الخدمات والبنى التحتية  مشروع إنشاء وحفر ب ر مياه النزلة
 التنموية لمبمدية

اعتماد المشروع ألنو يخدم األىداف   طارئ بسبب الحرب  الخدمات والبنى التحتية  مؤسسة تيكا التركية - مولدات كيرباء لزوم آبار المياه 4مشروع توريد 
 التنموية لمبمدية

اعتماد المشروع ألنو يخدم األىداف   ئ بسبب الحربطار   الخدمات والبنى التحتية  مؤسسة وقف ديانة التركية – مولدات كيرباء لزوم آبار المياه 4مشروع توريد 
 التنموية لمبمدية

اعتماد المشروع ألنو يخدم األىداف   .2013مشروع مؤجل من عام   الخدمات والبنى التحتية  مشروع تطوير شارع أبو سفيان
 التنموية لمبمدية

اعتماد المشروع ألنو يخدم األىداف   التمويل البلزم لممشروع خبلل العام ورغبة الممول بتنفيذه توفر  الخدمات والبنى التحتية  مشروع تطوير الطريق الزراعي شرق جباليا
 التنموية لمبمدية

 طارئ بسبب الحرب  الخدمات والبنى التحتية  مشروع توريد مولد ومواد لزوم صيانة شبكات المياه والصرف الصحي
  اعتماد المشروع ألنو يخدم األىداف

 التنموية لمبمدية

 تبرع من بمديات تركية  البي ة والصحة العامة  سيارات كبس النفايات 4توريد 
  اعتماد المشروع ألنو يخدم األىداف

 التنموية لمبمدية

 طارئ بسبب الحرب  الخدمات والبنى التحتية  جمعية الفبلح – آبار مياه غاطس 3مشروع حفر 
  اعتماد المشروع ألنو يخدم األىداف

 التنموية لمبمدية

 طارئ بسبب الحرب  الخدمات والبنى التحتية  جمعية سبلم – مشروع حفر ب ر مياه غاطس
  اعتماد المشروع ألنو يخدم األىداف

 التنموية لمبمدية

 حاجة البمدية الماسة لتنفيذ المشروع  البي ة والصحة العامة  تقييم أداء النفايات الصمبة في بمدية جباليا
 ىداف اعتماد المشروع ألنو يخدم األ

 التنموية لمبمدية
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 م:2015المشاريع المدرجة في الخطة لمعام  -أ 

 التكمفة  المجال التنموي لممشروع رمز المشروع اسم المشروع
 مالحظات الجهة المانحة $(1000)×

 المرحمة الثانية ؤسسة قطر الخيريةم 600 البي ة والصحة العامة     – H إنشاء مسمخ بمدي صحي ومؤىل
 استكمال االعمال وكالة الغوث       الخدمات والبنى التحتية     - SD إنشاء بركة تجميع وترشيح مياه األمطار في  القرعة الخامسة

       الخدمات والبنى التحتية     - SD إنشاء أحواض تجميع وترشيح محمية لمياه األمطار
       الخدمات والبنى التحتية     - SD ريف مياه األمطار في مناطق النفوذإنشاء شبكات لتص

       الخدمات والبنى التحتية     - WS إنشاء محطات تحمية ومعالجة آلبار المياه في المنطقة الغربية
      ةالخدمات والبنى التحتي     – WS مشروع عمل براما توعية بخصوص أزمة المياه وترشيد االستيبلك

  PWA     الخدمات والبنى التحتية     - S مشروع تنفيذ شبكات صرف صحي غرب مدينة جباليا
      الخدمات والبنى التحتية     – G توريد رافعة كيربا ية عالية الستخدامات قسم االنارة

       الخدمات والبنى التحتية     – G 1توريد كباش كاتربيمر عدد 
      الخدمات والبنى التحتية     – G 1لمنظافة نوع فولفو عدد توريد شاحنات 
       الخدمات والبنى التحتية     – G مع تمسكوب طويل JCBتوريد حفار 

       الخدمات والبنى التحتية     – G توريد مواد لزوم صيانة الطرق
      مات والبنى التحتيةالخد     – G توريد معدات لزوم أعمال الصيانة والوقاية والسبلمة

      الخدمات والبنى التحتية     - G توريد مواد لزوم إنارة الشوارع
      الخدمات والبنى التحتية     - E كم من الشوارع الداخمية. 10إنارة 

       الخدمات والبنى التحتية     - R تطوير منطقة مسجد عا شة 
       الخدمات والبنى التحتية     – R نيةمرحمة ثا –تطوير شارع ب ر النعجة 

       الخدمات والبنى التحتية     – R تطوير شارع مدرسة عثمان بن عفان
       الخدمات والبنى التحتية     – R تطوير منطقة شرق شارع السكة

       الخدمات والبنى التحتية     – R تطوير منطقة أرض عجور
       الخدمات والبنى التحتية     – R تل الزعتر تطوير شوارع متفرقة في

       الخدمات والبنى التحتية     – R تطوير شوارع متفرقة في منطقة الفاخورة
       الخدمات والبنى التحتية     – R تطوير منطقة خمف

       الخدمات والبنى التحتية     – R تطوير منطقة حي السبلم و شارع الزاوية
       الخدمات والبنى التحتية     - R ير شارع صالح دردونةتطو 

       الخدمات والبنى التحتية     – R تطوير شارع احمد فكري 
       الخدمات والبنى التحتية     – R تطوير شوارع فرعية في منطقة سرداح 
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 التكمفة  المجال التنموي لممشروع رمز المشروع اسم المشروع
 مالحظات لجهة المانحةا $(1000)×

       الخدمات والبنى التحتية     – R تطوير شارع ليالينا
       الخدمات والبنى التحتية     – R تطوير شارع مدرسة ذات الصواري
       الخدمات والبنى التحتية     – R تطوير شارع مدرسة دار األرقم.

       الخدمات والبنى التحتية     – R .ة إلى المستشفى اإلندونيسيتبميط منطقة إسكان أبو حصيرة والشوارع المؤدي
       البيئت والصحت العبمت     - H إنشاء محطة ترحيل 

رشاد صحي وبي ي       البيئت والصحت العبمت     - H مشروع توعية وا 
     خطيط والتنظيمالت     - P استكمال المخططات التفصيمية لمناطق النفوذ تراعي المرافق العامة

      التخطيط والتنظيم     - GIS طرق ( –بنية تحتية  –) مباني  GISمشروع تحديث قاعدة البيانات الخاصة بة 
 استكمال    التخطيط والتنظيم     - P مشروع تحديث المخطط الييكمي الحالي لمنفوذ

 استكمال    االمن وادارة الكوارث     – EM إعداد خطة إلدارة األزمات بالتعاون مع الجيات المختصة
 استكمال    البنبء المؤسسي     – M إنشاء دليل اجراءات مطبوع خاص بالبمدية
      البنبء المؤسسي     – M إنشاء أرشيف الكتروني لجميع أقسام البمدية

 استكمال      البنبء المؤسسي     – REL إنشاء موقع الكتروني حديث.
 استكمال       البنبء المؤسسي     – REL ة قسم العبلقات العامة.إعادة ىيكم

 استكمال    البنبء المؤسسي     – REL إصدار نشرات ومجبلت دورية عن البمدية
 م:2014المشاريع المرحمة من خطة عام  -ب 

 التكمفة  المجال التنموي لممشروع رمز المشروع اسم المشروع
 اتمالحظ الجهة المانحة $(1000)×

      الخدمات والبنى التحتية     - SD عمل مخطط تفصيمي لتصريف مياه األمطار في مناطق النفوذ
       الخدمات والبنى التحتية     - WS إنشاء محطات تحمية ومعالجة آلبار المياه في المنطقة الغربية

      لبنى التحتيةالخدمات وا     – WS تأىيل الخزان الشرقي الخاص بمنطقة مخيم جباليا.
       الخدمات والبنى التحتية     - S مشروع تنفيذ شبكات صرف صحي غرب مدينة جباليا

      الخدمات والبنى التحتية     - G توريد أجيزة مساحة لقسم المساحة
      الخدمات والبنى التحتية     - E مشروع تنفيذ شبكات إنارة في شوارع متفرقة

   14167 الخدمات والبنى التحتية     – E والنصر الكرامةإنارة شارع 
       الخدمات والبنى التحتية     – R في منطقة الزرقاء والغباري متفرقةتطوير شوارع 

       الخدمات والبنى التحتية     – R تبميط شوارع في منطقة ب ر النعجة
     لجنة االقتصاد المحمي     – EC إعداد دراسة لبلستغبلل األمثل لشاطئ بحر جباليا
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     لجنة االقتصاد المحمي     – EC إعداد دراسة لبلستثمار األمثل لشوارع الخدمة في شارع البحر و الصفطاوي.
     لجنة البناء المؤسسي     - M تحديث اعتماد الييكمية االدارية بالمسميات الوظيفية المناسبة.

      لجنة البناء المؤسسي     – M أقسام البمدية إنشاء أرشيف الكتروني لجميع
       لجنة الثقافة والرياضة     – C مركز ثقافي جباليا النزلة ) مقابل الرعاية (استكمال 

     مجال التخطيط والتنظيم     - P مشروع تحديث المخطط الييكمي الحالي لمنفوذ
 :م2015الغير مدرجة ضمن مشاريع عام المشاريع  -ج 

 التكمفة  المجال التنموي لممشروع رمز المشروع اسم المشروع
 مالحظات الجهة المانحة $(1000)×

  البنك اإلسبلمي لمتنمية 790 الخدمات والبنى التحتية  مشروع تطوير شارع طارق بن زياد
  AKSIمؤسسة      الخدمات والبنى التحتية  مشروع إنشاء وحفر ب ر مياه الغباري

  مؤسسة قطر الخيرية 600 الخدمات والبنى التحتية  محادر( –اليوابر  –ير محطات الصرف الصحي )أبو راشد مشروع تطو 
  وكالة الغوث 14000 الخدمات والبنى التحتية  مشروع تطوير شارع ب ر النعجة الشمالي

  سسة جايكا اليابانيةمؤ  140.44 الخدمات والبنى التحتية  مشروع إعادة تأىيل شبكة مياه الياسين والرضوان
قراض البمديات 60 الخدمات والبنى التحتية  إعادة تأىيل مضخة صرف صحي المسمخ شرق جباليا   صندوق تطوير وا 

  - 50 الخدمات والبنى التحتية  إعادة تأىيل شبكة صرف صحي منطقة نسيبة بنت كعب
  متبرع 14.5 الخدمات والبنى التحتية  مشروع حفر ب ر مياه غاطس

  وكالة الغوث 24000 الخدمات والبنى التحتية  مشروع تطوير محطة صرف صحي محادر مع خط ضغط جديد لممحطة
  وكالة الغوث       الخدمات والبنى التحتية  منطقة محادر شرق جباليا البمدإنشاء بركة تجميع وترشيح مياه األمطار في  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 بمدية جباليا النزلة

 
 ملدينة جباليا النزلة التنووية االسرتاتيجيةاخلطة 

 م(2014-2017)
 
 

 "لقاء البيت املفتوح"تقرير 
 
 
 

 إعداد/
 فريق التخطيط التنموي االستراتيجي 
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 مقدمة:
وحرصةًا عمةى المشةاركة المجتمعيةة الفعالةة تةم  بمدية جباليا النزلةلالتنموية  االستراتيجيةالخطة تحديث فعاليات استكمااًل ل

مةةن أجةةل اطةةبلع المجتمةةع المحمةةي عمةةى نتةةا ا تقيةةيم ومتابعةةة وتحةةديث " وذلةةك لقتتاء البيتتت المفتتتوح"لقةةاء مجتمعةةي عقةةد 
 بتنفيذ الخطة التي تم االتفاق إلييا بمشاركتيم.رأي الجميور بما يتعمق ع لالخطة االستراتيجية وكذلك االستما

االسةتراتيجي  التنمةوي التخطةيط فقةًا لةدليلمن قبةل فريةق التخطةيط التنمةوي االسةتراتيجي فةي البمديةة و  مقاءلوقد تم اإلعداد 
 وكتيب األدوات. الفمسطينية والبمدات لممدن

 بيانات الورشة األساسية:
 السبت اليوم:

 م10/01/2015 اريخ:الت

 صالة الطيب المكان:

 المدعوين:

 أعضاء المجمس البمدير يس البمدية و  .1
 أعضاء فريق التخطيط االستراتيجي .2
 أعضاء لجنة البناء المؤسسي .3
 مدراء الدوا ر ورؤساء األقسام في البمدية. .4
 أعضاء لجان العمل التخصصي. .5
 .أعضاء لجنةة ممثةمي أصحةاب العةبلقةةعدد من  .6
 ء لجان األحياء.أعضا .7

الجدول المقترح 
 لمورشة:

 10:30 – 10:00 تسجيل واستقبال
 11:00 – 10:30 الترحيب واالفتتاح

 11:20 – 11:00 آليات المتابعة والتقييم والتحديثعرض 
 11:40 – 11:20 المتابعة والتقييم والتحديثمية عرض مخرجات عم

  12:30 – 11:40 نقاش وتوصيات

التجهيزات 
 المطموبة

 قاعة اجتماعات مجيزة. .1
 .LCDمع جياز عرض  جياز كمبيوتر ) الب توب ( .2
 مع أقبلم. A4ورق  .3
 كاميرا لمتوثيق. .4

 
 
 



 

24 

 

 مجريات المقاء:
 صباحًا. 10:30حتى الساعة  10:00ة ستقبال الحضور والتوقيع في كشوف الحضور من الساعتم ا 
  بالحضور وأوضح باختصار اليدف افتتح األستاذ سعدي الدبور الورشة بالترحيب  10:30في تمام الساعة

 من الورشة.
 شدد فييا عمى أىمية بالترحيب بالحضور في كممة مختصرة  الميندس يوسف خمة قام مدير عام البمدية

التخطيط وأىمية مشاركة المجتمع المحمي في رسم السياسات والخطط البمدية من أجل النيوض بالمدينة 
 وتحسين في الخدمات.

 بعرض آلية إجراء عممية التقييم والمتابعة والتحديث وفق دليل عبد اهلل سمارة قام الميندس  :األول العرض
 االجراءات وكتيب األدوات والمعتمد من صندوق البمديات.

 بعرض ألىم النتا ا التي تم التوصل إلييا ومخرجات عممية  شحادةقام الميندس أحمد  :الثاني العرض
 .المتابعة والتقييم والتحديث

  :كممة مختصرة عن عممية التخطيط  بإلقاءالميندس أحمد دردونة  قامكممة فريق التخطيط االستراتيجي
وأسباب عدم تنفيد جميع المشاريع التي تم اقرارىا وكذلك أىم المشاريع واألىداف التي سيتم التركيز عمييا في 

 العام الجديد.
 والتوصيات: النقاش
 لجنة حي عباد الرحمن( األستاذ/ أبو خالد الغمبان )عضو: 
o  ولماذا ال يتم اشراكيم في االجتماعات الخاصة بذلك؟ ؟في ىذه المرحمةما ىو دور لجان األحياء 
 :)األستاذ أحمد الكرد )رئيس لجان األحياء 
o  زيع مذكرة عمى لجان األحياء يوضح ىذه المشاريع ؟بخصوص مشاريع تعبيد الشوارع لماذا ال يتم تو 
 )السيد/ أبو أحمد عودة )عضو لجنة حي الصفطاوي 
o  وىل ما زال عمى قا مة أولويات البمدية؟موضوع بركة الصفطاوي وصل أين 
 :)األستاذ/ رسمي اليازوري )عضو لجنة حي الكرامة 
o ن مشاريع الخطة التي تم تأجيميا؟ خاصة شبكات المياه وشارع ما ىو وضع حي الكرامة والمنطقة الغربية م

 طارق بن زياد؟
 المهندس/ خميل مطر 
o يا من خبلل الخطة االستراتيجية؟ أين وصل موضوع ىل تم انجاز الدراسات السكانية التي تم االتفاق عمي

 ة؟ ولماذا ال يتم اقرار توسعة الشوارع؟استكمال المخططات التفصيمي
  األستاذ/ باسل أبو القمصان )نائب رئيس البمدية(:رد 
o  اطبلع أعضاء المجمس البمدي واشراكيم في جميع الخطوات.تم 
o .الخطة موجودة ومنشورة عمى موقع البمدية وموضح فييا جميع المشاريع 
o .يوجد بعض المشاريع التي تم اقرارىا وتأجيميا من قبل المانح 
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o  2015سوف يتم عمل الدراسات السكانية حسب الخطة خبلل عام. 
o  2015سيتم طرح العطاء خبلل عام بركة الصفطاوي اآلن بمرحمة التصميم النيا ية و. 
 :)السيد/ حماد السماعنة )لجنة حي السالم 
o  لماذا لم يتم االنتياء من  متى ستنتيي البمدية من فتح شارع المخطة؟ما ىو تصور البمدية لمضخة المسمخ؟

 المكب العشوا ي شرق جباليا؟
 :)السيد/ ياسر شهاب )رئيس لجنة حي القصاصيب 
o  ة؟أين وصل مشروع حي القصاصيب؟ ولما يتم تأجيمو في كل مر 
 لبرش )رئيس لجنة حي بئر النعجة(:األستاذ/ عدلي ا 
o إلى متى ستستمر مشكمة تجمع المياه أمام مضخة اليوابر؟ وأين وصل موضوع شارع ب ر النعجة الر يسي؟ 
 :)األستاذ/ مصطفى رجب الحاج عمي )لجنة حي الغباري 
o تكمال شارع أبو سفيان حتى نيايتو لربط المنطقة مع حي الشيخ رضوان بغزة؟لماذا لم يتم اس 
 :األستاذة/ رتيبة حماد 
o جابي خاصة في ىذه الظروف الصعبة.نسبة ما تحقق من الخطة كبير ومؤشر اي 
 :الدكتور/ محمد الكحموت 
o عمى أطراف المدينة. اريعفي المش شكر لمبمدية عمى دورىا وخدماتيا في ىذه الظروف مع ضرورة التركيز 
o  يجب أن تكون العبلقة بين البمدية والمواطن عبلقة حقوق وواجبات متبادلة وعمى المواطن القيام بواجبو

 أيضًا.
 :)السيد/ رجب خضر )لجنة حي السالم 
o اطنين خاصة في أيام الحرب.البمدية عمى دورىا في خدمة المو  نشكر 
o أين وصل موضوع شارع الزاوية؟ 
 :)رد المهندس/ أحمد دردونة )رئيس فريق التخطيط االستراتيجي 
o .ىناك مشروع لتطوير مضخة المسمخ بشكل كامل 
o  مشروع حي القصاصيب عمى أولويات البمدية ولكن مرىون بتوفر التمويل وقد تم تقديمو ألكثر من جية

 مانحة.
o .تم تنفيذ شارع أبو سفيان حتى نياية النفوذ 
o بمجرد تنفيذ مشروع بركة الصفطاوي. ستنتيي مشكمة تجمع المياه أمام مضخة اليوابر 
o .بالنسبة لشارع ب ر النعجة الر يسي ىناك لجنة تتابع الموضوع 
o ويات البمدية وفي المشاريع القريبة لمتنفيذ.شارع الزاوية موجود ضمن أول 
  األستاذ/ باسل أبو القمصان )نائب رئيس البمدية(:رد 
o  وقد حققنا تقدم في ىذا المجال.سنتابع موضوع المكبات العشوا ية 
o .ىناك عمل جاد في موضوع التعديات وفتح الشوارع 
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