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�إعداد
جلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي يف ع ّتيل

"متت طباعة هذه الوثيقة بدعم من ال�شعب الأمريكي ومن خالل الوكالة االمريكية للتنمية الدولية (� )USAIDضمن برنامج
اال�صالح الدميقراطي املحلي "توا�صل" واملنفذ من قبل م�ؤ�س�سة  CHFالدولية .هذه الوثيقة ال تعرب عن وجهة نظر الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية �أو احلكومة الأمريكية �أو م�ؤ�س�سة  CHFالدولية ،وهي من م�س�ؤولية الهيئة املحلية".
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التعريفات وامل�صطلحات
الرقم

امل�صطلح

التعريف

1

الإطار التنموي اال�سرتاتيجي

املنهجية العامة التي تر�سم مالمح/اجتاهات اخلطط التنموية اال�سرتاتيجية للمجتمع ب�شكل متكامل
ومرتابط.

2

م�سح املجتمع املحلي

جمع وت�صنيف املعلومات وامل�ؤ�شرات التنموية التي تخ�ص املجتمعات املحلية يف جميع النواحي.

3

الر�ؤية التنموية

4

الأهداف اال�سرتاتيجية
الرئي�سية

5

اخلطة املتكاملة للتنمية
املجتمعية

6

خطط اال�ستثمار

7

اجلهات املعن ّية

8

جلنة اجلهات املعنية

9

الق�ضايا التنموية

10

حتليل الق�ضايا التنموية

11

حتليل الأهداف اال�سرتاتيجية

12

ال�سياق الإقليمي

13

جلنة الإطار التنموي
اال�سرتاتيجي

14

اللجان الفنية

15

فريق اخلرباء

16

الباحثون

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

مت �إعداد الإطار التنموي اال�ســرتاتيجي لعتيل من خالل برنامج الإ�صالح الدميقراطي املحلي “توا�صل” لتطوير املجتمعــات
املحلية الفل�سـطينية ،وبتمويل من الوكـالة الأمريكـية للتنمية الدولية  USAIDوتنفيذ م�ؤ�سـ�سة الـ  CHFالدولية بالت�شاور والتن�سيق
مع وزارة احلكم املحلي ،وقد قدمت �شركة النخبة لال�ست�شارات الإدارية الدعم الفني وامل�ساعدة اال�ست�شارية للجان العمل خالل
مراحل �إعداد الإطار التنموي اال�سرتاتيجي كافة.
اعتمد العمل يف �إعداد الإطار التنموي لعتيل على تفعيل مبد�أ امل�شاركة املجتمعية الفاعلة من املواطنني والهيئات املح ّلية ومن
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف البلد .وقد مت هذا اجلهد ا�ستناد ًا �إىل منهجية التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي التي مت تطويرها من
قبل �شركة النخبة لال�ست�شارات الإدارية �ضمن م�شروع تطوير الإطار التنموي اال�سرتاتيجي وفق ًا ل�سيا�سة وزارة احلكم املحلي.
وتق ّدم هذه الوثيقة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي لبلدة عتيل لل�ست ع�شرة �سنة القادمة ،فهي تطرح ّ
ملخ�ص ًا حتليلي ًا لواقع عتيل،
تبي الق�ضايا التنموية التي مت حتديدها وحتليلها ،والأهداف
كما تعر�ض الر�ؤية التنموية امل�شرتكة التي مت االتفاق عليها ،ومن ثم نّ
اال�سرتاتيجية العامة التي تعمل على حتقيق الر�ؤية التنموية للبلدة ،وكذلك الأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية التي مت ا�شتقاقها
وفق ًا ملنهجية حتديد الأولويات.
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كلمة البلدية
يقوم التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي على مبد�أ ال�شمولية ،وعلى منهجية مبنية على �إ�شراك كافة قطاعات املجتمع املحلي
وامل�ؤ�س�سات الأهلية احلكومية واخلرباء والفنيني املتخ�ص�صني يف املجاالت التنموية ال�صحية والتعليمية وال�صناعية والزراعية
والبنية التحتية ،وغريها ،بقيادة الهيئة املحلية لأهـمية دورها يف قيادة العمل املحلي نحو التنمية امل�ستدامة وبناء امل�ستقبل الذي
يطمح �إليه املجتمع املحلي.
وت�أتي هذه الوثيقة لت�ضع �أُطر العمل التنموي امل�ستقبلي لعتيل لل�ستة ع�شر ( )16عام ًا القادمة ،وقد جاءت هذه الوثيقة كنتاج
جلهد د�ؤوب مبني على م�شاركة جمتمعية عري�ضة من �أبناء عتيل ،والذين قاموا بدرا�سة واقع بلدتهم من كافة النواحي ،وحددوا
م�شاكلهم وق�ضاياهم التنموية وو�ضعوا ر�ؤيتهم امل�ستقبلية التي تعك�س ما يطمح �أهل عتيل يف ر�ؤية بلدتهم عليه بعد  16ع�شر عام ًا
�ضمن املوارد املتاحة .
لذا ن�أمل �أن ت�ش ّكل هذه اخلطة ذات ال�شرعية من املجتمع املحلي املرجعية والعنوان للحكومة واملانحني واملجتمع املحلي يف حتديد
جماالت العمل التنموي وجماالت الدعم خالل فرتة تنفيذها.
ويف �إطار هذا اجلهد ال بد �أن ن�شكر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،وم�ؤ�س�سة الـ  CHFالدولية على ما بذلوا من جهد وعمل
على �إمتام هذا امل�شروع ،وكذلك ن�شكر جميع �أفراد املجتمع املحلي وموظفي الهيئة املحلية الذين �شاركوا يف اجناز هذا امل�شروع.

هدف الوثيقة

تهدف هذه الوثيقة �إىل عر�ض الإطار التنموي اال�سرتاتيجي الذي يحدد جماالت العمل التنموي لالنتقال من الو�ضع احلايل و�صو ًال
�إىل الو�ضع امل�أمول والذي متثله الر�ؤية التنموية املجتمعية امل�شرتكة للبلدة لل�ستة ع�شر ( )16عام ًا القادمة .ويحدد الإطار التنموي
واملوحد من �أبناء البلد لتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية ذات الأولوية والتي يتم جت�سيدها من
اال�سرتاتيجي �أ�س�س العمل امل�شرتك ّ
خالل خطط تنموية ا�سرتاتيجية متعاقبة تغطي فرتات زمنية مدتها �أربع �سنوات والتي ت�ساهم  -يف حال حتقيقها  -يف نقل البلدة
خطوات نحو واقع �أف�ضل حتى الو�صول �إىل حتقيق الر�ؤية التنموية امل�ستقبلية للبلد.

منهجية العمل
اتّبع يف تنفيذ منهجية �إعداد الإطار التنموي اال�سرتاتيجي املراحل والأدوات والآليات الواردة يف دليل التخطيط التنموي
اال�سرتاتيجي الذي اعتمدته وزارة احلكم املح ّلي ،وقد مت يف بداية العمل اال�ستعانة بدعم ف ّني من جهة ا�ست�شارية حم ّلية ،حيث
مت عمل لقاء جمتمعي مع �أهايل البلدة وم�ؤ�س�ساتها للتعريف بامل�شروع و�أهدافه وخمرجاته وقد انبثق عن هذا اللقاء ت�شكيل جلنة
اجلهات املعنية وجلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي للبلدة.
كما مت من خالل فريق الباحثني �إعداد م�سح للمجتمع املح ّلي من خالل جمع املعلومات والبيانات عن كافة املحاور واجلوانب
التنموية يف عتيل والتي عك�ست واقع البلدة ،وحددت موارد و�إمكانات املجتمع املختلفة ،وقد رافق هذا العمل عقد ور�ش عمل
تدريبية لتدريب �أع�ضاء ومن�سقي اللجان على املنهجية والأدوات امل�ستخدمة ،وتعريف وتو�ضيح الأدوار املختلفة ،وقد مت يف عتيل
حتديد جمموعة من املحـ ـ ــاور التنموية وه ــي )1 :ال ــبنية الت ــحتية  )2ال�صحة )3 ،التعليم والثقافة )4 .االقت�صاد )5 ،الريا�ضة
وال�شباب )6 ،املر�أة والطفل .وقد مت ت�شكيل جمموعة من اللجان املتخ�ص�صة بح�سب املحاور التنموية التي مت حتديدها حيث
قامت هذه اللجان بت�شخي�ص الو�ضع القائم و�إجراء التحليل اال�سرتاتيجي لكل حمور تنموي وحتديد نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص
والتهديدات يف املحور ،كما مت حتديد وحتليل اجلهات املعنية وحتديد ت�أثريها وطرق �إ�شراكها يف العملية التنموية .وبناء على ذلك
مت �إعداد درا�سة ت�شخي�صية تف�صيلية جلميع املحاور التنموية يف البلدة ،ا�ستناد ًا �إىل خمرجات عملية التحليل اال�سرتاتيجي التي
قامت بها اللجان املتخ�ص�صة ،و�إىل البيانات الإح�صائية والتقارير الر�سمية.
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بعد ذلك مت  -من خالل ور�شة عمل جمعت جلنة اجلهات املعنية وجلنة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي  -و�ضع الر�ؤية التنموية
امل�شرتكة للبلدة ،والتي اعتمد يف و�ضعها على املنطلقات واملق ّومات املح ّلية للبلدة مع الأخذ بعني االعتبار ال�سياق الإقليمي والوطني
وتطلعات �أهايل عتيل وطموحهم يف م�ستقبل �أف�ضل لبلدتهم.
بعد حتديد الر�ؤية التنموية امل�شرتكة لعتيل ،مت  -من خالل ور�ش عمل وجل�سات ع�صف ذهني �ضمت جلنة الإطار التنموي
اال�سرتاتيجي واللجان الفنية  -حتديد وحتليل الق�ضايا التنموية يف كل حمور من املحاور التنموية وحتديد �أ�سباب وجذور هذه
الق�ضايا وت�أثريها .وانطالق ًا من الق�ضايا التنموية والر�ؤية التنموية لعتيل مت حتديد الأهداف اال�سرتاتيجية العامة التي ت�ش ّكل
�إطار العمل التنموي لتحقيق ر�ؤية البلدة لل�ستة ع�شر ( )16عام ًا القادمة .كما مت حتديد جماالت العمل التنموي واملخرجات
الرئي�سية التي �سيتم العمل على حتقيقها خالل الفرتة التي يغطيها الإطار التنموي اال�سرتاتيجي.
وحيث �إن امل�صادر والإمكانيات املتاحة للبلدة تظل حمدودة مقابل االحتياجات التنموية احلالية وامل�ستقبلية فقد مت حتديد �أولويات
العمل التنموي والأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية با�ستخدام �آلية تقييم مت ت�صميمها لهذا الغر�ض حيث راعت الآلية العديد من
املعايري املهمة يف حتديد الأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية التي �ست�ش ّكل �أولويات العمل التنموي يف ال�سنوات الأربع القادمة .ومن
هذه املعايري التي ت�ضمنتها �أداة التقييم :الدرجة التي يتقاطع فيها حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي مع �أكرث من قطاع تنموي ،وكذلك
درجة توافق هذا الهدف مع الر�ؤية التنموية التي مت و�ضعها للبلدة ،والدرجة التي يعتمد فيها العمل على حتقيق الهدف على
ال�شراكة بني القطاعات املختلفة من عام وخا�ص و�أهلي ،وغري ذلك من املعايري.
ت�ستخدم هذه الأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية الناجتة يف بناء �أول خطة ا�سرتاتيجية تنموية متكاملة لعتيل مدتها �أربع �سنوات
تت�ض ّمن املبادرات التطويرية وم�ؤ�شرات الأداء الالزمة ملتابعة التنفيذ .وتنبثق عن هذه اخلطط التنموية لأربع �سنوات خطط
ا�ستثمارية يف املجاالت التنموية الرئي�سية التي مت حتديدها ،وبحيث تقوم م�ؤ�س�سات املجتمع ،كل ح�سب اخت�صا�صه ،جمتمعة �أو
منفردة ب�إعداد هذه اخلطط اال�ستثمارية ملدة �سنة �إىل �سنتني لكل خطة.
�إطار تنموي ا�سرتاتيجي

خطط متكاملة للتنمية املجتمعية

خطط ا�سرتاتيجية

(� 16سنة)

(� 4سنوات)

(�سنة � -سنتني)

وكما ذكر �سابقا ف�إن تنفيذ اخلطة املتكاملة للتنمية املجتمعية يتط ّلب ترجمة املبادرات التنموية الواردة فيها �إىل م�شاريع حمددة
تقوم م�ؤ�س�سات املجتمع بتبنيها وت�ضمينها يف خطط ا�ستثمار ق�صرية املدى ترتاوح مدتها من �سنة �إىل �سنتني ،ويتم تنفيذها من
خالل �إطار وا�ضح لل�شراكة يح ّدد الأدوار وامل�س�ؤوليات و�آليات املتابعة والتقييم.
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ملحة عن عتيل
تقع عتيل يف اجلهة ال�شمالية من مدينة طولكرم ،وتبعد عنها حوايل  12كيلو مرت ًا ،وهي تتو�سط قرى ال�شعراوية .وتعترب حلقة
الو�صل بني القرى ومدينة طولكرم ،ويحدها من ال�شرق بلدة عالر ،ومن ال�شمال باقة ال�شرقية ،ومن الغرب اخلط الأخ�ضر وبلدة
زيتا ،ومن اجلنوب بلدة دير الغ�صون ،من �أ�شهر اجلبال املحيطة بها :جبل نبهان ،وجبل العابورة ،وجبل الأ�سد ،وجبل �شحادة.
وترتفع عتيل حوايل  200-100مرت عن �سطح البحر وتبلغ م�ساحة �أرا�ضيها ( )13,000دومن تتوزع بني املناطق ال�سهلية املروية
 2,600دومن ،واملناطق اجلبلية غري املروية  3,500دومن من جممل م�ساحة �أرا�ضيها ،وتبلغ م�ساحة البلدة ح�سب املخطط الهيكلي
 5,270دومن ًا ،ويبلغ عدد �سكان عتيل املقيمني يف البلدة  9,130ن�سمة بنا ًء على بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني يف
عام .2007
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الر�ؤية التنموية لعتيل

انطالق ًا من ت�شخي�ص واقع عتيل ،والذي ق ّدم املنطلقات واملق ّومات واملح ّددات املح ّلية يف البلدة مع الأخذ بعني االعتبار ال�سياق
الإقليمي والوطني وتطلعات �أهل البلدة وطموحهم يف م�ستقبل �أف�ضل لبلدتهم ،متت �صياغة الر�ؤية التنموية مب�شاركة وا�سعة من
ممثلي امل�ؤ�س�سات واجلمعيات واللجان املختلفة ،ومن خالل �سل�سلة من ور�شات العمل .وفيما يلي الر�ؤية التنموية امل�شرتكة لعتيل:
عتيل مركز لل�شعراوية ،ذات بيئة خ�ضراء �آمنة ،حمافظة على الن�سيج االجتماعي واملوروث الرتاثي� ،صرح علمي وثقايف
�شامخ ،ومركز جتاري متميز ،للمر�أة فيها دور قيادي وريادي ،تعنى بكبار ال�سن ،وتلبي طموح ال�شباب وتهتم بالطفولة،
وحتظى ب�إدارة ر�شيدة.
نطمح �أن تكون عتيل  -بحكم موقعها يف و�سط ال�شعراوية وعلى ال�شارع الرئي�سي الذي يربط بلدات وقرى ال�شعراوية -
مركز ًا لهذه املنطقة ،تقدم جميع اخلدمات لأفراد املجتمع املحلي و�إىل �أبناء البلدات والقرى املجاورة ،وتو ّفر مركز ًا
جتاري ًا جاذب ًا معتمدين يف ذلك على املوقع املميز للبلدة يف منطقة ال�شعراوية.
كما نطمح �إىل جعل بلدتنا خالية من جميع �أ�شكال التلوث ،تو ّفر البيئة ال�صحية ،وتكرث فيها املناطق اخل�ضراء ،هادئة،
ي�شعر فيها املواطنون بالأمن وهناء العي�ش ،مع احلفاظ على عالقات اجتماعية وثيقة بني �أفراد املجتمعُ ،يحرتم فينا
ال�صغري والكبري ،ونهتم بكبار ال�سن ،ون�ستمد منهم اخلربة ،والن�صيحة واحلنكة ،ينعم الآباء والأجداد بحياة كرمية،
نحافظ على العادات والتقاليد اجل ّيدة ،ونن�أ عن التع�صب القبلي ،نحافظ على الرتاث ونعمل على �إحيائه.
نتط ّلع �أن تكون عتيل �صرح ًا يق ّدم التعليم اجلامعي لأبنائها و�أبناء املنطقة من خالل توفري امل�ؤ�س�سات اجلامعية
والثقافية ،ت�أخذ املر�أة فيها دور ًا فاع ًال وقيادي ًا يف احلياة املجتمعية ويف امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية ،وت�شارك
يف اتخاذ القرارات وامل�ساهـمة يف بناء املجتمع� .إ�ضافة �إىل تعزيز دور ال�شباب من خالل توفري ما يلبي احتياجاتهم
العلمية والثقافية والريا�ضية ،وتنمية مواهبهم ،واهتماماتهم .وحيث �إن �أطفال اليوم هم رجال امل�ستقبل فتفرد الر�ؤية
لهم �شطر ًا لت�ؤ ّكد اهتمام �أهل البلدة بتقدمي الرعاية املنا�سبة لهم ،من خالل تعزيز دور امل�ؤ�س�سات التي تعنى بهم،
وتوفري املرافق املنا�سبة من حدائق ومكتبات ،وغريها ،وذلك للو�صول �إىل جيل خالق ،قادر على احلوار واملناق�شة ،بعيد
عن اخل�ضوع والهوان.
�إن حتقيق هذه الر�ؤية ال يتم دون االرتقاء ب�إدارتنا يف كافة املجاالت العلمية والثقافية واالجتماعية ،لتكون قادرة على
التخطيط ال�سليم للم�ستقبل ،و�أن نبتعد عن النظرة الفئوية ،واحلزبية ،والعائلية ،يف التعامل ،ونعمل من �أجل التنمية
امل�ستدامة.
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حتليل املحاور التنموية

مت يف املراحل الأوىل من �إعداد الإطار التنموي اال�سرتاتيجي لعتيل� ،إجراء م�سح املجتمع املح ّلي من خالل جمع املعلومات والبيانات
عن كافة املحاور واجلوانب التنموية يف عتيل ،والتي عك�ست واقع البلدة وتع َرفت على مواردها و�إمكاناتها املختلفة ،كما مت حتديد
جمموعة من املحاور التنموية وت�شخي�ص الو�ضع القائم من خالل التحليل اال�سرتاتيجي لكل حمور تنموي وحتديد نقاط القوة
وال�ضعف والفر�ص والتهديدات .وبنا ًء على ذلك مت �إعداد درا�سة ت�شخي�صية تف�صيلية جلميع املحاور التنموية يف البلدة ،ا�ستناد ًا
�إىل خمرجات عملية التحليل اال�سرتاتيجي التي قامت بها اللجان املتخ�ص�صة ،و�إىل البيانات الإح�صائية والتقارير الر�سمية.
وفيما يلي ّ
ملخ�ص لت�شخي�ص واقع املجتمع املحلي وذلك ح�سب تقرير ت�شخي�ص واقع املجتمع املح ّلي الذي مت �إعداده بوا�سطة جلنة
الإطار التنموي اال�سرتاتيجية يف املراحل الأوىل للعمل( .ملحق رقم .)1

البنية التحتية والتخطيط والتنظيم

بلغ عدد �سكان عتيل  9,130ن�سمة يف عام ( 2007بح�سب بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء) ،ويقدر عدد ال�سكان حالي ًا بحوايل
 9,919ن�سمة .وبنا ًء على معدَ ل النمو ال�سكاين يف ال�ضفة الغربية ( ،)% 2.8مت تقدير �أعداد ال�سكان املتوق ّعة يف البلدة يف ال�سنوات
( 2014و 2018و 2022و )2026حيث بلغت هذه التقديرات 11,077 :ن�سمة 12,371 ،ن�سمة 13,816 ،ن�سمة 15,429 ،ن�سمة على
التوايل .ومتثل ن�سبة الذين تزيد �أعمارهم عن � 15سنة وتقل عن � 65سنة الن�سبة الغالبة يف بلدة عتيل حيث ي�ش ّكلون  % 58.7من
عدد ال�سكان� ،أما ن�سبة الذين تقل �أعمارهم عن � 15سنة فبلغت  ،% 37بينما الن�سبة الباقية وهي  % 4.3فهي ملن تزيد �أعمارهم
عن  65عام ًا.
أرا�ض زراعية غري مروية،
أرا�ض زراعية مروية ،و  3500دومن � ٍ
تبلغ م�ساحة الأرا�ضي يف عتيل  13000دومن ،منها  2,600دومن � ٍ
وت�صل م�ساحة الأرا�ضي ال�سكنية املبنية  1,935دومن ًا ،بينما تبلغ م�ساحة املخطط الهيكلي  5,270دومن ًا ،ومع ذلك تعاين عتيل
من قلة الأرا�ضي املخ�ص�صة للأغرا�ض ال�صناعية والتجارية ،وكذلك انت�شار البناء الع�شوائي وعدم االلتزام باملخطط الهيكلي،
يبلغ طول الطرق الرئي�سية التي تربط البلدة بالبلدات املحيطة  5.5كم ،وطول الطرق الداخلية حوايل  24كم .ولكن تفتقر هذه
الطرق للأر�صفة والت�شجري والتنظيم املروري املنا�سب ،بينما جميع هذه الطرق تنار لي ًال .وتغطي �شبكة نقل وتوزيع املياه ما
ن�سبته  % 97من املباين ال�سكنية ،حيث يبلغ عدد عدادات املياه  1,600عداد .كما تغطي �شبكة كهرباء جميع الوحدات ال�سكنية
واملن�ش�آت االقت�صادية حيث يبلغ عدد عدادات الكهرباء  2,000عداد .ومن ناحية �أخرى توجد ن�سبة فاقد مرتفعة يف �شبكة املياه
و�شبكة الكهرباء،
تعاين عتيل  -كباقي املدن والقرى الفل�سطينية  -من عدم وجود �شبكة لل�صرف ال�صحي؛ ويتم التّخل�ص من مياه ال�صرف
ال�صحي عن طريق احلفر املنزلية التي يتم ن�ضحها يف الأودية ،بينما يتم التخ ّل�ص من النفايات ال�صلبة عن طريق جمعها يف
ال�سيارات ال�ضاغطة ومن ثم التخل�ص منها عن طريق الدفن يف مكب زهرة الفنجان.
وفيما يلي �أهم الق�ضايا التنموية يف حمور البنية التحتية والتخطيط والتنظيم:
ِ 1.1قدم �شبكة الكهرباء و�ضعف التيار.
ِ 2.2قدم �شبكة املياه.
�3.3ضعف �شبكة الطرق احلالية.
4.4عدم وجود �شبكة �صرف �صحي.
5.5قلة املرافق العامة (مثل احلدائق وال�ساحات ،واملرافق الثقافية واالجتماعية والريا�ضية).
6.6عدم تلبية املخطط الهيكلي الحتياجات املواطنني.
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املحور االجتماعي (التعليم وال�صحة و املر�أة والطفل وال�شباب والريا�ضة)

يبلغ عدد طلبة املدار�س  ،2,706منهم  1,360طالب ًا و 1,346طالبة يف خمتلف املراحل موزعني على  6مدار�س ،وجميع املدار�س
مملوكة للحكومة ،ولكن يوجد عدم كفاية يف القاعات واملختربات العلمية ،وعدم تلبية جميع املدار�س الحتياجات ذوي احلاجات
اخلا�صة .من ناحية �أخرى تتوفر الكوادر التعليمية املتخ�ص�صة� ،إال �أن هناك قلة يف الإمكانات املادية لدى الأهايل يف توفري
التعليم لأبنائهم.
وفيما يلي �أهم الق�ضايا التنموية يف حمور التعليم:
ِ 1.1قدم بع�ض املباين املدر�سية وعدم مالءمتها للعملية التعليمية.
2.2نق�ص يف الغرف ال�صفية.
3.3قلة وعي �أولياء الأمور يف دورهم ملتابعة �أبنائهم.
4.4عدم مالءمة القوانني والأنظمة التي ّ
تنظم العملية التعليمية.
5.5ارتفاع ن�سبة البطالة يف �صفوف خريجي اجلامعات.
�6.6صعوبة املناهج.
�7.7ضعف ثقافة الطلبة فيما يخ�ص النظام والنظافة املدر�سية.
�أما يف جمال ال�صحة ،فيبلغ عدد الأطباء العاملني يف املرافق التي تق ّدم اخلدمات الطبية للأهايل  15طبيب ًا ،بينما يبلغ �إجمايل
العاملني يف القطاع ال�صحي يف البلدة حوايل  30يق ّدمون خدماتهم من خالل عدد من املراكز وامل�ؤ�س�سات ال�صحية ،وهي:
عيادة حكومية ،وعيادة تابعة للهالل الأحمر ،ومركز �أمومة وطفولة .وتعاين عتيل من العديد من امل�شاكل والنق�ص يف اخلدمات
يف القطاع ال�صحي والعالج الطبي كنق�ص الكادر الطبي يف العيادات احلكوم ّية وعدم وجود م�ست�شفى حكومي �أو �أهلي �ضمن
حدود البلدة� ،إ�ضافة �إىل ممار�سات االحتالل الإ�سرائيلي واالجتياحات املتكررة للبلدة الأمر الذي ينعك�س على قدرات امل�ؤ�س�سات
ال�صحية واملواطنني يف احل�صول على اخلدمات ال�صحية يف الوقت املنا�سب.
وفيما يلي �أهم الق�ضايا التي مت حتديدها يف حمور ال�صحة:
1.1عدم تو ّفر بع�ض اخلدمات ال�صحية ال�ضرورية على مدار ال�ساعة.
2.2عدم وجود م�ست�شفى لتقدمي اخلدمات ال�صحية ال�ضرورية ملنطقة ال�شعراوية.
3.3قلة الكوادر املتخ�ص�صة.
4.4عدم وجود مركز طوارئ و�سيارات �إ�سعاف على مدار ال�ساعة.
�5.5ضعف التزام املواطنني بالقوانني والأنظمة ال�صحية (مما ي�ؤدي �إىل التلوث البيئي وتف�شي الأمرا�ض ال�سارية واملعدية).
6.6قلة وجود برامج توعوية وتثقيف �صحي للمواطنني.
توجد يف عتيل �ست م�ؤ�س�سات جمتمعية تعمل يف جمال تنمية املر�أة والطفل وال�شباب ،كاجلمعيات الن�سوية والأندية ال�شبابية
والثقافية ،ولكن ال يوجد مراكز متخ�ص�صة بالرتاث الفل�سطيني ،وكذلك هناك �ضعف يف البنية التحتية لل�شباب والريا�ضة حيث
ال توجد مالعب مب�ستوى مالئم.
وفيما يلي �أهم الق�ضايا التي مت حتديدها يف حمور املر�أة والطفل وال�شباب والريا�ضة:
1.1عدم توفر بنية حتتية كافية لتنمية ال�شباب واملر�أة والطفل.
�2.2ضعف �إ�شراك املر�أة وال�شباب يف التخطيط والتنمية.
�3.3ضعف االهتمام بال�شباب.
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4.4الظروف املادية واالقت�صادية التي حت ّد من عمل املر�أة.
5.5عدم وجود �أماكن ومرافق عامة خم�ص�صة للأطفال ( مثل احلدائق واملكتبات عامة).
6.6قلة الفعاليات والربامج التي ت�ستهدف الأطفال وتنميتهم.
�7.7ضعف االهتمام بذوي االحتياجات اخلا�صة واملوهوبني.
8.8انت�شار ظاهرة العنف �ضد الأطفال والت�سرب من املدار�س.
�9.9ضعف تطبيق القوانني التي تخ�ص الأطفال.
1010عدم تو ّفر مالعب تلبي االحتياجات.
1111عدم توفر مراكز �شبابية تلبي مواهب ال�شباب.
1212عدم امل�شاركة الفاعلة لقطاع ال�شباب يف اتخاذ القرارات.
1313تف�شي البطالة بني اخلريجني.

االقت�صاد املحلي
تبلغ ن�سبة القوى العاملة الن�شيطة يف عتيل من جممل القوى العاملة حوايل  ،% 42حيث يعمل ما ن�سبته  % 30منهم يف الوظائف
احلكومية يليها من يعملون يف الزراعة و التجارة بن�سب  % 23و % 15على التوايل ،بينما تتوزع ن�سبة القوى العاملة الباقية على
قطاع ال�صناعة والعمل داخل �إ�سرائيل.
أرا�ض مروية وت�شكل
وت�شتهر عتيل بزراعة الزيتون واحلم�ضيات واخل�ضروات واحلبوب ،وتنق�سم الأرا�ضي الزراعية يف عتيل �إىل � ٍ
 % 42بينما تبلغ ن�سبة الأرا�ضي البعلية  % 58من جممل الأرا�ضي الزراعية.
موزعة على تربية الأبقار والأغنام والدواجن والنحل.
�أما على �صعيد الرثوة احليوانية ،فتوجد يف عتيل ثروة حيوانية متوا�ضعة ّ
وفيما يلي �أهم الق�ضايا التي مت حتديدها يف املحور االقت�صادي:
1.1عدم وجود �أ�سواق لت�سويق املنتجات الزراعية
2.2قلة الت�صنيع الزراعي
3.3عدم وجود منطقة �صناعية حرفية
�4.4ضعف التوعية والإر�شاد الزراعي
�5.5ضعف البيئة اال�ستثمارية والبنى التحتية
�6.6ضعف التخطيط التنموي واالجتماعي واالقت�صادي
7.7تلوث املياه اجلوفية
�8.8ضعف ال�سوق التجاري والقوة ال�شرائية
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الأهداف اال�سرتاجتية العامة

انطالق ًا من الق�ضايا التنموية التي مت حتديدها يف كل حمور من املحاور التنموية ،مت حتديد الأهداف اال�سرتاتيجية العامة التي
ت�ساهم وتعمل على حل هذه الق�ضايا� ،إ�ضافة �إىل ذلك مت حتديد جمموعة �أخرى من الأهداف اال�سرتاتيجية التي ترتبط ب�شكل
مبا�شر بتحقيق عنا�صر الر�ؤية التنموية امل�شرتكة.
وفيما يلي الأهداف العامة املرتبطة باملحاور التنموية وقائمة الأهداف اال�سرتاتيجية .وجتدر الإ�شارة �أن م�ؤ�شرات الأداء وقيمها
متتد لفرتة زمنية طويلة هي فرتة الإطار التنموي اال�سرتاتيجي.

حمور التخطيط والتنظيم والبنية التحتية
الهدف العام« :حت�سني تخطيط وتنظيم البلدة وتطوير البنى التحتية مبا يرقى بجودة اخلدمات امل ّقدمة لتوفري احلياة الكرمية
والع�صرية للمواطنني»
الرقم

.1

الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سة

امل�ؤ�شرات

Strategic Objectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

تطوير املرافق العامة (احلدائق-	 ،املخطط الهيكلي
	-املرافق العامة
وال�ساحات ،واملتنزهات)

	-املخطط الهيكلي
	-فرز وت�سوية الأرا�ضي
	-ثقافة الأهايل املتعلقة
بالتخطيط والتنظيم

.2

تطوير خمطط هيكلي مالئم

.3

	�-شبكة نقل وتوزيع املياه
تطوير وحت�سني البنية التحتية 	-الآبار االرتوازية
	-ثقافة املواطنني يف
خلدمات نقل وتوزيع املياه
ا�ستخدام املياه

	-مرافق عامة تلبي
االحتياجات التنموية
املختلفة وتو ّفر
الرفاهية لل�سكان

	-ن�سبة م�ساحة املرافق
العامة من م�ساحة
املخطط الهيكلي
	-جودة ومالءمة املرافق
العامة مع احتياجات كافة
الفئات والقطاعات

	-خمطط هيكلي يراعي
االحتياجات التنموية
املختلفة لل�سكان
	-التزام �أكرب من قبل
املواطنني باملخطط
الهيكلي
	-حو�سبة عملية
التخطيط وتطبيق
املخطط الهيكلي

	-ن�سبة مطابقة الواقع مع
املخطط الهيكلي

	-ن�سبة  % 100من ال�سكان
مت�صلون ب�شبكة املياه
	-نظام نقل وتوزيع مياه
	-ح�صة الفرد من املياه
جميع
فعال وكف�ؤ ويخدم
( )150لرت يومي ًا
ال�سكان
	-ا�ستخدام نظام ا�شرتاكات
	-مقابلة االحتياجات
الدفع امل�سبق بن�سبة % 100
املختلفة للمياه
	-كمية ا�ستهالك املياه
	-مواطنون على درجة
لال�ستخدام املنزيل لدى
عالية من الوعي ب�أهـمية
( )% 95من ال�سكان
تر�شيد ا�ستهالك املياه
�ضمن املعدل الطبيعي
	-نظام جباية ف ّعال
	-ن�سبة الفاقد من املياه ال
تتعدى ()% 15
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الرقم

.4

الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سة

امل�ؤ�شرات

Strategic Objectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

	-القدرات الفنية والب�شرية
لق�سم الكهرباء
تطوير وحت�سني البنية التحتية خلدمة
	�-شبكة الكهرباء
نقل وتوزيع الكهرباء
	-ثقافة املواطنني

	�-شبكة الطرق الداخلية
	-الأر�صفة
	�-شبكة الطرق الرابطة
	-النظام املروري
	-الطرق الزراعية

.5

تطوير �شبكة الطرق واملوا�صالت

.6

	-نظام ال�صرف ال�صحي
توفري خدمات ال�صرف ال�صحي 	-وعي املواطنني ب�أهـمية
ربط منازلهم ب�شبكة
والبيئي
ال�صرف ال�صحي
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	-ن�سبة ( )% 100من
	-نظام �صيانة دوري
امل�ساكن مت�صلة ب�شبكة
وقائي وعالجي ل�شبكة
الكهرباء
الكهرباء
	-ا�شرتاكات الدفع امل�سبق
	-ق�سم الكهرباء
بن�سبة % 100
يف البلدية ميتلك
	-قدرة كهربائية تزيد عن
التجهيزات الالزمة
( )...ميغا واط
والطواقم امل�ؤهّ لة.
	-ن�سبة الفاقد يف ال�شبكة
	�-شبكة كهربائية ذات
�ضمن احلدود املقبولة
كفاءة وفعالية ووثوقيه
فني ًا
	-جميع الطرق الداخلية
واخلارجية منظمة
مروري ًا
	-بنية حتتية متط ّورة
	-جميع الطرق الداخلية
ل�شبكة الطرق
م�ؤهلة ح�سب املخطط
الداخلية واخلارجية
الهيكلي
	-نظام مروري حديث
	-وجود طرق خارجية
تربط عتيل باملحيط يف
جميع االجتاهات
	-نظام �صرف �صحي
	-ن�سبة تغطية نظام �صرف
يخدم جميع ال�سكان
�صحي لـ % 100من
	-بيئة �صحية تراعي
امل�ساكن
معايري احلد الأدنى من
	-درجة التزام كاملة
التلوث
بال�شروط واملقايي�س
	-وعي جماهريي �أكرب
املحددة وطني ًا للحفاظ
مب�شاكل البيئة وطرق
على البيئة
املحافظة عليها

املحور االجتماعي :
الهدف العام« :تنمية م�شاركة املواطن يف التنمية امل�ستدامة ،وخلق بيئة تعليمية و�صحية متم ّيزة»
الرقم

الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سة

امل�ؤ�شرات

Strategic Objectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

	-قدرات امل�ؤ�س�سات الأهلية

.1

تعزيز امل�شاركة املجتمعية يف
اتخاذ القرار

.2

تطبيق مبادئ احلكم
الر�شيد يف امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة والعامة

.3

تطوير امل�ؤ�س�سات احلكومية 	-امل�ؤ�س�سات احلكومية
وت�شجيع �إن�شاء م�ؤ�س�سات
	-الوزارات
خدماتية

	-وعي املواطن ب�أهمية
امل�شاركة

	�-شراكات كافية بني
م�ؤ�س�سات املجتمع
	-موظفون م�ؤهلون يف
امل�ؤ�س�سات الأهلية

	-موظفو امل�ؤ�س�سات اخلا�صة
والعامة

	-حت�سني اخلدمات التي
تقدمها امل�ؤ�س�سات العامة

	-القوانني والت�شريعات
املطبقة يف احلكم املحليّ

	-تطبيق مبادىء احلكم
الر�شيد من قبل امل�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة

	-ثقافة املوظفني يف البلدية

	-م�ؤ�س�سات حكومية تقدّم
خدمات تالئم احتياجات
املواطنني

	-ازدياد عدد املن�ش�آت
	-ثقافة املواطنني
املنتجة لل�صناعات الرتاثية
	-امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة واحلرف اليدوية
.4

احلفاظ على الرتاث

	-الأماكن الأثرية
	-البنية التحتية لل�صناعات
الرتاثية واحلرف اليدوية

	-ارتفاع ن�سبة العاملني
يف ال�صناعات الرتاثية
واحلرف اليدوية الن�سائية

	-عدد امل�شاريع املن ّفذة من
قبل م�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي �سنوي ًا
	-عدد امل�ستفيدين من
الأن�شطة التي تقوم بها
امل�ؤ�س�سات
	-معدّل ر�ضا املواطنني عن
اخلدمات التي تقدّمها
البلدية فوق (.)% 90
	-عدد اخلدمات احلكومية
واملعامالت التي يتم
اجنازها داخل عتيل
	�-سرعة و�سهولة �إجناز
املعامالت
	-عدد امل�ؤ�س�سات احلكومية
	-حت�سني م�ستوى دخل الأ�سر
	-انخفا�ض م�ستوى الفقر
	-عدد العاملني يف جمال
الرتاث

	-حت�سني دخل الأ�سر
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الرقم

الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سة

امل�ؤ�شرات

Strategic Objectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

	-تنمية املر�أة وتثقيفها
	-ن�سبة ( )% 50من الن�ساء
	-اجلمعيات الن�سائية
بني
أكرب
�
وت�شبيك
�شراكات
	-
ي�شاركن يف اجلمعيات
	-الثقافة املجتمعية
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات التي والن�شاطات الن�سائية
تعنى باملر�أة
	-تعليم املر�أة
	-ن�سبة الن�ساء العامالت من
	-البنية التحتية لقطاع الطفل 	-ارتفاع ن�سبة م�شاركة املر�أة حجم القوى العاملة الن�شطة
يف ال�سوق العمل
	-بنية حتتية مالئمة للأطفال
تزيد من قدراتهم وتعزز من 	-عدد امل�ؤ�س�سات التي تعنى
	-البنية التحتية لقطاع الطفل
بالأطفال
مواهبهم
	-امل�ؤ�س�سات التي تعنى
	�-شراكات وت�شبيك �أكرب بني 	-عدد الأطفال امل�ستفيدين
بالطفل
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات التي من خدمات امل�ؤ�س�سات
تعنى بالطفل
	-دمج ذوي االحتياجات
	-ن�سبة ( )% 90من ذوي
اخلا�صة باحلياة العملية
االحتياجات اخلا�صة

.5

تعزيز قدرة املر�أة على
التنمية

.6

تعزيز االهتمام بتنمية
الأطفال

.7

دمج ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف املجتمع
واالهتمام باملوهوبني

.8

	-البنية التحتية لقطاع
النهو�ض بال�شباب والريا�ضة ال�شباب والريا�ضة
وزيادة م�شاركتهم يف
	-ثقافة ال�شباب بامل�شاركة
التنمية.
والتخطيط والعمل التطوعي

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

	-ارتفاع ن�سبة العاملني من
ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف امل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة

	-ن�سبة ( )% 90من ذوي
االحتياجات اخلا�صة
القادرين على العمل
	-تطوير قدرات امل�ؤ�س�سات
التي تعنى بذوي االحتياجات ميتلكون وظائف �أو �أعمال
اخلا�صة ورفع �إمكانياتها 	-ن�سبة ( )% 90من املرافق
وحت�سني �أدائها.
العامة يف البلدة من �شوارع
	-جميع املرافق العامة يف
البلد م�ؤهلة ال�ستخدام ذوي
االحتياجات اخلا�صة
	-بنية حتتية مالئمة لل�شباب
تزيد من قدراتهم وتعزز من
م�شاركتهم.
	�-شباب يتمتع بالقدرات
واملهارات والوعي الكايف،
ي�ساهم يف الإنتاج ورقي
البلد
	-م�شاركة وا�سعة لل�شباب يف
التخطيط والتنمية
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م�ستفيدون من خدمات
مراكز الرعاية

و�أبنية ومرافق عامة
تتوافق مع احتياجات ذوي
االحتياجات اخلا�صة

	-ن�سبة ( )% 80من ال�شباب
ي�شارك يف الن�شاطات
الريا�ضية وال�شبابية
املختلفة

الرقم

الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سة

امل�ؤ�شرات

Strategic Objectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

	-البنية التحتية للتعليم
الأ�سا�سي والثانوي
	-التعليم املهني

	-بنية حتتية متط ّورة للتعليم
احلديث
	-ارتفاع عدد اخلريجني
يف التخ�ص�صات املهنية
والتقنية والزراعية

.9

حت�سني جودة التعلم

.10

رفع امل�ستوى الثقايف

.11

	-توظيف �أكرب للأعمال
	-ثقافة املواطنني يف امل�شاركة
التطوع ّية يف خدمة
يف الن�شاطات الثقافية
القطاعات املختلفة والفئات
املجتمعية امله ّم�شة
	-انخفا�ض عدد امل�شاكل
	-ثقافة املواطنني
االجتماعية
املحافظة على الن�سيج
	-ر�ؤ�ساء الع�شائر واحلموالت
االجتماعي وتعزيز الروابط
	 -تالحم �أكرب يف املجتمع
االجتماعية
	-امل�ؤ�س�سات االجتماعية
والإعالمية
	-امل�ؤ�س�سات التي تعنى بكبار 	-توفري الرعاية املنا�سبة
لكبار ال�سن
ال�سن
االهتمام بكبار ال�سن
ورعايتهم
	-ال�ش�ؤون االجتماعية

	-الكادر التعليمي
	-الطالب والآباء

	-امل�ؤ�س�سات الأهلية
واملجتمعية

.12

	-امل�ؤ�س�سات الثقافية

	-كادر تعليمي م�ؤهل يف
املدار�س
	-تعزيز وتفعيل العالقة بني
جمال�س الآباء واملدر�سة
	-ارتفاع ن�سبة امل�شاركة يف
الن�شاطات الثقافية
	-برامج ون�شاطات تطوعية
متن ّوعة

	-معدل ( )25طالب ًا يف
الغرفة ال�صفية
	-ن�سبة الأمية ال تزيد عن
( )% 1
	-ن�سبة ت�سرب الطالب من
املدار�س ال تزيد عن (0.5
)%
	-ن�سبة النجاح يف الثانوية
العامة يف كافة التخ�ص�صات
ال تقل عن ()% 80
	-ن�سبة ( )% 80من فئة
ال�شباب ت�شارك يف الأن�شطة
الثقافية
	-املعدل ال�سنوي لعدد
الأن�شطة الثقافية يف البلدة
	-عدد الق�ضايا وامل�شاكل
االجتماعية �سنوي ًا
	-عدد حاالت الفقر
	-ن�سبة كبار ال�سن امل�ستفيدين
من خدمات امل�ؤ�س�سات
املخت�صة

	-وعي وثقافة املواطنني
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الرقم

الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سة

امل�ؤ�شرات

Strategic Objectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

	-البنية التحتية للقطاع
ال�صحي
	-الوعي ال�صحي لدى
املواطنني

.13

حت�سني جودة و�شمولية
اخلدمات ال�صحية

.14

االلتزام بالقوانني والأنظمة 	-امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت التي
تطبق الأنظمة ال�صحية
ال�صحية

	-م�ستوى التجهيزات
واخلدمات ال�صحية

	-مرافق �صحية تلبي
االحتياجات املختلفة
للمواطنني
واع باملمار�سات
	-مواطن ٍ
ال�صحية
	-تو ّفر اخلدمات ال�صحية

	-الأنظمة والقوانني
	-التزام كامل بتطبيق
القوانني والأنظمة ال�صحية
يف كافة امل�ؤ�س�سات املعنية

	-وعي املواطن
	-نظام ف ّعال جلمع ونقل
النفايات ال�صلبة

.15

تطوير الرقعة اخل�ضراء
واحلد من التلوث

	-نظام �إدارة جمع ونقل
النفايات ال�صلبة والنظافة 	-بيئة �صحية تراعي معايري
احلد الأدنى من التلوث
العامة
	-املنظر اجلمايل للبلدة
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	-وعي جماهريي �أكرب
مب�شاكل البيئة وطرق
املحافظة عليها

	-توفر خدمة الطوارئ
واخلدمات ال�صحية على
مدار الـ � 24ساعة يومياً
	-معدل عدد الوفيات من
الأطفال �أقل من عمر �سنة
من كل 1000طفل �سنوي ًا
	-ن�سبة احلاالت ا َملر�ضية التي
يتم عالجها داخل عتيل �أو
حتويلها خلارج عتيل
	-ن�سبة تطبيق ال�شروط
والأنظمة ال�صحية من قبل
امل�ؤ�س�سات املعنية
	-عدد احلوادث الناجمة
عن عدم تطبيق ال�شروط
ال�صحية

	-درجة التزام كامل بال�شروط
واملقايي�س املحددة وطني ًا
للحفاظ على البيئة

املحور االقت�صادي
الهدف العام« :حتقيق التنمية االقت�صادية امل�ستدامة للحد من البطالة وت�أمني احلياة الكرمية من خالل اال�ستفادة من مقومات
البلدة االقت�صادية يف جمال الزراعة وا�ستغالل موقع البلد اجلغرايف – كمركز لل�شعراوية «
الرقم

الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سة

امل�ؤ�شرات

Strategic Objectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

.1

�إن�شاء منطقة �صناعية
وحرفية

.2

ت�شجيع اال�ستثمار

.3

تطوير القطاع الزراعي

	-املخطط الهيكلي

	-منطقة �صناعية وحرفية
ع�صرية
	-بيئة م�شجعة لال�ستثمار

	-دعم امل�شاريع ال�صغرية.
	-البنية التحتية لال�ستثمار
	-الور�شات وال�صناعات
القائمة
	-اخلريجون اجلدد

	-الت�سويق الزراعي
	-برامج الإر�شاد الزراعي

	-حركة جتارية ن�شطة يف
البلدة
	�-إن�شاء فروع للبنوك يف
البلدة
	�-إن�شاء منطقة �صناعية
	-ازدياد عدد املن�ش�آت
االقت�صادية الكبرية
	-ارتفاع ن�سبة العاملني يف
املن�ش�آت االقت�صادية داخل
البلد
	-ازدياد ن�سبة الأرا�ضي
امل�ست�صلحة

	-زيادة �إنتاجية الأرا�ضي
	-برامج ا�ست�صالح الأرا�ضي
الزراعية
	-توفري املياه للزراعة
	-توظيف �أكرب�/أو�سع
للأ�ساليب الزراعية احلديثة
	-دعم املزارعني

	-وجود املنطقة ال�صناعية
واحلرفية
	-ن�سبة املن�ش�آت ال�صناعية
واحلرفية التي انتقلت �إىل
املنطقة احلرفية

	-انخفا�ض ن�سبة البطالة يف
عتيل �إىل دون ()% 6
	-عدد املن�ش�آت االقت�صادية
	-عدد العاملني يف القطاعات
االقت�صادية املختلفة يف
عتيل

	-ن�سبة الأرا�ضي امل�ست�صلحة
من جممل الأرا�ضي غري
امل�ستغلة
	-ن�سبة املزارعني امل�ستفيدين
من خدمات اجلمعيات
الزراعية.
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الرقم

الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

جمال العمل

النتائج الرئي�سة

امل�ؤ�شرات

Strategic Objectives

Key Result Area

Key Results

Indicators

خريجي اجلامعات

.4

خف�ض ن�سبة البطالة

برامج امل�ساعدات وت�شغيل زيادة عدد امل�شاريع
ال�صغرية
العاطلني عن العمل
مكتب العمل
برامج دعم ومتويل
امل�شاريع ال�صغرية
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جمموعة من برامج ت�شغيل
العاطلني عن العمل

	-انخفا�ض ن�سبة البطالة �إىل
ما دون ( )% 6من حجم
القوى العاملة
	-انخفا�ض م�ستوى الفقر

العالقة بني الأهداف اال�سرتاتيجية العامة وحتقيق الر�ؤية التنموية امل�شرتكة
"عتيل مركز لل�شعراوية ،ذات بيئة خ�ضراء �آمنة ،حمافظة على الن�سيج االجتماعي واملورث الرتاثي� ،صرح علمي وثقايف
�شامخ ،للمر�أة فيها دور قيادي وريادي ،تعنى بكبار ال�سن ،تلبي طموح ال�شباب وتهتم بالطفولة ،ومركزاً جتارياً متميزاً
وحتظى ب�إدارة ر�شيدة"

مركز لل�شعراوية

1.1تطوير القطاع الزراعي
2.2تطوير خمطط هيكلي مالئم
�3.3إن�شاء منطقة �صناعية وحرفية
4.4تطوير وحت�سني البنية التحتية
خلدمة نقل وتوزيع الكهرباء
5.5تطوير وحت�سني البنية التحتية
خلدمات نقل وتوزيع املياه
6.6تطوير �شبكة الطرق واملوا�صالت

حمافظة على املوروث الرتاثي
1.1احلفاظ على الرتاث

حمافظة على الن�سيج االجتماعي

للمر�أة دور قيادي وريادي

1.1املحافظة على الن�سيج االجتماعي
وتعزيز الروابط االجتماعية
2.2دمج ذوي االحتياجات اخلا�صة يف
املجتمع واالهتمام باملوهوبني

تلبي طموح ال�شباب وتهتم بالطفولة

طابع �سياحي وثقايف

1.1تطوير املرافق العامة (احلدائق،
وال�ساحات ،واملتنزهات)
2.2خف�ض ن�سبة البطالة
3.3النهو�ض بال�شباب والريا�ضة وزيادة
م�شاركتهم يف التنمية.
4.4تعزيز االهتمام بتنمية الأطفال

1.1تطوير ال�سياحة الريا�ضية وترميم
املباين القدمية

1.1تعزيز م�شاركة املر�أة يف التنمية

مركز جتاري متميز

1.1حت�سني جودة و�شمولية اخلدمات
ال�صحية
2.2ت�شجيع اال�ستثمار

ذات بيئة خ�ضراء �آمنة
1.1توفري خدمات ال�صرف ال�صحي
والبيئي
2.2احلد من التلوث
3.3االلتزام بالقوانني والأنظمة
ال�صحية
4.4تطوير القطاع الزراعي
5.5تطوير الرقعة اخل�ضراء واحلد من
التلوث

�صرح علمي وثقايف �شامخ

1.1حت�سني جودة التعليم
2.2رفع امل�ستوى الثقايف

تعنى بك ـ ــبار ال�سن
1.1االهتمام بكبار ال�سن ورعايتهم

23

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

الأهداف اال�سرتاتيجية العامة

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

تقييم الأهداف
اال�سرتاتيجية
العامة

�أهداف ا�سرتاتيجية رئي�سية
اخلطط املتكاملة للتنمية املجتمعية
(� 4سنوات)
تقييم مدى حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
تقييم الأهداف اال�سرتاتيجية العامة وا�ستخراج الأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية
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وبنا ًء على �آلية التقييم هذه ،فقد مت حتديد قائمة الأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سية بح�سب املحاور التنموية التالية:
حمور البنية التحتية والتخطيط
1.1توفري خدمات ال�صرف ال�صحي والبيئي
2.2تطوير املرافق العامة
3.3تطوير خمطط هيكلي مالئم
املحور االجتماعي
1.1تطبيق مبادئ احلكم الر�شيد يف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة
2.2تعزيز امل�شاركة املجتمعية يف اتخاذ القرار
3.3النهو�ض بال�شباب والريا�ضة وزيادة م�شاركتهم يف التنمية.
4.4تطوير الرقعة اخل�ضراء واحلد من التلوث
5.5حت�سني جودة اخلدمات ال�صحية
6.6حت�سني جودة التعليم
7.7تعزيز م�شاركة املر�أة يف التنمية
8.8تعزيز االهتمام بتنمية الطفل
املحور االقت�صادي
1.1ت�شجيع اال�ستثمار
2.2تطوير القطاع الزراعي
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اخلطة املتكاملة للتنمية
املجتمع ّية
2014 - 2011

عتيل

اخلطة املتكاملة للتنمية املجتمع ّية

2014 - 2011
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املحور
التنموي

حمور التخطيط والتنظيم والبنية التحتية
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الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

توفري خدمات
ال�صرف ال�صحي
والبيئي

تطوير املرافق
العامة (احلدائق،
وال�ساحات،
واملتنزهات)

تطوير املخطط
الهيكلي

جمال العمل

م�صدر املعلومات

البلدية

القيمة
امل�ستهدفة

% 30

القيمة
احلالية

%0

م�صفوفة اخلطة املتكاملة للتنمية املجتمعية
النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شرات

	-نظام ال�صرف
	-نظام �صرف �صحي
ال�صحي
يخدم جميع ال�سكان ن�سبة املباين املت�صلة
	-وعي املواطنني
	-بيئة �صحية تراعي ب�شبكة ال�صرف
ب�أهـمية ربط
معايري احلد الأدنى ال�صحي
منازلهـم ب�شبكة
من التلوث
ال�صرف ال�صحي
16

�ضعيفة

5,270

30

8,000

غري
م�ستخدم

البلدية

جيدة جد ًا الهيئة املح ّلية
الهيئة املحل ّية

م�ستخدم الهيئة املحل ّية

ا�ستخدام برنامج الـ
 GISيف تنظيم
البناء يف املخطط
الهيكلي

ن�سبة الطرق املعبدة
% 80

الهيئة املحل ّية

% 50

م�ساحة املرافق العامة
من م�ساحة املخطط
	-مرافق عامة تلبي
الهيكلي (دومن)
	-املخطط
االحتياجات التنموية
الهيكلي
جودة ومالءمة
املختلفة وتو ّفر
	-املرافق العامة
املرافق العامة مع
الرفاهية لل�سكان
احتياجات كافة
الفئات والقطاعات
م�ساحة املخطط
الهيكلي (بالدومن)

	-خمطط هيكلي
يراعي االحتياجات
	-املخطط
التنموية املختلفة
الهيكلي
	-املرافق العامة لل�سكان
وتق�سيم الأرا�ضي 	-التزام �أكرب من قبل
املواطنني باملخطط
	-ثقافة
الهيكلي
الأهايل املتعلقة
	-حو�سبة عملية
بالتخطيط
التخطيط وتطبيق
والتنظيم
املخطط الهيكلي
ن�سبة الفاقد من املياه
% 30

% 20

البلدية

املبادرات التطويرية
	-تعزيز وعي املواطنني ال�صحي
والبيئي
	�-إن�شاء نظام �صرف �صحي
مالئم.

و�سيلة التحقق

تقارير ق�سم
ال�صحة يف البلدية

تقارير ق�سم
التخطيط يف
البلدية
درا�سة

	-تطوير احلدائق واملتنزهات،
	-تطوير البنية التحتية للنوادي
ال�شبابية ودعمها،
	-تطوير ريا�ض الأطفال،
	-تفعيل اجلمعيات الن�سوية.
	-حتديث املخطط الهيكلي وحتديد
�إح�صاءات �سنو ّية
ا�ستعماالت الأرا�ضي زيادة
الوعي املجتمعي ب�أهـمية االلتزام
باملخطط الهيكلي
	-حو�سبة كافة القطع والأحوا�ض
�سجل دائرة
التخطيط والتنظيم و�إعطاء معلومات كاملة عن البناء
ومكوناته وموقعه بالن�سبة لل�شوارع
	-حتديث وتطبيق نظام .GIS
	-زيادة عدد ون�سبة الطرق املعبدة.
�سجل دائرة
	-حتديث وتطوير �شبكة املياه
التخطيط والتنظيم واخلزانات
تقرير ق�سم املياه يف
البلدية

املحور
التنموي

املحور االجتماعي
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الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

النهو�ض بال�شباب
والريا�ضة وزيادة
م�شاركتهم يف
التنمية

تعزيز االهتمام
بتنمية الأطفال

جمال العمل

النتائج الرئي�سية

	-بنية حتتية مالئمة
لل�شباب تزيد من
قدراتهم وتعزز من
	-البنية التحتية
م�شاركتهم.
لقطاع ال�شباب
	�-شباب يتمتع
والريا�ضة
بالقدرات واملهارات
	-ثقافة ال�شباب
والوعي الكايف
بامل�شاركة
ي�ساهم يف الإنتاج
والتخطيط
ورقي البلد
والعمل التطوعي
	-م�شاركة وا�سعة
لل�شباب يف
التخطيط والتنمية
	-بنية حتتية مالئمة
للأطفال تزيد من
	-البنية التحتية قدراتهم وتعزز من
لقطاع الطفل مواهبهم
	-امل�ؤ�س�سات التي 	�-شراكات وت�شبيك
تعنى بالطفل
�أكرب بني اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات التي تعنى
بالطفل

	-اجلمعيات
الن�سائية
	-الثقافية
املجتمعية
تعزيز م�شاركة املر�أة
	-تعليم املر�أة
يف التنمية
	-البنية التحتية
لقطاع املر�أة
والطفل

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

امل�ؤ�شرات
عدد الأندية
الريا�ضية
عدد املالعب
الريا�ضية
عدد ال�صاالت
الريا�ضية املتخ�ص�صة
عدد املنت�سبني
للنوادي ال�شبابية

القيمة
امل�ستهدفة
2
1
1
% 30

القيمة
احلالية
1
0
0

م�صدر املعلومات
الهيئة املح ّلية
الهيئة املح ّلية
الهيئة املح ّلية
النوادي ال�شبابية

و�سيلة التحقق
الهيئة املح ّلية
الهيئة املح ّلية
الهيئة املح ّلية
قوائم املنت�سبني

%4

الإح�صاء املركزي الإح�صاءات

مديرية ال�ش�ؤون
تقارير املديرية
االجتماعية

مديرية ال�ش�ؤون
االجتماعية

% 75

ن�سبة م�شاركة ال�شباب
يف الن�شاطات املختلفة
( )%

2

5

% 25

تقارير املديرية

النوادي ومراكز
تقارير الأندية
ال�شباب

عدد امل�ؤ�س�سات التي
تعنى بالأطفال

% 13

3

1

عدد اجلمعيات
الن�سوية التي تعنى
ب�ش�ؤون املر�أة
الن�ساء
ن�سبة
العامالت من حجم
القوى العاملة الن�شطة

املبادرات التطويرية
	�-إن�شاء املرافق الريا�ضية املالئمة
	-تطوير امل�ؤ�س�سات القائمة وزيادة
نوعيتها
	�-إيجاد م�صادر دخل ومتويل
للم�ؤ�س�سات
	-تدريب و�إعداد كوادر م�ؤهلة
للم�ؤ�س�سات
	-رفع املهارات والقدرات العلمية
واملهنية لل�شباب

	-تعزيز وتنمية قدرات الأطفال
وحت�سني ظروف رعايتهم.
	-رفع �إمكانيات املرافق املخ�ص�صة
للأطفال وتوفري البنية التحتية
امل�ساندة.
	-برامج تثقيف وتوعية للمواطنني
بتنمية الأطفال
	-تعزيز تعليم املر�أة
	-تن�سيب املر�أة �إىل مراكز القرار
	-زيادة انت�ساب املر�أة للجمعيات
الن�سائية والعمل التطوعي
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املحور
التنموي

الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

جمال العمل

النتائج الرئي�سية

	-بنية حتتية متط ّورة
للتعليم احلديث
	-ارتفاع عدد
	-البنية التحتية
اخلريجني يف
للتعليم الأ�سا�سي
التخ�ص�صات املهنية
والثانوي
والتقنية والزراعية
حت�سني جودة التعليم
	-التعليم املهني
	-كادر تعليمي م�ؤهل يف
	-الكادر التعليمي
املدار�س
	-الطالب والآباء
	-تعزيز وتفعيل العالقة
بني جمال�س الآباء
واملدر�سة

	-البنية التحتية 	 --مرافق �صحية
للقطاع ال�صحي تلبي االحتياجات
	-الوعي ال�صحي املختلفة
لدى املواطنني
للمواطنني
	-م�ستوى
واع
التجهيزات
	 --مواطن ٍ
حت�سني
جودة واخلدمات
باملمار�سات
اخلدمات ال�صحية
ال�صحية
ال�صحية
	 --تو ّفر اخلدمات
ال�صحية

امل�ؤ�شرات
ن�سبة النجاح يف
الثانوية العامة
ن�سبة الأمية
ن�سبة ت�سرب الطالب
من املدار�س
معدل عدد الطالب/
غرفة �صفية

القيمة
احلالية

% 6.6
% 2.5

القيمة
امل�ستهدفة

%4
% 1.5

م�صدر املعلومات
الرتبية
الرتبية
الرتبية
الرتبية

و�سيلة التحقق
تقارير املديرية
تقارير املديرية
تقارير املديرية

معدل عدد الطلبة /
مدر�س
عدد املدار�س يف عتيل

34.25
20.6

6

30
20

8

مديرية
والتعليم
مديرية
والتعليم
مديرية
والتعليم
مديرية
والتعليم

مديرية الرتبية
والتعليم
الرتبية والتعليم

تقارير املديرية
تقارير املديرية
دائرة
تقارير
االح�صاء يف الرتبية
والتعليم

مديرية ال�صحة

2000

1500

4

عدد امل�شرتكني يف
الت�أمني ال�صحي

عدد ال�صيدليات يف
البلدة

توفر خدمة الطوارئ
واخلدمات ال�صحية
غري متوفرة متوفرة
على مدار الـ 24
�ساعة
تقارير
ال�صحة

وزارة ال�صحة

7

املبادرات التطويرية
	-تفعيل دور املعلم امل�ساند ورفع كفاءة
املعلمني واملعلمات
	-حت�سني البنية التحتية للتعليم
والتعليم امل�ساند.
	-تطوير قدرات العاملني يف التعليم.
	-تفعيل وتعزيز دور جمال�س الآباء.

	-ت�أهيل املراكز ال�صحية احلكومية
مديرية وزيادة قدرتها اال�ستيعابية
	-رفع الوعي ال�صحي.
	-توفري كوادر طبية.

تقارير الوزارة

مديرية ال�صحة

مديرية

تقارير
ال�صحة
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املحور
التنموي

الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

جمال العمل

النتائج الرئي�سية

 نظام ف ّعال جلمع	-نظام �إدارة جمع ونقل النفايات ال�صلبة
 بيئة �صحية تراعيونقل النفايات
تطوير الرقعة
ال�صلبة والنظافة معايري احلد الأدنى
اخل�ضراء واحلد من
من التلوث
العامة
التلوث
	-املنظر اجلمايل  -وعي جماهريي �أكرب
مب�شاكل البيئة وطرق
للبلدة
املحافظة عليها

تطبيق مبادئ
احلكم الر�شيد يف
امل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة

	-القيادة العليا
يف امل�ؤ�س�سات
العاملة يف عتيل
(حكومية،
خا�صة ،و�أهلية)
م�ؤ�س�سات جمتمعية
تطبق مبادئ
وممار�سات احلكم
الر�شيد

امل�ؤ�شرات

 درجة االلتزامبال�شروط واملقايي�س
املحددة وطني ًا
للحفاظ على البيئة

القيمة
احلالية

�ضعيفة

	-عدد
الدورات التدريبية
0
لتعزيز مفاهيم
احلكم الر�شيد
�سنوي ًا
	-عدد
امل�ستفيدين من
الدورات التدريبية �ضئيل
لتطبيق مبادئ
احلكم الر�شيد
	-عدد
امل�ؤ�س�سات التي
تط ّبق مبادئ احلكم
الر�شيد ب�شكل كامل

م�صدر املعلومات

القيمة
امل�ستهدفة

جيدة

و�سيلة التحقق

تقارير
ال�صحة

املبادرات التطويرية
	-القيام بجهود تطوعية للتحريج
	-حت�سني املنظر اجلمايل للبلدة
وت�شجري �أر�صفة ال�شوارع وال�ساحات
واملرافق العامة وال�ساحات املنزلية.
	-املحافظة على النظافة العامة للبلد
ومرافقها العامة.
ق�سم
	-برامج تثقيف وتوعية للمواطنني
ب�أهـمية املحافظة على البيئة واحلد
من التلوث.
	-زيادة الكوادر العاملة يف الرقابة
على ال�صحة العامة
	-تطوير نظام جمع ونقل النفايات
ال�صلبة
	-ت�أهيل موظفي القطاع العام يف
عتيل على تطبيق مفاهيم الإدارة
احلكم
احلديثة
	-توعية املجتمع املحلي بكيفية اختيار
ممثلي املجتمع
ا مل�ؤ �س�سا ت
تقارير الفعاليات
املخت�صة

مديرية
 4دورات� /سنويا
املحلي

الهيئة املح ّلية

4

200

% 30

درا�سة

نتائج الدرا�سة

املحور
التنموي

حمور االقت�صاد
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الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

جمال العمل

النتائج الرئي�سية

امل�ؤ�شرات

ن�سبة الأرا�ضي
امل�ست�صلحة من
جممل الأرا�ضي غري
امل�ستغلة
ن�سبة املزارعني
امل�ستفيدين من
	-ازدياد ن�سبة
خدمات اجلمعيات
الأرا�ضي
الزراعية
امل�ست�صلحة
	-زيادة �إنتاجية
م�ساحة الأرا�ضي
الأرا�ضي الزراعية املزروعة
	-توظيف �أكرب/
باخل�ضراوات
�أو�سع للأ�ساليب (بالدومن)
الزراعية احلديثة

	�-شراكات كافية بني
ؤ�س�سات
�
امل
قدرات
	-
م�ؤ�س�سات املجتمع
تعزيز امل�شاركة
عدد ال�شراكات بني
الأهلية
	-موظفون م�ؤهلون
املجتمعية يف اتخاذ
امل�ؤ�س�سات
	-وعي املواطن
يف امل�ؤ�س�سات
القرار
ب�أهـمية امل�شاركة
الأهلية

تطوير
الزراعي

	-الت�سويق
الزراعي
	-برامج الإر�شاد
الزراعي
القطاع 	-برامج
ا�ست�صالح
الأرا�ضي
	-توفري املياه
للزراعة
	-دعم املزارعني
ن�سبة العاملني يف
القطاع الزراعي

القيمة
احلالية

غري معروف

القيمة
امل�ستهدفة

م�صدر املعلومات

و�سيلة التحقق

% 77

10

درا�سة

نتائج الدرا�سة

% 100

غري حمدد

1478

الإح�صاء املركزي

% 50

2800

وزارة الزراعة
اجلمعيات
الزراعية

مديرية الزراعة

امل�سوحات

تقارير اجلمعيات

تقارير املديرية

% 23

% 35

مديرية الزراعة

درا�سة م�سحية

املبادرات التطويرية
	-تعزيز قدرات امل�ؤ�س�سات
الأهلية
	-رفع وعي املواطنني وت�شجيعهم
على امل�شاركة الفاعلة
	-بناء ال�شراكات الالزمة بني
م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ،وبني
القطاع العام من جهة والقطاع
اخلا�ص والأهلي من جهة �أخرى

	-ا�ست�صالح الأرا�ضي البور
	-ت�سويق املنتجات الزراعية
	-ت�أمني املياه الالزمة للزراعة
	-دعم املزارعني وتطوير
الأ�ساليب احلديثة يف الزراعة
	-تفعيل دور اجلمعيات الزراعية
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املحور
التنموي
النتائج الرئي�سية
	-بيئة م�شجعة
لال�ستثمار
	-حركة جتارية
ن�شطة يف البلد
	�-إن�شاء فروع للبنوك
يف البلد
	�-إن�شاء منطقة
�صناعية
	-ازدياد عدد
املن�ش�آت
االقت�صادية
الكبرية
	-ارتفاع ن�سبة
العاملني
يف املن�ش�آت
االقت�صادية داخل
البلد

جمال العمل

	-دعم امل�شاريع
ال�صغرية.
	-البنية التحتية
لال�ستثمار
	-الور�شات
وال�صناعات
القائمة
	-اخلريجون
اجلدد

الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

ت�شجيع اال�ستثمار

امل�ؤ�شرات
	-عدد املن�ش�آت
(ال�صناعية،
التجارية،
اخلدماتية)
ن�سبة البطالة من
القوى العاملة

عدد املن�ش�آت
ال�صناعية

وجود منطقة �صناعية
وحرفية

200

% 15

50

156

% 33

15

القيمة
احلالية

م�صدر املعلومات
الغرفة التجارية

الإح�صاء

الغرفة التجارية

القيمة
امل�ستهدفة

و�سيلة التحقق
�سجالت الغرفة

م�سح القوى العاملة

�سجالت الغرفة

ال يوجد

يوجد

الهيئة املحلية

تقارير الهيئة

املبادرات التطويرية
	-ت�شجيع فتح امل�شاريع ال�صغرية.
	-توفري البنية التحتية املنا�سبة
لال�ستثمار
	�-إن�شاء منطقة �صناعية وحرفية
�ضمن املخطط الهيكلي
	-حت�سني احلركة التجارية
وتعزيز وجود البنوك يف البلد
	-تعزيز وجود املكاتب واملديريات
احلكومية يف البلد
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خطــط اال�ســتثـمـار
القطاعية
2012-2011

عتيل

خطــط اال�ســتثـمـار القطاعية

2012-2011

35
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زيادة الوعي
املجتمعي ب�أهـمية
االلتزام باملخطط
الهيكلي

زيادة عدد ون�سبة
الطرق املعبدة

املحور التنموي :التخطيط والتنظيم والبنية التحتية
و�صف امل�شروع

مدة امل�شروع

� 12شهر ًا

�إعداد ن�شرات توعوية عدد 2ت�شرح �أهمية
املخطط الهيكلي وعقد ور�ش عمل يف قاعة
البلدية لتوعية الأهايل بالتنظيم الهيكلي

تخمني و�إعادة ت�سجيل الأرا�ضي وت�سمية وترقيم
� 18شهر ًا
ال�شوارع والأحياء ال�سكنية

� 4أ�شهر

� 18شهر ًا

	�-شق وتعبيد طرق جديدة مقّرة يف املخطط
الهيكلي تربط الطرق الرئي�سية للبلدة،
�إ�ضافة �إىل طرق رابطة وجتهيز الأر�ضية
بطبقة من الأ�سفلت ب�سمك � 5سم
	-ت�أهيل �شوارع مداخل البلد وخمارجها بطول
1500م .

النتائج

املوازنة
$

180,000

	-الن�شرات التوعوية.
	-وعي جمتمعي ب�أهمية التنظيم الهيكلي
	�-سهولة العمل �ضمن املخطط الهيكلي
	-تقلي�ص عدد املخالفات التنظيمية

60,000

5,000

600,000

	-حت�سني �شبكة الطرق
	-حت�سني منظر املدينة
	-تقلي�ص عدد احلوادث املرورية

	-تو�سعة ما ن�سبته  % 40من املخطط
الهيكلي ال�سابق
	�-ضبط عملية البناء واحلد من املخالفات
	-زيادة عدد الرخ�ص
	-خمطط هيكلي حمو�سب
	-تنظيم الأرا�ضي

خطــة اال�ســتثـمـارلقطاع التخطيط والتنظيم والبنية التحتية

ا�سم امل�شروع

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

�إعادة ت�أهيل �شارع لفة البلد وبع�ض
ال�شوارع الداخلية وجزء من ال�شارع
الرئي�سي

عمل ت�صوير جوي حديث لعتيل ،و�إعداد خمطط
هيكلي حديث ي�شمل تنظيم  5,270دومن ًا
تو�سعة تنظيمية للمخطط للهيكلي .وتوزيع ودجمها باملخطط القدمي والعمل على حو�سبة
حتديث املخطط
املخطط الهيكلي
ا�ستعماالت
امل�ساحات اخل�ضراء وبقية
الهيكلي وحتديد
ا�ستعماالت الأرا�ضي الأرا�ضي ب�صورة مالئمة ومنا�سبة

اجلهة التنفيذ ّية :بلدية عتيل
الهدف
اال�سرتاتيجي املبادرة التطويرية
الرئي�سي

تطوير املخطط الهيكلي

اجلهة التنفيذ ّية :بلدية عتيل
الهدف
اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

املبادرة التطويرية

ا�سم امل�شروع

حتديث وتطوير �شبكة التخل�ص من االهرتاء يف الأنابيب.لتقليل
ن�سبة الفاقد
املياه واخلزانات

�إعداد حمطة تنقيه

�شراء �أر�ض وعمل خمططات ملحطة
التنقية

�إن�شاء متنزّه عام يف املدينة.

تعزيز وعي املواطنني ور�شات عمل  5مرات �سنوي ًا للأهايل
والطالب
ال�صحي والبيئي

تطوير املرافق
العامة
تطوير احلدائق
(احلدائق،
واملتنزهات
وال�ساحات،
واملتنزهات)

توفري خدمات ال�صرف ال�صحي والبيئي

خطــط اال�ســتثـمـار القطاعية
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� 18شهر ًا

مدة امل�شروع

املحور التنموي :التخطيط والتنظيم والبنية التحتية
و�صف امل�شروع

�إعادة ت�أهيل �شبكة املياه (خط ناقل ،وخط
راجع) بطول 4كم.

بناء خزان ماء عدد � 2سـعة  500م 3مع
حمطات ال�ضخ والراجعة بقطر  8,6م

� 12شهر ًا

حملة توعية من خالل تعميم وطباعة وتوزيع
برو�شور بحجم �صفحة  A4مزدوجة ملونة عدد
 5,000ن�سخة ،عمل بو�سرتات  50x70ملونة

بناء متنزّه مب�ساحة  5دومن

�شراء �أر�ض مب�ساحة  5دومن غرب البلدة لإن�شاء
�شبكة �صرف �صحي للتخل�ص من املياه العادمة
واحلفر االمت�صا�صية

� 12شهر ًا

� 18شهر ًا

النتائج

املوازنة
$

1,300,000

	�-شبكة مياه حديثة وم�ؤهلة.
3
	-خزان مياه عدد  2ب�سعة  500م
	-توزيع منظم للمياه على الأحياء ال�سكنية
املنت�شرة.
	-تقليل ن�سبة الفاقد

	�-أر�ض مب�ساحة  5دومن

	-برو�شورات عدد 5,000
	-بو�سرتات عدد 1,000
	-ور�شات عمل عدد 5

100,000

5,000

200,000

	-توفري مكان الئق لق�ضاء �أوقات الفراغ
والتنزه خا�صة لطلبة املدار�س يف العطل
ال�صيفية
	-امل�ساهمة يف حت�سني البيئة و�إيجاد منطقة
خ�ضراء

 38الإطـار التنمـوي اال�سـرتاتيجي  -عتيل

الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

النهو�ض بال�شباب
والريا�ضة وزيادة م�شاركة
ال�شباب يف التنمية.

املبادرة
التطويرية

�إن�شاء
مرافق
ريا�ضية
مالئمة

ا�سم امل�شروع

خطــة اال�ســتثـمـار لقطاع التنمية االجتماعية
اجلهة التنفيذ ّية :املحور التنموي.:التنمية االجتماعية
و�صف امل�شروع

مدة امل�شروع

� 24شهر ًا

�إ�ضافة مبنى مب�ساحة 100م 2ل�صالة النادي احلالية من �ضمن جممع
الدوائر الذي يتم �إن�شا�ؤه يف �أر�ض البلدية الواقعة على ال�شارع الرئي�سي � 12شهر ًا
قرب املركز ال�صحي وم�ؤثث وجاهز لال�ستخدام

بناء مركز �شبابي مكون من طابق واحد مب�ساحة 850م ، 2يف �أر�ض
تابعة للبلدية م�ساحتها  5دومن يف املنطقة ال�شرقية م�ؤثث وجاهز
بناء مركز ثقايف
لال�ستخدام .يحتوي على � 4صاالت متعددة الأغرا�ض ،ملعب كرة قدم
�صديق للبيئة
خارجي ،م�سبح خارجي للرجال ،ملعب كرة �سلة داخلي ،ويف املرحلة
الثانية م�سبح داخلي للن�ساء

تطوير
امل�ؤ�س�سات
�إ�ضافة مبني
القائمة
للنادي احلايل
وزيادة
نوعيتها

النتائج

2
م
850
	-مبنى جم ّهز م�ساحته
	-تنمية قدرات ال�شباب

	-مبنى مب�ساحة 100م 2لت�صبح م�ساحة مقر النادي
225م 2ي�ستخدم من قبل قطاع املر�أة ب�شكل خا�ص
واملجتمع املحلي ب�شكل عام
	-زيادة ن�سبة ال�شباب امل�شاركني يف الأن�شطة
الريا�ضية

املوازنة
$

1,200,000

100,000
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اجلهة التنفيذ ّية:

ت�أهيل املراكز ال�صحية جتهيز وت�أهيل
توفري خدمات �صحيه متخ�ص�صة
احلكومية وزيادة قدرتها مقر للطوارئ يف
وم�ؤهلة على مدار ال�ساعة
م�ست�شفى عتيل
اال�ستيعابية

من�شورات وبرامج ودورات لتوعية املواطنني
عن الأمرا�ض وطرق الوقاية

	-غرفة طوارئ جم ّهزة على مدار ال�ساعة

	-توفري �سيارة �إ�سعاف و

	-معدل  25طالب ًا يف الغرفة ال�صفية

	 20-غرفة �صفية

	-مدر�سة منوذجية بكل ملحقاتها
وخدماتها وجتهيزاتها

النتائج

املحور التنموي.:التنمية االجتماعية

� 12شهر ًا

� 18شهر ًا

الهدف اال�سرتاتيجي
مدة امل�شروع
و�صف امل�شروع
ا�سم امل�شروع
املبادرة التطويرية
الرئي�سي
بناء وت�أثيث وجتهيز مدر�سة
ثانوية مكونة من  3طوابق
حت�سني البنية التحتية بناء وت�شطيب
مب�ساحة 2300م  2مع ملحقاتها � 18شهر ًا
حت�سني جودة التعليم
للتعليم والتعليم امل�ساند مدر�سة متكاملة
و�ساحاتها وجدرانها مكونة من
 20غرفة �صفية

حت�سني جودة
اخلدمات ال�صحية

رفع الوعي ال�صحي

برامج لل�سيطرة
عمل برامج و�إر�شادات عن
على الأمرا�ض
الأمرا�ض غري ال�سارية وتطعيم
غري ال�سارية
الأطفال وعمل من�شورات توعويه
وتطعيم الأطفال

املوازنة
$

1,100,000

120,000

5,000

 40الإطـار التنمـوي اال�سـرتاتيجي  -عتيل

ا�ست�صالح الأرا�ضي البور

املبادرة التطويرية

اجلهة التنفيذ ّية :وزارة الإقت�صاد الوطني

الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

تطوير القطاع الزراعي

مدة امل�شروع

� 12شهر ًا

و�صف امل�شروع

�شق طريقني �شرق البلدة و�شمالها بطول
وعر�ض 3م ،لكل طريق ور�صفها ب�سكوري�س
1

� 18شهر ًا

متديد �شبكة �أنابيب مياه بطول  5كم بعر�ض � 3إن�ش
بال�ستيك نوع ممتاز ت�صل جلميع الأرا�ضي الزراعية
عمل درا�سة وجدوى اقت�صادية ل�سوق خ�ضار يف عتيل
� 24شهر ًا
كمركز لل�شعراوية

� 18شهر ًا

كم،

متهيد الأر�ض لزراعتها بالأ�شجار وبناء جدران
�إ�ستنادية للأرا�ضي ،وا�ست�صالح وزراعة  100دومن
( 15دومن حم�ضيات و 85دومن زيتون ولوزيات)

املحور التنموي. :االقت�صاد املحلي

ّ
املحل
خطــة اال�ســتثـمـار لقطاع االقت�صاد
ا�سم امل�شروع

زراعة �أ�شجار

�شق طرق زراعية

�إن�شاء �سوق خ�ضار

ت�أمني املياه الالزمة للزراعة متديد �شبكة �أنابيب مياه

ت�سويق املنتجات الزراعية

تفعيل دور اجلمعيات
الزراعية

عمل درا�سة لإن�شاء جمعية عمل درا�سة جدوى اقت�صادية لإن�شاء جمعية تعاونية
زراعية ترعى ّ
وتطور املزارعني
زراعية تعاونية
� 12شهر ًا

النتائج

املوازنة
$

25,000

54,000

و�صول املياه للأرا�ضي امل�ست�صلحة وري
املزروعات
درا�سة لإن�شاء �سوق جتاري مركزي
لل�شعراوية يف عتيل

	-ا�ست�صالح  100دومن من
الأرا�ضي
	-النفع االقت�صادي على �أ�صحاب
الأرا�ضي
	-زيادة م�ساحة الأرا�ضي الزراعية
	-خف�ض ن�سبة البطالة
	�-شق طرق جديدة وت�سهيل
الو�صول �إىل الأرا�ضي
	-زيادة ن�سبة الزراعة املروية
	-ارتفاع ن�سبة الإنتاج

150,000

25,000

5,000

	-درا�سة جدوى اقت�صادية لوجود
جمعية
	 -وجود جمعية تر�شد وترعى �ش�ؤون
املزارعني والأر�ض
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ا�سم امل�شروع

املحور التنموي. :االقت�صاد املحلي

و�صف امل�شروع

�إن�شاء منطقة �صناعية عمل درا�سة لإن�شاء و�إقامة
عمل درا�سة جدوى لإن�شاء منطقة �صناعية حرفية
وحرفية �ضمن املخطط منطقة حرفية �صناعية يف
يف عتيل
عتيل
الهيكلي

املبادرة التطويرية

اجلهة التنفيذ ّية :وزارة الإقت�صاد الوطني

الهدف اال�سرتاتيجي
الرئي�سي

ت�شجيع اال�ستثمار

تعزيز وجود املكاتب
ا�ستكمال �إن�شاء
واملديريات احلكومية يف
الدوائر يف عتيل
البلدة

جممع ا�ستكمال �إن�شاء وبناء طوابق عدد  4وت�شطيبها
لتكون �صاحلة للعمل وفتح دوائر جديدة فيها

مدة امل�شروع
� 18شهر ًا

� 24شهر ًا

النتائج
-درا�سة جدوى اقت�صادية

وجود مكان للدوائر احلكومية لت�سهيل
وتقدمي خدماتها للمواطنني

املوازنة
$
25,000

600,000

