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  المجمس البمدي لبمدية الخميل قرار
 

اقش المجمس البمدي مخرجات الخطة ن    2016-01-13المنعقدة بتاريخ.           160الجمسة رقم      في 
الخطة التنموية اإلستراتيجية لمدينة التنموية اإلستراتيجية لمدينة الخميل، وقد قرر المجمس الموافقة عمى اعتماد 

بكافة مخرجاتيا، كما يتعيد المجمس البمدي بتوفير كافة المستمزمات التي من شأنيا  2019-2016الخميل لألعوام 
 تنفيذ مخرجات الخطة عمى أرض الواقع.

 
 التواقيع:

  



 

IX 

 وثيقة المجتمعيةال
 (2019-2016الخطة التنموية اإلستراتيجية لمدينة الخميل )

المؤسسات العامة واألهمية والخاصة عمى الخطة التنموية اإلستراتيجية لمدينة  واعتماد ومباركة ممثم
 (2019-2016الخميل لألعوام )

 
المؤسسات العامة واألىمية والخاصة، نعتمد الخطة التنموية اإلستراتيجية لمدينة  ونحن الموقعون أدناه ممثم

بكافة مخرجاتيا والتي شاركنا في مراحل إعدادىا وتحديد التوجيات التنموية  2019-2016الخميل لألعوام 
ننا مستعدون لالستمرار بالمشاركة من أجل العمل عمى تنفيذ ما ورد في الخطة وتوفير  ذات األولوية فييا، وا 

 المقومات وتذليل العقبات التي قد تحول دون تنفيذ مخرجاتيا.
 

 التواقيع:
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 عن مدينة الخميلخمفية  .1
 : والموقع سبب التسمية -أ

وتعرف بخميل الرحمن. يعود تاريخ ىذه المدينةة العريقةة الةى مةا قبةل  ،الخميل إبراىيمسميت الخميل نسبة الى النبي 
 .ألعالمسنة وىي ثاني أقدم مدينة في  5500

تعةود الةى العصةور العثمانيةة وفتةرة تعد البمدة القديمة في مدينة الخميل من أعرق وأقدم البمةدات فةي فمسةطين والتةي 
 المماليك التي شيدت عمى تنمية وتطور الخميل.

كةةم جنةةوبي  32عمةةى بعةةد  ،تعتبةةر مدينةةة الخميةةل جةةزء مةةن محافظةةة الخميةةل وتقةةع فةةي الجةةزء الجنةةوبي مةةن فمسةةطين
 م فوق سطح البحر.1032وعمى ارتفاع  ،القدس

 فقةد بمةةد عةةدد سةةكان المحافظةة مةةا يقةةارب  ،2015عةةام ملالفمسةةطيني  لإلحصةةاء لتقةةديرات الجيةةاز المركةزيووفقةا 

بمدية الخميةل تقةوم  أن، ىذا مع العمم مواطن 208,750بينما وصل عدد سكان المدينة الى  ،مواطن 706,509
 .المدينة ومحيطيا من التجمعات المحاذية ليافي  مواطن  260,000من  ألكثربتقديم الخدمات 

حيةث يعمةل مةا  ،تعتمةد بشةكل أساسةي عمةى قطةاع التجةارة ،ط في الضفة الغربيةمدينة الخميل مركز تجاري نش إن
% من القوة العاممة في ىذا القطاع. أما قطاع الزراعة فيأتي بالمرتبة الثانيةة مةن حيةث اعتمةاد السةكان 50يقارب 
% من القوة العاممة. أما القطةاع الصةناعي والةذي يتسةاو  مةع القطةاع 15ويعمل في ىذا القطاع ما يقارب  ،عميو

 الزراعي من ناحية نسبة القوة العاممة فيو فيو ميم لممدينة ويعتبر كعمودىا الفقري. 

 ،الزجةاج ،الرخةام ،قطةع الحجةارة ،الجمود،البالسةتيك ،الصناعة في مدينةة الخميةل متنوعةة جةدا حيةث تشةمل األحذيةة
وغيرىةا مةن الصةناعات مثةل تصةنيع أكيةاس النةايمون والتطريةز فضةال عةن الصةناعات الغذائيةة. وتعتبةر  ،الخرسانة

 .واإلتقانىذه الصناعات عالية الجودة 

فان تمك الصناعات تتطور جنبا الى جنب مع أبرز الصةناعات التقميديةة مثةل صةناعة  ،الى كل ما ذكر باإلضافة
نتاجودباغة الجمود  ،الخزفالفخار و   الصابون والتحف. وا 

 % من الناتج  المحمي الفمسطيني.40من الجدير بالذكر أن مساىمة الخميل في االقتصاد الفمسطيني تصل الى 

كيمةةومترا مربعةةا مةةن أراضةةي  40عانةةت مدينةةة الخميةةل كثيةةرا مةةن االحةةتالل اإلسةةرائيمي. فقةةد تةةم مصةةادرة حةةوالي لقةةد 
خالل االنتفاضة الثانية. وعالوة عمةى ذلةك، فةان مدينةة الخميةل محاطةة بالمسةتوطنات اإلسةرائيمية "محافظة الخميل" 

 امتدادا من كريات أربع وخارسينيا في الشرق الى ىاغاي في جنوب الخميل. 

)الخميةةل  H2( و 1)الخميةل  H1، تةةم تقسةيم الخميةل إلةةى قسةمين عمةةى ىةامش بروتوكةول الخميةةل، 1997فةي عةام 
أن بمديةةةة الخميةةةل ىةةةي  إاللمسةةةيطرة اإلسةةةرائيمية.  H2لمسةةةيطرة الفمسةةةطينية بينمةةةا تخضةةةع  H1تخضةةةع (، بحيةةةث 2

 H2الجيةة المسةؤولة عةن الجةةزأين مةن ناحيةة تةوفير الخةةدمات، األمةر الةذي يعتبةر تحةةدي كبيةر لعمميةا فةي منطقةةة 
مسةةةتوطن  400تةةةدينين )التةةةي تقةةةع تحةةةت السةةةيطرة اإلسةةةرائيمية ويعةةةيش فييةةةا بعةةةض المسةةةتوطنين اإلسةةةرائيميين الم

 تقريبا(.

فقةةد بةةدأت القيةةود اإلسةةرائيمية عمةةى حركةةة الفمسةةطينيين فةةي  ،الضةةوء عمةةى وضةةع شةةارع الشةةيداء إلقةةاءوالبةةد ىنةةا مةةن 
. بعةةد المذبحةةة التةةي قةةام بيةةا المجةةرم بةةاروخ جولدشةةتاين فةةي الحةةرم اإلبراىيمةةي خةةالل ذلةةك 1994الشةارع فةةي العةةام 



 

2 

 ،ىةةذا الشةةارع أمةةام الفمسةةطينيين بةةالغالقفقامةةت  ،يةةود عمةةى السةةكان الفمسةةطينيينالعةةام، فاختةةارت إسةةرائيل فةةرض الق
حيةث يةربط مةا بةين شةمال مدينةة الخميةل وبةين جنوبيةا  ،يربط بةين أجةزاء المدينةة أساسيوىو شارع رئيسي وصمام 

شةةرين األول ويمةةر عمةةى مقربةةة مةةن األسةةواق المركزيةةة فةةي الخميةةل والبمةةدة القديمةةة والحةةرم اإلبراىيمةةي. منةةذ شةةير ت
تحظر إسرائيل حركة الفمسطينيين في الشارع بشكل كامل، بدون أمر عسكري ساري المفعةول. إن إغةالق  2000

الشةةارع والقيةةود اإلضةةافية المفروضةةة عمةةى حركةةة الفمسةةطينيين فةةي المنطقةةة أدت إلةةى انييةةار اقتصةةادي فةةي وسةةط 
دينةةة أشةةباح". بعةةد إغةةالق جميةةع المحةةالت التجاريةةة المدينةةة ومغةةادرة الكثيةةرين مةةن السةةكان وتحويةةل المنطقةةة إلةةى "م

الفمسةةةطينية، ومكاتةةةب البمديةةةة وتحويةةةل محطةةةة الحةةةافالت المركزيةةةة إلةةةى قاعةةةدة لمجةةةيش اإلسةةةرائيمي أصةةةبح شةةةارع 
بالسةةير فةةي  اإلسةةرائيميينالشةةيداء خةةالي تمامةةا مةةن التواجةةد الفمسةةطيني ولكةةن فةةي مةةوازاة ذلةةك يسةةمح لممسةةتوطنين 

 الشارع بصورة حرة. 

شةةدد الجةةيش القيةةود المفروضةةة عمةةى الحركةةة فةةي الشةةارع. تحظةةر  2000مةةع انطةةالق االنتفاضةةة الثانيةةة فةةي العةةام 
اليوم حركة الفمسةطينيين بالسةيارات فةي الشةارع كمةو، وفةي أجةزاء مةن الشةارع الواقعةة مةا بةين منةاطق المسةتوطنات، 

سةةطينيين المةةرور سةةيرا عمةةى األقةةدام. كمةةا منطقةةة أفراىةةام أفينةةو ولغايةةة حةةاجز بيةةت ىداسةةا، حيةةث يحظةةر عمةةى الفم
يحظةةر الجةةيش حركةةة الفمسةةطينيين فةةي الشةةوارع المجةةاورة بحيةةث توجةةد منطقةةة متواصةةمة وسةةط مدينةةة الخميةةل، مةةن 

 مستوطنة كريات أربع شرقا ولغاية المقبرة الييودية غربا، التي يحظر فييا تماما مرور السيارات الفمسطينية.

محةل تجةاري مغمقةة مةن قبةل االحةتالل عمةى طةول الشةارع  400ونصةف، ويوجةد فيةو يبمد طةول ىةذا الشةارع كيمةو 
 .ويمنع أصحاب المحالت من الوصول لمحالتيم

طريةةق رئيسةي يربطيةا بمدينةة بةةةيت لحةم والقةدس وطةرق فرعيةةة تصةميا بالمةدن والقةر  فةةي  ى مدينةة الخميةليصةل إلة
ا إلةةةى الجةةةنوب مةةن مدينةةة القةةدس وعمةةى بعةةد خمسةةة محافظةةة الخميةةل، حيةةث تقةةع عمةةى بعةةد ثالثةةة وثالثةةين كيمةةو متةةر 

 (.1-1وعشرين كيمو مترا عن مدينة بيت لحم من ناحية الجنوب أيضا )أنظر خريطة 
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متةةاز مدينةةة الخميةةل بمنةةاخ معتةةدل، ذي صةةيف حةةار وجةةاف، وشةةتاء بةةارد ممطةةر، حيةةث يبمةةد معةةدل ت المنــا : - ب
درجةةة. ويبمةةد معةةدل  21درجةةات، والصةةيفي  7درجةةة مئويةةة، والمعةةدل الشةةتوي ىةةو  16-15الحةةرارة السةةنوي 
 .ممم 502السنوي حوالي  ىطول األمطار

مةرة مةن 16  بمدينةة الخميةل عةدد السةكان قد تضةاعفف الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني: حسب السكان - ت
يالحةظ و ، 1838نسةمة عةام  100000، حيةث بمةةد عةدد سةكان مدينةة الخميةل 2007حتى عام  1838عام 

( وشةكل 2-1( وجةدول )1-1من اإلحصاءات ومعدالت النمو السكاني لمدينة الخميل الموضحة في جدول )
، حيةث ازداد عةدد السةكان 1961و 1922ة كبيةرة بةين األعةوام ( أن عدد سكان المدينةة قةد تزايةد بةوتير 1-1)

، ويظير ىذا التزايد واضةحا  فةي 1961نسمة( عام  37,878إلى ) 1922في عام  نسمة(  16,577من )
%( فةةي الفتةةرة  2.70( إلةةى )1931-1922%( خةةالل الفتةةرة ) 1.0معةدل النمةةو السةةكاني الةةذي ارتفةةع مةةن )

(1945-1961  .) 

 (2015-1961) الخميل مدينة سكان عدد تطور (:1-1) جدول
 )نسمة( السكان عدد السنة
1922 16,577 
1931 17,531 
1945 24,560 
1961 37,878 
1967 383309 
1975 53,363 
1987 79,087 
1997 119,401 
2007 168,700 
2015 208,750 

 

  عن يزيد البمدية تخدميا التي المجاورة االحياء مع المدينة سكان عدد : مالحظة                        
 مواطن 260000                                               

 (2015-1922) الخميل لمدينة السكاني النمو معدل (:2-1) جدول                           
 )%( السكاني النمو معدل الزمنية الفترة

1922-1931  1.0 
1931-1945 2.41 
1945-1961 2.71 
1961-1967 0.19 
1967-1975 4.14 
1975-1987 3.28 
1987-1997 4.12 
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 )%( السكاني النمو معدل الزمنية الفترة
2007-1997 3.46 

2007-2015 2.66 
 

 

 (2015-1922) الخميل لمدينة السكاني النمو معدل تطور (:1-1) شكل
 

%(، ويعةز  السةبب فةي ذلةك 0.19معدل النمو بشكل كبيةر ) انخفاض( فيالحظ 1967-1961أما خالل الفترة )
التةةي انعكسةةت سةةمبا  عمةةى حركةةة السةةكان وتةةنقميم. إال أن معةةدل النمةةو السةةكاني لممدينةةة قةةد  1967إلةةى حةةرب عةةام 

 %(.4.14(، حيث وصل إلى )1975-1967شيد تزايدا  كبيرا  خالل الفترة )
 

(، إال أنةةو بةةدأ بةةالتراجع 1997-1975بةذبا  واضةةحا  خةةالل الفتةةرة )وقةد شةةيد معةةدل النمةةو السةةكاني لمدينةةة الخميةةل تذ
 %(.  2.66( إلى )2015-2007، ليصل في الفترة )1997بعد العام 
نسةبتو  مةا نسةمة، ويشةكمون 208,750بحةوالي  2015 منتصةف عةام مدينةة الخميةل فةي فةي السةكان يقةدر عةدد

الغربيةة. وتعتبةر مدينةة  الضفة من إجمالي سكان%( 7.5إجمالي سكان محافظة الخميل وحوالي ) %( من29.5)
 الخميل األكبر سكانا  في الضفة الغربية

 عامة  مقدمة .2
تنفيذي لمخطة التنموية اإلستراتيجية لمدينة الممخص عبارة عن ال : تعتبر ىذه الوثيقةمحتوى وثيقة الخطة - أ

بما يشمل القضايا شيور  8العمل بالخطة خالل فترة وىي حصيمة ، 2019-2016الخميل لألعوام 
 ىداف التنموية، وكذلك خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم التي انبثقت عنيا. التنموية، الرؤية، األ

برنامج البنية التحتية والحكم المحمي الممول من الوكالة ىذه الخطة ضمن  : لقد أعدتخمفية المشروع - ب
ت عالمية، وتنفيذ ائتالف جنرل لمتدريب بادارة مؤسسة مجتمعا، و (USAIDاألمريكية لمتنمية الدولية )

وباشراف  المشروع بالتعاون مع وزارة الحكم المحمي واالستشارات والمركز الوطني لمتنمية المستدامة، وقد نفذ
 مأسسة عممية التخطيط التنموي االستراتيجي بالمشاركة بشكل رئيسي الى المشروع، ويسعى بمدية الخميل

 .وشارك بتنفيذه العديد من الشركاء المحميين والخارجيين 2008محمي بالعام الذي بدأتو وزارة الحكم ال
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 بما يمي: مجتمعات عالمية الذي تنفذه مؤسسةستراتيجي مشروع التخطيط اإلوتتخمص أىداف     
 ستراتيجي التنموي عمى مستو  الييئات المحمية الفمسطينية.تعزيز مأسسة عممية التخطيط اإل (1)

فةي مجةال التخطةيط التنمةوي والقطةاع الخةاص بناء قةدرات الييئةات المحميةة، ومؤسسةات المجتمةع المةدني  (2)
 ستراتيجي.اإل

 عممية التخطيط. اتشممي منطقةتشجيع التفكير الجماعي باتجاه خدمة المصمحة العامة لكل  (3)

ىمةي لةدعم جيةود تحفيز وتطوير المبادرات المختمفة لد  قطاعةات المجتمةع وخاصةة القطةاع الخةاص واأل (4)
 التنمية المحمية.

 تنموية إستراتيجية لمدينة الخميل: خطةإعداد  أهداف - ت
 نجاز خطة تنموية استراتيجية في  بما يمي: إيمكن تمخيص أىم األىداف من   

 تحديد الفرص المتاحة والمعيقات التي تواجة عممية التنمية في مدينة الخميل. (1)

 تشخيص الوضع الراىن، وتقديم صورة واضحة عن المجاالت التنموية في مدينة الخميل.  (2)

 تحديد التوجيات واألولويات التنموية المستقبمية في مدينة الخميل. (3)

 4وضع رؤية تنمويةة شةاممة لتطةوير مدينةة الخميةل مةن وجيةة نظةر سةكانيا، وذلةك ضةمن إطةار زمنةي مدتةو  (4)
 سنوات.

 ممة. وضع أىداف تنموية متكا (5)
 .قدر اإلمكان ولوية، ومناطق تنفيذىا في مدينة الخميلتحديد المشروعات والبرامج التنموية ذات األ (6)
 وضع خطة تنفيذ متكاممة ضمن إطار زمني، وتقديرات مالية.  (7)
 وضع منيجية لمراقبة أداء منفذي البرامج المختمفة، ومقاييس النجاح في تنفيذىا، وأدوات قياس ىذا النجاح. (8)

 الخطة إعداد ةمنهجي .3
واألنشةةطة والخطةةوات عمةةى مجموعةةة مةةن المراحةةل  مدينةةة الخميةةلارتكةةزت منيجيةةة إعةةداد الخطةةة التنمويةةة اإلسةةتراتيجية ل

الةذي أعدتةو مسةبقا وزارة الحكةم المحمةي االسةتراتيجي لمتجمعةات الفمسةطينية و وذلك باالستناد إلى دليل التخطيط التنموي 
قةراض بالتعاون مع كةل مةن وزارة التخطةيط وصةندوق تطةوير  الدوليةة  وبتمويةل مةن الوكالةة األلمانيةة لمتنميةة ،البمةدياتوا 

(GIZ،)  الةةدليل عمةةى خمةةس  اشةةتملوقةةد  بالتعةةاون مةةع مؤسسةةة مجتمعةةات عالميةةة، 2013وتةةم تحةةديث الةةدليل بالعةةام
بيق ثالث مراحل منيا، وتحتةوي كةل مرحمةة عمةى عةدة خطةوات، وتحتةوي كةل خطةوة عمةى أنشةطة مراحل أساسية تم تط

 (.1-3مختمفة، كما ىو مبين في الشكل رقم )

الخطةةةةة عمةةةةى منيجيةةةةة المشةةةةاركة مةةةةع ذوي العالقةةةةة مةةةةن المجتمةةةةع المحمةةةةي، وكةةةةذلك بجيةةةةود فريةةةةق التخطةةةةيط  اعتمةةةةدت
 األساسي، وبدعم فني استشاري. 

عشةر شخصةا  مةن أعضةاء البمديةة وموظفييةا  اثنتةاتم تشكيل فريةق التخطةيط األساسةي المكةون مةن  المشروع،منذ بداية 
من ذوي الخبرات والمؤىالت، وتمت االسةتعانة بةدعم فنةي مةن الجيةة االستشةارية، حيةث  المدينةومن أبناء  ،األساسيين

قام فريق التخطيط بتصميم عممية التخطيط واإلطار الزمني المقتةرح لكةل مرحمةة، وكةذلك تحديةد ذوي العالقةة، وتشةكيل 
(، وتحديةد أدوارىةا، وذلةك مةن يةةولجةان مجةاالت العمةل الرئيسةية والفرعالمجان المختمفة )لجنةة ممثمةي أصةحاب العالقةة 

خةةالل عةةدة اجتماعةةات عقةةدت ليةةذا الغةةرض، وتخمةةل ذلةةك تحضةةير المةةواطنين، والمجةةان المشةةاركة، مةةن خةةالل لقةةاءات 
 تدريبية لتعريف ىذه المجان بأدوارىا.توجييية و 
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 وخطواتيا بالمشاركة اإلستراتيجية إعداد الخطة التنموية: مراحل تنفيذ 1-3شكل 

لجنة(، فقد كانةت كةل لجنةة منيةا مختصةة فةي مجةال فرعةي محةدد. وقةد تجمةى دور ىةذه  15)لجان مجاالت العمل أما 
المجةةان فةةي المشةةاركة فةةي إعةةداد الخطةةة، وخاصةةة فةةي مراحميةةا األولةةى )تشةةخيص الوضةةع القةةائم( وتقةةديم المعمومةةات، 

وذلةك  /2015)4/6+3بعقةد ورشةة عمةل عمةى مةدار يةومين متتةاليين ) المجةانتمةك والمساىمة في التحميل، حيث قامةت 
تقةديم تقةارير تشخيصةية أوليةة لكةل مجةال رئيسةي لتشخيص الواقع القائم بمدينة الخميل، وكمخةرج أولةي لتمةك الورشةة تةم 

اني دليةل التخطةيط ، كمةا تةم تحضةير ممخةص عةن التجمةع السةكفةي فرعي من مجاالت العمل التنمويةة المشةار ليةا  أو
، وذلةةك بنةةاء لمدينةةةالجميةةع المجةةاالت التنمويةةة فةةي  ةتفصةةيميبعةةد ذلةةك، تةةم إعةةداد دراسةةة تشخيصةةية  .مدينةةة الخميةةلفةةي 

، وعمةةةى البيانةةةات اإلحصةةةائية والتقةةةارير لجةةةان المجةةةاالت ضةةةمن الورشةةةة المةةةذكورةعمةةةى التقةةةارير األوليةةةة التةةةي أعةةةدتيا 
التنمويةةة  اط القةةوة والضةةعف، والفةةرص، والتحةةديات لمقطاعةةاتلتحديةةد نقةة ىةةذه المجةةانالرسةةمية، ومةةن خةةالل اجتماعةةات 

 .ممدينةلنجاز التقرير التشخيصي إ. وبنياية ىذه المرحمة تم المختمفة

وشةارك فييةا ممثمةون عةن القطةاعين العةام والخةاص،  16/6/2015ومن خالل ورشة العمل األولى التي عقدت بتةاريخ 
بعةةد  مدينةةة الخميةةل،ب "ذات األولويةةة"، تةةم تحديةةد القضةةايا التنمويةةة العمةةللجةةان ومؤسسةةات المجتمةةع المةةدني، باإلضةةافة 

ممدينةةة، لالمسةتقبمية التنمويةةة ثةر ذلةةك تةم تحديةةد الرؤيةة أعةرض كافةة القضةةايا التةي تضةةمنيا التقريةر التشخيصةةي، وعمةى 
التةةي يجةةب ات السةةمبية المةةؤثر ، وكةةذلك التةةي تحتةةاج لتطةةوير يجابيةةةاإلالمةةؤثرات أخةةذت ىةةذه الرؤيةةة بعةةين االعتبةةار  وقةةد

 التغمب عمييا.

عمةى تحميةل األسةباب  " تبعت ورشة العمةل األولةى، وباالعتمةادمجان القضايا "ذات األولويةلو خالل اجتماعات مكتبية 
 تحديةةةد األىةةةداف التنمويةةةة المرتبطةةةة بالقضةةةايا األساسةةةية، فقةةةد تةةةم مدينةةةةالواآلثةةةار لممشةةةاكل والمعيقةةةات األساسةةةية فةةةي 

األىداف، كما تم تحديد المشروعات التنموية التةي سةيتم مةن خالليةا الوصةول ىذه ي تفحص مد  تحقق المؤشرات التو 
 إلى األىداف التنموية المرجوة.

وضةع وصةف مبةدئي لكةل مشةروع اسةتخدم فيةو نمةوذج صةمم ليةذا وقد استكممت لجان القضايا عممية تحديةد المشةاريع ب
، لمركباتةو األساسةية التقديريةة موازنةةالعناصةره الرئيسةية، و ان تنفيةذه، و المشروع، ومك اسمالغرض، ويشمل ىذا النموذج 

 التمويل والتنفيذ المقترحة، والمعوقات أمام تنفيذه، وطرق التغمب عمييا. اتوجي
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"مدينة الخميل مركز اقتصادي مستدام، بيئة جاذبة، متطورة خدماتيا، منظمة عمرانيا، 
 محافظة عمى أصالتها وقيمتها التاريخية واإلنسانية ومنتمية الى روح العصر" 

"مدينة الخميل مركز اقتصادي مستدام، بيئة جاذبة، متطورة خدماتيا، منظمة عمرانيا، 
 محافظة عمى أصالتها وقيمتها التاريخية واإلنسانية ومنتمية الى روح العصر" 

، وخطةة المتابعةة والتقيةيم، بمةا الرباعيةة إعةداد خطةة التنفيةذ تةم استنادا لنتائج المقاءات المتكررة مةع لجةان القضةايا، فقةدو 
تشةةمل مؤشةةرات لقيةةاس اإلنجةةاز، وتحديةةد الجيةةات المعنيةةة بالتنفيةةذ والتمويةةل، والفتةةرة الزمنيةةة لمتنفيةةذ لكةةل مةةن مشةةروعات 

 .لممدينةالتنموية  اإلستراتيجيةالخطة 

 األولوية ذات التنموية القضايا .4
قضةية تنمويةة عمةى  19عةرض ب 16/6/2015دت بتةاريخ ورشةة العمةل األولةى التةي انعقةقامت لجان المجاالت وخالل 

"، باإلضةافة إلةى قضةيتين  ترتبطةان بالبنةاء ذات أولوية"قضايا  7، وخالل الورشة تم تحديد المدينةأىالي من الحضور 
المؤسسي لبمدية الخميل وىي القضايا التي تم تطويرىا من خةالل لجنةة البنةاء المؤسسةي، ونظةرا لضةعف نظةام الصةرف 

وتصةةريف ميةةاه األمطةةار، ولمجيةةود التةةي تقةةوم بيةةا البمديةةة فةةي ىةةذا المضةةمار، واسةةتجابة لمطالبةةات المجمةةس  الصةةحي
البمدي والطاقم التنفيذي لقسم المياه والصرف الصحي في البمديةة وخاصةة أن ىنةاك موافقةة عمةى إنشةاء محطةة معالجةة 

ألمطةةار لمجمةةوع القضةةايا التنمويةةة، وبةةذلك رئيسةةية بالمدينةةة، فقةةد تةةم إضةةافة قضةةية الصةةرف الصةةحي وتصةةريف ميةةاه ا
 يصبح مجموع القضايا عشرة وىي:

 البنية التحتية والخدمات في مجال الصحة.  الحاجة لتطوير (1)
 غياب نظام تخطيط عمراني تنموي مستدام لممدينة. (2)
 عدم مالءمة نظام الطرق والمواصالت مع االحتياجات المرورية الحالية والمستقبمية. (3)
 البنية التحتية لممؤسسات التعميمية. نقص بجوانب (4)
 ارتفاع نسبة البطالة في مدينة الخميل. (5)
 .قمة حصة الفرد من المياه وارتفاع نسبة الفاقد (6)
 ضعف نظام الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار في المدينة. (7)
 .ثنظام إدارة األمن و الكوار لتطوير محدودية الدعم المخصص  (8)
 .ح الصالحياتيوضتمركزية في اتخاذ القرارات و الال (9)
 .التشغيمية السنوية اإليراداتانخفاض  (10)

 التنموية مدينة الخميل رؤية .5
بمدينة األىالي  ووضمن ورشة العمل األولى، قام ممثم مدينة الخميلعمى ضوء تحديد القضايا التنموية ذات األولوية ب

   بالتوافق عمى الرؤية التنموية التالية:الخميل 

 لممدينة التنموية األهداف .6
ولويةة، لمقضةايا التنمويةة ذات األ مدينةة الخميةلىةالي بتحديةد ممثمةي األ اثةرعمةى بعد االنتياء من ورشة العمل األولى، و 

وقامةت بتحديةد  ،وراجعةت التقريةر التشخيصةيوبعد تشكيل لجان لتمك القضايا، فقد عقةدت تمةك المجةان عةدة اجتماعةات 
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ىةةداف التنمويةةة التةةي تةةرتبط بالقضةةايا ذات ثةةر ذلةةك تةةم تحديةةد مجموعةةة مةةن األإسةةباب والمبةةررات لكةةل قضةةية، وعمةةى األ
 ىداف كما يمي:األ كانتو  ،ولويةاأل

 .تطوير البنية التحتية لقطاع التعميم (1)
 .تطوير البنية التحتية والخدمات في مجال الصحة  (2)
 .تطوير نظام الطرق والمواصالت (3)
 .تحسين مستو  السالمة المرورية (4)
 .وحصة الخميل في كميات المياه زيادة مصادر المياه (5)
  .تقميل الفاقد في شبكة المياه (6)
 تطوير نظام الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار. (7)
 ..اإلسيام بتعزيز التنمية االقتصادية والشراكة مع القطاع الخاص (8)
 .العمراني التنموي المستدام في المدينةتعزيز التخطيط  (9)
 .المدينةتطوير نظام لتسجيل وفرز األمالك ألراضي  (10)
دارة الكوارث (11)   .تطوير نظام األمن وا 
 .تحسين الكفاءة المؤسسية لمبمدية (12)
 .التشغيمية السنوية لمبمدية اإليراداتزيادة  (13)

 الرباعية التنفيذ خطة .7

تحديد األىداف التنموية كما ىو مشار لو سابقا، تم اختيار المؤشرات التي تفحص تحقق تمك األىداف، وتم  عند
األىداف التنموية، وبنياية تمك المرحمة تم تجميع كل ىذه التي تساىم بحال تنفيذىا بتحقيق  المشروعاتاختيار 

 .(1-7بجدول رقم )حة كما ىي موض ،خطة تنفيذية تفصيميةفي مخرجات المراحل السابقة 

 وقد تم اعتماد معايير محددة في وضع خطة التنفيذ، منيا: 
 ارتباط مشروع ما بمشروعات أخر  تعد متطمبا سابقا لتنفيذه. (1)

 عدم اإلثقال عمى الجيات المنفذة، ومراعاة قدراتيا الذاتية عمى تنفيذ أكثر من مشروع في نفس الوقت. (2)

 السنوي ما أمكن عمى مدار سنوات تنفيذ الخطة.مراعاة التوازن في حجم الصرف  (3)

 مراعاة المدة الزمنية المنطقية لتنفيذ مشروع ما من وجية النظر الفنية. (4)

ربط كل مشروع من المشروعات المقترحة ضمن الخطة اإلستراتيجية التنموية في مدينة الخميل مع البرامج  (5)
 التنموية لمخطة الوطنية.

مية المشروع بالنسبة لمدينة الخميل في إطار فرضيات التخطيط التي اعتمدتيا األخذ بعين االعتبار درجة أى (6)
 الخطة.
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 وخطة. تطبيقيا يمكن تنفيذية أعمال إلى التنموية األىداف لترجمة التنفيذ خطة تطوير تم المعايير، ىذه وبتطبيق
 الجية وكذلك ليا، التقديرية والتكاليف المشروعات لتنفيذ المقترح الزمني البرنامج تبين مصفوفة عن عبارة التنفيذ

وألغراض تحقيق واقعية الخطة ومنطقية مخرجاتيا، فقد تم دراسة وتحميل المشاريع السابقة التي . لتنفيذىا المرشحة
(، وبغض النظر عن كونيا كانت ممولة ذاتيا أو 2014-2012نفذت بمدينة الخميل باألعوام الثالثة الماضية)

(، هىذا التحميل تم تحديد وتصنيف طبيعة المشاريع بخطة التنفيذ كونيا)مضمونة، محتممة، متمناخارجيا، وبناء عمى 
والمشاريع المضمونة والمحتممة ىي المشاريع التي تنسجم مع معدل قيمة المشاريع السنوية خالل فترة األربعة سنوات 

 تنفيذ خطة( 1-7 جدول) ويعرضالمعدل،  السابقة، والمشاريع المتمناه ىي المشاريع التي تزيد قيمتيا عن ىذا
 .مدينة الخميلل التنموية اإلستراتيجية الخطة إطار في المقترحة لممشروعات متكاممة
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 : مصفوفة خطة التنفيذ (1-7)جدول رقم 

ي
مو

تن
 ال

ال
ج
لم

ا
 

 
 القضٌة

 
 اسم المشروع

رمز 
 المشروع

البرنامج 
 الوطنً

التكلفة 
التقدٌرٌة 

X 
1000$ 

 2019  - 2016خطة 

 تصنٌف المشروع حسب توفر التموٌل

 الجهة المرشحة للتموٌل الجهة المرشحة للتنفٌذ

 الهٌئة المحلٌة المقترح الصرف السنوي
غٌر الهٌئة 

 المحلٌة
الهٌئة 
 المحلٌة

غٌر الهٌئة 
 المحلٌة

 محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانٌة األولى
التموٌل غٌر 

 متوفر 
حدد القسم 

 المعنً
 حدد الجهة

حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجهة

ٌة
ع
ما

جت
ال
 ا
ت

ما
خد

ال
 

نقص بجوانب 
البنٌة التحتٌة 
للمؤسسات 

 التعلٌمٌة

بناء مدارس 
 جدٌدة

SO-1 

تطوٌر 
التعلٌم 

األساسً، 
برنامج 
التعلٌم 
 الثانوي

25,500 

1500 3500 5000 5000 

 الهندسة 10,500 10,000 5,000

وزارة 
 التربٌة

 بلدٌة الخلٌل
صندوق 
 المعارف

 التطوٌرٌة

الصنادٌق  -
 العربٌة

صندوق  -
 المعارف

المجتمع  -
 المحلً

10,500 

تأهٌل غرف 
 صفٌة

SO-2 2000 500 500 500 500 200 1800 0 الهندسة 
وزارة 
 التربٌة

 التطوٌرٌة

 
الصنادٌق  -

 العربٌة
- MDLF 

تأهٌل وحدات 
 صحٌة مدرسٌة

SO-3 800 200 200 200 200 100 700 0 الهندسة 
وزارة 
 التربٌة

 التطوٌرٌة
الصنادٌق  -

 العربٌة
- AF 

الحاجة 
لتطوٌر البنٌة 

التحتٌة 
والخدمات فً 
 مجال الصحة

إنشاء وتجهٌز 
مستودع أدوٌة 

 مركزي
SO-4 

خدمات 
الرعاٌة 
 الصحٌة

 الهندسة 0 500 500 500 500 0 0 1,000
وزارة 
 الصحة

ال تندرج 
بموازنة 

 البلدٌة

صندوق  -
النقد 

 العربً
المجتمع  -

 المحلً

تطوٌر وتأهٌل 
وتشغٌل 

مستشفٌات 
 عالٌة و

محمد مستشفً 
المحتسب علً 

 فً المدٌنة

SO-5 15,000 

1,000 2,000 2,000 2,000 

 الهندسة 8,000 7,000 0
وزارة 
 الصحة

ال تندرج 
بموازنة 

 البلدٌة

البنك  -
 اإلسالمً 

- TIKA 8,000 

 8إنشاء 
عٌادات 
حكومٌة 
 إضافٌة

SO-6 2,000 500 500 500 500 500 1,500 0 الهندسة 
وزارة 
 الصحة

ال تندرج 
بموازنة 

 البلدٌة

الهالل  -
 اإلماراتً

المجتمع  -
 المحلً

تطوٌر مركز 
 الصحة النفسٌة

SO-7 200 0 100 100 0 0 200 0 الهندسة 
جمعٌة تنظٌم 
و حماٌة 

 األسرة

ال تندرج 
بموازنة 

 البلدٌة

- EU 
- Canada 

Fund 

إنشاء وتشطٌب 
وتجهٌز مسلخ 

 البلدٌة
SO-8 2,260 400 500 600 760 260 2000 0 

الهندسة، 
 الصحة

القطاع 
 الخاص
وزارة 
 الصحة

 التطوٌرٌة
- TIKA 
- JICA 
- AF 

  23,700 6,560 8,460 8,400 6,300 3,100 44,760 دوالر أمرٌكً 1000* المجموع الجزئً للخدمات االجتماعٌة/ 
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ي
مو

تن
 ال

ال
ج
لم

ا
 

 
 القضٌة

 
 اسم المشروع

رمز 
 المشروع

البرنامج 
 الوطنً

التكلفة 
التقدٌرٌة 

X 
1000$ 

 2019  - 2016خطة 

 تصنٌف المشروع حسب توفر التموٌل

 الجهة المرشحة للتموٌل الجهة المرشحة للتنفٌذ

 الهٌئة المحلٌة المقترح الصرف السنوي
غٌر الهٌئة 

 المحلٌة
الهٌئة 
 المحلٌة

غٌر الهٌئة 
 المحلٌة

 محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانٌة األولى
التموٌل غٌر 

 متوفر 
حدد القسم 

 المعنً
 حدد الجهة

حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجهة

  26,260 دوالر أمرٌكً 1000*  /المجموع الكلً)محتمل + مضمون(

  18,500 دوالر أمرٌكً 1000المجموع الكلً)متمناه(/ * 

 دوالر أمرٌكً 1000/ * (اهمضمون+ متمنالمجموع الكلً )محتمل + 
48,760 

 
 

ئة
بٌ
وال

ة 
تٌ
ح
لت
 ا
ٌة

بن
ال

 

عدم مالئمة 
نظام الطرق 
والمواصالت 
مع احتٌاجات 

المرورٌة 
الحالٌة 

 والمستقبلٌة

مواقف  إنشاء
ومجمعات 
للمركبات 
 العمومٌة

ISE-1 

تخطٌط 
الطرق 

وتصمٌمها 
وتنفٌذها 
 وصٌانتها

7000 

500 1500 0 0 

 هندسةال 5000 1500 500
قطاع خاص، 
وزارة النقل 
 والمواصالت

 التطوٌرٌة
- UNDP 
- USAID 5000 

تأهٌل وتطوٌر 
 الطرق الداخلٌة

ISE-2 6000 1500 1500 1500 1500 500 5500 0 التطوٌرٌة قطاع خاص هندسةال 
- MDLF 
- USAID 

تأهٌل مداخل 
 مدٌنة الخلٌل

ISE-3 8000 4000 4000 0 0 0 8000 0 هندسةال 
قطاع خاص، 
وزارة النقل 
 والمواصالت

 التطوٌرٌة
- USAID 
- KFW 

تطوٌر وتنفٌذ 
نظام إدارة 
 المواصالت

ISE-4 7750 
250 1000 1000 1000 

 هندسةال 4500 3200 50
قطاع خاص، 
وزارة النقل 
 والمواصالت

 التطوٌرٌة
البنك  -

 الدولً
- USAID 4500 

برنامج تنفٌذ 
توعٌة فً 

السالمة 
 المرورٌة

ISE-5 180 0 60 60 60 20 160 0 هندسةال 
قطاع خاص، 
وزارة النقل 
 والمواصالت

 التطوٌرٌة
- USAID 

 

تأهٌل مدخل 
الخلٌل 

الشمالً 
وإنشاء نفق     
لتسهٌل حركة 

 المرور 

ISE-6 8000 

0 0 2000 2000 

 التطوٌرٌة قطاع خاص هندسةال 4000 2000 2000
- EU 

 

4000 

بناء محطة 
فحص 

مركبات 
)دٌنمومتر( 

مع دائرة 
 ترخٌص

ISE-7 2500 

0 0 500 500 

 هندسةال 1500 800 200
قطاع خاص، 
وزارة النقل 
 والمواصالت

 التطوٌرٌة
البنك  -

 الدولً
- USAID 

1500 

قلة حصة 
الفرد من 

المٌاه وارتفاع 
 الفاقد

حملة تنفٌذ 
 توعٌة مائٌة

ISE-6 
 
 
 

قطاع مٌاه 
وصرف 
صحً 

 التطوٌرٌة قطاع خاص المٌاه 0 167 20 0 0 97 90 187
- USAID 
- UNDP 

تطوٌر نظام 
التحكم عن بعد 

(SCADA) 
ISE-7 1369.5 0 1369.5 0 0 0 1369.5 0 التطوٌرٌة سلطة المٌاه المٌاه 

التعاون  -
 االٌطالً

- USAID 
 



 

12 

ي
مو

تن
 ال

ال
ج
لم

ا
 

 
 القضٌة

 
 اسم المشروع

رمز 
 المشروع

البرنامج 
 الوطنً

التكلفة 
التقدٌرٌة 

X 
1000$ 

 2019  - 2016خطة 

 تصنٌف المشروع حسب توفر التموٌل

 الجهة المرشحة للتموٌل الجهة المرشحة للتنفٌذ

 الهٌئة المحلٌة المقترح الصرف السنوي
غٌر الهٌئة 

 المحلٌة
الهٌئة 
 المحلٌة

غٌر الهٌئة 
 المحلٌة

 محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانٌة األولى
التموٌل غٌر 

 متوفر 
حدد القسم 

 المعنً
 حدد الجهة

حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجهة

تطوٌر قدرات 
العاملٌن فً 
 مجال المٌاه

ISE-8 

أكثر 
تنظٌما 
ومقدرة 

على تأمٌن 
الحقوق 
المائٌة 

للمواطنٌن 
وتحقٌق 
التوزٌع 
 العادل 

 التطوٌرٌة سلطة المٌاه المٌاه 0 200 20 0 110 110 0 220

الجمعٌة  -
العربٌة 
لمرافق 

 مٌاهال

تطوٌر وتأهٌل 
شبكة توزٌع 

 المٌاه
ISE-9 8305 

1000 1000 1000 1305 
 التطوٌرٌة سلطة المٌاه المٌاه 4000 4105 200

- MDLF 
- USAID 4000 

استخدام نظام 
عدادات الدفع 

 مسبقة الدفع
ISE-10 600 600 0 0 0 0 600 0 التطوٌرٌة سلطة المٌاه المٌاه 

- USAID 
- AFD 

بناء خزانات 
 مٌاه جدٌدة

ISE-11 1100 0 350 350 400 0 1100 0 التطوٌرٌة سلطة المٌاه المٌاه - USAID 

ضعف نظام 
الصرف 
الصحً 

وتصرٌف 
مٌاه األمطار 

 فً المدٌنة

إنشاء شبكات 
صرف صحً 

فً مناطق 
مختلفة من 

 المدٌنة

ISE-12 8200 

1000 1000 1000 1000 

2000 2000 4200 
الصرف 
 الصحً

القطاع 
 الخاص

 التطوٌرٌة
- AF 
- USAID 
- AFD 4200 

إنشاء محطة 
فً معالجة 

منطقة وادي 
  السمن

ISE-13 50000 5000 15000 15000 15000 50000 0 0 
الصرف 
 الصحً

القطاع 
 الخاص

 التطوٌرٌة
- AFD 
- WB 

إنشاء محطة 
فً معالجة 
  دٌربانمنطقة 

ISE-14 10000 0 3000 3000 4000 2000 8000 0 
الصرف 
 الصحً

القطاع 
 الخاص

 التطوٌرٌة
- USAID 

 

إنشاء شبكات 
تصرٌف مٌاه 

 األمطار
ISE-15 1000 250 250 250 250 500 500 0 

الصرف 
 الصحً

القطاع 
 الخاص

 التطوٌرٌة
- MDLF 

 

توسٌع محطة 
معالجة ربو 

 المناشٌر 
ISE-16 1100 250 250 250 350 500 600 0 

الصرف 
 الصحً

القطاع 
 الخاص

 التطوٌرٌة
- USAID 

 

تورٌد وتركٌب 
محطات ضخ 
لمٌاه الصرف 

 الصحً

ISE-17 200 0 0 100 100 100 100 0 
الصرف 
 الصحً

القطاع 
 الخاص

 التطوٌرٌة
- MDLF 

 

  39901.5 58610 62406 26060 30329.5 14350 دوالر أمرٌكً /المجموع الجزئً للبنٌة التحتٌة والبٌئة

  98,511.50 دوالر أمرٌكً 1000*  /المجموع الكلً)محتمل + مضمون(

  23,200.00 المجموع الكلً)متمناه(/دوالر أمرٌكً

  121,711.5 دوالر  أمرٌكً 1000/ * (اهمتمنالمجموع الكلً )محتمل + مضمون+ 
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ي
مو

تن
 ال

ال
ج
لم

ا
 

 
 القضٌة

 
 اسم المشروع

رمز 
 المشروع

البرنامج 
 الوطنً

التكلفة 
التقدٌرٌة 

X 
1000$ 

 2019  - 2016خطة 

 تصنٌف المشروع حسب توفر التموٌل

 الجهة المرشحة للتموٌل الجهة المرشحة للتنفٌذ

 الهٌئة المحلٌة المقترح الصرف السنوي
غٌر الهٌئة 

 المحلٌة
الهٌئة 
 المحلٌة

غٌر الهٌئة 
 المحلٌة

 محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانٌة األولى
التموٌل غٌر 

 متوفر 
حدد القسم 

 المعنً
 حدد الجهة

حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجهة

ي
اد

ص
قت

ال
ا

 

ارتفاع نسبة 
البطالة فً 
  مدٌنة الخلٌل

 
 

برنامج دعم 
إنشاء وتطوٌر 

المشارٌع 
الصغٌرة ذات 

 اإلنتاجًالطابع 

EC-01 

البٌئة 
العامة 
للتنمٌة 

االقتصادٌة 
المتوازنة 
أصبحت 

أكثر 
 مالئمة

2800 650 750 650 750 0 2800 0 
التنمٌة وحدة 

 واالستثمار

الغرفة  -
التجارٌة 
جهات 

 االختصاص

ال تندرج 
بموازنة 

 البلدٌة

- UNDP 
البنك  -

 اإلسالمً
 للتنمٌة

برنامج تطوٌر 
الصناعات 

 المحلٌة
EC-02 2900 750 700 700 750 0 2900 0 

وحدة التنمٌة 
 واالستثمار

الغرفة  -
 التجارٌة

ال تندرج 
بموازنة 

 البلدٌة

- GIZ 
البنك  -

 الدولً
 

إنشاء منطقة 
صناعٌة 

)المرحلة 
 األولى(

EC-03 

برنامج 
تطوٌر 
المدن 

 الصناعٌة
 

25100 500 1500 20500 30600 30100 50000 17,000 
الشؤون  إدارة

 الهندسٌة
الغرفة  -

 التجارٌة
 التطوٌرٌة

- USAID 
الصندوق  -

 العربً
 17,000 

إنشاء الحدٌقة 
 التكنولوجٌة 
Hebron 

Innovation 
Techno 

Park (Hi 
Tec) 

EC-04 

القدرة 
التنافسٌة 

للمنتج 
الوطنً 

وللشركات 
الفلسطٌنٌة 
 قد تحسنت

5720 

500 500 500 500 

500 1,500 
3,7 
70 

وحدة التنمٌة 
 واالستثمار

وحدة التخطٌط 
 االستراتٌجً

الغرفة  -
 التجارٌة

 التطوٌرٌة
التعاون  -

 االٌطالً 
-  USAID 

3720 

   12,200 3,600 5,600 4,350 3450 2400 دوالر أمرٌكً *1000/ للمجال االقتصاديالمجموع الجزئً 

   15,800 دوالر أمرٌكً 1000*  /المجموع الكلً)محتمل + مضمون(

  20,720 دوالر أمرٌكً 1000المجموع الكلً)متمناه(/ * 

  36,520 دوالر  أمرٌكً 1000/ * (اهالمجموع الكلً )محتمل + مضمون+ متمن

رة
دا

إل
ا

 
ٌد

ش
لر

 ا
كم

ح
وال

 

غٌاب نظام 
تخطٌط 
عمرانً 

 تنموي مستدام

تسوٌة وتسجٌل 
 أراضً المدٌنة

LG-01 

إدارة 
موارد 

األراضً 
 المحلٌة

2530 500 700 900 430 150 2380 0 
 التخطٌط -
 المساحة -
- GIS 

سلطة  -
 األراضً

ضرٌبة  -
 األمالك

 التطوٌرٌة

وزارة  -
 المالٌة

البنك  -
 الدولً

- USAID 
 

محدودٌة الدعم 
المخصص 

لتطوٌر نظام 
إدارة األمن و 

 الكوارث

إنشاء مركز 
متطور للدفاع 
المدنً وإدارة 

 كوارث

LG-02 
برنامج 
الحوكمة 
 واإلدارة

841.5 150 350 34105 0 0 84105 0 

 ،الهندسة -
األمن  -

وإدارة 
 الكوارث

 الداخلٌة -
الدفاع  -

 المدنً
 التطوٌرٌة

- USAID 
- KFW 

 GIZ- التطوٌرٌةقطاع  الهندسة - LG-03 70 20 20 20 10 70 0 0تطوٌر مبادئ الالمركزٌة فً 
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ي
مو

تن
 ال

ال
ج
لم

ا
 

 
 القضٌة

 
 اسم المشروع

رمز 
 المشروع

البرنامج 
 الوطنً

التكلفة 
التقدٌرٌة 

X 
1000$ 

 2019  - 2016خطة 

 تصنٌف المشروع حسب توفر التموٌل

 الجهة المرشحة للتموٌل الجهة المرشحة للتنفٌذ

 الهٌئة المحلٌة المقترح الصرف السنوي
غٌر الهٌئة 

 المحلٌة
الهٌئة 
 المحلٌة

غٌر الهٌئة 
 المحلٌة

 محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانٌة األولى
التموٌل غٌر 

 متوفر 
حدد القسم 

 المعنً
 حدد الجهة

حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجهة

اتخاذ 
القرارات و 

توضٌح 
 الصالحٌات

 خاص المالٌة - الحكم الرشٌد

تدرٌب وتطوٌر 
 كوادر البلدٌة

LG-04 170 50 50 50 20 170 0 0 
 اإلدارة -
 المالٌة -

قطاع 
 خاص

  التطوٌرٌة

انخفاض 
 اإلٌرادات
 التشغٌلٌة

إنشاء مبنى دار 
 بلدٌة الخلٌل

LG-05 3,450 500 1500 1450 0 1000 2450 0 
 الهندسة -

 
قطاع 
 خاص

 التطوٌرٌة

البنك  -
اإلسالمً 
 للتنمٌة 

- MDLF 

تحسٌن عملٌة 
 التحصٌل

LG-06 50 10 10 10 20 0 0 0 
-  

 اإلدارة -
 المالٌة -

قطاع 
 خاص

 - التطوٌرٌة

      5671.5 1440.0 480 2771.5 2630 1230 دوالر أمرٌكً *1000/إلدارة والحكم الرشٌد المجموع الجزئً ل

 - 7,111.50 دوالر أمرٌكً 1000المجموع الكلً)محتمل + مضمون(/ * 

 0.0 المجموع الكلً)متمناه(/دوالر أمرٌكً

 7,111.5 دوالر  أمرٌكً 1000/ * (اهموع الكلً )محتمل + مضمون+ متمنالمج

المجموع الكلً للخطة التنموٌة اإلستراتٌجٌة لمدٌنة الخلٌل  
 )ألف دوالر أمرٌكً( 2019-2016لالعوام 

214,103 

 مفتاح االختصارات:
MDLF: Municipal Development & Lending Fund. 
AF: Arab Fund for Economic and Social Development. 
TIKA: Turkish International Cooperation and Development Agency. 
EU: European Union. 
JICA: Japan International Cooperation Agency. 
UNDP: United Nations Development Programme. 
USAID: US Agency for International Development. 
WB: World Bank. 
KFW: German Development Bank  
GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. 
AFD: The French Agency for Development. 
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 التنموية اإلستراتيجية لمدينة الخميل المجموع الكمي المقدر لممجاالت التنموية في الخطة (:2-7)جدول          

 المجال التنموي )دوالر أمريكي( مجموع الكمي المقدر لممجال
 البنية التحتية و البيئية 121,711,500
 الخدمات االجتماعية 48,760,000
 االقتصادي 36,520,000
 و الحكم الرشيد اإلدارة 7,111,500

 دوالر أمريكي( مميون) اإلستراتيجية المجموع الكمي لمخطة  214,103,000
 

 

 حصة كل مجال تنموي من حجم الخطة اإلجمالي: 1-7شكل                         

  

 
 

 القيمة المقدرة لكل مجال تنموي )ألف دوالر أمريكي(: 2-7شكل 

21% 

58% 

17% 

3% 

 )%(حصة كل مجال من حجم الخطة 

 الخدمات االجتماعٌة

 البنٌة التحتٌة و البٌئٌة

 االقتصادي

 اإلدارة و الحكم الرشٌد

48,760 

121,711.50 

36,520 

7,111.50 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

 اإلدارة و الحكم الرشٌد االقتصادي البنٌة التحتٌة و البٌئٌة الخدمات االجتماعٌة

 )ألف دوالر امرٌكً(القٌمة المقترحة لكل مجال تنموي 
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سكان المتوقع الوذلك عمى اعتبار عدد  دوالر لكل مواطن 970وتبمد حصة الفرد من الخطة بمدينة الخميل حوالي 
 .سمةن ألف 220حوالي )معدل عدد السكان عند منتصف عمر الخطة(  2017لمدينة الخميل بنياية العام 

 لمخطة المكاني البعد .8
التوزيع والربط المكاني لممشروعات والبرامج المقترحة في الخطة  (1-8)خريطة  يبين الشكل التالي

 .التنموية اإلستراتيجية لمدينة الخميل

 
 : خريطة توضح البعد المكاني لممشروعات والتوجيات التنموية في مدينة الخميل 1-8خريطة   
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  والتقييم المتابعة خطة .9
لتقييم مد  تحقق األىداف التنموية عمى مدار سنوات الخطة، ال بد من وجود آلية متابعة وتقييم ترتكز عمى 

تربط بين المجاالت  وىذهمؤشرات تنموية ذات داللة واضحة وقابمة لمقياس، وىي مصفوفة المتابعة والتقييم، 
 ية المسؤولة عن قياسيا ومتابعتيا.التنموية واألىداف ومؤشرات القياس ومصادرىا وطريقة قياسيا والج

 اإلستراتيجية التنموية الخطة مشاريع تنفيذ وتقييم لمتابعة المقترحة الخطة تطوير في التالية المعايير اعتماد تم
 :لمدينة الخميل

 

 الخطة تنفيذ فترات مدار عمى اإلستراتيجية التنموية األىداف تحقق مد  وتقييم متابعة الخطة من اليدف (1)

 .مستقل بشكل تنموي مجال بكل الخاصة اإلستراتجية األىداف من مختارة مجموعة وتقييم متابعة (2)

 .الخطة تنفيذ فترات مدار عمى لمقياس والقابمة داللة األكثر التنموية المؤشرات عمى التركيز (3)

 .الخطة تنفيذ سنوات مدار عمى المؤشر قياس تكاليف وقمة سيولة مراعاة (4)

 .الخطة تنفيذ فترات مدار عمى المؤشر قيمة لتحديد المعمومات\البيانات المصادر تبيان (5)

 .الخطة وتقييم متابعة عن المسئولة الجية تبيان (6)

 

حسب المجاالت التنموية التي تعمل عمى أساسيا. ة( مصفوفة المتابعة والتقييم مرتب1-9ويوضح الجدول رقم )
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 خطة المتابعة والتقييممصفوفة (: 1-9جدول )

المجال 
 التنموي

 القضٌة
الهدف 
 التنموي

 مؤشرات القٌاس
القٌمة 
الحالٌة 
 للمؤشر

 القٌمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
(2016-2019) 

 
 مصدر المعلومات

 
 أداة القٌاس

 

الجهة المسؤولة 
 عن المتابعة

 الرابعة الثالثة الثانٌة األولى

ٌة
ع
ما

جت
ال
 ا
ت

ما
خد

ال
 

نقص بجوانب 
البنٌة التحتٌة 
للمؤسسات 

 التعلٌمٌة

تطوٌر البنٌة 
التحتٌة لقطاع 

 التعلٌم

على مستوى  سعدد المدار
 المدٌنة

150 155 160 165 170 

مدٌرٌة التربٌة 
 والتعلٌم

 السجالت 
مدٌرٌة التربٌة 

 والتعلٌم
غٌر  /عدد الغرف الصفٌة

 المؤهلة 
200 160 110 60 0 

عدد الوحدات الصحٌة 
 المدرسٌة المؤهلة

130 130 137 144 1150 

الحاجة لتطوٌر 
البنٌة التحتٌة 

والخدمات فً 
 مجال الصحة

تطوٌر البنٌة 
التحتٌة 

والخدمات فً 
 مجال الصحة

 وزارة الصحة التقارٌر وزارة الصحة 610 530 530 530 530 عدد األسرة الحالٌة

 وزارة الصحة التقارٌر  وزارة الصحة 20 19 17 15 12 الحكومٌةعدد العٌادات 

 بلدٌة الخلٌل التقارٌر  بلدٌة الخلٌل 2 2 1 1 1 عدد المسالخ المتوفرة

معدل عدد الذبائح سنوٌا 
 )ماشٌة(

 بلدٌة الخلٌل التقارٌر  بلدٌة الخلٌل 12000 12000 8500 8500 8500

معدل عدد الذبائح سنوٌا 
 )أبقار(

 بلدٌة الخلٌل التقارٌر  بلدٌة الخلٌل 3900 3900 3000 3000 3000

وجود مستودع أدوٌة 
 نموذجً

 وزارة الصحة التقارٌر  وزارة الصحة 1 1 0 0 0

مستوى رضا المواطنٌن 
عن توفر األدوٌة فً 

 وزارة الصحة
 وزارة الصحة استطالع اللجنة الصحٌة جٌد جٌد ضعٌف ضعٌف ضعٌف

عدد وحدات اإلرشاد 
 الصحً 

1 1 1 2 2 
جمعٌة تنظٌم و 
 حماٌة األسرة

 التقارٌر 
جمعٌة تنظٌم و 
 حماٌة األسرة

حجم الدعم المقدم لمستشفى 
 محمد علً المحتسب

 وزارة الصحة التقارٌر  وزارة الصحة ملٌون $4 ملٌون $3 ملٌون $2 ملٌون $ 0

ئة
بٌ
وال

ة 
تٌ
ح
لت
 ا
ٌة

بن
ال

 

عدددددم مالءمددددة 
نظددددام الطددددرق 
والمواصالت مع 
االحتٌاجدددددددددات 
المرورٌة الحالٌة 

 والمستقبلٌة

تطوٌر نظام 

الطرق 

 والمواصالت

 

عدد مجمعات المواصالت 
العامة التً تم 
تأهٌلها/تطوٌرها خالل 

 فترات تنفٌذ الخطة

0 0 1 2 2 

 البلدٌة تقارٌر ومشاهدات  البلدٌة

تغطٌة شبكة المواصالت 
 العامة

 جٌدة جٌدة متوسطة متوسطة متوسطة

الطرق  أطوالمعدل 
المنجزة خالل فترات تنفٌذ 

 الخطة )كم(
0 5 10 15 20 

عدد مداخل المدٌنة التً تم 
 تأهٌلها 

0 2 4 4 4 
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المجال 
 التنموي

 القضٌة
الهدف 
 التنموي

 مؤشرات القٌاس
القٌمة 
الحالٌة 
 للمؤشر

 القٌمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
(2016-2019) 

 
 مصدر المعلومات

 
 أداة القٌاس

 

الجهة المسؤولة 
 عن المتابعة

 الرابعة الثالثة الثانٌة األولى

وجود خطة إدارة المرور 
 لمدٌنة الخلٌل

0 1 1 1 1 

مستوى تنظٌم المرور فً 
 مدٌنة الخلٌل

 جٌد متوسط متوسط ضعٌف ضعٌف

وجود نفق فً المدخل 
 الشمالً للمدٌنة

0 0 0 1 1 

مستوى األزمة المرورٌة 
عند المدخل الشمالً 

 للمدٌنة
 منخفض مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع

تحسٌن مستوى 
السالمة 
 المرورٌة

معدل حوادث السٌر 
 مركبة( 1000)حدث/

42 42 42 32 21 

فحص عدد محطات 
المركبات)دٌنمومتر( 

 العاملة فً المدٌنة
1 1 1 1 2 

 البلدٌة
 تقارٌر ومشاهدات

 وزارة المواصالت

عدد مكاتب دائرة 
 الترخٌص فً المدٌنة

1 1 1 1 2 
 البلدٌة

 تقارٌر ومشاهدات
 وزارة المواصالت

 
فرد  صة ال لة ح ق
مددددددن المٌدددددداه 

 وارتفاع الفاقد
زٌادة  -

مصادر 
المٌاه 

وحصة 
الخلٌل فً 

كمٌات 
 المٌاه 

تقلٌل الفاقد  -
فً شبكة 

 المٌاه

معدل استهالك الفرد للمٌاه 
 )لتر(  ٌومٌا

47 47 47 58 70 
 البلدٌة 

 سلطة المٌاه
 تقارٌر ومشاهدات

 البلدٌة 

عددددددد خزاندددددات المٌددددداه 
 الرئٌسٌة

5 5 5 6 7 
 البلدٌة 

 تقارٌر ومشاهدات 
 البلدٌة 

 البلدٌة  تقارٌر البلدٌة  %98 %96 %94 %92 %90 نسبة تغطٌة شبكة المٌاه

نسدبة االنخفداض فدً عدددد 
شدددددددكاوي المدددددددواطنٌن 

 بخصوص المٌاه
0 0% 2% 8% 20% 

 البلدٌة 
 ملف الشكاوي 

 البلدٌة 

عدددددد بددددرامج التوعٌددددة 
 لترشٌد استهالك المٌاه

0 5 10 10 10 
 البلدٌة 

 تقارٌر
 البلدٌة 

 البلدٌة  تقارٌر مالٌة البلدٌة  %40 %40 %40 %30 %25 التحصٌلنسبة 

عدددد النقدداط المددتحكم فٌهددا 
 عن بعد

21 21 46 46 46 
 البلدٌة 

 تقارٌر فنٌة
 البلدٌة 

 البلدٌة  تقارٌر مالٌة وفنٌة البلدٌة  %20 %22 %25 %28 %30 نسبة الفاقد من المٌاه

 

ضدددددعف نظدددددام 
صحً  صرف ال ال
ونظددام تصددرٌف 

 األمطارمٌاه 

تطوٌر نظام 
الصرف 
الصحً 

وتصرٌف مٌاه 
األمطار فً 

 المدٌنة

أطدددوال شدددبكة الصدددرف 
الصددحً التددً تددم تنفٌددذها 

 خالل عمر الخطة
0 5 15 25 35 

 البلدٌة

 تقارٌر فنٌة

 البلدٌة
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المجال 
 التنموي

 القضٌة
الهدف 
 التنموي

 مؤشرات القٌاس
القٌمة 
الحالٌة 
 للمؤشر

 القٌمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
(2016-2019) 

 
 مصدر المعلومات

 
 أداة القٌاس

 

الجهة المسؤولة 
 عن المتابعة

 الرابعة الثالثة الثانٌة األولى

 

 
عددددد محطدددات المعالجدددة 

 التً تم تنفٌذها
 البلدٌة تقارٌر فنٌة البلدٌة 2 0 0 0 0

 
ٌاه أطوال شبكة تصرٌف  م

مر  األمطار التً تنفٌذها بع
 الخطة

 البلدٌة تقارٌر فنٌة البلدٌة 20 15 10 0 0

 
كفدددداءة نظددددام الصددددرف 

 الصحً فً المدٌنة
 البلدٌة تقارٌر فنٌة البلدٌة جٌد مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف

 
تً  ضخ ال طات ال عدد مح
تم تورٌدها وتركٌبها خالل 

 فترة عمر الخطة
 البلدٌة تقارٌر فنٌة البلدٌة 4 2 0 0 0

ي 
اد

ص
قت

ال
 ا
ال

ج
لم

ا
 

ارتفاع نسبة 
البطالة فً مدٌنة 

 الخلٌل

اإلسهام بتعزٌز 
التنمٌة 

االقتصادٌة 
والشراكة مع 

 القطاع الخاص

 نسبة البطالة

21% 20% 19% 18% 17% 

 البلدٌة
ومدٌرٌة العمل  

 واإلحصاء
 الفلسطٌنً

 التقارٌر والمشاهدات
وحدة التخطٌط 

 االستراتٌجً

عدد فرص العمل الجدٌدة 
-2016خالل الخطة )

2019) 
0 5000 10000 15000 20000 

 وجود منطقة صناعٌة

0 
 دونم( 2300)بمساحة  األرضتوفر  -
 الالزمة األولٌةجاهزٌة الدراسات والمخططات  -
 وتسوٌتها األرضجاهزٌة  -

وجود حدٌقة تكنولوجٌة فً 
 المدٌنة

 التقارٌر والمشاهدات البلدٌة 1 1 0 0 0
البلدٌة، الغرفة 

التجارٌة، ملتقى 
 رجال األعمال

رة
دا
إل
ا

 
ٌد

ش
لر

 ا
كم

ح
وال

 

غٌاب نظام 
تخطٌط عمرانً 

 تنموي مستدام

تعزٌز 
التخطٌط 
العمرانً 
التنموي 

المستدام فً 
 المدٌنة

نسبة أراضً المدٌنة التً 
 بها تسوٌة منتهٌة 

0% 0% 30% 70% 100% 

  سجالت قسم
بلدٌة التخطٌط/ 

 الخلٌل

  سجالت سلطة
 األراضً

 بلدٌة الخلٌل GISنظام 
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المجال 
 التنموي

 القضٌة
الهدف 
 التنموي

 مؤشرات القٌاس
القٌمة 
الحالٌة 
 للمؤشر

 القٌمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
(2016-2019) 

 
 مصدر المعلومات

 
 أداة القٌاس

 

الجهة المسؤولة 
 عن المتابعة

 الرابعة الثالثة الثانٌة األولى

محدودٌة الدعم 
المخصص لنظام 
إدارة األمن و 

 الكوارث.

تطوٌر نظام 
األمن وإدارة 

 الكوارث

وجود مركز متطور للدفاع 
 كوارث وإدارةالمدنً 

0 0 0 1 1 
سجالت جهاز 
 الدفاع المدنً

 جياز الدفاع المدني تقارٌر ومشاهدات

الالمركزٌة فً 
اتخاذ القرارات و 

توضٌح 
 الصالحٌات

تحسٌن الكفاءة 
المؤسسٌة 

 للبلدٌة

نسبة الزٌادة فً رضا 
 العاملٌن فً البلدٌة

 األنظمةنسبة تطبٌق 
  واإلجراءات

معدل ساعات التدرٌب 
 السنوي لكل موظف

 جٌد جٌد مقبول مقبول مقبول
 البلدٌة

  
 التقارٌر والمشاهدات

ووحدة الرقابة 
 والتدقيق الداخمي

نسبة الزيادة في رضا 
 العاممين في البمدية

0% 5% 10% 15% 20% 

 البمدية
  

التقارير 
 والمشاىدات

 التخطيط 
الرقابة والتدقيق 

 الداخمي

نسبة تطبيق األنظمة 
 واإلجراءات

- 90% 95% 100% 100% 

معدل ساعات التدريب 
 السنوي لكل موظف

غير 
 موجودة

5 7 8 10 

 البمدية 1 1 0 0 0 وجود مبنى حديث لمبمدية
  

التقارير 
 والمشاىدات

 التخطيط 
الرقابة والتدقيق 

 الداخمي

انخفاض 
اإليرادات 

 التشغيمية السنوية

زيادة اإليرادات 
التشغيمية 

 السنوية لمبمدية

نسبة الزيادة السنوية في 
 اإليرادات التشغيمية

غير 
 موجودة

10% 10% 15% 15% 
الشؤون 
 المالية

 قسم التحصيل التقارير المالية
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 ربط الخطة بالموازنة السنوية لبمدية مدينة الخميل .10
 ( سةةةاىمت بمديةةةة الخميةةةل بتمويةةةل العديةةةد مةةةن المشةةةاريع2014-2012خةةةالل السةةةنوات الثالثةةةة الماضةةةية)

 ( التالي:1-10كما ىو بالجدول )ليذه المشاريع ، وقد بمد حجم التمويل المقدم من البمدية التطويرية
 (2014-2012( مساىمة بمدية الخميل بالمشاريع التطويرية باألعوام )1-10جدول )
المعدل السنوي لمساهمة البمدية عمى مدار  قيمة مساهمة البمدية )دوالر أمريكي( السنة

 )دوالر أمريكي( 2014-2012األعوام  

2012 3,207,755 

4,632,026 2013 7,335,413 

2014 3,352,910 
  

ذا مةةا تةةةم اعتبةةةار زيةةادة بقيمةةةة  )عامةةل محفةةةز لةةةد  البمديةةةة  % عةةةن المعةةةدل السةةنوي لمسةةةاىمة البمديةةةة20وا 
البمديةةة ، فمةةذلك يمكةةن اعتبةةار قيمةةة مسةةاىمة لوجةةود خطةةة تنمويةةة تةةم تحضةةيرىا بمشةةاركة مجتمعيةةة فاعمةةة(

عمةى كامةل عمةر  دوالر أمريكةي 2232333724أي بحةوالي  دوالر أمريكي، 535583431السنوية حوالي 
ربط مشةةروعات الخطةةة بالموازنةةة التطويريةةة لبمديةةة لةة المقترحةةة ليةةةاآل( 2-10ويبةةين جةةدول رقةةم ) ،الخطةةة
 .الخميل

 2019-2016لمدينة الخميل : ربط مشروعات الخطة التنموية بالموازنة التطويرية  2-10جدول رقم 

 البند
 التكمفة التقديرية

)ألف دوالر أمريكي( 
 حسب الخطة

المساهمة المتوقعة 
لمبمدية )ألف دوالر 

 أمريكي(

 المساهمة حسب السنة المالية

2016 2017 2018 2019 

 500 500 500 500 500 25,500 بناء مدارس جديدة

 25 25 25 25 25 2000 تأىيل غرف صفية

 40 30 40 40 40 800 تأىيل وحدات صحية مدرسية

 50 110 50 50 50 2,260 إنشاء وتشطيب وتجييز مسمخ البمدية

 500 0 0 500 500 70000 إنشاء مواقف ومجمعات لممركبات العمومية

 250 250 250 250 250 60000 تأىيل وتطوير الطرق الداخمية

 1,000 0 0 1000 1,000 80000 تأىيل مداخل مدينة الخميل

 125 125 125 125 125 70750 تطوير وتنفيذ نظام إدارة المواصالت
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 البند
 التكمفة التقديرية

)ألف دوالر أمريكي( 
 حسب الخطة

المساهمة المتوقعة 
لمبمدية )ألف دوالر 

 أمريكي(

 المساهمة حسب السنة المالية

2016 2017 2018 2019 

 15 0 0 15 15 180 تنفيذ برنامج توعية في السالمة المرورية

نشاء نفق     تأىيل مدخل  الخميل الشمالي وا 
 لتسييل حركة المرور 

8,000 0 0 500 500 0 

بناء محطة فحص مركبات )دينمومتر( مع 
 ترخيص دائرة

2,500 0 0 100 100 0 

 17 0 0 20 17 187 تنفيذ حممة توعية مائية

 10370 0 250 0 0 0 (SCADA)تطوير نظام التحكم عن بعد 

 0 0 10 10 0 220 تطوير قدرات العاممين في مجال المياه

 250 250 250 250 250 80305 تطوير وتأىيل شبكة توزيع المياه

 205 0 0 0 205 605 الدفع مسبقة الدفعاستخدام نظام عدادات 

 0 100 100 100 0 10100 بناء خزانات مياه جديدة

إنشاء شبكات صرف صحي في مناطق 
 مختمفة بالمدينة

8,200 250 250 250 250 250 

 1000 1000 1000 1000 1000 50,000  في منطقة وادي السمنإنشاء محطة معالجة 

 250 250 250 250 250 10,000 ديربان في منطقة إنشاء محطة معالجة 

 50 50 50 50 50 1,000 إنشاء شبكات تصريف مياه األمطار

 50 50 50 50 50 1,100 توسيع محطة معالجة ربو المناشير 

 1000 10000 10000 1000 1000 250100 إنشاء منطقة صناعية )المرحمة األولى(

 120 100 150 150 120 5,720 إنشاء الحديقة التكنولوجية

تسوية وتسجيل أراضي المدينة ضمن حدود 
 المخطط الييكمي

20530 150 50 100 230 150 

دارة  إنشاء مركز متطور لمدفاع المدني وا 
 كوارث

842 100 50 92 0 100 

 20 10 20 20 20 70 تطوير مبادئ الحكم الرشيد

 50 20 50 50 50 170 تدريب وتطوير كوادر البمدية

 150 0 150 150 150 3,450 دار بمدية الخميل إنشاء مبنى

 10 20 10 10 10 50 تحسين عممية التحصيل

 4,970 5,122 6,215 6,177 22,484 )ألف دوالر أمريكي( المجموع الكمي
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%( 20( فمساىمة البمدية السنوية ىي بحدود معدل إنفاقيا السنوي )مضافا ليا 2-10وكما يظير في الجدول )
، وتشكل مساىمة البمدية البالغة سنوات 4% سنويا عمى عمر الخطة والبالغة 5زيادة طبيعية بمقدار وىي تمثل 
مميون  210.103% من قيمة الخطة الكمية والبالغة 10.7مميون دوالر أمريكي ما نسبتو حوالي   22.484

  .دوالر أمريكي


