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 مخص البحثم

ك االقتصػػػػػادية  ألىػػػػػداؼيعتبػػػػػر التخطػػػػػيط التنمػػػػػكم االسػػػػػتراتيجي تخطيطػػػػػان بعيػػػػػد المػػػػػدل كال يكت ػػػػػي با
بػػؿ يتعػػدل ذلػػؾ لبلىتمػػاـ بالتنميػػة الشػػاممة لخدمػػة السػػكاف حا ػػران ، فقػػط كمقيػػاس لنجاحػػو ةاالجتماعيػػ
 .كمستقببلن 

لممػػدف ال مسػػطينية كالتػػي بػػدأ  المعػػد ةكتيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعريػػؼ بػػالخطط التنمكيػػة االسػػتراتيجية 
الييئػات المحميػة التابعػة ليػا،  ك  ي كتـ تعميميػا عمػى البمػدياتالعمؿ بيا مؤخران مف قبؿ كزارة الحكـ المحم
حيث تناكلت الدراسة كاقع تطبيؽ الخطػة التنمكيػة لمدينػة غػزة  ،كتشمؿ الدراسة مدينة غزة كحالة دراسية

مػػػػػػع التركيػػػػػػز عمػػػػػػى كاقػػػػػػع تطبيقيػػػػػػا بعػػػػػػد مػػػػػػركر عػػػػػػاميف عمػػػػػػى بػػػػػػدء تن يػػػػػػذىا أم ، (2012-2015)
لئلطػػػػار الزمنػػػػي المعػػػػد  كفقػػػػان ؽ األىػػػػداؼ التنمكيػػػػة المك ػػػػكعة (  كمػػػػدل تطبيػػػػ2013-2012لمعػػػاميف)
  لتن يذىا.

كيتبع البحث المنيج التحميمػي كذلػؾ مػف خػبلؿ مقارنػة مؤشػرات القيػاس الحاليػة بعػد مػركر عػاميف عمػى 
مف ثـ حساب نسبة االنجػاز ك  مقارنتيا بمؤشرات القياس المنشكدة بعد ىذيف العاميفك ، بدء تن يذ الخطة

ي ػػـ البحػػث تحمػػيبلن لنتػػائج المقػػاببلت الشخصػػية مػػع المسػػئكليف عػػف ك  كمػػا ىػػداؼ التنمكيػػةلكػػؿ مػػف األ
قد ك  صناع القرار حيث مف خبلليا تـ تقييـ كاقع تن يذ الخطة مف جكانبو المختم ةك  تن يذ الخطة،ك  إعداد

البمػػػدات ك  أشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى أفم ىنػػػاؾ التػػػزاـ كا ػػػي بػػػدليؿ إجػػػراءات التخطػػػيط التنمػػػكم لممػػػدف
كمػػا أظيػػرت النتػػائج تراجػػع دكر  تن يػػذ الخطػػة التنمكيػػة لمدينػػة غػػزةك  ال مسػطينية فػػي جميػػع مراحػػؿ إعػػداد

عمػػى الػػرغـ مػػف أىميتػػو فػػي جميػػع ، المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي مراحػػؿ تن يػػذ الخطػػة التنمكيػػة لمدينػػة غػػزة
ن يػذ المشػاريع التنمكيػة  خػبلؿ أف عمميػة ت أي ػان  كمػا بينػت، تن يذ الخطط التنمكية لممػدفك  مراحؿ إعداد

أف ىنػاؾ العديػد مػف المعكقػات لتن يػذ الخطػة التنمكيػة ك ، بطيئػة تسػير بخطػىن ( 2013-2012) العاميف
غػػبلؽ المعػػابراأىميػػا ىػػك الحصػػار الخػػانؽ ك  لمدينػػة غػػزة نقػػص التمكيػػؿ ك  لم ػػركض عمػػى قطػػاع غػػزة  كا 

 البلـز لتن يذ المشاريع.
ات المحمية كالجيات الممكلة كالبػاحثيف لبلىتمػاـ بػالخطط التنمكيػة كأىـ تكصيات الدراسة: حث المؤسس

كمػا تكصػي الدراسػة ب ػركرة  كدعميا خاصة فيما يتعمػؽ بتنميػة المػكارد كتحقيػؽ مبػادئ التنميػة الشػاممة
أف تتجو بمدية غزة إلى تن يذ المشاريع االستثمارية التي مػف خبلليػا يػتـ الحصػكؿ عمػى األمػكاؿ البلزمػة 

بػػأف يك ػػع تن يػػذ الخطػػة التنمكيػػة لممدينػػة  أي ػػان  تكصػػى الدراسػػةك  لعديػػد مػػف المشػػاريع التنمكيػػةلتمكيػػؿ ا
عمميػة المتابعػة كالتقيػيـ لمػدل نجػاح الخطػة تػتـ بشػكؿ أف ػؿ مػف  كأف تككف، عمى سمـ أكلكيات البمدية

 مة المقبمة.كأع اء المجمس البمدم ل ماف تطبيؽ أف ؿ لمخطة التنمكية  في المرح، قبؿ رئيس البمدية
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Abstract 
 

The strategic development planning is a long-term planning,  not only financial and 
social gain a measure of success, but goes beyond that to attention to the 
comprehensive development to serve population of present and future. 
This study aims to identify the plans development strategy that prepared for the 
Palestinian cities and towns, which started to work recently by the Ministry of Local 
Government, and has been circulated to local municipalities and its subsidiary 
bodies, and including the study of Gaza City as a case study, studying of the reality 
of the application of the development plan of Gaza city for years (2012- 2015), with 
a focus on the reality of its application in the last two years (2012-2013) and the 
extent of the application set on the ground development objectives in accordance 
with the time frame prepared for implementation.  
The completion rate  is calculated for each of the development goals as the search 
includes analysis of the results of personal interviews with those responsible for the 
preparation and implementation of the plan, and decision  makers  to study the 

reality of the plan's implementation of various aspects. 
The most important results of the study indicated that there is a clear commitment to 
guide development planning for cities and towns of the Palestinian procedures at all 
stages of preparation and implementation of the development plan of the city of 
Gaza, as the results showed decline in the role of community participation in the 
implementation phases of the development plan for Gaza city , in spite of its 
importance at all stages of the preparation and implementation of development 
plans for cities, also results showed that the process of implementation of 
development projects during the years (2012.2013) is slow-moving, and there are 
many obstacles to the implementation of the development plan of Gaza City such as 
the siege imposed on Gaza Strip and the closure of border crossings and the lack of 
funding for the implementation of projects. 

One of the main recommendations of the study that the Municipality of Gaza is 
heading to the implementation of investment projects which are getting the 
necessary funds to finance several development projects and the study recommends  
also that placed the implementation of the development plan for the city on the scale 
of municipal priorities, and be the follow-up and evaluation of the success of the 
plan is best done by a mayor and city council members to ensure the best 
application development plan in the next phase. 
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 مقدمة  
 االستراتيجيتسعى العديد مف المدف في شتى أنحاء العالـ إلى تطبيؽ مبدأ التخطيط التنمكم 

، حيث مف خبلؿ ىذه الخطط التنمكية التي تعتمد بشكؿ أساسي عمى كمنيجية لمتنمية، كتطكير المدينة
لمبادئ  كفقان محميان نمية المنشكدة لممجتمع اقتصاديان كاجتماعيان ك المجتمعية يمكف إحراز الت المشاركة

 التنمية المستدامة.
فم ا المناطؽ الح رية ت ع ىذه المدف أماـ ميمة صعبة لمكاجية لزيادة المستمرة في سكاف المدف ك كا 
ىذا يدفع ىذه الح رم، ك  سبة ال قرما يرافقو مف ارت اع نيترتب عمى ىذا التزايد مف تحديات، ك ما 

المدف إلى أف تخطط لممستقبؿ بحيث يمكنيا ك ع حمكؿ كاقعية فيما يخص ق ايا المدينة، فيي تعمؿ 
الخاص في إطار تكافقي في إيجاد ت اىـ ك  القطاعيف العاـمى دفع جميع فئات المجتمع المدني، ك ع

مف ىذا ، كمتابعتيا، ك االستراتيجيةذ الخطط مما يسيؿ ك ع آليات لتن ي، اؿاستراتيجي مشترؾ كفع  
 لتنمية المدينة تسيـ في دعـ المدف في اتخاذ قرارات حاسمة استراتيجيةالم يكـ تنبع أىمية ك ع 

 (Webster,2000) مية المدف في المجاالت المختم ة.تن يذىا مف أجؿ تنك 
فم اليدؼ العاـ الحكـ الح رم لممدينة كمحيطيا،  يةتنمية المدينة ىك تقك  استراتيجيةالشامؿ مف ك  كا 

، إلظيار، كعنكنة أكلكيات المدينة ذلؾ مف خبلؿ عممية منظمة لتخطيط استراتيجي متكامؿ ُتصمـك 
 (56ص  2005محيطيا.)عكي ة، بيف المدينة ك  سب لمتعاكفكك ع النمكذج األن

 االسػتراتيجيالتنمػكم إلى تبنػي التخطػيط  2009كفي ىذا اإلطار عمدت كزارة الحكـ المحمي منذ العاـ 
البمػػديات التابعػػة ليػػا،  كعمػػى  ػػكء ذلػػؾ كتعمػػيـ ذلػػؾ عمػػى الييئػػات المحميػػة ك كمنيجيػػة لعمػػؿ الػػكزارة، 

قػػػراض البمػػػديات  لشػػراكة مػػػع مؤسسػػات دكليػػػة كمحميػػة كبػػػدعـ مػػف صػػػندكؽ تطػػكير ك بػػادرت الػػػكزارة  كبا ا 
عت إلػى تطبيػؽ ىػذه الخطػط مػف قبػؿ كسػ لمييئات المحمية )البمػديات(،  استراتيجيةبإعداد خطط تنمكية 

المؤسسػػات المحميػػػة حيػػث يػػػتـ إعػػداد ىػػػذه الخطػػط التنمكيػػػة بالتعػػاكف مػػػع مؤسسػػات المجتمػػػع المحمػػػي، 
 باإل ػػافة التػػي تػػدريب كػػكادر محميػػة قػػادرة عمػػى متابعػػة تن يػػذىا كالعمػػؿ عمػػى تطكيرىػػا ل ػػماف ك اءتيػػا

 شكؿ المطمكب. البمبلءمتيا كفاعميتيا حتى يتـ تطبيقيا عمى أرض الكاقع ك 
كرغـ أف العديد مف الييئات المحمية في المدف كالبمدات ال مسطينية تبنت إعداد الخطػط التنمكيػة ليػا إال 
أنيػػا تكاجػػو العديػػد مػػف الصػػعكبات فػػي ربػػط ىػػذه المشػػاريع التنمكيػػة بإطػػار زمنػػي محػػدد، باإل ػػافة إلػػى 

كالييئػػات المحميػػة مػػف جيػػة  ،مػػف جيػػة تحقيػػؽ شػػراكة متكازنػػة بػػيف كػػؿ مػػف المؤسسػػات الخاصػػة كالعامػػة
 أخرل. 

كتتناكؿ ىذه الدراسة ىذه المشكمة البحثية بدافع حداثة المك كع كقيمتو االجتماعية كالمادية خاصة فػي 
ظؿ الظركؼ الصعبة التي تعاني منيا الييئات المحمية ال مسطينية باإل افة إلى عدـ اكتماؿ مخرجات 

كاقػػع  تنػػاكؿ دراسػػةتالدراسػػات التػػي تتطػػرؽ لمك ػػكع البحػػث، حيػػث  تطبيػػؽ ىػػذه الخطػػط التنمكيػػة، كقمػػة
ن يػػذىا خػػبلؿ األعػػكاـ المقػػرر تتطػػكير المدينػػة ك ك  يػػة غػػزة لتنميػػةتطبيػػؽ الخطػػة التنمكيػػة التػػي أعػػدتيا بمد
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لكاقػػع تطبيقيػػا عمػػى أرض الكاقػػع خػػبلؿ العػػاميف المنصػػرميف  تتطػػرؽ الدراسػػة ، حيػػث(2012-2015)
ة غػزة بشػكؿ ، كمدينػالتي يكاجييا قطػاع غػزة بشػكؿ عػاـ ظركؼ الصعبةفي ظؿ ال، (2013ك 2012)

 البطالة في المجتمع. خاص مف الحصار الخانؽ، كصعكبة التمكيؿ لممشاريع، ارت اع معدالت ال قر ك 

  المشكمة البحثية  
ألكثػر  االسػتراتيجيةعمى الرغـ مف تحقيؽ بعض التقدـ كالنجاحات في مجاؿ إعداد الخطط التنمكية 

دكر ىػػاـ فػػي تعزيػػز مبػػدأ المشػػاركة مػػف ، كمػػا كػػاف ليػػا ينػػة كبمػػدة فػػي األرا ػػي ال مسػػطينيةمد 43ف مػػ
المعكقػات التػي تعتػرض تطبيػؽ ىػذه الخطػط التنمكيػة فػي ك  المجتمعية إال أنو ىناؾ العديد مػف الظػركؼ

 ، كما ترنك إليو مف التنمية المستدامة كالمجتمعية المطمكبة.  ي ال مسطينيةاألرا
يعػػكد إلػػى العديػػد مػػف األسػػباب كأىميػػا مػػا يعانيػػو المجتمػػع ال مسػػطيني عامػػة، كالمؤسسػػات المحميػػة  كىػػذا

 خاصة مف قمة المكارد كالدعـ المالي، كعشكائية المشاريع التطكيرية كاالعتماد عمى التمكيؿ الخارجي. 
جػداكؿ الزمنيػة لم كفقػان تطبيؽ مشػاريع ىػذه الخطػط عمػى أرض الكاقػع ب عؼ كتتمخص المشكمة البحثية 

 ، كىذا يعكد لمعديد مف األسباب ك فيما يمي أىميا:الظركؼ السائدةك  في ظؿ المعكقات ليا المعد ة
معيػػة، ك االسػػتثمارات الخاصػة، كىػػذا نتيجػػة قمػػة إشػراؾ المػػكاطنيف فػػي عمميػػة  ػعؼ المشػػاركة المجت -

 التخطيط.
، كذلػؾ لمػنقص فػي المعػدات، كالتجييػزات  عؼ قػدرة البمديػة عمػى تن يػذ الخطػة التنمكيػة لمدينػة غػزة -

 البلزمة، كقمة االىتماـ بتطكير الكادر الكظي ي.
صػػعكبة الحصػػكؿ عمػػى التمكيػػؿ الػػبلـز لتن يػػذ العديػػد مػػف المشػػاريع التنمكيػػة، كذلػػؾ نتيجػػة الظػػركؼ  -

 السياسية السائدة في المنطقة، كصعكبة التكاصؿ مع الدكؿ المانحة.
غػبلؽ المعػابر، سياسات االحتبلؿ االسرا - ئيمي العدكانية حيث الحصار الم ػركض عمػى قطػاع غػزة، كا 

 كمنع دخكؿ مكاد البناء.
 أما نتائج، كآثار ىذه المشكمة، فيمكف تمخيصيا كالتالي:

  حػػػكادث الطػػػرؽ، كتجمػػػع بػػػرؾ لميػػػاه األمطػػػار، تعػػػرض المػػػكاطنيف لمعديػػػد مػػػف المخػػػاطر مثػػػؿ
 .كالمجارم نتيجة  عؼ البنية التحتية لممدينة

  نقػػص الخػػدمات المقدمػػة مػػف قبػػؿ البمديػػة مثػػؿ: انقطػػاع الميػػاه عػػف المنػػاطؽ السػػكنية، ككجػػكد
 العديد مف الطرؽ غير المعبدة.

 .زيادة شكاكل المكاطنيف حيث تكدس الن ايات، كتراكـ مياه المجارم كغيرىا 
 ة  ػمف  عؼ نسبة اإلنجاز في المشاريع التنمكية، حيث أف ىناؾ العديد مػف المشػاريع الػكارد

 الخطة التنمكية لمدينة غزة لـ يتـ تن يذىا.
 



_______________________________________________________________________________________ 
___________ 

 

4 

 

التمييديالفصل   مقدمة عامة حول البحث 

 
كفػػي ىػػذه الدراسػػة محاكلػػة اإلجابػػة السػػؤاؿ الرئيسػػي كىػػك "مػػا مػػدل تطبيػػؽ كتحقيػػؽ الييئػػات كالبمػػديات 

  "الخاصة بيا؟ االستراتيجيةلؤلىداؼ التنمكية المشار ليا في الخطة التنمكية 
 فرضيات البحث 

فقػػد تػػـ تجزئػػة المشػػكمة البحثيػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف ال ر ػػيات التػػي  ليػػذه الدراسػػةكلمكصػػكؿ إلػػى نتػػائج 
تسػػػاعد فػػػي تحديػػػد منيجيػػػة البحػػػث، حيػػػث تعتبػػػر اإلجابػػػات العمميػػػة عمػػػى ىػػػذه األسػػػئمة بمثابػػػة النتػػػائج 

 المطمكبة كحؿ ليذه المشكمة، كتتمخص ىذه األسئمة فيما يمي: 
 ؟ ما مدل تحسيف التخطيط الييكمي كت عيؿ دكر السمطة كالقانكف (1
كخػػػدمات الطػػػكارئ كالػػػدفاع التحتيػػػة  ييػػػةالبنك الثقافيػػػة كالتعميميػػػة مػػػا مػػػدل تحسػػػيف  مجػػػاؿ الخػػػدمات  (2

 ؟ المدني 
 ما مدل تطكير البمديات كقدرتيا عمى اإلدارة كالتخطيط؟  (3
 ؟االستراتيجيةما مدل انسجاـ المشاريع المن ذة مع المشاريع المقترحة في الخطة التنمكية  (4
 مشاريع لكؿ مف المجاالت التنمكية المختم ة المقترحة في الخطة؟ىي نسبة إنجاز ال ما (5
 ما ىي المعكقات التي تكاجو البمديات في تن يذ خططيا التنمكية؟  (6

 أىمية البحث  
كالتػػي تعتبػػػر بػػرامج رياديػػة متميػػزة فػػػي  االسػػتراتيجيةتنبػػع أىميػػة البحػػث مػػف خػػػبلؿ تناكلػػو لمخطػػط  

مف أىمية كبرل كيمكف تمخػيص مػا اكتسػبو البحػث  االستراتيجي، كما لمتخطيط التنمية الشاممةتحقيؽ 
 مف أىمية مف خبلؿ النقاط التالية: 

–التخطػيط التنمػكم االسػتراتيجي لممػدف  –حداثػة المك ػكع ىػدؼ الدراسػة  فػيأىمية البحث  تكمف (1
 . ية مسطيناألرا ي الفي ككاقع تطبيقو 

كىػذا مػا يؤكػده اىتمػاـ خبػراء  ،معية المسػتدامةفي تحقيؽ التنمية المجت االستراتيجيأىمية التخطيط  (2
 التخطيط في العالـ بأسره بالتخطيط التنمكم كبحث آليات تن يذه. 

أىػػـ معكقػػات قبػػؿ البمػديات كالييئػػات المحميػة ك مػف  االسػػتراتيجيةتنػاكؿ البحػػث لكاقػع تطبيػػؽ الخطػط  (3
ؿ المسػػار كتحقيػػؽ كمػػف ثػػـ الخػػركج بتكصػػيات مػػف شػػأنيا المسػػاىمة فػػي تعػػدي ،تن يػػذ ىػػذه الخطػػط

 األىداؼ بشكؿ أف ؿ مف قبؿ الجيات المعنية. 
، حيػػث يعػػد البحػػث مػػف المحػػاكالت الجػػادة لتقيػػيـ الخطػػط لدراسػػات التػػي تتنػػاكؿ ىػػذه المك ػػكعقمػػة ا (4

التنمكية كمدل ك اءة تن يذىا عمى أرض الكاقع مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج كاقعية يمكف ألصحاب 
 ـ سياسات كاقعية لمستقبؿ أف ؿ. القرار االست ادة منيا في رس
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 أىداف البحث  
الخاصػػة بالمػػدف كالبمػػدات  االسػػتراتيجيةييػػدؼ ىػػذا البحػػث إلػػى دراسػػة كاقػػع تطبيػػؽ الخطػػط التنمكيػػة 

خاصة بيػا، كيسػمط ال ػكء عمػى كاقػع تطبيقيػا فػي مدينػة غػزة  استراتيجيةال مسطينية التي أعدت خطط 
 مدراسة فيما يمي: بشكؿ خاص كيمكف حصر األىداؼ األساسية ل

لمجػػدكؿ الزمنػػي المعػػد  كفقػػان تقيػػيـ مػػدل تطبيػػؽ األىػػداؼ التنمكيػػة المك ػػكعة مػػف قبػػؿ بمديػػة غػػزة  (1
 لتن يذىا. 

 الكقكؼ عمى أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف تن يذ الخطط التنمكية بالشكؿ المطمكب كأسبابيا.  (2
منيػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ المؤسسػػػػات ك ػػػػع مقترحػػػػات  يمكػػػػف االسػػػػت ادة تػػػػكفير نتػػػػائج كاقعيػػػػة كمدركسػػػػة، ك  (3

 كالجيات المن ذة لزيادة ك اءة  تطبيؽ الخطة في المرحمة المقبمة . 
تحسػػػيف آليػػات التن يػػػذ ممػػػا يسػػيـ فػػػي تحقيػػػؽ ك  المسػػاىمة فػػػي تطػػكير الخطػػػط التنمكيػػػة المسػػتقبمية (4

 التنمية المجتمعية المستدامة بشكؿ أف ؿ. 

 مبررات البحث  
اـ كفػػي فمسػػطيف بشػػكؿ خػػاص ممػػا يجعػػؿ الدراسػػة ذات حداثػػة المك ػػكع فػػي دكؿ العػػالـ بشػػكؿ عػػ (1

 جدكم. 
 قمة الدراسات التي تتناكؿ مك كع الدراسة عمى النطاؽ المحمي.  (2
عػػػدـ كجػػػكد دراسػػػات كاقعيػػػة كتقػػػارير كا ػػػحة تقػػػيـ مػػػدل تطبيػػػؽ الخطػػػط التنمكيػػػة كمػػػدل تحقيقيػػػا  (3

 ألىدافيا المرجكة. 
كآليػػات تن يػػذه مػػف خػػبلؿ ىػػذا  السػػتراتيجيامحاكلػػة لئلسػػياـ فػػي تحسػػيف عمميػػة التخطػػيط التنمػػكم  (4

 البحث. 

 البحث منيجية 
 كالبراىيف المادية كذلؾ مف خبلؿ:يعتمد البحث عمى المنيجية العممية الكص ية التحميمية كجمع األدلة 

كأىميتو  االستراتيجيالمنيج الكص ي المعتمد عمى المراجع كالمصادر التي تعنى بالتخطيط  اتباع (1
 مخطة التنمكية لمدينة غزة عمى كجو الخصكص.كأىدافو، ككصؼ ل

المقارنة المك كعية بيف التخطيط القديـ لمدينة غزة كالمخطط التنمكم لممدينة كمدل تكافقو مع  (2
 المشاركة المجتمعية كمبادئ التنمية المستدامة.

ة حيث المنيج التحميمي لتحميؿ البيانات بما يتناسب مع اإلجابة عف جميع األسئمة البحثي اتباع (3
احتكت أداة البحث عمى الربط بيف األىداؼ التنمكية كمؤشرات تحقيقيا، كالمشاريع المسئكلة عف 

حيث مف خبلؿ مقارنة مؤشرات القياس الحالية  المعد ةتحقيؽ نسبة انجاز لمخطة التنمكية 
 ة. المشاريع التنمكيك  بالمؤشرات المنشكدة لمخطة يمكف تحديد نسبة االنجاز لكؿ مف الق ايا



_______________________________________________________________________________________ 
___________ 

 

6 

 

التمييديالفصل   مقدمة عامة حول البحث 

المقاببلت الشخصية مع المسئكليف عف إعداد االستبانة ك  تحميؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف (4
كمتابعة تن يذ الخطة، كصانعي القرار كمعرفة األسباب كالمعكقات التي حالت دكف تن يذ األىداؼ 

 التنمكية كك ع مقترحات كتكصيات تساعد في تطبيقيا بالشكؿ المطمكب.
دراسية خارجية يمكف مف خبلليا االست ادة منيا في الكصكؿ لمعايير تخطيطية  تحميؿ لحاالت (5

 م.كتطبيقية تبلئـ المجتمع الغز  

 مصادر البحث 
 التي تتناكؿ مك كع البحث. األبحاث العممية كالدراسات (1
 الكتب كالمراجع التي تناكلت أجزاء مف مك كع البحث. (2
 تي ستقكـ بيا الباحثة.الدراسات الميدانية كاإلحصاءات الكاقعية ال (3
، كدليؿ التخطيط التنمكم االستراتيجي لممدف (2015-2012)الخطة التنمكية لمدينة غزة  (4

 ال مسطينية.
 المقاالت ككرش العمؿ ككؿ ما يتعمؽ بالخطة التنمكية لمدينة غزة. (5
 مقاببلت خاصة مع صانعي القرار كالعامميف في الييئات الحككمية كاألىمية في مدينة غزة. (6
 مكاقع االنترنت المعتمدة لمؤسسات كجامعات كمراكز أبحاث عممية. (7
 كتحميميا التي ستقكـ بيا الباحثة. االستبانة (8

 حدود البحث المكانية 
 يشمؿ حدكد البحث قطاع غزة كأساس لمدراسة كسيتـ التركيز عمى مدينة غزة عمى كجو الخصكص.

 حدود البحث الزمانية 
 (.2012،2013الخطة التنمكية لمدينة غزة خبلؿ العاميف السابقيف)يتناكؿ البحث دراسة كاقع تطبيؽ 

 معوقات الدراسة البحثية 
 قمة الدراسات المتخصصة في ىذا المجاؿ عمى الصعيد المحمي. (1
 حداثة المك كع كتطبيقو في بمديات قطاع غزة. (2
ر الزمني صعكبة الحصكؿ عمى تقارير دقيقة لمتابعة كا حة لتن يذ األىداؼ التنمكية في اإلطا (3

 المحدد ليا.
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 الدراسات السابقة 
كالخطط التنمكية لبعض المدف كالبمدات ال مسطينية كأىػـ  االستراتيجيتناكلت بعض الدراسات التخطيط 

باإل ػػافة إلػػى بعػػض الدراسػػات التػػي تتنػػاكؿ التخطػػيط التنمػػكم  جيػػا فيمػػا يمػػي،ادر يتـ إىػػذه الدراسػػات سػػ
 لمدف عالمية :

، ورقة بحثية بعنوان: واقع تطبيق الخطط 2011حسن صبري صالح،  ( دراسة لمميندس/ أحمد1
 بمدة قباطية(. -في المدن والبمدات الفمسطينية )حالة دراسية االستراتيجيةالتنموية 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة كاقع تطبيؽ الخطة التنمكية لبمدة قباطية كمػدل تحقيػؽ األىػداؼ التنمكيػة 
قػات تن يػذىا مػف أجػؿ ك مع كما تقػؼ عمػى أىػـ  ا،مجداكؿ الزمنية المخصصة ليل كفقان كالمشاريع المن ذة 

كأىػػـ مػػا تكصػػمت إليػػو ىػػذه الدراسػػة إلػػى أّف ىنػػاؾ  .الكصػػكؿ إلػػى تطبيػػؽ الخطػػط التنمكيػػة بشػػكؿ أف ػػؿ
فيمػػػا يتعمػػػؽ بمجػػػاؿ تحسػػػيف مسػػػتكل  االسػػػتراتيجيةتكافػػػؽ كبيػػػر مػػػف المشػػػاريع المن ػػػذة كالخطػػػة التنمكيػػػة 

مي في بمدة قباطية، بينمػا تشػير إلػى قمػة التكافػؽ بػيف المشػاريع المن ػذة كالمخطػط ليػا فػي التخطيط الييك
 مجاؿ تنمية القدرات االقتصادية كتشجيع االستثمار كتطكير نظاـ الصرؼ الصحي في البمدة.

 :أوصت الدراسة بما يمي
  لتقدـ في بعض كتطكيرىا، كالكقكؼ عمى األسباب الحقيقية لعدـ ا االستراتيجيةت عيؿ الخطط

 المؤشرات التنمكية.
  تشجيع االستثمار كزيادة الكعي المجتمعي كالتطكير اإلدارم لممؤسسات ىي مف أىـ العكامؿ

 المؤثرة في تطبيؽ الخطط التنمكية كتطكيرىا.
 حيث أظيرت النتائج تراجع  ، تكصي الدراسة القطاع الخاص باالىتماـ بمشاريع التنمية

  اؿ.القطاع الخاص بيذا المج
، رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان: 2010ميا مجاىد يوسف عودة،  ( دراسة لمباحثة/2

جامعة النجاح ، انعكاسيا عمى التخطيط العمراني لممدينةو ، تنمية مدينة طوباس استراتيجية
 فمسطين.، الوطنية

ا بالتخطيط ربطي، ك لتنمية مدينة طكباس استراتيجيةتيدؼ ىذه الدراسة إلى إعداد مقترح خطة تنمكية 
لممدينة  كما تيدؼ إلى دراسة الكاقع الحالي، مف ثـ إيجاد العبلقة المتبادلة بينيماالعمراني لممدينة، ك 

ياغة الرؤية المستقبمية لممدينة كاألىداؼ صكتحميمو كتقييمو كتحديد األكلكيات كالق ايا التنمكية ك 
ذه الدراسة ىك أف الخطة التنمكية المقترحة لمدينة كأىـ ما تكصمت لو ى كالمشاريع المقترحة لتطكيرىا،

قكـ عمى مبدأ المشاركة المجتمعية، كأف أنيا تك ، يتـ ك عيا لممدينة استراتيجيةطكباس ىي أكؿ خطة 
التخطيط العمراني لممدينة حيث يتـ تن يذ ك  االستراتيجيةمتبادلة بيف الخطة التنمكية ىناؾ عبلقة قكية ك 
 ا يخدـ التخطيط العمراني لممدينة.المشاريع التنمكية بم
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 وأوصت الدراسة بما يمي:
 تعزيز منيج الزراعة الح رية ابع الري ي الجميؿ لمدينة طكباس ك عمى الط  ركرة المحافظة

 في المدينة.
 تكسعة حدكد البمدية لتشمؿ جميع يث المخطط الييكمي لمدينة طكباس ك العمؿ عمى تحد

كخمؽ بيئة  ل ماف تكفير المرافؽ كالخدمات ذلؾك  ،مديةمعات السكنية خارج حدكد البالتج
 عمرانية مبلئمة لراحة السكاف.

  عمى األخذ  لعمؿكا، دكر مدينة طكباس كمركز لممحافظة كاالست ادة مف مقكمات المدينةتعزيز
 تنميتيا. ادة منيا لتحقيؽ تطكير المدينة ك االستبنتائج ىذه الدراسة ك 

 
، ورقة بحثية بعنوان: 2009أ. إبراىيم األشقر، المطيف وادي و  لمدكتور/ رشدي عبد( دراسة 3

لدى مديري المنظمات الغير حكومية المحمية في قطاع  االستراتيجيدراسة واقع ممارسة التخطيط 
 غزة.

لػدل مػػديرم  االسػػتراتيجيتيػدؼ ىػذه الدراسػػة إلػى التعػرؼ عمػػى مػدل ك ػكح الم يػػـك العممػي لمتخطػيط 
فػػػي قطػػػاع غػػػػزة، كالتعػػػرؼ عمػػػػى مسػػػتكل ممارسػػػة مػػػػديرم ىػػػذه المنظمػػػػات  المنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػػة

، كمػػا ييػػدؼ إلػػى التعػػرؼ عمػػى االسػػتراتيجيلمخطػػكات كاإلجػػراءات التػػي تنطػػكم عمييػػا عمميػػة التخطػػيط 
كخمصػػػػت الدراسػػػػة إلػػػػى أّف  ،بممارسػػػػتو عمميػػػػان  االسػػػػتراتيجيعبلقػػػػة ك ػػػػكح الم يػػػػـك العممػػػػي لمتخطػػػػيط 

كمػػا  ،االسػتراتيجيلمم يػـك العممػي لمتخطػيط  فيػـ ـر الحككميػة لػديي% مػف مػديرم المنظمػات غيػ66.7
كتعمؿ في مجاالت متنكعة  تكصمت الدراسة إلى أّف المنظمات غير الحككمية تمارس نشاطات متعددة،

 يسبب خمبلن في أدائيا.كىذا أمر جيد، إال أف تنكع كتعدد المجاالت التي تعمؿ بيا المنظمة الكاحدة قد 
 

 صت بو الدراسة ما يمي:وأىم ما أو 
  ركرة زيادة االىتماـ بعقد الدكرات التدريبية المتخصصة بالميارات اإلدارية عامة كبالتخطيط 

 خاصة. االستراتيجي
  كرعايتيا في العمؿ. االستراتيجي ركرة تبني الحككمة لمنيجية التخطيط 

 
ة بعنوان: اتجاىات ، رسالة ماجستير غير منشور 2008( دراسة لمباحث/ إبراىيم اليموز، 4

جامعة  ،المقترحة لتنمية وتطوير المدينة االستراتيجيةالتخطيط التنموي لمدينة نابمس في ضوء 
 فمسطين.، النجاح الوطنية

تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة الك ع الحالي لمدينة نابمس كتحميؿ كاقػع المدينػة مػف خػبلؿ تحديػد نقػاط 
كيػػػػػة لممدينػػػػػة كصػػػػػياغة الرؤيػػػػػة الخاصػػػػػة بيػػػػػا كتحديػػػػػد أىػػػػػـ القػػػػػكة كال ػػػػػعؼ كتحديػػػػػد األكلكيػػػػػات التنم
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بػػراز دكر المخطػػط الييكمػػي لنػػابمس الكبػػرل كػػأداة االسػػتراتيجي ات التػػي تسػػاعد فػػي تحقيػػؽ ىػػذه الرؤيػػة كا 
 كخرجت الدراسة بعدد مف التكصيات الرئيسية منيا:  ، التنمكية لممدينة االستراتيجيةلتحقيؽ 
 لدل صناع القرار. االستراتيجيطيط التنمكم التأكيد عمى  ركرة تبني نيج التخ 
 .إعادة دراسة المخطط الحالي لمدينة نابمس 
 .العمؿ عمى تعزيز م يـك اإلدارة الح رية 
 .تعزيز دكر المدينة كمركز إقميمي عمى المستكل الكطني 
  مدينة نابمس عمى باقي المدف ال مسطينية. استراتيجية ركرة تعميـ تجربة 

 
 تناول بعض الدراسات األجنبية التي تتناول دراسة التخطيط التنموي االستراتيجي:سيتم  و فيما يمي

 
 Examining the contributing factors for the successful،دراسة بحثية (5

implementation of city development strategy in Qazvin City, Iran 
 ساينز، جامعة، التخطيطو  االسكان مدرسة ،مستورة جعفر، ومصطفى رسولمانيش: لمباحثين
 .2014، ماليزيا

( ناجحة CDSتنمية المدينة)  استراتيجيةتتطرؽ ىذه الدراسة لمعكامؿ التي مف شأنيا أف تجعؿ 
 التنمكمميع المشاركيف في عممية التخطيط التن يذ في المدف اإليرانية. حيث تـ استطبلع آراء ج

مركزية كالمنظمات غير الحككمية( كأظيرت النتائج كجكد )السمطات المحمية، كمسؤكلي الحككمة ال
أف ىناؾ تكافؽ في اآلراء عمى في مدينة  قزكيف، ك  CDSعبلقة إيجابية بيف عكامؿ النجاح كتن يذ 

أف ىذه ك CDS لقدرات ىي العكامؿ المحددة لنجاح كبناء ا كالمأسسة كالقيادة ةال ع  أف المشاركة ال
 .االستراتيجيةقكم عمى تن يذ ىذه العكامؿ ليا تأثير إيجابي ك 

 كأىـ تكصيات ىذه الدراسة ما يمي:
  مشاركة أصحاب ، االستراتيجية ركرة مأسسة كتطبيؽ األساليب البلزمة لدعـ تن يذ الخطط

تن يذ ناجي لمتخطيط المصمحة، تعزيز سمطة البمديات، كالسمطات المحمية فيي ت مف 
 .الح رم المدف

 مؿ لتن يذ ناجي ؿتكافر أىـ ثبلثة عكا يجبCDS  المأسسةىي عمى الترتيب )ك، 
 .ة( يمييا بناء القدرات كالقيادة الرشيدةال ع  بناء تكافؽ في اآلراء، كالمشاركة المجتمعية ال
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 A SWOT analysis of strategic urban development، دراسة بحثية (6
planning " The case of Dar el Salaam city in Tanzania" 

جامعة ، التخطيطو  كمية العمارة، االقميميو  قسم التخطيط الحضريفرانكوس ىال، احث: لمب
(UCLAS) ،2007، تنزانيا. 

القكة كال عؼ كال رص   ( أم تحميؿ نقاط SWOTتيدؼ ىذه الكرقة البحثية لدراسة تحميؿ)   
مدل تأثير ك  جياالستراتيالتحديات لممنظمات أك الييئات المحمية التي تعنى بالتخطيط التنمكم ك 

، حيث تتناكؿ دراسة ىذا التحميؿ لحالة دراسية االستراتيجيىذا التحميؿ عمى إدارة عممية التخطيط 
الحكـ الرشيد ىك إلى أف منيج اإلدارة الح رية ك أشارت النتائج ك  ،)مدينة  دار السبلـ(  في تنزانيا

 مف أىـ النتائج المؤثرة في نجاح التخطيط التنمكم لممدف.
 ما توصي بو ىذه الدراسة : وأىم
  أصحاب العبلقة  أم تعزيز التنسيؽ بيف ك  ركرة تعزيز الركابط بيف المؤسسات الرئيسية

ة المسؤكلة عف األرا ي كاإلسكاف كاإلدارة اإلقميمية كالمحمية الكزارات الحككمية المركزي
تنمية الدكلييف كشركاء ال ،الجامعات كمؤسسات البحث كالتطكير األخرل ،لسمطات المحميةاك 

  كالكطنييف.
  إلى  ركرة تحديد األكلكيات كتصميـ كتن يذ استراتيجيات عممية كمشاريع قابمة لمتمكيؿ تيدؼ

 .معالجة الق ايا الحرجة لممدف
  القادرة عمى درة عمى تحميؿ بيئتيا الداخمية كالخارجية القا ركرة تعزيز مبدأ اإلدارة الرشيدة

 يا.مكاجية التحديات التي تكاجي
 

 Strategic urban planning in Latin America دراسة بحثية : (7
experiences of Institute for Housing and Urban Development 

Studies (IHS) 2003 : فموريان ستينبرج، ىولندا، لمباحث 
تي تحقؽ الذم يعتبر أداة لمتنمية المحمية ال  االستراتيجيتبحث ىذه الدراسة في التخطيط التنمكم 

التقدـ االقتصادم كاالجتماعي كما أنو آلية لتعزيز أشكاؿ الحكـ، كتعرض ىذه الدراسة لخبرات 
بعض المدف  في أمريكا البلتينية  في ىذا المجاؿ مثؿ: ركزاريك كبكينس آيرس في األرجنتيف، 

راسة إلى أف كخمصت الد، كاباز في بكلي يا ك غيرىا، يشيمي، كسانتا كركز دم ال سييراسانتياغك د
لممدف إال أنيا ت تقر إلى  االستراتيجيالعديد مف بمداف أمريكا البلتينية تشعر بأىمية التخطيط 

التجارب المستمدة مف أف ك  ،االستراتيجيكأدكات اإلدارة المطمكبة لتطبيؽ أدكات التخطيط ، التقنية
مد عمى نجاح اإلرادة يعت االستراتيجيتسع مدف في ىذه الدراسة تشير إلى أف نجاح التخطيط 



_______________________________________________________________________________________ 
___________ 

 

11 

 

التمييديالفصل   مقدمة عامة حول البحث 

اإلطار المؤسسي ليذه الييئات باإل افة إلى ك ع خطة ك  ،المحمية األخرلكالسمطات السياسية 
 تككف مؤىمة لمتن يذ باإل افة لمتنسيؽ بيف أصحاب العبلقة. استراتيجية

 وأىم ما توصي بو الدراسة ما يمي:
 االعتماد عمى البلمركزيةكشاممة لمتخطيط ك  ،متكاممة، الحاجة إلى إيجاد طرؽ مبتكرة، 

 كالطمب عمى المزيد مف المشاركة في المجتمع المدني.
  متابعة ردكد كقكاعد مؤسسية لمشاركة المكاطنيف، ك مف ال ركرم أف يككف ىناؾ آليات

 .الش افية في تن يذ الخططك  ال عؿ كاإلشراؼ عمى نتائج الخطة لتحقيؽ أف ؿ  لمديمقراطية
  نما يجبسحريان  لعمراني ليس حبلن ا االستراتيجيأف التخطيط  ، كال م يكمان عقائديان، كا 

 لمظركؼ المحمية كالنتائج المرجكة. كفقان تحديثو تعديمو ك 
 

 Preparation and implementation of a generalدراسة بحثية: (8
planning scheme in Tanzania: Kahama strategic urban 

development planning framework 
 .2001، (، تنزانياUCLAS) رانكوس ىال، كمية العمارة والتخطيط، جامعةفث: لمباح

تطرؽ لدراسة الخطة تخطة التخطيط العاـ في تنزانيا، ك تيدؼ ىذه الدراسة لدراسة إعداد كتن يذ 
في بمدة كاىاما حيث ت منت منيجية تقييـ تقرير حالة البمدة، كاالت اؽ عمى  االستراتيجيةالتنمكية 
 ات كالمشاريع المطمكبة االستراتيجيالحرجة، كالعمؿ في مجمكعات عمؿ لتطكير الق ايا 

 كمشاريع قابمة لمتمكيؿ كالتن يذ ،لمعالجة ىذه الق ايا، كاالت اؽ عمى استراتيجيات عممية
كأىـ ما تكصمت لو ىذه الدراسة ىك أف التخطيط الح رم  ، في إطار التخطيط التنمكم لممنطقة

 كاصؿ مع أصحابالت بالمشاركة مف خبلؿ
 تطكير المدف.ك  مرحب بو في معالجة المشاكؿ الممحة  التي تكاجو تنميةالمصمحة ىك عممي ك  

 وأىم ما توصي بو ىذه الدراسة :
  في جميع المدف في تنزانيا عمى غرار تجربة  االستراتيجية ركرة تعزيز إعداد الخطط التنمكية

بخبلؼ المخطط العاـ الذم طكير المدف، ك كمنيجية كا حة في تحقيؽ تنمية كت كاىاما،
  .يتجاىؿ األطراؼ األخرل المعنية بالتنمية

  تعزيز دكر المشاركة المجتمعية في التخطيط التنمكم لممدف لما لو مف دكر ىاـ في تطكير
مخرجات ىذه  المشاركة رية لمعالجة الق ايا الحرجة، ك ات كالمشاريع التي ىي  رك االستراتيجي

 التخطيط عمى مستكل المدينة.كالمستقبمي في  االستراتيجيىي المتداكؿ 
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 :Metropolitan governance and strategic planningدراسة بحثية (9
(review of: experience in Manchester, Melbourne and Toronto). 

 . 1999جوانداف وليامز، قسم التخطيط وتنسيق المواقع، جامعة مانشستر، لمباحث: 
 ه الدراسة التحديات التي تكاجو مناطؽ المدف الكبرل في التعامؿ معتبحث ىذ

لبنية إدارة العكاصـ، كمساىمة األطر  ان خاص ان كتكلى اىتمام ،التغيرات  الديناميكية لممجتمع
دارة عمميات التنمية الح رية، مع التركيز عمى لتي تقكـ بيا في التخطيط المكانيا  االستراتيجية ، كا 

، كمنطقة تكرنتك الكبرل( كأمثمة لمدراسة، يرة في الكبرل )مانشستر، متركبكليتاف ممبكرفجارب األخالت
كتعزيز مبادئ التنمية ، التماسؾ االجتماعيك  كالعدالة، مع التركيز عمى الق ايا االقتصادية

ىك  كأىـ ما خمصت اليو الدراسة ،المستدامة، باإل افة إلى بناء القدرات المؤسسية إلدارة ىذه المدف
يجعؿ ميمة   ىذه المدفحمزكنية داخؿ كخارج حدكد كالركابط ال قيد المتزايد لميياكؿ الح ريةأف التع

  .لممدينة ىك إشكالية الحكـ االستراتيجيالتخطيط 
 وتوصي الدراسة بما يمي:

 درة  ركرة تكفير رؤية قكية لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية ليذه المدف الكبرل، مع إدارة لدييا الق
 ات التنمكية.االستراتيجيعمى تن يذ مثؿ ىذه 

 كطكيمة األمد لتطكير البنية التحتية ل ماف  تحقيؽ التنمية المطمكبة.ك ع استراتيجيات  شاممة ، 
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 ىيكل البحث 
مقدمة عامة   تمييدميعالج ال صؿ ال افة إلى ال صؿ التمييدم، باإل فصكؿ تةتـ تقسيـ البحث إلى س
أىدافيا كمشكمتيا البحثية، كالمنيجيػة المتبعػة لمدراسػة، كممخػص لػبعض ك  أىميتيا عف الدراسة مف حيث

لئلطػػػار النظػػػرم لمدراسػػػة حيػػػث ي ػػػـ بعػػػض الم ػػػاىيـ  كؿالدراسػػػات السػػػابقة بينمػػػا يتطػػػرؽ ال صػػػؿ األ
الخاصة بالتخطيط التنمكم االستراتيجي كيتطرؽ لمم يـك التنمػكم، كأىميتػو كأىدافػو كمػا يتطػرؽ لم يػـك 

يط االسػػػتراتيجي كأىػػػـ العناصػػػر األساسػػػية التػػػي تحققػػػو كمػػػا يتنػػػاكؿ م يػػػـك المشػػػاركة المجتمعيػػػة التخطػػػ
كمدل أىميتيا في تحقيؽ نتائج إيجابية في عمميات تنمية كتطكير المدف كما يتحدث عػف اسػتراتيجيات 

 تنمية المدف كعبلقتيا بالتخطيط الح رم.
الدراسية( كدراسػات الك ػع الحػالي لممدينػة مػف حيػث  فيتحدث عف مدينة غزة )الحالة نيأما ال صؿ الثا

الك ػػع الجغرافػػي، الػػديمغرافي، االقتصػػادم، كاالجتمػػاعي لممدينػػة إ ػػافة إلػػى البنػػى التحتيػػة كالخػػدمات 
عػػػف لثالػػػث بينمػػػا يتحػػػدث ال صػػػؿ ا، البنػػػاء المؤسسػػػاتي لبمديػػػة غػػػزةك  العامػػػة كالتخطػػػيط الييكمػػػي لممدينػػػة

لبلسػػػتراتيجيات التنمكيػػػة التػػػي ك ػػػعتيا كزارة  كفقػػػان نػػػة غػػػزة مػػػف قبػػؿ البمديػػػة لمدي المعػػػد ةالخطػػة التنمكيػػػة 
 كالمشاريع المقترحة. المعد ةالحكـ المحمي لتطكير كتنمية المدف كيعرض أىـ األىداؼ التنمكية 

ىذه الخطة التنمكية مف خبلؿ رصد مػا تػـ تن يػذه مػف مشػاريع  فيشير إلى عممية تقييـ رابعأما ال صؿ ال
قػػػات تن يػػػذىا مػػػع ك ػػػع ك لمجػػػدكؿ الزمنػػػي المعػػػد ليػػػا كأىػػػـ مع كفقػػػان ـ تحقيقػػػو مػػػف أىػػػداؼ تنمكيػػػة كمػػػا تػػػ

 مص كفة المتابعة كالتقييـ إلنجازات الخطة .
تن يذ ك  المقاببلت الشخصية مع المسئكليف عف إعداداالستبيانات ك يتناكؿ تحميؿ نتائج  خامسكال صؿ ال

أىـ النتائج التي تـ تكصؿ إلييػا كأىػـ التكصػيات  ت مفي سدكال صؿ السا، الخطة التنمكية لمدينة غزة
 لمبادئ التنمية المستدامة. كفقان التي مف شأنيا أف تسيـ في تحقيؽ تنمية كتطكير المدينة 
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 مقدمة 1.1
نتيجة لمتطكرات السريعة في شتى مناحي الحياة تحرص كؿ المنظمات كالييئات عمى تكفير متطمبات 
استقرارىا كنمكىا بما يمكنيا مف إنجاز خططيا كتحقيؽ أىدافيا بما يكاكب التطكرات العممية كالعممية 

كخاصة في ظؿ تغيرات سياسية كاجتماعية كاقتصادية تزداد  كبما يتناسب مع بيئتيا الداخمية كالخارجية
 تعقيدان يكمان بعد يكـ كتتغير فييا ال رص المتاحة بالكامؿ.

كيعد الت كير االستراتيجي كما ينتج عنو مف خطط استراتيجية األداة األساسية لتحديد مسار المنظمة 
 لبيئية بكافة أشكاليا.كك ع اإلطار العاـ لتصرفاتيا كسمككيا لمكاجية التغيرات ا

أسباب اليامة كالمتجددة، كلعؿ مف أىـ  لقد أصبي م يكـ التخطيط االستراتيجي مف المك كعاتك 
نتشاره ىك أف  كثير مف الدراسات أثبتت أف نسبة ال شؿ في المنظمات التي تستخدمو تقؿ كثيران عف ا

 (Ilesanmi,2011) التي ال تعمؿ بمنيج التخطيط االستراتيجي.
تك يي م اىيـ عامة عف التخطيط كالتخطيط االستراتيجي كالخطط التنمكية يتـ ي ىذا ال صؿ سكف

باإل افة إلى التعرؼ عمى استراتيجيات تطكر  ،االستراتيجية كأىميتيا كمراحميا، كخصائصيا كأىدافيا
 الناجحة لمخطط التنمكية االستراتيجية لممدف.عالمية كأىـ التجارب ال ،كتنمية المدف

 مفيوم عممية التخطيط 2.1
يمكف تك يي م يكـ عممية التخطيط مف خبلؿ استعراض بعض التعري ات التي تتناكؿ م يكـ العممية 

 :يامنك التخطيطية 
  كسيمة اإلدارة الكتشاؼ أنسب الطرؽ كالكسائؿ الستخداـ المكارد المتاحة أك الممكنة "التخطيط ىك

 ع الخطط كالبرامج التي تنسؽ بيف أجزاء مف خبلؿ ك  ،استخداما يحقؽ األىداؼ المرجكة
كمف ثـ يعد التخطيط أحد العناصر  ،المكقؼ كبيف الجيكد التي تبذؿ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ

اإلدارية المؤثرة في نجاح األعماؿ، كقد يككف العنصر األساسي في ذلؾ مف خبلؿ تكجيو كدفع 
 (50، ص2000)أبك بكر،  "المنظمة لمتركيز عمى إنجاز األىداؼ

  يعتبر التخطيط ىك األساس البلـز لتطبيؽ األعماؿ عمى جميع المستكيات، فيك  ركرم لتطبيؽ
األعماؿ كالبرامج عمى أسس عممية مدركسة تك ي طرؽ ككسائؿ تطبيقيا مما يكفر الكثير مف 
 الجيد كالكقت كما يمثؿ األسمكب الداعي كاليادؼ لتكجيو جميع المكارد المادية كالبشرية كالمالية
كالمعمكماتية كفؽ المستجدات البيئية لما يحقؽ المسار التطكيرم المستمر في البقاء كمكاصمة 

 (.2007األداء )طو،
( التخطيط بأنو: تحديد ما تحتاجو المنظمة لتعمؿ، كما ىي 2009. P(64)) Eber& Griffinكعرؼ 

أنو: عممية تحديد ( ب2009. P(160)) Robbins & coulterأف ؿ طريقة إلنجاز ذلؾ، كما عرفو 
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المنظمة ألىدافيا كبناء استراتيجياتيا إلنجاز تمؾ األىداؼ مف خبلؿ تطكير الخطط الشاممة كتكامؿ 
 األنشطة المختم ة.

 أىمية عممية التخطيط 3.1

تخطيط كيمكف أف يتجو نظاـ ال ، عممية التخطيط إلى تحقيقيا يدؼالتي ت نقاطيكجد العديد مف ال  
خبلؿ فترة زمنية معينة  نقاطقد يتجو إلى التركيز عمى أحد أك بعض ىذه الك  ، يعياجم نقاطإلى تمؾ ال

لذا فإف عممية التخطيط ىي نشاط حتمي ك ركرم لعديد مف األسباب منيا ما يمي:  ، كألسباب محددة
 (.52، ص2000)أبك بكر، 

كتطكير أصبي التخطيط حتمية كمنيج ت كير كأسمكب عمؿ لمكاجية المشكبلت االقتصادية  (1
 المكارد. 

لتحديد كاستثمار ال رص المتاحة أماـ المنظمة لتعظيـ المنافع مف المكارد  ان يعد التخطيط  ركري (2
 المتاحة كالممكنة في ظؿ القيكد كالتيديدات الحقيقية الم رك ة.

يعد التخطيط الكسيمة المنيجية لتقميؿ درجة عدـ التأكد كالمخاطر المرتبطة بالمتغيرات الخارجة  (3
 ف سيطرة إدارة المنظمة.ع

مف خبلؿ التخطيط يتـ تحديد بعض المتغيرات في بيئة المنظمة كتحديد أدكات كمتطمبات تقميؿ  (4
 تأثيرىا السمبي عمى أداء كأىداؼ المنظمة.

مف خبلؿ التخطيط يمكف لممنظمة التعرؼ عمى حقيقة إمكانياتيا الداخمية كما بيا مف نقاط قكة  (5
 ة منيا، كما عندىا مف أكجو  عؼ كسبؿ كمتطمبات عبلجيا.كأساليب كأدكات االست اد

 التخطيط االستراتيجي 4.1
قبؿ الخكض في أىـ الم اىيـ كالتعري ات التي تناكلت التخطيط االستراتيجي مف ال ركرم في   

 البداية تك يي  م يكـ كممة استراتيجية كفيما يمي أىـ ىذه الم اىيـ:
 عممية خمؽ ك ع مت رد لممنظمة، ذم قيمة لعمبلئيا مف خبلؿ" ىي Porterكما عرفيا  االستراتيجية

 (David,2011 P25)ف".ك تصميـ مجمكعة أنشطة مختم ة عما يؤديو المنافس
 (wheelen, hunger ,2012) كاالستراتيجية عبارة عف:

 ( خطة مك كعةPlan.تحدد سياسات كسبؿ لمتصرؼ ) 
 ( حالة أك خدعةPlayتتمثؿ في مناكرة لبللت ا ).ؼ حكؿ المنافسيف 
 ( نمكذج متناغـPattern.مف خبلؿ السمكؾ المعتمد أك حتى غير المعتمد ) 
 ( ك ع أك مركزPostion.لمكصكؿ إلى ك ع أك مركز مستقر في البيئة ) 
 ( متطكر فكرمPerspective قادر عمى رؤية األشياء ) لعبلقتيا الصحيحة. كفقان 
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 لذلؾ الجمعية رسالة مباشرة يخدـ ىذا األسمكب ىداؼ،األ لتحقيؽ أسمكب أك نمط ىي :واالستراتيجية
 ىذا، االتي تخدمي كالبيئة الجمعية بيف الجسر ىي أك لمرسالة امتداد نياأ ىلبلستراتيجية عم ينظر
 ببل تعدك فإنيا تن يذية خطكات لىإ تحدد كتقسـ لـ فا  ك  ،لبلستراتيجيةان جد عاـ تعريؼ بالطبع
 ( ECSS ,2010).طائؿ

  التخطيط االستراتيجي مفيوم 5.1
إال أنو ال ، ىناؾ تعري ات عديدة لمتخطيط االستراتيجي تت اكت بحسب اليدؼ مف عممية التخطيط  

 أىـ التعري ات لمتخطيط االستراتيجي: سيتـ تناكؿكفيما يمي  ،يكجد تعريؼ جامع كمانع ليذا الم يكـ
يو المستقبؿ بنظرة ثاقبة تنبثؽ مف خبلليا يمثؿ التخطيط االستراتيجي استشراقان كاعيان لما ينطكم عم

الرؤية الرشيدة لمقيادة اإلدارية الرائدة لمبقاء كاالستمرار في دنيا األعماؿ الزاخرة بالصراعات ال كرية 
 )144، ص2010)حمكدة،  .كالتنافسية المحتدمة في األسكاؽ

ع التخطيط الطكيؿ التخطيط االستراتيجي بأنو: "نكع مف أنكا )94، ص2004)كعرؼ أبك بكر، 
إال أنو يتعدل التركيز عمى مجاالت العمميات الجارية إلى تقدير العكامؿ الخارجية كالبيئية،  ،األجؿ

كيتطمب التخطيط االستراتيجي معمكمات ذات طبيعة استراتيجية عف العكامؿ الداخمية كالخارجية 
 كالبيئية لممنظمة."

االستراتيجي بأنو: "عممية تحديد األىداؼ  ( التخطيطWheelen & Hunger 2012, P6كعرؼ )
الرئيسية لمنظمة األعماؿ، ككذلؾ تحديد السياسات كاالستراتيجيات التي تحكـ العمميات، كىك تدبير 

 كاستخداـ لممكارد لتحقيؽ تمؾ األىداؼ".
يقـك  ،عممية متكاصمة كنظامية" :نوالتخطيط االستراتيجي بأ (17، ص2006كعرؼ الغالبي كآخركف )

فييا األع اء مف القادة في المنظمة باتخاذ القرارات المتعمقة بمستقبؿ تمؾ المنظمة كتطكرىا، 
باإل افة إلى اإلجراءات كالعمميات المطمكبة لتحقيؽ ذلؾ المستقبؿ المنشكد، كتحديد الكي ية التي يتـ 

 بيا قياس مستكل النجاح في تحقيقو".
ستراتيجي ىك: " خمؽ كاقع جديد يتجاكب مع تحديات فإف التخطيط اال( 2006)عاشكر،ككما كرد في 

بؿ لمبيئة المحيطة المتكاجدة  ،المستقبؿ كالتي يعبر عنيا في صكرة قيـ أك أفكار ليس لممنظمة فحسب
 . "فييا أي ان 

 ويرجع االختالف والتباين في مفيوم التخطيط االستراتيجي وأساس تطوره لنقطتين أساسيتين ىما
(Suklev & Debarlev,2012:)- 
م يكـ المستقبؿ كمستكل إدراؾ اإلدارة لو، فالمستقبؿ زمف قادـ غير محدد كقد يككف بع و  (1

كا حان، كقد يككف البعض اآلخر غام ان، كقد يبدك مستقران كقد يبدك م طربان، فإدراؾ كتحديد 
 االتجاه المستقبمي يختمؼ مف منظمة ألخرل.
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تحديد األىداؼ كطرؽ إنجازىا( تختمؼ مف منظمة الكسائؿ المستخدمة في مكاجية المستقبؿ ) (2
 ألخرل.

 التخطيط االستراتيجي والتخطيط التقميدي 6.1
 يمكف تحديد أىـ ال ركقات بيف التخطيط االستراتيجي كالتخطيط التقميدم كما في الجدكؿ التالي:

 التخطيط االستراتيجيو  الفرق بين التخطيط التقميدي( 1.1) جدول
 "NGO" يط االستراتيجي لممنظمات األىميةرشادم لمتخطالمصدر: الدليؿ اال

 التخطيط االستراتيجي )تفكير استراتيجي( التخطيط التقميدي )تفكير تشغيمي( #
 .أطكؿ زمنيان  .أقصر زمنيان  1

2 
ييتـ بعنصر الكقت )في سباؽ مع الزمف( 

 .في عمؿ األشياء
ف طاؿ المدل( ، كييتـ ييتـ بنكعية التحقؽ )كا 

 .ألشياء بطريقة صحيحةبإنجاز ا
 .مبني عمى رؤية مستقبمية لممنظمة تحميمي كليس بال ركرة مبني عمى رؤية 3
 .محاكلة خمؽ فرص جديدة كمكارد محتممة .تخطيط في حدكد المكارد المتاحة 4

5 
يعتمد عمى رد ال عؿ لسياسات معمكمة 

 .كيستخرج مف الما ي
 يأخذ بالمبادرة )االبتكار( كاكتشاؼ طاقات

 .كيدعك لمتغيير اإليجابي

6 
يركز أكثر عمى الناحية التكتيكية كالعمميات 

 .التن يذية
يركز أكثر عمى الناحية النظرية في محاكلة 

 .تطبيقيا عمميان 

 .يركز عمى تحميؿ الحقائؽ كالبيانات الكمية 7
كاالستنتاجات  يركز عمى تحميؿ البيانات الكي ية

 .المحسكسة

8 
كظي ي كثقافة  أع اء الجمعية سمـ

 .بيركقراطية
أع اء الجمعية في كحدة ع كية حكؿ ىدؼ 

 .كرؤية مشتركة كثقافة متجانسة

9 
نادران ما يمت ت إلى عنصر التمكيف كتحقيؽ 
 .تغيير تحكيمي أك جذرم كيركز عمى الك اءة

ييدؼ إلى دفع الجمعية ُقدمان إلى األماـ كتمكيف 
 .أجيزتيا المختم ة كيركز عمى ال اعمية

10 
ربما ال يشغمو تحميؿ البيئة الخارجية، 

 .كيشغمو المشركع
ييتـ بتحميؿ البيئة الخارجية كت اعميا مع البيئة 

 .الداخمية
 .يعتمد عمى الرؤية النكعية .يعتمد عمى الحقائؽ كالبيانات الكمية 11
 .كجو نحك ال اعميةم .مكجو نحك الك اءة 12
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 التخطيط التنموي االستراتيجي 7.1
أىـ الم اىيـ التي تتناكؿ عممية التخطيط بشكؿ عاـ كأىـ التعري ات التي تتناكؿ  تـ عرضبعد أف 

لمحديث عف التخطيط  يتـ االنتقاؿالتخطيط االستراتيجي كأىـ ال ركقات بينو كبيف التخطيط التقميدم، 
كالتخطيط  ،تراتيجيكالذم يجمع بيف الت كير االس  -مك كع الدراسة البحثية –التنمكم االستراتيجي 

 .كاجتماعيان  كاقتصاديان  التنمكم لمقطاعات المختم ة بيئيان 
  التنمية المستدامة "، كفيما يمي أىميا:ك  " م يـك التنميةتك يي  بدايةسيتـ ك 

 التنمية مفيوم 1.7.1
لمجتمع ا أفراد معيشة مستكم رفع إلي كتؤدم كاالستمرارية بالشمكلية تتسـ ديناميكية عممية ىي التنمية
 تحقؽ تطكرك  كاالجتماعية،  النكاحي االقتصادية في تغييرات إلحداث اإليجابية مشاركتيـ خبلؿ مف
 (2006عاشكر،نمك المجتمع.)ك 

 مفيوم التنمية المستدامة 2.7.1
التنمية المستدامة ىي  ماف حصكؿ البشر عمى فرص التنمية دكف التغا ي عف حؽ األجياؿ 

ألخذ بمبدأ الت امف بيف األجياؿ عند رسـ السياسات التنمكية، كىك ما المقبمة كىذا يعني  ركرة ا
يحتـ بالتالي )مأسسة( التنمية في م يكميا الشامؿ مف خبلؿ المؤسسات الحككمية كغير الحككمية بما 

كاالستدامة تيدؼ الى التطكير الذم يراعي الرفاىية، مع  ماف التنمية، يجعميا تساىـ في ديمكمة 
االستدامة ، ك اآلفالمستغمة كالتي ستمكنيـ مف التنعـ بمكارد البيئة كقيـ الطبيعة ، القادمةحؽ األجياؿ 

كال راغ كالسكاف  تعني أنو يجب التعامؿ مع التطكير كالتنمية ببصيرة كاسعة مف ناحية البعد الزمني
 .المتأثريف

 االستراتيجي التنموي التخطيط مفيوم 3.7.1
متخطيط التنمكم االستراتيجي، كلكف كمف خبلؿ التعري ات كالم اىيـ ال يكجد ىناؾ م يكما ثابتا ل

"التخطيط التنمكم االستراتيجي ىك منيج عممي  المختم ة لخبراء التخطيط كالتنمية فيمكف القكؿ بأف
بأسمكب المشاركة  ممجتمع المحمييقكـ عمى دراسة األك اع الحالية كالمكارد كاإلمكانيات المتاحة ل

قيؽ ىذه لؾ لتحديد األىداؼ التنمكية كمف ثـ تحديد البرامج كالمشاريع القادرة عمى تحالمجتمعية كذ
كخبلؿ فترة زمنية معينة بما يتماشى مع تطمعات السكاف، مع األخذ بعيف األىداؼ بك اءة كفاعمية 

 (2011)كزارة الحكـ المحمي، .االعتبار ال رص المتاحة كالمعكقات المحتممة"
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 خطيط التنموي االستراتيجيمبادئ الت 4.7.1
 (2011)كزارة الحكـ المحمي،  المبادئ األساسية لمتخطيط التنمكم فيما يمي: أىـ يمكف تمخيص

 الق ايا تحديد في الخاص كالقطاع المحمي كالمجتمع المكاطنيف مشاركة مف خبلؿ :المشاركة (1
 المحمي. لالمستك  عمى القرار اتخاذ باإل افة لممشاركة في كاألكلكيات التنمكية

 تن يذ في الخاص كالقطاع المحمي كالمجتمع المكاطنيف مف خبلؿ مشاركة والمساءلة: الشفافية (2
 المرجكة. االىداؼ كتحقيؽ االنجازات كتقكيـ لمتابعة التنمكية، باإل افة النشاطات

 خطط مع التكامميةك  كالبيئية كاالقتصادية االجتماعية لمق ايا مف خبلؿ التطرؽ :التكاممية (3
 المحمية. الييئات كمكازنات الييكميال يزيائي  المختم ة كالتخطيط االدارية لمستكياتا

 المكارد االعتبار بعيف األخذ مع األكلكية ذات الق ايا عمى التركيز مف خبلؿ :االستراتيجي البعد (4
 .المحتممة كالمعكقات المتاحة كال رص

 ةالمحمي لممنظمات التنموي الدور 5.7.1 
 لعممية بالنسبة النامية الدكؿ اتجاىات في تغييرات كالتسعينات مف القرف الما ي انينياتالثم شيد عقد
 آليات عمي االعتماد إلي المركزم التخطيط مف التحكؿ إلى النامية الدكؿ العديد مف كاتجيت التنمية
 منظمات مف كغيرىا األىمية المنظمات بيف مشتركة رؤل خمؽ البد مف التحكؿ عممية كإلتماـ السكؽ،
 الناتجة السمبية اآلثار عمي التغمب في لممساىمة المجتمع في الحككمية المدني كالمنظمات المجتمع

 ال قراء إلى عمى الكصكؿ المؤسسات أقدر مف المنظمات المحمية كتعتبر، السكؽ نظاـ تطبيؽ عف
 التنمكية القطاعات ميعج في كالعمؿ التحرؾ في كالمركنة القدرة كلدييا المحمي في المجتمع كالميمشيف

 (2006عاشكر،).المعيشة مستكل كتحسيف المجتمع أفراد عمي تمكيف تعمؿ التي

 أىمية التخطيط التنموي االستراتيجي  6.7.1
 فيما يمي: تتمخصفإف أىمية التخطيط التنمكم االستراتيجي  (52، ص2000)عسراف، كما كرد في 

في أداء  أم مؤسسةيمة  التي  ت مف استمرارية يعتبر التخطيط االستراتيجي أحد األدكات الم (1
 دكرىا في عممية التنمية بما يتبلءـ مع االحتياجات المختم ة لم ئات المستيدفة.

 يساعد في تحقيؽ النتائج المرجكة مف كجكد الييئات المحمية. (2
ة يركز عمى األمكر الحيكيك ، ييئات المحميةيؤدم إلى تحسيف نكعية القرارات التي تتخذىا ال (3

 يساعد صانعي القرار عمى اتخاذ القرار في مك عو الصحيي.ك  ياكالتحديات التي تكاجي
اإلحساس باألماف ك تعزيز الدعـ الشعبي ليا، ك  ييئات المحمية،يساعد عمى خمؽ ىكية خاصة بال (4

 خارجيان.ك  كالمصداقية مما يزيد مف شرعيتيا داخميان 
، مف خبلؿ تحديد اإلمكانيات الداخميةمية ييئات المحيساىـ في حؿ المشكبلت التي تكاجو ال (5

 ككي ية التعامؿ مع كؿ منيا. ، كالتيديدات ،كال رص ،ال عؼك  ،عكامؿ القكةك 
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 أىداف التخطيط التنموي االستراتيجي 7.7.1
ال شؾ أف أىـ أىداؼ التخطيط التنمكم االستراتيجي يتمثؿ في تحقيؽ االنسجاـ التاـ بيف رؤية 

اتيا مع األىداؼ التي تتبناىا تمؾ المؤسسة لتحقيؽ طمكحاتيا. كعمى ذلؾ المؤسسة كرسالتيا كغاي
صياغة أىدافيا االستراتيجية، كي مف ك ، فالتخطيط االستراتيجي يساعد المؤسسة عمى بمكرة رؤيتيا

 (.DSDP،2007إمكانية تطكير المؤسسة بما يتكافؽ مع مككنات تمؾ االستراتيجية. )
طيف إلى تناكؿ جميع مجاالت التخطيط الرئيسية، كىي جميعيا ييدؼ التخطيط التنمكم في فمس

متشابكة كمترابطة، بما في ذلؾ: الخدمات العامة كالتعميـ كالصحة كالتخطيط العمراني كالنقؿ كالبنية 
 (.2007،مكغكافالتحتية كتطكير األعماؿ التجارية كالمبادرات، كالمكارد الطبيعية كحماية البيئة. )

لتنمكم بالمشاركة إلى أف يشمؿ طائ ة كاسعة مف األطراؼ ذات العبلقة مف القطاع كييدؼ التخطيط ا
العاـ )كحدات الحكـ المحمي كاإلقميمي كالكطني، كمؤسسات التعميـ(، كالقطاع الخاص )الشركات، 
كاألعماؿ التجارية الصغيرة، كالقطاع غير الرسمي، كالمصارؼ، كاتحادات االئتماف(، كالعمؿ )نقابات 

ماؿ، كاالتحادات العمالية(، كالمنظمات المجتمعية كغير الحككمية )قادة المجتمعات، كمجمكعات الع
األحياء، كالمنظمات الدينية، كالمجمكعات النسائية، كجماعات ال قراء كالمحركميف، كالجماعات 

 (.2007،مكغكافالبيئية(، كعامة الجميكر )القادة غير الرسمييف(. )

 التنموي االستراتيجيخصائص التخطيط  8.7.1
ىناؾ عدد مف الخصائص يجب تكافرىا إلنجاح عممية التخطيط التنمكم االستراتيجي ،كفيما يمي   

 أىميا: 
مف خبلؿ إعطاء التخطيط االستراتيجي المرتبة األكلى في النظاـ اإلدارم  : كذلؾ( األولوية1 

، كنكعية المكارد البشرية المطمكبة، لممنظمة، ألنو يحدد رسالة كأىداؼ المنظمة، كطبيعة العبلقات
 (.35، ص2006كتكجيو النظاـ اإلدارم كالرقابي. )الغالبي كآخركف، 

لكي تحقؽ الخطة غايتيا البد أف تككف ىناؾ نظرة شاممة لكاقع المنظمة مف خبلؿ ( الواقعية: 2
ذا ي مف لمخطة التنمكية كىالدراسة العممية الدقيقة لمتعرؼ عمى مكاردىا المالية، كامكاناتيا البشرية، 

 (.2011في أبك عيشة،  41ص 1999ؽ غايتيا في  كء ىذه اإلمكانيات. )الخميس يحقت
التخطيط التنمكم ىك ميمة كؿ مسئكؿ حسب كظي تو داخؿ المنظمة، فالتخطيط يككف  ( الشمولية:3

رية األعمى أكثر شمكلية حيث أف خطط اإلدارات الكسطى كالدنيا تنبثؽ مف خطط المستكيات اإلدا
(.NDC ،2008 10ص.) 
تزداد أىمية خاصية المركنة كالقدرة عمى التكيؼ في نظاـ التخطيط  ( المرونة والقدرة عمى التكيف:4

جمع البيانات التنمكم مع تزايد اال طرابات البيئية، كيصعب تكفير ىذه الخاصية إال مف خبلؿ 
تعني قدرة الخطة االستراتيجية عمى التكيؼ  ( كالمركنة68، ص2004)أبك بكر، ، كالمعمكمات البلزمة
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مع المستجدات دكف التأثير عمى فاعميتيا ككذلؾ مكاجية جميع الظركؼ كالمتغيرات دكف أف يحتاج 
 (.2011في أبك عيشة،  42ص 1999ذلؾ إلى إلغاء الخطة. )الخميس 

المتغير أمران عمى قدر كبير  ىذا العالـيعد الت كير االستراتيجي المستمر في التفكير االستراتيجي:  (5
كتعد القدرة عمى التمييز بيف الت كير عمى المدل القصير كالت كير لنجاح كالتميز "ا لتحقيؽمف األىمية 

عمى المدل البعيد، كتحقيؽ التكازف بينيما مككنان أساسيان مف مككنات االستراتيجية، كمف ثـ ندرؾ أىمية 
 (.9، ص2011تخطيط التنمكم االستراتيجي" ) أبك زقية، كؿ منيما في تحقيؽ النتائج المرجكة لم

مف خبلؿ التنسيؽ بيف جميع األطراؼ المسئكلة عف إعداد كتن يذ كمتابعة كتقييـ الخطة ( التنسيق: 6
التنمكية االستراتيجية، يمكف  ماف تحقيؽ أىداؼ عممية التخطيط كمف ثـ تحقيؽ التنمية المنشكدة مف 

 (.36، ص2006آخركف، ىذا التخطيط. )الغالبي ك 
، لعممية التخطيط التنمكم االستراتيجي مكمؿتعد عممية المتابعة كالرقابة الكجو ال ( المتابعة والَرقابة:7

كبالتخطيط كالمتابعة كالرقابة تتككف كسيمة المنظمة لبلنتقاؿ مف المكقؼ الحالي إلى الك ع المستيدؼ 
ف ط مف ناحية، كالنكاتج النيائية ألداء المنظمة ملممنظمة، كيت ي ذلؾ مف خبلؿ الربط بيف التخطي

ىذا ال يمكف تحقيقو إال مف خبلؿ عممية المتابعة كالرقابة لنتائج أم خطة ناحية أخرل، ك 
 (66، ص2000استراتيجية.)أبك بكر، 

 المشاركة المجتمعية 8.1
 كبير منذ بشكؿ ةالحديث كالتنمية التخطيط أدبيات في المشاركة المجتمعية يستخدـ م يـك أصبي  

االجتماعية  كالعدالة االقتصادم النمك لتحقيؽ ىامة ككسيمة العشريف، القرف مف السابع العقد منتصؼ
 المشاركة لظيكر األكلى البدايات بأف عممنا، الطبقية ال كارؽ مف الحدك  أساس المساكاة عمى تقـك التي

، 1947عاـ صدر الذم البريطاني دفالم قانكف تخطيط إلى تعكد المعاصر التخطيط في المجتمعية
، لنجاحيا ك ماف التخطيط في عممية العبلقة أصحاب  ركرة استشارة إلى كا ي بشكؿ أشار كالذم
المشاركة المجتمعية تعد سمة مف سمات الحكـ المحمي الرشيد التي كما كأف  (157ص، 2006)غنيـ،

لتقييـ، كما كتح ز المبادرات كالمساىمات تمكف المكاطف مف المشاركة في عمميات التخطيط كالتن يذ كا
حداث  المشاركة ال تعني التدخؿ في صبلحيات مجالس التنمية المجتمعية، ك لخدمة الصالي العاـ كا 

نما تمكف المجتمع المحمي مف المشاركة  في  صناعة القرار  ،2010 )الرمحي، .الييئات المحمية، كا 
 (4ص 

 أك البمدية أك القرية في العبلقة ذات األطراؼ تشرؾ ليةشمك  عممية بالمشاركة التنمكم كالتخطيط
 (6،ص2007،مكغكاف) :ما يميفي فع اؿك  بشكؿ مباشر المحافظة

 المجتمع، لمستقبؿ رؤية ك ع (1
  الرؤية، تمؾ لتحقيؽ عممية مشاريع كاختيار كتحديد (2
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 لممكارد، استخداـ أف ؿ كتمثؿ ك ع مشاريع مدركسة  كمنطقية  ماف عمى كالمساعدة (3
 المحمية. المجتمعات المنتجة مف قبؿ كاألنشطة الخطط جميع كربط دمج في كالمساعدة (4

 العمؿ في تيـكمساىم ،بمجتمعاتيـ تجرم التي التغييرات صنع في مكاطنيفال لمساىمة  ركرة ىنالؾك 
مشاركة ىذه الك ، المشتركة أىدافيـ عمى تحقيؽ تعمؿ التي التنظيمات تككيف طريؽ عف يتـ المجتمعي

 (83 ص ،2001)الشيخمي، :اليامة بعض االعتبارات إلى ذلؾ بالنظراىـ في إحداث التغيير ك تس
 .لمديمقراطية معنى ىنالؾ يصبي ال كمشاركتيـ مكاطنيفال مساىمة بدكف (1
 . كالسمبية االنعزاؿ إلى يؤدم المساىمة غياب (2
 .الشخصي بكيانو إحساسو نمك إلى تؤدم حياتو تكجيو في اإلنساف مساىمة إفم  (3
 أنيا تدـك كما أىميو ذات فييا يشترككف أك أن سيـ المكاطنكف بيا يقـك التي التغييرات تصبي (4

 .عمييـ الم رك ة التغييرات مف أطكؿ
 المصمحة أصحاب ىـ أف السكاف ذلؾ المشكبلت مع لمتعامؿ متكامؿ فيـ إلى تؤدم المشاركة أفم  (5

 . شكبلت التي تعتر يـحؿ الم في يشترككا أف المنطقي مف فإنو ثـ كمف الحقيقة
 إلى رف و، يؤدم السكاف عمى التغيير كفرض التغيير كنجاح استمرار ت مف المشاركة أف (6

 .المشكبلت لعبلج جادة جيكد أم فشؿ كبالتالي

  أىداف المشاركة المجتمعية 1.8.1
 (7ص ،2010،الرمحي) يمكف تمخيص أىـ األىداؼ لممشاركة المجتمعية في النقاط التالية:

 مف المكاطف بيف الثقة كتعزيز ، الييئات المحمية مستكل عمى الرشيد الحكـ ممارسات زتعزي (1
 .مف جية أخرل المحمي الحكـ كىيئات ،جية

 في المشاركة يتيي ال رصة لممكاطف مما المحمية كالمكاطنيف الييئات بيف التكاصؿ تطكير سبؿ (2
 .صناعة القرار

 المكاطنيف تمبيتيا الحتياجات حيث مف المحمية تقدميا الييئات التي الخدمات زيادة فاعمية (3
 .التكزيع تحقيؽ العدالة فيك 

كتعزيز  التنمية الشاممة، إحداث في حكؿ دكر المشاركة كمؤسساتو المكاطف كعي درجة رفع (4
تدفعو لمتعامؿ معيا   االنجازات مساىمتو فيك  مجتمعو تجاه كالمسؤكلية المكاطف باالنتماء شعكر

 بإيجابية.
اؼ لدل المكاطنيف باإل افة إلى تح يز المبادرات داألى كالشعكر ِبكحدة المجتمعية ُلمحمةزيادة ا (5

 العاـ. كمؤسساتو لخدمة الصالي المكاطف قبؿ مف كالمساىمات
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  المحمية الفمسطينية الييئات أعمال في المشاركة المجتمعية سياسات 2.8.1
الييئات المحمية  في أعماؿ المجتمعية المشاركة تعزيز كمأسسة إلى تيدؼ التالية السياسات  

 كزيادة الييئات أداء بك اءة كفاعمية في باالرتقاء إيجابيان  أثران  لو يككف أف المتكقع كاألمر ال مسطينية؛
السبؿ  بكافة ك ركرة الح اظ عمييا كالمكارد اإلنجازات كممكية المكاطنيف بالر ا كاالنتماء شعكر

 (9ص  ، 2010،الرمحي) :كالكسائؿ

 
 .المحمية الييئات أعمال في مفاىيم وممارسات المشاركة المجتمعية السميمة ترسيخ :أوال
 :يمي ما خبلؿ السياسة مف ىذه تجسيد كيتـ
 كأىمية المشاركة كاليات كمؤسساتو بم اىيـ كالمكاطف المحمية الييئات كعي مستكل رفع (1

حداث أعماؿ في المجتمعية مسؤكليات  مف كيككف ذلؾ  ،ةدامالمستالتنمية  الييئات المحمية كا 
 أىمية تعنى بحقكؽ مع مؤسسات بالتعاكف، العامة كاإلعبلـ العبلقات دائرة كخاصة الكزارة

 المكاطف.
 ،التنمية المجتمعية إحداث في ككاجباتو كبحقكقو  ،ةالمحمي الييئات عمؿ بطبيعة المكاطف تعريؼ (2

 العبلقات دائرة مسؤكليات مف ذلؾالبمدم ك  العمؿ منظكمة في أساسينا حيث يعتبر المكاطف طرفنا
 العامة كاإلعبلـ.

  .المشاركة المجتمعية بمستوياتيا المختمفة ممارسات تنفيذ في التدرج :ثانًيا
 (9ص  ،2010 )الرمحي، :ما يمي خبلؿ مف السياسة ىذه تجسيد يتـك 
 :كىي المجتمعية أربعة مستكيات المشاركة اعتبار (1

 بمعمكمات بتزكيد الجميكر المحمية الييئة حيث تقـكاالفصاح(: ) المعمومات عمى االطالع 
 اإلجراءات ،المخططات ،الحمكؿ ال رص،، اإلشكاالت مف فيـ النكايا، لتمكينو مك كعية
 المتبعة.

 تقديـ أك رأم كذلؾ مف خبلؿ إبداء الجميور(: من راجعة تغذية عمى )الحصول التشاور 
 المتبعة، المكازنات، اإلجراءات الحمكؿ، البدائؿ،، حكؿ التكجيات طرح مساءلة أك نصيحة

 .كالمخططات
 لممثمي تككف مف خبلؿ مشاركة مباشرةك  :وصناعة القرار التخطيط في الفاعمة المشاركة 

 .التخطيط كصناعة القرارات مراحؿ عمميات مختمؼ المحمي في المجتمع
 بالجيد مساىمات شكؿعمى  تككف المشاركةك  :بالجيد والمال المواطن ومؤسساتو مساىمة 

مف الييئة  أعماؿ تطكعية، أك بتن يذ مشاريع بت كيض ىذه المساىمات إما بتن يذ تككف، كالماؿ
 مادية كعينية. أك بتبرعات ،المحمية
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 المدينة تنمية استراتيجية 9.1
 بيئة مبلئمة خمؽ تحقيقيا بيدؼ إلى المجتمعات تسعى التي األكلكيات مف المدينة تنمية تعتبر  

 المجتمعات، كقد اختم ت تمؾ متطمبات مع يتكافؽ كبشكؿ كالمجتمعات اإلنساف الحتياجات
يتـ  كتنميتيا تسخيرىا خبلؿ مف طبيعية بمقكمات ارتبط ما فمنيا، المدف تنمية حكؿ االستراتيجيات

    ، المدف.)المعمكرم لتنمية كآلية تستخدـ اصطناعية بؤر خمؽ إلى يمتد كمنيا التنمية، تحقيؽ
 (.173ص، 2012

 مفيوم استراتيجية تنمية المدينة 1.9.1
كذلؾ لتحسيف  ، ىي خطة عمؿ لمنمك المتكازف في المدف يتـ إعدادىا مف خبلؿ المشاركة المجتمعية  

نكعية الحياة لجميع المكاطنيف،  كتت مف استراتيجية تنمية المدف خطة عمؿ تيدؼ إلى تحسيف الحكـ 
 (2013 كتخ يؼ حدة ال قر الح رم. )المعيد العربي إلنماء المدف، ،كزيادة االستثمار ،الح رم

أما البنؾ الدكلي فعرؼ استراتيجية تنمية المدينة بأنيا "ممارسة ديناميكية تت مف إجماع  جماىيرم 
 (World Bank, 2000كاسع لتكجيو عممية تصميـ كتن يذ برنامج تنمكم شامؿ خاص بالبمدية ".)

أف استراتيجية تنمية المدينة تركز عمى المدينة الحية بعنصرىا اإلنساني كمف ىذا التعريؼ نرل 
كنشاطيا االقتصادم كعالميا السياسي، مع األخذ بعيف االعتبار أف المدينة ىي مركب ديناميكي 

 (19ص ، 2008مكجو نحك تحقيؽ التنمية االقتصادية.)اليمكز،ك  متغيرك  متكامؿ
 تحسيف بغية المدينة في عادؿ نمك لتحقيؽ عمؿ بأنيا:" خطةكعرفيا  تحالؼ المدف االستراتيجية 

بالمدينة.  المعنية األطراؼ مشاركة خبلؿ مف كاستدامتيا تطكيرىا المكاطنيف كيتـ لكؿ الحياة مستكل
(Cities Alliance،2002 .) 

كلي لتنمية كاستراتيجية تنمية المدف ىي أداة حديثة نسبيان، أدرجت  مف االستراتيجية العامة لمبنؾ الد
دارة المدف كالغرض مف استراتيجيات تنمية المدف ىك مساعدتيا عمى الكصكؿ الى رؤية لمستقبميا ، كا 

كأكلكياتيا المحمية في العمؿ عمى تخ يؼ حدة ال قر الح رم، كتحسيف مستكل مناطقيا السكنية، 
المعيد المحمي.)قتصادية كتطكير البنية التحتية بيا، كدعـ الحكـ الجيد، كتيسير عمميات التنمية اال

 (2013 العربي إلنماء المدف،
خبلؿ المدينة  مف اما، مداخؿ عدة الى تبعا الدكلي المعمكمات بنؾ إلى استنادا التنمية سياسة كتتـ 

 خبلؿ معرفة المكارد المتاحة العامة كالخاصة. مف ك مف خبلؿ تجميات ال قر الح رم أكأبذاتيا 
2002 ,Gwilliam)،  12)ص 

 أىداف استراتيجية تنمية المدن 2.9.1
تيدؼ معظـ استراتيجيات تنمية المدف عمى ت عيؿ التحسينات في مجاالت ذات صمة مباشرة   

 :ربعةكفيما يمي عرض لكؿ مف األىداؼ األ، ببع يا
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 الحكم الحضري: (1
سسات ىك م يكـ عاـ لطريقة إعداد األكلكيات كطريقة اتخاذ القرار لمدل ت اعؿ المكاطنيف كالمؤ 

المحمية. كيتصؼ الحكـ الح رم الجيد بالش افية في اتخاذ القرار كباإلدارة المالية الجيدة كبإمكانية 
كتخصيص المكاد بطريقة متكازنة كما يتصؼ باالستقامة  كاألمانة، ، المحاسبة كالمساءلة العامة

 :عناصرهأىـ  كفيما يميكينبغي أف يقكد إلى تحسينات مستدامة في معظـ المؤشرات الح رية 
 (2013 )البغدادم،

 كىي إحدل عناصر الحكـ الح رم الجيد، فالطريقة التي يتخذ بيا فاعمية اإلدارة واتخاذ القرار :
كالمشاركة ، كالمساءلة ،القرار ميمة جدان في الكصكؿ إلى اإلجماع كممارسة عممية المحاسبة

ة يمكف اف يساعد في بناء اإلجماع حكؿ ة لجميع الشركاء في ىياكؿ اتخاذ القرارات الرسمي ع الال
ي مف الش افية ك  كفي تحسيف فرص العدالة كالك اءة في تخصيص المكارد، ،أكلكيات التنمية

مكانية مساءلة السمطات المحمية. عمى أية حاؿ فإف اتخاذ القرار بطريقة كا حة كديمقراطية  كا 
نبغي عمى استراتيجية تنمية المدينة تبني لذلؾ ي  ،يتطمب تكثيقو بقدرات كنظـ إدارية ل ماف تطبيقو

كقدرات شركائيا في المجتمع المدني مف اجؿ  ماف المشاركة  ، القدرات الحككمية المحمية
 المجدية كالمثمرة.

 :إف إحدل التحديات التي يكاجييا الحكـ الح رم الرشيد تتمثؿ  إعداد الميزانية الحكومية المحمية
محمية ككي ية تكزيع ىذه الميزانية حسب الق ايا ذات األكلكية في ك ع الميزانية الحككمية ال
كمف ال ركرم إبراز  ،كدعـ ال قراء ف بلن عف المسائبلت المالية ككي ية تطكير النمك االقتصادم

بؿ أي ان في  إعداد الميزانيات كتكزيعيا حسب   ،دكر المشاركة ليس فقط في عمميات اتخاذ القرار
 ،حقيؽ النجاح المنشكد في تنمية المدينة اجتماعيان كح ريان كاقتصاديان بما ي مف ت ،األكلكيات

 كبالتالي تمبية احتياجات ال قراء.
  :عمى الرغـ مف أفم ىناؾ بعض الجكانب التي يتـ تحديدىا بسياسات األطر المؤسسية العامة

تيب القكل كتشريعات عميا في الدكلة إالم أنمو يقع عمى عاتؽ الييئات المحمية أف تقـك بتر 
كذلؾ  ،الكاجباتك كذلؾ مف خبلؿ تحديد األدكار كالحقكؽ  ،كالمؤسسات ال اعمة في منطقتيا اإلدارية

ىذا ك  عمى السكاء لكؿ مف المؤسسات الحككمية كالقطاع الخاص كمؤسسات المجتمع المدني،
 بناء قدرات دكائر اإلدارة المختم ة.ك  يستدعي الحاجة الدائمة إلى إصبلح

 
 :االقتصادي المحمي النمو (2
يعتمد نمك المدينة كمستقبميا عمى قدراتيا كميزاتيا االقتصادية كاستراتيجية تنمية المدينة تت مف  

فم مف أىـ أكلكياتيا تحسيف األداء االقتصادم  ،بالدرجة األكلى استراتيجية التنمية االقتصادية المحمية كا 
لمنافسة عمى المستكل الكطني كالعالمي، ككذلؾ لممدينة باإل افة إلى تحسيف قدرة المدينة عمى ا
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نجاح اإلدارة  حيث أف تحسيف تكفير فرص العمؿ لممكاطنيف سكاء  مف القطاع العاـ أك الخاص، 
العميا لمييئات المحمية في تحقيؽ النجاح المنشكد في عممية التنمية االقتصادية يعتمد بدرجة كبيرة عمى 

كالمؤسسات التجارية الصغيرة، باإل افة  نة مف قبؿ القطاع الخاصية المديمدل فيـ استراتيجيات تنم
 (2013 كدعميا لمييئات المحمية في تحقيؽ أىدافيا. )البغدادم، استثمارىاإلى تعزيز مشاركتيا ك 

 
 تخفيف الفقر: ( 3

مدينة إفم تخ يؼ ال قر أك ال اقة الح رية يجب أف يككف أحد أىـ النتائج الناجحة الستراتيجية تنمية ال
التي تيدؼ بالدرجة األكلى إلى تحسيف مستكل المعيشة كتحقيؽ جكدة الحياة لمسكاف عامةن كلم قراء 

البرامج التي مف شأنيا أف ترتقي بمستكل معيشة السكاف ذلؾ خبلؿ مجمكعة مف المشاريع ك ك  ، خاصةن 
فة إلى  ماف حؽ باإل ا ،كسياسة تحديد األسعار لمسمع كالخدمات ،تقديـ الخدمات ال ركرية مثؿ

 (2013 )البغدادم، .جميكر العامة بالحصكؿ عمى الكسائؿ كاالمكانات كال رص المتاحة
 
 متابعة مسار التقدم: (4

 بشكؿ  عاـ فإفم مف أىـ نتائج استراتيجية تنمية المدينة ىي تحقيؽ الرؤية االستراتيجية المشتركة لممدينة
كىذه الرؤية كأعمى درجات اإلجماع المحمي، ، ةلمجتمعيالتي يمكف التكصؿ إلييا مف خبلؿ المشاركة ا

 ية المحمية كلتخ يؼ ال قر الح رمالمشتركة ستعكس استراتيجية كا حة جدان لمتنمية االقتصاد
ف يترجـ اإلجماع كاالستراتيجية إلى خطط عمؿ محددة بك كح في جدكؿ أىك  فاألىـلذا األكسع، 
 (2013كطرؽ منتظمة لممساءلة لجميع الشركاء. )البغدادم ،تكميؼ بالمسؤكليات لمتن يذ  لىا  زمني ك 

 
مف خبلؿ ما سبؽ نجد أف استراتيجية تنمية المدف تعمؿ عمى مساعدة المدينة لتست يد مف حزمة 
إمكانياتيا كما تممؾ مف مكارد طبيعية كتحديد ك عيا الحالي قياسا عمى تطمعاتيا المستقبمية كربط كؿ 

لمتاحة لتطكير قدرتيا التنافسية كالتعرؼ عمى االستثمارات اليامة كاستن ار ىذه األىداؼ بالخيارات ا
 تحقيؽ التنمية الشاممة في جميع المجاالت.ك  ،الحد مف مستكل ال قرك  ،شراكات القطاع الخاص
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 العمراني والتخطيط المدينة تنمية استراتيجية بين العالقة 3.9.1
 في الجدكؿ التالي: االستراتيجية التنمكية كالتخطيط العمراني العبلقة المتبادلة بيف الخطةيمكف تمخيص 

 العالقة بين الخطة التنموية االستراتيجية والتخطيط العمراني( 2.1جدول )
 (32،  ص 2010المصدر: )عكدة، 

 التخطيط العمراني الخطة التنموية االستراتيجية وجو العالقة #

 المفيوم 1
ات ىي خطة تنمكية تشمؿ كافة القطاع

 التنمكية
 ىي تصكر أك تنظيـ لمتطكر كالنمك العمراني

 األىداف 2

تت مف رؤية جماعية كخطة عمؿ استراتيجية 
تيدؼ إلى تحقيؽ تنمية اقتصادية محمية 
كتحسيف أساليب الحكـ كاإلدارة الح رية 
كتخ يؼ منتظـ كمتكاصؿ لمستكيات ال قر 

 الح رم.

تحقيؽ المصمحة العامة، لكافة قطاعات 
ات المجتمع، مف خبلؿ ك ع تصكرات كفئ

كرؤل ألك اع مستقبمية مرغكبة كم  مة 
لتكزيع األنشطة كاالستعماالت المجتمعية في 

 المكاف المبلئـ كالكقت المناسب

3 
متطمبات 
 إعداده

تشخيص الكاقع الحالي لممدينة كعمؿ التحميؿ 
 المختم ة ممجاالت التنمكيةلاالستراتيجي 

ممدينة، كعمؿ تشخيص الكاقع الحالي ل
 لمتطكر العمرانيالتحميؿ االستراتيجي 

4 

المجاالت 
التي يتم 

أخذىا بعين 
 االعتبار

جميع القطاعات التنمكية لممدينة االجتماعية 
كاالقتصادية كالبيئية كالتخطيط كالتنظيـ 
كالخدمات كالبينية التحتية كاألمف كالبناء 

 المؤسساتي

 ية كالعمرانيةيشمؿ النكاحي البيئية كالبنية التحت

 المخرجات 5
إعداد رؤية استراتيجية كأىداؼ تنمكية كمشاريع 

 كبرامج تنمكية

إعداد مخطط عمراني ي مف تنمية جميع 
القطاعات التنمكية لممدينة كالذم بدكره يعتبر 
األداة كالكسيمة لتن يذ كتطبيؽ الخطة كالبرامج 

 التنمكية كاسقاطيا مكانيان )عمرانيان(
 عامان  20 – 15 أعكاـ 10 – 5 زمنيةالفترة ال 6

7 
المشاركة 
 المجتمعية

تعتبر المشاركة المجتمعية ىي األساس في 
 عممية إعداد الخطة التنمكية االستراتيجية

أصبي ىناؾ تكجو بأىمية المشاركة 
 المجتمعية في مراحؿ إعداد المخطط العمراني
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 الخالصة 10.1
ل صؿ مف م اىيـ عامة لمتخطيط كالتخطيط االستراتيجي لو خبلؿ ىذا ا تطرؽتـ المف خبلؿ ما 

أف عممية التخطيط التنمكم  تـ التكصؿ إلى ،كأىميتو كخصائصوكالتخطيط التنمكم االستراتيجي 
 ،كاجتماعيان  كعمرانيا كبيئيان  االستراتيجي ىي عممية شمكلية تشمؿ قطاعات التنمية المختم ة اقتصاديان 

كما كأنيا تقكـ عمى ، تيجي الذم يأخذ بعيف االعتبار النكاحي المستقبميةكتحتكم عمى الت كير االسترا
كقدرة عمى تنمية المدينة بالصكرة  ،ساسي كىك المشاركة المجتمعية مما يجعميا أكثر أىميةأمبدأ 

 ، ال صؿ التالي الحديث عف مدينة غزة سيتناكؿكبعد ىذه الم اىيـ العامة لمتخطيط التنمكم  المناسبة.
ـ ثكمف ، لممدينة المعد ةلدراسة الخطة التنمكية االستراتيجية  ات الك ع الحالي لممدينة تمييدان كدراس
 ميا.يكتقي ة كاقع تطبيقيا،دراس
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  مقدمة 1.2
. تقع المدينة شماؿ لمسمطة ال مسطينيةابعة الت محافظة غزة، كمركز فمسطينية مدينة ساحميةغزة 

 78مسافة  القدسعف  بعدكت، البحر المتكسطفي الطرؼ الجنكبي لمساحؿ ال مسطيني عمى  قطاع غزة
 القدسمف حيث تعداد السكاف، كالثانية بعد  ال مسطينيةكـ إلى الجنكب الغربي. ُتعد غزة أكبر المدف 

تبمغ ك . 2013ألؼ نسمة في عاـ  700مف حيث المساحة، حيث أف عدد سكاف محافظة غزة بمغ 
 سكاف في العالـ.، مما يجعميا مف أكثر المدف كثافة بال2كـ 56مساحتيا 

تعتبر مدينة غزة مف أىـ المدف ال مسطينية، ألىمية مكقعيا االستراتيجي كاألىمية االقتصادية كما ك 
، ككجكد الكثير مف لمسمطة الكطنية ال مسطينيةكالعمرانية لممدينة، باإل افة إلى ككنيا المقر المؤقت 

 مقراتيا ككزارتيا فييا.

 
  صورة بانوراميو لمدينة غزة (1.2شكل )

 (www.wikipedia.org)المصدر: 

 عبر التاريخ غزة 2.2
 كال راعنةاحتميا الكثير مف الغزاة ك  ،في القرف الخامس عشر قبؿ الميبلد الكنعانيكفأسس المدينة 

المدينة  العربـ دخؿ المسممكف 635عاـ ، كفي كغيرىـ مانيكفكالعث كالبيزنطيكف كالركماف كاإلغريؽ
صمى اهلل عميو  محمدكأصبحت مركزان إسبلميان ميمان كخاصة أنيا مشيكرة بكجكد قبر الجد الثاني لمنبي 

 الشافعيكُتعتبر المدينة مسقط رأس اإلماـ ، ىاشـ لذلؾ تسمى أحيانان غزة ،(ىاشـ بف عبد مناؼكسمـ )
معمكمات الكطني )مركز ال كىك أحد األئمة األربعة عند المسمميف الُسنة. ،ـ767الذم كلد عاـ 

 (2013ال مسطيني، 
كأصبحت  ،ية األكلىالحرب العالملتاريخ المعاصر سقطت غزة في أيدم القكات البريطانية أثناء في اك 

تكلت  ،ـ1948كنتيجة لمحرب العربية اإلسرائيمية عاـ  ،فمسطيفمف االنتداب البريطاني عمى  جزءان 
قطاع غزة عاـ  )إسرائيؿ( احتمتك  كما ،إدارة قطاع غزة كأجريت عدة تحسينات في المدينة مصر
المدينة إلى السمطة  إدارة تـ تحكيؿ ات اقية أكسمك ـ بعد1994عاـ كفي (، النكسة)عاـ  ـ1967

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Gaza_Port.png&filetimestamp=20120422163536&
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Gaza_Port.png&filetimestamp=20120422163536&
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Gaza_Port.png&filetimestamp=20120422163536&
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دكلة االحتبلؿ قبؿ كقعت غزة تحت الحصار مف  2006بعد انتخابات عاـ ك  ،الكطنية ال مسطينية
غبلؽ المعابر مستمران ك  عمى غزة الحصار كما زاؿ ،ركمص االسرائيمي معمكمات )مركز ال .اليـكحتى  ا 

 (2013الكطني ال مسطيني، 

 
  ( موقع مدينة غزة بالنسبة لقطاع غزة2.2شكل )
  (1024محافظات غزة،  -األطمس ال ني)ر: المصد

 الخصائص الجغرافية لمدينة غزة 3.2
الخصائص الجغرافية لمدينة غزة مف حيث المكقع، المساحة، السطي، التربة، المناخ، ك تتنكع 

 .كفيما يمي شرح م صؿ لكؿ منيا المكارد المائية
 الموقع : (5

، كتقع عمى ساحؿ البحر المتكسط مما (ْ 31، كخط عرض )(ْ 34تقع مدينة غزة عمى خط طكؿ)    
 مخيـ النصيرات، كشرقان  جباليا، كجنكبان  يجعؿ ليذا المكقع أىمية سياحية كتجارية، كيحدىا شماالن 

 (2011 بمدية غزة،) البحر المتكسط. فمسطيف المحتمة، كغربان 
 

 المساحة: (2
 (2011 بمدية غزة،).مدينةلممخطط الييكمي لم كيمك متر مربع كفقان  56تبمغ ساحة مدينة غزة     

http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 :السطح (3
لشمالية كالجنكبية كالشرقية في حيف اعف سطي البحر، تتبايف بيف أجزائيا  متران  45 ترت ع مدينة غزة

 (2011 بمدية غزة،).تميز سطحيا باالستكاء بشكؿ عاـياألجزاء الغربية 
 التربة: (4

 (2011 بمدية غزة،) كالتالي: تتنكع التربة في قطاع غزة حيث تقسـ إلى ثبلثة أقساـ
  :التربة الرممية 

ىي عبارة عف مناطؽ كثباف رممية، تتككف مف رماؿ الككارتز المعركفة بقمة قدرتيا عمى االحت اظ 
الكثباف الرممية  بالماء، كفقرىا في المككنات الع كية، كفي بعض المناطؽ يتـ إزالة طبقات

 ؿ مناطؽ المكاصي التي تمتاز بخصكبتيا.مث ،لمكصكؿ إلى تربة طينية تمتاز بنسبة رطكبة عالية
 :تربة المويس 

تقع بيف مدينة غزة، ككادم غزة، كىي تربة ناتجة عف ترسبات الرياح، كتمتاز ىذه التربة بأنيا 
 خميط مف الطيف كالرمؿ.

 :التربة الغرينية النيرية 
يمتاز قطاع غزة تكجد ىذه التربة بيف بيت حانكف ككادم غزة، كتمتاز بمكنيا الداكف كاألحمر، ك 

 .بحركة الرماؿ ب عؿ الرياح مما ييدد المناطؽ السكنية كالزراعية، كيقمؿ مف خصكبتيا

 المناخ: (5

يبدأ فصؿ الربيع في شير ك  ،اء معتدؿ جاؼ، كصيؼ حار ساخفكشت بمناخ متكسطيتمتاز غزة     
 ،سمزيكس 35 أما متكسط ارت اع درجات الحرارة يبمغ ،كأغسطس يكليككأكثر الشيكر حرارة  مارس

سمزيكس،  14.5 يبمغ متكسط درجة الحرارة المنخ  ةك  ،أبرد شيكر السنة ينايركيعد شير 
 400، كيبمغ معدؿ األمطار السنكية قرابة )كمارس نكفمبراألمطار شحيحة كتيطؿ بيف شيرم ك 

 (2011 )بمدية غزة، %.69تصؿ الرطكبة النسبية إلى  ثممـ( في السنة حي
 موارد المياه: (6

حيث يمتد الخزاف الجكفي حكالي  ،ةتعد مياه األمطار المصدر الرئيسي لمخزاف الجكفي في غز     
كيرجع تجمع المياه في الخزاف الجكفي إلى  كـ عمى امتداد قطاع غزة مف شمالو إلى جنكبو،45

ىي المصدر الرئيسي الذم يعتمد عميو  كاآلبار، كتعد المياه الجكفية كالرشي لمياه األمطار  التسرب
 (2011)بمدية غزة،  .لمحصكؿ عمى إمدادات المياه السكاف في غزة 

 الشكؿ التالي يك ي شبكة المياه في مدينة غزة.ك 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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مياه في مدينة غزة( شبكة ال3.2شكل )  

  2014 المصدر: بمدية غزة،
 الخصائص الذيمغزافيت لمذينت غزة 4.2

التعداد الحالي لسكاف مدينة غزة كالتكزيع الجغرافي  تتنكع بيف الخصائص الديمغرافية لمدينة غزة
 لمسكاف، كمناطؽ التكزيع السكاني ألحياء المدينة.

 :السكان 
( نسمة، أما في العاـ 427,859) 2007داد السكاني لمعاـ لمتعان بمغ عدد سكاف مدينة غزة كفق

 2013، كيقدر عدد سكانيا في عاـ ( نسمة تقريبان 650,000يصؿ عدد السكاف إلى ) 2011
مف أنحاء القطاع  نسمة ي دكف إلى غزة يكميان  (150,000باإل افة إلى ) ،( نسمة700,000)ب

 (2011 )بمدية غزة، المختم ة لمعمؿ أك الدراسة.
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 المدينة أحياء عمى السكان عدد توزيع( 5.2) جدول
 (2007المصدر: )دائرة اإلحصاء المركزية، 

 عدد السكان الحً

 41349 الدرج
 38285 خ رضوانٌالش

 2890 مدٌنة العودة

 29622 الرمال الشمالً

 28354 الصبرة

 44534 النصر

 28041 التفاح

 45316 اجدٌدة

 13688 البلدة القدٌمة

 12408 الشٌخ عجلٌن

 60419 الزٌتون

 8844 تل الهوى

 34000 الشاطئمخٌم 

 40107 التركمان
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 والشكل التالي يوضح توزيع نسب السكان عمى أحياء مدينة غزة:

 

 غزة أحياء عمى السكان توزيع نسب  (4.2) شكل
 2011التقرير التشخيصي لمدينة غزة، بمدية غزة،  المصدر:
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 عمري لمسكان:التركيب ال 
بينما ال تتعدل نسبة  ، %55تبمغ نسبة الشباب فيو   يتميز المجتمع الغزم بأنو مجتمع شبابي،

 .%مف عدد السكاف3كبار السف 

 
 ينسبة الشباب إلى كبار السن في المجتمع الغز  ( 5.2شكل )

    2011 التقرير التشخيصي لمدينة غزة، بمدية غزة، المصدر:
 مسكان:التوزيع الجغرافي ل 

بشكؿ كبير  يتبايف تكزيع السكاف في مدينة غزة مف حي آلخر حيث ىناؾ مناطؽ يتركز فييا السكاف
كيطمؽ عمييا "مناطؽ التكزيع السكاني الكثيؼ" كذلؾ  مف التجمعات الكثي ة داخؿ األحياء السكنية 

كيزداد صؽ المنازؿ غيرىا، حيث تتبلك  مثؿ الشجاعية كالزيتكف كالصبرة كالدرج كالشيخ ر كاف .....
يكجد مناطؽ تمتاز بكثافة سكانية قميمة كيطمؽ كما ك   ،ارت اعيا، كتتكفر فييا الخدمات المختم ة لمسكاف

"مناطؽ التكزيع السكاني المبعثر" كذلؾ في األطراؼ كالحدكد الخارجية لممدينة سكاء مف الجية  عمييا
 (2011مدية غزة، ) ب .كالشجاعية الغربية أك الشرقية لمنطقتي الزيتكف

 الخصائص االقتصاديت لمذينت غزة 5.2

تعد  حيث كقكعيا عمى البحر المتكسطا ك نتيجة لمكقع مدينة غزة االستراتيجي بيف قارتي آسيا كأفريقي
غبلؽ المعابر ك  لمتجارة كالصيد، إال أنو نتيجة لمحصار الم ركض عمى قطاع غزة، ميمان  المدينة ميناءن  ا 

، 2010% في العاـ 8، كقد نما االقتصاد في غزة بنسبة لتبادؿ التجارم  ئيبلن التجارية أصبي حجـ ا
كالمساعدات الخارجية  ،، كيعتمد االقتصاد ال مسطيني عمى التبرعات2009% في العاـ 5.4كبنسبة 

 (2013) مركز المعمكمات الكطني ال مسطيني، بشكؿ أساسي.
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مع تدمير  %، تزامنان 40طالة في غزة تبمغ حكالي لتقرير صدر لمنظمة أككس اـ، فإف نسبة الب ككفقان 
تعطمت حكالي  2008% مف الكظائؼ في المدينة، كفي العاـ 53القطاع الخاص الذم ي ـ أكثر مف 

 % مف القطاعات الصناعية لممدينة بسبب نقص مكاد الخاـ، كعدـ القدرة عمى تصدير المنتكجات،95
مزارع إلى عاطميف عف  40,000تحكؿ حكالي  كما تعرض القطاع الزراعي أل رار جسيمة حيث

 (2013) مركز المعمكمات الكطني ال مسطيني،  .العمؿ

 قطاع الزراعت 1.5.2 

بزراعة محاصيؿ القمي كالشعير كالقطف، كتصدرىا لمعالـ العربي بينما  اشتيرت مدينة غزة قديمان 
يعتمد ك كما  افة إلى الحم يات،يقتصر االنتاج الحالي لممدينة عمى بعض الخ راكات كال كاكو باإل 

)مركز المعمكمات الكطني  .االقتصاد في غزة بشكؿ عاـ عمى زراعة كتصدير األزىار إلى الخارج
 (2013ال مسطيني، 

 قطاع الصناعت 2.5.2

تشتير مدينة غزة بالعديد مف الصناعات الخ ي ة، يعتمد بع يا عمى الزراعة كمادة خاـ أساسية، مثؿ 
كف، كالصابكف الذم يعتمد عمى الزيت كمادة أكلية، كال زالت بعض الحرؼ صناعة عصر الزيت

مف أقدـ التي تعتبر صناعة ال خار  مثؿمف ىكية المدينة التقميدية  جزءان ىامان التقميدية تشكؿ 
 ،راثيةككذلؾ صناعة الغزؿ كالتطريز كالبسط الت ،الصناعات ال مسطينية التي اشتيرت بيا المدينة

إ افة إلى بعض مصانع العصير،   كصناعة الزجاج الممكف ،ثاث المصنكع مف الخيزرافكالنسيج كاأل
 (2013 مكقع بمدية غزة،كالببلستيؾ أي ان.)

  قطاع السياحت 3.5.2

كالذم  ،تعتمد السياحة في غزة بشكؿ رئيسي عمى البحر الذم تشتير شكاطئو برماليا الذىبية البراقة
لحمايتيا مف التمكث. كما كتعتمد السياحة كذلؾ عمى المكاقع األثرية حترازية اتـ اتخاذ عدة إجراءات 

كتتنكع فييا ة، حيث ت ـ المدينة العديد مف اآلثار الركمانية كالمسيحيالتاريخية المنتشرة في غزة، 
كتشتير غزة كذلؾ بجكىا  .كالحمامات كاألسبمة كالقيساريات كالزكايا المساجد اآلثار اإلسبلمية مثؿ

ت كعمى ق اء عمى ارتياد الشكاطئ كالحدائؽ كالمنتزىا الناسكالذم بدكره يشجع  ،صي ان كشتاءن  المعتدؿ
 (2013 مكقع بمدية غزة،) كالمرافؽ السياحية. أكقاتيـ في المزارع 
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 الثقافية في مدينة غزةالخدمات التعميمية و  4.5.2
اف مدينة غزة  الذيف تزيد % مف سك90فإف ما يزيد عف  ـ1997لئلحصاء ال مسطيني لعاـ  كفقان 

فإف عدد المدارس في  2006إلحصاء  سنكات يجيدكف القراءة كالكتابة، بينما كفقان  10أعمارىـ عف 
تابعة لككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف  46 ،مدرسة حككمية 151مدرسة منيا  210المدينة بمغ 
 .البان ط 154,25مدرسة خاصة، حيث بمغ عدد طبلب المدارس  13ك ، )األكنركا(

 :المدارس في مدينة غزة  -1
كقت إعداد الخطة التنمكية لممدينة   2011لمعاـ يمكف حصر أعداد المدارس في مدينة غزة 

 حسب مديرية التربية كالتعميـ كما في الجداكؿ التالية: ،
 أعداد المدارس في مديرية غرب غزة( يوضح 2.2جدول )

1022، المصدر: مديرية التربية كالتعميـ  

ة السمط
 المشرفة

متوسط عدد  طالب شعب مدارس
الطمبة في 

 فصلال

متوسط عدد 
الطمبة في 
 المدرسة

متوسط عدد 
الشعب في 
 % عدد % عدد % عدد المدرسة

 16.51 633.8 38.38 60.02 50703 57.41 1321 61.54 80 حككمة

 21.65 818.2 37.80 35.84 30275 34.81 801 28.46 37 ككالة

 13.77 269.3 19.56 4.14 3501 7.78 179 10.00 13 خاصة

 أعداد المدارس في مديرية شرق غزة( يوضح 3.2جدول )
1022المصدر: مديرية التربية كالتعميـ ،  

السمطة 
 المشرفة

متوسط عدد  طالب شعب مدارس
الطمبة في 

 فصلال

متوسط عدد 
الطمبة في 
 المدرسة

متوسط عدد 
الشعب في 
 % عدد % عدد % عدد المدرسة

 16.08 620.2 38.56 68.66 51474 67.32 1335 72.17 83 حككمة

 23.70 915.1 38.62 28.08 21048 27.48 545 20.00 23 ككالة

 11.44 271.9 23.76 3.26 2447 5.19 103 7.83 9 خاصة
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 : الجامعات والكميات الجامعية في مدينة غزة (2
 ؿ التالييمكف حصر أىـ الجامعات في مدينة غزة في الجدك 

 ( الجامعات الفمسطينية والكميات الجامعية بغزة وسنة تأسيسيا4.2جدول)
عمى االنترنتفي الجدكؿ المصدر: مكاقع الجامعات المذككرة   

 سنة التأسيس عدد الكميات الجامعة #
 1978 11 الجامعة اإلسبلمية بغزة 1
 1991 5 جامعة القدس الم تكحة 2
 1992 12 جامعة األزىر بغزة 3
 1998 - الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية بغزة 4
 2000 8 جامعة األقصى 5
 2005 9 جامعة فمسطيف 6
 2008 5 جامعة األمة لمتعميـ الم تكح 7
 2008 5 جامعة غزة 8
 المباني الثقافية في مدينة غزة (3

 كفيما يمي أىميا: ت ـ مدينة غزة عددان مف المباني الثقافية اليامة، 
 تـ افتتاح المكتبة العامة لمدينة غزة في العاـ  (2013)مكقع بمدية غزة،  :العامة بةالمكت

 1410 حكالي اإلجمالية كمساحتيا كسرداب، طابقيف مف المكتبة مبنى ، حيث يتككف1999
يبمػغ مجمكع مقتنيات المكتبة حاليان ما يقارب العشرة آالؼ مادة بالمغات الثػبلث ك . مربعان  متران 

 ت ـكمػكاد غير كرقية ، تشمؿ مكاد كرقية مف كتب كدكريات ،كاإلنجميزية كال رنسيةالعربية 
-CD كمكاد إلكتركنية مثؿ األقراص المدمجة ،مكاد سمعية بصرية كأشرطة ال يديك

ROM .المساىمة في التنمية الثقافية كاالجتماعية كالتربكية  كتيدؼ المكتبة إلى..كغيرىا
كالثقافي لممجتمع  التراث ال كرم مة في الح اظ عمىالمساىك  ،لممجتمع ال مسطيني

 المعمكمات المتكافرة في المكتبة تكفير التسييبلت البلزمة لمكصكؿ إلى مصادرك   ،ال مسطيني
ندكات كمحا رات، عركض  ،مسابقات ثقافية ،تنظيـ البرامج الثقافية المتنكعةباإل افة إلى 

 الخ.…  ت تدريبيةكدكراسينمائية كأفبلـ فيديك، معارض فنية، 
  مدينة  في الثقافي الشكا رشاد مركز يعتبر (2013مكقع بمدية غزة، ) :مركز رشاد الشوا الثقافي

 عشرة مركر بعد 1988 فمسطيف، كتـ افتتاحو في عاـ في بناؤه يتـ ثقافي مركز أكؿ غزة
 األغا) جائزة عمي لمحصكؿ  1992 عاـ في المبنى رشي كلقد ،إنشائو في البدء منذ سنكات
ف ).المعمارية اليندسة في لئلبداع خاف  محاكلة ىك الثقافي ىذا المركز بناء مف اليدؼ كا 

 االحتبلؿ فترة طكاؿ ال مسطيني الشعب منيا عانى التي كالح ارية الثقافية العزلة إلنياء
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 الثقافي الكعي إحياء بيدؼ كعالمية عربية مؤسسات مع الثقافي التبادؿ كتكفير ،اإلسرائيمي
 الثقافية كالدكرات االجتماعات عقدل صاالت تكفير إلى باإل افة ىذا، الكطنية اليكية كترسيخ

 .كالمحا رات
 التقميدم ببنائيا كالحرؼ ال نكف قرية صممت  (2013بمدية غزة،  مكقع(: قرية الفنون والحرف 

 كىي 1998 العاـ في أنشأت ،المحمية البناء كمكاد بالطيف كن ذت فمسطيني، معمارم قبؿ مف
 قاعة مف تتككف كالتي القرية كتشغيؿ بإدارة غزة بمدية تقـكك  ،لؤلط اؿ ثقافي مركز بمثابة
 باحة جميعان  كيتكسطيا القرية كصالة ،التقميدية لمصناعات بيكت أربع بيا ممحؽ لمعرض
كت ـ القرية عدة كرش حرفية منيا: )بيت الُبُسط، بيت التطريز، بيت الخشبيات،  .سماكية

، ك تيدؼ ىذه القرية كغيرىا(، باإل افة إلى المعرض، كالقاعة الثقافية متعددة األغراض...
بشكؿ أساسي إلى تنمية ميارات األط اؿ، كاكتشاؼ المكاىب االبداعية مف خبلؿ البرامج 

كالحرؼ اليدكية إ افة إلى الح اظ عمى الطابع الثقافي كالتراثي لمدينة  ،كالمعارض ،التدريبية
 غزة.  

 المخطط الييكمي لمدينة غزة 6.2

( عمى ك ع تصكرات كا حة لمتحكـ في تكجيو النسيج 1997) يركز المخطط الييكمي لمدينة غزة
 (1997)كزارة الحكـ المحمي، .كاقتصاديان  كاجتماعيان  العمراني لممدينة لتحقيؽ األىداؼ المرجكة عمرانيان 

 
 المخطط الييكمي لمدينة غزة( 6.2)شكل 

مدية غزةبالمصدر:   
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 أىداف المخطط الييكمي لمدينة غزة 1.6.2
 يمكف تقسيـ أىداؼ المخطط الييكمي لمدينة غزة إلى قسميف:

 كتشمؿ ما يمي:أىداف قصيرة المدى  (1
  ايقاؼ التدىكر العمراني في المناطؽ المزدحمة سكانيان. 
 .منع اندثار المباني التاريخية المتميزة في المدينة 
 ة آمنة لممدينة.تشكيؿ بيئة  ح رية صحي 
 .تكفير حؿ لمشاكؿ الطرؽ كالمكاصبلت 
 .تقديـ حمكؿ عاجمة لممياه كالصرؼ الصحي كالن ايات الصمبة 
  تكجيو عمميات التكسع العمراني في المدينة مع تك يي استعماالت األرا ي السكنية كالتجارية

 كالصناعية مع الح اظ عمى النكاحي الجمالية لممدينة.
 كتشمؿ ما يمي: ىأىداف بعيدة المد (2

 .التقميؿ مف السمبيات كالمشكبلت العمرانية لممدينة 
 .تكفير بيئة عمرانية مستقبمية أف ؿ مع مراعاة التكسع المستقبمي لمدينة غزة 
 .إيجاد بيئة عمرانية تخدـ االحتياجات الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية لمسكاف 
 طؽ الخ راء كالمبلعب كتطكير المناطؽ ك ع سياسة عامة لتطكير المباني العامة كالمنا

 .المتردية كالمتيالكة عمرانيان 

 تصنيف استعماالت األراضي حسب المخطط الييكمي لمدينة غزة 2.6.2
)كزارة الحكـ  يمكف تقسيـ استعماالت األرا ي حسب المخطط الييكمي لمدينة غزة إلى ما يمي:

 (1997المحمي، 

األرا ي حسب المخطط الييكمي لمدينة غزة يتـ تصنيؼ بمكجب استعماالت المناطق السكنية:  (1
مناطؽ كمساحات قسائـ البناء كاالرتدادات كاالرت اعات، كعدد الكحدات السكنية كنسبة اإلشغاؿ 

 كالشركط التنظيمية المحددة لممدينة، كيمكف تصنيؼ المناطؽ السكنية إلى ما يمي:
  :)أف نسبة اإلشغاؿ في الطكابؽ األر ية حيث تتميز ىذه المناطؽ السكنية بمنطقة سكن )ب

كالحد األقصى لعدد  2ـ 250% مع أصغر مساحة لقسيمة البناء ال تقؿ عف 60ال تزيد عف 
 14عمى أال تقؿ كاجية قسيمة البناء عف  ،متران  20+أر ي( كأقصى ارت اع لممبنى 4الطكابؽ )

 متر(. 1متر، خم ي  2متر، جانبي  3مترا مع ارتداد )أمامي 
 لمطكابؽ األر ية مع 80حيث أف نسبة اإلشغاؿ في ىذه المنطقة تمثؿ ة سكن )ج(: منطق %

 2+أر ي( كارتداد )أمامي 4كالحد األقصى لعدد الطكابؽ ) 2ـ 250أصغر مساحة لمقسيمة 
 .متران  12متر( كال تقؿ كاجية قسيمة البناء عف  1متر، خم ي  1 متر، جانبي
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  :)تميز بنسبة إشغاؿ قميمة لمقسيمة فبل تزيد مساحة حيث تمناطق السكن الزراعي )سكن أ
مع ارت اع لممبنى ال يتعدل  2ـ2500في حيف تصؿ مساحة القسائـ إلى  2ـ250البناء عف 

 (.1)طابؽ أر ي+
  :في حيف ال تزيد  2ـ1000حيث تككف أصغر مساحة لمقسيمة مباني سكنية متعددة الطوابق

عرض الشارع( 1.5xلممبنى ال يزيد عف )% مع ارت اع بحد أقصى 60نسبة اإلشغاؿ عف 
 كليس ىناؾ رقـ محدد لعدد الطكابؽ في ىذا النكع مف االستعماؿ السكني.

 المناطق السياحية: (2
مترا شرقا مف المناطؽ  200كبعمؽ  16تعتبر منطقة حـر الشاطئ الكاقعة غرب الطريؽ رقـ

 كالترفييية. السياحية حيث يسمي خبلليا بإقامة المباني كالمشاريع السياحية
 

 المناطق الخضراء: (3
يراعى المحافظة عمى المناطؽ الخ راء المبينة في المخطط الييكمي لممدينة، كال يسمي البناء بيا، 

% مف مساحة األرض المخصصة ألم مشركع حككمي أك 25كما يتـ تخصيص نسبة ال تقؿ عف 
 غير ذلؾ لممناطؽ الخ راء.

 المباني العامة: (4
ممباني العامة مف مباني إدارية كجامعات كمدارس كمستش يات كغيرىا يتـ تخصيص مساحات ل

كفقا لممخطط الييكمي لممدينة حسب حاجة السكاف، كما يشترط ألم مخطط ت صيمي ألم مشركع 
حككمي أك تابع لمبمدية أف يتـ ك ع مساحات مناسبة لممناطؽ العامة كالمسطحات الخ راء 

 كحاجة السكاف.لمساحة المشركع  كشبكة الطرؽ كفقان 
 الطرق والمواصالت: (5

تصميـ لشبكة الطرؽ  راعى عند ك ع مشركع ت صيمي أكحسب المخطط الييكمي لمدينة غزة يُ 
الداخمية المحمية أك ال رعية أك الرئيسية أك المجمعة يراعى تن يذ المعايير ال نية لكؿ نكع مف أنكاع 

ف حركة المركر الرئيسية كالحركة المحمية الطرؽ السابقة الذكر، كما يجب تحقيؽ عممية ال صؿ بي
 عند التقاطعات باإل افة لتحديد مكاقؼ السيارات.

 البناء المؤسساتي لبمدية غزة 7.2

عف نشأة البمدية كأىـ أىدافيا كالككادر العاممة بيا كأىـ المياـ يتحدث  البناء المؤسساتي لبمدية غزة
 ر كاألقساـ المختم ة التابعة ليا.كالخدمات المجتمعية التي تقدميا كؿ مف الدكائ
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 :نشــأة البمدية (1

في عيد الدكلة العثمانية، ككاف أكؿ رئيس مجمس بمدم في مدينة غزة ـ 1893ت بمدية غزة عاـ أأنش
الحاج مصط ي العممي كآخر مف تكلى رئاسة المجمس في ذلؾ الكقت السيد سعيد الشكا الذم قاـ 

، ثـ تكالت عمى مدينة غزة اآلففيما بعد داران لبمدية غزة حتى  بإنجاز المستش ى البمدم الذم أصبي
ـ ثـ اإلدارة المصرية لمقطاع كمف بعده 1948-1918عدة مجالس بمدية ب ترة االنتداب البريطاني 

 ـ.1994-1967االحتبلؿ اإلسرائيمي 
اسب كالمصمحة تـ تشكيؿ مجمس بمدم جديد لممدينة يتن 1994كبعكدة السمطة الكطنية ال مسطينية عاـ 

ثـ تكالت كمف  ،العامة كمتطمبات المدينة العاجمة لمكاجية األحكاؿ المتردية في البنية التحتية كالخدمات
 (2013مكقع بمدية غزة، ).عدة مجالس بمدية أخذت عمى عاتقيا تحقيؽ حياة أف ؿ لسكاف المدينة

 أىداف البمدية: (2
)مكقع بمدية :ىذه األىداؼ أىـ كفيما يميى تحقيقيا، ىناؾ العديد مف األىداؼ التي تسعى بمدية غزة إل

 (2010، غزة
 .تكفير خدمات حياتية أف ؿ لممجتمع الغزم 
 .تشجيع المشاركة المجتمعية في إدارة العمؿ 
 جك صحي لمعمؿ كاالستقرار الكظي ي داخؿ البمدية. إيجاد 
 .تشجيع المشركعات التنمكية كالتطكيرية لممدينة 
  رص عمؿ كالتقميؿ مف نسبة البطالة في المجتمع.ف تكفيرالمساعدة في 
  ات اقيات تعاكف مع المؤسسات الحككمية كالجيات الخارجية لتكفير الدعـ  عقدالعمؿ عمى

 .المالي لممشاريع التنمكية 
 سياسة البمدية: (3

ة في تعتمد سياسة بمدية غزة عمى إحياء مبادئ التنمية المجتمعية كتحقيؽ العدالة االجتماعية كالمساكا
تكزيع الخدمات كتشجيع المشاركة الشعبية باإل افة إلى تقييـ أداء العامميف في البمدية كتقديـ 
الخدمات الثقافية كاالجتماعية لسكاف المدينة، باإل افة إلى الح اظ عمى استقبللية البمدية مف النكاحي 

 (2010، )مكقع بمدية غزةاإلدارية كالمالية. 
 ع المحمي:عالقة البمدية مع المجتم (4

بمدية ) تمتاز بمدية غزة بعبلقات مجتمعية قكية مع مؤسسات المجتمع المدني كذلؾ مف خبلؿ ما يمي:
 (2011 ،غزة

 .ت عيؿ دكر المجاف المحمية المختصة لتسييؿ تكاصميا مع المجتمع المحمي 
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 ماؿ كالمبادئ الخاصة، باحتراـ ال ،تعزيز ثقة المجتمع بن سو مف خبلؿ التأكيد عمى القيـ
 العاـ.

 .تعزيز ركح التعاكف كالمشاركة مع اآلخريف في حؿ المشكبلت، كالخبلفات 
  بؿ المكاطنيف لمتغييرات المرغكبةلتقبؿ التغيير مما يسيؿ تق العمؿ عمى تييئة السكاف ن سيان. 
 .إشراؾ ال ئات المختم ة لممجتمع في إبداء آرائيا في الق ايا التي تيميـ 

 مدية غزة: الموظفون العاممون في ب (5
( 1525حسب ما كرد في التقرير التشخيصي لمدينة غزة فإف إجمالي عدد المكظ يف في بمدية غزة )

 مكظ ا غير مثبتيف. 54ك ،مثبتيف 1471، منيـ مكظ ان 

 
 يوضح نسبة عدد الموظفين  المثبتين إلى غير المثبتين في بمدية غزة (7.2شكل )

 2011غزة ،بمدية المصدر: 
 

 :مي لموظفي بمدية غزة فيو كما يميالمؤىل العم (6

 (.3) عدد  المكظ يف الحاصميف عمى درجة الدكتكراه 
 (.12) عدد المكظ يف الحاصميف عمى درجة الماجستير 
 (.195) عدد المكظ يف  الحاصميف عمى درجة البكالكريكس 
 ( 182عدد المكظ يف  الحاصميف عمى درجة الدبمكـ.) 
 (.254نكية العامة )عدد المكظ يف  الحاصميف عمى الثا 
 ( 860عدد المكظ يف الغير حاصميف عمى مؤىؿ عممي.) 
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 أعداد الموظفين الحاصمين كل من المؤىالت العممية المختمفة (8.2شكل )

 2011غزة، بمدية المصدر: 

 الميام الوظيفية لبعض إدارات بمدية غزة 1.7.2
منيا بتقديـ الخدمات البلزمة لمجميكر مف الدكائر كاألقساـ التي يعنى كؿ  ان ت ـ بمدية غزة عدد 

قامة المشاريع التي تحقؽ التنمية المجتمعية  في جميع المجاالت، كفيما يمي أىـ ىذه الدكائر كمياـ  كا 
 كؿ منيا:

كيمكف تمخيص أىـ المياـ التي تقكـ بيا اإلدارة العامة اإلدارة العامة لميندسة والتخطيط:  (1
 (.2011، ة غزةبمديلميندسة كالتخطيط كما يمي: )

  إعداد المشاريع التنمكية لممدينة مف بنية تحتية كمنشآت كمباني كحدائؽ كغيرىا كالتي تيدؼ
لتطكير المدينة كالح اظ عمى التراث، باإل افة إلى إعداد جداكؿ الكميات ككثائؽ العطاءات 

 كالمناقصات كاإلشراؼ عمى المشاريع مع مراعاة  بط الجكدة.
  كاالحت اظ بنسخ مف المخططات كالعقكد  ،الممكلة كالمن ذة لممشاريع التنمكيةالتنسيؽ مع الجيات

 كالرسكمات التن يذية.
 (.2011 ،بمدية غزةأىـ ما تقـك بو ىذه الدائرة ما يمي: )دائرة النقل واإلمدادات:  (2
 ىذه كالعمؿ عمى صيانة  ،تكفير األجيزة كاآلليات كالمعدات المطمكبة لجميع دكائر كأقساـ البمدية

 اآلليات بشكؿ دكرم.
 تكفير السائقيف حسب نكع اآلليات كتدريبيـ عمى العمؿ كتكفير قطع الغيار البلزمة لآلليات، 

بمشاركة الدفاع  تعمؿ في أكقات الحكادث كالككارثطكارئ ك  باإل افة إلى تجييز فرؽ إنقاذ
 المدني.
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غزة، بمدية عمى البيئة كما يمي: ) كتعنى ىذه الدائرة بما يتعمؽ بالمحافظةدائرة الصحة والبيئة:  (3
2011.) 

  المحافظة عمى الصحة العامة كحماية البيئة مف خبلؿ ك ع برامج لتحسيف جكدة الخدمات
 البمدية المقدمة.

  جمع الن ايات الصمبة مف جميع أنحاء المدينة كك ع الخطط لكي ية إعادة تدكيرىا كاالست ادة
 منيا.

 حة الحشرات كالقكارض كاآلفات كمتابعة صحة مياه الشربكنس كتنظيؼ شكارع المدينة كمكاف، 
جراء ال حكصات الكيميائية البلزمة باإل افة إلى متابعة جكدة مياه البحر.  كا 

  التنسيؽ مع الكزارات كالمؤسسات كالييئات الحككمية كاألىمية كمتابعة األعماؿ التطكعية كلجاف
 األحياء كتقكية العبلقات المجتمعية.

 (.2011غزة،  بمديةكتعنى ىذه الدائرة بالمياـ التالية: )يرباء واإلنارة: دائرة الك (4
  متابعة جميع المشاريع التي تختص بالكيرباء بالتعاكف مع شركة تكزيع الكيرباء كسمطة الطاقة

 ال مسطينية.
 بمدية ك ع السياسات العامة كالخطط ال نية لمدائرة فيما يتعمؽ بتطكير المدينة بالتنسيؽ مع إدارة ال

عداد المكازنات المالية السنكية لمدائرة.  كا 
غزة،  بمديةكيمكف تمخيص أىـ المياـ التي يقـك بيا المركز فيما يمي: )مركز الحاسوب:  (5

2011.) 
 كرفع مستكل األداء بيا كتحديد طبيعة  ،ك ع الخطط كالدراسات مف أجؿ تطكير أنظمة البمدية

 لمختم ة كطرؽ استخداميا.أنظمة الكمبيكتر البلزمة لعمؿ األقساـ ا
 كتكفير المعدات التقنية  ،االرتقاء بمستكل الخدمات التقنية بالبمدية كتدريب كتأىيؿ ككادر البمدية

 البلزمة لصانعي القرار.
   تطكير شبكات االتصاؿ المحكسبة داخؿ بمدية غزة كصيانة أجيزة الحاسكب كماكينات التصكير

 لحاجة العمؿ. ختم ة في البمدية كفقان كتكزيعيا عمى األقساـ كالدكائر الم
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 ( لمبناء المؤسساتي لبمدية غزةSWOTتحميل)  2.7.2
التقرير التشخيصي  ) أىـ نقاط القكة كال عؼ كال رص كالتيديدات التي تكاجو بمدية غزة كما كرد في

 .(2011لمدينة غزة 
 ( لمبناء المؤسساتي لبمدية غزةswot analysis) (5.2جدول )
 2011  ،الباحثة بعد االطبلع عمى تقرير حالة مدينة غزة: المصدر

 المؤثرات السمبية )نقاط الضعف( المؤثرات اإليجابية )نقاط القوة( #
 قمة عدد المكظ يف ذكم االختصاص مقارنة مع حجـ العمؿ ذك ك اءة عالية كجكد مجمس بمدم 1
 لمكظ يفتداخؿ الصبلحيات كزيادة ال غط عمى ا كجكد ىيكمية معتمدة 2

3 
نظاـ ك  طاقـ عمؿ دؤكب كذك خبرة عالية

  محكسب يسعى لتحكيميا إلى بمدية إلكتركنية
 قمة المكارد المالية لمبمدية

4 
عبلقة جيدة مع المجتمع المحمي كات اقات تكأمة 

 مع مدف عربية كأجنبية
قمة الك اءات لبعض المكظ يف نتيجة التعيينات العشكائية 

 السابقة
 تيديداتال الفرص #
 الك ع السياسي الراىف كالحصار الم ركض عمى غزة عبلقة قكية مع الدكؿ المانحة 1

2 
عبلقات تعاكف مع المؤسسات الحككمية كاألىمية 

 كالمجتمع المدني
 ندرة المكارد المالية لمبمدية

 الخالصة 8.2

الديمكغرافية  نكاحي في ىذا ال صؿ تـ استعراض أىـ دراسات كاقع الحاؿ لمدينة غزة مف ال
كأىـ ما تناكلو المخطط الييكمي لممدينة باإل افة إلى البناء  ،كالتعميمية كالجغرافية كاالقتصادية

الخطة التنمكية لممدينة في  كء التقرير التشخيصي  تناكلتوالمؤسساتي لممدينة تمييدان لدراسة أىـ ما 
، SDIP,2011)ممدف كالبمدات ال مسطينية )لممدينة كالدليؿ اإلرشادم لمخطط التنمكية االستراتيجية ل

( بما تحكيو مف 2015-2012الخطة التنمكية لمدينة غزة ) دراسةال صؿ التالي في سيتـ حيث 
مجاالت كأىداؼ كمشاريع تنمكية كجداكؿ زمنية كمراحؿ تن يذىا تمييدان لدراسة كاقع تطبيؽ الخطة عمى 

 أرض الكاقع.
  



_______________________________________________________________________________________ 
___________ 

 

49 

 

(2055-2052الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة غزة ) الفصل الثالث  

 وية االستراتيجية لممدن الفمسطينيةدراسة واقع تطبيق الخطط التنم
مدينة غزة –حالة دراسية   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 (2015-2012)زة لمدينة غاالستراتيجية الخطة التنموية : الثالثالفصل 
 مقدمة 1.3
 لمدينة غزة االستراتيجية التنمكية أىمية الخطة 2.3
 أىداؼ إعداد خطة تنمكية استراتيجية لمدينة غزة 3.3
 حؿ إعداد الخطة التنمكية االستراتيجية لمدينة غزةمرا 4.3
 الخبلصة 5.3
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 مقدمة 1.3
قامت بمدية غزة بإعداد الخطة التنمكية االستراتيجية لمدينة غزة بطمب مف كزارة الحكـ المحمي التي 

بدعـ مف ك  ،خطط التنمكية الخاصة بكؿ بمديةك عت دليبلن إرشاديان لمبمديات يستعاف بو في إعداد ال
تـ ية لممدينة نحك ستة أشير أك يزيد ك حيث استغرؽ إعداد الخطة التنمك  ،صندكؽ إقراض البمديات

بدعـ فني فاعمة مف مؤسسات المجتمع المدني كالمؤسسات الحككمية ذات العبلقة ك إعدادىا بمشاركة 
 .التخطيط"ك  مركز اليندسةمف استشارم المشركع "

مجاالت عمى صعيد البيئة عية لمدينة غزة في جميع التسعى ىذه الخطة لتحقيؽ التنمية المجتمك 
التطكر بأك اع المدينة في ظؿ ما يعانيو المجتمع كتحقيؽ النيكض ك  ،الداخمية كالخارجية لمبمدية

 المعد ةكية االستراتيجية فيما يمي أىـ بنكد الخطة التنمك  ،صادية كسياسية صعبةالغزم مف ظركؼ اقت
 تطكير المدينة.لتنمية ك 

 أىمية الخطة التنموية لمدينة غزة 2.3
  (2011)بمدية غزة،  :مما يميتنبع أىمية إعداد خطة تنمكية لمدينة غزة 

 تحديد الق ايا الميمة ذات األكلكية مع مراعاة ال رص كالتحديات التي تكاجو ىذه الق ايا. (1
جتمعية في ركة المالخاص مف خبلؿ تعزيز دكر المشادعـ مشاركة المكاطنيف كالقطاع العاـ ك  (2

 المشاركة في اتخاذ القرار.تحديد الق ايا كاألكلكيات كاألىداؼ التنمكية ك 
ؿ الخطة عمى الق ايا االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية تعزيز مبدأ التكامؿ مف خبلؿ اشتما (3

عداىذا المبدأ في التخطيط اإلدارم كالييكمي ك  تحقيؽك   .د المكازنات لمييئات المحميةا 

 داد خطة تنموية استراتيجية لمدينة غزةأىداف إع 3.3
 (2011)بمدية غزة،  :تي تسعى الخطة لتحقيقيا فيما يمييمكف تمخيص أىـ األىداؼ ال

لتن يذ  المعد ةإعداد رؤية تنمكية لمدينة غزة تحقؽ احتياجات المكاطنيف بحمكؿ نياية المدة الزمنية  (1
 الخطة.

مف ثـ ك ع ك  ،ىـ األىداؼ المنشكدة مف الخطةأك  ،لمدينة غزة تحديد الق ايا ذات األكلكية (2
 مجمكعة مف المشاريع التنمكية التي تحقؽ ىذه األىداؼ.

 المعكقات.ات ك التحديتشخيص الك ع الحالي لمدينة غزة كتحديد ال رص ك  (3
 الحكـ الرشيد القائـ عمى تحقيؽ مبدأ العدالة المجتمعية.تطبيؽ م اىيـ اإلدارة ك  (4
 ربطيا بإطار زمني محدد لتن يذىا.ك تحديد المشاريع التنمكية  (5
 قياس مدل نجاحيا في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة.تعزيز دكر المتابعة كالتقييـ لتن يذ الخطة ك  (6
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 مراحل إعداد الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة غزة  4.3
الدليؿ البمدات ال مسطينية بحسب ك  تن يذ الخطة التنمكية االستراتيجية لممدفك  تمر عممية إعداد

 س مراحؿ كما يظير في الشكؿ التالي:بخم (2011)كزارة الحكـ المحمي،  اإلرشادم

 
 البمدات الفمسطينية.و  (: مراحل إعداد الخطة التنموية لممدن1.3شكل)

 (2011)كزارة الحكـ المحمي، : المصدر
المحمي،  مدية أك عمى صعيد المجتمعت ـ عددان مف األنشطة سكاء داخؿ البك المرحمة األولى: 

 :تمخيص أىـ ىذه األنشطة فيما يمي مكف2فيك 
كبمشاركة رئيس  حيث مف خبلليا يتـ عمؿ الترتيبات البلزمة إلعداد الخطة اإلعداد:التييئة و  (1

تشكيؿ ساء األقساـ المعنية في البمدية، كيتـ مف خبلليا رؤ كأع اء المجمس البمدم كالمدراء ك 
كلجنة البناء المؤسساتي، لجنة التخطيط األساسية ىي ؿ المشاركة في إعداد الخطة ك لجاف العم

كبعض  ا عددان مف أع اء المجمس البمدم  ـ كؿ منيينة التخطيط التنمكم االستراتيجي ك لجك 
 المكظ يف ذكم الك اءة.
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  ( خطوات المرحمة األولى لمتخطيط التنموي االستراتيجي.2.3شكل )

(1022)كزارة الحكـ المحمي،   

حيث يتـ عمؿ ىيكمية إلدارة عممية التخطيط بالتنسيؽ بيف  إدارة عممية التخطيط:إعداد ىيكمية  (2
 لجنة التخطيط التنمكم االستراتيجي.ك  لجنة التخطيط الرئيسية

ي لتن يذىا حيث يتـ ك ع خطة تن يذ مربكطة بإطار زمن تحضير خطة التنفيذ لعممية التخطيط: (3
ة مع اعتماد ىذه الخطة مف قبؿ  لجنة التخطيط الجيات المن ذك المراحؿ تشمؿ تحديد الخطكات ك 
 التنمكم االستراتيجي.

 أك الجماعات أك األشخاص بأنيـ العبلقة يعرمؼ أصحاب حشد أصحاب العالقة:تحميل و  (4
 بعممية ايجابان  أك سمبان تأثيرىـ  أك تأثرىـ المتكقع مف الذيف غيرىـأك  االتحادات أك المؤسسات
 (2011)كزارة الحكـ المحمي،  .المدينةأك  البمدة مستكل عمى االستراتيجي التنمكم التخطيط

مؤسسة مف مؤسسات المجتمع المدني بمدينة غزة  ممف ليـ عبلقة  200تـ تحميؿ حكالي  
تأثير سمبي أك إيجابي بعممية التخطيط االستراتيجي حتى يتـ اكساب الخطة ص ة الكاقعية ك 
صحاب العبلقة كالمساىمات كتحديد آلية مشتركة ألالشمكلية حيث يتـ كصؼ المصالي الك 

عداد تقرير عف ىذا النشاط ك  اعتماده مف قبؿ لجنة التخطيط كاستراتيجية ككقت إشراؾ كؿ منيـ كا 
 التنمكم االستراتيجي.

 المرحلة األولى 

 (التنظٌم والتحلٌل)أٌن نحن اآلن؟ 

تشخٌص الوضع 
 القائم

تشخٌص  المجاالت 
 التنموٌة

تحضٌر التقرٌر 
 التشخٌصً

 التهئٌة واالعداد

تحلٌل أصحاب 
 العالقة

تشكٌل لجنة ممثلً 
 أصحاب العالقة

عرض خطة التنفٌذ 
 وأدوار المشاركٌن

تحلٌل وحشد 
 أصحاب العالقة

إجراءات الترتٌبات 
 المؤسساتٌة الالزمة

وضع هٌكلٌة إلدارة 
 عملٌة التخطٌط

تحضٌر خطة تنفٌذ 
 عملٌة التخطٌط

 الخطوات
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تـ تشكيؿ لجاف فنية ت ـ  لجنة ممثمي أصحاب العالقة:و  تشكيل لجان العمل المتخصصة (5
خبراء في تخصصات مختم ة حيث أف ىذه العينة حمية ك مف البمدية كمينييف كمؤسسات مأع اءن 

تشخيص الك ع الحالي لمدينة كتقكـ ىذه المجاف بدراسة ك ، ؿ معظـ أطياؼ المجتمع المختم ةتمث
 غزة.

 تـ عقد المقاء المجتمعي األكؿ الذم ي ـ أع اء مف المجمس البمدم المقاء المجتمعي األول: (6
لجاف العمؿ بالخطة التنمكية حيث تـ مف ك  ،ب العبلقةكأع اء لجنة أصحا، جمع مف المكاطنيفك 

 عرض خطة التن يذ.بالخطة التنمكية االستراتيجية كتكزيع األدكار ك  خبللو إعبلف بدء العمؿ
مشاريع التنمكية كالبناء تشخيص كافة التـ دراسة الك ع القائـ لممدينة ك  :تشخيص الوضع القائم (7

ئة الداخمية كالخارجية لمبمدية كتحديد نقاط ال عؼ كالقكة كذلؾ لتطكير البي ،المؤسساتي لمبمدية
 تكثيقو.كال رص كالتحديات كمف ثـ اعتماده ك 

فيما يمي أنشطة، ك كقد  مت المرحمة الثانية إلعداد الخطة التنمكية لمدينة غزة عدة  المرحمة الثانية:
 أىميا:

 
  يةخطوات المرحمة الثانية لمخطة التنموية االستراتيج( 3.3شكل)

(1022)كزارة الحكـ المحمي، المصدر :  

  

 إلى أٌن نرٌد أن نتجه؟: المرحلة الثانٌة

 (اإلطار التنموي االستراتٌجً)

 تحدٌد األولوٌات المجتمعٌة

 تحدٌد الرؤٌة التنموٌة

 تحدٌد األهداف التنموٌة

وضع مؤشرات القٌاس 
 مدى تحقٌق األهداف

تحدٌد الرؤٌة واألهداف 
 التنموٌة

 تحدٌد القضاٌا التنموٌة

 الخطوات
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 :تحديد القضايا التنموية والرؤية المستقبمية لمدينة غزة (1
 أف يمكف الق ايا أف مف الرغـ كعمى المدينة تكاجو التي المشاكؿ أنيا عامة الق ايا اعتبار يمكف

 كليذا ،المنطقة تكاجو التي القيكد أك ال عؼ نقاط تعكس عامة بصكرة أنيا إال ناأحيا تككف إيجابية
 كال رص كال عؼ القكة نقاط تحميؿ نتائج مف مؤل ة تككف ما كثيرا الجيدة قائمة الق ايا فإف السبب

 ال قرم العمكد الق ايا تعتبر، ك  لمك ع كحديث شامؿ تحميؿ عمى بشكؿ راسخ المبنية كالتيديدات
  (.45ص ،2007،مكغكاف) .لؤلىداؼ

مؿ األكلى التي ت ـ صانعي القرار ات األكلكية مف خبلؿ عقد كرشة العتـ تحديد الق ايا التنمكية ذ
ممثميف عف المجتمع المحمي حيث مف خبلليا كالمجاف العاممة بالخطة كلجنة ممثمي أصحاب العبلقة ك 

 ف ثـ ك ع رؤية مستقبمية لممدينة.مك  ،لكيات التي تسعى الخطة لتطكيرىا كتنميتيايتـ تحديد األك 

 ضايا ذات األولوية المجتمعية لمدينة غزة( الق1.3جدول )
 2015-2012الخطة التنمكية لمدينة غزة، بمدية غزة، المصدر : 

 الق ايا المجاؿ #

 الخدمات البمدية كالبنية التحتية 1
 تردم ك ع المياه كالصرؼ الصحي
 عدـ ك اءة شبكات الطرؽ كاإلنارة

 تردم الك ع البيئي البيئة كالصحة العامة 2
 ارت اع معدؿ البطالة كتردم الك ع االقتصادم كقمة إيرادات البمدية االقتصاد المحمي 3
 الحاجة لزيادة الكعي الثقافي كاإلعبلمي كاالىتماـ بالريا ة الثقافة كالريا ة 4

 التخطيط كالتنظيـ 5
 عشكائية البناء 

 الحاجة لمتحكؿ إلى بمدية إلكتركنية
 ة كجيكزية إدارة األزمات كالككارثتدني ك اء مف كالككارثاأل 6
 انظر التقرير الخاص بالبناء المؤسسي البناء المؤسسي 7

 
 – (8ب ىنا تقدر زمنية معينة، فترة خبلؿ لتحقيقيا المدينة تطمي لممستقبؿ التي  صكرة ىي الرؤيةك

 محميال المجتمع كممثم عمييا كيت ؽ صياغتيا في يشارؾ نصية بعبارة عنيا كيعبر سنة، 12)
 ،االستراتيجي التنمكم التخطيط أنميا المكجو الرئيسي لعممية في أىمية الرؤية تكمفك  بمدم.ال كالمجمس

 ،العبلقة ذات الجيات جميع أكلكيات تعكسك  كاقعية كبيرة لكنيا تحديات تت مف تتميز الرؤية بأنياك 
 (2011)كزارة الحكـ المحمي،  .المجتمع كمعتقدات قيـ عف تعبرك  المكاطنيف جميع قبؿ مف ال يـ سيمةك 



_______________________________________________________________________________________ 
___________ 

 

55 

 

(2055-2052الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة غزة ) الفصل الثالث  

لقطاع غزة، تقدـ خدمات  كثقافيان  كح اريان  اقتصاديان  مدينة غزة مركزان  الرؤية التنموية لمدينة غزة:
رثيا بمدية متميزة كبيئة مستدامة، يسكد فييا األمف كالرفاىية كالعدالة اال جتماعية، ت تخر بأصالتيا كا 

 الح ارم، بمشاركة مكاطف كاعي.
ة لممدينة خبلؿ فترة تن يذ ىي عبارات مكجزة تصؼ التكجيات التنمكيو ىداف التنموية:تحديد األ (2

صميـ الخطة التنمكية ميمة لتكتعتبر  ،عاـ لمخطة التنمكية االستراتيجيةال كىي اإلطار ،الخطة
)كزارة الحكـ  .لتقييـ خيارات العمؿ التنمكم المستقبمي في المدينة تشكؿ مرجعان كتقييميا، كما ك 

 (2011المحمي، 
أف تككف ك  ،ؽ الرؤية التنمكية لممدينةى تحقيأف تعمؿ عم ىي األىداؼ التنمكية مميزات كأىـ 

)كزارة الحكـ . كأف تككف مرتبطة بإطار زمني محدد ،كاقعيةك  قابمة لمقياس كقابمة لمتحقيؽك  دةمحد
  (2011المحمي، 

ة، حيث منسقي لجاف األكلكيات المجتمعي بالنسبة لمخطة التنمكية لمدينة غزة تـ عقد لقاء معأما 
مف ثـ ، ك تـ تحديدىا في كرشة العمؿ األكلىاألكلكيات التي تحميؿ الق ايا التنمكية ك مف خبللو يتـ 

تـ تحديد ـ ، كمف ثبة العمكد الذم تعتمد عميو الخطةاألىداؼ التنمكية التي تعتبر بمثا تـ تحديد
ار السنكات األربع س مدل تحقيؽ ىذه األىداؼ عمى مدمؤشرات القياس التي مف خبلليا يمكف قيا

 .(2011، غزة بمدية) لتطبيؽ الخطة.
ىي أداة تستخدـ لقياس مدل تحقؽ األىداؼ التنمكية، كتساعد في مرحمة تحديد  :المؤشراتك 

كما أنيا تستخدـ في عممية متابعة كتقييـ الخطة أثناء مرحمة  اتخاذ القرارات المناسبة،المشاريع ك 
 (2011)كزارة الحكـ المحمي،  كالمؤشرات نكعاف ىما: ،تن يذ كبعدىاال
 عدد المنازؿ المربكطة بشبكة مياه عمى  مثؿ ،: كىي مؤشرات رقمية قابمة لمقياسمؤشرات كمية

 سبيؿ المثاؿ.
 يمكف التعبير عف قيمتيا مف خبلؿ مقياس ثبلثي ك  ،رقميان : غير قابمة لمقياس مؤشرات وصفية

 .ك عيؼ متكسطك  مثؿ جيد
 ( األىداف التنموية لمدينة غزة  2.3جدول )

 (2015-2012) الخطة التنمكية لمدينة غزة بمدية غزة، المصدر:

 ىـــداف التنمويـــةاأل القضايا التنموية المجــال

الخدمات 
البمدية 
والبنية 
 التحتية

تردم ك ع المياه 
كالصرؼ الصحي كعدـ 
نجاعة تجميع كاستخداـ 

 مياه االمطار

 تحسيف شبكة المياه كتقميؿ ال اقد
 زيادة مصادر المياه كترشيد االستيبلؾ كتحسيف جكدتيا

 تطكير كتحسيف الك اءة لمشبكات كمحطات ال خ كمحطة المعالجة
 تطكير كتحسيف شبكة تجميع مياه االمطار كطرؽ االست ادة منيا
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 ىـــداف التنمويـــةاأل القضايا التنموية المجــال
 عدـ ك اءة شبكات

 انارتياتحسيف شبكة الطرؽ ك  الطرؽ كاالنارة 

البيئة 
والصحة 
 العامة

 تردم الك ع البيئي

 %75تحسيف ك اءة جمع كترحيؿ الن ايات الصمبة لتصؿ 
 طف في اليكـ(700)

 رفع ك اءة التخمص النيائي مف الن ايات الصمبة
 تقميؿ تمكث اليكاء كال ك اء كالق اء عمى الحشرات كالقكارض

مجال 
االقتصاد 
 المحمي

طالة ارت اع معدؿ الب
كتردم الك ع 

االقتصادم كقمة ايرادات 
 البمدية

 خمؽ فرص عمؿ جديدة
 تشجيع القطاع الخاص كاالستثمار بما يزيد ايرادات البمدية

 ايجاد مصادر استثمارية خاصة بالبمدية
 تعزيز قدرة البمدية عمى تجنيد االمكاؿ كتنكيع مصادر الدخؿ

 تحسيف الجباية مف المكاطنيف

ل مجا
الثقافة 
 والرياضة

الحاجة لزيادة الكعي 
الثقافي كاالعبلمي 
 كاالىتماـ بالريا ة

 االىتماـ بالمطالعة لمجميع بما في ذلؾ المرأة كالط ؿ
 تكفير كتنمية ككادر ثقافية كاعبلمية ريادية

 االىتماـ بالناحية االعبلمية فيما يخص النشاط البمدم كالمدينة
 ية لمنشاطات الريا يةتحسيف البنية التحت

مجال 
التخطيط 
 والتنظيم

عشكائية البناء لممنشآت 
 كالمباني

 تحديث المخطط الييكمي
 استكماؿ المخططات الت صيمية لممدينة

 فصؿ المنشآت الصناعية عف التجمعات السكنية
 تعديؿ القكانيف كأنظمة البناء لتمبية حاجة المدينة كالمكاطف

حكؿ الى الحاجة الى الت
 بمدية الكتركنية

تحسيف البنية التحتية الخاصة بحكسبة البمدية كتأىيؿ العامميف 
 كتطبيؽ النظاـ المحكسب

 استكماؿ حكسبة ادارات كأقساـ البمدية

مجال 
من ألا

 والكوارث

تدني ك اءة كجيكزية 
نظاـ ادارة االمف 

 كالككارث

 تحسيف مستكل التكاصؿ كالمشاركة في ادارة الككارث
 تحسيف مستكل الجميكر في كي ية التصرؼ في االزمات

 التقيد باألنظمة كالتشريعات الخاصة باألمف كالسبلمة لممباني
 حماية أركاح المكاطنيف المصطافيف عمى البحر
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 خطط التنفيذ والمتابعة المرحمة الثالثة:

 
  ستراتيجية.( خطوات المرحمة الثالثة إلعداد الخطة التنموية اال4.3شكل )

(1022)كزارة الحكـ المحمي،   

فيما يمي أىميا:ك  ،كقد  مت ىذه المرحمة عدة أنشطة  

مشاريع لكؿ مف الق ايا التنمكية  حيث تـ اقتراح مجمكعة مف ال توصيفيا:اقتراح المشاريع و  (1
ؿ ـ مراجعة ىذه المشاريع مف قبتتؼ التنمكية المنشكدة، ثـ يتـ تحقيؽ األىداىا التي بتن يذك 

 .كك ع مص كفة الق ايا، األىداؼ، المشاريع فريؽ التخطيط األساسي
اريع التي المشك ، في ىذا النشاط يتـ مراجعة األىداؼ :المشاريع المقترحةمراجعة األىداف و  (2

كذلؾ مف خبلؿ  ،كمتطمبات المدينة التأكد مف تمبيتيا الحتياجاتك  ،تـ ك عيا بشكؿ نيائي
جراء التعديبلت المطمكبة.لمراجعة ك العمؿ الثانية حيث تتـ اكرشة   ا 

يع التنمكية تـ ك ع جداكؿ زمنية لتن يذ كؿ مف المشار  :المتابعةوضع خطة التنفيذ و   (3
المكاني إلى التكم ة التقديرية لكؿ منيا كالجيات المقترحة لمتن يذ كالتحديد ، باإل افة المختم ة

انظر عمى مص كفة التن يذ أكثر  لبلطبلعك ، ذلؾ مف خبلؿ مص كفة التن يذالمشاريع ك  ليذه
 (.5رقـ )الممحؽ 

 المرحلة الثالثة

 (خطط التنفٌذ والمتابعة)كٌف نصل؟ 

تحضٌر وثٌقة الخطة 
 وتحقٌق شرعٌتها

 تحضٌر مسودة الخطة

تبنً الخطة من قبل 
 المجلس

مراجعة الخطة من 
 قبل المجتمع

 توثٌق العقد المجتمعً

وضع خطط التنفٌذ 
 والمتابعة

تحفٌز مصوفة خطة 
 التنفٌذ

التوصٌف الكلً لخطة 
 التنفٌذ

تحضٌر خطة المتابعة 
 والتقٌٌم

تحدٌد وتوصٌف 
 المشارٌع

اقتراح مشارٌع تنموٌة 
 وتوصٌفها

مراجعة المشارٌع 
المقترحة وتحدٌدها 

 بشكل نهائً

 الخطوات
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التن يذ  خطة ك ع مف االنتياء تـ أف كبعد المرحمة ىذه في: التنفيذ لخطة المكاني التوصيف (4
 مف الخطة، كذلؾ في المكاني الطابع ذات لتن يذ المشاريع المقترحة تكصيؼ األماكف يتـ 
 .الجكية لممدينة عمى الصكرة الييكمي أك طالمخط عمى المقترحة المشاريع مكاقع تحديد خبلؿ

 (2011)كزارة الحكـ المحمي، 

 
 التوصيف المكاني لمشاريع البيئة والصحة العامة عمى :(5.3شكل )

 الصورة الجوية لمدينة غزة 
1022، المصدر: بمدية غزة  

 
 (: التوصيف المكاني لمشاريع المياه عمى الصورة الجوية لمدينة غزة.6.3شكل )

1022، ةصدر: بمدية غز الم  
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 (: التوصيف المكاني لمشاريع الطرق عمى الصورة الجوية لمدينة غزة7.3شكل )

1022، المصدر: بمدية غزة  

نمكية كمؤشرات األىداؼ التك  مف المجاالت عداد مص كفة ت ـ كبلن تـ إ :التقييمو  خطة المتابعة (5
جنة التخطيط التنمكم ىا مف قبؿ لمف ثـ اعتمادك القياس كالجيات المتابعة لعممية التن يذ، 

في ؿ اك جدالك لتقييـ لمدل نجاح تطبيؽ الخطة، امف خبلليا تتـ عممية المتابعة ك  ،االستراتيجي
(، حيث 2015-2012التقييـ لمخطة التنمكية لمدينة غزة )تك ي خطة المتابعة ك  (6)ممحؽ رقـ

تتـ عممية مف سنكات الخطة، ك ص ية لكؿ سنة أفم كؿ مشركع يتـ ربطو بمؤشرات قياس كمية أك ك 
ات المنشكدة عمى مدل سنكات التقييـ مف خبلؿ مقارنة مؤشرات القياس التي تـ إنجازىا بالمؤشر 

 . األىداؼ التنمكيةف المشاريع ك مف ثـ  يتـ حساب نسبة اإلنجازات لكؿ مالخطة، ك 
مف قبؿ الجيات  مناقشتيامسكدة الخطة التنمكية لممدينة، ك تـ إعداد  تحضير مسودة الخطة:  (6

 المعنية تمييدان العتمادىا بشكؿ نيائي.
لثاني بح كر لجنة أصحاب العبلقة كممثمي تـ عقد المقاء المجتمعي ا :المقاء المجتمعي الثاني  (7

كتـ تكجيو دعكة  ،عف الجامعات كالكزارات كمكظ ي البمدية ممثميفالمجتمع المحمي كالمؤسسات ك 
 ثـ اعتماد النسخة النيائية لمخطة مف قبؿ كزارة الحكـ المحمي. مف، ك عامة لمجميكر لح كر المقاء
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 التنفيذ آليات :الرابعة المرحمة

 
  .خطوات المرحمة الرابعة لمخطة التنموية االستراتيجية (:8.3شكل)

(1022كزارة الحكـ المحمي، )المصدر:  

 تحضيرات التنفيذ: (1
 طة التالية:لؤلنش كفقان التن يذ لمخطة التنمكية يتـ ك  اإلعداد

 :ف خطة التن يذ المنبثقة عف الخطة التنمكية االستراتيجية ىي إ تحضير خطط تنفيذ سنوية
أم أنيا خطة متكاممة مدتيا أربع سنكات، كلتسييؿ تن يذىا كمتابعتيا تـ  ،رباعيةخطة 

)كزارة  تقسيميا إلى أربع خطط سنكية، بحيث تت مف كؿ خطة سنكية إطار زمني ربع سنكم.
 (2011المحمي،  الحكـ

 منبثقة سنكية تن يذ بمدية غزة بإعداد خطط تقـك أقساـ لألقسام: سنوية تنفيذ خطط تحضير 
 المحمية الييئة دكائر لعمؿ مرجعية تشكؿ الخطط فيذه االستراتيجية التنمكية الخطة عف

 ـدكائران لتقدي فقط كليست شمكلية تنمكية  مف رؤية تعمؿ الدكائر ىذه فتجعؿ المختم ة،
األداء  تقييـ يسيؿ عممياتالبمدية، ك عمى أداء  إيجابي ينعكس بشكؿ الخدمات، مما

  (2012 ،بمدية غزة.(الذاتي ليا المؤسساتي

 :المرحلة الرابعة

 "آلٌات التنفٌذ"ما ٌوصلنا؟ 

بناء شراكات وحشد 
 موارد

التقدٌم لجهات مانحة 
 للحصول على تموٌل

تحضٌر صٌاغات 
 مذكرات تفاهم/ عقود

 تحضٌرات التنفٌذ

تحضٌر خطة تنفٌذ 
 سنوٌة

تحضٌر خطة سنوٌة 
 لألقسام

اقرار خطة التنفٌذ 
 السنوٌة

تحضٌر دراسات جدوى 
 ومقترحات المشارٌع

 الخطوات



_______________________________________________________________________________________ 
 

61 

 

(2055-2052الخطط التنموية لمدينة غزة ) الفصل الثالث  

 التي السنكية التن يذ خطط البمدم باعتماد المجمس يقـكحيث  السنوية: التنفيذ خطط اقرار 
مف ثـ إعداد خطة ك  ،األكلى ةأعدتيا دكائر البمدية لمسن التي كتمؾ التخطيط كحدة أعدتيا

 تمييدان  المحمي المجمس قبؿ مف الرسمية ص ة إلعطائيا كذلؾ، سنكية في بداية كؿ عاـ جديد
كزارة الحكـ المحمي، . )البمدم لممجمس السنكية المكازنة إعداد عند بعيف االعتبار ألخذىا
2011) 

 لمبمدية: السنوية الموازنة رارإق 
ـم إدراجك  سنكية، تن يذ خطط تمتمؾ في البمدية األقساـ/ائرالدك  تككف المرحمة ىذه في  تكاليؼ مف ث

 (2011)كزارة الحكـ المحمي،  السنكية. مكازنتيا  مف تن يذىا
 .2013ك 2012فيما يمي األشكاؿ التي تك ي المكازنة السنكية لكؿ مف العاميف ك 

 
 .2012(: الموازنة السنوية لبمدية غزة لمعام 9.3شكل )
 (2015-2012: بمدية غزة، الخطة التنمكية لمدينة غزة )المصدر 

 
 2013(: الموازنة اإلنمائية السنوية لبمدية غزة لمعام 10.3شكل )

 (2015-2012المصدر: بمدية غزة، الخطة التنمكية لمدينة غزة )

0% 
$282.000 

0% 
$19.000 

24% 
$17.700.000 2% 

$1.795.000 
54%  

$40.210.000 

20% 
$14.568.000 

 السنة األولى

 التخطيط كالتنظيـ

 الثقافة كالريا ة

 االقتصاد المحمي

دارة الككارث  األمف كا 

 الخدمات كالبنى التحتية

 البيئة كالصحة العامة

1% 
$730.000 

1% 
$420.000 

18% 
$11.200.000 

1% 
$850.000 

60% 
$37.619.000 

19% 
$12.091.000 

 السنة الثانٌة

 التخطٌط والتنظٌم

 الثقافة والرٌاضة

 االقتصاد المحلً

 األمن وإدارة الكوارث

 الخدمات والبنى التحتٌة

 البٌئة والصحة العامة
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(2055-2052الخطط التنموية لمدينة غزة ) الفصل الثالث  

  بعد تح ير خطط التن يذ السنكية، يتـ إعداد: المشاريع مقترحات/الجدوى دراسات تحضير 
كدراسات الجدكل كالمخططات ككثائؽ العطاءات قبؿ البدء بتن يذ أم   يرات البلزمةالتح 
 (2014، بمدية غزة(. مشركع

 موارد: وحشد شراكات بناء (2
القطاع الخاص مف أجؿ العمؿ عمى تن يذ ك  في ىذه الخطكة يتـ تقديـ العركض لمجيات المانحة
قترحة ىي البنؾ لجيات المانحة المأىـ اك  ،المشاريع التنمكية حسب الخطة المك كعة لذلؾ

 (2014، بمدية غزة( باإل افة الى المنحة القطرية. UNDP، اإلسبلمي لمتنمية

 وتحديث": تقييم "وصمنا؟ الخامسة: ىل المرحمة

 
 

 . (:خطوات المرحمة الخامسة لمخطة التنموية االستراتيجية11.3شكل)
(1022)كزارة الحكـ المحمي، المصدر:  

  

 :المرحلة الخامسة

 "تقٌٌم وتحدٌث"هل وصلنا؟ 

 تحدٌث

تحدٌث خطة التنفٌذ 
 السنوٌة

تحدٌث خطط التنفٌذ 
 السنوٌة لألقسام

اقرار خطط التنفٌذ 
 المحدثة

 متابعة وتقٌٌم وإطالع

متابعة وتقٌٌم سنوي 
 للخطة

اطالع المجتمع المحلً 
 على مدى تحقٌق الخطة

 الخطوات
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(2055-2052الخطط التنموية لمدينة غزة ) الفصل الثالث  

 ييم واطالع:متابعة وتق (1
تن يذ مف قبؿ الجيات المتابعة ل لمخطة ةالسنكي كالتقييـ المتابعةعممية  خبلؿمف  الخطكة تتـ ىذهك 

البحكث برفع تقرير سنكم لرئيس سـ الدراسات كالتطكير ك يقـك قالخطة التنمكية لمدينة غزة، ك 
اسة مدل تحقيؽ در ك  ،ساـ البمدية خبلؿ العاـ المنصـرالبمدية حكؿ إنجازات كؿ قسـ مف أق

 (2014، بمدية غزة (.األىداؼ التنمكية المنشكدة
 التحديث: (2

السنكية  التن يذ خطط مف خبلؿ تحديث غزة حيث تتـ عممية التحديث لمخطة التنمكية لمدينة
قرارىاك   مراجعة باإلمكاف يصبي لمخطة، السنكية كالتقييـ المتابعة عممية مف االنتياء بعد، حيث يتـ ا 

 المتابعة عممية خبلؿ تكصيات مف نتج ما عمى كذلؾ باالعتماد كتحديثيا السنكية التن يذ خطط
كالتقييـ، ثـ بعدىا يتـ اعتماد ىذه الخطط السنكية المحدثة مف قبؿ المجمس البمدم بعد إجراء 

 (2014، بمدية غزة(التعديبلت المطمكبة. 

 الخالصة 5.3
ما أىـ ة غزة بأىميتيا، كأىدافيا، كمراحميا، ك طة التنمكية لمدينالختـ استعراض خبلؿ ىذا ال صؿ 

 افة إلى الخطة تطكير المدينة، باإلاشتممت عميو الخطة مف ق ايا كأىداؼ كمشاريع مقترحة لتنمية ك 
باإل افة إلى المكازنات اإلنمائية السنكية المقترحة لكؿ مف  ،التقييـالمتبعة لمتن يذ، كخطة المتابعة ك 

قات أىـ المعك مشاريع ىذه الخطة عمى أرض الكاقع، ك ان لدراسة مدل تطبيؽ المجاالت التنمكية تمييد
في ال صؿ التالي بإذف  يتـ تناكلوذلؾ ما ستالي تقييـ مدل نجاحيا ك بالك   ،التي تكاجو عممية التن يذ

 .اهلل
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 الفصل الرابع
 واقع تطبيق الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة غزة

 دراسة واقع تطبيق الخطط التنموية االستراتيجية لممدن الفمسطينية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واقع تطبيق الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة غزة: عالرابالفصل 
 مقدمة 1.4
 2012لمعاـ  لمدينة غزة االستراتيجية لخطة التنمكيةادراسة مدل تطبيؽ  2.4

 2012المشاريع المقترحة لمعاـ  1.2.4
 2012أىـ المشاريع التنمكية التي تـ تن يذىا في العاـ  2.2.4
 2012لمعاـ  مكية لمدينة غزةالخطة التن تقييـ انجازات 3.2.4
 2013دراسة مدل تطبيؽ الخطة التنمكية االستراتيجية لمدينة غزة لمعاـ  3.4

 2013المشاريع المقترحة لمعاـ  1.3.4
 2013ا في العاـ تن يذىأىـ المشاريع التي تـ  2.3.4
 2013لمعاـ  الخطة التنمكية لمدينة غزة تقييـ انجازات 3.3.4
 2013-2012كالتقييـ لمعاميف  ةتابعمص كفة خطة الم 4.4
 الخبلصة 5.4

التمييديالفصل   

 مقدمة عامة
حول البحث   

 

األولالفصل   

التخطيط التنموي 
 االستراتيجي

 الخالصة

الثانيالفصل   

واقع الحال  دراسة
 غزة لمدينة
 

 الخالصة

الثالثالفصل   

 الخطة التنموية 

 لمدينة غزة

 الخالصة

الرابعالفصل   

واقع تطبيق الخطة 
التنموية االستراتيجية 

 لمدينة غزة

 الخالصة

الخامسالفصل   

منيجية الدراسة 
التحميل االستراتيجي و 

 لمخطة

 الخالصة

 السادسالفصل 

 والتوصياتالنتائج 
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 الفصل الرابع
 واقع تطبيق الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة غزة

 

 مقدمة  1.4
( حيث سيتـ تقييـ 2015-2012يتناكؿ ىذا ال صؿ دراسة كاقع تطبيؽ الخطة التنمكية لمدينة غزة )

-2012لمعاميف السابقيف ) المعد ةلمجداكؿ الزمنية  كفقان مدل تطبيؽ بنكد الخطة عمى أرض الكاقع 
ة لممدينة بأىدافيا أىـ ما تناكلتو الخطة التنمكيكاقع الحاؿ لمدينة غزة، ك دراسة كذلؾ بعد  ،(2013

حيث ستتـ  ،كتطكير المدينة في القطاعات المختم ة مشاريع التنمكية المقترحة لتنميةالكمجاالتيا ك 
 :الخطكات التاليةعممية تقييـ تن يذ بنكد الخطة التنمكية مف خبلؿ 

 انات التي تـ الحصكؿ عمييا مف بمدية غزة حكؿ أىـ المشاريعالبيالتقييـ مف خبلؿ المعمكمات ك  (1
ة كأىـ المعكقات لعممية لمجداكؿ الزمنية الكاردة في الخط كفقان التي لـ يتـ تن يذىا التي تـ تن يذىا، ك 

لمؤشرات القياس المنشكدة بعد مركر عاميف  كفقان بالتالي ك ع مص كفة تقييـ االنجازات التن يذ، ك 
 خبلؿ ىذا ال صؿ. ويتـ دراستىذا ما سك  ذ الخطة،عمى بدء تن ي

التقييـ لمدل تطبيؽ الخطة التنمكية مف خبلؿ االستبانة التي شممت عددا مف المشاركيف في تن يذ  (2
 في ال صؿ السادس مف ىذه الدراسة. تناكلوسيتـ كاإلشراؼ عمى تن يذىا، كىذا ما  ة التنمكيةالخط

لمقابمة الشخصية مع صانعي القرار، كالمشاركيف في إعداد االتقييـ لمدل تطبيؽ الخطة مف خبلؿ  (3
في ال صؿ السادس مف  أي ان  تناكلوكىذا ما سيتـ الخطة، كالمشرفيف كالمتابعيف لعممية التن يذ، 

 ىذه الدراسة.

 2012لمعام دراسة مدى تطبيق الخطة التنموية لمدينة غزة   2.4
، فقد تـ حصر أىـ المشاريع التي تـ تن يذىا ؿ بمدية غزةمكمات المتكفرة مف قبالمعمف خبلؿ البيانات ك 

لبنكد الخطة  كفقان أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف تن يذ مشاريع أخرل (، ك 2013-2012في العاميف )
 .ـ2012اسة كاقع تن يذ الخطة لمعاـ در بدايةن   كسيتـ ،التنمكية لممدينة

  2012المشاريع المقترحة لمعام  1.2.4
لمدينة  مف الخطة التنمكية   1021ي العاـ دد مف المشاريع اإلنمائية المقترح تن يذىا فتـ اقتراح ع

ليذه كالتكم ة التقديرية  مشركعان في المجاالت التنمكية المختم ة،  21كيبمغ عدد ىذه المشاريع  ،غزة
ديرية لكؿ يك ي أىـ ىذه المشاريع ك التكم ة التق (2.4)(، كالجدكؿ $47.427000.)المشاريع تبمغ 

  .منيا
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 الفصل الرابع
 واقع تطبيق الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة غزة

 ضمن الخطة التنموية لمدينة غزة 2012المشاريع المقترحة لمعام  :(1.4جدول)
 2011، بمدية غزةالمصدر: 

 التكمفة التقديرية $ اسم المشروع #
 50.000 تحديث المخطط الييكمي لمدينة غزةك  تقييـ 1
 100.000 لشبكة اإلحداثيات كفقان الرفع المساحي لشكارع المدينة  2
 19.000 حكسبة قسـ التخطيط الح رم 3
 63.000 تطكير البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات 4
دارة الكثائؽ 5  50.000 األرش ة االلكتركنيةك  حكسبة كا 
 1.600.000 فرص عمؿ يكمية 4,000خمؽ  6
 1.600.000 مباف استثمارية لمبمديةك  إنشاء مجمعات تجارية 7
 100.000 ة تكعكية لممكاطنيفحمبلت إعبلمي8عمؿ  8
 1.200.000 جمع الن ايات الصمبة 9

 6.000.000 ترحيؿ الن ايات الصمبة 10
عادة تصنيع الن اياتك  فرز 11  1.000.000 ا 
 3.000.000 محطة الترحيؿك  تطكير مكب الن ايات الصمبة 12
 937.000 كنس شكارع المدينة 13
 100.000 القكانيفك  تطكير المكائيك  التكعية البيئية 14
 36.000 السمـك البلزمة لمكافحة الحشراتك  المعداتك  تكفير األدكات 15
 50.000 تكفير مستمزمات لمحدائؽ 16
 2.030.000 مياديف جديدةك  إنشاء حدائؽ 17
 215.000 جزر لمشكارعك  إعادة تأىيؿ حدائؽ 18
 450.000 شبكات مياه قديمة ستبداؿا 19
 350.000 جديدة إنشاء آبار مياه 20
 8.000.000 نشاء محطة تحمية لمياه البحرإ 21
 150.000 35تأىيؿ آبار مياه قديمة عدد  22
 350.000 أماكف مف المدينةك  الشاطئك  نشاء شبكات مياه في الت احإ 23
 300.000 مناطؽ أخرلك  الصبرةك  نشاء شبكات مياه  في الزيتكفإ 24
 400.000 الشيخ عجميفك  تؿ اإلسبلـك  نشاء شبكات مياه في النصرإ 25
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 التكمفة التقديرية $ اسم المشروع #
 GIS 200.000ربطيا بإحداثياتك  الرفع المساحي لشبكات المياه 26

27 
المنارة،  5الزيتكف،  B7تكسعة ك اءة ال خ في المحطات )

 عسقكلة(، ، بركة الشيخ ر كافA6السامر 
450.000 

الصبرة كالشيخ ك  نشاء شبكات صرؼ صحي في الزيتكفإ 28
 سبلـتؿ االك  عجميف

700.000 

، نشاء شبكات صرؼ صحي في الشجاعية ) التركمافإ 29
 الجديدة(

400.000 

 1.500.000 سبلمةك  معدات أمفك  تكريد آلياتك  شراء 30

31 
عادة تأىيؿ  11انشاء محطة صرؼ صحي جديدة رقـ  كا 

 11إلى  3خط  غط مفك  3محطة الشاطئ
5.000.000 

 110.000 األمطار مصافيك  األن اؽك  تنظيؼ برؾ األمطار 32
 5.000.000 تكسعة محطة المعالجةك  تطكير 33
 300.000 كـ30تمديد خطكط تصريؼ مياه أمطار جديدة بطكؿ  34
 20.000 كـ15تأىيؿ خطكط تصريؼ مياه بطكؿ  35
 1.503.000 كـ في جميع األحياء100انشاء طرؽ جديدة بطكؿ  36
 1.500.000 ياءكـ في جميع األح50تأىيؿ طرؽ قائمة بطكؿ  37
 10.000 الككارثك  تكفير المجنة المشتركة إلدارة األزمات 38
 10.000 نشاء قاعدة بيانات الكتركنية مرتبطة باإلنترنتإ 39
 500.000 تكفير آليات طكارئ الزمة 40
 50.000 سبلمةك  تكفير معدات أمف 41
 5.000 تدريب ككادر فنية لمتعامؿ مع الككارث 42
 25.000 تمزمات انقاذتكفير مس 43
 10.000 الكقاية في مباني بمدية غزةك  دراسة السبلمة 44
 15.000 نقاط تزكيد المياه بالشكارع 45
 1.000.000 بنية تحتية لئلنقاذ البحرم 46
 100.000 3تجييز مراكز فرعية في أحياء المدينة لمطكارئ عددك  نشاءإ 47

مكبة في البناء لتقميؿ آثار دراسة لتزكيد البمديات بالشركط المط 48
 الككارث

10.000 
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 التكمفة التقديرية $ اسم المشروع #
 50.000 خطة لمتعامؿ مع الطكارئ 49

50 
 االعبلمية محميان ك  تدريب الككادر الثقافية كالريا ية

 ابتعاث مدربيف(ك  دكليان)استقطابك 
500.000 

 40.000 نشاء محطة إذاعية خاصة بالبمديةإ 51
 100.000 البصريةك  السمعية األجيزةك  تزكيد المراكز الثقافية بالكتب 52
 $74.745.000 ـ2012عاـ إجمالي تكم ة مشاريع  

 

 2012أىم المشاريع التنموية التي تم تنفيذىا في العام  2.2.4
 سيتـ إدراجو 2012ما تـ تن يذه عمى أرض الكاقع مف المشاريع المقترحة في الجدكؿ السابؽ لمعاـ أىـ 

 فيما يمي: 
رصؼ كصرؼ صحي ك  مف المناطؽ مف تمديد شبكات مياه العديد تطكير البني التحتية في (1

نارة الشكارع ك الطرؽ   زراعة الجزر كاألرص ة باألشجار.ك تركيب إشارات المركر ك ا 
 .ر العديد مف أبار المياه الجديدةح  (2
 .طكير محطة معالجة المياه العادمةتكسعة كت (3
 .كترحيؿ كمعالجة الن ايات الصمبة جمع (4
عادة تصنيع الن ايات كمنيا السماد الع كمإنشاء مصنع ل رز ك  (5  .ا 
 .عمى نظافة المدينة ككنس شكارعيا المحافظة (6
عمؿ العديد مف حمبلت التكعية البيئية كالصحية كبمشاركة المجتمع المحمي مف خبلؿ بكسترات  (7

 االذاعات المحمية .ك فاتكرة المياه ك جريدة البمدية ك مطكيات ك 
 COOPIالعمؿ ك كزارةك ، JCPف العمؿ مف خبلؿ تكفير آالؼ فرص العمؿ لمعاطميف ع (8
 حكسبة البمدية . (9

 بناء مبنى البمدية االستثمارم   (10
 زراعة آالؼ االشجار كتطكير نظاـ الرم في جزر الشكارع .  (11
 بيع السيارات القديمة كشراء أخرل جديدة لخ ض تكاليؼ الصيانة .  (12
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 :ـ2012العاـ  ك فيما يمي صكران لبعض المشاريع التي تـ تن يذىا في

 
  2012 افة المدينة في العاممشاريع نظ: (1.4شكل )

 2014، المصدر: بمدية غزة
:2012في العاـ التكعكية فيما يمي بعض النشرات البيئية ك   

 

 
 2012بعض مشاريع نشرات التوعية البيئية لمعام  :(2.4شكل)

 بمدية غزة، المصدر
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 لصرف الصحيبعض مشاريع تمديد شبكات ا: (3.4شكل )

 المصدر : بمدية غزة
 

 
 (: صور لبعض مشاريع إنشاء طرق جديدة4.4شكل )

 المصدر : بمدية غزة

 
 (: مشروع إنشاء مبنى البمدية االستثماري5.4شكل )

 المصدر : بمدية غزة
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 م2012لمعام  الخطة التنموية لمدينة غزة تقييم انجازات 3.2.4
ف المجاالت التنمكية بحساب نسبة المصركفات لممشاريع المن ذة يمكف  تقييـ نسبة االنجازات  لكؿ م 

مف إجمالي المبمغ المخصص لكؿ مف المجاالت التنمكية الستة الكاردة  مف بنكد الخطة التنمكية 
 ما تـ تن يذه كبيف 2012اريع عاـ ( يك ي مقارنة بيف الميزانية المقررة لمش2-4لمدينة غزة، جدكؿ )
 حديد نسبة الصرؼ السنكم كأىـ معكقات التن يذ.فعميان مف مشاريع كت

 وبين ما تم تنفيذه فعمياً  2012( مقارنة بين الميزانية المقررة لمشاريع عام 2.4)جدول 
(1024المصدر )بمدية غزة،   

المجال 
 التنموي

× التكمفة التقديرية 
$ لمعام 1000
حسب  2012

 الخطة

ما تم تنفيذه 
من الخطة 

 2012لمعام 
( ×1000$) 

حساب نسبة 
 المصروفات

 1220لمعام 

 أسباب عدم تنفيذ الخطط حسب
 2012ما تم اقتراحو لمعام 

مجاؿ 
التخطيط 
 كالتنظيـ

282 
 
211 

 
75% 

عدـ كجكد التمكيؿ الكافي إلتماـ جميع المشاريع 
  2012المقترحة في العاـ 

لـ تشمؿ البدء بجميع المشاريع  2012خطة 
 المطركحة ليذا المجاؿ

قتصاد اال
 المحمي

17700 410 
 

عدـ تكفر التمكيؿ البلـز لمشركع بإنشاء المجمع  2.3%
 التجارم بمنطقة سكؽ فراس

البيئة 
كالصحة 
 العامة

14.568 1.972 13.5% 

عدـ فتي المعابر لدخكؿ آليات جمع كترحيؿ 
 مميكف دكالر 6الن ايات الصمبة بتكم ة 

 ايات عدـ البدء بتن يذ مشركع تطكير مكب الن
 2013كتـ ترحيؿ المشركع  2012في العاـ 
 مميكف دكالر 3كبتكم ة 

 2عدـ تمكيؿ مشركع إنشاء حدائؽ جديدة بتكم ة 
 مميكف دكالر

الخدمات 
كالبنى 
 التحتية

40.210 31.659 78.7% 
تكفر التمكيؿ البلـز لعمؿ مشاريع البنية التحتية 

 كمعظـ المانحيف يدعمكف في ىذا المجاؿ

 



_______________________________________________________________________________________ 
 

72 

 

 الفصل الرابع
 واقع تطبيق الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة غزة

 2012نمكية لمعاـ ؿ الجدكؿ السابؽ يت ي أف نسبة الصرؼ المالي الكمية لجميع المجاالت التمف خبل
كاردة في الجدكؿ كأف ىذه النسبة ىي نسبة متدنية نتيجة العديد مف المعكقات ال %46تبمغ حكالي 

غبلؽ المعابر ك  ،السابؽ ذه جاز ىعدـ تكفر التمكيؿ الكافي إلنكالتي يتمثؿ أىميا في الحصار كا 
قطاعي الخدمات  أف أف ؿ المجاالت تن يذان لممشاريع التنمكية تكمف فيالمشاريع بالشكؿ المطمكب، ك 

التي أقؿ تن يذان لمشاريعو التنمكية ك الككارث ؿ األمف ك بينما يعد مجا التنظيـالتخطيط ك كالبنية التحتية ك 
 %.1.1ال تتعدل بو نسبة اإلنجاز 

حسب الخطة التنمكية  ـ2012ارنة بيف الميزانية المقترحة لمعاـ ك الشكؿ التخطيطي التالي يك ي مق
 .2012االستراتيجية كبيف ما تـ تن يذه فعميان مف المشاريع المقترحة في الخطة لمعاـ 

 
 بين ما تم تنفيذه من مشاريع .و  2012( مقارنة بين الميزانية المقترحة لمعام 6.4شكل )

 2013المصدر: بمدية غزة ، 

مجال ال
 التنموي

× التكمفة التقديرية 
$ لمعام 1000
حسب  2012

 الخطة

ما تم تنفيذه 
من الخطة 

 2012لمعام 
( ×1000$) 

حساب نسبة 
 المصروفات

 1220لمعام 

 أسباب عدم تنفيذ الخطط حسب
 2012ما تم اقتراحو لمعام 

األمف 
دارة  كا 
 الككارث

1.795 20 1.1% 
ذ كعدـ عدـ تكفر التمكيؿ لشراء معدات االنقا

إدخاؿ شاحنات لمدفاع المدني بسبب أغبلؽ 
 المعابر أماـ مثؿ ىذه الشاحنات

الثقافة 
 كالريا ة

190 32 16.8% 
عدـ تكفر التمكيؿ الكافي إلتماـ بعض المشاريع 

أدل الى تدني نسبة  2012المقترحة في العاـ
 االنجاز في الخطة في ىذا المجاؿ

  %46 34.304 74.745 المجمكع
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 2013لمعام مدى تطبيق الخطة التنموية لمدينة غزة   دراسة 3.4
مدل ، سيتـ فيما يمي دراسة 2012كما تـ دراسة كاقع تن يذ مشاريع الخطة التنمكية لمدينة غزة لمعاـ 

، كفيما يمي أىـ المشاريع المقترح 2013تطبيؽ مشاريع الخطة التنمكية  عمى أرض الكاقع لمعاـ 
 2013تن يذىا لمعاـ 

 2053مشاريع المقترحة لمعام ال 5.3.4

لم ترض تن يذىا خبلؿ العاـ تـ اقتراح مجمكعة مف المشاريع في المجاالت التنمكية المختم ة، كا
فيما يمي أىـ ىذه (، ك $62.910.000مشركعان، بتكم ة تقديرية ) (61البالغ عددىا )، ك 2013
 :، كالتكم ة التقديرية لكؿ منياالمشاريع

2013المقترحة لمعام ريع التنموية ( أىم المشا3.4جدول )  
 2011بمدية غزة، المصدر: 

 التكمفة التقديرية$ اسم المشروع #
 120.000 .تقييـ كتحديث المخطط الييكمي لمدينة غزة 1
 100.000 .استكماؿ المخططات الت صيمية لممناطؽ المتبقية 2
عادة  3 مراجعة كتقييـ قكانيف كأنظمة البناء كا 

 .بلءـ مع احتياجات مدينة غزةصياغتيا بما يت
30.000 

لشبكة  كفقان الرفع المساحي لشكارع المدينة  4
 .اإلحداثيات

175.000 

 25.000 .حكسبة قسـ التخطيط الح رم 5
 80.000 تطكير البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات 6
دارة الكثائؽ كاألرش ة االلكتركنية 7  50.000 حكسبة كا 
 150.000 لمالي كاإلدارمحكسبة النظاـ ا 8
 1.600.000 فرصة عمؿ يكمية 4,000.000خمؽ  9

 2.000.000 إنشاء مدينة ترفييية 10
 7.000.000 إنشاء مجمعات تجارية كمباف استثمارية لمبمدية 11
 100.000 حمبلت إعبلمية تكعكية لممكاطنيف 8عمؿ  12
 500.000 تطكير مطابع البمدية 13
 1.100.000 لصمبةجمع الن ايات ا 14
 2.000.000 ترحيؿ الن ايات الصمبة 15
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 التكمفة التقديرية$ اسم المشروع #
 5.760.000 تطكير مكب الن ايات الصمبة كمحطة الترحيؿ 16
 876.000 كنس شكارع المدينة 17
 50.000 التكعية البيئية كتطكير المكائي كالقكانيف 18
تكفير األدكات كالسمـك البلزمة لمكافحة الحشرات  19

 كالقكارض
36.000 

 44.000 تطكير مسمخ بمدية غزة 20
 50.000 تطكير أدكات كمستمزمات الحدائؽ 21
 2.000.000 انشاء حدائؽ كمياديف جديدة 22
 175.000 إعادة تأىيؿ حدائؽ كجزر الشكارع 23
 450.000 استبداؿ شبكات مياه قديمة 24
 300.000 إنشاء آبار مياه جديدة 25
 10.000.000 إنشاء محطة تحمية لماء البحر 26
 150.000 35تأىيؿ آبار مياه قديمة عدد  27
إنشاء شبكات مياه في الت اح كالشاطئ كمناطؽ  28

 مف المدينة
350.000 

إنشاء شبكات مياه في الزيتكف كالصبرة كمناطؽ  29
 300.000 أخرل

إنشاء شبكات مياه في النصر كالشيخ عجميف كتؿ  30
 355.000 االسبلـ كغيرىا

ع المساحي لشبكات المياه كالمحابس القائمة الرف 31
 GIS 150.000كربطيا بإحداثيات 

، B7تكسعة ك اءة ال خ في المحطات )الزيتكف  32
، بركة الشيخ ر كاف، A6، السامر5المنارة 
 (7عسقكلة 

450.000 

الصبرة ك  إنشاء شبكات صرؼ صحي في الزيتكف 33
 تؿ االسبلـك  كالشيخ عجميف

267.000 

ء شبكات صرؼ صحي في الشجاعية شاإن 34
 367.000 الجديدة(، التركماف)
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 التكمفة التقديرية$ اسم المشروع #
إنشاء شبكات خطكط  غط صرؼ صحي  35

، 5، محطة المنارة رقـ A6محطة السامر )
 كمحطة بركة الشيخ ر كاف(

700.000 

 1.800.000 شراء كتكريد آليات كمكاد كأدكات أمف كسبلمة 36
عادة  11إنشاء محطة صرؼ صحي جديدة رقـ 37 كا 

إلى  3كخط  غط مف 3تأىيؿ محطة الشاطئ 
 11محطة 

1.270.000 

 110.000 تنظيؼ برؾ األمطار كاألن اؽ كمصافي المياه 38
لشبكات  GISالرفع المساحي عمى مخططات  39

 الصرؼ القائمة
250.000 

تمديد خطكط تصريؼ مياه أمطار جديدة بطكؿ  40
 300.000 كـ 30

 50.000 كـ15ة بطكؿ تأىيؿ خطكط تصريؼ مياه قائم 41
 500.000 3تأىيؿ أماكف ترشيي قائمة عدد 42
كـ في جميع 100إنشاء طرؽ جديدة بطكؿ  43

 األحياء
18.000.000 

 1.500.000 كـ في جميع األحياء50تأىيؿ طرؽ قائمة بطكؿ  44
 5.000 المجنة المشتركة إلدارة األزمات كالككارث 45
 10.000 مرتبطة بالنت إنشاء قاعدة بيانات الكتركنية 46
 500.000 تكفير آليات الطكارئ البلزمة 47
 50.000 تكفير معدات األمف كالسبلمة 48
 5.000 تدريب ككادر فنية لمتعامؿ مع الككارث 49
 25.000 التكعية المجتمعية لمتعامؿ مع الككارث 50
 10.000 تكفير مستمزمات االنقاذ 51
 5.000 مباني بمدية غزة دراسة السبلمة كالكقاية في 52
 5.000 نقاط تزكيد المياه بالشكارع 53
 200.000 أدكات( قكارب -تية لئلنقاذ البحرم )أبراجبنية تح 54
 30.000إنشاء كتجييز مراكز فرعية في أحياء المدينة  55
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 التكمفة التقديرية$ اسم المشروع #
 3لمطكارئ عدد

دراسة لمتزكيد البمدية بالشركط المطمكبة في البناء  56
 ثلتقميؿ آثار الككار 

5.000 

تدريب الككادر الثقافية كالريا ية كاإلعبلمية  57
 ابتعاث متدربيف(–دكليان )استقطاب مدربيفك  محميان 

50.000 

 70.000 المكتبة المتنقمة 58
 50.000 انشاء محطة إذاعة خاصة بالبمدية 59
 50.000 انشاء مركز دراسات كأبحاث لممدينة 60
ب كاألجيزة السمعية تزكيد المراكز الثقافية بالكت 61

 كالبصرية
100.000 

إجمالي التكمفة التقديرية لممشاريع المقترحة  
 $62.910.000 م2013لمعام 

 

 2013في العام  تنفيذىاأىم المشاريع التي تم  2.3.4
إال أنمو يكجد العديد مف المشاريع المقترحة لـ يتـ تن يذىا  2013تـ تن يذ عدة مشاريع تنمكية في العاـ 

 :2013فيما يمي أىـ ما تـ إنجازه خبلؿ عاـ  ك   ،يكتمؿ نتيجة لمكثير مف المعكقاتلـ  أك
 تطكير جزء مف المنطقة المحصكرة بيف شارعي بغداد كالطكاحيف بالشجاعية. (1
 البدء في رصؼ كتكسعة شارع الرشيد كشارع الناصرة كشارع مزرعة الن ايات. (2
 تطكير الشكارع المت رعة مف شارع الشعؼ. (3
 ير شارع المسامير بالمراجعة كاستكماؿ تطكير عزبة حبكش.تطك  (4
 تطكير الشكارع المحصكرة بيف شارعي الجبلء كاليرمكؾ. (5
 تطكير شارع عبد العاؿ كالشكارع المت رعة منو. (6
 تطكير جزء مف شارع كادم العرايس كجزء مف شارع مدرسة تكنس بحي الزيتكف. (7
 لمشاىرة.تطكير شارع مسجد أسماء بنت أبي بكر كشارع ا (8
 تطكير المنطقة المحيطة بدكار أغادير. (9

تطكير المنطقة المحصكرة بيف شكارع النصر كعز الديف القساـ كخالد الحسف كمحمد يكسؼ  (10
 النجار.

 تكسعة شارع جامعة الدكؿ العربية مف شارع بيركت حتى شارع عكف الشكا. (11
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 تطكير المنطقة المحيطة بمسجد الصابريف. (12
 كط مياه في منطقة الشيخ عجميف كعبد اهلل عزاـ كصيانة آلبار المياه.بعض مشاريع تمديدات خط (13

: 2013المنفذة  في العام  المياه و فيما يمي صورًا لبعض لمشاريع  

 
 لمنطقة الشيخ عجمينصور لمشروع تمديد خط مياه من بئر عبد اهلل عزام ( 7.4شكل )

 (2014المصدر : بمدية غزة )
 

، كأىميا مشركع رصؼ ـ2013ريع الطرؽ التي تـ تن يذىا في العاـ كفيما يمي صكران ألىـ مشا
كتطكير شارع الرشيد كىك الطريؽ الساحمي الذم يربط شماؿ قطاع غزة بجنكبو، باإل افة إلى شارع 

 الناصرة كشارع مزرعة الن ايات:

 
 مشروع رصف شارع الرشيد( 8.4شكل )

 (2014المصدر : بمدية غزة )

 
 رصف شارع الناصرة مشروع (9.4شكل )
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 (2014المصدر: بمدية غزة )

 
 ( مشروع رصف شارع مزرعة النفايات10.4شكل )

 (2014المصدر :بمدية غزة )
، كاف ىناؾ بعض مشاريع 2013باإل افة إلى العديد مف مشاريع رصؼ كتعبيد الطرؽ في العاـ 

انة آبار مياه قائمة، كفيما إنشاء كحدات معالجة مياه الصرؼ الصحي كمشاريع تمديدات المياه كصي
 يمي صكر ألىـ ىذه المشاريع:

 
 مشروع انشاء وحدات معالجة اضافية في  منطقة الشيخ عجمين (11.4شكل)

 (2014المصدر : بمدية غزة )

 
 ض مشاريع تمديدات المياه. بع (12.4شكل)

 (2014المصدر: بمدية غزة )
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 الباشا صيانة بئر مياه الباشا عند  قصر (13.4شكل)

 (2014المصدر: بمدية غزة )
 :2013تقييم االنجازات لمعام  3.3.4

كبيف التكم ة التقديرية لكؿ مف  2013الجدكؿ التالي يك ي مقارنة بيف ما تـ تن يذه بال عؿ لمعاـ 
لكؿ منيا كأىـ المجاالت التنمكية المقررة حسب الخطة التنمكية ليذا العاـ كنسبة الصرؼ السنكم 

  لمتن يذ.المعكقات 
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 2013ما تم تنفيذه من مشاريع بالنسبة لمميزانية المقترحة لمعام مقارنة بين التكمفة  يوضح (4.4جدول )
 1024بمدية غزة ، :المصدر

المجال 
 التنموي

× التكمفة التقديرية 
 2013$ لمعام 1000

 حسب الخطة

ما تم تنفيذه من 
الخطة لمعام 

2013 

حساب نسبة الصرف 
 السنوي

 2013لمعام 

أسباب عدم تنفيذ الخطط 
 حسب

ما تم اقتراحو لمعام 
2013 

مجاؿ 
التخطيط 
 كالتنظيـ

730 67,000 9.2% 

عدـ كجكد التمكيؿ الكافي 
إلتماـ جميع المشاريع 

 2013المقترحة في العاـ 
. 

 عؼ الكادر المتخصص 
في كتابة مقترحات مشاريع 
ك صعكبة الحصكؿ عمى 
 تمكيؿ لكثير مف المشاريع

 

صاد االقت
 المحمي

28490 33,000 0.12% 

عدـ تكفر التمكيؿ البلـز 
لمشركع بإنشاء معظـ 

المشاريع التي تدعـ تطكير 
 االقتصاد المحمي.

البيئة 
كالصحة 
 العامة

24059 6000,000 25% 

عدـ فتي المعابر لدخكؿ 
آليات جمع كترحيؿ 
 الن ايات الصمبة .

عدـ البدء بتن يذ مشركع 
 ياتتطكير مكب الن ا

عدـ تمكيؿ مشركع إنشاء 
 حدائؽ جديدة

الخدمات 
كالبنى 
 التحتية

37619 20,138,617 53.5% 

تكفر بعض التمكيؿ البلـز 
لعمؿ مشاريع البنية 

التحتية، كخاصة بعض 
 مشاريع الطرؽ.
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األمف 
دارة  كا 
 الككارث

2625 50,000 1.9% 

عدـ تكفر التمكيؿ لشراء 
معدات االنقاذ كعدـ إدخاؿ 

احنات لمدفاع المدني ش
بسبب إغبلؽ المعابر كمنع 

 دخكؿ ىذه الشاحنات.

الثقافة 
 كالريا ة

578 25,000 4.3% 

عدـ تكفر التمكيؿ الكافي 
إلتماـ بعض المشاريع 

 2013المقترحة في العاـ 
أدل الى تدني نسبة 

االنجاز في الخطة في ىذا 
 المجاؿ.

  %28 26,313,617 94101 المجمكع
 

ال تتعدل  2013أف نسبة الصرؼ السنكم لجميع المجاالت التنمكية في العاـ  يتبيف (4.4جدكؿ )مف 
% كىي نسبة متدنية حيث أفم مجاؿ االقتصاد المحمي ىك أقؿ المجاالت تطبيقان لممشاريع 28نسبة 

%، بينما أعمى نسبة صرؼ سنكم  0.12التنمكية حيث أف نسبة المصركفات  ئيمة جدان بو ال تتعدل 
% حيث أف المشاريع المن ذة في العاـ 53.5رد بيا مجاؿ الخدمات كالبنية التحتية كىي نسبة ين 

في معظميا تقتصر عمى مشاريع إنشاء طرؽ جديدة في حيف أفم ىناؾ العديد مف المعكقات   2013
التي تحكؿ دكف تن يذ العديد مف المشاريع أىميا يكمف في عدـ تكفر التمكيؿ البلـز لمعديد مف 

 .لمشاريع باإل افة إلى إغبلؽ المعابر كعدـ تكفر مكاد البناء البلزمة لتن يذ المشاريعا
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 وبين ما تم تنفيذه 2013تخطيطي يوضح مقارنة بين الميزانية المقترحة لمعام  رسم (14.4شكل )

 

   2013-2012التقييم لمعامين و  صفوفة خطة المتابعةم 4.4
البمدات ال مسطينية فإف المرحمة ك  عداد الخطط التنمكية لممدفحسب ما كرد في الدليؿ االرشادم إل

المشاريع ك  التي تشمؿ حساب نسبة اإلنجاز لكؿ مف األىداؼك  التقييـك  الخامسة تشمؿ خطة المتابعة
 مقارنتيا بالقيـ المنشكدة لممؤشرات .ك  التنمكية كذلؾ بدراسة قيمة مؤشرات القياس الحالية

 بعد مركر عاميف عمى بدء تن يذىا، فإنو يشمؿ دراسة كاقع تطبيؽ الخطة بما أفم ىذا البحث يت مفك 
مقارنة قيـ المؤشرات الحالية التي تـ الحصكؿ عمييا مف البمدية بالقيـ المنشكدة بعد عاميف عمى بدء 

 ؿ مف األىداؼ التنمكية المختم ة.مف ثـ حساب نسبة االنجازات لكالخطة، ك  تن يذ
ؼ التنمكية بناءن عمى األىداسبة االنجازات لكؿ مف المجاالت ك ك ي ني ذمال (4.4) الجدكؿ كفيما يمي
.ببمدية غزة األبحاثاسات كالتطكير ك المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا مف قسـ الدر البيانات ك 
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 ٖٕٔٓما تـ تن يذه فعميان لمعاـ  $ٓٓٓٔ×التكم ة التقديرية 
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غزة واقع تطبيق الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة الفصل الرابع  

 
 2053-2052التقييم لمعامين و  مصفوفة خطة المتابعة (4.4)جدول 

1024المصدر: بمدية غزة،   

اليدف  القضايا
تنمويال  مؤشرات القياس 

القيمة 
الحالية 
 لممؤشر

مصدر  القيمة المنشودة لممؤشر عمى امتداد سنوات الخطة
 المعمومات

  التقييم ) نسبة اإلنجاز( الثانية األولى

عشكائية 
البناء 
لممنشآت 
 كالمباني

تقميؿ 
عشكائية 
البناء 
لممنشآت 
 كالمباني

كزارة  -البمدية  0 0 1 0 اعتماد المخطط الييكمي المعدؿ
 الحكـ المحمي

%80 14 14 11 عدد المخططات الت صيمية المعتمدة الحكـ  -البمدية  
 المحمي

الحكـ  -البمدية  0 200 350 350 عدد المنشآت الصناعية القائمة في المناطؽ السكنية
 المحمي

%20 1000 1500 2000 عدد مخال ات البناء في العاـ الحكـ  –البمدية  
محميال  

الحاجة 
لمتحكؿ إلى 
بمدية 
 إلكتركنية

التحكؿ 
إلى بمدية 
 إلكتركنية

عدد النقاط المرجعية الجديدة كعدد الشكارع الجديدة التي تـ 
%30 2000 1000 0 ربطيا باإلحداثيات  بمدية غزة 

%75 200 150 100 عدد أجيزة الحاسكب كالشبكات المحدثة كممحقاتيا  بمدية غزة 
المخططات الت صيمية ك  اكتماؿ تحكيؿ المخطط الييكمي

%0 لنظـ المعمكمات الجغرافية  50%  100%  80%  بمدية غزة 

ممحقاتيا لحاجة المكظ يفك  مدل تمبية أجيزة الكمبيكتر  50%  70%  90%  70%  بمدية غزة 

%50 مدل تمبية شبكة كمبيكتر البمدية لحاجة الحكسبة  70%  90%  70%  بمدية غزة 
%50 20 15 8 عدد األقساـ التي تمت حكسبتيا  بمدية غزة 

%40 مقدار الزيادة في سرعة كك اءة  إنجاز عمؿ اإلدارات  50%  60%  60%  بمدية غزة 
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 مؤشرات القياس اليدف التنموي القضايا
القيمة 
الحالية 
 لممؤشر

 القيمة المنشودة لكل سنة من سنوات الخطة

السنة 
 األولى

 السنة
 لثانيةا

 التقييم
)نسبة 
 االنجاز(

 مصدر المعمومات

 
الحاجة لزيادة الكعي 
الثقافي كاإلعبلمي 
 كاالىتماـ بالريا ة

االىتماـ بالمطالعة 
لمجميع بما في ذلؾ 

 المرأة كالط ؿ
 
 

عدد المراكز الثقافية التي تـ 
اإلدارة لعامة لمشؤكف  %100 2 1 0 تطكيرىا

 الثقافية كالمراكز
ع الجديدة لممراكز الثقافية عدد ال رك 

اإلدارة لعامة لمشؤكف  0 4 2 0 الرئيسة
 الثقافية كالمراكز

تكفير كتنمية ككادر 
عبلمية ريادية  ثقافية كا 
كاالىتماـ بالناحية 

اإلعبلمية فيما يخص 
 النشاط البمدم كالمدينة

تحسيف البنية التحتية ك 
 لمنشاطات الريا ية

 

 عدد الككادر الحالية كالطكاقـ
العاممة في المجاؿ الثقافي 
 كاإلعبلمي التي تـ تدريبيا

0 25 40 40% 
اإلدارة العامة لمشؤكف 

 الثقافية كالمراكز
 

مدل زيادة تمثيؿ مراكز البمدية 
الثقافية في المحافؿ الثقافية 

 كالمجتمعية المتنكعة
اإلدارة العامة لمشؤكف  %20   متنكعة

 الثقافية كالمراكز

يع الجكائز الثقافية عدد مرات تكز 
اإلدارة العامة لمشؤكف  %100 2 1 0 كال نية التي يتـ منحيا

 الثقافية كالمراكز

 
 تردم الك ع البيئي

تحسيف ك اءة جمع 
كترحيؿ الن ايات الصمبة 

 700% )85لتصؿ 
)  طف لميـك

الزيادة في جمع الن ايات الصمبة 
بمدية غزة   % 50 5800 5200 4480 )طف(

 كالمكاطنيف
الزيادة في ترحيؿ الن ايات الصمبة 

 بمدية غزة كالمكاطنيف % 45 2000 6000 12122 )طف(
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 مؤشرات القياس اليدف التنموي القضايا
القيمة 
الحالية 
 لممؤشر

 القيمة المنشودة لكل سنة من سنوات الخطة

السنة 
 األولى

 السنة
 لثانيةا

 التقييم
)نسبة 
 االنجاز(

 مصدر المعمومات

الزيادة في مساحة مكب الن ايات 
بمدية غزة كالػ  % 100 41200 35760 20760 الصمبة كمحطة الترحيؿ )دكنـ(

UNDP 

الزيادة في أطكاؿ الشكارع التي يتـ 
 % 50 %50 %45 %40 كنسيا )كـ(

ة غزة كبرنامج بمدي
خمؽ فرص عمؿ 

 كالمكاطنيف

 % 40 50 100 211 عدد حمبلت التكعية البيئية
بمدية غزة سمطة 

جكدة البيئة كبرنامج 
خمؽ فرص عمؿ 
 كاإلذاعات المحمية

رفع ك اءة التخمص 
النيائي مف الن ايات 

 الصمبة
الزيادة في كمية الن ايات التي يتـ 
عادة تصنيعيا )طف(  % 20 0 1900 1900 فرزىا كا 

بمدية غزة سمطة 
جكدة البيئة كالػ 

undp 

تقميؿ تمكث اليكاء 
كال ك اء كالق اء 
عمى الحشرات 
 كالقكارض

الزيادة في عدد األدكات كالمعدات 
كالسمـك البلزمة لمكافحة الحشرات 

 كالقكارض التي يتـ تكفيرىا
 بمدية غزة كالمكاطنيف % 50 36 36 142

 بمدية غزة كالجزاريف % 10 70 24 94 تطكير مسمخ بمدية
 بمدية غزة كالمكاطنيف % 45 0 200 200 تكفير مستمزمات كأدكات لمحدائؽ

 بمدية غزة كالمكاطنيف % 10 2000 2030 8030 عدد الحدائؽ كالمياديف جديدة
 بمدية غزة كالمكاطنيف % 80 175 215 1002 عدد الحدائؽ كجزر الشكارع المؤىمة
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 مؤشرات القياس اليدف التنموي القضايا
القيمة 
الحالية 
 لممؤشر

 القيمة المنشودة لكل سنة من سنوات الخطة

السنة 
 األولى

 السنة
 لثانيةا

 التقييم
)نسبة 
 االنجاز(

 مصدر المعمومات

  ع المياهتردم ك 

زيادة مصادر المياه 
كترشيد االستيبلؾ 
 كتحسيف جكدتيا

تحسيف  شبكة المياه  ك 
 كتقميؿ ال اقد

 إدارة المياه/المشاريع %10 45 25 كـ5 أطكاؿ الخطكط )كـ(

 المياه %40 75 80 كـ85 أطكاؿ الخطكط القديمة )كـ(

معدؿ استيبلؾ ال رد الكاحد مف 
 المياه/الجباية %40 105 95 85 المياه المتر/اليـك

 إدارة المياه %100 65 63 60 عدد اآلبار
 المياه/الجباية %10 30 33 %35 نسبة ال اقد

نقاط  5نسبة الممكحة مقاسو مف 
 مختم ة

2000-
م3000
 /لجـ
 لتر

 المياه/الصحة 0 1500 2000

تردم ك ع الصرؼ 
 الصحي

 

تطكير كتحسيف الك اءة 
لمشبكات كمحطات 

 كمحطة المعالجةال خ 

إدارة الصرؼ  %70 20 10 كـ0 أطكاؿ الخطكط )كـ(
 الصحي/المشاريع

 الصرؼ الصحي %300 5 7 كـ10 أطكاؿ الخطكط القديمة)كـ(
 الصرؼ الصحي 0 11 10 9عدد عدد محطات ال خ

الصرؼ  %10 60 40 %20 نسبة تغطية شبكة الصرؼ الصحي
 الصحي/جباية

 إدارة المعالجة % 20 70 60 %50ة المعالجة الزيادة في قدرة محط
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 مؤشرات القياس اليدف التنموي القضايا
القيمة 
الحالية 
 لممؤشر

 القيمة المنشودة لكل سنة من سنوات الخطة

السنة 
 األولى

 السنة
 لثانيةا

 التقييم
)نسبة 
 االنجاز(

 مصدر المعمومات

)%( 

عدـ نجاعة تجميع 
كاستخداـ مياه 

 األمطار

تطكير كتحسيف شبكة 
تجميع مياه األمطار 
 كطرؽ االست ادة منيا

 الصرؼ الصحي %50 4 3 2 عدد محطات  خ مياه أمطار
 الصرؼ الصحي %50 4 3 2 عدد أماكف الترشيي
 الصرؼ الصحي %30 3 2 1 قائمة إعادة تأىيؿ أماكف ترشيي

سكء حالة شبكتي 
 الطرؽ كاإلنارة

تحسيف شبكة الطرؽ 
نارتيا  كا 

 اليندسة كالتخطيط 33 50 25 0 أطكاؿ الطرؽ الجديدة )كـ(
أطكاؿ الشكارع القائمة التي تمت 

 اليندسة كالتخطيط %100 15 15 50 صيانتيا كتأىيميا )كـ(

 JCP -بمدية غزة  %50 100000 100000 0 عدد فرص العمؿ الجديدة مؿ جديدةخمؽ فرص ع ارت اع معدؿ البطالة

تردل الك ع 
تشجيع االستثمار في  االقتصادم

 القطاع الخاص كالعاـ
كتعزيز قدرة البمدية عمى 
تجنيد األمكاؿ كتنكيع 

 مصادر الدخؿ

الزيادة في عدد المجمعات التجارية 
 بمدية غزة - 8 7 5 الخاصة بالبمدية

لزيادة في عدد المباني االستثمارية ا
 بمدية غزة - 2 1 0 الخاصة بالبمدية

 قمة إيرادات البمدية
 

الزيادة في عدد مشاريع إعادة 
 بمدية غزة %100 - 1 0 تصنيع الن ايات الصمبة

 بمدية غزة - - 1 0 عدد المدف ترفييية الخاصة بالبمدية
عدد محطات تحمية مياه الشرب 

 بمدية غزة - - 1 0 لبمديةالخاصة با

تحسيف الجباية مف 
 المكاطنيف

عدد الحمبلت اإلعبلمية لتكعية 
 اإلعبلـ -بمدية غزة  %100 2 2 0 المكاطنيف كالتكاصؿ مع المجتمع
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 مؤشرات القياس اليدف التنموي القضايا
القيمة 
الحالية 
 لممؤشر

 القيمة المنشودة لكل سنة من سنوات الخطة

السنة 
 األولى

 السنة
 لثانيةا

 التقييم
)نسبة 
 االنجاز(

 مصدر المعمومات

تخ يض الن قات 
 التشغيمية

عدد اآلليات كالمعدات التي تـ 
 بمدية غزة %100 6 3 0 تحديثيا

القديمة  عدد ماكينات مطابع البمدية
 بمدية غزة %20 4 0 0 التي تـ تحديثيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدني ك اءة
 كجيكزية

 إدارة األزمات
 كالككارث

تحسيف  مستكل 
التكاصؿ كالمشاركة في 

 ادارة الككارث
 
 

عدد غرؼ العمميات المشتركة مع 
الدفاع المدني كاإلسعاؼ ككزارة 

 اإلسكاف كالككالة
0 1 1 50% الدفاع  -بمدية غزة  

مدنيال  

 بمدية غزة 0 15 15 10 عدد اآلليات التي يمـز التزكد بيا

%20 25 25 0 عدد المعدات التي يمـز تكريدىا  بمدية غزة 

تحسيف مستكل الجميكر 
في كي ية التصرؼ في  

 األزمات

%30 5 5 0 عدد المقاءات التم زيكنية  بمدية غزة 
 بمدية غزة 0 500 500 0 عدد النشرات التي يتـ تكزيعيا
%10 15 15 0 عدد الدكرات التي يتـ عقدىا  بمدية غزة 

 
 
 
 
 

حماية اركاح المكاطنيف 

عدد أجيزة إط اء الحريؽ في مباني 
 بمدية غزة 0 10 10 5 البمدية

عدد أدكات الكقاية كالسبلمة لم نييف 
%20 100 100 100 كالعامميف في المجاالت الخطرة دية غزةبم   
عدد نقاط المياه التي يتـ تزكيد 
الدفاع المدني بيا مكزعة عمى 

 المدينة
 بمدية غزة 0 125 125 0
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 مؤشرات القياس اليدف التنموي القضايا
القيمة 
الحالية 
 لممؤشر

 القيمة المنشودة لكل سنة من سنوات الخطة

السنة 
 األولى

 السنة
 لثانيةا

 التقييم
)نسبة 
 االنجاز(

 مصدر المعمومات

عدد أبراج اإلنقاذ الجديدة عمى  المصطافيف عمى البحر
%100 1 1 10 شاطئ البحر  بمدية غزة 

 بمدية غزة  1 1 2 عدد قكارب اإلنقاذ
عدد غرؼ الطكارئ مكزعة عمى 

مزكدة  المدينة في أكثر مف مكاف
 بآليات كمعدات الطكارئ

0 1 1 100%  بمدية غزة 

%100 2 2 2 عدد أبراج اإلنقاذ التي يتـ تأىيميا  بمدية غزة 

 
التقيد باألنظمة 

كالتشريعات الخاصة 
 باألمف كالسبلمة لممباني

إقرار قكانيف تخص بناء ممجأ في 
 بمدية غزة 0 1 1 0 البيت الجديد كاألبراج

تخص إجراءات إقرار قكانيف 
السبلمة في المباني العالية 

 كالمصانع
0 1 1 100%  بمدية غزة 

إقرار خطة لمكاجية الككارث بعدة 
%80 1 1 0 سيناريكىات لعدة مناطؽ  بمدية غزة 
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التقييـ يمكف حساب نسبة االنجاز الكمية لكؿ مف المجاالت التنمكية كفة المتابعة ك مص  الرجكع إلىب
 :كما يمي  ـ2013 -ـ2012مخطة  لمعاميف ل

  2053-2052لمعامين ( نسبة اإلنجاز الكمية لكل من المجاالت التنموية6.4جدول )
 المصدر: الباحثة بعد االطبلع عمى مص كفة المتابعة كالتقييـ

 نسبة االنجاز الكمية% المجاالت التنموية
 48.6 التنظيـك  التخطيط
 52 الريا ةك  الثقافة
 45.5 ةالصحة العامك  البيئة

 54 البنية التحتيةك  الخدمات المحمية
 41 االقتصاد المحمي 

 38 الككارثك  األمف
 %46.5 نسبة االنجاز الكمية لجميع المجاالت التنمكية

 
التقييـ ىك ك  بعةلخطة المتا كفقان المجاالت تطبيقان عمى أرض الكاقع  كثرأف أ يتبيف (6.4) جدكؿمف 

ذان ىك األمف كالككارث بنسبة ، بينما أقؿ المجاالت تن ي%54بنسبة  مجاؿ الخدمات كالبنية التحتية
، ـ2012ترحة لمعاميف % فقط مف المشاريع المق46.5، بينما تمثؿ نسبة اإلنجاز الكمية 38%

تدؿ عمى أفم الخطة التنمكية لـ تحقؽ أىدافيا في تحقيؽ التنمية معان، كىذه النسبة قميمة ك  ـ2013
 طمكبة.المنشكدة بالصكرة الم

 الخالصة 5.4
ترحة لكؿ كاقع تن يذ الخطة التنمكية لمدينة غزة مف حيث الميزانيات المق مف تناكؿمف خبلؿ ما سبؽ 

ع التي تـ تن يذىا في أىـ المشاريشاريع المقترحة لكؿ مف العاميف ك الم، ك 2013ك 2012مف  العاميف 
عداد مص كفة المتابعة ك   :ما يمي يتبيفيـ لمعاميف معان التقيكؿ منيما كا 

المجاالت كثر أ%، ك 46تبمغ حكالي  2012نسبة الصرؼ السنكم لجميع المجاالت التنمكية لمعاـ  (1
تية، بينما يعد مجاؿ األمف البنية التحريع ىذا العاـ ىك مجاؿ الخدمات ك نجازان لمشاإالتنمكية 

 لمشاريعو ليذا العاـ. الككارث ىك المجاؿ األقؿ تن يذان ك 
، كىي %28ال تتعدل نسبة  2013لمجاالت التنمكية لمعاـ كم الكمية لجميع انسبة الصرؼ السن (2

المشاريع تن يذان ليذا العاـ،  كثرالبنية التحتية أي ان ىك أة متدنية حيث يعد مجاؿ الخدمات ك نسب
 بينما مجاؿ االقتصاد المحمي ىك األقؿ تن يذان لمشاريعو ليذا العاـ.
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 واقع تطبيق الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة غزة الفصل الرابع

ىي مشاريع إلنشاء أك تعبيد الطرؽ  2013ك 2012ي العاميف التي تـ تن يذىا فمعظـ المشاريع  (3
 مشاريع نظافة المدينة. التحتية ك باإل افة إلى بعض مشاريع البنية 

التقييـ بعد مركر عاميف عمى بدء تن يذ الخطة بمقارنة مؤشرات ك  حسب مص كفة  خطة المتابعة (4
إفم نسبة اإلنجاز الكمية لممشاريع القياس الحالية مع المؤشرات المنشكدة بعد عاميف مف الخطة ف

،  كأفم ـ2013، ـ2012% فقط مف المشاريع المقترح تن يذىا في العاميف 46.5التنمكية حكالي 
بينما ُيعد مجاؿ ، نمكيةالبنية التحتية ىك أكثر المجاالت إنجازان لمشاريعو التمجاؿ الخدمات ك 

 قيف.خبلؿ العاميف الساب الككارث ىك األقؿ إنجازان األمف ك 
د في الخطة التنمكية لمدينة لما كر  كفقان التي تحكؿ دكف تن يذ المشاريع  ىناؾ العديد مف المعكقات (5

 أىميا: مف غزة
  لـ تشمؿ البدء بجميع المشاريع المطركحة لمعديد مف  ـ2013ككذلؾ  ـ2012خطة

 المجاالت.
 تدعـ تطكير االقتصاد  عدـ تكفر التمكيؿ البلـز لمشركع بإنشاء معظـ المشاريع التنمكية التي

 غيرىا مف المجاالت التنمكية المختم ة.كاألمف كالككارث كالثقافة كالريا ة ك المحمي 
  زمة لممشاريع كمنع دخكؿ معدات كشاحنات الدفاع منع دخكؿ مكاد البناء البلإغبلؽ المعابر ك

 الككارث.قاذ البلزمة لتطكير مجاؿ األمف ك معدات اإلنالمدني ك 
 تعذر تن يذىا نتيجة ك  ـ2013إلى العاـ  ـ2012ريع في خطة عديد مف المشاتأجيؿ تن يذ ال

 لممعكقات سابقة الذكر.



_______________________________________________________________________________________ 
 

92 

 

الخامس الفصل  
 النتائج والتوصيات

 منيجية الدراسة و التحميل االستراتيجي لمخطة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحميل االستراتيجي لمخطةو منيجية الدراسة : الخامسالفصل 
 مقدمة  1.5
 منيجية الدراسة 2.5
 الدارسةمجتمع  3.5
 الدراسة عينة 4.5
 ستبيافخطكات بناء اال 5.5
 الدراسة ةأدا 6.5
 ستبيافصدؽ اال 7.5
 الستبيافثبات ا 8.5
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 9.5

 بار التكزيع الطبيعيتاخ 10.5
 الستبيافتحميؿ فقرات ا 11.5
 االستبيافتحميؿ نتائج  12.5
 لمخطة في العاميف القادميفأىـ التكصيات كالمقترحات لتطبيؽ أف ؿ  13.5
 المقاببلت الشخصية 14.5
 الخبلصة 15.5
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 ةمقدم 1.5
جراءاتيا محكران  نجاز الجانب التطبيقي مف الدراسػة، كعػف إيتـ مف خبللو  رئيسان  تعتبر منيجية الدراسة كا 

يػتـ  طريقيا يتـ الحصكؿ عمػى البيانػات المطمكبػة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتكصػؿ إلػى النتػائج التػي
األىػداؼ التػي تسػعى إلػى ت سيرىا في  كء أدبيات الدراسػة المتعمقػة بمك ػكع الدراسػة، كبالتػالي تحقػؽ 

لممػػنيج المتبػػع كمجتمػػع كعينػػة الدراسػػة، ككػػذلؾ أداة الدراسػػة  تنػػاكؿ ىػػذا ال صػػؿ كصػػ ان يحيػػث تحقيقيػػا، 
كينتيي ال صؿ بالمعالجات  ،كمدل صدقيا كثباتيا ،المستخدمة كطريقة إعدادىا ككي ية بنائيا كتطكيرىا

 اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات كاستخبلص النتائج، كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 منيجية الدارسة 2.5
 مف الذم يحاكؿ التحميمي الكص ي المنيج باستخداـ الباحثة قامت الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 حكليا تطرح التي مككناتيا كاآلراء بيف كالعبلقة بياناتيا كتحميؿ الدراسة مك كع الظاىرة كصؼ خبللو
 .تحدثيا التي كاآلثار تت منيا التي كالعمميات
"المنيج الذم يسعى لكصؼ  بأنو التحميمي الكص ي المنيج (100ص 2006الحمداني ) كيعرؼ

لكصؼ ظاىرة أك الظكاىر أك األحداث المعاصرة، أك الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالت سير المنظـ 
كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في الكاقع، كتتطمب معرفة المشاركيف في الدارسة كالظكاىر  ة،مشكم

 التي ندرسيا كاألكقات التي نستعمميا لجمع البيانات". 
 وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين لممعمومات:

ظػرم لمدراسػة إلػي مصػادر البيانػات المصادر الثانكية: حيث اتجيت الباحثة فػي معالجػة اإلطػار الن (1
الثانكيػػػة كالتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي الكتػػػب كالمراجػػػع العربيػػػة كاألجنبيػػػة ذات العبلقػػػة، كالػػػدكريات كالمقػػػاالت 
كالتقارير، كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مك كع الدراسػة، كالبحػث كالمطالعػة فػي مكاقػع 

 اإلنترنت المختم ة.
الجكانػػب التحميميػػة لمك ػػكع الدراسػػة لجػػأت الباحثػػة إلػػي جمػػع البيانػػات المصػػادر األكليػػة: لمعالجػػة  (2

ليػذا الغػرضكأداة رئيسة  االستبيافاألكلية مف خبلؿ  ، ككػذلؾ مقػاببلت لمدراسة، صممت خصيصا ن
 شخصية مع أشخاص ذكم عبلقة كثيقة بمك كع الدراسة.

 مجتمع الدراسة 3.5
ع المسػتيدؼ يتكػكف مػػف صػانعي القػرار كالمشػاركيف فػػي ف المجتمػإعمػى مشػكمة الدراسػة كأىػػدافيا فػ بنػاءن 
المختم ة المشػاركة فػي  التنسيؽ مع الجياتك  الخطة التنمكية لمدينة غزة، كالمشرفيف عمى متابعتيا تن يذ

السػتراتيجية التنمكيػة شخصػان ممػف ليػـ تػأثير مباشػر فػي مجريػات الخطػة ا 35حيػث تػـ اختيػار  تن يذىا
 لمدينة غزة.
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 دراسةعينة ال 4.5
رؤساء أقساـ كمدراء دكائر استبانة عمى  35حيث تـ تكزيع  انةطريقة االستبقامت الباحثة باستخداـ 

لمدينة غزة كقد تـ  التنمكيةذات عبلقة بتن يذ الخطة التنمكية االستراتيجية  شخصياتفي بمدية غزة، ك 
 . ن سيا مجتمع الدراسة ، أم أف عينة الدراسة ىي%85.7 استبانة، بنسبة استرداد 30الحصكؿ عمى 

 الستبيانخطوات بناء ا 5.5
، لمدينة غزة كاقع تطبيؽ الخطة التنمكية االستراتيجيةإعداد أداة الدراسة لمتعرؼ عمى قامت الباحثة ب
 :ستبيافالخطكات التالية لبناء اال كاتبعت الباحثة

االستبياف منيا في بناء  االطبلع عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بمك كع الدراسة، كاالست ادة (1
 .كصياغة فقراتو

 .الستبيافا ياشممتحديد المجاالت الرئيسية التي  (2
 تحديد ال قرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. (3
 األكلية . وفي صكرت ستبيافتـ تصميـ اال (4
عمى عدد مف المحكميف مف أع اء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسبلمية،  ستبيافتـ عرض اال (5

 مجاؿ باإل افة إلى األساتذة المشرفيف عمى ىذه الدراسة.كخبراء في ىذا ال
في  ليستقر االستبياففي  كء ذلؾ تـ تعديؿ بعض ال قرات مف حيث الحذؼ أك اإل افة أك التعديؿ، 

 (.2، ممحؽ )ات( فقر 7النيائية لتشتمؿ عمى ) صكرتو

 أداة الدراسة 6.5
 الدراسة مف قسميف رئيسيف: استبانةتتككف 

 (.المؤىؿ العمميالجنس ك كىك عبارة عف المعمكمات العامة عف المستجيب ) القسم األول:
 مجاالت : 6مكزع عمى  كىك كىك عبارة عف مجاالت الدراسة القسم الثاني:

، آليات متابعة تن يذ الخطة التنمكية االستراتيجية كمدل االلتزاـ بدليؿ اإلجراءات في مرحمة التن يذ (1
 ( فقرات.9كيتككف مف )

 ( فقرات.5، كيتككف مف )دكر المشاركة المجتمعية في مرحمة التن يذتقييـ ل (2
 ( فقرات.6، كيتككف مف )تقييـ نسبة االنجازات ألكؿ عاميف مف الخطة التنمكية (3
، تقييـ التعاكف كالتنسيؽ مع المؤسسات كالجيات المختم ة المشاركة في تن يذ المشاريع التنمكية (4

 ( فقرات.5كيتككف مف )
 .التي كاجيت تن يذ الخطة أىـ المعكقات (5
 .لمقترحات لتحسيف األداء في المرحمة القادمةاأىـ التكصيات ك  (6
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 :التاليجدكؿ الالمبحكثيف ل قرات المقابمة حسب  ةتـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجاب
 

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي1.5جدول )
 

 االستجابة
مكافؽ بدرجة 
 قميمة جدا

ة مكافؽ بدرج
 قميمة

مكافؽ بدرجة 
 متكسطة

مكافؽ بدرجة 
 كبيرة

مكافؽ بدرجة 
 كبيرة جدا

 5 4 3 2 1 الدرجة

" كبذلؾ يككف الكزف النسبي في ىذه  ( لبلستجابة "مكافؽ بدرجة قميمة جدان 1اختارت الباحثة الدرجة )
 % كىك يتناسب مع ىذه االستجابة. 20الحالة ىك

 ستبيانصدق اال 7.5
أف تقيس أسئمة المقابمة ما ك عت لقياسو، كقد قامت الباحثة بالتأكد مف  بيافستيقصد بصدؽ اال 

 صدؽ المقابمة بطريقتيف:
                      صدق المحكمين "الصدق الظاىري": -1

كقد استجابت الباحثة آلراء المحكميف كقامت  ،عمى مجمكعة مف المحكميف ستبيافاالعر ت الباحثة 
في صكرتو االستبياف  كتعديؿ في  كء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرجبإجراء ما يمـز مف حذؼ 

 (.2انظر الممحؽ رقـ ) -النيائية 
 صدق المقياس: -2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 
مع المجاؿ الذم تنتمي إليو  ستبيافيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اال

كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت  ستبيافلبلامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي ىذه ال قرة، كقد ق
 كالدرجة الكمية لممجاؿ ن سو. ستبيافاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اال

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 
تي تريد األداة يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ ال

 .الستبيافات اارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية ل قر  لالكصكؿ إلييا، كيبيف مد
 .(8رقـ ) ممحؽالكلبلطبلع عمى نتائج االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي انظر 
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 Reliability ستبيانثبات اال 8.5
ر مف مرة تحت أكث ونتيجة لك تـ إعادة تكزيعن س ال ستبيافا االعطي ىذيأف  ستبيافيقصد بثبات اال

رىا كعدـ تغي ويعني االستقرار في نتائج االستبيافأك بعبارة أخرل أف ثبات  ن س الظركؼ كالشركط،
 بشكؿ كبير فيما لك تـ إجرائيا عدة مرات خبلؿ فترات زمنية معينة.

 مف خبلؿ:االستبياف كقد تحققت الباحثة مف ثبات 
 Cronbach's Alpha Coefficient   معامل ألفا كرونباخ

 (.2.5استخدمت الباحثة طريقة أل ا كركنباخ لقياس الثبات، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ )
 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات2.5جدول )

عدد  المجال #
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

1 
االستراتيجية  آليات متابعة تن يذ الخطة التنمكية

 0.917 0.842 9 كمدل االلتزاـ بدليؿ اإلجراءات في مرحمة التن يذ.

 0.770 0.593 5 تقييـ لدكر المشاركة المجتمعية في مرحمة التن يذ. 2

تقييـ نسبة االنجازات ألكؿ عاميف مف الخطة  3
 التنمكية.

5 0.878 0.937 

4 
تقييـ التعاكف كالتنسيؽ مع المؤسسات كالجيات 

 0.813 0.661 5 لمختم ة المشاركة في تن يذ المشاريع التنمكية.ا

 0.944 0.891 24 جميع المجاالت معا 5
 الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ أل ا كركنباخ*

( أف قيمػة معامػؿ أل ػا كركنبػاخ مرت عػة لكػؿ مجػاؿ حيػث 2.5كا ي مف النتائج المك ػحة فػي جػدكؿ )
ككػػذلؾ قيمػػة الصػػدؽ  ،(0.891)السػػتبياف( بينمػػا بمغػػت لجميػػع فقػرات ا0.878 - 0.593تتػراكح بػػيف )

بينمػػػػػػا بمغػػػػػػت لجميػػػػػػع فقػػػػػػرات  (0.937 - 0.770الػػػػػػذاتي مرت عػػػػػػة لكػػػػػػؿ مجػػػػػػاؿ حيػػػػػػث تتػػػػػػراكح بػػػػػػيف )
 ( كىذا يعنى أف معامؿ الصدؽ الذاتي مرت ع.0.944)ستبيافاال

ة ممػػا يجعميػػا عمػػى ثقػػة تامػػة بصػػحة الدراسػػ اسػػتبانةكبػػذلؾ تكػػكف الباحثػػة قػػد تأكػػدت مػػف صػػدؽ كثبػػات 
 المقابمة كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 9.5
 Statistical Package for theمػف خػبلؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي  سػتبيافتـ ت ريغ كتحميػؿ اال

Social Sciences  (SPSS). 
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 Normality Distribution Test تبار التوزيع الطبيعي اخ 10.5
الختبػار مػا  K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنكؼ -اختبػار ككلمجػكركؼ تػـ اسػتخداـ

 (.3.5ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ ) إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
 بيعييوضح نتائج اختبار التوزيع الط (3.5جدول )

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

آليات متابعة تن يذ الخطة التنمكية االستراتيجية كمدل االلتزاـ بدليؿ 
 0.945 اإلجراءات في مرحمة التن يذ.

 0.599 تقييـ لدكر المشاركة المجتمعية في مرحمة التن يذ.
 0.129 تقييـ نسبة االنجازات ألكؿ عاميف مف الخطة التنمكية.

يـ التعاكف كالتنسيؽ مع المؤسسات كالجيات المختم ة المشاركة في تقي
 تن يذ المشاريع التنمكية.

0.913 

 0.934 جميع المجاالت معا
 

جميػػع مجػػاالت الدراسػػة ل (.Sig)( أف القيمػػة االحتماليػػة 3.5كا ػػي مػػف النتػػائج المك ػػحة فػػي جػػدكؿ )
يػذه المجػاالت يتبػػع التكزيػع الطبيعػػي، كبػذلؾ فػػإف تكزيػع البيانػػات ل مسػػتكل الداللػة أكبػر مػف 

 االختبارات العممية في الدراسة. حيث سيتـ استخداـ 
 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 لكصؼ عينة الدراسة. (Frequencies & Percentages)النسب المئكية كالتكرارات  (1
 المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي. (2
 .ستبيافلمعرفة ثبات فقرات اال (Cronbach's Alpha) اختبار أل ا كركنباخ (3
لمعرفػة مػا إذا K-S) )   :Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنكؼ  -اختبػار ككلمجػكركؼ (4

 كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.
تػػـ ( لقيػػاس درجػػة االرتبػػاط ك Pearson Correlation Coefficientمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف ) (5

 االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي.استخدامو لحساب 
( لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد T-Test) فػػػي حالػػػة عينػػػة كاحػػػدة Tاختبػػػار  (6

قػد تػـ اسػتخدامو لمتأكػد أـ زادت أك قمػت عػف ذلػؾ ك  3كصمت إلي درجػة المكافقػة المتكسػطة كىػي 
 .الستبانةمف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات ا

 

0.05 
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االستبيان الذي تم ع تطبيق الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة غزة من خالل دراسة واق 11.5
 متابعة تنفيذ الخطةفي  ينالمشاركصانعي القرار و توزيعو عمى 

كصؿ إلييا مف كالتي تـ الت ستبياف كاستعراض أبرز نتائج اال ستبيافتحميؿ أسئمة االفيما يمي عر ان ل
لذا (، لمعمكمات العامة التي اشتممت عمى )الجنس، المؤىؿ العمميكالكقكؼ عمى ا خبلؿ تحميؿ فقراتيا

الدراسة، إذ تـ استخداـ برنامج الرـز  استبيافتـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف 
لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عر يا كتحميميا  (SPSS)اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 

 فيما يمي:
 :المعمومات العامةاإلحصائي لعينة الدراسة وفق  الوصف

 المعمكمات العامة كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ 
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس (1

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس4.5جدول )
 

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 84.6 26 ذكر
 15.4 4 أنثى

 100.0 30 المجموع

  % إناث.15.4% مف عينة الدراسة ذككر، بينما الباقي 84.6( أف ما نسبتو 4.5دكؿ )يت ي مف ج

 
  
 ( نسب توزيع عينة الدراسة حسب الجنس5.5شكل ) 

 

 

 

 ذكر
84.6% 

 أنثى
15.4% 
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 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي (2
 (: توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي5.5جدول )

 

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 63.3 19 كريكسبكال

 30 9 ماجستير
 6.7 2 دكتكراه
 100 30 المجموع

 
% 30% مػػف عينػة الدراسػة يحممػػكف البكػالكريكس، بينمػػا 63.3( أف مػا نسػبتو 5.5يت ػي مػف جػػدكؿ )

  .الدكتكراه% يحممكف درجة 6.7، يحممكف درجة الماجستير

 
 لمؤىل العممي( نسب توزيع عينة الدراسة حسب ا2.5شكل )

 

 ستبيانحميل فقرات االت 11.5
لعينة كاحدة لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة  Tتـ استخداـ اختبار ستبيافلتحميؿ فقرات اال

  أـ ال. 3قد كصمت إلي درجة المكافقة المتكسطة كىي 
كىي تقابؿ درجة المكافقة المتكسػطة حسػب مقيػاس  3متكسط درجة اإلجابة يساكم  :الفرضية الصفرية

 المستخدـ. ليكرت
( 0.05أكبر مػف  Sig) Sig > 0.05إذا كانت ، 3متكسط درجة اإلجابة ال يساكم  :الفرضية البديمة

ال ر ية الص رية كيككف في ىذه الحالة متكسػط آراء األفػراد حػكؿ الظػاىرة مك ػع فإنو ال يمكف رفض 

 بكالورٌوس
63.3% 

 ماجستٌر
30% 

 دكتوراة
6.7% 
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 Sig < 0.05 (Sigت ، أمػا إذا كانػ3كىػى الدراسػة ال يختمػؼ جكىريػان عػف درجػة المكافقػة المتكسػطة 
آراء األفػػراد ( فيػػتـ رفػػض ال ر ػػية الصػػ رية كقبػػكؿ ال ر ػػية البديمػػة القائمػػة بػػأف متكسػػط 0.05أقػػؿ مػػف 

، كفي ىذه الحالة يمكف تحديد مػا إذا كػاف متكسػط 3كىى درجة المكافقة المتكسطة عف يختمؼ جكىريان 
كذلؾ مف خبلؿ قيمػة االختبػار  3كىى درجة المكافقة المتكسطة اإلجابة يزيد أك ينقص بصكرة جكىرية 

فػػػػإذا كانػػػػت قيمػػػػة االختبػػػػار مكجبػػػػة فمعنػػػػاه أف المتكسػػػػط الحسػػػػابي لئلجابػػػػة يزيػػػػد عػػػػف درجػػػػة المكافقػػػػة 
 المتكسطة كالعكس صحيي. 

 االستبيانتحميل نتائج  12.5
جراءات في آليات متابعة تن يذ الخطة التنمكية االستراتيجية كمدل االلتزاـ بدليؿ اإلتحميؿ فقرات مجاؿ 

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي  Tتـ استخداـ اختبار حيث  مرحمة التن يذ
 (.6.5النتائج مك حة في جدكؿ ) أـ ال. 3درجة المكافقة المتكسطة كىى 
  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  :(6.5جدول )

 لتنفيذومدى االلتزام بدليل اإلجراءات في مرحمة ا
 

 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

ىناؾ إجراءات تـ اتخاذىا مف قبؿ رئيس البمدية لمبدء في  1
 تطبيؽ الخطة التنمكية لمدينة غزة.

3.85 76.92 4.67 *0.000 1 

ية لممشاريع خطط تن يذ سنك ك  يتـ إعداد جداكؿ زمنية 2
 التنمكية الكاردة في الخطة.

3.58 71.54 2.87 *0.004 2 

تتـ متابعة التن يذ مف قبؿ األقساـ المختم ة لمبمدية لمشاريعيا  3
 التنمكية.

3.38 67.69 2.00 *0.029 3 

لمؤشرات  كفقان تقييـ سنكية لتن يذ الخطة ك  تتـ عممية متابعة 4
 الخطة.القياس المنشكدة لكؿ سنة مف سنكات 

3.35 66.92 1.67 0.054 4 

مف أقساـ البمدية قسـ ىناؾ تقارير سنكية تصدر عف كؿ  5
 لمتابعة كتقييـ مدل تن يذ المشاريع التنمكية.

3.35 66.92 1.67 0.054 4 
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 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

بناءن عمى  االستراتيجيةتقـك البمدية بتعديؿ الخطة التنمكية  6
 التغذية الراجعة كالتطكرات المختم ة.

3.27 65.38 1.32 0.100 6 

في مراحؿ تن يذ الخطة ىناؾ التزاـ بدليؿ اإلجراءات الخاص  7
 البمدات ال مسطينية .ك  بالخطط التنمكية لممدف

3.23 64.62 1.24 0.114 7 

لدليؿ اإلجراءات عمى مراحؿ إعداد  كفقان يقتصر العمؿ  8
 ال حاجة لو في مرحمة التن يذ.ك ، الخطة فقط

3.08 61.60 0.37 0.357 9 

لعممية التقييـ كالمتابعة ىناؾ خطة متبعة مف قبؿ البمدية  9
 لتن يذ الخطة التنمكية لممدينة.

3.23 64.62 1.36 0.092 7 

  0.006* 2.72 67.29 3.36 جميع فقرات المجال معاً  

0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  . 
 يمكف استخبلص ما يمي: (6.5مف جدكؿ )

  ىناؾ إجراءات تـ اتخاذىا مف قبؿ رئيس البمدية لمبدء في تطبيؽ لم قرة األكلى "المتكسط الحسابي
( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية مف  3.85" يساكم الخطة التنمكية لمدينة غزة

لذلؾ تعتبر ىذه  0.000ساكم ت (Sig).القيمة االحتمالية كأف  4.67 % قيمة االختبار76.92
0.05ال قرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ  3درجة المكافقة المتكسطة كىى ال قرة قد زاد عف 
 أفراد العينة عمى ىذه ال قرة. 

 راءات عمى مراحؿ إعداد الخطة فقطلدليؿ اإلج كفقان يقتصر العمؿ " الثامنةلم قرة كسط الحسابي المت 
% قيمة 61.60أم أف المتكسط الحسابي النسبي  3.08" يساكم كال حاجة لو في مرحمة التن يذ

 لذلؾ تعتبر ىذه ال قرة غير دالة 0.357تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  0.370االختبار 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه ال قرة ال

، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة متكسطة مف قبؿ 3درجة المكافقة المتكسطة كىى يختمؼ جكىريا عف 
 أفراد العينة عمى ىذه ال قرة.
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 كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 3.36بي يساكم بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسا ،
 لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.006تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  2.72قيمة االختبار  67.29%

آليات متابعة تن يذ الخطة التنمكية االستراتيجية كمدل االلتزاـ بدليؿ اإلجراءات في مرحمة التن يذ " "
0.05 داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف  3درجة المكافقة المتكسطة كىى يختمؼ جكىريان عف 
قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ، كىذا يدؿ عمى أنو ىناؾ متابعة مف قبؿ بمدية غزة لتن يذ 

ات إعداد الخطط التنمكية مع التزاـ كا ي مف قبؿ البمدية بدليؿ إجراء، نكد الخطة التنمكية لممدينةب
 (.2011البمدات ال مسطينية )لممدف ك 

 
 ( درجة الموافقة عمى فقرات مجال آليات متابعة تنفيذ الخطة التنموية االستراتيجية3.5شكل )

 
ىي أفم ىناؾ إجراءات متبعة ك  كافقة عمى ال قرة األكلىأف درجة الم يمكف استنتاجمف الشكؿ السابؽ 

بينما أقؿ نسبة  %،77مف قبؿ رئيس البمدية لمبدء في تن يذ الخطة حظيت بأكبر نسبة مكافقة حكالي 
% بينما 61كىي  مكافقة كانت ال قرة الثامنة )يقتصر العمؿ بدليؿ اإلجراءات عمى مرحمة اإلعداد فقط(

 %.67يع فقرات ىذا المجاؿ كانت بنسبة كانت نسبة المكافقة لجم
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 تحميل فقرات مجال " تقييم لدور المشاركة المجتمعية في مرحمة التنفيذ " (1
لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت درجػة المكافقػة المتكسػطة  Tتـ استخداـ اختبار 

 .(7.5النتائج مك حة في جدكؿ ) أـ ال. 3كىى 
المشاركة تقييم لدور  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)ط الحسابي وقيمة االحتمال المتوس( 7.5جدول )

 المجتمعية في مرحمة التنفيذ
 

المتوسط  الفقرة #
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1 
لممشاركة المجتمعية في عممية تن يذ  فع اؿىناؾ دكر 

 3 0.044* 1.77 66.15 3.31 ريع التنمكية لمخطة التنمكية لمدينة غزة.المشا

2 
يتـ عقد لقاءات سنكية مع ممثميف عف المجتمع المدني 
بأطيافو المختم ة لتقييـ مدل ر ا المكاطنيف عمى تن يذ 

 الخطة.
3.31 66.15 1.55 0.067 3 

3 
يقتصر دكر المشاركة المجتمعية فقط عمى  مراحؿ  

 5 0.007* 2.67- 49.23 2.46 خطة فقط.إعداد ال

4 
المشاركة المجتمعية ليا دكر ىاـ في مراحؿ تن يذ 

 1 0.001* 3.54 75.38 3.77 الخطة، كغيابيا يؤثر سمبان عمى النتائج المرجكة لمخطة.

ىناؾ أنشطة متبعة مف قبؿ البمدية لتعزيز دكر المشاركة  5
 دكرىا.كت عيؿ ، المجتمعية في مراحؿ تن يذ الخطة

3.38 67.69 2.08 *0.024 2 

  0.026* 2.04 64.92 3.25 جميع فقرات المجال معاً  

0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  . 
 ( يمكف استخبلص ما يمي:7.5مف جدكؿ )

  كغيابيا  مراحؿ تن يذ الخطة يا دكر ىاـ فيالمشاركة المجتمعية للم قرة الرابعة المتكسط الحسابي
( أم أف المتكسط 5)الدرجة الكمية مف  3.77يساكم  يؤثر سمبان عمى النتائج المرجكة لمخطة

  0.001تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   3.54قيمة االختبار ك  %75.38الحسابي النسبي 
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0.05لذلؾ تعتبر ىذه ال قرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة  3درجة المكافقة المتكسطة كىى االستجابة ليذه ال قرة قد زاد عف 

 بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه ال قرة. 
 

  عداد الخطة يقتصر دكر المشاركة المجتمعية فقط عمى مراحؿ إ الثالثة لم قرةالمتكسط الحسابي
القيمة كأف  2.67االختبارقيمة ك % 49.23أم أف المتكسط الحسابي النسبي  2.46" يساكم فقط

لذلؾ تعتبر ىذه ال قرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.007تساكم  (Sig).االحتمالية 
0.05  ،درجة المكافقة خ ض عف مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه ال قرة قد ان

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه ال قرة.  3المتكسطة كىى 
 
   كأف المتكسط الحسابي النسبي 3.25بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم ،

لذلؾ  0.026اكم تس (Sig).القيمة االحتمالية ، كأف 2.04%، قيمة االختبار 64.92يساكم 
تقييـ لدكر المشاركة المجتمعية في مرحمة التن يذ " داؿ إحصائيان عند مستكل داللة " يعتبر مجاؿ

0.05  ، درجة مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف
ة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرج 3المكافقة المتكسطة كىى 

 ىذا المجاؿ.
 

أف ىناؾ دكر كبير لممشاركة  عمى أف ىناؾ ات اؽ كبير مف قبؿ عينة الدراسة يتبيفمف ذلؾ 
، كأف ىذا الدكر ال يزاؿ يحت ظ ط التنمكية االستراتيجية لممدينةالمجتمعية في مراحؿ إعداد الخط

كال يقتصر فقط عمى المراحؿ األكلى إلعدادىا،  كمتابعتيا يع مراحؿ تن يذ الخطةبأىميتو في جم
ر ىاـ في جميع مراحؿ إعداد الخطة كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ما لممشاركة المجتمعية مف دك 

تن يذىا ككف ىذه الخطة تيدؼ بالدرجة األكلى لتحقيؽ التنمية المجتمعية الشاممة في جميع ك 
 المجاالت.
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 تقييم دور المشاركة المجتمعية في مرحمة التنفيذة عمى فقرات مجال درجة الموافق ( 4.5شكل )

 
)المشاركة المجتمعية ليا دكر ىاـ في مراحؿ تن يذ  أف ال قرة الرابعة كىي يتبيفمف الشكؿ السابؽ 

%، بينما ال قرة الثالثة )يقتصر دكر المشاركة 75حظيت بأكبر نسبة مكافقة ليذا المجاؿ كىي الخطة(
، بينما جميع المجاالت معان تحظى %49اإلعداد فقط( حصمت عمى نسبة  عمى مرحمةالمجتمعية 

 %.65بدرجة مكافقة حكالي
 تحميؿ فقرات مجاؿ " تقييـ نسبة االنجازات ألكؿ عاميف مف الخطة التنمكية " (2

لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد كصػػػمت إلػػػي درجػػػة المكافقػػػة  Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 
 (8.5النتائج مك حة في جدكؿ ) 3كسطة كىى المت

تقييم نسبة االنجازات  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( : 8.5جدول )
 ألول عامين من الخطة التنموية

 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 يبالترت

1.  
تـ تن يذ جميع المشاريع الكاردة في الخطة التنمكية لمدينة 

لمجدكؿ الزمني المعد لمعامميف  كفقان غزة عمى أرض الكاقع 
 كحتى اآلف. 2012السابقيف منذ العاـ 

3.00 60.00 0.00 0.500 1 

2.  
بعد مركر عاميف عمى تن يذ الخطة عمى أرض الكاقع، تـ 

كالكاردة  ممشاريع التنمكيةالمنشكدة ل تحقيؽ مؤشرات القياس
  مف بنكد الخطة التنمكية لممدينة.

2.96 59.23 -0.24 0.407 2 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 يبالترت

3.  
مقارنتيا بالقيـ تـ حساب مؤشرات القياس الحالية ك ي

المنشكدة بعد عاميف مف الخطة لحساب نسبة االنجازات 
 لكؿ مف المشاريع التنمكية.

2.92 58.46 -0.44 0.332 3 

4.  
تن يذ الخطة بالشكؿ المطمكب  يسير، بعد مركر عاميف

 . 2015إلنجاز الخطة مكتممة بحمكؿ نياية العاـ 
2.92 58.46 -0.63 0.269 3 

5.  

 كفقان خبلؿ العاميف السابقيف تـ تحقيؽ التنمية المنشكدة 
لمخطة في المجاالت المختم ة)التخطيط كالتنظيـ، 
االقتصاد( الخدمات كالبنية التحتية،  كالخدمات الثقافية 

 كغيرىا. ريا يةكال

2.88 57.69 -0.77 0.225 5 

  0.308 0.51- 58.77 2.94 جميع فقرات المجال معاً  
0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  . 

 ( يمكن استخالص ما يمي:8.5من جدول )
  كاردة في الخطة التنمكية لمدينة غزة عمى تـ تن يذ جميع المشاريع ال" األكلىلم قرة المتكسط الحسابي

" يساكم كحتى اآلف  2012لمجدكؿ الزمني المعد لمعاميف السابقيف منذ العاـ كفقان أرض الكاقع 
، 0.00%، قيمة االختبار 60.00( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية مف  3.00
تبر ىذه ال قرة غير دالة إحصائيان عند مستكل لذلؾ تع 0.500تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 
0.05داللة   ، عف درجة مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه ال قرة ال يختمؼ جكىريان

، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى 3المكافقة المتكسطة كىى 
 ىذه ال قرة.

 لمخطة  كفقان خبلؿ العاميف السابقيف تـ تحقيؽ التنمية المنشكدة لم قرة الخامسة "الحسابي  المتكسط
كالخدمات الثقافية  ،الخدمات كالبنية التحتيةك  ،االقتصادك  ،في المجاالت المختم ة)التخطيط كالتنظيـ

-تبار %، قيمة االخ57.69أم أف المتكسط الحسابي النسبي  2.88 " يساكم كغيرىا( كالريا ية
لذلؾ تعتبر ىذه ال قرة غير دالة إحصائيان  0.225تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية ، كأف 0.77

0.05عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه ال قرة ال يختمؼ
فقة بدرجة متكسطة مف قبؿ ، كىذا يعني أف ىناؾ مكا3عف درجة المكافقة المتكسطة كىى جكىريان 

 أفراد العينة عمى ىذه ال قرة.
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  كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم  94 .2بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم
لذلؾ يعتبر  0.308تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  0.51-قيمة االختبار ك  58.77%

مف الخطة التنمكية" غير داؿ إحصائيان عند مستكل داللة مجاؿ "تقييـ نسبة االنجازات ألكؿ عاميف 
0.05  ، عف درجة مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه ال قرة ال يختمؼ جكىريان

، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى 3المكافقة المتكسطة كىى 
 ىذا المجاؿ.

 
 شكؿ التخطيطي التالي يك ي مكافقة بدرجة متكسطة عمى فقرات ىذا المجاؿ:الك 

 
 تقييم نسبة االنجازات ألول عامين من الخطة التنموية لمدينة غزة( 5.5شكل )

 
أف عممية اإلنجاز لبنكد الخطة التنمكية لمدينة غزة خبلؿ العاميف السابقيف منذ  يمكف استنتاجمما سبؽ 

، حيث لـ يتـ تن يذ جميع المشاريع  لبنكد الخطة كفقان لصكرة المنشكدة ف ال تتـ باكحتى اآل 2012العاـ 
بالتالي فإف التنمية ، كأف عممية التن يذ تسير بخطى بطيئة، ك التنمكية المطمكبة في جميع المجاالت

إلى  كتعزك الباحثة ذلؾ% في العديد مف المجاالت، 50العمرانية المنشكدة ال تزيد نسبة تحقيقيا عف 
صعكبة تمكيؿ المشاريع ك ، االقتصادية الصعبة التي يعيشيا المجتمع الغزمك سياسية الظركؼ ال

كندرة تكفر مكاد البناء البلزمة لتن يذ ، التنمكية باإل افة إلى الحصار الم ركض عمى قطاع غزة
 المشاريع التنمكية.
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، 2012لمعامين ) المعدَّةنية ول الزملمجدا وفقاً تحميل نسبة االنجاز لكل من المجاالت التنموية  (3
 (م2013

 المجاالت التنموية المتوسط الحسابي والترتيب لكل مجال من (9.5جدول )
 

 

 الترتيب المتوسط الحسابي المجال التنموي
 3 45.28% التنظيـ كالتخطيط

 7 32.06% الخدمات الثقافية كالريا ية
 2 55.67% البيئة كالصحة العامة

دار   6 37.25% ة الككارثاألمف كا 
 4 38.75% البناء المؤسساتي لمبمدية

 5 38.67% االقتصاد المحمي
 1 57.22% الخدمات كالبنية التحتية

 
تبيف أف أكثر المجاالت التنمكية التي تـ االنجاز فييا ىك مجاؿ الخدمات كالبنية ي (9.5مف جدكؿ )

كمف ثـ مجاؿ التنظيـ  55.67%عامة بنسبة كمف ثـ مجاؿ البيئة كالصحة ال 57.22%التحتية بنسبة 
كمف ثـ مجاؿ  38.75%كمف ثـ مجاؿ البناء المؤسساتي لمبمدية بنسبة  45.28%كالتخطيط بنسبة 

دارة الككارث بنسبة  38.67%االقتصاد المحمي بنسبة  كأخيرا مجاؿ  37.25%كمف ثـ مجاؿ األمف كا 
 .32.06%الخدمات الثقافية كالريا ية بنسبة 

القيـ لنسبة االنجاز لكؿ مف المجاالت التنمكية الكاردة حسب الخطة التنمكية لممدينة تدؿ عمى ك ىذه 
، بينما في أعبلىا ال تزيد %40تتعدل في معظـ المجاالت نسبة أف نسبة اإلنجاز متدنية حيث ال 

حسب  مكب%، كىذه القيـ تدؿ عمى أف تن يذ الخطة التنمكية لمدينة غزة ال تتـ بالشكؿ المط 57عف 
المشكبلت التي تعترض عمى أف ىناؾ العديد مف المعكقات ك  ، كىذا يدؿليا المعد ةالجداكؿ الزمنية 

 عممية تن يذ الخطة.
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 حسب آراء عينة الدراسة نسبة اإلنجاز لكل من المجاالت التنموية المختمفة( 6.5شكل )

 

جيـات المختمفـة المشـاركة فـي تقيـيم التعـاون والتنسـيق مـع المؤسسـات والتحميل فقـرات مجـال " (4
 "تنفيذ المشاريع التنموية

لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد كصػػػمت إلػػػي درجػػػة المكافقػػػة  Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 
 (.10.5النتائج مك حة في جدكؿ ) أـ ال. 3المتكسطة كىى 

تقييم التعاون مجال  لكل فقرة من فقرات (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (10.5جدول )
 اركة في تنفيذ المشاريع التنمويةوالتنسيق مع المؤسسات والجيات المختمفة المش

 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1 
تـ الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز لممشاريع التنمكية 

 (.2013-2012لتن يذ لمعامميف )المك كعة في خطة ا
3.08 61.60 0.70 0.245 5 

2 
ىناؾ شراكة حقيقية بيف المؤسسات الداعمة لممشاريع 

 كفقان كالبمدية، كيكجد تنسيؽ كمتابعة بينيما لتن يذ المشاريع 
 لمخطة .

3.50 70.00 4.37 *0.000 3 

3 

يكجد متابعة كتنسيؽ بيف الجيات المن ذة لممشاريع كشركات 
قاكالت مثبلن كبيف الدكائر المختم ة لمبمدية مف أجؿ تن يذ الم

المشاريع التنمكية كالكصكؿ إلى مؤشرات القياس المنشكدة 
 ليا. المعد ةالجداكؿ الزمنية  كفقان 

3.38 67.69 2.08 *0.024 4 
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 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

4 
مف  المعد ةذ الخطة التقييـ لتن ينة المتابعة ك التنسيؽ بيف لج
المن ذة ليا يحقؽ االنجازات  بيف الجياتقبؿ البمدية ك 

 لممشاريع التنمكية بشكؿ أف ؿ.
3.73 74.62 6.98 *0.000 2 

5 
الحصار الم ركض عمى غزة عمى التنسيؽ بيف الجيات  أث ر

 المختم ة المشاركة في تن يذ الخطة.
4.15 83.08 6.68 *0.000 1 

  0.000* 6.19 71.42 3.57 جميع فقرات المجال معاً  
0.05الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * المتكسط  . 

 
 ( يمكن استخالص ما يمي:10.5من جدول )

  أثر الحصار الم ركض عمى غزة عمى التنسيؽ بيف الجيات لم قرة الخامسة "المتكسط الحسابي
المتكسط الحسابي ( أم أف 5)الدرجة الكمية مف  4.15" يساكم المختم ة المشاركة في تن يذ الخطة

لذلؾ تعتبر 0.000 تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  6.68 قيمة االختبارك % 83.08النسبي 
0.05ىذه ال قرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف  3درجة المكافقة المتكسطة كىى ليذه ال قرة قد زاد عف 
 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه ال قرة.

  تـ الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز لممشاريع التنمكية المك كعة في لم قرة األكلى "المتكسط الحسابي
% 61.60أم أف المتكسط الحسابي النسبي  3.08" يساكم (2013-2012خطة التن يذ لمعاميف )

لذلؾ تعتبر ىذه ال قرة غير  0.245 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  0.70بار قيمة االختك 
0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه ال قرة 

ة بدرجة متكسطة كىذا يعني أف ىناؾ مكافق ،3درجة المكافقة المتكسطة كىى عف  ال يختمؼ جكىريان 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه ال قرة.

  كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم  3.57بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم
لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   6.19قيمة االختبار ك  71.42%

كالجيات المختم ة المشاركة في تن يذ المشاريع التنمكية" داؿ "تقييـ التعاكف كالتنسيؽ مع المؤسسات 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ ،

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف  3درجة المكافقة المتكسطة كىى يختمؼ جكىريان عف 
  لعينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.قبؿ أفراد ا
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في عممية  درجة الموافقة عمى فقرات مجال تقييم التعاون مع المؤسسات المختمفة المشاركة:( 7.5شكل )

 ويةمتنفيذ المشاريع التن
ر الحصار أث  %( كانت لم قرة الخامسة كىي )83)أفم أكبر نسبة مكافقةيتبيف مف الشكؿ السابؽ 

الجيات المشاركة في تن يذ الخطة(، بينما كاف لم قرة مى التنسيؽ بيف الم ركض عمى قطاع غزة ع
( أقؿ 2013-2012 ىي )تـ الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز لكؿ المشاريع التنمكية لمعاميفاألكلى ك 

مف ذلؾ قرات معان ىي مكافقة بدرجة كبيرة، ك %( بينما نسبة المكافقة عمى جميع ال 61نسبة مكافقة )
ىـ معكقات التنسيؽ بيف الجيات المختم ة المشاركة في تن يذ الخطة ىك الحصار أفم مف أ يتبيف

الذم أثمر بدكره  بشكؿ سمبي في الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز لكثير مف ، الم ركض عمى قطاع غزة
 في حيف أف ىناؾ تنسيؽ بيف الجيات المشاركة في التن يذ بصكرة جيدة. ، المشاريع

 
 "المعوقات التي واجيت تنفيذ الخطة متحميل فقرات مجال "أى  (5

لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد كصػػػمت إلػػػي درجػػػة المكافقػػػة  Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 
 (.11.5النتائج مك حة في جدكؿ ) أـ ال. 3المتكسطة كىى 
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قم الحصار في السنة األخيرة حيث تفا"لفقرة  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (11.5جدول )
 ذلك عمى تطبيق مشاريع الخطة؟" أثَّرعمى قطاع غزة، ونقص مواد البناء الالزمة لتنفيذ المشاريع، 

 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
فػػي السػػنة األخيػػرة حيػػث ت ػػاقـ الحصػػار عمػػى قطػػاع 

 أث رزمة لتن يذ المشاريع، غزة، كنقص مكاد البناء البل
 ذلؾ عمى تطبيؽ مشاريع الخطة؟

4.50 90.00 11.80 *0.000 

0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  . 
 
( أم أف المتكسػط 5)الدرجػة الكميػة مػف  4.50المتكسط الحسػابي يسػاكم ( أف 11.5تبيف مف جدكؿ )ي

 0.000تسػػاكم  (Sig).القيمػة االحتماليػة كأف  11.80 قيمػة االختبػارك % 90.00ي الحسػابي النسػب
0.05لػػػػذلؾ تعتبػػػػر ال قػػػػرة دالػػػػة إحصػػػػائيان عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة   ، ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف متكسػػػػط درجػػػػة

رة جدان مف كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبي 3درجة المكافقة المتكسطة كىى االستجابة قد زاد عف 
غػبلؽ المعػابرلحصا أف كىذا يدؿ عمى ،قبؿ أفراد العينة منػع ك  ،ار الخانؽ الم ركض عمى قطاع غػزة كا 

ذلػػؾ  أث ػػربالتػػالي ك  ،ذ العديػػد مػػف المشػػاريع التنمكيػػةدخػػكؿ مػػكاد البنػػاء إلػػى القطػػاع أدل إلػػى تعطيػػؿ تن يػػ
ليػا،  المعػد ةلمجػداكؿ الزمنيػة  كفقػان ب بشكؿ كبير عمػى تن يػذ الخطػة التنمكيػة لمدينػة غػزة بالشػكؿ المطمػك 

 المعكقات التي تكاجو تن يذ الخطة.أىـ  فيما يميك 

 أىم المعوقات التي تواجو تنفيذ الخطة التنموية لمدينة غزة 13.5
االستبياف الذم تـ تكزيعو أىـ المعكقات التي تعترض تن يذ  الخطة التنمكية لمدينة غزة حسب  يمي فيما
 ة:عينة الدراسعمى 

 الحصار الم ركض عمى قطاع غزة  كالظركؼ السياسية السائدة. (3
 تأخر دخكؿ الدعـ المالي لممشاريع التنمكية مف قبؿ الجيات المانحة. (4
 شركات طرؼ مف كااللتزاـ المصداقية عدـك المكاتب االستشاريةبعض  عؼ أداء كك اءة  (5

 .التن يذ أثناء المقاكالت
 لمشاريع.نقص مكاد البناء البلزمة لتن يذ ا (6
 .كالتدريب متطكيرل يحتاج غزة لبمدية ال ني الطاقـكنقص الكادر الكظي ي المتخصص  (7
  عؼ الحكافز المالية لمكادر الكظي ي المكمؼ بالمتابعة. (8
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  عؼ المني الخارجية كالداخمية المساىمة مع البمدية في انجاز المشاريع. (9
 ارت اع األسعار كال ركقات في العممة كتذبذب األسعار. (10
 عدـ اعتراؼ بعض الدكؿ المانحة بالسمطة المحمية القائمة في قطاع غزة. (11
 عدـ ك ع أكلكية التن يذ لمخطة المعتمدة. (12
 عدـ دفع المكاطنيف مستحقات البمدية مقابؿ الخدمات التي تكفرىا ليـ. (13
 مكاد بناء جديدة تحتاج لمدراسة.ك  ظيكر مستجدات (14
 يا لمبمدية لمتابعة التن يذ.عدـ إعطاء أىمية كبرل مف قبؿ اإلدارة العم (15
 عدـ تعاكف بعض المكاطنيف في تسييؿ تن يذ الخطة. (16

 المقابالت الشخصية 14.5

قامت الباحثة بإجراء مقاببلت شخصية مع خمسة شخصيات مف الككادر اإلدارية صانعة القرار المؤثرة 
تن يذ المشاريع التنمكية  في عممية تن يذ الخطة التنمكية االستراتيجية لمدينة غزة كفي اإلشراؼ عمى

 المقترحة  مف الخطة كتيدؼ ىذه المقاببلت إلى ما يمي:

 عف قرب عمى كاقع تطبيؽ الخطة التنمكية االستراتيجية لمدينة غزة مف خبلؿ مقابمة  كقكؼال
 صانعي القرار كاإلدارييف المسؤكليف عف تن يذ كمتابعة تن يذ الخطة.

 كجية نظرىـ كآرائيـ كتقييميـ لسير تن يذ الخطة  إعطاء ال رصة لصانعي القرار بإي اح
تتيي   (Open End Questionsالتنمكية عمى أرض الكاقع مف خبلؿ طرح أسئمة م تكحة )

 ليـ ذلؾ.
  إثراء الدراسة البحثية بإ افة آراء صانعي القرار ككجيات نظرىـ حكؿ تطبيؽ الخطة التنمكية

ت المشاركة كالمشرفة بيانات التي تستطمع آراء الجيااالستراتيجية لمدينة غزة، إ افة إلى االست
أسماء الشخصيات التي تـ مقابمتيا، كالمسمى الكظي ي لكؿ منيا  . كلبلطبلع عمىعمى التن يذ

 (.3ممحؽ ) أنظر

 تحميل نتائج المقابالت الشخصية 1.14.5
ع تطبيؽ الخطة مجمكعة مف األسئمة عمى الشخصيات التي تـ مقابمتيا، كذلؾ لتقييـ كاق تـ طرح

(، كلبلطبلع عمى األسئمة التي تـ طرحيا، أنظر 1022-1021التنمكية االستراتيجية لمدينة غزة )
                                                                                        (.4ممحؽ )
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 لية:تـ مف خبلؿ المحاكر التايكتحميؿ نتائج المقاببلت الشخصية س

 -تقييم دور رئيس البمدية، واالجراءات المتبعة لمبدء في تنفيذ الخطة التنموية لمدينة غزة:

ات ؽ جميع مف تـ مقابمتيـ عمى أف رئيس البمدية قد اتخذ إجراءات ىامة لمبدء في تن يذ الخطة التنمكية 
ة كتكميؼ كؿ إدارة ليا عبلقة كأىميا "إصدار قرارات تن يذية لئلدارات المختص ،االستراتيجية لبمدية غزة

بالمجاالت التنمكية المحددة  مف الخطة بمتابعة تن يذ المشاريع التنمكية التابعة ليا، كتقديـ تقارير 
دكرية لرئيس البمدية ترفع مف قبؿ قسـ الدراسات كاألبحاث كالتطكير المسؤكؿ عف إعداد تقارير عف 

 المشاركة في عممية التن يذ."سير المشاريع بالتعاكف مع الدكائر المختم ة 

 :2013-2012تقييم مدى تنفيذ المشاريع التنموية الواردة ضمن الخطة لمعامين -

يتكقؼ عمى قدرة البمدية عمى الحصكؿ  أف تن يذ المشاريعشخصيات التي تـ مقابمتيا لجميع ا تات ق
سير العمؿ في تن يذ   عمى التمكيؿ البلـز لممشاريع، كبحسب مدير عاـ دائرة الصحة كالبيئة فإف

المشاريع في دائرتو يسير بشكؿ جيد ألنيا مشاريع خدماتية تتعمؽ بنظافة البيئة كليا عبلقة مباشرة 
بحياة المكاطنيف، بينما ات قت بقية الشخصيات التي تـ مقابمتيا عمى أف ما تـ تن يذه مف المشاريع ال 

كأىميا صعكبة الحصكؿ عمى التمكيؿ  %، كىذا بسبب الكثير مف المعكقات50-30يتعدل نسبتو 
.  البلـز

 (2013-2012تقييم مدى حصول المشاريع التنموية عمى التمويل الالزم لتنفيذىا خالل العامين)-

ىناؾ العديد مف المشاريع تـ الحصكؿ عمى تمكيؿ ليا ثـ تـ سحب ات ؽ جميع مف تـ مقابمتيـ عمى أف 
كبحسب مدير عاـ االدارة العامة التغييرات السياسية،  ىذا التمكيؿ مف قبؿ الجيات المانحة نتيجة

كاف أف ؿ مف السنكات السابقة إال أنو نتيجة   2013 -2012ف التمكيؿ خبلؿ العاميف لمتنظيـ فإ
أف التمكيؿ المشركط مف قبؿ  لؾ سمبان عمى عممية التن يذ، كماأث ر ذ 2013تشديد الحصار منذ العاـ 
كاف عمى عممية التن يذ حيث أنو نتيجة الظركؼ المتقمبة  تأثير سمبي كاف لوبعض الجيات المانحة 

 ىناؾ مشاريع ليا أكلكية تن يذ عف غيرىا إال أف التمكيؿ المشركط يحكؿ دكف تن يذىا. 
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 مدى متابعة الجيات المسئولة في بمدية غزة لسير تنفيذ الخطة التنموية لممدينة:تقييم   -

 جيات المسؤكلة في البمدية لسير تن يذ الخطة عمى أرض الكاقع كعف تقييميـ لمدل متابعة ال
ات قت جميع الشخصيات عمى أف كؿ إدارة تقكـ بمتابعة سير مشاريعيا التن يذية كيتـ رفع 
تقارير لقسـ الدراسات كاألبحاث كالتطكير الذم يشرؼ بدكره عمى متابعة تن يذ الخطة كمف ثـ 

التن يذ باإل افة إلى إدارة الرقابة العامة في البمدية التي تقـك  رفع تقارير لرئاسة البمدية لمتابعة
 بمتابعة المكاطنيف كتقيس مدل ر اىـ عف المشاريع المن ذة كمتابعة ذلؾ مع رئاسة البمدية.

  كعف دكر رئاسة البمدية كالمجمس البمدم في متابعة تن يذ الخطة التنمكية االستراتيجية لمدينة
ف رئيس البمدية يتابع تطكرات تن يذ الخطة الدارة العامة لمتنظيـ،  فإكبحسب مدير عاـ اغزة 

المجمس البمدم يقـك بإقرار المشاريع التي  كما أفمع المجنة التطكيرية التابعة لممجمس البمدم، 
مقدار ال ائدة التي تعكد عمى الجميكر تـ اقتراحيا حسب األكلكيات، كأىـ ىذه األكلكيات ىك "

لممتابعة ىك  ي"، بينما أك حت باقي الشخصيات أف الدكر الرئيسلمشاريعمف انجاز ىذه ا
لرئيس البمدية كمدراء اإلدارات المختم ة، كأف المكا يع الشائكة كالمعقدة يتـ رفعيا لمناقشتيا 

 مف قبؿ المجمس البمدم
 تقييم دور المشاركة المجتمعية في مرحمة تنفيذ الخطة التنموية لمدينة غزة: -

مف تـ مقابمتيـ أف دكر المشاركة المجتمعية في مرحمة التن يذ محدكد، كال يتجاكز ما نسبتو  ات ؽ جميع
%، كأف المشاركة المجتمعية في عممية التن يذ تقتصر عمى لجاف األحياء التي تتكاصؿ مع البمدية 20

 لرفع شكاكل المكاطنيف عف المشاريع المن ذة.

مكانية التعديل في بنودىا بحسب المتغيرات  تقييم مدى مرونة الخطة التنموية لمدينة - غزة، وا 
 الخارجية: 

جميع الشخصيات أف البمدية تقكـ بتعديؿ الخطة التنمكية بناء عمى الحاالت الطارئة كالظركؼ  كدتأ
حيث بادر رئيس البمدية  2014 /المتغيرة كخاصة بعد الحرب األخيرة عمى قطاع غزة في يكليك

حسب األكلكيات كظركؼ ما  2015لمختم ة إلعادة جدكلة مشاريعيا لمعاـ بإعطاء قرارات لئلدارات ا
 بعد الحرب.
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 :بحسب المقابالت الشخصية 2013-2012تقييم إنجازات الخطة التنموية خالل العامين  -
ال  2013-2012ات قت جميع الشخصيات أف اإلنجازات في تن يذ المشاريع خبلؿ العاميف السابقيف 

د مف المجاالت التنمكية المختم ة، كأنيا تسير بخطىن بطيئة في تحقيؽ % في العدي50تتعدل ما نسبتو 
 التي ترنك إلييا. التنمية المنشكدة

التي أشار ليا من تم لتنفيذ الخطة التنموية االستراتيجية  لمدينة غزة و أىم المعوقات  -
 :مقابمتيم من شخصيات

:في النقاط التالية يمكف حصر أىـ المعكقات التي تكاجو تن يذ الخطة  

  الحصار الخانؽ الم ركض عمى قطاع غزة عدـ تكفر مكاد البناء البلزمة لممشاريع كالحركب
 المتكررة التي تدمر البنية التحتية بشكؿ كامؿ.

  الظركؼ االقتصادية السيئة لسكاف القطاع بشكؿ عاـ كمدينة غزة بشكؿ خاص كىذا يقمؿ مف
 يؤدم بدكره لتقميؿ مكارد البمدية المالية.تسديدىـ لمستحقات البمدية الذم 

 . التمكيؿ المشركط بإنجاز مشاريع معينة يحكؿ دكف تن يذ مشاريع أخرل أكثر أكلكية 
 صعكبة الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز لممشاريع نتيجة المتغيرات السياسية المتقمبة في المنطقة. 
  كجكد عجز كبير فيياك نقص الككادر ال نية داخؿ البمدية. 

 الخالصة 15.5
، فإف خبلصة (2015-2012غزة )مف خبلؿ ما سبؽ مف تحميؿ لكاقع تطبيؽ الخطة التنمكية لمدينة 

 :ىذا ال صؿ ىي كالتالي
 تطبيؽ مشاريع الخطة التنمكية لمدينة غزة يسير بخطى بطيئة في تحقيؽ التنمية المنشكدة. (1
حمة تن يذ الخطة كأف ىناؾ حاجة محدكد في مر  دكر المشاركة المجتمعية أفىناؾ ات اؽ عمى  (2

 بشكؿ كبير في مراحؿ التن يذ. لتعزيز ىذا المبدأ
 ىناؾ تنسيؽ بشكؿ جيد بيف الجيات المشاركة في تن يذ الخطة. (3
، كالتمكيؿ المشركط يحكؿ دكف تن يذ تمكيؿ البلـز لمعديد مف المشاريعصعكبة الحصكؿ عمى ال (4

 المشاريع ذات األكلكية.
الحصار الم ركض  لخطة بالشكؿ المطمكب مف أبرزىااتن يذ ة معكقات لعمميىناؾ العديد مف ال (5

 إلنجاز المشاريع  البلزمة البناءكمنع دخكؿ مكاد  سنكات 8 عمى قطاع غزة منذ أكثر مف
التي أدت إلى تدمير الحتبلؿ االسرائيمي عمى قطاع غزة ك المتكررة التي يشنيا اكالحركب الظالمة ك 

غزة بشكؿ عاـ كمدينة غزة بشكؿ خاص كالتقمبات السياسية في المنطقة  نية التحتية لقطاعالب
  عؼ المتابعة لعممية التن يذ.ك 
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 دراسة واقع تطبيق الخطط التنموية االستراتيجية لممدن الفمسطينية
مدينة غزة –حالة دراسية   
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 مقدمة 1.6
، كالخطة دراسة الكاقع الحالي لمدينة غزة مف خبلؿ ما تـ دراستو في ال صكؿ السابقة ليذا البحث مف

 أرض الكاقعلتنمية كتطكير المدينة كدراسة كاقع تطبيؽ ىذه الخطة عمى  المعد ة االستراتيجيةالتنمكية 
مخص ما تـ التكصؿ إليو في ىذه الدراسة، باإل افة إلى التي تمف النتائج ـ التكصؿ إلى مجمكعة ت

 .مجمكعة مف المقترحات لتحسيف األداء في المرحمة المقبمة، كسيتـ عرض أىـ ىذه النتائج 
 النتائج 2.6

مف خبلؿ تحميؿ كاقع تن يذ الخطة التنمكية لمدينة غزة عمى أرض الكاقع، ك مف خبلؿ الدراسات 
لباحثة، كاالستبيانات، كالمقاببلت الشخصية مع صانعي القرار، كالمشاركيف الميدانية التي قامت بيا ا

في إعداد كتن يذ الخطة التنمكية لممدينة، فإف ىذه الدراسة تكصمت إلى مجمكعة مف النتائج سيتـ 
 عر يا فيما يمي:

 النتائج الخاصة بالوضع القائم لمدينة غزة  1.2.6
  بالنسبة لقطاع غزة حيث يرتكز فييا الكزارات كالمؤسسات  ان ىام خدماتيان  تعتبر مدينة غزة مركزان

ؼ آلالا إلييا يكميان  يردالحككمية كالجامعات كالمراكز الخدماتية التي تخدـ قطاع غزة بأكممو حيث 
 .لمعمؿ أك لمدراسةإما  مف باقي مناطؽ قطاع غزة

 نتيجة االنقساـ  ف جميع مدف قطاع غزة مف ظركؼ سياسية صعبة أنيا شأتعاني مدينة غزة ش
ية عمى النكاحي االقتصاد ذلؾ سمبان  أث رالداخمي كالحصار الخانؽ الم ركض عمى القطاع مما 

 في المجتمع الغزم.  أدل ذلؾ إلى زيادة نسبة البطالة، كما كخاصة قطاعي الزراعة كالصناعة
 زمات البناء سنكات كمنع دخكؿ مكاد كمستم 8الحصاد الم ركض عمى قطاع غزة ألكثر مف  أث ر

 عمى قطاع البناء كالتعمير داخؿ مدينة غزة .
  خبلؿ الخمس سنكات  مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيميمتتالية تعر ت مدينة غزة لثبلث حركب

كالتي استمرت لمدة شيريف كأدت إلى الق اء  ـ2014يكليك األخيرة كخاصة الحرب األخيرة في 
مع تدمير  ،مف سكاف المدينة مف منازليـ آلالؼا ى تيجيرإل بالكامؿ كلممدينة  عمى البنية التحتية 

أدل إلى سكء مما باإل افة إلى إغبلؽ المعابر التجارية  مف المباني الحككمية كاالقتصاديةؼ الاآل
 .منية لمقطاع بالكامؿاألك اع االقتصادية في المدينة كسكء األك اع األ

 كأىمية المشاركة المجتمعية  ،تنمكم االستراتيجيقمة الكعي عمى المستكل الشعبي بأىمية التخطيط ال
 كدكرىا في إنجاح كتحقيؽ التنمية المنشكدة لممجتمع بأكممو .

 اـ تتمتع بمدية غزة بييكمية تنظيمية كبناء مؤسساتي مكتمؿ حيث أنيا ت ـ العديد مف الدكائر كاألقس
، اج إلى تطكير الكادر الكظي يتحت إال أنيا التي تقدـ الخدمات المجتمعية كخدمات البنية التحتية
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كالدعـ الخارجي حيث أف المني كالمساعدات الخارجية  أي ا تعاني مف قمة الدعـ الحككميكما أنيا 
 بالتغيرات السياسية السائدة في المنطقة. قكيان  مرتبطة ارتباطان 

 النتائج الخاصة بإعداد الخطة االستراتيجية التنموية لمدينة غزة 2.2.6
 عداد خطط تنمكية  يعتبر منيج لممدف كالبمدات ال مسطينية  استراتيجيةالتخطيط االستراتيجي كا 

عتبر إعداد الخطة التنمكية لمدينة غزة مف أكائؿ يمنيجان حديثان في الييئات المحمية ال مسطينية ك 
 تجارب التخطيط التنمكم لبمديات قطاع غزة .

  المشاركة المجتمعية حيث كاف ألصحاب العبلقة لمبدأ  كفقان تـ إعداد الخطة التنمكية لمدينة غزة
كممثمي المجتمع المدني كالمحمي كالمؤسسات المحمية كالخاصة دكر ىاـ في جميع مراحؿ إعداد 

 الخطة .
 ك ي تحميؿ الك ع الحالي لممدينةقامت الخطة التنمكية بإعداد تقرير تشخيصي لمدينة غزة ي 

  رصلمبمدية مف خبلؿ دراسة ال يتحميؿ البناء المؤسساتكتحديد الق ايا المجتمعية ذات األكلكية ك 
 كالتحديات كنقاط القكة كال عؼ .

 مجاالت عدة  أىـ الق ايا كاألكلكيات التي اشتممت عمييا الخطة التنمكية لممدينة تـ حصرىا في
لعامة، ىي: التخطيط كالتنظيـ، الخدمات كالبنية التحتية، الثقافة كالريا ة، البيئة كالصحة اتنمكية 

 .االقتصاد المحمي، كاألمف كالككارث
  لما كرد في الدليؿ اإلرشادم  كفقان لمدينة غزة  االستراتيجيةتـ االلتزاـ بمراحؿ إعداد الخطة التنمكية

( الذم تـ اعتماده مف قبؿ كزارة الحكـ المحمي SDIPلمخطط التنمكية لممدف كالبمديات ال مسطينية )
 . ةال مسطيني

  مف األىداؼ التنمكية التي تـ ترجمتيا إلى مشاريع تنمكية كالتي مف خبلؿ تـ ك ع مجمكعة
، كبالتالي الرؤية المستقبمية قيؽ التنمية المنشكدة لمدينة غزةرض الكاقع يمكف تحأتن يذىا عمى 

 المقترحة لمدينة غزة.

 النتائج الخاصة بتقييم واقع تطبيق الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة غزة 3.2.6
مدى االلتزام بدليل اإلجراءات في مرحمة و  يات متابعة تنفيذ الخطة التنمويةأواًل: نتائج خاصة بآل

 التنفيذ:
 زة حسب ما ىناؾ إجراءات اتخذت مف قبؿ رئيس البمدية لمبدء في تطبيؽ الخطة التنمكية لمدينة غ

التنمكية ، ك متابعة  المختم ة بتن يذ مشاريعيا اإلداراتأىميا تكميؼ  كرد في الخطة التنمكية
 عممية التن يذ.

 ف الحاجة إليو أك  ،يقتصر العمؿ بدليؿ اإلجراءات عمى مراحؿ إعداد الخطة التنمكية لمدينة غزة
  .في مرحمة التن يذ قميمة حسب أراء عينة الدراسة
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  ات لمؤشرات القياس المنشكدة لكؿ سنة مف سنك  كفقان يـ سنكية لتن يذ الخطة يتقك تتـ ىناؾ متابعة
 الخطة .

  في مراحؿ تن يذ الخطة يتـ االلتزاـ بما كرد في دليؿ اإلجراءات الخاص بالخطط التنمكية لممدف
 كالبمدات ال مسطينية .

 إذا لـز األمر عند حدكث أم طارئ تقـك البمدية بتعديؿ الخطة. 
لتزاـ كا ي مف قبؿ البمدية لتن يذ بنكد الخطة مع اة أف ىناؾ متابع خمصت الدراسة إلىمما سبؽ 

 .نمكية لممدف كالبمدات ال مسطينيةبدليؿ إجراءات إعداد الخطط الت
 ثانيًا نتائج متعمقة بتقييم دور المشاركة المجتمعية في مرحمة التنفيذ:

 غيابيا يكثر سمبان  فم أف المشاركة المجتمعية ليا دكر ىاـ في مرحمة تن يذ الخطة ك أىناؾ إجماع ب 
 عمى النتائج المرجكة .

 ؾ دكر  ئيؿ لممشاركة المجتمعية في مرحمة تن يذ الخطة التنمكية لمدينة غزة .ىنا 
 .ليس ىناؾ دكر كا ي مف قبؿ البمدية لتعزيز دكر المشاركة المجتمعية في مراحؿ التن يذ 

 (:2012،2013بتقييم نسبة االنجازات ألول عامين من الخطة )ثالثَا: نتائج خاصة 
 (.2012،2013لتنمكية الكاردة في الخطة لمعامميف )لـ يتـ تن يذ جميع المشاريع ا 
 كية خبلؿ العاميف السابقيف لـ يتـ تحقيؽ التنمية المنشكدة بالدرجة المطمكبة في المجاالت التنم

، خدمات الثقافية كالريا ية، كالالمختم ة ) التخطيط كالتنظيـ، االقتصاد، كالخدمات كالبنية التحتية
نما تـ انجاز بعض   المشاريع التنمكية ليذه المجاالت .... ( كا 

 ( تسير بخطى بطيئة كنسبة االنجاز 2012،2013عممية تن يذ المشاريع التنمكية خبلؿ العاميف )
 .%50عديد مف المجاالت ال تزيد عف في ال

  لمعامميف  المعد ةلمجداكؿ الزمنية  كفقان تقييـ نسبة االنجاز لكؿ مف المجاالت التنمكية
 يمي: ( كما2012،2013)

%، يميو 54مجاؿ الخدمات كالبنية التحتية ىك أكثر المجاالت تن يذان لمشاريعو التنمكية بنسبة يعد 
قسـ التنظيـ كالتخطيط فنسبة إنجازه %، يميو 52مجاؿ الخدمات الثقافية كالريا ية بنسبة 

صاد %، ثـ قسـ االقت45.5ثـ قسـ البيئة كالصحة العامة بنسبة  %،49لمشاريعو التنمكية 
%، أما أقؿ المجاالت إنجازا لمشاريعو التنمكية حسب الخطة التنمكية المقترحة 41المحمي بنسبة 

دارة الككارث بنسبة   %.8لمدينة غزة ىك مجاؿ األمف كا 
ركة في تنفيذ تقييم التعاون والتنسيق مع المؤسسات والجيات المختمفة المشارابعًا: نتائج خاصة ب
 المشاريع التنموية:

 غبلؽ المعابر بشكؿ كبير عمى التنسيؽ بيف ا أث ر لجيات الحصار الم ركض عمى قطاع غزة كا 
 .المشاركة في عممية التن يذ
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 ذلؾ عمى الحصكؿ عمى  أث ركالظركؼ السياسية السيئة  نتيجة الحصار كمنع دخكؿ مكاد البناء
 .مكيةلمانحة لتن يذ المشاريع التنالتمكيؿ البلـز لجميع المشاريع مف الجيات ا

 تن يذ لمخطة التنمكية بصكرة يكجد تنسيؽ بيف البمدية كبيف الجيات المن ذة كالمشاركة في عممية ال
 .جيدة
 ممين السابقينأىم المعوقات التي واجيت تنفيذ الخطة التنموية لمدينة غزة في العا 4.2.6

(2012-2013:) 
 .الحصار الم ركض عمى قطاع غزة  كالظركؼ السياسية السائدة 
 خر دخكؿ الدعـ المالي لممشاريع التنمكية مف قبؿ الجيات المانحة.تأ 
 .عؼ أداء كخبرات كك اءة شركات المقاكالت كبعض المكاتب االستشارية  
 .نقص مكاد البناء البلزمة لتن يذ المشاريع 
 .نقص الكادر الكظي ي المتخصص بشكؿ عاـ 
 .عؼ الحكافز المالية لمكادر الكظي ي المكمؼ بالمتابعة  
 .عؼ المني الخارجية كالداخمية المساىمة مع البمدية في انجاز المشاريع  
 .ارت اع األسعار كال ركقات في العممة كتذبذب األسعار 
 .عدـ اعتراؼ بعض الدكؿ المانحة بالسمطة المحمية القائمة في قطاع غزة 
 .عدـ ك ع أكلكية التن يذ لمخطة المعتمدة 
 تطكير أدائو.الطاقـ ال ني لبمدية غزة يحتاج ل 
 .عدـ إعطاء أىمية كبرل مف قبؿ اإلدارة العميا لمبمدية لمتابعة التن يذ 
 .عدـ المصداقية كااللتزاـ مف طرؼ شركات المقاكالت أثناء التن يذ 

 التوصيات 3.6

 الدراسة:ىذه التي خُمصت إلييا فيما يمي أىـ التكصيات 

 ات الفمسطينية وخاصة بمدية غزةالبمديتعزيز دور ىم التوصيات والمقترحات لتحسين و أ 1.3.6

 عداد الخطط التنمكية ت كصى ىذه الدراسة بتعزيز مبدأ التخطيط التنمكم االستراتيجي كا 
البمدات ك  كتطكيرىا لتحقيؽ التنمية الشاممة في جميع المجاالت التنمكية لممدف االستراتيجية
 .ال مسطينية

 االسػػتراتيجيةفػػي إعػػداد كتطبيػػؽ الخطػػط التنمكيػػة كدعيمػػا  دكر البمػػديات كالييئػػات المحميػػة تعزيػػز 
 الخاصة بيا. 
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 فيػي أبىذه الدراسة كصي ت ، عطائيػا الػدعـ المػادم الػبلـز ف يتـ ك ػع بمديػة غػزة بثقميػا الحقيقػي كا 
مػف بػاقي قطػاع  سكاف قطاع غزة إ افة إلى ما يتردد عمػى مدينػة غػزة يكميػان مف  ةتخدـ نسبة كبير 

لعػػبلج .. كغيرىػػا، كىػػذا يجعميػػا بحاجػػة إلػػى دعػػـ أكبػػر مػػف قبػػؿ كزارة غػػزة لمعمػػؿ أك الدراسػػة أك ا
 الحكـ المحمي كالجيات الممكلة لتطكير بنيتيا التحتية لتؤدم كاجبيا بشكؿ أف ؿ.

  تكصػػي الدراسػػة بحػػث المؤسسػػات المحميػػة كالجيػػات الممكلػػة كالبػػاحثيف لبلىتمػػاـ بػػالخطط التنمكيػػة
 رد كتحقيؽ مبادئ التنمية الشاممة.كدعميا خاصة فيما يتعمؽ بتنمية المكا

 ؿ تقكية دكر البمدية في العمؿ عمى تعزيز م يكـ الحكـ الرشيد في مدينة غزة كذلؾ مف خبل
كتنمية القدرات البشرية كالمادية لمككادر العاممة بيا حتى تمكنيا مف تقديـ الخدمات  المدينة

 المجتمعية كالتنمكية بشكؿ أف ؿ.
 إلى تعريؼ العامة بدكر البمدية كما التي تيدؼ ك  كعكية ألفراد المجتمع ركرة دعـ المشاريع الت

كما لتطبيقيا مف  كبأىمية الخطة التنمكية لممدينة ، تقدمو مف خدمات لتنمية كتطكير المجتمع
 دكر ىاـ في تحقيؽ التنمية الشاممة في جميع المجاالت.

  امميف بالبمدية مف خبلؿ الندكات عالمكظ يف اللككادر البشرية ك ىذه الدراسة بتطكير اتكصي
 تخصيص فريؽك  ، ية التخطيط التنمكم االستراتيجيتكعيتيـ بأىمكالمؤتمرات ككرشات العمؿ ك 

 تقييـ  تطبيؽ الخطط التنمكية لممدينة.عمؿ ي ـ مختصيف بمتابعة تن يذ ك 
 عالمية فذلؾ ك ة كتعاكف مع بمديات لمدف عربية  ركرة أف تدعـ البمدية باتجاه عمؿ ات اقيات تكأم

ة مف تجارب تمؾ المدف يعزز االست ادمدية غزة سكاء ماديان أك تقنيان ك يساىـ في المشاركة في دعـ ب
  تطكير الخطط التنمكية المستقبمية لمدينة غزة بشكؿ أف ؿ.في تنمية ك 

 ئيا.زيادة التكاصؿ المجتمعي كتعزيز ثقة المكاطنيف مما يزيد مف دخؿ البمدية كبالتالي تحسيف أدا 
  تطكير الخدمات اإللكتركنية في البمدية كمكاكبة األجيزة التكنكلكجية الحديثة في العمؿ لزيادة

 ك اءة األداء كتكفير الكقت كالجيد.
 

 بتطبيق أفضل لمخطة التنموية لمدينة غزة في المرحمة المقبمة خاصةتوصيات  2.3.6
 لممدف  االستراتيجية يذ الخطط التنمكية تعزيز دكر المشاركة المجتمعية في جميع مراحؿ إعداد كتن

لمتكعية المجتمعية كتطمعات المجتمع كتنظيـ برامج  ، لما لو مف دكر ىاـ في تحقيؽ احتياجات
 .في ىذا المجاؿ

  ركرة أف تتجو بمدية غزة إلى تن يذ المشاريع االستثمارية التي مف خبلليا يتـ الحصكؿ عمى 
المشاريع التنمكية خاصة في ظؿ الحصار كصعكبة الحصكؿ األمكاؿ البلزمة لتمكيؿ العديد مف 

 .عمى التمكيؿ لمشاريع الخطة مف الجيات المانحة
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  تكصي الدراسة أف يكلي القطاع الخاص أىمية لمشاريع التنمية االقتصادية كالمجتمعية حيث أف
 النتائج تك ي تراجع القطاع الخاص في المشاركة في دعـ مثؿ ىذه المشاريع. 

 بأف تشتمؿ الخطة التنمكية لمدينة غزة عمى مشاريع تدعـ تطكير القطاع الزراعي لدراسة اكصي ت
 خاصة في ظؿ الحصار خطيران  كتدىكران  كالصناعي خاصة كأف ىذه القطاعات تعاني تراجعان 

 .كالحركب المتتالية عمى قطاع غزة
  تن يذىا في طرؽ عقد دكرات تدريبية متخصصة ل ريؽ إعداد الخطة، ك الجيات المشرفة عمى

 .، كتحسيف أداء الخطة، كتقييـذمتابعة تن ي
  مؤىمة متخصصة في عمؿ دراسات جدكل، كمقترحات مشاريع، ك التكاصؿ مع إنشاء دائرة

الجيات المانحة لتسييؿ الحصكؿ عمى تمكيؿ لممشاريع المقترحة  مف الخطة التنمكية لمدينة 
  غزة.

 ات المعنية مف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه  ركرة االست ادة مف قبؿ البمدية كالجي
كالكقكؼ عمى  أرض الكاقع الدراسة حكؿ تقييـ مدل نجاح تطبيؽ الخطة التنمكية لمدينة غزة عمى 

أىـ األسباب كالمعكقات لتن يذىا كمحاكلة معالجتيا ل ماف تطبيؽ الخطة التنمكية بشكؿ أف ؿ 
 .عية المنشكدةحقيؽ التنمية المجتمبما يتبلءـ مع ت

 أف نة غزة كجعميا أكثر مركنة خاصة ك  ركرة التحديث كالتعديؿ المستمر لمخطة التنمكية لمدي
فراد أكلكية لمشاريع تطكير البنية التحتية كتحسيف  ، سياسية صعبة كمتقمبة تعيش ظركفان  المدينة كا 

ألخيرة عمى قطاع غزة شبكات المياه كالكيرباء كالطرؽ التي تـ تدميرىا بشكؿ كبير في الحرب ا
 (.7/2014في )

 بأف تساىـ بمدية غزة كييئة محمية ىامة لممدينة في المشاركة في إعداد مقترحات الدراسة كصى ت
مشاريع إلعادة إعمار مدينة غزة كخاصة بعد تدمير مناطؽ سكنية بشكؿ كمي في العدكاف األخير 

 .طاععمى الق
 لممدينة عمى سمـ أكلكيات البمديةاالستراتيجية كية الدراسة بأف يك ع تن يذ الخطة التنم يتكص ،

كأف تككف عممية المتابعة كالتقييـ لمدل نجاح الخطة تتـ بشكؿ أف ؿ مف قبؿ المسئكليف كالجيات 
 ، كأع اء المجمس البمدم.البمدية المعنية كخاصة رئيس

 صكؿ لتسييؿ الح  ركرة تعزيز دكر الشراكة كالعبلقات الخارجية مع الجيات الدكلية الداعمة
 .عمى تمكيؿ لممشاريع التنمكية
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السادس الفصل  
 النتائج والتوصيات

 الخالصة 4.6
تـ لمدينة غزة االستراتيجية الخاص بدراسة كاقع تطبيؽ الخطة التنمكية  لبحثاا في ختاـ ىذ

سير بشكؿ بطيء جدان يعرض أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كأىميا أف تن يذ مشاريع الخطة 
، كمدينة غزة بشكؿ خاص، عاـتي يتعرض ليا قطاع غزة بشكؿ نتيجة العديد مف المعكقات ال

عمى ذلؾ تـ اقتراح مجمكعة مف التكصيات التي يمكف مف خبلليا تعزيز دكر بمدية غزة،  كبناء
كتحسيف أداء الخطة في المرحمة المقبمة في محاكلة جادة مف خبلؿ ىذه الدراسة لممساىمة في 

مف قبؿ زة بشكؿ أف ؿ، كاالست ادة مف ىذه النتائج تعزيز تطبيؽ الخطة التنمكية لمدينة غ
 عند إعداد خطط تنمكية مستقبمية لمدينة غزة، كغيرىا مف المدف ال مسطينية.الجيات المعنية 
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 نموذج استبيان الدراسة (2ممحق رقم )
 زةـغ –ة ــة اإلسالميـاجلامع

 اـليـات العــــادة الدراسـعم

 قسم العمارة -كلية اهلندسة 

تٖذف ٕزٓ اىذساست إىٚ تقٌٞٞ ٍذٙ تطبٞق اىخطت اىتَْ٘ٝت ىَذْٝت غضة  نبذه حول موضوع الذراست:

( حٞث تسؼٚ ٕزٓ اىخطت ىتَْٞت 2115 -2112ٍِ قبو بيذٝت غضة ٗاىَْ٘ٛ تْفٞزٕب فٜ اىفتشة بِٞ ) اىَؼذَّةٗ

ٞق ٍببدئ اىتَْٞت اىَستذاٍت ٗاىَشبسمت اىَدتَؼٞت ٗرىل ٍِ خاله قاقتصبدٝبً ٗثقبفٞبً ٗحضبسٝبً ٗتحاىَذْٝت 

ٍدَ٘ػت ٍِ األٕذاف اىتَْ٘ٝت اىتٜ تتحقق ٍِ خاله تْفٞز ػذد ٍِ اىَشبسٝغ اىتَْ٘ٝت فٜ ػذة ٍدبالث 

اىَحيٜ، اىتخطٞظ  االقتصبدٕٜ )اىخذٍبث اىبيذٝت ٗاىبْٞت اىتحتٞت، اىبٞئت ٗاىصحت اىؼبٍت، 

بذء تْفٞز اىخطت تسؼٚ اىببحثت ٍِ  خاله ٕزا  ػيٚ ٗاُٟ ٗبؼذ ٍشٗس ػبٍِٞٗاىتْظٌٞ.....ٗغٞشٕب( 

ذساست ٍذٙ ستبٞبُ اىَ٘خٔ ىشسسبء اىذٗارش ٗأقسبٍٖب اىَشبسمت فٜ تْفٞز اىخطت اىتَْ٘ٝت ىَذْٝت غضة ىاال

و ظتطبٞق اىخطت ػيٚ أسض اى٘اقغ ٗإٌٔ اىَؼ٘قبث اىتٜ ت٘اخٔ تْفٞز اىَشبسٝغ اىتَْ٘ٝت خبصت فٜ 

س اىَتفبقٌ ػيٚ اىقطبع ّٗقص ٍ٘اد اىبْبء ٗاىظشٗف اىسٞبسٞت اىسبرذة، تَٖٞذاً ىيت٘صو إىٚ بؼط اىحصب

، خطت اىتَْ٘ٝت فٜ اىَشحيت اىقبدٍتاىت٘صٞبث ٗاىَقتشحبث اىتٜ ٍِ شأّٖب أُ تسٌٖ فٜ  تطبٞق أفضو ىي

 ىْٖذست اىَؼَبسٝت ىيحص٘ه ػيٚ دسخت اىَبخستٞش فٜ ا بإػذاد بحث دساسٜ تقً٘ اىببحثتٍِٗ ٕزا اىَْطيق 

 :بؼْ٘اُ

 دراست واقع تطبيق الخطط التنمويت االستزاتيجيت للمذن الفلسطينيت

 مذينت غزة –حالت دراسيت 

 إشزاف

 عمز عصفور فزيذ القيق                        د.م. .م.أ.د

 اىؼيَٜ ىبحثا ألغشاض ٕٜ فٞٔ اى٘اسدة بأُ اىَؼيٍ٘بث ، ػيَبً ٍِ أخو رىل تٌ إػذاد االستبٞبُ اىَشفق

ٕزا  تؼبئت اىَببسك فٜ  ٍِ خٖذمٌ بدضء ٗاىتقذٝش ىيَسبَٕت اىشنش أتقذً ىحضشتنٌ بدضٝوٗمَب   فقظ،

اىتَْ٘ٝت  تيخطىتطبٞق أفضو ىّتبرح ٕزا اىبحث إىٚ  تصو بْبآٍيِٞ ٍِ هللا ػض ٗخو أُ  االستبٞبُ

 .ةىَذْٝت غضاالستشاتٞدٞت 

،،،وجزاكم اهلل خريا   

 حمود الزىار. ريم مم: ة الباحث
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 البند م
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

 التن يذ.
عممية التقييـ ل مف قبؿ البمدية متبعة  خطة ىناؾ  .9

 .كالمتابعة لتن يذ الخطة التنمكية لممدينة
     

 المحور الثانً: 

 نظفْذ.حقْْى نذًر ادلشاركت اجملخًعْت يف يزحهت انخ

 البند م
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

لممشاركة المجتمعية في عممية  فع اؿىناؾ دكر   .1
التنمكية لمدينة  تن يذ المشاريع التنمكية لمخطة

 غزة.

     

يتـ عقد لقاءات سنكية مع ممثميف عف المجتمع   .2
أطيافو المختم ة لتقييـ مدل ر ا المدني ب

 .المكاطنيف عمى تن يذ الخطة

     

يقتصر دكر المشاركة المجتمعية فقط عمى    .3
 مراحؿ  إعداد الخطة.

     

المشاركة المجتمعية ليا دكر ىاـ في مراحؿ   .4
تن يذ الخطة، كغيابيا يؤثر سمبان عمى النتائج 

 .لمخطة المرجك ة

     

دكر  لتعزيزف قبؿ البمدية ىناؾ أنشطة متبعة م  .5
، تن يذ الخطةمراحؿ لمشاركة المجتمعية في ا

 .كت عيؿ دكرىا
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 المحور الثالث:

 حقْْى َسبت االجناساث ألًل عايني يٍ اخلطت انخنًٌّت. 

 البند م
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

المشاريع الكاردة في الخطة التنمكية جميع ـ تن يذ ت  .1
لمجدكؿ الزمني  كفقان لمدينة غزة عمى أرض الكاقع 

كحتى  2012عد لمعامميف السابقيف منذ العاـ المُ 
 .فاآل

     

تن يذ الخطة عمى أرض  عمىعاميف مركر بعد   .2
الكاقع، تـ تحقيؽ مؤشرات القياس المنشكدة 

دة  مف بنكد الخطة لممشاريع التنمكية، كالكار 
 .التنمكية لممدينة

     

مقارنتيا بالقيـ ك  يتـ حساب مؤشرات القياس الحالية  .3
المنشكدة بعد عاميف مف الخطة لحساب نسبة 

 االنجازات لكؿ مف المشاريع التنمكية.

     

بعد مركر عاميف، يسير تن يذ الخطة بالشكؿ   .4
اـ المطمكب إلنجاز الخطة مكتممة بحمكؿ نياية الع

2015 . 

     

خبلؿ العاميف السابقيف تـ تحقيؽ التنمية المنشكدة   .5
)التخطيط  لمخطة في المجاالت المختم ة كفقان 

 كالبنية التحتية ( الخدماتاالقتصادك كالتنظيـ 
 .كغيرىا كالريا ية  كالخدمات الثقافية

     



_______________________________________________________________________________________ 
 

134 

 

 المالحق

 البند م
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

 التالية:نجاز  لكؿ مف المجاالت التنمكية (  ع نسبة اإل2013،2012لمعاميف ) المعد ةلمجداكؿ الزمنية  كفقان   .6
 ....%(......) التنظيـ كالتخطيط

 ....%(......) كالريا ية الثقافية الخدمات  
 ....%(......) العامة كالصحة البيئة
دارة األمف  ....%(......) الككارث كا 

 ....%(......) البناء المؤسساتي لمبمدية
 ....%(......) االقتصاد المحمي

 ....%(......) ة التحتية نيالخدمات كالب  

 المحور الرابع: 

 :حقْْى انخعاًٌ ًانخنسْق يع ادلؤسساث ًاجلياث ادلخخهظفت ادلشاركت يف حنظفْذ ادلشارّع انخنًٌّت 

 البند م
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

ى التمكيؿ البلـز لممشاريع تـ الحصكؿ عم  .1
التنمكية المك كعة في خطة التن يذ 

 .(2013-2012)لمعامميف 

     

ىناؾ شراكة حقيقية بيف المؤسسات   .2
تنسيؽ  كيكجدمة لممشاريع كالبمدية، عالدا

 كفقان كمتابعة بينيما لتن يذ المشاريع 
 . لمخطة

     

متابعة كتنسيؽ بيف الجيات المن ذة  يكجد  .3
كشركات المقاكالت مثبلن كبيف  لممشاريع

الدكائر المختم ة لمبمدية مف أجؿ تن يذ 
لى مؤشرات إصكؿ ك المشاريع التنمكية كال
الجداكؿ الزمنية  كفقان القياس المنشكدة 

 .ليا المعد ة
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 البند م
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

ذ التقييـ لتن يالتنسيؽ بيف لجنة المتابعة ك   .4
بيف مف قبؿ البمدية ك  المعد ةالخطة 

يا يحقؽ االنجازات الجيات المن ذة ل
 لممشاريع التنمكية بشكؿ أف ؿ.

     

الحصار الم ركض عمى غزة عمى  أث ر  .5
التنسيؽ بيف الجيات المختم ة المشاركة 

 في تن يذ الخطة.

     

 

 المحور الخامس: 

 .أىى ادلعٌقاث انيت ًاجيج حنظفْذ اخلطت

 البند م
 درجة الموافقة

 بدرجة
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

جة بدر
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

في السنة األخيرة حيث ت اقـ   .1
الحصار عمى قطاع غزة، كنقص 
مكاد البناء البلزمة لتن يذ المشاريع، 

عمى تطبيؽ بشكؿ كبير ذلؾ  أث ر
 .مشاريع الخطة

     

 .لمدينة غزة االستراتيجية تن يذ الخطة التنمكيةأىـ المعكقات التي تكاجو 
......   ..........................................................................................................

   ................................................................................................................
................................   ................................................................................

   ................................................................................................................
..........................................................   ......................................................

   ................................................................................................................
....................................................................................   ............................ 
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 المحور السادس: 

 أىى انخٌصْاث ًادلقرتحاث نخحسني األداء يف ادلزحهت انقاديت.

 الخطة التنمكية االستراتيجية بشكؿ أف ؿ.كالمقترحات لتطبيؽ  أىـ التكصيات
.............................................................................   .................................. 

   ................................................................................................................
.......................................................................................................   .........

   ................................................................................................................
   ................................................................................................................

..............   ..................................................................................................
   ................................................................................................................ 

 

 شكران الىتمامكـ
 ةالباحث
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 (3رقم ) ممحق

 في بند المقابالت الشخصية أىم الشخصيات التي تم مقابمتيا 

 

 المسمى الوظيفي ومكان العمل اسم الشخصية #

 د.ـ. أحمد العربي أبك ال كؿ 1
ع ك مجمس بمدم كرئيس المجنة ال نية بالمجمس البمدم في بمدية 
غزة، كأحد المشاركيف في إعداد الخطة التنمكية االستراتيجية في 

 زة.مدينة غ
 مدير عاـ اإلدارة العامة لمتنظيـ كمدير عاـ ديكاف رئاسة البمدية. حاتـ الشيخ خميؿ ـ. 2
 مدير عاـ إدارة الصحة كالبيئة في بمدية غزة. ـ. عبد الرحيـ أبك القمبز 3
 كير في بمدية غزةمدير كحدة الدراسات كاالبحاث كالتط ـ. انكر الجندم 4
 مدير عاـ إدارة المياه كالصرؼ الصحي في بمدية غزة ـ. سعد الديف األطبش 5
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 (4)ممحق رقم 
 المحاور التي تناولتيا المقابالت الشخصية

تـ اختيار عدد مف األسئمة الم تكحة التي مف شأنيا أف تسيـ في تقييـ كاقع تطبيؽ الخطة التنمكية 
 ( لمدينة غزة كفيما يمي أىميا:2015-2012االستراتيجية )

ما ىي اإلجراءات المتبعة مف قبؿ رئيس البمدية لمبدء في تن يذ بنكد الخطة التنمكية  (1
 االستراتيجية لمدينة غزة؟

ىؿ تعتقد أنو قد تـ تن يذ جميع المشاريع التنمكية الكاردة في الخطة التنمكية عمى أرض الكاقع  (2
 ؟2013ك 2012لمعاميف السابقيف  كفقان لمجداكؿ الزمنية المعد ة

 ىؿ تـ الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز لتن يذ المشاريع التنمكية خبلؿ العاميف السابقيف؟ (3
ىؿ تكجد متابعة دكرية لتن يذ المشاريع مف قبؿ الجيات المسؤكلة عف عممية التن يذ كمف ىي  (4

 الجيات المسؤكلة عف متابعة التن يذ؟
 يذ الخطة مف قبؿ رئيس البمدية كالمجمس البمدم؟كيؼ تتـ عممية المتابعة لتن  (5
 ما ىك تقييمؾ لدكر المشاركة المجتمعية في مرحمة التن يذ؟ (6
ىؿ تقكـ البمدية بتعديؿ الخطة التنمكية االستراتيجية بناء عمى التغذية الراجعة كالتطكيرات  (7

 المختم ة، كالظركؼ السياسية المتقمبة؟
، كىؿ تعتقد أنيا 2013-2012العاميف السابقيف  ما ىك تقييمؾ إلنجازات الخطة خبلؿ (8

 ؟2015ستحقؽ التنمية المنشكدة بنياية العاـ 
كيؼ تقيـ التعاكف كالتنسيؽ بيف المؤسسات كالجيات المختم ة المشاركة في تن يذ المشاريع  (9

 التنمكية؟
 ينة غزة ؟مف كجية نظركـ، ما ىي المعكقات الرئيسية لتن يذ الخطة التنمكية االستراتيجية لمد (10
 ما ىي مقترحاتكـ لتن يذ أف ؿ لمخطة التنمكية لمدينة غزة في المرحمة المقبمة؟ (11
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 التنفيذ خطة مصفوفة (5ممحق) 
 

المجال 
رمز  اسم المشروع القضية التنموي

 المشروع

رمز 
البرنامج 
 الوطني

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000$ 

 ة لمتمويلالجية المرشح الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 – 2012خطة 

ت 
سا
)درا

يذ 
تنف
ة لم

الزم
ت 

ضيرا
تح

ت(
اءا
عط

ت /
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

 الصرف السنوي
الييئة 
 المحمية

غير الييئة 
 المحمية

الييئة 
 غير الييئة المحمية المحمية

ول
اال

ني 
الثا

لث 
الثا

رابع 
ال

 

حدد القسم 
 المعني

حدد بند  حدد الجية
 الموازنة

 حدد الجية

مجاؿ 
ط التخطي
 كالتنظيـ

عشكائية 
البناء 
 لممنشآت
 كالمباني

تقيـ كتحديث المخطط 
   الييكمي لمدينة غزة

170 50 120 0 0 
التخطيط 
   الح رم

UNDP- صندكؽ
البنؾ -البمديات
  اخرل-االسبلمي

استكماؿ المخططات 
الت صيمية لممناطؽ 

 المتبقية
  

155 0 100 55 0 
التخطيط 
   الح رم

UNDP- صندكؽ
البنؾ -البمديات
 اخرل-االسبلمي

 

مراجعة كتقييـ قكانيف 
عادة  كأنظمة البناء كا 

صياغتيا بما يتبلءـ مع 
 احتياجات مدينة غزة

  
90 0 30 30 30 

التخطيط 
رم الح رم

تشا
اس

  

- UNDP-
-صندكؽ البمديات
-البنؾ االسبلمي

 اخرل
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المجال 
رمز  اسم المشروع القضية التنموي

 المشروع

رمز 
البرنامج 
 الوطني

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000$ 

 ة لمتمويلالجية المرشح الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 – 2012خطة 

ت 
سا
)درا

يذ 
تنف
ة لم

الزم
ت 

ضيرا
تح

ت(
اءا
عط

ت /
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

الييئة  الصرف السنوي
 المحمية

غير الييئة 
 المحمية

الييئة 
 المحمية

 غير الييئة المحمية

ول
اال

ني 
الثا

لث 
الثا

رابع 
ال

 

حدد القسم 
حدد بند  حدد الجية المعني

 حدد الجية الموازنة

 

 
 
 
 
 

الحاجة 
لمتحكؿ الى 
بمدية 
 الكتركنية

 الرفع المساحي لشكارع
غزة مربكطا  نةمدي

 االحداثيات بشبكة
  

610 100 175 175 160 
التخطيط 
رم الح رم

تشا
اس

  

UNDP- صندكؽ
البنؾ -البمديات
 اخرل-االسبلمي

 

حكسبة قسـ التخطيط 
   الحاسكب 20 30 25 19 94   الح رم

UNDP- صندكؽ
البنؾ -البمديات
 اخرل-االسبلمي

 

تطكير البنية التحتية 
   اتلتكنكلكجيا المعمكم

 الحاسكب 50 70 80 63 263
  

UNDP- صندكؽ
البنؾ -البمديات
 اخرل-االسبلمي

 

حكسبة الخدمات 
   االلكتركنية

 الحاسكب 50 50 0 0 100
  

UNDP- صندكؽ
البنؾ -البمديات
  اخرل-االسبلمي

دارة الكثائؽ  حكسبة كا 
   كاألرش ة االلكتركنية

 الحاسكب 0 55 50 50 155
  

UNDP- صندكؽ
البنؾ -ياتالبمد

 اخرل-االسبلمي
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المجال 
رمز  اسم المشروع القضية التنموي

 المشروع

رمز 
البرنامج 
 الوطني

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000$ 

 ة لمتمويلالجية المرشح الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 – 2012خطة 

ت 
سا
)درا

يذ 
تنف
ة لم

الزم
ت 

ضيرا
تح

ت(
اءا
عط

ت /
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

الييئة  الصرف السنوي
 المحمية

غير الييئة 
 المحمية

الييئة 
 المحمية

 غير الييئة المحمية

ول
اال

ني 
الثا

لث 
الثا

رابع 
ال

 

حدد القسم 
حدد بند  حدد الجية المعني

 حدد الجية الموازنة

حكسبة النظاـ المالي 
   كاإلدارم

 الحاسكب 200 150 150 0 500
  

UNDP- صندكؽ
البنؾ -البمديات
 اخرل-االسبلمي

 

 
 510 615 730 282 المجمكع

     
 2.137.000.00المجمكع الجزئي       
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المجال 
رمز  اسم المشروع القضية التنموي

 المشروع

رمز 
ج البرنام
 الوطني

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000$ 

 الجية المرشحة لمتمويل الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 - 2012خطة 

ت 
سا
)درا

يذ 
تنف
ة لم

الزم
ت 

ضيرا
تح

ت(
اءا
عط

ت /
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

 الييئة المحمية الصرف السنوي
غير 
الييئة 
 المحمية

الييئة 
 المحمية

غير الييئة 
 المحمية

ول
اال

 

الث
ني
ا

لث 
الثا

رابع 
ال

 

حدد القسم 
 المعني

حدد 
 الجية

حدد بند 
 حدد الجية الموازنة

االقتصاد 
  المحمي

 4تكفير 
.000.000 

 فرصة عمؿ يكمية
  

6300 1600 1600 1600 1500 
-الصحة كالبيئة
اليندسة 
 كالتخطيط

 مقاكليف
 

UNDP-
صندكؽ 

البنؾ -البمديات
-االسبلمي
 اخرل

 

إنشاء مدينة 
 0 2000 2000 0 4000   ترفييية

اليندسة 
-كالتخطيط
 المالية

  مستثمريف  استشارم

إنشاء مجمعات 
تجارية كمباني 
 استثمارية لمبمدية

  
32000 16000 7000 5000 4000 

اليندسة 
 كالتخطيط

 مقاكليف
 

 مستثمريف
 

حمبلت  8عمؿ 
  إعبلمية تكعكية 

 العبلقات المالية 100 100 100 100 400
  

UNDP-
 صندكؽ 
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المجال 
 اسم المشروع القضية التنموي

رمز 
 المشروع

رمز 
ج البرنام
 الوطني

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000$ 

 الجية المرشحة لمتمويل الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 - 2012خطة 

ت 
سا
)درا

يذ 
تنف
ة لم

الزم
ت 

ضيرا
تح

ت(
اءا
عط

ت /
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

 الييئة المحمية الصرف السنوي
غير 
الييئة 
 المحمية

الييئة 
 المحمية

غير الييئة 
 المحمية

ول
اال

 

الث
ني
ا

لث 
الثا

رابع 
ال

 

حدد القسم 
 المعني

حدد 
 الجية

حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجية

البنؾ -البمديات لممكاطنيف
-االسبلمي
 اخرل

تطكير مطابع 
   لمبمدية

 المالية 200 300 500 0 1000
  

UNDP-
صندكؽ 

البنؾ -البمديات
-االسبلمي
 اخرل

 

      5800 9000 11200 17700 المجمكع 
 43.700.000.00المجمكع الجزئي  
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المجال 
 اسم المشروع القضية التنموي

رمز 
 المشروع

مز ر 
البرنامج 
 الوطني

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000$ 

 الجية المرشحة لمتمويل الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 - 2012خطة 

ت 
سا
)درا

يذ 
تنف
ة لم

الزم
ت 

ضيرا
تح

ت(
اءا
عط

ت /
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

 الييئة المحمية الصرف السنوي
غير 
الييئة 
 المحمية

الييئة 
 المحمية

 غير الييئة المحمية

 الرابع الثالث الثاني لاالو
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 الجية

حدد 
بند 
 الموازنة

 حدد الجية

البيئة 
كالصحة 
 العامة

تردم 
الك ع 
 البيئي

جمع الن ايات 
   الصمبة

 المقاكؿ الصحة كالبيئة 1100 1100 1100 1200 4500
 

UNDP-JCP- صندكؽ
  البمديات

ترحيؿ الن ايات 
   الصمبة

 المقاكؿ الصحة كالبيئة 2000 2000 2000 6000 12000
 

UNDP- صندكؽ البمديات- 
 

عادة  فرز كا 
   تصنيع الن ايات

1000 1000 0 0 0 

الصحة 
-كالبيئة

اليندسة 
 كالتخطيط

 المقاكؿ
 

صندكؽ التنمية العربي 
  الككيت

تطكير مكب 
الن ايات 

الصمبة كمحطة 
 الترحيؿ

  
18760 3000 5760 5000 5000 

الصحة 
-لبيئةكا

اليندسة 
 كالتخطيط

 المقاكؿ
 

UNDP-JCP- صندكؽ
  لاخر  –البمديات 

كنس شكارع 
   المدينة

 المقاكؿ الصحة كالبيئة 876 900 876 937 3589
 

UNDP-JCP- صندكؽ
  البنؾ االسبلمي-البمديات
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145 

 

 المالحق

المجال 
 اسم المشروع القضية التنموي

رمز 
 المشروع

مز ر 
البرنامج 
 الوطني

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000$ 

 الجية المرشحة لمتمويل الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 - 2012خطة 

ت 
سا
)درا

يذ 
تنف
ة لم

الزم
ت 

ضيرا
تح

ت(
اءا
عط

ت /
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

 الييئة المحمية الصرف السنوي
غير 
الييئة 
 المحمية

الييئة 
 المحمية

 غير الييئة المحمية

 الرابع الثالث الثاني لاالو
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 الجية

حدد 
بند 
 الموازنة

 حدد الجية

التكعية البيئية 
كتطكير المكائي 

 كالقكانيف
  

 المقاكؿ الصحة كالبيئة 11 50 50 100 211
 

UNDP-JCP- صندكؽ
  البنؾ االسبلمي-البمديات

تكفير االدكات 
كالمعدات 
كالسمـك 
البلزمة 
لمكافحة 
الحشرات 
 كالقكارض

  
 المقاكؿ الصحة كالبيئة 34 36 36 36 142

 
UNDP-JCP- صندكؽ

  البنؾ االسبلمي-البمديات

تطكير مسمخ 
   بمدية غزة

94 0 44 50 0 
اليندسة 
 كالتخطيط

 المقاكؿ
 

UNDP-JCP- صندكؽ
  البنؾ االسبلمي-البمديات

تكفير 
  مستمزمات 

 المقاكؿ الصحة كالبيئة 50 50 50 50 200
 

UNDP-JCP- صندكؽ
  البنؾ االسبلمي-البمديات
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146 

 

 المالحق

المجال 
 اسم المشروع القضية التنموي

رمز 
 المشروع

مز ر 
البرنامج 
 الوطني

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000$ 

 الجية المرشحة لمتمويل الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 - 2012خطة 

ت 
سا
)درا

يذ 
تنف
ة لم

الزم
ت 

ضيرا
تح

ت(
اءا
عط

ت /
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

 الييئة المحمية الصرف السنوي
غير 
الييئة 
 المحمية

الييئة 
 المحمية

 غير الييئة المحمية

 الرابع الثالث الثاني لاالو
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 الجية

حدد 
بند 
 الموازنة

 حدد الجية

 كأدكات لمحدائؽ
انشاء حدائؽ 
   كمياديف جديدة

8030 2030 2000 2000 2000 
اليندسة 
 كالتخطيط

 المقاكؿ
 

UNDP-JCP- صندكؽ
  البنؾ االسبلمي-تالبمديا

إعادة تأىيؿ 
حدائؽ كجزر 

 الشكارع
  

1029 215 175 263 376 
اليندسة 
 كالتخطيط

 المقاكؿ
 

UNDP-JCP- صندكؽ
  البنؾ االسبلمي-البمديات

 
 11447 11449 12091 14568 المجمكع

     
 49.555.000.00المجمكع الجزئي   
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 المالحق

المجال 
 اسم المشروع القضية التنموي

رمز 
 مشروعال

رمز 
البرنامج 
 الوطني

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000
$ 

 الجية المرشحة لمتمويل الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 - 2012خطة 

نفي
 لمت

زمة
ت ال

ضيرا
تح

ذ 
ات
راس

)د
ت( 

اءا
عط

ت/ 
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

الييئة  الصرف السنوي
 المحمية

غير 
الييئة 
 المحمية

الييئة 
 غير الييئة المحمية المحمية

حدد القسم  الرابع الثالث الثاني االول
 المعني

حدد 
 الجية

حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجية

الخدمات 
كالبنى 
 التحتية

تردم 
ك ع 
 المياه

استبداؿ شبكات 
   مياه قديمة

1770 450 450 450 420 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

 السبلميا
 

انشاء ابار مياه 
   جديدة

1050 350 300 200 200 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات
 االسبلمي

 

انشاء محطة 
   تحمية لمياه البحر

23400 8000 10000 5400 0 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
الصحي 

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات
 االسبلمي
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 المالحق

المجال 
 اسم المشروع القضية التنموي

رمز 
 مشروعال

رمز 
البرنامج 
 الوطني

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000
$ 

 الجية المرشحة لمتمويل الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 - 2012خطة 

نفي
 لمت

زمة
ت ال

ضيرا
تح

ذ 
ات
راس

)د
ت( 

اءا
عط

ت/ 
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

الييئة  الصرف السنوي
 المحمية

غير 
الييئة 
 المحمية

الييئة 
 غير الييئة المحمية المحمية

حدد القسم  الرابع الثالث الثاني االول
 المعني

حدد 
 الجية

حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجية

 استشارم

تأىيؿ آبار مياه 
   35قديمة عدد 

550 150 150 150 100 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات
 االسبلمي

 

انشاء شبكات مياه 
في الت اح 

كالشاطئ كمناطؽ 
 مف المدينة

  
1335 350 350 335 300 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات
 االسبلمي

 

انشاء شبكات مياه 
في منطقة الزيتكف 
كالصبرة كمناطؽ 

 أخرل
  1135 300 300 300 235 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 

  المقاكؿ

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات
 ياالسبلم
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 المالحق

المجال 
 اسم المشروع القضية التنموي

رمز 
 مشروعال

رمز 
البرنامج 
 الوطني

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000
$ 

 الجية المرشحة لمتمويل الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 - 2012خطة 

نفي
 لمت

زمة
ت ال

ضيرا
تح

ذ 
ات
راس

)د
ت( 

اءا
عط

ت/ 
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

الييئة  الصرف السنوي
 المحمية

غير 
الييئة 
 المحمية

الييئة 
 غير الييئة المحمية المحمية

حدد القسم  الرابع الثالث الثاني االول
 المعني

حدد 
 الجية

حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجية

 الصحي

انشاء شبكات مياه 
في النصر كتؿ 
االسبلـ كمنطقة 
الشيخ عجميف 
 كمناطؽ اخرل

  
1405 400 355 350 300 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 االحمر

 

تردم 
ك ع 
المياه 
كالصر 
ؼ 
 الصحي

الرفع المساحي 
اه لشبكات المي

كالمحابس القائمة 
كربطيا 

باإلحداثيات عمى 
 GISمخططات 

  
350 200 150 0 0 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 استشارم
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 االحمر

 

تكسعة ك اءة 
ال خ في 
 7Bالمخططات )

  
1550 450 450 350 300 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
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151 

 

 المالحق

المجال 
 اسم المشروع القضية التنموي

رمز 
 مشروعال

رمز 
البرنامج 
 الوطني

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000
$ 

 الجية المرشحة لمتمويل الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 - 2012خطة 

نفي
 لمت

زمة
ت ال

ضيرا
تح

ذ 
ات
راس

)د
ت( 

اءا
عط

ت/ 
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

الييئة  الصرف السنوي
 المحمية

غير 
الييئة 
 المحمية

الييئة 
 غير الييئة المحمية المحمية

حدد القسم  الرابع الثالث الثاني االول
 المعني

حدد 
 الجية

حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجية

المنارة 5-الزيتكف 
– 6Aالسامر –

بركة الشيخ 
عسقكلة – ر كاف

7) 

كالصرؼ 
 الصحي

 اخرل-االحمر

انشاء شبكات 
صرؼ صحي في 
منطقة الزيتكف 
كالصبرة كالشيخ 
عجميف كتؿ 
 االسبلـ

  
1467 700 267 250 250 

اليندسة 
كالتخطيط 

المياه ك 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 اخرل-االحمر
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151 

 

 المالحق

 

تردم 
ك ع 
 المياه
ر كالص
ؼ 
 الصحي

انشاء شبكات 
صرؼ صحي في 
منطقة الشجاعية 

-)التركماف
الجديدة(الشيخ 

الت اح –الر كاف 
 .......الخ

  
1367 400 367 300 300 

اليندسة 
كالتخطيط 

اه كالمي
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 اخرل-االحمر

 

انشاء شبكات 
خطكط  غط 
صرؼ صحي 
 6Aلمحطة السامر

محطة المنارة -  
كمحطة -(5رقـ )

بركة أمطار الشيخ 
 ر كاف كعسقكلة

  
2235 0 700 800 735 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 اكؿالمق
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 اخرل-االحمر

 

شراء كتكريد اليات 
كمعدات كمكاد 
كعدد كمكاد امف 

 كسبلمة
  

6460 1500 1800 1660 1500 
التكريدات 
   كالمخازف

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 االحمر
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152 

 

 المالحق

  

انشاء محطة 
صرؼ صحي 

( 11ـ )جديدة رق
عادة تأىيؿ  كا 
محطة الشاطئ 

(كخط  غط 3)
الى  3مف محطة 

كمحطة رقـ  11
(12) 

  
7770 5000 1270 1500 0 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

KFW- - البنؾ
الصميب -االسبلمي 

 االحمر
 

تنظيؼ برؾ 
األمطار كاألن اؽ 
 كمصافي االمطار

  
440 110 110 110 110 

ة اليندس
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

 -الصميب االحمر-
 

الرفع المساحي 
عمى مخططات 

GIS  لشبكات
الصرؼ الصحي 

 القائمة

  
450 0 250 200 0 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

  

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 االحمر
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153 

 

 المالحق

 

 
تطكير كتكسيع 

   عالجةمحطة الم
5000 5000 0 0 0 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

KFW- 
 

عدـ 
نجاعة 
تجميع 
كاستخداـ 
مياه 
 االمطار

تمديد خطكط 
تصريؼ مياه 
 30امطار جديدة 
–كـ )عسقكلة 
–الرماؿ الشمالي 
-الرماؿ الجنكبي
الشيخ ر كاف 
 .....الخ(

  
1500 300 300 500 400 

اليندسة 
يط كالتخط

كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 االحمر

 

تأىيؿ خطكط 
تصريؼ مياه 
أمطار قائمة 
بطكؿ 

-كـ)الدرج15
الشيخ -الزيتكف
 الخ(---ر كاف

  
150 20 50 40 40 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 االحمر
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154 

 

 المالحق

انشاء شبكات 
صرؼ صحي في 
 منطقة الشجاعية
، التركماف الجديدة
، الشيخ ر كاف
 الت اح .... الخ(

  
1367 400 367 300 300 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 اخرل-االحمر

 

شاء شبكات ان
خطكط  غط 
صرؼ صحي 

لمحطة 
-( 6Aالسامر)

لمحطة المنارة رقـ 
كمحطة بركة -(5)

أمطار الشيخ 
 ر كاف كعسقكلة

  
2235 0 700 800 735 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 اخرل-االحمر

 

شراء كتكريد اليات 
دات كمكاد كمع

كعدد كمكاد امف 
 كسبلمة

  
6460 1500 1800 1660 1500 

التكريدات 
   كالمخازف

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 االحمر

 

انشاء محطة 
صرؼ صحي 

( 11جديدة رقـ )
  7770 5000 1270 1500 0 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 

  المقاكؿ

KFW- - البنؾ
الصميب -االسبلمي 

 االحمر
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 المالحق

عادة تأىيؿ  كا 
محطة الشاطئ 

(كخط  غط 3)
الى  3مف محطة 

كمحطة رقـ  11
(12) 

كالصرؼ 
 الصحي

تنظيؼ برؾ 
األمطار كاألن اؽ 
 كمصافي األمطار

  
440 110 110 110 110 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

 -الصميب االحمر-
 

الرفع المساحي 
عمى مخططات 

GIS شبكات ل
الصرؼ الصحي 

 القائمة

  
450 0 250 200 0 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

  

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 االحمر

 

تطكير كتكسيع 
   محطة المعالجة

5000 5000 0 0 0 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

KFW- 
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 المالحق

 
عدـ 
نجاعة 
يع تجم

كاستخداـ 
مياه 
 االمطار

تمديد خطكط 
تصريؼ مياه 
 30امطار جديدة 
–كـ )عسقكلة 
–الرماؿ الشمالي 
-الرماؿ الجنكبي
الشيخ ر كاف 
 .....الخ(

  1500 300 300 500 400 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

  المقاكؿ

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 االحمر

 

أىيؿ خطكط ت
تصريؼ مياه 
امطار قائمة 

كـ 15بطكؿ 
-الزيتكف-)الدرج

--الشيخ ر كاف
 الخ(-

  
150 20 50 40 40 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 االحمر

 

انشاء عدد اماكف 
ترشيي جديدة 

 الت اح(–)الزيتكف 
  

1000 0 0 500 500 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 االحمر
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 المالحق

اماكف  تأىيؿ
ترشيي قائمة عدد 

)بركة الشيخ 3
حديقة -ر كاف
بركة -الصداقة

 عسقكلة (

  
1500 0 500 500 500 

اليندسة 
كالتخطيط 
كالمياه 
كالصرؼ 
 الصحي

 المقاكؿ
 

UNDP-KFW-
البنؾ -صندكؽ البمديات

الصميب -االسبلمي 
 االحمر

 

عدـ ك اءة 
شبكات 
الطرؽ 
 كاالنارة

انشاء طرؽ جديدة 
كـ  100بطكؿ 

 في جميع االحياء
  

70030 15030 18000 18000 18000 
اليندسة 
 كالتخطيط

 المقاكؿ
 

UNDP- صندكؽ
البنؾ -البمديات
 اخرل-االسبلمي 

 

انشاء طرؽ قائمة 
كـ في  50 بطكؿ

 جميع االحياء
  6000 1500 1500 1500 1500 

اليندسة 
  المقاكؿ كالتخطيط

-صندكؽ البمديات-
  اخرل-البنؾ االسبلمي 

 
 26690 33395 37619 40210 المجمكع

     
 137.914.000.00المجمكع الجزئي      
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 المالحق

المجال 
رمز  اسم المشروع القضية التنموي

 المشروع

رمز 
البرنامج 

 لوطنيا

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000$ 

 الجية المرشحة لمتمويل الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 – 2012خطة 

فيذ
لمتن

مة 
الز

ت 
ضيرا

تح
 

سا
)درا

ت( ت
اءا
عط

ت /
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

الييئة  الصرف السنوي
 المحمية

غير الييئة 
 المحمية

الييئة 
 غير الييئة المحمية المحمية

حدد القسم  الرابع الثالث الثاني االول
حدد بند  حدد الجية المعني

 حدد الجية الموازنة

األمف 
دارة  كا 
 الككارث

تدني 
ك اءة 
كجيكزية 
إدارة 

األزمات 
 كالككارث

المجنة المشتركة 
إلدارة األزمات 

 كالككارث
  

15 10 5 0 0 
دائرة النقؿ 
 كاإلمداد

 الدفاع المدني
 

UNDP-JCP-
البنؾ -صندكؽ البمديات

 سبلمياال
 

انشاء قاعدة 
بيانات الكتركنية 
مرتبطة بالنت 
مع خريطة 
 المدينة

  20 10 10 0 0 
دائرة النقؿ 
-كاإلمداد
 الحاسكب

-الدفاع المدني
  استشارم

UNDP-JCP-
البنؾ -صندكؽ البمديات
 االسبلمي

 

تكفير اليات 
   لمطكارئ البلزمة

2000 500 500 500 500 
دائرة النقؿ 
 كاإلمداد

 اع المدنيالدف
 

UNDP-JCP-
البنؾ -صندكؽ البمديات
 االسبلمي

 

  
تكفير معدات 
   االمف كالسبلمة

دائرة النقؿ  50 50 50 50 200
 كاإلمداد

 الدفاع المدني
 

UNDP-JCP-
البنؾ -صندكؽ البمديات
 االسبلمي

 

  
تدريب ككادر 

  
-لمدنيالدفاع ادائرة النقؿ  5 5 5 5 20

 
UNDP-JCP-
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 المالحق

المجال 
رمز  اسم المشروع القضية التنموي

 المشروع

رمز 
البرنامج 

 لوطنيا

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000$ 

 الجية المرشحة لمتمويل الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 – 2012خطة 

فيذ
لمتن

مة 
الز

ت 
ضيرا

تح
 

سا
)درا

ت( ت
اءا
عط

ت /
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

الييئة  الصرف السنوي
 المحمية

غير الييئة 
 المحمية

الييئة 
 غير الييئة المحمية المحمية

حدد القسم  الرابع الثالث الثاني االول
حدد بند  حدد الجية المعني

 حدد الجية الموازنة

فنية لمتعامؿ مع 
 الككارث

البنؾ -صندكؽ البمديات استشارم كاإلمداد
 االسبلمي

  

التكعية 
المجتمعية 
لمتعامؿ مع 
 الككارث

  
100 25 25 25 25 

دائرة النقؿ 
 كاإلمداد

 الدفاع المدني
 

UNDP-JCP-
البنؾ -صندكؽ البمديات
 االسبلمي

 

  
تكفير مستمزمات 

   االنقاذ
30 10 10 5 5 

دائرة النقؿ 
 كاإلمداد

 ع المدنيالدفا
 

UNDP-JCP-
البنؾ -صندكؽ البمديات
 االسبلمي

 

  

ة السبلمة ائر د
كالكقاية في 
 مباني بمدية غزة

  
15 10 5 0 0 

دائرة النقؿ 
 كاإلمداد

 الدفاع المدني
 

UNDP-JCP-
البنؾ -صندكؽ البمديات
 االسبلمي

 

  
نقاط تزكيد 
   المياه بالشكارع

30 15 5 5 5 
اليندسة 
كالتخطيط 
قؿ كدائرة الن

 الدفاع المدني
 

UNDP-JCP-
البنؾ -صندكؽ البمديات
 االسبلمي
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 المالحق

المجال 
رمز  اسم المشروع القضية التنموي

 المشروع

رمز 
البرنامج 

 لوطنيا

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000$ 

 الجية المرشحة لمتمويل الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 – 2012خطة 

فيذ
لمتن

مة 
الز

ت 
ضيرا

تح
 

سا
)درا

ت( ت
اءا
عط

ت /
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

الييئة  الصرف السنوي
 المحمية

غير الييئة 
 المحمية

الييئة 
 غير الييئة المحمية المحمية

حدد القسم  الرابع الثالث الثاني االول
حدد بند  حدد الجية المعني

 حدد الجية الموازنة

 كاإلمداد

  

بنية تحتية 
لئلنقاذ البحرم 
أبراج كقكارب 

 كأدكات
  

2000 1000 200 200 100 
دائرة النقؿ 
 كاإلمداد

 الدفاع المدني
 

UNDP-JCP-
البنؾ -صندكؽ البمديات
 االسبلمي

 

  

انشاء كتجييز 
مراكز فرعية في 

دينة احياء الم
 3لمطكارئ عدد 

  150 100 30 10 10 
دائرة النقؿ 
  الدفاع المدني كاإلمداد

UNDP-  صندكؽ
البنؾ -البمديات

 االسبلمي
 

  

دراسة لتزكيد 
البمديات 
بالشركط 

المطمكبة في 
البناء لتقميؿ  
 اثار الككارث

  
15 10 5 0 0 

اليندسة 
كالتخطيط 
كدائرة النقؿ 
 كاإلمداد

 الدفاع المدني
 

UNDP- - صندكؽ
البنؾ -البمديات

  االسبلمي
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 المالحق

المجال 
رمز  اسم المشروع القضية التنموي

 المشروع

رمز 
البرنامج 

 لوطنيا

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000$ 

 الجية المرشحة لمتمويل الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 – 2012خطة 

فيذ
لمتن

مة 
الز

ت 
ضيرا

تح
 

سا
)درا

ت( ت
اءا
عط

ت /
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

الييئة  الصرف السنوي
 المحمية

غير الييئة 
 المحمية

الييئة 
 غير الييئة المحمية المحمية

حدد القسم  الرابع الثالث الثاني االول
حدد بند  حدد الجية المعني

 حدد الجية الموازنة

  
خطة لمتعامؿ 
   مع الككارث

50 50 0 0 0 
دائرة النقؿ 
 كاإلمداد

الدفاع المدني 
  كجيات أخرل

UNDP-  صندكؽ
البنؾ -البمديات

 االسبلمي
 

 
 700 800 850 1795 المجمكع

     
 4.145.000.00المجمكع الجزئي   
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 المالحق

المجال 
 روعاسم المش القضية التنموي

رمز 
 المشروع

رمز 
البرنامج 
 الوطني

التكمفة 
 التقديرية

* 
1000$ 

 الجية المرشحة لمتمويل الجية المرشحة لمتنفيذ 2015 - 2012خطة 

ت 
سا
)درا

يذ 
تنف
ة لم

الزم
ت 

ضيرا
تح

ت(
اءا
عط

ت /
عيا
مرج

ت/
رحا

مقت
/

 

الييئة  الصرف السنوي
 المحمية

غير الييئة 
 المحمية

الييئة 
 ة المحميةغير الييئ المحمية

حدد القسم  الرابع الثالث الثاني االول
حدد بند  حدد الجية المعني

 حدد الجية الموازنة

الثقافة 
 كالريا ة

الحاجة 
لزيادة 
الكعي 
الثقافي 

كاإلعبلمي 
كاالىتماـ 
 بالريا ة

تدريب الككادر 
الريا ية كالثقافية 
كاإلعبلمية محميا 
كدكليا )استقطاب 
 مدربيف +كابتعاث

 مدربيف(

  
200 50 50 50 50 

االدارة العامة 
لمشئكف 
الثقافية 
 كالمراكز

كزارة الثقافة 
كالمراكز 
 الثقافية

 
UNDP-  صندكؽ

  البنؾ االسبلمي-البمديات

 المكتبة المتنقمة
  

110 0 70 20 20 

االدارة العامة 
لمشئكف 
الثقافية 
 كالمراكز

كزارة الثقافة 
كالمراكز 
 الثقافية

 
UNDP- كؽ صند

  البنؾ االسبلمي-البمديات

انشاء محطة اذاعية 
   خاصة بالبمدية

250 40 150 40 20 

االدارة العامة 
لمشئكف 
الثقافية 
 كالمراكز

كزارة 
  االعبلـ

UNDP-  صندكؽ
  البنؾ االسبلمي-البمديات
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 المالحق

إنشاء مركز دراسات 
   كأبحاث مدينة

100 0 50 30 20 

االدارة العامة 
لمشئكف 
الثقافية 
 كالمراكز

كزارة الثقافة 
كالمراكز 
 الثقافية

 
UNDP-  صندكؽ

  البنؾ االسبلمي-البمديات

تزكيد المراكز الثقافية 
بالكتب كاألجيزة 
 السمعية كالبصرية

  
400 100 100 100 100 

االدارة العامة 
لمشئكف 
الثقافية 
 كالمراكز

كزارة الثقافة 
كالمراكز 
 الثقافية

 

UNDP-  صندكؽ
بنؾ ال-البمديات
 اخرل-االسبلمي

 

      210 240 420 190 المجمكع 
 1.060.000.00المجمكع الجزئي    

 238.506.000المجمكع الكمي   
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 المالحق

 مصفوفة خطة المتابعة والتقييم( 6رقم )ممحق 

 القضايا
اليدف 
 مؤشرات القياس التنموي

القيمة 
الحالية 
 لممؤشر

مصدر  طةالقيمة المنشودة لممؤشر عمى امتداد سنوات الخ
 أداة القياس المعمومات

الجية المسئولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية االولى المتابعة

 مجال التخطيط والتنظيم

عشكائية 
البناء 
 لممنشآت
 كالمباني

تقميؿ عشكائية 
 لممنشآتالبناء 

 كالمباني

اعتماد المخطط الييكمي 
 لممعدؿ

0 1 0 0 0 
البمدية كزارة 
 الحكـ المحمي

 التخطيط الح رم التقارير

عدد المخططات 
 الت صيمية المعتمدة

11 14 14 14 14 
البمدية كزارة 
 الحكـ المحمي

 التخطيط الح رم التقارير

الصناعية  المنشآتعدد 
القائمة في المناطؽ 

 السكنية
350 350 200 100 0 

البمدية كزارة 
 الحكـ المحمي

 التخطيط الح رم التقارير

 ات البناء في عدد مخال
 0 500 100 1500 2000 العاـ

البمدية كزارة 
 التنظيـ التقارير الحكـ المحمي

التحكؿ الى 
 بمدية الكتركنية

عدد النقاط المرجعية 
الجديدة كعدد الشكارع 
الجديدة التي تـ ربطيا 

 باإلحداثيات

 التقارير بمدية غزة - 2700 2000 1000 0
نظـ المعمكمات 

 الجغرافية

اجيزة الحاسكب  عدد
الشبكات المحدثة 

 كممحقاتيا
 التقارير بمدية غزة 300 250 200 150 100

مركز الحاسكب 
الحاجة  كالمعمكمات
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 المالحق

 القضايا
اليدف 
 مؤشرات القياس التنموي

القيمة 
الحالية 
 لممؤشر

مصدر  طةالقيمة المنشودة لممؤشر عمى امتداد سنوات الخ
 أداة القياس المعمومات

الجية المسئولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية االولى المتابعة

لمتحكؿ 
الى بمدية 
 الكتركنية

اكتماؿ تحكيؿ المخطط 
الييكمي كالمخططات 
الت صيمية لنظـ 
 المعمكمات الجغرافية

 ريرالتقا بمدية غزة - - 100% 50% 0%
التخطيط الح رم 

نظـ المعمكمات ك 
 الجغرافية

مدل تمبية اجيزة 
الكمبيكتر كممحقاتيا 
 لحاجة المكظ يف

مركز الحاسكب  التقارير بمدية غزة - - 90% 70% 50%
 كالمعمكمات

مدل تمبية شبكة كمبيكتر 
 البمدية لحاجة الحكسبة

 التقارير بمدية غزة - - 90% 70% 50%
مركز الحاسكب 

 معمكماتكال

عدد االقساـ التي تـ 
 حكسبتيا

 التقارير بمدية غزة 30 25 20 15 8
مركز الحاسكب 
 كالمعمكمات
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 المالحق

 القضايا
اليدف 
 مؤشرات القياس التنموي

القيمة 
الحالية 
 لممؤشر

مصدر  طةالقيمة المنشودة لممؤشر عمى امتداد سنوات الخ
 أداة القياس المعمومات

الجية المسئولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية االولى المتابعة

مقدار الزيادة في سرعة 
كك اءة انجاز عمؿ 

 االدارات
 التقارير بمدية غزة 80% 70% 60% 50% 40%

مركز الحاسكب 
 كالمعمكمات

 مجاؿ الخدمات الثقافية كالريا ية

الحاجة 
ة لزياد

الكعي 
الثقافي 

كاإلعبلمي 
كاالىتماـ 
 بالريا ة

االىتماـ 
بالمطالعة 

لمجميع بما في 
ذلؾ المرأة 
 كالط ؿ

عدد المراكز الثقافية التي 
 تـ تطكيرىا

0 1 2 3 - 
االدارة العامة 
لمشئكف الثقافية 

 كالمراكز

عدد المست يديف 
كالقراء الزكار 
كالتقارير الدكرية 
كالمطبكعات 
قيات كالنشرات كات ا

التكأمة كالدعـ كـ 
جمعيات كمؤسسات 
محمية كدكلية 
 ككثائؽ عطاء

إدارة المراكز الثقافية 
دارة اليندسة  كا 
 كالتخطيط

عدد ال ركع الجديدة 
 لممراكز الثقافية الرئيسية

0 2 4 5 6 
االدارة العامة 
لمشئكف الثقافية 

 كالمراكز
 التقارير الدكرية

 ادارة المراكز الثقافية
ليندسة +ادارة ا
+التعاكف  كالتخطيط
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 المالحق

 القضايا
اليدف 
 مؤشرات القياس التنموي

القيمة 
الحالية 
 لممؤشر

مصدر  طةالقيمة المنشودة لممؤشر عمى امتداد سنوات الخ
 أداة القياس المعمومات

الجية المسئولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية االولى المتابعة

 الدكلي
تكفير كتنمية 
ككادر ثقافية 
عبلمية  كا 
ريادية 
كاالىتماـ 
بالناحية 

االعبلمية فيما 
يخص النشاط 
البمدم كالمدينة 
كتحسيف البنية 

التحتية 
لمنشاطات 

عدد الككادر الحالية 
كالطكاقـ العاممة في 
المجاؿ الثقافي 

كاإلعبلمي التي تـ 
 اتدريبي

0 25 40 50 60 
االدارة العامة 
لمشئكف الثقافية 

 كالمراكز

عدد الدكرات 
كالمؤتمرات الداخمية 
كالخارجية المتنكعة 
كعدد ال عاليات 
المن ذة التقارير 
المطبكعات 
 االعبلمية

 ادارة المراكز الثقافية
+ادارة اليندسة 

التعاكف  + كالتخطيط
 الدكلي

مدل زيادة تمثيؿ مراكز 
الثقافية في البمدية 

المحافؿ الثقافية 
 كالمجتمعية المتنكعة

 متنكعة
    

االدارة العامة 
لمشئكف الثقافية 

 كالمراكز
 التقارير كالنشرات

إدارة المراكز الثقافية+ 
 التعاكف الدكلي
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 المالحق

 القضايا
اليدف 
 مؤشرات القياس التنموي

القيمة 
الحالية 
 لممؤشر

مصدر  طةالقيمة المنشودة لممؤشر عمى امتداد سنوات الخ
 أداة القياس المعمومات

الجية المسئولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية االولى المتابعة

 الريا ية

عدد مرات تكزيع الجكائز 
الثقافية كال نية التي يتـ 

 منحيا
0 1 2 3 4 

االدارة العامة 
لمشئكف الثقافية 

 كالمراكز
 ادارة المراكز الثقافية التقارير كالنشرات

 مجال البيئة والصحة العامة

تردم 
الك ع 
 البيئي

تحسيف ك اءة 
جمع كترحيؿ 
الن ايات 

الصمبة لتصؿ 
85(%700 

)  طف لميـك

الزيادة في جمع الن ايات 
 الصمبة )طف(

4480 5200 5800 6400 7000 

بمدية غزة 
كسمطة جكدة 
البيئة ككزارة 

 تخطيطال

التقارير ككرش 
 العمؿ كالمكاطف

االدارة العامة لمصحة 
 كالبيئة

الزيادة في ترحيؿ الن ايات 
 2000 2000 2000 6000 12122 الصمبة )طف(

بمدية غزة 
كسمطة جكدة 
البيئة ككزارة 
 التخطيط

التقارير ككرش 
 العمؿ كالمكاطف

االدارة العامة لمصحة 
 كالبيئة
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 المالحق

 القضايا
اليدف 
 مؤشرات القياس التنموي

القيمة 
الحالية 
 لممؤشر

مصدر  طةالقيمة المنشودة لممؤشر عمى امتداد سنوات الخ
 أداة القياس المعمومات

الجية المسئولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية االولى المتابعة

لزيادة في مساحة مكب 
لن ايات الصمبة كمحطة ا

 الترحيؿ )دكنـ(
20670 35760 41200 0 0 

بمدية غزة 
كسمطة جكدة 
البيئة ككزارة 
 التخطيط

التقارير ككرش 
 العمؿ كالمكاطف

االدارة العامة لمصحة 
 كالبيئة

الزيادة في أطكاؿ الشكارع 
 التي يتـ كنسيا )كـ(

40% 45% 50% 55% 60% 

بمدية غزة 
كسمطة جكدة 

كزارة البيئة ك 
التخطيط 
برنامج خمؽ 
 فرص عمؿ

التقارير ككرش 
 العمؿ كالمكاطف

االدارة العامة لمصحة 
 كالبيئة

  
 11 50 50 100 211 عدد الحمبلت التكعكية

بمدية غزة 
كسمطة جكدة 
البيئة ككزارة 
التخطيط 
برنامج خمؽ 
 فرص عمؿ

التقارير ككرش 
 العمؿ كالمكاطف

االدارة العامة لمصحة 
 كالبيئة
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رفع ك اءة 
التخمص 
النيائي مف 
الن ايات 
 الصمبة

الزيادة في كمية الن ايات 
عادة  التي يتـ فرزىا كا 

 تصنيعيا )طف(
1900 1900 0 0 0 

بمدية غزة 
كسمطة جكدة 
البيئة ككزارة 
 التخطيط

التقارير ككرش 
 العمؿ كالمكاطف

االدارة العامة لمصحة 
 كالبيئة

تمكث اليكاء 
كال ك اء 
كالق اء عمى 
الحشرات 
 كالقكارض

الزيادة في عدد األدكات 
كالمعدات كالسمـك 
البلزمة لمكافحة 

الحشرات كالقكارض التي 
 يتـ تكفيرىا

142 36 36 36 34 
بمدية غزة 
 كالمكاطنيف

التقارير ككرش 
 العمؿ كالمكاطف

االدارة العامة لمصحة 
 كالبيئة

 0 0 70 24 94 تطكير مسمخ البمدية
بمدية غزة 
 كالجزاريف

التقارير ككرش 
 العمؿ كالمكاطف

االدارة العامة لمصحة 
 كالبيئة

تكفير مستمزمات كأدكات 
 الحدائؽ

200 200 0 0 0 
بمدية غزة 
 كالمكاطنيف

التقارير ككرش 
 العمؿ كالمكاطف

االدارة العامة لمصحة 
 كالبيئة

عدد الحدائؽ كالمياديف 
 الجديدة

8030 2030 2000 2000 2000 
بمدية غزة 

 مكاطنيفكال
التقارير ككرش 
 العمؿ كالمكاطف

االدارة العامة لمصحة 
 كالبيئة
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عدد الحدائؽ كجزر 
 الشكارع المؤىمة

 بمدية غزة 367 263 175 215 1002
التقارير ككرش 

 العمؿ
 االدارة العامة لمصحة

 مجال الخدمات العامة والبنية التحتية

تردم 
ك ع 
 المياه

زيادة مصادر 
المياه كترشيد 

ستيبلؾ اال
كتحسيف 
جكدتيا 

كتحسيف شبكة 
المياه كتقميؿ 

 ال اقد

 70 60 45 25 5 أطكاؿ الخطكط )كـ(
إدارة المياه / 
 المشاريع

مخطط شبكة 
المياه/تقرير 
 األصكؿ

 ادارة المياه

أطكاؿ الخطكط القديمة 
 )كـ(

 المياه 65 70 75 80 85
مبلحظات/شكاكم 

 / تقارير
 ادارة المياه

ال رد  معدؿ استيبلؾ
الكاحد مف المياه 

 المتر/اليـك
 ادارة المياه تقارير/فكاتير المياه/الجباية 125 115 105 95 85

 ادارة المياه تقارير ادارة المياه 70 67 65 63 60 عدد اآلبار
 ادارة المياه تقارير/فكاتير المياه/الجباية 25 27 30 33 %35 نسبة ال اقد

نسبة الممكحة مقاسو مف 
 نقاط مختم ة 5

2000-
3000 
 ممجـ/لتر

 ادارة المياه كالصحة تقارير/شكاكم المياه/الصحة 500 1000 1500 2000
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تردم 
ك ع 
الصرؼ 
 الصحي

تطكير 
كتحسيف 
الك اءة 
لمشبكات 
كمحطات 

ال خ كمحطة 
 المعالجة

 40 30 20 10 0 أطكاؿ الخطكط )كـ(
ادارة الصرؼ 
الصحي 
 /المشاريع

مخطط شبكة 
رير الصرؼ/تق
 األصكؿ

 ادارة الصرؼ الصحي

أطكاؿ الخطكط القديمة 
 )كـ(

10 7 5 3 0 
ادارة الصرؼ 

 الصحي
مبلحظات/شكاكم 

 / تقارير
 ادارة الصرؼ الصحي

 11 11 11 10 9 عدد محطات ال خ
ادارة الصرؼ 

 ادارة الصرؼ الصحي شكاكم / تقارير الصحي

نسبة تغطية شبكة  
 الصرؼ الصحي

20% 40 60 80 90 
ادارة الصرؼ 
الصحي/الجبا

 ية

فكاتير/شكاكم / 
 تقارير

 ادارة الصرؼ الصحي

الزيادة في قدرة محطة 
 المعالجة )%(

 ادارة الصرؼ الصحي مبلحظات-تقارير  ادارة المعالجة 85 80 70 60 50%

عدـ 
نجاعة 
تجميع 
كاستخداـ 
مياه 

االمطار 
 المياه

تطكير 
كتحسيف شبكة 
تجميع مياه 
االمطار 

رؽ كط
 االست ادة منيا

عدد محطات  خ مياه 
 االمطار

2 3 4 4 4 
ادارة الصرؼ 

 الصحي
 ادارة الصرؼ الصحي تقارير

 4 4 4 3 2 عدد اماكف الترشيي
ادارة الصرؼ 

 ادارة الصرؼ الصحي مبلحظات-تقارير الصحي

إعادة تأىيؿ أماكف ترشيي 
 قائمة
 

1 2 3 3 3 
ادارة الصرؼ 

 الصحي
 ادارة الصرؼ الصحي مبلحظات-تقارير
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سكء حالة 
شبكتي 
الطرؽ 
 كاإلنارة

تحسيف شبكة 
نارتيا  الطرؽ كا 

أطكاؿ الطرؽ الجديدة 
 )كـ(

0 25 50 75 100 
اليندسة 
 كالتخطيط

 مبلحظات-تقارير
ادارة اليندسة 
 كالتخطيط

أطكاؿ الشكارع القائمة 
التي تـ صيانتيا كتأىيميا 

 )كـ(
50 15 15 10 10 

اليندسة 
 يطكالتخط

 مبلحظات-تقارير
ادارة اليندسة 
 كالتخطيط

 مجال االقتصاد المحمي
ارت اع 
معدؿ 
 البطالة

خمؽ فرص 
 عمؿ جديدة

 1000000 1000000 1000000 1000000 0 عدد فرص العمؿ الجديدة
-بمدية غزة 
JCP 

 JCP-بمدية غزة  تقارير

تردم 
الك ع 
 االقتصادم

تشيع 
االستثمار في 
القطاع 

الخاص كالعاـ 
تعزيز قدرة ك 

البمدية عمى 
تجنيد األمكاؿ 
كتنكيع مصادر 

 الدخؿ

الزيادة في عدد المجمعات 
التجارية الخاصة  

 بالبمدية
 مستثمريف-بمدية غزة عطاء-تقارير  بمدية غزة 10 9 8 7 5

الزيادة في عدد المباني 
االستثمارية الخاصة  

 بالبمدية
 مستثمريف-بمدية غزة عطاء-تقارير  بمدية غزة 4 3 2 1 0

الزيادة في عدد مشاريع 
إعادة تصنيع الن ايات 

 الصمبة
 بمدية غزة عطاء-تقارير  بمدية غزة - - - 1 0

عدد المدف الترفييية 
 الخاصة بالبمدية

 بمدية غزة عطاء-تقارير  بمدية غزة - - - 1 0
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قمة 
إيرادات 
 البمدية

 
عدد محطات تحمية مياه 
 الشرب الخاصة بالبمدية

 بمدية غزة عطاء-تقارير  بمدية غزة - - - 1 0

تحسيف الجباية 
 مف المكاطنيف

عدد الحمبلت االعبلمية 
لتكعية المكاطنيف 
 كالتكاصؿ مع المجتمع

0 2 2 2 2 
-بمدية غزة 
 اإلعبلـ

 بمدية غزة تقارير

تخ يض الن قات 
 التشغيمية

عدد االليات كالمعدات 
 تقارير غزةبمدية  12 9 6 3 0 التي تـ تحديثيا

االدارة العامة لمخدمات 
 المالية-

عدد ماكينات مطابع 
 البمدية التي تـ تحديثيا

 مستثمريف-بمدية غزة عطاء-تقارير  بمدية غزة 4 4 4 0 0

دارة الكوارث  مجال االمن وا 

تدني 
ك اءة 
كجيكزية 
إدارة 

األزمات 
 كالككارث

تحسيف مستكل 
التكاصؿ 

كالمشاركة في 
 ادارة الككارث

عدد غرؼ العمميات 
المشتركة مع الدفاع 

المدني كاإلسعاؼ ككزارة 
 االسكاف كالككالة

0 1 1 1 1 
–بمدية غزة 

 الدفاع المدني
ممارسة العمؿ عمى 

 ارض الكاقع
 االدارة العامة لمخدمات

عدد االليات التي يمـز 
 التزكد بيا

تكفير المعدات  بمدية غزة 15 15 15 15 10
 كتشغيؿ المكظ يف

 دارة العامة لمخدماتاال

عدد المعدات التي يمـز 
 تكريدىا

 االدارة العامة لمخدمات تكفير المعدات بمدية غزة 25 25 25 25 0

تحسيف مستكل 
الجميكر في 
كي ية التصرؼ 
 في األزمات

 بمدية غزة 5 5 5 5 0 عدد المقاءات التم زيكنية

انجاز المقاءات 
كالنشرات كالتعامؿ 

ة في باآللية الجديد
 األزمات

االدارة العامة لمخدمات 
 العبلقات العامة–
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عدد النشرات التي يتـ 
 تكزيعيا

 العبلقات العامة تقارير بمدية غزة 500 500 500 500 0

عدد النشرات التي يتـ 
 تكزيعيا

 العبلقات العامة تقارير بمدية غزة 500 500 500 500 0

عدد الدكرات التي يتـ 
 عقدىا

 االدارة العامة لمخدمات تقارير بمدية غزة 15 15 15 15 0

 

حماية أركاح 
المكاطنيف 

المصطافيف عمى 
 البحر

عدد أجيزة إط اء الحريؽ 
 االدارة العامة لمخدمات تقارير بمدية غزة 15 10 10 10 5 في مباني البمدية

عدد ادكات الكقاية 
كالسبلمة لم نييف كالعاممة 
 في المجاالت الخطرة

 تقارير بمدية غزة 100 100 100 100 100
االدارة العامة لمصحة 

 كالبيئة

عدد نقاط المياه التي يتـ 
تزكيد الدفاع المدني بيا 
 مكزعة عمى المدينة

 تقارير بمدية غزة 125 125 125 125 0
االدارة العامة لممياه 
 كالصرؼ الصحي

عدد ابراج االنقاذ الجديدة 
 تقارير بمدية غزة 1 1 1 1 10 عمى شاطئ البحر

االدارة العامة لمصحة 
 كالبيئة

 تقارير بمدية غزة 0 0 1 1 2 عدد قكارب االنقاذ
االدارة العامة لمصحة 

 كالبيئة
عدد غرؼ طكارئ مكزعة 
عمى المدينة في اكثر مف 
مكاف مزكدة باليات 
 كمعدات الطكارئ

 تقارير بمدية غزة 1 1 1 1 0
االدارة العامة لمخدمات 

رة اليندسة كادا
 كالتخطيط



_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

176 

 

 المالحق

عدد ابراج اإلنقاذ التي تـ 
 تأىيميا

 تقارير كالصكر بمدية غزة 2 2 2 2 2
االدارة العامة لمصحة 
دارة اليندسة  كالبيئة كا 

 كالتخطيط

 

التقيد باألنظمة 
كالتشريعات 

الخاصة باألمف 
 كالسبلمة لممباني

اقرار قكانيف تخص بناء 
ممجأ في البيت الجديد 

 كاألبراج
 إدارة التنظيـ كالتخطيط تقارير بمدية غزة 1 1 1 1 0

اقرار قكانيف تخص 
اجراءات السبلمة في 
 المباني العالية كالمصانع

 تقارير بمدية غزة 1 1 1 1 0
دارة التنظيـ  كا 
 كالتخطيط

اقرار خطة لمكاجية 
الككارث بعدة سيناريكىات 

 لعدة مناطؽ
 تقارير بمدية غزة 1 1 1 1 0

دفاع المدني ادارة ال
كالبمدية كالجيات 

 المختصة
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 (2113و 2112بمدية غزة لمعامين ) خطط التنفيذ السنوية لمخطة لكل قسم من أقسام( 7رقم )ممحق 

دارة الكوارث لمعام   1220خط التنفيذية التنموية )التطويرية( لدائرة / قسم األمن وا 
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات الفنية 
و/أو اإلدارة الالزمة 
لتنفيذ المشروع/ 

 النشاط

اسم 
المشروع/ 
 النشاط

رمز 
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 
نقاط تزكيد 
المياه 
 بالشكارع

 ـ. رمزم أىؿ             5 
رح مشركع ، مقت

 كثائؽ عطاء

دراسة لتزكيد 
البمديات 
بالشركط 

المطمكبة في 
البناء لتقميؿ 
 أثار الككارث

  لجنة الطكارئ             5 

خطة 
لمتعامؿ مع 
 الطكارئ

  لجنة الطكارئ             10 

 20التكمفة الكمية المتوقعة                        
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 1220يرية( لدائرة / قسم اإلدارة العامة لمتنظيم و التخطيط الحضري و تكنولوجيا المعمومات لمعام خط التنفيذية التنموية )التطو 
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات الفنية 
و/أو اإلدارة 
الالزمة لتنفيذ 
 المشروع/ النشاط

م سا
المشروع/ 
 النشاط

رمز 
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 
حكسبة قسـ 
التخطيط 
 الح رم

 5             
ـ. أحمد 
  حجازم

تطكير البنية 
التحتية 
لتكنكلكجيا 
 المعمكمات

 156             
ـ. عبلء 
 البطريخي

 

حكسبة ك 
إدارة الكثائؽ 
ك األرش ة 

 كتركنيةاإلل

  إياد حميد             50 

 211التكمفة الكمية المتوقعة                        
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 2012خط التنفيذية التنموية )التطويرية( لدائرة / الخدمات والبنية التحتية لمعام 
اسم الشخص   

المسؤول عن إدارة 
تنفيد المشروع/ 

 النشاط

التحضيرات الفنية 
زمة و/أو اإلدارة الال 

لتنفيذ المشروع/ 
 النشاط

 اسم المشروع/ النشاط
رمز 
 المشروع

التكمفة 
× التقديرية 
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 
 مقترحات مشاريع ـ. رمزم أىؿ             400  استبداؿ شبكات مياه قديمة

 كثائؽ عطاء

             420  مياه جديدةإنشاء ابار 
ـ. سعد الديف 

 االطبش
 مقترحات مشاريع
 كثائؽ عطاء

تأىيؿ أبار مياه قديمة عدد 
35 

 180             - 
 مقترحات مشاريع
 كثائؽ عطاء

إنشاء شبكات مياه في الت اح 
كالشاطئ كمناطؽ مف 

 المدينة
 رمزم أىؿ             200 

 مقترحات مشاريع
 كثائؽ عطاء

إنشاء شبكات مياه في 
منطقة الزيتكف كالصبرة 

 كمناطؽ اخرل
 ـ. رمزم أىؿ             100 

 مقترحات مشاريع
 كثائؽ عطاء

إنشاء شبكات مياه في 
منطقة النصر ك تؿ اإلسبلـ 
كمنطقو الشيخ عجميف 
 كمناطؽ مف المدينة

 ـ. رمزم أىؿ             180 
 مقترحات مشاريع
 كثائؽ عطاء

 مقترحات مشاريع ـ. ايمف ابك شعباف             100 مساحي  لشبكات الرفع ال
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 2012خط التنفيذية التنموية )التطويرية( لدائرة / الخدمات والبنية التحتية لمعام 
اسم الشخص   

المسؤول عن إدارة 
تنفيد المشروع/ 

 النشاط

التحضيرات الفنية 
زمة و/أو اإلدارة الال 

لتنفيذ المشروع/ 
 النشاط

 اسم المشروع/ النشاط
رمز 
 المشروع

التكمفة 
× التقديرية 
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 

المياه كالمحابس القائمة  
كربطيا باإلحداثيات عمى 

 GISمخططات 

 

تكسعة ك اءة ال خ في 
 5-الزيتكف  7Bالمحطات )

بركة  -6Aالسامر -المنارة
 (7عسقكلة  -الشيخ ر كاف 

 50             
ـ. سعد الديف 

 االطبش
 حات مشاريعمقتر 

 كثائؽ عطاء

إنشاء شبكات صرؼ صحي 
في منطقة الزيتكف كالصبرة 
 كالشيخ عجميف ك تؿ اإلسبلـ

 550             
ـ. سعد الديف 

 االطبش
 مقترحات مشاريع
 كثائؽ عطاء

إنشاء شبكات صرؼ صحي 
في منطقة الشجاعية 

الجديدة( الشيخ  -)التركماف 
 الت اح  ....الخ -ر كاف 

 159             
ـ. سعد الديف 

 االطبش
 مقترحات مشاريع
 كثائؽ عطاء
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 2012خط التنفيذية التنموية )التطويرية( لدائرة / الخدمات والبنية التحتية لمعام 
اسم الشخص   

المسؤول عن إدارة 
تنفيد المشروع/ 

 النشاط

التحضيرات الفنية 
زمة و/أو اإلدارة الال 

لتنفيذ المشروع/ 
 النشاط

 اسم المشروع/ النشاط
رمز 
 المشروع

التكمفة 
× التقديرية 
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 
شراء ك تكريد آليات ك 

 معدات
كمكاد ك أدكات كعدد ك مكاد 

 أمف ك سبلمة

 ـ. حسيف ابك زيد             20 
 مقترحات مشاريع
 كثائؽ عطاء

تنظيؼ برؾ األمطار 
             30  كاألن اؽ ك مصافي األمطار

ـ. سعد الديف 
 شاالطب

 مقترحات مشاريع
 كثائؽ عطاء

تطكير كتكسعة محطة 
 المعالجة

 ـ .ماىر سالـ             18000 
 مقترحات مشاريع
 كثائؽ عطاء

تمديد خطكط تصريؼ مياه 
كـ 30أمطار جديدة بطكؿ 

 –الرماؿ الشمالي  -)عسقكلة
الشيخ  –الرماؿ الجنكبي 

 ر كاف ....الخ(

 80             
ـ. سعد الديف 

 بشاالط
 مقترحات مشاريع
 كثائؽ عطاء

تأىيؿ خطكط تصريؼ مياه 
كـ 15أمطار قائمة بطكؿ 

الشيخ  –الزيتكف  –)الدرج 
 10             

ـ. سعد الديف 
 االطبش

 مقترحات مشاريع
 كثائؽ عطاء
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 المالحق

 2012خط التنفيذية التنموية )التطويرية( لدائرة / الخدمات والبنية التحتية لمعام 
اسم الشخص   

المسؤول عن إدارة 
تنفيد المشروع/ 

 النشاط

التحضيرات الفنية 
زمة و/أو اإلدارة الال 

لتنفيذ المشروع/ 
 النشاط

 اسم المشروع/ النشاط
رمز 
 المشروع

التكمفة 
× التقديرية 
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 

 ر كاف ...الخ(.
تأىيؿ أماكف ترشيي قائمة 

)بركة الشيخ ر كاف  3عدد 
بركة  -حديقة الصداقة  -

 عسقكلة(.

 80             
ـ. سعد الديف 

 االطبش
 مقترحات مشاريع
 كثائؽ عطاء

إنشاء طرؽ جديدة بطكؿ 
 كـ في جميع األحياء100

 نياد المغني د.             9500 
 مقترحات مشاريع
 كثائؽ عطاء

تأىيؿ طرؽ قائمة بطكؿ 
 نياد المغني د.             1600  كـ في جميع األحياء50

 مقترحات مشاريع
 كثائؽ عطاء

 31659التكمفة الكمية المتوقعة   
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 المالحق

 
 2012خط التنفيذية التنموية )التطويرية( لدائرة / قسم اإلدارة العامة لمصحة والبيئة   لمعام 

اسم الشخص   
المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات الفنية 
و/أو اإلدارة 
الالزمة لتنفيذ 
 المشروع/ النشاط

 المشروع/ اسم
 النشاط

رمز 
 المشروع

التكمفة 
× التقديرية 
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 
 مقترح مشركع ـ. أنكر الجندم             1041  جمع الن ايات الصمبة
ترحيؿ الن ايات 

 الصمبة
 628               

عادة تصني ع فرز كا 
 الن ايات

 مقترح مشركع ـ. أنكر الجندم             300 

 مقترح مشركع ـ. أنكر الجندم             480  كنس شكارع المدينة
تكفير االدكات 
كالسمـك البلزمة 
لمكافحة الحشرات 

 كالقكارض

 مقترح مشركع ـ. كماؿ الككلؾ             16 

تكفير مستمزمات 
 كأدكات لمحدائؽ

 20             
ـ. منتصر 
 شحادة

 مقترح مشركع

إعادة تأىيؿ حدائؽ 
             115  كجزر الشكارع

ـ. منتصر 
 مقترح مشركع شحادة

 2600التكمفة الكمية المتوقعة                        
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 المالحق

 
 2012خط التنفيذية التنموية )التطويرية( لدائرة / قسم االقتصاد لمعام 

اسم الشخص   
ن المسؤول ع
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات 
الفنية و/أو 
اإلدارة الالزمة 

لتنفيذ 
المشروع/ 
 النشاط

اسم المشروع/ 
 النشاط

رمز 
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 

إنشاء مجمعات 
تجارية كمباف 

 تثمارية لمبمديةاس
 مقترح مشركع د. نياد المغني             400 

حمبلت  8عمؿ 
إعبلمية تكعكية 

 لممكاطنيف.
 10             

ـ. حاتـ الشيخ 
 مقترح مشركع خميؿ

 410التكمفة الكمية المتوقعة                        
 1220لرياضة لمعام خط التنفيذية التنموية )التطويرية( لدائرة / قسم الثقافة وا

تزكيد المراكز 
الثقافية بالكتب 
كاالجيزة السمعية 

 كالبصرية

 32             
حسف أبك 
 عطايا

 مقترح مشركع

 32التكمفة الكمية المتوقعة                        
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 المالحق

 
 :2013و الجداول التالية توضح الخطط السنوية لألقسام لمعام 

 2013ويرية( لدائرة / الخدمات والبنى التحتية لمعام خط التنفيذية التنموية )التط
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات الفنية 
و/أو اإلدارة 
الالزمة لتنفيذ 
 المشروع/ النشاط

رمز  اسم المشروع/ النشاط
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 

استبداؿ شبكات مياه 
 قديمة

  ـ. رمزم أىؿ             450 

             300  إنشاء ابار مياه جديدة
ـ. سعد الديف 

  االطبش

تأىيؿ أبار مياه قديمة 
 35عدد 

  رمزم أىؿ             150 

إنشاء شبكات مياه في 
الت اح كالشاطئ 

 اطؽ مف المدينةكمن
  ـ. رمزم أىؿ             350 

إنشاء شبكات مياه في 
منطقة الزيتكف كالصبرة 

 كمناطؽ اخرل
  ـ. رمزم أىؿ             300 

  ـ. رمزم أىؿ             355 إنشاء شبكات مياه في 
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 المالحق

 2013ويرية( لدائرة / الخدمات والبنى التحتية لمعام خط التنفيذية التنموية )التط
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات الفنية 
و/أو اإلدارة 
الالزمة لتنفيذ 
 المشروع/ النشاط

رمز  اسم المشروع/ النشاط
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 
منطقة النصر ك تؿ 
اإلسبلـ كمنطقو الشيخ 
عجميف كمناطؽ مف 

 المدينة
ي  الرفع المساح

لشبكات المياه 
كالمحابس القائمة  
كربطيا  باإلحداثيات 

 GISعمى مخططات 

 150             
ـ. ايمف ابك 

 شعباف
 

تكسعة ك اءة ال خ 
 7Bفي المحطات )

 -المنارة 5-الزيتكف 
بركة  -6Aالسامر

 -الشيخ ر كاف 
 (7عسقكلة 

 450             
ـ. سعد الديف 

 طبشألا
 

 ـ. سعد الديف              267 إنشاء شبكات صرؼ 
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 المالحق

 2013ويرية( لدائرة / الخدمات والبنى التحتية لمعام خط التنفيذية التنموية )التط
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات الفنية 
و/أو اإلدارة 
الالزمة لتنفيذ 
 المشروع/ النشاط

رمز  اسم المشروع/ النشاط
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 
في منطقة  صحي

الزيتكف كالصبرة 
كالشيخ عجميف ك تؿ 

 اإلسبلـ

 االطبش

إنشاء شبكات صرؼ 
صحي في منطقة 
 -الشجاعية )التركماف
الجديدة( الشيخ 

الت اح   -ر كاف 
 ....الخ

 367             
ـ. سعد الديف 

  االطبش

إنشاء شبكات خطكط 
 غط  صرؼ صحي 

 6Aسامر )لمحطة ال
لمحطة المنارة رقـ  -(
ك محطة  بركة -( 5)

أمطار الشيخ ر كاف 

ـ. سعد الديف              700 
  االطبش
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 المالحق

 2013ويرية( لدائرة / الخدمات والبنى التحتية لمعام خط التنفيذية التنموية )التط
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات الفنية 
و/أو اإلدارة 
الالزمة لتنفيذ 
 المشروع/ النشاط

رمز  اسم المشروع/ النشاط
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 
 كعسقكلة

شراء ك تكريد آليات ك 
 معدات

كمكاد ك أدكات كعدد 
 ك مكاد أمف ك سبلمة

  ـ.حسيف ابك زيد             1800 

إنشاء محطة صرؼ 
صحي جديدة رقـ 

أىيؿ ( ك إعادة ت11)
( 3محطة الشاطئ )

كخط  غط مف 
إلى محطة  3محطة 

 (12كمحطة رقـ ) 11

ـ. سعد الديف              1270 
  االطبش

تنظيؼ برؾ األمطار 
كاألن اؽ ك مصافي 

 األمطار
 110             

ـ. سعد الديف 
  االطبش

 ـ. ايمف ابك              250 الرفع المساحي عمى 
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 المالحق

 2013ويرية( لدائرة / الخدمات والبنى التحتية لمعام خط التنفيذية التنموية )التط
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات الفنية 
و/أو اإلدارة 
الالزمة لتنفيذ 
 المشروع/ النشاط

رمز  اسم المشروع/ النشاط
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 
  GISمخططات 

لشبكات الصرؼ 
 الصحي القائمة

 شعباف

تمديد خطكط تصريؼ 
مياه أمطار جديدة 

كـ 30بطكؿ 
الرماؿ  -)عسقكلة
الرماؿ  –الشمالي 
الشيخ  –الجنكبي 

 ر كاف ....الخ(

 300             
ـ. سعد الديف 

 االطبش
 

تأىيؿ خطكط تصريؼ 
مياه أمطار قائمة 

 –كـ )الدرج 15بطكؿ 
الشيخ  –الزيتكف 

 ر كاف ...الخ(.
 

ـ. سعد الديف              50 
  االطبش
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 المالحق

 2013ويرية( لدائرة / الخدمات والبنى التحتية لمعام خط التنفيذية التنموية )التط
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات الفنية 
و/أو اإلدارة 
الالزمة لتنفيذ 
 المشروع/ النشاط

رمز  اسم المشروع/ النشاط
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 
تأىيؿ أماكف ترشيي 

)بركة  3قائمة عدد 
 -الشيخ ر كاف 
 -حديقة الصداقة 
 بركة عسقكلة(.

 

 500             
ـ. سعد الديف 

  االطبش

إنشاء طرؽ جديدة 
كـ في 100بطكؿ 

 جميع األحياء
  د نياد المغني             18000 

تأىيؿ طرؽ قائمة 
كـ في جميع 50كؿ بط

 األحياء
  د.نياد المغني             1500 

 27619التكمفة الكمية المتوقعة 
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 المالحق

 2013خط التنفيذية التنموية )التطويرية( مجال  االقتصاد المحمي 

اسم   
الشخص 
المسؤول 
عن إدارة 
تنفيد 

المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات 
الفنية و/أو 
اإلدارة 
الالزمة 
لتنفيذ 

روع/ المش
 النشاط

اسم 
المشروع/ 
 النشاط

رمز 
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 

تكفير 
400,000 
فرصة عمؿ 

 يكمية.

 3200             
شئكف 
 المكظ يف

شئكف 
 المكظ يف

إنشاء مدينة 
 ترفييية.

 2000             
اإلدارة 
العامة 
 لمتخطيط

إعداد 
 المشاريع

إنشاء 
مجمعات 

تجارية كمباف 
استثمارية 
 لمبمدية

 22600             
اإلدارة 
العامة 
 لمتخطيط

إعداد 
 المشاريع
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 المالحق

 2013خط التنفيذية التنموية )التطويرية( مجال  االقتصاد المحمي 

اسم   
الشخص 
المسؤول 
عن إدارة 
تنفيد 

المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات 
الفنية و/أو 
اإلدارة 
الالزمة 
لتنفيذ 

روع/ المش
 النشاط

اسم 
المشروع/ 
 النشاط

رمز 
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 

 8عمؿ 
حمبلت 
إعبلمية 
تكعكية 
 لممكاطنيف.

 190             
اإلدارة 
العامة 
 لمتنظيـ

إدارة 
العبلقات 
 العامة
 

ر تطكي
مطابع 
 البمدية

 500             

اإلدارة 
العامة 
لمراكز 
 البمدية

اإلدارة العامة 
 لممراكز

 28490التكمفة الكمية المتوقعة               
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 المالحق

 2013خط التنفيذية التنموية )التطويرية( مجال الثقافة والرياضة لمعام 
اسم الشخص   

المسؤول 
عن إدارة 
تنفيد 

المشروع/ 
 النشاط

لتحضيرات ا
الفنية و/أو 
اإلدارة الالزمة 

لتنفيذ 
المشروع/ 
 النشاط

رمز  اسم المشروع/ النشاط
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 

تدريب الككادر الثقافية 
كالريا ية ك االعبلمية 

) إستقطاب  محميان كدكليان 
مدربيف + ابتعاثا 

 متدربيف(

 100             
ـ. حاتـ 
 الشيخ خميؿ

االدارة العامة 
 لمتنظيـ

             70  المكتبة المتنقمة
حسف أبك 
 عطايا

اإلدارة العامة 
 لممراكز

إنشاء محطة إذاعية 
             190  خاصة بالبمدية

ـ. حاتـ 
 الشيخ خميؿ

االدارة العامة 
 يـلمتنظ

إنشاء مركز دراسات 
 كابحاث لممدينة

د.نياد              50 
 المغني

اليندسة 
 كالتخطيط

تزكيد المراكز الثقافية 
بالكتب كاالجيزة 
 السمعية كالبصرية

 168             
حسف أبك 
 عطايا

اإلدارة العامة 
 لممراكز

 578التكمفة الكمية المتوقعة                     
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 المالحق

 
 

دارة الكوارث   لمعام الخطة الت  2013نفيذية التنموية )التطويرية( لألمن وا 
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات 
الفنية و/أو 
اإلدارة الالزمة 
لتنفيذ المشروع/ 

 النشاط

 اسم المشروع/ النشاط
رمز 
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

 

بري
إ

ايو ل
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 

المجنة المشتركة إلدارة 
 االزمات كالككارث

 لجنة الطكارئ لجنة الطكارئ             15 

إنشاء قاعدة بيانات 
إلكتركنية مرتبطة بالنت مع 

 خريطة لممدينة
 20             

ـ. ىكيدم أبك 
 ىكيدم

 ITاالدارة العامة 

ر آليات لمطكارئ تكفي
 البلزمة

 1000             
ـ. حسيف أبك 

 زيد
دائرة النقؿ 
 كاالمداد

تكفير معدات االمف 
 كالسبلمة

 المشتريات أسعد فركانة             100 

تدريب ككادر فنية لمتعامؿ 
             10  مع الككارث

ـ. حاتـ الشيخ 
 العبلقات العامة خميؿ

عامؿ التكعية المجتمعية لمت
 مع الككارث

 مراكز البمدية ـ. عماد صياـ             50 
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دارة الكوارث   لمعام الخطة الت  2013نفيذية التنموية )التطويرية( لألمن وا 
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات 
الفنية و/أو 
اإلدارة الالزمة 
لتنفيذ المشروع/ 

 النشاط

رمز  اسم المشروع/ النشاط
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

 

بري
إ

ايو ل
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 
 المشتريات أسعد فركانة             20  تكفير مستمزمات االنقاذ

دراسة السبلمة كالكقاية في 
 مباني بمدية غزة

 15             
ـ. حاتـ الشيخ 

 خميؿ
االدارة العامة 

 لمتنظيـ

             15  نقاط تزكيد المياه بالشكارع
ـ. سعد الديف 

 االطبش

االدارة العامة 
لممياه كالصرؼ 

 الصحي

بنية تحتية لئلنقاذ البحرم 
 د.نياد المغني             1200  أبراج كقكارب كأدكات

االدارة العامة 
لميندسة 
 كالتخطيط

إنشاء كتجييز مراكز فرعية 
في أحياء المدينة لمطكارئ 

 3عدد 
 المغني د.نياد             130 

االدارة العامة 
لميندسة 
 كالتخطيط

دراسة لتزكيد البمديات 
بالشركط المطمكبة في 
 البناء لتقميؿ أثار الككارث

 10             
ـ. حاتـ الشيخ 

 خميؿ
االدارة العامة 

 لمتنظيـ
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دارة الكوارث   لمعام الخطة الت  2013نفيذية التنموية )التطويرية( لألمن وا 
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات 
الفنية و/أو 
اإلدارة الالزمة 
لتنفيذ المشروع/ 

 النشاط

رمز  اسم المشروع/ النشاط
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

 

بري
إ

ايو ل
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 
 لجنة الطكارئ لجنة الطكارئ             40  خطة لمتعامؿ مع الطكارئ

 2625عة                      التكمفة الكمية المتوق
 
 

 2013الخطة التنفيذية التنموية )التطويرية( لإلدارة العامة لمصحة والبيئة   لمعام 
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات 
الفنية و/أو 
اإلدارة الالزمة 
لتنفيذ المشروع/ 

 النشاط

اسم المشروع/ 
 النشاط

رمز 
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 

جمع الن ايات 
 الصمبة

 1259             
ـ.عبدالرحيـ 
 أبكالقمبز

بحاجة الى 
 تمكيؿ

ترحيؿ الن ايات 
 الصمبة

ـ.عبدالرحيـ              7372 
 أبكالقمبز

بحاجة الى 
 كيؿتم
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 2013الخطة التنفيذية التنموية )التطويرية( لإلدارة العامة لمصحة والبيئة   لمعام 
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات 
الفنية و/أو 
اإلدارة الالزمة 
لتنفيذ المشروع/ 

 النشاط

اسم المشروع/ 
 النشاط

رمز 
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 
عادة  فرز كا 
             700  تصنيع الن ايات

الرحيـ  عبد ـ.
 أبكالقمبز

بحاجة الى 
تمكيؿ لتشغيؿ 

 المصنع
تطكير مكب 
الن ايات الصمبة 
 كمحطة الترحيؿ

 8760             
ـ.عبدالرحيـ 
 أبكالقمبز

بحاجة الى 
 تمكيؿ

كنس شكارع 
 المدينة

 1333             
ـ.عبدالرحيـ 

 بزأبكالقم
بحاجة الى 
 تمكيؿ

التكعية البيئية 
كتطكير المكائي 

 كالقكانيف
ـ.عبدالرحيـ              150 

 أبكالقمبز
بحاجة الى 
 تمكيؿ

تكفير االدكات 
كالمعدات 

كالسمـك البلزمة 
لمكافحة 
الحشرات 

 56             
ـ. كماؿ 
 الككلؾ

بحاجة الى 
 تمكيؿ
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 2013الخطة التنفيذية التنموية )التطويرية( لإلدارة العامة لمصحة والبيئة   لمعام 
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

التحضيرات 
الفنية و/أو 
اإلدارة الالزمة 
لتنفيذ المشروع/ 

 النشاط

اسم المشروع/ 
 النشاط

رمز 
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 
 كالقكارض

تطكير مسمخ 
 بمدية غزة

 ـ.ىاشـ رستـ             44 
بحاجة الى 
 تمكيؿ

تكفير مستمزمات 
 كأدكات لمحدائؽ

ـ. منتصر              80 
 شحادة

بحاجة الى 
 تمكيؿ

إنشاء حدائؽ 
 كمياديف جديدة

 4030           
 
 

 
ـ. منتصر 
 شحادة

بحاجة الى 
 تمكيؿ

إعادة تأىيؿ 
حدائؽ كجزر 

 الشكارع
 275             

ـ. منتصر 
 شحادة

بحاجة الى 
 تمكيؿ

 24059التكمفة الكمية المتوقعة                               
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 2013خط التنفيذية التنموية )التطويرية( لدائرة / قسم اإلدارة العامة لمتنظيم و التخطيط الحضري و تكنولوجيا المعمومات. لمعام 
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

تحضيرات ال
الفنية و/أو 
اإلدارة الالزمة 

لتنفيذ 
المشروع/ 
 النشاط

رمز  اسم المشروع/ النشاط
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 

تقييـ ك تحديث 
المخطط الييكمي 

 لمدينة غزة
 120             

ماد ـ ع
 عكض

بحاجة إلى 
 تمكيؿ

استكماؿ المخططات 
الت صيمية لممناطؽ 

 المتبقية
 100             

ـ عماد 
 عكض

بحاجة إلى 
 تمكيؿ

مراجعة ك تقييـ فكانيف 
ك أنظمة البناء ك إعادة 
صياغتيا بما يتبلءـ 
مع احتياجات مدينة 

 غزة

 30             
المستشار 

القانكني سعيد 
 الشرفا

بحاجة إلى 
 تمكيؿ

الرفع المساحي لشكارع 
مدينة غزة مربكطا 
 بشبكة اإلحداثيات

 175             
ـ. أيمف أبك 

 شعباف
بحاجة إلى 

 تمكيؿ
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 2013خط التنفيذية التنموية )التطويرية( لدائرة / قسم اإلدارة العامة لمتنظيم و التخطيط الحضري و تكنولوجيا المعمومات. لمعام 
اسم الشخص   

المسؤول عن 
إدارة تنفيد 
المشروع/ 
 النشاط

تحضيرات ال
الفنية و/أو 
اإلدارة الالزمة 

لتنفيذ 
المشروع/ 
 النشاط

رمز  اسم المشروع/ النشاط
 المشروع

التكمفة 
التقديرية 

 ×
1000$ 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
إب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
مبر 

يس
د

 

حكسبة قسـ التخطيط 
 الح رم

 25             
ـ. أحمد 
 حجازم

بحاجة إلى 
 تمكيؿ

تطكير البنية التحتية 
 لتكنكلكجيا المعمكمات

ـ عبلء              80 
 يخيالبطر 

بحاجة إلى 
 تمكيؿ

حكسبة ك إدارة الكثائؽ 
 ك األرش ة اإللكتركنية

 إياد حميد             50 
بحاجة إلى 

 تمكيؿ
حكسبة النظاـ المالي ك 

 اإلدارم
 إياد حميد             150 

بحاجة إلى 
 تمكيؿ

 730التكمفة الكمية المتوقعة                         
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  ق المقياس ونتائجوصد (8رقم ) ممحق
 نتائج االتساق الداخميأوال: 

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ آليات متابعة تن يذ الخطة التنمكية الجدكؿ التالي يك ي 
االستراتيجية كمدل االلتزاـ بدليؿ اإلجراءات في مرحمة التن يذ كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف 

كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما ك ع  α= 0.05لمبينة دالة عند مستكل معنكية معامبلت االرتباط ا
 لقياسو.

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " آليات متابعة تن يذ الخطة التنمكية االستراتيجية كمدل االلتزاـ 
 بدليؿ اإلجراءات في مرحمة التن يذ " كالدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة #
معامل 

 سونبير 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

1 
ىناؾ إجراءات تـ اتخاذىا مف قبؿ رئيس البمدية لمبدء في تطبيؽ الخطة التنمكية 

 لمدينة غزة.
.8930 *0.000 

 0.000* 8660. خطط تن يذ سنكية لممشاريع التنمكية الكاردة في الخطة.ك  يتـ إعداد جداكؿ زمنية 2
 0.000* 8410. قبؿ األقساـ المختم ة لمبمدية لمشاريعيا التنمكية.تتـ متابعة التن يذ مف  3

لمؤشرات القياس المنشكدة لكؿ  كفقان تقييـ سنكية لتن يذ الخطة ك  تتـ عممية متابعة 4
 سنة مف سنكات الخطة.

.8710 *0.000 

5 
ىناؾ تقارير سنكية تصدر عف كؿ مف أقساـ البمدية لمتابعة كتقييـ مدل تن يذ 

 ع التنمكية.المشاري
.7600 *0.000 

6 
تقـك البمدية بتعديؿ الخطة التنمكية االستراتيجية بناءن عمى التغذية الراجعة 

 كالتطكرات المختم ة.
.8680 *0.000 

7 
في مراحؿ تن يذ الخطة ىناؾ التزاـ بدليؿ اإلجراءات الخاص بالخطط التنمكية 

 0.000* 8010. البمدات ال مسطينية .ك  لممدف

8 
ال حاجة لو ك  لدليؿ اإلجراءات عمى مراحؿ إعداد الخطة فقط، كفقان صر العمؿ يقت

 في مرحمة التن يذ.
.5520- *0.002 

ىناؾ خطة متبعة مف قبؿ البمدية  لعممية التقييـ كالمتابعة لتن يذ الخطة التنمكية  9
 لممدينة.

.8250 *0.000 

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ تقييـ لدكر المشاركة المجتمعية في  الجدكؿ التالييك ي 
مرحمة التن يذ كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 

0.05 =α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما ك ع لقياسو 
يف مرحمة التن يذ كالدرجة الكمية لممجاؿمعامؿ االرتباط ب  

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 (Sig). 

1 
لممشاركة المجتمعية في عممية تن يذ المشاريع التنمكية  فع اؿىناؾ دكر 

 0.000* 7520. لمخطة التنمكية لمدينة غزة.

2 
ني بأطيافو المختم ة يتـ عقد لقاءات سنكية مع ممثميف عف المجتمع المد

 لتقييـ مدل ر ا المكاطنيف عمى تن يذ الخطة.
.7220 *0.000 

 0.285 0.117 يقتصر دكر المشاركة المجتمعية فقط عمى  مراحؿ  إعداد الخطة فقط. 3

4 
المشاركة المجتمعية ليا دكر ىاـ في مراحؿ تن يذ الخطة، كغيابيا يؤثر سمبان 

 0.000* 7090. لمخطة. المرجك ةعمى النتائج 

5 
ىناؾ أنشطة متبعة مف قبؿ البمدية لتعزيز دكر المشاركة المجتمعية في 

 0.000* 8240. مراحؿ تن يذ الخطة كت عيؿ دكرىا.

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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جازات ألكؿ عاميف مف معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " تقييـ نسبة االن الجدكؿ التالي يك ي
الخطة التنمكية كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 

0.05 =α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما ك ع لقياسو 
 

 معامؿ االرتباط بيف االنجازات لمخطة التنمكية كالدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 (Sig). 

1 
تـ تن يذ جميع المشاريع الكاردة في الخطة التنمكية لمدينة غزة عمى أرض 

كحتى  2012لمجدكؿ الزمني المعد لمعامميف السابقيف منذ العاـ  كفقان الكاقع 
 األف.

.8380 *0.000 

2 
ؤشرات بعد مركر عاميف عمى تن يذ الخطة عمى أرض الكاقع، تـ تحقيؽ م

القياس المنشكدة لممشاريع التنمكية كالكاردة  مف بنكد الخطة التنمكية 
 لممدينة.

.8890 *0.000 

3 
يتـ حساب مؤشرات القياس الحالية كمقارنتيا بالقيـ المنشكدة بعد عاميف مف 

 الخطة لحساب نسبة االنجازات لكؿ مف المشاريع التنمكية.
.8320 *0.000 

4 
ر تن يذ الخطة بالشكؿ المطمكب إلنجاز الخطة مكتممة بعد مركر عاميف، يسي
 . 2015بحمكؿ نياية العاـ 

.7900 *0.000 

5 
لمخطة في المجاالت  كفقان خبلؿ العاميف السابقيف تـ تحقيؽ التنمية المنشكدة 

المختم ة)التخطيط كالتنظيـ كاالقتصاد(الخدمات كالبنية التحتية كالخدمات 
 .الثقافية كالريا ية كغيرىا

.7780 *0.000 

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ تقييـ التعاكف كالتنسيؽ مع المؤسسات الجدكؿ التالي  يك ي
مبلت كالجيات المختم ة المشاركة في تن يذ المشاريع التنمكية كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معا

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما ك ع لقياسو. α= 0.05االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 
تقييـ التعاكف كالتنسيؽ مع المؤسسات كالجيات المختم ة المشاركة معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 

" كالدرجة الكمية لممجاؿ في تن يذ المشاريع التنمكية  

 الفقرة #
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 (Sig). 

تـ الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز لممشاريع التنمكية المك كعة في خطة  1
 (.2013-2012التن يذ لمعامميف )

.5560 *0.002 

ىناؾ شراكة حقيقية بيف المؤسسات الداعمة لممشاريع كالبمدية، كيكجد تنسيؽ  2
 لمخطة . كفقان اريع كمتابعة بينيما لتن يذ المش

.8120 *0.000 

3 
يكجد متابعة كتنسيؽ بيف الجيات المن ذة لممشاريع كشركات المقاكالت مثبلن 
كبيف الدكائر المختم ة لمبمدية مف أجؿ تن يذ المشاريع التنمكية كالكصكؿ إلى 

 ليا. المعد ةالجداكؿ الزمنية  كفقان مؤشرات القياس المنشكدة 
.8380 *0.000 

4 
مف قبؿ البمدية كبيف  المعد ةنسيؽ بيف لجنة المتابعة كالتقييـ لتن يذ الخطة الت

 الجيات المن ذة ليا يحقؽ االنجازات لممشاريع التنمكية بشكؿ أف ؿ.
.5330 *0.003 

5 
غبلؽ المعابر عمى التنسيؽ بيف الجيات  أث ر الحصار الم ركض عمى غزة كا 

 المختم ة المشاركة في تن يذ الخطة.
.5710 *0.001 

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة الكصكؿ 

 كمية ل قرات المقابمة.إلييا، كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة ال
عند مستكل أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت المقابمة دالة إحصائيان  الجدكؿ التالييبيف 

 كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت المقابمة صادقو لما ك ع لقياسو. α= 0.05معنكية 
مةمعامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت المقابمة كالدرجة الكمية لممقاب  

 المجال #
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig.)   

1 
آليات متابعة تن يذ الخطة التنمكية االستراتيجية كمدل االلتزاـ بدليؿ 

 اإلجراءات في مرحمة التن يذ.
.937 *0.000 

 0.000* 739. تقييـ لدكر المشاركة المجتمعية في مرحمة التن يذ. 2
 0.000* 751. ت ألكؿ عاميف مف الخطة التنمكية.تقييـ نسبة االنجازا 3

4 
تقييـ التعاكف كالتنسيؽ مع المؤسسات كالجيات المختم ة المشاركة في تن يذ 

 المشاريع التنمكية.
.476 *0.007 

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *        
 


