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 09/08/2020التاريخ: 
 

 (2424-2448)ت رفــح ــلبلذي رتاتيجيتــت االستقـزيز عن اخلط
 

 هأسست وحذة التخطيظ اإلسرتتيجي يف بلذيت رفح: .4

 فحي التخطحيط  أول تجربة لبمدية رفححكانت  بمدية رفح بمدية رائدة في عممية التخطيط االستراتيجي حيث
 .1999عام  االستراتيجي

 والتابعححة لححرئيس البمديححة مبا ححرة فححي  2011طححيط االسححتراتيجي فححي بمديححة رفححح عححام تححم مسسسححة وحححدة التخ
 قسم الجودة.الوحدة الهيكمية المعيارية، ولكن تم إجراء تعديل عمي الهيكمية المعيارية لت مل 

  2015 – 2012إعحححداد خطحححة اسحححتراتيجية لمدينحححة رفحححح وبم حححاركة مجتمعيحححة فاعمحححة ل عحححوام  ثحححم تحححم )
 .2017 وتحديثها لمعام

  وهحي خطحة تنمويحة محميحة إعداد خطحة اسحتراتيجية جديحدة لمدينحة رفحح وبم حاركة مجتمعيحة فاعمحةثم تم 
 .(2021 – 2018ل عوام  

 وبم اركة مجتمعية فاعمة يتم إعداد تقييم وتحديث سنوي لمخطة التنموية المحمية. 
 

 :(2424-2448) هنهجيــت إعـذاد اخلطـت التنوىيـت احملليـت لألعـىام .2

حسححم منهجيححة واوحححة ومحححددة وحسححم دليححل  (2021-2018تححم إعححداد الخطححة التنمويححة المحميححة ل عححوام  
التخطيط التنموي المحمي لممدن والبمحدات اللمسحطينية، ومراححل التخطحيط التنمحوي المحمحي خمسحة مراححل وهحي 

 كاآلتي:
التهيئحة واععحداد وح حد ة  ، ومخرجات هحه  المرحمح تنظيم وتحميل( أين نحن اآلن؟:  المرحمة األولي .1
 (.ت خيص الووع القائم - صحام العالقةأ
تحديحححد ومخرجحححات هحححه  المرحمحححة  ، )اإلطةةةار الت:مةةةو   إلةةةي أيةةةن :ريةةة؟ أن :ت ةةة  المرحمةةةة اليا:يةةةة:  .2

 (.طار التنمويتحوير وثيقة اع - التوجهات االستراتيجية لممجتمع
عححداد ، ومخرجححات هححه  المرحمححة  إوالتقيححيم(  خطححط التنليححه والمتابعححة كيححن نصححل؟ المرحمةةة الياليةةة : .3

تبنححي وثيقححة الخطححة  - ووححع خطححة المتابعححة والتقيححيم - الم ححاريعو  مكونححات البححرام  خطححة التنليححه ووصححن
 (.طالقهاا  و 
، ومخرجحات هحه  المرحمحة ليحات التنليحه  مسحتمرة عمحت امتحداد الخطحة(آ محا يوصحمنا؟المرحمة الرابعةة :  .4
/عمت امتححداد تنليححه ح ححد المححوارد وبنححاء ال ححراكات - د إعححداد الخطححة وسححنوياً / مبا ححرة بعححإجححراءات التنليححه 

 الخطة(. 
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ومخرجحححات هحححه  ، (هحححل وصحححمنا؟ تقيحححيم واعحححداد الخطحححة السحححنوية القادمحححة  سحححنوياً المرحمةةةة السام:ةةةة :  .5
 /سنويًا(.عداد الخطة السنوية القادمةإ -/سنويًا متابعة وتقييم واطالع) المرحمة

 لمسطة الت:موية الممسص الت:فيذب السروجمراحل اليالية األولي ع:؟ إع؟ا؟ السطة و من ال تم اال:تهاء  
مراحل التسطيط الت:مو  المحمية، و:حن حاليًا :قوم ::ويًا بإ راءات المرحمة الرابعة والسام:ة من 

   .الت:موية المحمية المحمي إلع؟ا؟ تقييم وتح؟يث م:تمر لمسطة
 

 (:2424-2448)ها اخلطت التنوىيت احملليت اجملاالث التنوىيت التي مشلت .2

  ممت الخطة التنموية المحمية أربعة مجاالت رئيسية  حسم الخطط الوطنية( ، وهي كالتالي:
ــت  .4 ــت الت تي ــت والبني ــاا البي  الطححر   –االتصححاالت   - الطاقححة  القطاعححات وي ححمل :جم

 -ين ميحححا  اامطحححارالميحححا  والصحححرن الصححححي وتصحححر  –الصححححة العامحححة والبيئحححة  –والمواصحححالت 
 النلايات(.

الترفيح   –الزراعحة  –والتوظيحن  ةوي حمل القطاعحات  العمالح : جماا تنويت االقتصـاد احمللـي .2
 الخدمات المساندة(. –التجارة والصناعة  –والسياحة 

 –الصححة  –التعمحيم  –خحدمات االجتماعيحة وي حمل القطاعحات  ال : جماا التنويت اجملتوعيت .2
 (.السكن -الرياوة  –الثقافة والتراث  –ة والتمكين الحماية االجتماعي

دارة لكحوارث  –وي مل القطاعات  التخطيط والتنظحيم  : اإلدارة واحلكن الزشيذجماا  .1 اامحن وا 
 إدارة وحوكمة الموؤسسات وخاصة الهيئة المحمية(. –

 

 آلتيت:مت هزاعاة النقاط ا (2424-2448) عنذ إعذاد اخلطت التنوىيت احملليت دلذينت رفح 
  م اريع البيئة والبنية التحتية قدر اعمكانل الجغرافي بين أحياء مدينة رفح توزيعمراعاة عدالة التم. 

  تم ووع م اريع لتنمية االقتصاد المحمي وبال راكة مع القطاع الخاص وهي تعد أول تجربة لبمديحة
 رفح لووع م اريع تنموية وبال راكة مع القطاع الخاص.

  تنموية خاصة بوزارة التربيحة والتعمحيم ووزارة الصححة اللمسحطينية ووزارة العمحل وعحدد تم ووع م اريع
وخاصحححححة جمعيحححححات المحححححرأة والطلحححححل وهوي المؤسسحححححات ااهميحححححة ال حححححريكة و  الحححححوزارات الحكوميحححححة محححححن

بمجححال التنميححة  االحتياجححات الخاصححة وهححه  أيوححًا تعححد أول تجربححة لبمديححة رفححح لووححع م ححاريع تنمويححة
 اصة بمؤسسات وجمعيات أخري.وخ المجتمعية

  وهلح  لوحمان تم تحديد القوايا هات ااولوية في الخطحة التنمويحة المحميحة بمصحلوفة العمحل الثنائيحة
 ترتيم القوايا حسم ااولوية واحتياجات المواطنين.

  في دليل التخطيط التنموي المحمي لممدن والبمدات اللمسطينية تم تعحديل مسحمي الخطحة االسحتراتيجية
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خطحة تسحعت إلحت تحقيح  أهحدان تنمويحة فحي المجتمحع عمحت وهل  لتنليحه  ي الخطة التنموية المحميةإل
طحار زمنحي مححدد ، وهحي  كل برام  وم اريع تنموية وومن برنام  تنليحهي محرتبط بموازنحة ماليحة وا 

  .عام( 16خطة متوسطة المدي مدتها أربعة سنوات ولكن الرؤية التنموية مدتها  
 ة استراتيجية قصيرة المدي وهي الخطة التنليهية لكامل طيط االستراتيجي بإعداد خطتقوم وحدة التخ

دوائر البمدية والتي تعد الوسيمة التنليهيحة ل هحدان التنمويحة وووحع مؤ حرات أداء فحي الخطحة لقيحاس 
محححدي التحقححح  محححن ااهحححدان المرجحححوة وهحححل الخطحححط السحححنوية لحححدوائر وأقسحححام البمديحححة تعمحححل عمحححي ححححل 

 التنموية والعمل عمي تحقي  جزء من ااهدان التنموية لمخطة التنموية المحمية. القوايا
 ة اسححتراتيجية متوسححطة المححدي وهححي الخطححة التنمويححة طححتقححوم وحححدة التخطححيط االسححتراتيجي بإعححداد خ

 (.2021-2018المحمية لمدينة رفح ل عوام  
  تححرات زمنيححة أطححول مححن عمححر الرؤيححة والقوححايا هات ااولويححة ااهححم فتؤخححه عمححت فولكححن بخصححوص

الخطة، بحيث توزع ااولويات ااهم عمت السنوات ااربع ااولت، ومن ثحم تحوزع بقيحة القوحايا عمحت 
سحنوات(، ومححن ثححم السححنوات ااربححع التحي تميهححا ، وهكححها وكححهل  اامححر  8السحنوات ااربححع التححي تميهححا  

 .عاما16تصل إلت مدى بالنسبة لمرؤية، حيث يمتد مداها لما بعد فترة الخطة ل
 

 :اجملاالث التنوىيتب ـاريع حسـىسيع ادلشـت .1
  

 
 

متنوعحححة محححن حيحححث جهحححة التنليحححه فيوجحححد منهحححا أعحححداد الم حححاريع وتكملتهحححا التقديريحححة، فهحححه  الم حححاريع  بخصحححوص
الصحححة  م ححاريع منلححهة مححن قبححل البمديححة وم ححاريع منلححهة مححن قبححل مصححمحة ميححا  بمححديات السححاحل وم ححاريع وزارة

  مسطينية ووزارة التربية والتعميم وغيرها من المؤسسات ال ريكة في العممية التنموية المحمية.الل
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 وال ؟ول اآلتي يوضح آلية توزيع المشاريع ح:ب ال هة الم:فذة: 

 القطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعالقطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع
 ع؟؟ المشاريع ح:ب القطاعع؟؟ المشاريع ح:ب القطاع

 اإل مالياإل مالي مشاريع من مؤ::ات أسر مشاريع من مؤ::ات أسر  مصمحةمصمحة بم؟يةبم؟ية
 150 6 31 113 مشاريع قطاع البيئة والب:ية التحتية  
 47 15   32 مشاريع قطاع ت:مية االقتصا؟ المحمي   
 62 32   30 مشاريع قطاع الت:مية الم تمعية  
 46 11   35 مشاريع قطاع اإل؟ارة والحكم الرشي؟  

 

 نسبت اإلجناس يف اخلطت التنوىيت احملليت .5
 

المشاريع الم:فذة من المشاريع الم:فذة من  ةةةةةةةةةةاع ةةةةةةةةةةاع القطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالقطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 ::بة اإل: از::بة اإل: از غير م:فذغير م:فذ ما تم ت:فيذهما تم ت:فيذه سالل البم؟يةسالل البم؟ية

 %13.27 98 15 113 مشاريع قطاع البيئة والب:ية التحتية 

 %3.12 31 1 32 مشاريع قطاع ت:مية االقتصا؟ المحمي  
 %16.67 25 5 30 مشاريع قطاع الت:مية الم تمعية 
 %25.71 26 9 35 والحكم الرشي؟مشاريع قطاع اإل؟ارة  

 
 
 

 (11) 2448للعام  التنوىيت احملليت نسبت ها مت إجناسه هن اخلطت% 

  (24) 2449نسبت ها مت إجناسه هن اخلطت للعام% 

  (42.1) 2449نسبت اإلجناس ادلاليت للعام% 
 

 :وهعيقاث عول وحذة التخطيظ االسرتاتيجي هالحظاث علي نسبت اإلجناس 
  قطاع اعدارة والحكم الر يد من أكثر القطاعات تنليهًا لم اريع الخطة التنموية المحمية سون نالحظ أن

وهل  لوجود م اريع التخطيط الحوري والبناء المؤسسي ومن هها القطاع والتي ال تحتاج إلي تكملة عالية 
 بينما تحتاج إلي الموارد الب رية.

 وهل  لعدم طاع تنليهًا لم اريع الخطة التنموية المحمية سون نالحظ أن قطاع تنمية االقتصاد المحمي أقل ق
تلعيل وتن يط هها القطاع والهي يحتاج إلي تروي  والبدء بووع رؤية واوحة لم راكة تبني إدارة بمدية رفح 
 مع القطاع الخاص.

  يل ان أغمم التمو وهل   2019أفول من نسبة اعنجاز لمعام  2018سون نالحظ أن نسبة اعنجار لمعام
قراض الهيئات المحمية  ويستي التمويل كل عامين تقريبًا لهل  نسبة المتوفر لمم اريع من صندو  تطوير وا 

 %3.41التنوىيت احملليت يف اخلطـت  كليــتنسـبت اإلجنـاس ال
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وهذا يتطلب  .2019أفول من نسبة اعنجاز لمعام  2018اعنجاز في الخطة التنموية المحمية لمعام 
 الب ث عن نىافذ متىيل جذيذة للوشاريع التطىيزيت لبلذيت رفح.

 قراض الهيئات المحمية والتوقع ببدء الم اريع  من المتوقع وحسم التمويل المتوفر من صندو  تطوير وا 
% 14.3من  2021التطويرية قريبًا أن ترتلع نسبة االنجاز الكمية في الخطة التنموية المحمية بداية العام 

 .%26.2إلي 

 مويل المتوفر لم اريع البنية رئيسي لوعن نسبة االنجاز لمخطة التنموية المحمية هو وعن التالسبم ال
التحتية باعوافة إلي تغيير بعض متطمبات المنح حيث أن عند بداية إعداد الخطة التنموية كانت برام  

قراض الهيئات المحمية تنله سنويًا ولكن منه العام   2018تمويل الم اريع الخاصة بصندو  تطوير وا 
ز لمخطة التنموية المحمية، باعوافة إلي تسخر البدء أصبحت كل عامين مما أثر سمبًا عمي نسبة االنجا

المنحة العمانية  المرحمة ااولي والثانية( والمنحة الكويتية  المرحمة  العديد من المنح الخارجية مثل بتنليه
لم الثانية( ومنحة بكدار والعديد من المنح التي ووعت كجهة تنليه لبرام  الخطة التنموية المحمية ولكن 

 حتي تاريخ .تنله 
  يوجد بعض المعيقات لعمل وحدة التخطيط االستراتيجي داخل الهيئة المحمية ويتمثل في تداخل الصالحيات

المخولة لوحدة التخطيط االستراتيجي وحسم الوصن الوظيلي المعتمد مع بعض دوائر البمدية مما يسبم 
 بسبم تداخل الصالحيات. إربا  في بيئة العمل باعوافة إلي حدوث بعض اللجوات في العمل 

 لي متابعة من قبل إدارة تم إوافة قسم الجودة لوحدة التخطيط االستراتيجي ولكن القسم غير ملعل ويحتاج إ
وتطوير البناء المؤسسي  الخدمات المقدمة لمواطني مدينة رفحالبمدية لالستلادة من قسم الجودة في تحسين 

 في الهيئة المحمية.
 

 التنوىيت احملليت علي أحياء هذينت رفحتىسيع هشاريع اخلطت  .6
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 تىسيع هشاريع اخلطت التنوىيت احملليت حسب جهت التنفيذ .7
 

 
 

 تقسين ادلشاريع حسب التوىيل .8
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 حسـب قيوتها واجملـاالث التنوىيـت لألربعت أعىامتقسين ادلشاريع  .9
 

 
 
 

 شــــكز واالحتــزامبىا فائــق الوتفضلىا بق
 التخطيظ اإلسرتاتيجي وحــذة
 م. دعاء قشطت                                                                                      


