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 تقديم رئيس البلدية: .2

 الحمد هلل الميسر لكل أمر، الهادي إلى كل خير، والصالة والسالم على معلم الناس الخير.

إن مننن توفيننق ا لنننا أن تشننر  بلنندتنا وبالتعنناون مننع الموقسننات الداعمننة وقيننادات المجتمننع المحلنني ولجاننن  فنني 
المسننتقبلية لبلنندتنا لرقننم معننالم واحتياجننات البلنندة وتحد نند أولوياتهننا وكيفيننة وضننع الخطننة التنمويننة االقننتراتيجية 

 االقتفادة من طاقاتها وإمكاناتها.

وانطالقا من إيماننا العميق بننن الشنرا ة هني صنمام األمنان وعامنل قنوة ألصنحا، القنرار، فقند تجسندت الشنرا ة 
فلننم  تغينند أحنند ولننم  بخننل علينننا أحنند بتقننديم  الحقيقيننة للمجتمننع المحلنني فنني كننل مراحننل وخطننوات إعننداد الخطننة،

 الرأي والمشورة.

هي ثمرة جهد متواصل ولقاءات عد ندة ومشناركات جنادة، وقند تنم  المحليةوفي اعتقادي أن هذه الخطة التنموية 
ة إعنندادها إعننداداد جيننداد وترتيبهننا ترتيبنناد  ناقنند أولوياتنننا وحاجننات مجتمعنننا وبلنندتنا، ممننا  وقننس إلننى مرحلننة قادمنن

نطمح أن تتحقق فيها طموحات أهلنا وبلدتنا من مشاريع تنموية ومرافق ترفيهية وموقسات تعليمية وبنى تحتية 
 توفر قدر اإلمكان حياة كريمة وآمنة.

فمن الواجد أن نقدم شكرنا الجزيل لكل من  التنمويةوإن كان من حقنا أن نعبر عن قعادتنا بتمام خطتنا 
ر والعمل المتواصل بدءاد من صندوق تطوير وإقراض البلديات الممول لمشرو  شارك معنا هذا الجهد الكبي

إعداد الخطة واألخوة في الرؤية الشاملة للهندقة واإلدارة مروراد بفريق التخطيط األقاقي وانتهاءد باللجان 
الخطة  التخصصية ولجان األولويات المجتمعية وكل من شارك من قريد أو من بعيد في إنجاح مشرو  إعداد

 م.2021-2018لبلدة خزاعة لألعوام  المحليةالتنموية 
 قائلين من المولى عز وجل أن يكون تمام خطتنا فاتحة خير لنا وألهلنا وبلدتنا.

 

 أ. شحدة محمد أبو روك

 رئيس بلدية خزاعة
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 :الملخص التنفيذي .3
دلينل إجنراءات حسند  2021-2018لألعوام من لبلدة وادي السلقا  المحليةلقد تم اعداد تقرير الخطة التنموية 

، والنذي تننم انجنازه  بالت نافر بننين كنل مننن  م2017للبلندات والمندن الفلسننطينية للعنام التخطنيط التنمنوي المحلنني 
 .البلديات وصندوق تطوير واقراض ،وزارة الحكم المحلي

 
 منن العمنل المتواصنل والندؤو، أشنهر ةربعناأل تتجناوز المتواصنلة لمندةلجهنود المرحلنة الاالانة ل تنتي ضنمنوهي 

المكتنند  أعضنناء فريننق بمسنناندة ومسنناعدة؛ وذلنن   لبلنندة وادي السننلقاالمحليننة  ةالتنمويننإلنجنناز هننذا تقريننر الخطننة 
رئنيس وأعضناء المجلنس البلندي، ومنو في ، وبالمشناركة الفعالنة منن الرؤينة الشناملة للهندقنة واإلدارةاالقتشاري 

 .واللجان التنموية وأصحا، العالقة، ،، وموقسات المجتمع المدنيةوالجهات المتخصص ،البلدية
 

 إلى تحقيق ما يلي: المحليةولقد هدف مشروع اعداد الخطة التنموية 
 ،والقطا  الخاص ،والمجتمع المحلي ،مشاركة المواطنينتعزيز مبدأ المشاركة من حيث التركيز على  •

 وعمليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي. ،وجميع ذو الشنن في تحد د القضايا واألولويات التنموية
والقطا   ،والمجتمع المحلي ،والمساءلة من حيث دعم مشاركة المواطنين ،تعزيز مبدا الشفافية •

وتنفيذ النشاطات التنموية، وتبوء مكانة بارزة في متابعة وتقويم  ،طيطوجميع ذو الشنن في تخ ،الخاص
 االنجازات وتحقيق االهداف المرجوة.

ومن حيث التكاملية  ،والبيئية ،واالقتصادية ،تعزيز مبدا التكاملية من حيث التطرق للقضايا االجتماعية •
 وموازنات الهيئات المحلية. ،والتخطيط الفيزيائي/الهيكلي ،مع خطط المستويات االدارية المختلفة

والمعوقات  ،والفرص المتاحة ،التركيز على القضايا ذات االولوية مع األخذ بعين االعتبار الموارد •
 المحتملة.

 
 بالتالي:  خزاعةلبلدة محلية ولقد تلخصت أهداف وجود خطة تنموية 

 .للمجاالت التنموية الرئيسية والفرعية تشخيص الوضع الراهن •
 .عام(16لمدة )حالم المواطنين ضمن اطار زمنى أو  ،تنموية تعبر عن تطلعات رؤية عدادإ  •
 .ذات األولوية القضايا مختلف نحو الرئيسية التنموية السياقات وتوثيق ر،تطوي •
أفراد  وذل  بالمشاركة مع موقسات ؛قابلة للتنفيذإلى برامج ومشاريع وترجمتها  ،هدافألتحد د ا •

 . المجتمع المدني
 ،والشفافية ،والنزاهة ،المجتمعية المشاركة مما يحقق الرشيدة واإلدارة كم،الح مفاهيم وتطبيق ،تعزيز •

 للجميع . والعدالة ،والمساءلة
 وتتسم بالعدالة في التوزيع . ،ولويات المجتمع المحلىأتنموية تعبر عن  مشاريعبرامج و اختيار  •
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وضمن اطار زمنى معلوم وتقد رات  وموثقة واضحة رباعية، وقنوية للسنة األول،  تنفيذ ضع خطة •
 .دقيقة

 .و فشلهاأوقياس نجاحها  ،المشاريعالبرامج و  اختيار وتحد د منهجية لمتابعة تنفيذ •
 
لألعننوام األربعننة المقبلننة  الرؤيننةبتحد نند  خزاعننة المحليننةالخطننة التنمويننة تقريننر اعننداد اقننتنتاجات  تولقنند تلخصنن

البيئة والبننى ) األربعةللمحاور التنموية الرئيسية ذات األولوية التنموية القضايا  د، وكذل  بتحد 2018-2021
          تحد نننند أولويننننات (؛ حيننننث تننننم حكننننم الرشننننيد، اإلدارة والتنميننننة االقتصنننناد المحلننننيالتحتيننننة، التنميننننة االجتماعيننننة، 

المشناريع التني قنتنفذ البنرامج و  رزمنة مننعلى أن تغطى هذه األولويات من خالل  لبلدة خزاعةتنموية القضايا ال
 .تقريباد  (دوالر 40234000)بنننوبتكلفة إجمالية تقدر ، على مدار األربع األعوام القادمة
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 مقدمة .4
 ،السكانية للتجمعات التنموية واألهداف األولويات لبلورة ُيستخدم علمي منهج هو المحلي التنموي  التخطيط إن

 تطلعنات منع  تماشنى بمنا معيننة زمنينة فتنرة خنالل األهنداف هنذه تحقينق علنى القادرة والمشاريع وتحد د البرامج
 .المحتملة والمعوقات المتاحة الموارد بعين االعتبار واألخذ ،السكان

 
، الرشنيدة واالدارة ،الحكنم مبناد  علنى مرتكنز  ونن  منن التخطنيط فني الحد ث المفهوم هذا اقتخدام أهمية وتنبع
 ومقوماتن  منوارده علنى باالعتمناد وذلن  ؛والنهنوض والرقني ،للتحنرر يسنعى مجتمنع أي في تعتبر أقاقية والتي
 .الذاتية

 
التخطنيط التنمنوي دلينل إجنراءات بناءد علنى اجنراءات    خزاعةلبلدة المحلية تقرير الخطة التنموية  اعداد ولقد تم
،  وذلن  منن المرحلنة الاالانة األخينرةا الخطنوة وذل  باعتباره ؛ م2017للبلدات والمدن الفلسطينية للعام المحلي 
 .للمد نة/البلدة ةالمحليتوثيق مخرجات عملية التخطيط في تقرير الخطة التنموية بهدف 

 
ربنع قننوات علنى مندى األ خزاعنةلبلندة تطنوير لج  الخطة التنموينة المحلينة التني قنتو حيث  رقم التقرير الحالي 

تنميننننة االقتصنننناد التنمويننننة الرئيسننننية األربعننننة )البيئننننة والبنننننى التحتيننننة، مجنننناالت ( فنننني 2021-2018القادمننننة )
 .والحكم الرشيد(، التنمية االجتماعية،  اإلدارة المحلي
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 منهجية اعداد الخطة .4.1
 إلى باالقتناد واألنشطة ،المراحل من مجموعة على   خزاعة المحلية  التنموية الخطة إعداد منهجية ارتكزت
تمال المراحل بالحلقة الدائرة  قدلو .  م2017للبلدات والمدن الفلسطينية للعام التخطيط التنموي المحلي دليل 

مجموعة من الخطوات، وكل خطوة على مرحلة كل  تشمل؛ حيث مراحلالمدرجة أدناه مقسمة إلى خمسة 
 .   تشمل عدة أنشطة

 من خالل واقعة مجتمعية بمشاركة من المنهجية الموضحة أعاله ولىاأل مراحلعلماد بنن  قد تم تطبيق الاالث 
 ،المجتمع المحلى مماليل مشاركة حيث كان هناك ؛واللقاءات العمل وورش االجتماعات من عقد العد د
األجزاء الاالث التي تم إنجازها حسد .  ولقد تمالت لمنطقة، وموقسات المجتمع المدني في اصالخا والقطا 
 :التالي

 (:التنظيم والتحليل) ؟أين نحن اآلنالمرحلة األولى: 
 :، وحشد أصحاب العالقةخطوة التهيئة واإلعداد

 توجي  الهيئة المحلية والموقسات المجتمعية -

المرحلة 
األولى: أين 
نحن اآلن؟ 

المرحلة 
الثانية: إلى 
المرحلة الثالثة: أين نريد إن 

كيف نصل؟  
خطط التنفيذ 
والمتابعة 
والتقييم

المرحلة الرابعة: 
 ما يوصلنا؟

 اليات التنفيذ 

  

المرحلة الخامسة: هل 
 وصلنا؟ 

تقييم واعداد الخطة 
 السنوية القادمة

التهيئة  1
واالعداد وحشد 
 اصحاب العالقة

  

2 

تشخيص 
الوضع 
 القائم

إعداد خطة  5
التنفيذ ووصف 

البرامج/  مكونات
 المشاريع

تحديد  3
التوجهات 

االستراتيجية 
 للمجتمع

وضع خطط  6
 المتابعة والتقييم

تبني وثيقة  7
 الخطة واطالقها

 8 
إجراءات 

 التنفيذ

حشد  9
الموارد 
وبناء 

 الشراكات

متابعة  10
 وتقييم واطالع 

اعداد  11
الخطة السنوية 

 القادمة

 الخطوات

تحضير وثيقة  4
 االطار التنموي 
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تشكيل لجنة التخطيط ، األقاقي التخطيط فريق تشكيل) من: إجراء الترتيبات الموقساتية الالزمة -
وحصر  ،تشكيل نواة لجان المجاالت التنموية، تشكيل نواة فريق التخطيط االقاقي، التنموي المحلي

اعداد خطة التنفيذ وهيكلية عملية ، و التنمويةتشكيل لجنة المجاالت -قائمة اصحا، العالقة االولية 
 (.التخطيط

 ملية  اعداد الخطة )اللقاء المجتمعي األول(عقد لقاء البيت المفتوح االول إلطالق ع -
 )تشكيل لجنة المجاالت التنموية(استكمال تشكيل فريق التخطيط واللجان االخرى  -
 

 :القائم الوضع تشخيص خطوة
 جمع وتحليل البيانات والمعلومات الالزمة )دليل التجمع السكاني( -
 تشخيص المجاالت التنموية -
 .التشخيصي التقرير تحضير  -
 

 :(اإلطار التنموي إين نريد أن نتجه؟ ) المرحلة الثانية:
 :التوجهات االستراتيجية للمجتمعتحديد خطوة 

تحد د الرؤية ، وتشمل: )تحد د الرؤية والقضايا ذات االولوية واالهداف )عقد ورشة العمل االولى( -
 (.تحد د االهداف التنموية، تحد د القضايا ذات االولوية للتجمع السكاني، التنموية

 صياغة البرامج التنموية -
 
 :تحضير وثيقة اإلطار التنموي  خطوة 
 التشاور مع شركاء البرامج -
 صياغة االطار التنموي واالفصاح عن  -
 

 والتقييم(: خطط التنفيذ والمتابعة)المرحلة الثالثة: كيف نصل؟ 
 :المشاريعاعداد خطة التنفيذ ووصف مكونات البرامج/  خطوة
 (اعداد الخطة الرباعية، تصنيف مكونات البرامج/المشاريع المقترحة)  اعداد الخطة الرباعية: -
 اعداد خطة السنة االولى -
 توصيف مكونات) توصيف مكونات برامج/مشاريع السنة االولى )وربطها مكانيا وماليا(: -

برامج/مشاريع خطة السنة االولى ربط مكونات ، برامج/مشاريع خطة السنة االولى وربطها ماليا
 (.مكانيا

مراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية ووثائق مكونات البرامج/المشاريع المقترحة للسنة االولى  -
 وتحد دها بشكل نهائي )عقد ورشة العمل الاانية(
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 :والتقييم المتابعة خطة وضع خطوة
 .خطة المتابعة والتقييم  تحضير -
 

 :الخطة، وإطالقهاتبني  خطوة
تبني الخطة من مجلس الهيئة ، تحضير مسودة الخطة) تبني الخطة من مجلس الهيئة المحلية: -

 (المحلية
عقد لقاء البيت المفتوح  عقد لقاء البيت المفتوح الااني إلطالق الخطة )اللقاء المجتمعي الااني(: -

 .الوثيقة المجتمعيةتوقيع ، إلطالق الخطة )اللقاء المجتمعي الااني(
 

 :على المستوى المحليعملية التخطيط التنموي  هيكل ادارة .4.2
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 اللجان: تشكيلقوائم  .4.3

 المحلي لجنة التخطيط التنموي 
 مجال التخصص )مقرر أو عضو( دوره في اللجنة اسم العضو

 رجل أعمال مقرر شحدة محمد أبو روك .1
 دكتوراه في التاريخ عضو د. جمال احمد قليمان ابوريدة .2
 صحافة وإعالم عضو عمار خليل قديح .3
 مهندس مدني عضو م. إياد زكي النجار .4
 

 فريق التخطيط األساسي

في دوره  ة/اسم العضو
 الفريق

المؤسسة التي 
 بها يعمل

المسمى  مجال االهتمام
 الوظيفي

 العمر الجنس

 29فوق  ذكر رئيس قسم  مدنيةهندقة  بلدية خزاعة منسق م. إقماعيل أحمد الشواف .1

 اآلثار عضو د. جمال أحمد أبو ريدة .2
دكتوراه في 

 التاريخ
 ذكر مد ر عام

 29فوق 

 هندقة مباني بلدية خزاعة عضو غسان إبراهيم النجار .3
مهندس 
 مشاريع

 ذكر
 29فوق 

 بلدية خزاعة عضو أشرف رزق قديح .4
بكالوريوس 
 حاقو،

 ذكر عالقات عامة
 29فوق 

 إدارة صناعية متطوعة عضو وليد أبو روكإقالم  .5
العمل 

 االجتماعي
 أناى
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 29فوق  ذكر رئيس قسم هندقة بيئية بلدية خزاعة عضو م. عاصم النجار .6
 29فوق  ذكر مو ف إدارة أعمال بلدية خزاعة عضو حاتم الخور .7
 29فوق  ذكر مو ف محاقبة بلدية خزاعة عضو فادي أبو زر .8
 29فوق  ذكر مراقد أبنية دبلوم هندقة بلدية خزاعة عضو إبراهيم أبو زرفراس  .9

 عضو مروان الفي قديح .10
وزارة الحكم 

 المحلي
 بكالوريوس

 ذكر مد ر
 29فوق 

 29فوق  ذكر - اإلدارة - عضو  وقف قليمان قديح .11
 29فوق  ذكر متقاعد مراقبة مباني - عضو محمود صبح قديح .12
 29فوق  ذكر فني الزراعة - عضو حسن مسلم قديح .13
 29فوق  ذكر مد ر التربية المجلس التشريعي عضو  مال قالم النجار .14
 29فوق  ذكر مهندس الهندقة  القطا  الخاص عضو عبد الحميد محمود قديح .15
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 اللجان التنموية / لجنة اإلدارة والحكم الرشيد
 العمر الجنس ممجال االهتما بها المؤسسة التي يعمل اسم العضو

 29فوق  ذكر مهندس تن يم وزارة الحكم المحلي م. مروان الفي قديح .1
 29فوق  ذكر إداري  بلدية خزاعة حاتم عبد الرحمن الخور .2
 29فوق  ذكر - - تيسير إبراهيم قديح .3
 29فوق  ذكر  متقاعد إقماعيل شحدة قديح .4
 29فوق  ذكر - متقاعد مسلم قالم النجار .5
 29فوق  ذكر  - شحادة محمد أبو روك .6
 29فوق  أناى - - ريناتي صبحي أبو رجيلة .7
 29فوق  ذكر - - بسام خليل أبو رجيلة .8
 29 -16 ذكر - - منير عبد الرحمن شنينو .9

 29فوق  ذكر - متقاعد محمد أحمد قديح .10
 29فوق  ذكر - متقاعد عسكري  م. قامي محمد القرا .11
 29فوق  ذكر - متقاعد رمزي  وقف قديح .12
 29 -16 ذكر رئيس الفريق فريق الكوفية النجارهشام محمد  .13
 29-16 أناى عضو جمعية الوليد فاتن إبراهيم قديح .14
 29فوق  أناى عضو جمعية الزراعة المسترة هدى قليمان قديح .15

 
 اللجان التنموية / لجنة البيئة والبنى التحتية

 العمر الجنس مجال االهتمام بها المؤسسة التي يعمل اسم العضو
 29فوق  ذكر التن يم متقاعد محمود قليمان صبح .1
 29فوق  ذكر الهندقة والتن يم بلدية خزاعة فراس إبراهيم ابو زر .2
 29فوق  ذكر هندقة معمارية جمعية الغد المشرق  أحمد جبر ابو رجيلة .3
 29فوق  أناى المجتمع جمعية الوليد قلوى جابر أبو رجيلة .4
 29فوق  ذكر تن يم المدن وزارة الحكم  خالد أحمد النجار .5
 29فوق  ذكر الهندقة مكتد أصول الهندقي  وقف قليمان القرا .6
 29فوق  ذكر المجتمع جمعية الوليد نضال إبراهيم أبو رجيلة .7
 29فوق  ذكر GIS - محمد قليمان زار  قديح .8
 29فوق  أناى التخطيط  بلدية خزاعة روحية جبر حمودة أبو رجيلة .9
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 اللجان التنموية / لجنة التنمية االجتماعية
 العمر الجنس ممجال االهتما بها المؤسسة التي يعمل اسم العضو

 29فوق  ذكر االدارة النيابة العامة باقم رقمي النجار .1
 29فوق  ذكر التوجي  السياقي حركة فتح على ابراهيم النجار .2
 29فوق  ذكر السياقة حركة فتح أقامة خليل أبو رجيلة .3
 29فوق  ذكر السياقية حركة فتح رزق محمد قديح .4
 29فوق  ذكر التعليم متطو  هالل محمد قديح .5
 29فوق  ذكر التعليم وزارة التربية والتعليم محمد قليمان أبو ريدة .6
 29فوق  أناى العمل االجتماعي الوليد الخيرية نهية محمد النجار .7
 29فوق  أناى العمل االجتماعي الوليد الخيرية صابرين زاهي قديح .8
 29 -16 أناى الصحة الجامعة االقالمية نسمة ناهض مند ل .9

 29فوق  ذكر االقتصاد شركة خاصة حسن صبحي ابو رجيلة .10
 29فوق  ذكر اإلعالم الصحافة وقام عبد الرحيم رضوان .11
 29 -16 أثنى العمل االجتماعي الوليد الخيرية دالل أنو عبد أبو رجيلة .12
 29-16 ذكر العمل االجتماعي الوليد الخيرية الرحمن فتحي أبو رجيلةعبد  .13
 29-16 أناى الصحة متطوعة دالل محمود قديح .14
 29-16 ذكر االقتصاد متطو   وقف قليمان قديح .15
 29-16 ذكر التعليم متطو  عبد الرحمن منير اشنيبوا .16
 29-16 أثنى الصحة متطوعة نهى قليمان قديح .17

 التنموية / لجنة تنمية االقتصاد المحلياللجان 
 العمر الجنس ممجال االهتما بها المؤسسة التي يعمل اسم العضو

 29فوق  ذكر الزراعة القطا  الخاص حسن مسلم قديح .1
 29فوق  ذكر القانون  مجلس القضاء األعلى  وقف حسين النجار .2
 29فوق  ذكر الزراعة الزراعة المستمرة محمد عطية قديح .3
 29فوق  ذكر المجتمع جمعية الوليد عبد الرحمن فتحي ابو رجيلة .4
 29فوق  ذكر الزراعة اللجنة الزراعية خالد محمد قديح .5
 29فوق  ذكر ناشط شبابي - شادي حسن اشنينو .6
 29فوق  ذكر المجتمع جمعية الوليد غسان إبراهيم ابو رجيلة .7
 29فوق  أناى المجتمع - خولة ناجي قديح .8
 29 -16 أناى المجتمع - اهديان قديحقوقن  .9

 29فوق  أناى اإلدارة بلدية خزاعة أالء  وقف النجار .10
 29فوق  ذكر المجتمع بلدية خزاعة زياد محمود قديح .11
 29 -16 ذكر الصحة والبيئة بلدية خزاعة عاصم قالم النجار .12
 29-16 أناى تمويل المشاريع جمعية الوليد فاتن إبراهيم قديح .13
 29-16 أناى الصحة  قليمان أبو روكهيام  .14

 



 

 

 19الصفحة       

 : خزاعةنبذة عن بلدة  .5

 : خزاعةتاريخ  .5.1
بضم الخاء في أولها، تتعدد الروايات في أصل التسمية، وأصل أهلها، وفي ذل  يقول محمد حسن شرا، في 

يغلد على "  بدو أن فرعاد من قبيلة خزاعة العربية، قد نزل هذا المكان، حيث   تاب  )معجم بلدان فلسطين(:
قكانها الطابع العربي البدوي، وخزاعة من األزدي القحطانية "، ويقول المورخ الفلسطيني قليم المبيض في 
 تاب  )غزة وقطاعها( " بنن هوالء الخزاعلة الذ ن هم من قنبس من طي، وقد قيل إنهم من قنبس طائفة 

 اء الفاطميين.ببطائح العراق، وطائفة بدمياط بمصر، وكان لهم شنن أيام الخلف
 :ويقال إن تسمية قرية خزاعة بهذا االقم إلى ما  لي

 .علي  وقلم صلى انسبة إلى قبيلة بنو خزاعة التي انضمت لحلف الرقول  .1
شب  ، كان يمر من هذه المنطقة أثناء رحالت التجارة من خزا (أو  إخضا بن ) ىرجل  دعنسبة إلى  .2

 باقم فسميت  االحال فيهب   اقتقرالعربية، وكانت بماابة االقتراحة التي  ركن إليها، ومن ثم  ةالجزير 
 .وهذه الرواية هي األرجح من حيث التسمية

 
دونم(  800اراضيها ) ان تقسم 1948نقد فلسطين شاء قدرها عام نكبة  بلداتمن  عدةوا  بلدةخزاعة وتعتبر 

جنو، قطا  غزة  بلداتولتصبح احدى  المحتلة 48بين كردون قطا  غزة والقسم اال بر منها ضمن اراضي 
 .لمحاف ة خانيونس الشرقية األربعة البلداتفي حين  واليوم هي إحدى 

 

 : الخصائص الجغرافية .5.2

 : الموقع .5.2.1

م ( وخط إحداثي محلي  79.80إحداثي محلي شمالي ) تقع البلدة أقصى شرق مد نة خانيونس ، على خط 
بلدة  كم ( ، أما حدود 8م( وتبعد عن مد نة خانيونس )  85م( وترتفع عن قطح البحر ) 89.08شرقي )

، وبلدة الفخاري  النقد خزاعة فيحدها من الشمال والشرق خط الهدنة )الخط األخضر (، ومن الجنو، أراضي
  .رةعبسان الكبي بلدةومن الغر، 

 

 :والتضاريس المساحة .5.2.2
اغتصبت قوات  1948دونم(  ، ولكن في عام   8000) 1948بلغت مساحة البلدة قبل النكبة عام 

دونم(  ، وشردت أصحابها األصليين إلى النصف  4500االحتالل اإلقرائيلي حوالي نصف هذه المساحة )
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مبنى(  1800دونم( ويبنننلغ عدد المباني ) 1961البلدة )الااني من البلدة ، وتبلغ مساحة المنطقة المبنية من 
 بلدة خزاعة أرض قهلية وهي منطقة زراعية،وغالبية .   وحدة( 1748وعدد الوحدات السكنية )

 
 خزاعةبلدة الموقع الجغرافي ل(: 1) شكل

        

 

 : التربة .5.2.3
بشننكل كبيننر كبنناقي المننناطق الشننرقية لقطننا  غننزة، حيننث هننناك مننناطق فنني البلنندة  بلنندة خزاعننة تتنننو  التربننة فنني

 تحوي تربة طينية وأخرى تربة رملية وفي الغالد التربة المنتشرة هي تربة مختلطة.
 

 : المناخ .5.2.4
 قطنا  غنزةويمتند هنذا اإلقلنيم فني الجنزء الجننوبي منن  المتوقنطي المناخ الصحراوي  نتمي إقليم خان  ونس إلى 

، وخزاعننة وعبسنان بنني قننهيال، وفني الجننزء الغربني وفنني الجنزء الشنرقي الننذي يضنم بلنندات ورفننحأي خنان  نونس 
والصنحراء وعلنى النرغم منن وقنو  محاف نة  البحنر المتوقنطويعد إقليم خنان  نونس مسنرحاد تتالقنى فوقن  منوثرات 

خان  ونس على البحر المتوقط وتنثرها بمناخ  المعتندل الرطند، إال أن موضنعها فني السناحل الجننوبي للبحنر 
اح الجنوبينة الغربينة المطينرة شنتاء علنى اإلقلنيم بسنبد هبوبهنا شنب  موازينة للسناحل المتوقط يقلل منن تننثير الرين

ولكنن ال نسنتطيع أن نتجاهنل أثننر نسنيم البحنر الننذي  هند علنى المد نننة فني الفتنرة الصننباحية ويلطنف منن حننرارة 
 الصيف.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A
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%B1%D9%81%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%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
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، لتاريخينةفلسنطين االصنحراوي فني جننو،  النقندومن جهة ثانية، فإن إقليم خان  ونس يعد نافنذة غربينة إلقلنيم 
لذا فإن   تعرض لموثرات الصحراء في كاير من األحيان إذ تهد علي  أحياناد رياح شرقية وجنوبية شنرقية بناردة 

 لريناح الخماقنينجافة في فصل الشتاء، كما تهد علي  رياح شمالية شرقية جافنة فني فصنل الصنيف ويتعنرض 
فني فصننل الربينع، وتننودي هننذه  النقنندأم  قنيناءالحنارة الجافننة المتربنة التنني تهند أحياننناد منن الصننحراء قنواء مننن 

الموثرات الصحراوية إلى إبعاد مناخ إقلنيم المد ننة عنن االعتندال بحينث يصنبح أقنر، إلنى التطنرف والقارينة منن  
م، ويعند شنهر كنانون الاناني/  ننا ر أبنرد 21ْنس إلى االعتدال.  بلغ المتوقط السنوي لدرجة الحرارة فني خنان  نو 

شنننهور السننننة بينمنننا يعننند شنننهر آ،/ أغسنننطس منننن أ انننر شنننهور السننننة حنننرارة، وترتفنننع درجنننة الحنننرارة فننني فصنننل 
الخريف عنهنا فني فصنل الربينع، حينث يكنون شنهر أ لنول/ قنبتمبر أ انر حنرارة منن شنهر حزينران/  ونين ، ويبلنغ 

 39ْم، ومتوقنط النهاينة الع منى حنوالي  5ْرة في مد نة خان  ونس حوالي متوقط النهاية الصغرى لدرجة الحرا
م ونهاينة  2ْم وتتراوح درجة الحرارة في خنان  نونس منا بنين نهاينة صنغرى  34ْم، لذا  رتفع المدى الحراري إلى 

 م. 40ْع مى 
 

 : الموارد المائية .5.2.5
شبكة مياه ، حيث اعتمد السكان في التزود بالمياه على اآلبار المتنوفرة فني  بدون  1972 لت البلدة حتى عام 

، كمننا اعتمنندوا علننى تجميننع مينناه األمطننار فنني آبننار عميقننة  حاجينناتهمالبلنندة ، ونقلهننا مباشننرةد إلننى منننازلهم لسنند 
ر   فني ومنع تشنكيل أول مجلنس قنروي ، ُشن  1972منهنا فني الشنر، علنى مندار العنام ، وفني العنام  االقتفادةو 

تمد نند أول شننبكة مينناه ، واقننتمر فنني توقننيع وتمد نند الشننبكة حتننى وصننلت إلننى مختلننف أحينناء البلنندة ،  وجميننع 
 مشترك .  1499البيوت ، ويبلغ عدد المشتركين 

 
متننر( ومع ننم األنابينند المسننتخدمة فنني هننذه الشننبكة مننن النننو   40000 بلننغ طننول شننبكة المينناه اليننوم حننوالي )

إنننن ( فننني الشنننوار   4 –إنننن  1إنننن ( فننني الشنننوار  الرئيسنننة و) 6 –إنننن   2رهنننا بنننين )ويتفننناوت قط الحننند ث،
الفرعيننة، وتسننعى البلديننة جاهنندةد إلننى تحنند ث هننذه األنابينند، للمحاف ننة علننى وصننول المينناه بشننكل صننحي إلننى 

م ( مننن حجنن%9-6جميننع السننكان، وتقليننل كميننة الفاقنند فنني الشننبكة، والننذي لننم  تجنناوز فنني السنننوات األخيننرة الننن )
 االقتهالك.

 
تتزود البلدة بالمياه عن طريق مجلس مياه الشرقية حيث  تم تزويد المجلس بالمياه من قنلطة الميناه الفلسنطينية 
من المصدر الرئيسي ميكروت وآبار خاصة بالمجلس تقع فني منطقنة مينراذ وذلن  عنن طرينق خنط ناقنل بقطنر 

، إضنافة 02خنط الناقنل وبعندادات ميناه مركزينة عندد " ويتم تغذية المياه من خالل وصنلتين رئيسنيتين منن ال15
كو، في الساعة، كما  توفر فني البلندة خنزان  110آبار محلية تابعة للبلدية بقدرة إنتاجية تقدر بن  03إلى عدد 

 كو،. 1800مياه أرضي قعة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
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ن شنركة " وتبتنا  البلدينة ثلاني ميناه الشنر، من كنو،(، 39794 بلغ متوقط حجنم االقنتهالك الشنهري للسنكان )

ميكننروت " اإلقننرائيلية، فنني حننين أن الالننث البنناقي  ننتم شننراؤه مننن مصننادر محليننة وبالتحد نند مننن آبننار) مننوراذ( 
 شيكل ( فقط.  2.2شيكل ( في حين أن   با  للمواطن بسعر )  3.5ويبلغ ثمن الكو، المشترى من ميكروت )

 

 :لبلدة خزاعة الديموغرافيةالخصائص  .5.3

 السكان : .5.3.1
جذورها إلى قبائل عربية من اليمن  خزاعة مع بدايات الفتح اإلقالمي لفلسطين فنهلها عر، اقحاح تمتدبداية 

 .والجزيرة لبني خزاعة وجرهم والنجار
 

والذي نكل بهم بني الرقول محمد صلى ا علي  وقلم بعد صلح الحد بية  بني خزاعة الذ ن كانوا في أحالف
 قري  وكانوا قبد في فض الصلح مع قري  ومن ثم فتح مكة وانطالقة عهد جد د للدولة بكر من أحالف

النجار أخوال محمد  اإلقالمية وجرهم كانوا حتى دول  اإلقالم قدنة الكعبة المشرفة وحمل  مفاتيحها . وال
 .القتال علي  الصالة والسالم وصانعي السالح وأدوات

 
 1997 نسمة( ، وتضاعف هذا العدد في العام 1626ما يقار، من ) 1963لغ عدد قكان البلدة في عامب

ذكر(  3407نسمة( وذل  حسننند تعداد السكان والمسا ن والمنشآت في الننعام المذكور ، منهم ) 6792إلى )
%( ، في حين تصل  49.7نقل" )فقنة   15أناى ( ، وتصل نسبة السكان في الفئة العمرية "  3385و) 

% ( ، وبحسد تقد رات الجهاز المركزي  5.8قنة  فن ار" إلى ) 60نسبة السكان في الفئة العمرية " 
 .أقرة( 2300)ر، ويبلغ عدد األق م2017للعام  نسمة(14000 فإن عدد قكان البلدة قد يصل ) لإلحصاء،

 
، قواء من شرق البلدة  1948طردوا من أرضهم عام  والنسبة األ بر من قكان البلدة هم من الالجئين، الذ ن 

من قضاء يافا ، وال زالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األنروا"  ، تقدم خدماتها التعننليمية  أو
في  الديموغرافي ريدة , وحدة تالحمهاأبو وآل  تشكل عائالتها الاالث آل قديح , آل النجار,و    وكذل  الطبية.

  . من االنصهار ووحدة الدم والقلد والمصيرحالة 
 

 التوزيع الجغرافي للسكان : .5.3.2
تمتاز بلدة خزاعة بتوز  قكانها على مربعات عائلية منتشرة على كافة أراضي البلدة وتتمركز في وقط البلدة 

 وتقل على حدود البلدة خاصة الحدود الشرقية للبلدة وهي موزعة بحسد العائلة كالتالي :
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 (: التوزيع الجغرافي للسكان2شكل )     

 
يقع في شمال البلدة وشرقها  التجمع السكني آلل النجار •

وتضم أحياء عزات  الشرقية وعزات  الغربية ومنطقة الشار  
 العام موضحة في الخريطة التالية: 
 

 

 
: يقع في جنو، البلدة على التجمع السكاني آلل أبوريدة •

  الفخاري موضحة في الخريطة التالية:حدود بلدة 
 
 
 
 

: يقع في مركز البلدة وفي التجمع السكاني آلل قديح •
الجهة الغربية للبلدة والجهة الجنوبية إضافة إلى الجهة 

 الشرقية موضحة في الخريطة التالية :
 
 
 

يقع في المنطقة الغربية للبلدة  التجمع السكان آلل القرا: •
 عن مدخل البلدة موضحة في الخريطة التالية :
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 الرؤية والتوجهات التنموية .6

 الرؤية .6.1

 "بلدة خضراء رائدة بخدمات متكاملة ومستدامة " 
 القضايا التنموية ذات االولوية  .6.2

الترتيب من األهم 
 إلى األقل أهمية

 التنموية القضايا

1.  
 وتصريف الصحي للصرف شبكة وجود المياه ) ماد ونوعاد(، وعدمنقص مصادر 

 األمطار. مياه

2.  
عدم مالئمة المخطط الهيكلي، والمخططات التفصيلية للمناطق لتلبية احتياجات 

 السكان
 ضعف الخدمات التعليمية والصحية والرياضية  .3
 الصلبة النفايات العامة والبيئة وإدارة مستوى الصحة تدني  .4
 ارتفا  نسبة البطالة، وقلة المرافق العامة والترفيهية  .5
 ضعف خدمات األمن وإدارة الكوارث  .6
 تدني مستوى االقتامار في القطا  )الزراعي والصناعي(  .7
 الهيئة المحليةضعف قدرات   .8
 والمواصالت ضعف بنية الطرق   .9

10.  
والتمكين القصور في الخدمات الاقافية والحماية االجتماعية 
 )المرأة/الطفل/الشبا،/ذوي االحتياجات الخاصة(

 إنخفاض قدرات الطاقة واالتصاالت  .11
 انخفاض االقتامارات في القطا  )التجاري والخدمات المساندة(  .12
 قلة االهتمام بالتراث والاقافة  والسياحة واإلقكان  .13
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 اإلطار التنموي  .6.3

 (التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة الكوارث، إدارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة المحلية)مجال اإلدارة والحكم الرشيد:  

 م.
القضايا التنموية 

 ذات األولوية
 (مشاريعالمكونات الرئيسية لكل برنامج ) م. البرامج م. األهداف التنموية م.

1 

عدم مالئمة المخطط 
الهيكلي، 

والمخططات 
التفصيلية للمناطق 

احتياجات  لتلبية
 انالسك

1.1 

وتطوير  -تحديث
المخطط الهيكلي 

والمخططات 
 التفصيلية

 تحديث وتطوير المخطط الهيكلي 1.1.1

 توفير صور جوية وتصوير قمر صناعي لنفوذ خزاعة  1.1.1.1

1.1.1.2 
 أجهزة الليزر،total station محطة الرصد المتكاملةتوريد معدات الرفع المساحي )

laser level ) 
 تحد ث المخطط الهيكلي لبلدة خزاعة 1.1.1.3

 استكمال المخططات التفصيلية  1.1.2

1.1.2.1 
إعداد المخططات التفصيلية لمنطقة وقط البلد )القرا، مسجد القوى، حي النجار 

 الجنوبي(

1.1.2.2 
إعداد المخططات التفصيلية لمنطقة وقط البلد )من شار  ابو رجيلة لغاية حدود آل 

 أبو ريدة(
 إعداد مشاريع إفراز 1.1.2.3

1.1.3 
تطوير العالقة بين البلدية 

 والمجتمع المحلي

 تفعيل دور الوجهاء والمخاتير في حل القضايا المشتركة 1.1.3.1
 تن يم حملة توعية مجتمعية حول أهمية المرافق العامة للمجتمع وقبل إنشائها 1.1.3.2
 والبلديةتعزيز العالقة بين المجتمع المحلي  1.1.3.3

 تطبيق أدوات المسائلة المجتمعية  1.1.4.1 تعزيز المسائلة المجتمعية 1.1.4

1.2 
زيادة المشاريع 

المساحية، وتعزيز 
استخدام نظم 

1.2.1 
تعزيز استخدام نظم المعلومات 

 الجغرافية

 GISتشغيل فريق وحدة  1.2.1.1
 تابعة للبلدية GISإنشاء وتجهيز وحدة  1.2.1.2
 شاملة الدراقات GISإنشاء قاعدة بيانات  1.2.1.3
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المعلومات 
 زيادة المشاريع المساحية GIS. 1.2.2الجغرافية 

 رفع مساحي شامل ومعالجة القسائم 1.2.2.1
 إعداد مخططات هندقية شاملة للبلدة متنوعة  1.2.2.2

ضعف خدمات األمن  2
 وإدارة الكوارث

2.1 

زيادة الوعي 
المجتمعي بقضايا 

األمن وإدارة 
 الكوارث

 تطوير قدرات المجتمع المحلي 2.1.1

 تشكيل وتدريد فريق خزاعة المجتمعي للطوار  واإلغاثة 2.1.1.1
 التدخل خالل الطوار  والكوارثتوريد معدات  2.1.1.2
 توريد وتجهيز قيارة التدخل وقت الطوار   2.1.1.3

2.1.1.4 
تنفيذ برنامج تدريبي في اإلقعافات األولية لربات البيوت مع تجهيز شنطة إقعافات 

 أولية
 تنفيذ برنامج توعية عام  2.1.1.5
 إقعاف وطوار  إنشاء وتجهيز وحدة  2.1.1.6

 تعزيز دور الوجهاء والمخاتير 2.1.2
 إنشاء وتجهيز مكتد الوجهاء والمخاتير  2.1.2.1
 تنفيذ برنامج تدريبي للوجهاء والمخاتير في إدارة الكوارث 2.1.2.2

توفير موافق لألمن  2.2
 والدفاع المدني

 إنشاء وتجهيز مركز لشرطة البلديات 2.2.1.1 تعزيز األمن وتطبيق النظام 2.2.1

 تعزيز قدرات الدفاع المدني 2.2.2
 إنشاء وتجهيز مركز دفا  مدني 2.2.2.1
 توريد وتركيد نقاط التزود بالمياه لسيارة الدفا  المدني 2.2.2.2

ضعف قدرات الهيئة  3
بناء قدرات الهيئة  3.1 المحلية

 المحلية

 الهيكل اإلداري للبلديةتطوير  3.1.1

 تحد ث هيكلية البلدية، وإعداد بطاقات و يفية دقيقة 3.1.1.1
 بناء قدرات العاملين في البلدية 3.1.1.2
 تحد ث وتطوير األجهزة والمعدات المكتبية  3.1.1.3
 إنشاء وتجهيز وحدة تكنلوجيا المعلومات 3.1.1.4

 البلديةحوسبة  3.1.2
 إعداد وتجهيز برنامج إداري محوقد  3.1.2.1
 إعداد وتجهيز برنامج مالي محوقد 3.1.2.2

 اقتكمال إنشاء الطابق الااني والاالث والرابع من مبنى البلدية 3.1.3.1 تطوير مقر البلدية 3.1.3
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 تجهيز مركز التدريد المجتمعي  3.1.3.2
 تجهيز وتشطيد مقر البلدية 3.1.3.3
 توريد وتركيد من مة اتصال القلكية شاملة األجهزة والمعدات والبرامج الالزمة  3.1.3.4
 GPRS و GPS توريد وتركيد ن ام تعقد المركبات شامل األجهزة والبرنامج بن ام  3.1.3.5

 )الطاقة واالتصاالت، الطرق والمواصالت، الصحة العامة والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف مياه االمطار، والنفايات(مجال البيئة والبنى التحتية 

القضايا التنموية  م.
 (مشاريعالمكونات الرئيسية لكل برنامج ) م. البرامج م. األهداف التنموية م. ذات األولوية

1. 

نقص مصادر المياه 
 )كمًا ونوعًا(، وعدم

 للصرف شبكة وجود
 وتصريف الصحي
 األمطار. مياه

زيادة مصادر المياه  1.1
 )كمًا ونوعًا(

 زيادة مصار المياه وآليات توزيعها 1.1.1
 بئر  02حفر وتجهيز آبار مياه عدد  1.1.1.1
 تطوير شبكة توزيع المياه في المناطق السكنية 1.1.1.2
 تطوير شبكة توزيع المياه في المناطق الزراعية 1.1.1.3

 تحسين جودة المياه 1.1.2
 تطوير محطات التحية التحلية 1.1.2.1
 03كو،  وميا عدد  100إنشاء محطات تحلية قدرة  1.1.2.2

 إنشاء محاقن مياه أمطار للخزان الجوفي 1.1.3.1 تحسين المخزون الجوفي من المياه 1.1.3

 شبكة إنشاء 1.2
 الصحي للصرف

تحسين قدرات البلدية في كسح آبار  1.2.1
 توريد قيارة كسح آبار الصرف الصحي 1.2.1.1 الصرف الصحي

 صرف صحيإنشاء شبكة  1.2.2

 اقتكمال تصميم شبكة الصرف الصحي )الخطوط الفرعية( 1.2.2.1
 المرحلة األولى –إنشاء شبكة الصرف الصحي  1.2.2.2
 المرحلة الاانية –إنشاء شبكة الصرف الصحي  1.2.2.3
 المرحلة الاالاة –إنشاء شبكة الصرف الصحي  1.2.2.4
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1.3 
 إنشاء شبكة

 مياه تصريفل
 األمطار.

 االستفادة من مياه األمطار 1.3.1
 كو، 5000إنشاء خزان مياه أمطار أرضي قعة  1.3.1.1
 إنشاء شبكة تصريف مياه أمطار 1.3.1.2

1.3.2 
توعية المجتمع المحلي حول طرق استغالل 

 مياه األمطار

 طباعة نشرات توعوية حول مصادر المياه 1.3.2.1
 تصميم مواد إعالمية مرئية وقمعية حول الموارد المائية 1.3.2.2

تنفيذ ورش عمل ولقاءات مع المجتمع المحلي حول الموارد المائية وطرق  1.3.2.3
 الحفاظ عليها

دعم القطاع الزراعي من خالل زيادة كميات  1.3.3
 المياه الموجهة للزراعة

1.3.3.1 
كو،  500بركة قعة  30إنشاء برك تجميع لمياه األمطار للمزارعين عدد 

 للواحدة 
 م/ط 3000إنشاء شبكة توزيع مياه أمطار للمنطقة الشرقية بطول  1.3.3.2

 الصحي وتصريف مياه االمطار، والنفايات()الطاقة واالتصاالت، الطرق والمواصالت، الصحة العامة والبيئة، المياه والصرف مجال البيئة والبنى التحتية 

 م.
القضايا التنموية 

 (مشاريعالمكونات الرئيسية لكل برنامج ) م. البرامج م. األهداف التنموية م. ذات األولوية

2 

مستوى  تدني
العامة  الصحة

 والبيئة وإدارة
 الصلبة النفايات

 مستوى  تحسين 2.1
 العامة الصحة

المجتمع المحلي في مجالي الصحة توعية  2.1.1
 العامة والبيئة

 إعداد وطباعة وتوزيع منشورات توعوية حول التعامل مع النفايات المنزلية 2.1.1.1
 إعداد وتجهيز يافطات توجي  وتنبي  خاصة بحماية البيئة 2.1.1.2
 دوريةإنشاء فريق التوعية الصحية وتنفيذ جوالت توعية  2.1.1.3
 إطالق مسابقة أجمل حي قكني  2.1.1.4

 القضاء على التلوث والقوارض والحشرات 2.1.2
 حمالت مكافحة الحشرات والقوارض 2.1.2.1
 توريد مواد رش الحشرات وقموم القوارض 2.1.2.2

 زيادة عدد العاملين في قسم الصحة العامة والبيئة 2.2.1.1تطوير قدرات الهيئة المحلية في إدارة  2.2.1تحسين إدارة )جمع  2.2
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وترحيل وفرز 
وتدوير( النفايات 

 الصلبة

 توريد قيارة ضاغطة للنفايات الصلبة 2.2.1.2 النفايات الصلبة

2.2.1.3 
كارات لجمع وترحيل النفايات المنزلية من بيت  10تشغيل وتجهيز عدد 

 لبيت
 تحويل مكد النفايات الموقت  2.2.1.4
 تطوير تنهيل مكد النفايات الصلبة 2.2.1.5
 دفع أجور مجلس النفايات الصلبة 2.2.1.6

2.2.1.7 
 -زجاذ  –توريد وتوزيع حاويات جمع وفرز النفايات )البالقتيكية عضوية 

)... 
 طن 23نفايات قدرة توريد قيارة ترحيل  2.2.1.8
 توريد قيارة كنس شوار   2.2.1.9
 توريد معدات وأدوات الن افة 2.2.1.10

تطوير قدرات الهيئة المحلية في تنفيذ  2.3.1 زيادة الوعي البيئي 2.3
 حمالت التوعية البيئية

 إنشاء وتجهيز مركز اإلرشاد البيئي والصحي  2.3.1.1
 إنشاء وتجهيز إذاعة خزاعة البيئية اإللكترونية 2.3.1.2

 )الطاقة واالتصاالت، الطرق والمواصالت، الصحة العامة والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف مياه االمطار، والنفايات(مجال البيئة والبنى التحتية 

القضايا التنموية  م.
 (مشاريعالمكونات الرئيسية لكل برنامج ) م. البرامج م. األهداف التنموية م. ذات األولوية

 ضعف بنية الطرق  3
 تطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية 3.1.1 بنية الطرق  تحسين 3.1 والمواصالت

 توقيع وتطوير شار  الربايع )المدارس( 3.1.1.1
 فتح الشوار  الهيكلية وتنهيلها 3.1.1.2
 إنشاء وتجهيز مدخل بلدة خزاعة 3.1.1.3
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 تنهيل شبكة الطرق بالبلدة وتطويرها. 3.1.1.4

 تأهيل وصيانة الشوارع الرئيسية والفرعية 3.1.2
 صيانة وتطوير الشوار  الرئيسية والفرعية  3.1.2.1
 صيانة وتطوير األرصفة وحجر الجبهة 3.1.2.1
 تنهيل الشوار  والطرق الزراعية في بلدة خزاعة 3.1.2.3

بنية  تحسين 3.2
 تطبيق معايير السالمة المرورية  3.2.1 المواصالت

 كافة شوار  البلدةتوريد وتركيد إشارات مرورية في  3.2.1.1
 دهان وتزيين شوار  البلدة واألرصفة وممرات المشاة  3.2.1.2
   15إنشاء وتجهيز محطات انت ار عدد  3.2.1.3

4 
انخفاض قدرات 
 الطاقة واالتصاالت

4.1 

تحسين مستوى 
الطاقة )شبكة 

الكهرباء/استغالل 
 الطاقة البديلة(

 العامة بالطاقة الشمسيةتشغيل المرافق  4.1.1

 توريد وتركيد من ومة طاقة شمسية للمركز الاقافي التابع للبلدية  4.1.1.1
 توريد وتركيد من ومات طاقة شمسية لكافة مساجد خزاعة 4.1.1.2
 توريد وتركيد من ومة طاقة شمسية لشبكة إنارة الشوار   4.1.1.3
 توريد وتركيد من ومة طاقة شمسية لمرافق البلدية 4.1.1.4

4.1.2 
تقليل كمية الطاقة المستهلكة في شبكة 

 ( LEDتوريد وتركيد فوانيس إنارة شوار  موفرة للطاقة ) 4.1.2.1 اإلنارة

 4.1.3.1 الكهرباءتوسيع شبكة  4.1.3
توقيع شبكة الكهرباء لتشمل المناطق الزراعية مع تركيد محوالت وخطوط 

 جد دة

 تحسين االتصاالت السلكية والالسلكية 4.2.1 تحسين االتصاالت  4.2
 زيادة عدد محطات اإلرقال لشبكة المحمول  4.2.1.1
 نفوذ البلديةتوقيع شبكة الهاتف األرضي لتشمل كافة  4.2.1.2
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 (الخدمات االجتماعية، التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية والتمكين، التراث والثقافة، الرياضة، السكن )مجال التنمية االجتماعية:  

القضايا التنموية  م.
 ذات األولوية

 (مشاريعالمكونات الرئيسية لكل برنامج ) م. البرامج م. األهداف التنموية م.

1 
ضعف الخدمات 

التعليمية والصحية 
 والرياضية

تحسين الخدمات  1.1
 التعليمية

 زيادة المرافق التعليمية 1.1.1

 إنشاء وتجهيز مدرقة إعدادية إناث 1.1.1.1
 زيادة عدد القاعات الدراقية في مدرقة خزاعة االبتدائية 1.1.1.2
 إعدادية ذكورإنشاء مدرقة  1.1.1.3
 إنشاء وتجهيز مختبرات الحاقو، والمختبرات العلمية في المدارس الاانوية 1.1.1.4

 تحسين جودة التعليم 1.1.2

 إنشاء وتجهيز مركز خزاعة للتعليم المساند وتنمية المواهد 1.1.2.1
 إنشاء وتجهيز المكتبة العامة 1.1.2.2
 برامج توعية لألهالي في طرق وأقاليد المذا رة لألطفال 1.1.2.3
 مشرو  المدرقة المبدعة 1.1.2.4
 إنشاء وتجهيز إذاعة تعليمية إلكترونية 1.1.2.5

تحسين الخدمات  1.2
 الرياضية

 إنشاء مرافق رياضية 1.2.1
 إنشاء وتجهيز ملعد خماقي معشد مع مرفقات  1.2.1.1
 إنشاء وتجهيز قاعة رياضية متعددة الرياضات  1.2.1.2

 دعم النشاط الرياضي 1.2.2
 إنشاء وتجهيز نادي خزاعة الرياضي 1.2.2.1
 تن يم دوري خزاعة لفرق الحارات الشعبية 1.2.2.2
 تن يم كنس الشرقية في كرة القدم الخماقي  1.2.2.3

1.3 
تحسين الخدمات 

 الصحية
 توعية المجتمع المحلي صحياً  1.3.1

 تن يم حملة اإلرشاد الصحي والنفسي ألهالي البلدة 1.3.1.1
 تن يم برنامج األيام الطبية التخصصية المجانية  1.3.1.2
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 تن يم حملة توعية صحية لطلبة وطالبات المدارس  1.3.1.3
 مشرو  دعم المرضى الفقراء  1.3.1.4

 تحسين وتطوير المرافق الطبية 1.3.2

 تطوير وتجهيز وتشغيل مركز خزاعة الطبي التخصصي 1.3.2.1
 إنشاء وتجهيز وتشغيل عيادة خزاعة الطبية المتنقلة 1.3.2.2
 توريد معدات طبية مساعدة للمرضى من األقر الفقيرة 1.3.2.3
 إنشاء وتجهيز وتشغيل مركز خزاعة للصحة النفسية ودعم األقرة 1.3.2.4

تطوير وتحسين الخدمات  1.3.3
 الصحية

جراحة  –نساء ووالدة  –أقنان  –مختبر  –تجهيز عيادة خزاعة التخصصية )أشعة  1.3.3.1
 عامة(

2 

القصور في 
الخدمات الثقافية 

والحماية االجتماعية 
والتمكين 

)المرأة/الطفل/ 
الشباب/ذوي 

 االحتياجات الخاصة(

2.1 

زيادة االهتمام 
وتحسين الخدمات 
المقدمة للمرأة 
والطفل وذوي 

 االحتياجات الخاصة

 تفعيل دور المرأة في المجتمع 2.1.1

 تنهيل وتنمية قدرات المرأة  2.1.1.1
 دعم المرأة عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة 2.1.1.2
 إنشاء وتجهيل وتشغيل مركز خزاعة التنموي النسوي  2.1.1.3
 ومعرفياد توعية المرأة حقوقيا وعلميا  2.1.1.4

 دعم ذوي االحتياجات الخاصة 2.1.2

 توفير أجهزة مساعدة لذوي االحتياجات الخاصة 2.1.2.1
 تنهيل ذوي االحتياجات الخاصة في الدخول لسوق العمل 2.1.2.2
 دعم ذوي االحتياجات الخاصة عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة 2.1.2.3
 توريد وتوزيع مقاعد كهربائية متحركة لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة 2.1.2.4
 تنهيل األرصفة والشوار  والمرافق العامة لتناقد ذوي االحتياجات الخاصة 2.1.2.5

 دعم الشباب 2.1.3
 تطوير وتجهيز وتشغيل مركز خزاعة الشبابي  2.1.3.1
 تطويز وتنهيل قدرات الخريجين للدخول في قوق العمل 2.1.3.2
 إنشاء صندوق دعم الشبا، 2.1.3.2
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 الصغيرة المشاريع الشبا، إلعداد وإدارة تدريدبرنامج  2.1.3.3
 المشاريع الصغيرةدعم الشبا، عن طريق تمويل  2.1.3.4
 إنشاء وتجهيز وتشغيل إذاعة شبا، خزاعة اإللكترونية 2.1.3.5

2.2 
زيادة األماكن 

والمرافق الترفيهية 
 والثقافية

تطوير الجانب الثقافي والتراثي  2.2.1
 لبلدة خزاعة

 تطوير وتجهيز وتشغيل المركز الاقافي التابع لبلدية خزاعة 2.2.1.1
 تن يم مهرجان خزاعة السنوي للاقافة والفنون  2.2.1.2

2.2.1.3 
-أدوات منزلية وأثاث تقليدي   -أ سسوارات  –دعم المنتجات التراثية التقليدية )ألبسة 

)... 
 إنشاء وتجهيز وتشغيل صالون خزاعة للاقافة واإلبدا  )روف مبنى المركز الاقافي( 2.2.1.4

 (الخدمات االجتماعية، التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية والتمكين، التراث والثقافة، الرياضة، السكن )مجال التنمية االجتماعية:  

القضايا التنموية  م.
 ذات األولوية

 (مشاريعالمكونات الرئيسية لكل برنامج ) م. البرامج م. األهداف التنموية م.

3 
قلة االهتمام 

بالتراث والسياحة 
 واإلسكان

3.1 
زيادة االهتمام بمشاريع 
االسكان )ذوي الدخل 

 المحدود/الشباب/المتضررين(

 دعم مشاريع اإلعمار  3.1.1
 إنشاء صندوق دعم اإلعمار للشبا، واألقر الفقيرة 3.1.1.1
 تطوير وتنهيل منازل ذوي الدخل المحدود  3.1.1.2
 إنشاء مجمعات قكنية  3.1.1.3

دعم األسر المتضررة من  3.1.2
 االعتداءات الصهيونية

 إعمار المنازل المهدومة كلياد من االعتداءات الصهيونية. 3.1.2.1
 االعتداءات الصهيونيةترميم وتنهيل المنازل المتضررة من  3.1.2.2
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 االهتمام بالتراث الفلسطيني 3.2.1 زيادة االهتمام بالتراث  3.2
 إنشاء وتجهيز متحف خزاعة للتراث الفلسطيني  3.2.2.1
 إنشاء وتجهيز وتشغيل قاعة الموتمرات والحفالت 3.2.2.2

زيادة االهتمام بالسياحة  3.3
 واآلثار

 سياحيةإيجاد معالم  3.3.1

 إنشاء وتجهيز مدخل خزاعة ليكون رمزاد قياحياد للبلدة 3.3.1.1
 تحسين واجهات المنازل والمحال التجارية )تنهيل ودهان( 3.3.1.2
 توريد وتركيد فوانيس إنارة ذات طابع جمالي 3.3.1.3
 قياحيتطوير وتنهيل طريق الربايع ليصبح ممر مشاة ذو طابع  3.3.1.4

 (العمالة والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة والصناعة والخدمات المساندة ):  تنمية االقتصاد المحليمجال 

 م.
القضايا التنموية ذات 

 األولوية
 (مشاريعالمكونات الرئيسية لكل برنامج ) م. البرامج م. األهداف التنموية م.

1 
وقلة ارتفاع نسبة البطالة 

 المرافق العامة والترفيهية

زيادة عدد المرافق  1.1
 العامة والترفيهية

 توفير مرافق عامة وأراضي 1.1.1
 توفير أراضي للملكية العامة 1.1.1.1
 تطوير وتجهيز وتشغيل المركز الاقافي  1.1.1.2
 إنشاء وتجهيز وتشغيل قاعة الموتمرات واالحتفاالت  1.1.1.3

 ترفيهيةتوفير مرافق  1.1.2

 إنشاء وتجهيز ممر المشاة "الربايع " 1.1.2.1
 تطوير منتزه الشيخ حمدان 1.1.2.2
 إنشاء وتجهيز منتزه عام 1.1.2.3
 إنشاء وتجهيز صالة أفراح 1.1.2.4
 تنهيل وتطوير بركة أبو دقة  1.1.2.5
 إنشاء وتجهيز مدخل بلدة خزاعة ليكون معلما فنياد  1.1.2.6

رفع مستوى  1.2
 العمالة والتوظيف

 تنمية الموارد البشرية المحلية 1.2.1
 إحصاء الموارد البشرية في بلدة خزاعة 1.2.1.1
 وتجهيزهم للدخول في قوق العملتطوير قدرات الخريجين  1.2.1.2
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1.2.1.3 
 

 تنهيل الشبا، والمرأة لسوق العمل
 

 تحسين فرص التشغيل 1.2.3
 تمويل المشاريع الصغيرة 1.2.3.1
 إنشاء صندوق دعم المشاريع اإلبداعية والتنموية 1.2.3.2
 تنهيل وتطوير قدرات العمال والحرفيين  1.2.3.3

تدني مستوى االستثمار في  2
 2.1 القطاع )الزراعي والصناعي(

دعم القطاع 
الزراعي واستغالل 
إمكانيات البلدة 

 الزراعية

 تحسين وتطوير القطاع الزراعي 2.1.1

 تمد د خطوط مياه ناقلة للمناطق الزراعية 2.1.1.1
 اقتغالل مياه االمطار لصالح الزراعةتجميع  2.1.1.2
 تنهيل شبكة الطرق الزراعية 2.1.1.3
 تنهيل وتطوير شبكة الكهرباء المغذية للمناطق الزراعية 2.1.1.4
 توريد وتركيد شبكان إنارة بالطاقة الشمسية للمنطق الزراعية 2.1.1.5

 دعم المزارعين  2.1.2

 توريد معدات زراعية لصالح المزارعين المتضررين من االعتداءات الصهيونية 2.1.2.1
 إنشاء وتجهيز وتشغيل وحدة االقتشارات الزراعية  2.1.2.2
 توريد وتركيد شبكات ري للمزارعين 2.1.2.3
 كو،  1800إنشاء خزان مياه للزراعة قعة  2.1.2.4
 كو، 350وتجهيز وتشغيل خزان مياه علوي قعة إنشاء  2.1.2.5
 إنشاء وتجهيز وتشغيل وتنهيل الدفيئات الزراعية  2.1.2.6

  2.2 

زيادة مستوى 
االستثمار في 

القطاع الزراعي 
والصناعي 

تطوير االستثمار في القطاع  2.2.1
 الزراعي

 وماشية لصالح الشبا، واألقر الفقيرةإنشاء مزار  دواجن  2.2.1.1
 إنشاء جمعية تعاونية زراعية 2.2.1.2
 دعم وتمويل المشاريع الزراعية الخاصة 2.2.1.3

 دعم وتمويل المشاريع الصناعية للشبا، والخريجين والعمال 2.2.2.1تحسين االستثمار في القطاع  2.2.2
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بالشراكة مع 
 القطاع الخاص

 إنشاء مصنع للصناعات الغذائية 2.2.2.2 الصناعي

 دعم المشاريع الصغيرة 2.2.2.3

3 
انخفاض االستثمارات في 
القطاع )التجاري والخدمات 

 المساندة( 
3.1 

زيادة االستثمار 
في القطاع 

 التجاري 

 تمويل المشاريع الصغيرة 3.1.1

 تصنيعهاتطوير مشاريع جمع وفرز النفايات القابلة إلعادة  3.1.1.1
 تطوير قوق خزاعة الشعبي 3.1.1.2
 تطوير المحاور التجارية بالبلدة 3.1.1.3
 إنشاء مركز خزاعة التجاري  3.1.1.4

تحسين وتطوير الخدمات  3.1.2
 المساندة

 توفير مكاتد تنجير قيارات 3.1.2.1
 إنشاء وتجهيز وتشغيل مسلخ 3.1.2.2
 إنشاء وتجهيز وتشغيل مخبز آلي حد ث 3.1.2.3
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 خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم .7
 خطة التنفيذ الرباعية .7.1
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 طة التنفيذ السنوية
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 المالحق .8

 التقرير التشخيصي .8.1
 

 توصيف مكونات البرامج/مشاريع السنة األولى .8.2
 

 

 


