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تم إعداد تقرير تحميل أصحاب العالقة وتشكيل لجنة أصحاب العالقة والمجان المتخصصة في بمدة تفوح في أيار  3122بتضافر
ّ

جيود بمدية تفوح ومؤسساتيا المحمية وخبرائيا وبقيادة لجنة التخطيط االستراتيجي وفريق التخطيط األساسي ،وذلك تحت رعاية واشراف
و ازرة الحكم المحمي وصندوق تطوير واقراض البمديات ،ضمن إطار مشروع الصندوق "تطوير البمديات" ،ومن خالل الدعم التقني من
مركز التعميم المستمر في جامعة بيرزيت.
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املقدمت
انطالقااا ماان روابااط التعاااون والمشاااركة التااي تجمااع المؤسسااات ذات العالقااة والمجتمااع المحمااي فااي بماادة تفااوح  ،وفااي
إطار تنمية العالقات بينيما في كافة المجاالت بِما يخدم المصاال المشاتركة ،عقادت بمدياة تفاوح ورشاات عمال حاول
التخطاايط التنمااوي اإلسااتراتيجي وتعزيااز القاادرات خااالل الفت ارة الواقعااة بااين(  ) 16إلااى (  ) 28نيسااان عااام ،2011
شارك فييا رئيس البمدية وأعضاء من المجمس البمدي وعدد من الماوظفين فاي البمدياة ،باإلضاافة إلاى لجناة التخطايط
التنمااوي االسااتراتيجي وفريااق التخطاايط األساسااي وفريااق البناااء المؤسسااي وفريااق مستشاااري جامعااة بيرزياات (التعماايم
المسااتمر) بياادف تحمياال أصااحاب العالقااة ،حيااث يعتباار ىااذا النشاااط ماان أىاام األنشااطة التحضاايرية إلطااالق عمميااة
التخطيط التنموي االستراتيجي لبمدة وبمدية تفوح.

.1.1

تعريف بعممية تحميل أصحاب العالقة

أصاحاب العالقاة ىام األشاخاص و الجماعاات و المؤسساات و االتحاادات أو غيارىم الماذين مان المتوقاع تاأثرىم أو
تاأثيرىم– سامبا أو ايجاباا -بعممياة التخطايط التنماوي االساتراتيجي عماى مساتو مديناة تفاوح ،كماا إن عممياة تحميال
أصحاب العالقة تعد مان أىام أنشاطة عممياة التخطايط التنماوي ألنياا تسااعد فاي تحقياق تمثيال شاامل ومشااركة فاعماة
لمختمف قطاعات وشرائ المجتمع المحمي في عممية التخطيط؛ مما يجعل مخرجات الخطة أكثر واقعياة وتعبيا ار عان
االحتياجات واألولويات التنموية لمبمدة /المدينة ،وىذا بالتأكيد سيزيد من شعور المجتمع بممكية مخرجات الخطة.

 .2.1أهمية تقرير ممخص نتائج تحميل أصحاب العالقة
يعااد التقرياار ماان التقااارير اليامااة التااي تعاازز لااد لجااان التخطاايط االسااتراتيجي المعرفااة باااألطراف الفاعمااة فااي عمميااة
التخطاايط كمااا يوض ا اليااات المشاااركة ومااد أىميااة كاال ماان أصااحاب العالقااة ،وىااو يمخااص أىاام نشاااط فااي عمميااة
التخطاايط التنمااوي االسااتراتيجي لبماادة وبمديااة تفااوح ،فتساااعد عمميااة تحمياال أصااحاب العالقااة عمااى تحقيااق تمثياال شااامل
ومشاااركة فاعمااة لمختمااف قطاعااات وش ارائ المجتمااع فااي عمميااة التخطاايط ،ممااا يااؤدي إلااى تحااري الدقااة والواقعيااة فااي
مخرجات الخطة وتعبر عن االحتياجات واألولويات التنموية ،كما أن نتائج ىذا التقرير ستحدد األطراف التي ستشارك
في لجنة ممثمين أصحاب العالقة ولجان العمل المتخصصة .
بمديااة تفااوح ...ىااي المؤسسااة التااي سااتتحمل الجاازء األساسااي والكبياار ماان تنفيااذ الخطااة اإلسااتراتيجية طاوال فت ارة س اريان
الخط ااة والت ااي س ااتمتد طا اوال الفتا ارة  ، 2014-2011ونظا ا ار لك ااون البمدي ااة تتمت ااع بكثي اار م اان نق اااط الق ااوة الناتج ااة ع اان
اسااتقال ليتيا الماليااة واإلداريااة عاان الجياااز الحكااومي ممااا يتااي ليااا مساااحة أوسااع لممناااورة ونظ ا ار لكونيااا أكثاار أصااحاب
العالقة مالئمة لمتطمبات البمدية ولدورىا التنموي والصورة النمطية المتفق عميياا لاد الماواطنين ،فوجاود البمدياة عامال
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أساس في إنجاح عممية التخطيط اإلستراتيجي.

 .2.1منهجية عممية تحميل أصحاب العالقة واعداد التقرير
اعتمدت بمدياة تفاوح وفرياق التخطايط األساساي منيجياة ورشاات العمال ،وأساموب المشااركة الفاعماة وتشاكيل مجموعاات
عمل تفكر معا وتضع نتائجيا فيما يتعمق بموضاوع النقااش ،ومان خاالل عمال المشااركين جميعاا فاي مجموعاة واحادة،
وتأتي ىذه الطريقة من اجل الوصول لعممية تخطيط ذات منيجية سميمة ،ويأتي ىذا التقرير ليضع بين ياديكم ممخاص
يوضا تااأثر وأىميااة ومصاامحة وم ارحاال واليااة المشاااركة فااي عمميااة التخطاايط ،ماان خااالل عاادة لقاااءات وأنشااطة بمعاادل
ثالث لقاءات بواقع ثالث ساعات لكل لقاء بحضور فريق التخطيط األساسي ولجنة التخطيط األساسي.

 3.1أسموب ومراحل التحميل في تفوح
أوال :عقاادت لجنااة التخطاايط االسااتراتيجي والمجمااس البماادي وفريااق التخطاايط اجتماعيااا األول بتاااري ،2011/04/16
حيث قام رئيس البمدية وأعضاء المجان وفريق التخطيط بالتوقيع عمى محضر االجتماع (المرفق) والذي يوض اآللياة
التااي تحكاام عممااة التحمياال وكااان عاادد الحضااور فااي المقاااء (  ) 35مشااارك انظاار الكشااف المرفااق لمقاااء ،وقااد اشااتممت
مواضيع النقاش:
تحميل أصاحاب العالقاة مان خاالل اعتمااد قائماة أصاحاب العالقاة ،وماد تاأثرىم بعممياة التخطايط تمثمات بالمؤسساات
القاعديااة والشاابابية والثقافيااة والخدماتيااة والنسااوية (....جمعيااة تفااوح الخيريااة ،جمعيااة اإلساراء ورعايااة المعاااقين ،جمعيااة
التعميم العالي ،جمعية مركز تفوح لمثقافة والفنون ،جمعية تفوح الزراعية التعاونية ،نادي شباب تفاوح الرياضاي ،جمعياة
المارأة الريفيااة لضقاراض والتسااميف ،لجنااة الاادفاع عاان األ ارضااي المصااادرة ،لجنااة اتحاااد عماال نقابااات فمسااطين –شااؤون
الما ارأة  ،-لجن ااة تنظ اايم الما ارأة ،الم اادارس الحكومي ااة ،التج ااار و أص ااحاب مص ااانع :الخياط ااة ,النس اايج ، ..المؤسس ااات
األمنية ،العياادات الحكومياة والخاصاة ،الوجيااء والعشاائر) ومان تاأثر (المزارعاون ،الشاباب ،النسااء ،األطفاال واأليتاام
وذوي االحتياجاات الخاصاة ،المرضاى وكباار السان ،المواطناون بشاكل عاام) .انظار نماوذج عمال رقام1:3

نماوذج

تحضير قائمة طويمة بأصحاب العالقة.
ثاني ااا :اعتم اااد نم ااوذج تحمي اال أص ااحاب العالق ااة م اان خ ااالل (وص ااف لمص ااالحو الرئيس ااية المت ااأثرة بعممي ااة ومخرج ااات
التخطيط ،وصف لمساىمتو الرئيسية المحتممة ،وأىمية نجاح التخطيط ،ومد أىميتو وتأثيره وناوع المشااركة ومراحمياا
والقطاااع ال ااذي تعم اال م اان خالل ااو )  ،وتحدي ااد المااؤثرات والفرض اايات والف اارص والتح ااديات واألولوي ااات ومع ااايير التقي اايم
لترتيبيا حسب أولوياتيا ومؤشرات األداء عند تنفيذىا .انظر نموذج رقم  2:3نموذج تحميل أصحاب العالقة.
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ثالثا :تحديد أىم األطراف العاممة في الحقاول التنموياة المختمفاة فاي التجماع الساكاني واألثار الاذي تتركاو ىاذه األطارف
عمى العمل التنموي لمبمدة ضمن التصنيف التالي . -:انظر نموذج رقم ( 2:3أ) تحديد أىم المؤسسات  /األطراف /
األفراد وأكثرىا تأثي ار في عممية التنمية المجتمعية المحمية في التجمع السكاني
يوض الجدول الجمسات التي تمت خالل مرحمة تحميل أصحاب العالقة في البمدة
الحضور

عدد الحضور

التاري

موضوع الورشة او االجتماع

16/4/2011

إعا ا ااداد قائما ا ااة أصا ا ااحاب العالقا ا ااة ،فريااق التخطاايط ،أعضاااء ماان 33
وم ا ا ااد ت ا ا ااأثرىم بعممي ا ا ااة التخط ا ا اايط لجن ااة التخط اايط االس ااتراتيجي,

مدة المقاء
ثالث ساعات

تمثم ا ا ا ا اات بالمؤسس ا ا ا ا ااات القاعدي ا ا ا ا ااة ممثمين عان المجتماع المحماي،
والشا ا ا ا اابابية والثقافيا ا ا ا ااة والخدماتيا ا ا ا ااة أكاديميين

21/4/2011

والتسوية

وصااف لمصااالحو الرئيسااية المتااأثرة فري ا ا ااق التخط ا ا اايط االساس ا ا ااي9 ،

بعممية ومخرجات التخطيط ،وصف رئيس البمدية

ثالث ساعات

لمس ا ا ا اااىمتو الرئيس ا ا ا ااية المحتمما ا ا ا ااة،

24/4/2011

وأىمية نجاح التخطيط.

تحديا ااد ما ااد أىمي ا اة كا اال صا اااحب فريق التخطيط األساسي
عالقا ا ااة وت ا ا ااأثيره ون ا ا ااوع المش ا ا اااركة

8

ساعتين

ومراحميااا والقطاااع الااذي تعماال ماان
خالل ا ا ا ا ااو )  ،وتحدي ا ا ا ا ااد الما ا ا ا ا ااؤثرات
والفرض ا ا اايات والف ا ا اارص والتح ا ا ااديات

28/4/2012

3/5/2011

واألولويات ومعايير التقييم

اس ا ااتكمال عممي ا ااة تحمي ا اال أص ا ااحاب فريق التخطيط األساسي
العالقا ا ا ااة وتشا ا ا ااكيل لجنا ا ا ااة ممثما ا ا ااي
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أصحاب العالقة

مناقشا ااة وتحديا ااد أىا اام الفئا ااات التا ااي فريا ا ا ااق التخطا ا ا اايط األساسا ا ا ااي 8
تع ا ا ا اااني م ا ا ا اان الفق ا ا ا اار و التيم ا ا ا اايش وممثم ااين ع اان لجن ااة أص ااحاب

ساعتين

ساعتين

وتحميمي ا ا ا ااا م ا ا ا اان خ ا ا ا ااالل التحمي ا ا ا اال العالقة

والعصا ااف الا ااذىني واسا ااتقراء الواقا ااع

5/5/2011

في البمدة

إقا ا ا ارار تقري ا ا اار ممخ ا ا ااص أص ا ا ااحاب فري ا ااق التخط ا اايط األساس ا ااي 13 ،

العالقة

أعضا اااء ما اان لجنا ااة التخطا اايط

ثالث ساعات

االسااتراتيجي ،رئاايس وأعضاااء

المجمس البمدي
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اجلزء األول :نتائح حتهيم أصحاب انعالقت يف بهدة تفىذ
بعااد االنتياااء ماان جمااع ىااذه المعمومااات أعاااله والتااي يااتم اسااتخداميا فااي تحديااد أكثاار المؤسسااات  /األطاراف تااأثي ار
وأىمية باستخدام أداة تحميال األطاراف المعنياة كماا ىاو مباين .مان خاالل العصاف الاذىني ،تام نقااش تاأثير وأىمياة
كل طرف تم تحديده أعاله في عممية التخطيط االستراتيجي والتنمياة المجتمعياة ،فاي ورشاة العمال المنعقادة بتااري
 2011-4-21وكان عدد الحضور في المقاء (  ) 8مشاركين انظر الكشف المرفق لمقاء:
 1.2تصنيف الجهات أصحاب العالقة
 1.1.2الفئة األولى(الجهات أصحاب العالقة األساسية)
.1المؤسسات السيادية ذات العالقة /الحكم المحمي وصندوق البمديات:
وفي حال استثناء ىذه الجية حتما ستفشل عممية تحضير وانجاز مخرجات الخطاة اإلساتراتيجية وىاي الجازء الاذي
يعتبر شريان الحياة لمدعم والتمويل الحكومي أو الدولي ،فو ازرة الحكم المحماي وصاندوق البماديات ىماا الجياة التاي
تسااتقبل الطمبااات ماان البمااديات وتااوفر الاادعم المااالي لممشاااريع ضاامن خططيااا وبرامجيااا وأولوياتيااا باإلضااافة إلااى
دورىا الطبيعي في المراقبة والتفتيش والتدقيق والتوجيو.
 .2بمدية تفوح والتي تعتبر ىي أىم األطراف التي من شئنيا ان تدعم التخطيط االستراتيجي وتساند عمل المجاان
جميعيا في وضع الخطة وتنفيذ خطة العمل في كل مراحل التخطيط االستراتيجي.
 .3التجار ورجال األعمال  -:إن الوضع الخاص الذي يمثل بمدة تفاوح التاي أصابحت بحكام الوقات وتوساع حادود
البمديااة ماان جيااة ،واشااتيارىا بمقااالع الحجااارة – المحاااجر . -وىاام يمثمااون أط ارفااا لم اركااز قااو اقتصااادية وتنمويااة
واستثمارية وبالتالي يجب األخذ بأيدي ىذه الفئة (التجار) وىم بذلك من أصحاب العالقة.
 .4القطاع الخاص وأصحاب المصاان  :إن ىاذه الفئاة تشايد تطاو ار ونماوا فاي كال أنحااء الاوطن ،وىاذا ماا ينطباق
لدينا ،فكمما ازداد االستقرار السياسي واستمر النمو االقتصادي ازداد دور ىذا القطاع من  -بنوك وشركات تاأمين
ومحااالت ص ارافة وشااركات سااياحة وساافر وشااركات تخماايص وشااحن وشااركات محاساابة عامااة و خاصااة ومنطقااة
صناعية -ولذلك فإن مشاركة ىذا القطاع ضمن الخطة اإلستراتيجية ضروري لمستقبل البمدة.
 2.1.2الفئة الثانية(الجهات أصحاب العالقة المهمة)
أمااا الفئااة الثانيااة وىاام أصااحاب العالقااة الميمااين الااذين قااد تتناااثر عمميااة التخطاايط االسااتراتيجي إذا لاام يشاااركوا بيااا
وأىم مؤسسات ىذه الفئة و مشاركة ىذه المؤسسات سيؤدي بالضرورة إلى إنجاح الخطة اإلستراتيجية
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الجمعيااات األهميااة اياار الحكوميااة  :وىااي المؤسسااات التااي توجااد بيااا الم ازيااا التااي ال توجااد فااي المؤسسااات سااابقة
الذكر ،إال أن غيابيا يفشل أي خطو لمبمدة ،فيي مؤسسات ليا جميورىا من مختمف القطاعاات والفئاات وبإمكانياا
تااوفير العاماال البشااري والتنمااوي ،وسمساامة ماان العالقااات الثنائيااة والتااي ليااا دور فاعاال فااي تجنيااد الاادعم المحمااي
والدولي .
ومن ىذه المؤسسات :
 . 1جمعيااة تفااوح الخيريااة :والتااي تمثاال أقاادم جمعيااة فااي البماادة ،وتقاادم خاادماتيا لعاادة فئااات ماان المجتمااع ,رعايااة
األيتااام ،والفق اراء ،واألطفااال ،والعااائالت المسااتورة .......ال ا  ،باإلضااافة إلااى أن الجمعيااة تتمتااع بمصااداقية لااد
العديااد ماان الجيااات المحميااة والدوليااة ،وان غالبيااة المؤسسااات المرادفااة لجمعيااة تفااوح الخيريااة اختصاات كاال واحاادة
بجانب وتميزت عن غيرىا بو مثل :
جمعياة مركاز تفاوح لمثقافاة جمعياة ارسارار لرعاياة المعاااقين جمعياة تفاوح لمتعمايم العاالي نااد

اباب تفااوح

الرياضي وايرها.
 -2وزارة التربيااة والتعماايم (الماادارس والمااديريات) :وىااي صاااحبة عالقااة ماان الدرجااة األولااى ومشاااركتيا أساسااية
حسااب طبيعااة العالقااة المباش ارة مااع األىااالي والمؤسسااات ،مثاال (مجااالس اآلباااء ) و(مجااالس المحافظااات) .ونظ ا ار
لحاجااة العمميااة التربويااة إلااى التطااور الااذاتي والتطااوير الخااارجي لمواكبااة زيااادة إعااداد الطمبااة واحتياجااات الماادارس
والعمميااة التربويااة بالمجماال و أكثاار جيااة لاادييا المعمومااات واإلحصاااءات خصوصااا وأن مجتمعنااا ماان فئااة الشااباب
ولكون التعميم يشكل رافعة أساسية في المجتمع الفمسطيني فال يمكن تجاوز التربية.
 .3األح ازاب السياسااية وال خصاايات ايعتباريااة (الوجهااار ) :مقاادرة األح ازاب السياسااية والشخصاايات االعتباريااة
عمااى التااأثير عمااى متخااذي الق ارار المحمااي ،أو الااوطني فااي كاال مااا يخااص البماادة ،حقيقااة ال يمكاان النقاااش فييااا؛
فالحكومات الفمسطينية يتم اختيارىا عمى أساس حزبي وميني ،والشخصيات االعتبارياة فاي غالاب األحياان تحاتفظ
بعالقات ومعارف مقربة من كل مستويات العمل ،وغالبياة األحازاب السياساية لياا سياساات تنموياة ورؤياة مساتقبمية
لممجتمع الفمسطيني ،وىي مجال لمتكساب االنتخاابي والصاراع الحزباي لاذلك فاإن األحازاب والشخصايات االعتبارياة
ومشاركتيا في تركيبات المجالس البمدية تجعميا أساسية ال يمكن العمل بدون مشاركتيا في مختمف المراحل.
 -4الفق ارار والمهم ااين :ماان خااالل جمسااات النقاااش التااي تماات فااي االجتماعااات ومناقشااة موضااوع فئااة الفق اراء
والميمشااين وماان خااالل إج اراء تحمياال بساايط فااي ىااذه المرحمااة ماان م ارحاال التخطاايط االسااتراتيجي فقااد تأكااد لنااا ان
الخطااة اإلسااتراتيجية ال بااد ان تمتاازم بإش اراك ىااذه الفئااات فااي عمميااة التخطاايط االسااتراتيجي كااون التنميااة باألساااس
تستيدفيم بشكل أساسي .
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 3.1.2الفئة الثالثة(الجهات أصحاب العالقة الفرعية)
الفئة الثالثة من أصحاب العالقة وىم الفرعيين وىي ذلك الجزء من المؤسسات التي يفضل حضاورىا ألنياا تسااعد
عمى تقيم االحتياجات وتساعد في تنفيذ عممية التخطيط وىم أصاحاب العالقاة الميماين الاذين قاد تتاأثر العممياة إذا
لم يشاركوا بيا وأىم مؤسسات ىذه الفئة.
 .1مديرية الصحة :أىمية ىذه المؤسسة تاأتي مان وجاود رؤياة لاد الاو ازرة لتطاوير الخادمات الصاحية فاي البمادة،
وتشترك في ىذه الرؤية غالبية أصحاب العالقة والمؤسسات في البمدة عمما بان ىنالك الكثير من المؤسسات التي
تخدم ىذا القطاع يمكن العمل معيا.
 .2مديريااة ال ااؤون ايجتماعيااة :تااأتي أىميااة ىااذه الااو ازرة بمااا تممكااو ماان معمومااات واحصاااءات ومشاااريع لفئااات
ميمشااة ومنسااية باإلضااافة إلااى عجزىااا عاان تنفيااذ بعااض المشاااريع باادون مساااعدة ماان المجتمااع المحمااي .لمااا ساابق
فيي ميمة لممشاركة .
 -3مديرية الزراعة :إشراك ىذه الاو ازرة ناابع مان أىمياة المشااريع التاي تقادميا وخصوصاا أن البمادة تحمال الطاابع
الريفي الزراعي وىنالك عدد من المانحين المتخصصين لدعم الزراعة المروية والمساىمة في عمميات االستصالح
الزراعي وشق الطرق الزراعية.
 -4مديرية األوقاف :وىي من األىمية بحيث يجب إشراكيا لضمان إشراك أئمة المساجد في التارويج لمخطاة فاي
كافة المراحل.
 -5مديريااة العماال :تااأتي أىميااة المشاااركة ،عمااى أساااس أنيااا عمااى تماااس دائاام مااع أوسااع فئااة ماان طبقااات الشااعب
الفمسطيني وىاي فئاة العماال مان الرجاال والنسااء ،الاذين بحاجاة إلاى اىتماام أكثار بياذه الطبقاة ،لاذلك فاأن إشاراكيم
بيدف تحقيق األىداف المشتركة.
 -6أجهاازة األماان :ضاارورة مشاااركتيا فااي حفااظ األماان ومعرفااة رؤيتيااا األمنيااة إضااافة إلااى معرفااة ب ارامج التطااوير
والبناء في المنطقة.
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اجلزء انثاني :خمرخاث عمهيت حتهيم أصحاب انعالقت يف بهدة تفىذ.
بعد االنتياء من جمع ىذه المعمومات ومن من خالل العصف الاذىني ،تام النقااش حاول تشاكيل لجاان ممثماي أصاحاب العالقاة والمجاان
التخصصية المساىمة في عممية التخطيط االستراتيجي والتنمية المجتمعية ،في ورشة العمل المنعقدة بتاري  2011-4-24وكان عدد
الحضور في المقاء (  ) 8مشارك انظر الكشف المرفق لمقاء ،وقد اشتممت مواضيع النقاش.:
 -1تم اقتراح أسماء لمجنة ممثمي أصحاب العالقة وتضم في عضويتيا أعضاء من أىام المؤسساات التاي تام تحميمياا فاي ىاذه العممياة
وتم التوصية بضرورة المحافظة عمى المشاركة المجتمعية و ضرورة إشاراك ممثماين عان المؤسساات القاعدياة والشابابية والنساوية ...فاي
البمدة وو ازرة الحكم المحمي ،والو ازرات أصحاب العالقة  ،عمى أن تعقد المجنة اجتماعياا مارة كال شاير واقارار م ارحال وخطاوات الخطاة
اإلستراتيجية ومراجعتيا واجراء التعديالت الالزمة عمييا..
 -2تام اقتاراح وتشااكيل المجاان القطاعيااة برئاساة المعنيااين فاي المجمااس البمادي  ،وتضاام فاي عضااويتيا ذوي العالقاة ماان القطااع العااام
وممثمين عن القطاع الخاص حيثما اقتضت الحاجة.
 -3تحديد نوعية المشاركة لكل مان أصاحاب العالقاة والكيفياة التاي يشاارك فيياا فاي م ارحال إعاداد وتنفياذ عممياة التخطايط وكاذلك بينات
أىمية التركيز والتشاور بين أصحاب العالقة الن ذلك ينعكس في مد شرعية الخطة االستراتيجية لمبمدة.
 -4تم تحديد كل من الدور وطبيعة المشااركة والتاأثير والياات التعااون باين البمدياة وأصاحاب العالقاة والتاي سايتم أخاذىا بالحسابان فاي
مراحل التخطيط االستراتيجي في تفوح.
وبشكل عام ،تعتبر لجنة أصحاب العالقة ىي بمثابة مرجعية لمقاعدة الجماىيرية والتمثيمية في المدينة ودورىا يتمحور بالميام التالية:

أما عضويتيا فتمثل معظم المؤسسات الفاعمة من ممتقى اولياء أمور ،وأحزاب سياسية وشخصايات اعتبارياة وأصاحاب مصاانع ،وتجاار
12

وممثمييم وممثمي عن المؤسسات القاعدياة ،وساائقي ونقاباات وجامعاات ،الا  ،كماا ىاو موضا فاي الممحاق رقام  4.3والاذي يظيار اسام
كل عضو وتمثيمو ورقم ىاتفو .يصل تمثيميا الى  30شخص.
أما المجان المتخصصة ،فتعتبر المرجعية في التمثيل القطاعي والمشاركة في تحميل القطاعات التنموية المختمفة كونيم ممثمين عن
ىذه القطاعات وخبراء يعممون فييا أو لدييم إطالع عمييا .ويصل مجموع االعضاء الى  55شخص .ويوض الممحق رقم .4.4
عضوية كل لجنة ومن أىم مياميم ما يمي:
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مالحق و مناذج حتهيم أصحاب انعالقت
1.4

نموذج تحضير قائمة طويمة بأصحاب العالقة

أسئمة إر ادية أصحاب العالقة

أصحاب العالقة

ماان قااد يتااأثرون ساامبا أو إيجابااا بالخطااة

المزارعون" ويمثمهم.

المنوي إعدادىا لبمدة تفوح
اإلستراتيجية التنموية
ّ

لجنة الدفاع عن األراضي المصادرة
الجمعية التعاونية الزراعية  ،مديرية الزراعة والمؤسسات ذات العالقة

ال باب ويمثمهم

نادي شباب تفوح الرياضي ،مركز تفوح لمثقافة والفنون ،جمعية التعميم العالي  ،و ازرات وماديريات الشاباب والرياضاة

والثقافة
النسار وتمثمهن
جمعية المرأة الريفية التعاونية ،المؤسسات النسوية األىمية ،لجنة تنظيم المرأة
نقابات لجنة إتحاد عمال لنقابات عمال فمسطين شؤون المرأة
و ازرات ومديريات العمل
األطفال واأليتام وذوي االحتياجات الخاصة ويمثميم
"جمعية تفوح الخيرية ،جمعية اإلسراء لرعاية المعاقين
رياض األطفال والمدارس الخاصة
المدارس الحكومية واألمن والدفاع المدني.
و ازرات ومديريات التربية والتعميم والشؤون االجتماعية.
المرضى وكبار السن ويمثميم.
عيادة تفوح الصحية.
عيادة جمعية تفوح الخيرية الخاصة.
عيادات وصيادلة ومختبرات خاصة عدد .10
و ازرة ومديرية الصحة.
من يجب إشراكيم بسبب مكانتيم الرسمية ذات

أعضاء المجمس البمدي

العالقة بالمشروع .

موظفي الييئة المحمية والمؤسسات األىمية والرسمية في البمدة
الحكم المحمي ومديرات وو ازرات السمطة الفمسطينية
القطااع الخاااص وأصااحاب المحااجر و التجااار وأصااحاب المصاانع ومشاااغل الخياطااة والنسايج  ،أصااحاب األ ارضااي
والمالكين
قطاع المواصالت  ،الوجياء

مان يجاب إشاراكيم بسابب ساايطرتيم عماى

القطاع الخاص وأصحاب المحاجر و التجار وأصحاب المصانع ومشاغل الخياطة والنسيج

المصادر) أموال ،خبرات ،معمومات المطموباة،

أصحاب األراضي والمالكين

كوادر (

مينيون وأكاديميون ومختصون من أبناء البمدة
جمعية التعميم العالي
جمعية تفوح الخيرية

مان لادييم القادرة عماى عرقماة أو وقاف تنفياذ

االحتالل

المشروع
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 2.4نموذج تحميل أصحاب العالقة
الرقم

صاااااااااااااااحب العالقااااااااااااااة

(المؤسسة/الفرد /الفئاة/

وصااف لمصااالحر الرئيسااية المتاالثرة بعمميااة ومخرجااات

التخطيط

وصف لمساهمتر الرئيسية المحتممة

الجماعة)

أهميتار لنجاااح
عمميااااااااااااااااااااااااة

نااوع (آليااة) الم اااركة

في العممية

مرحمة الم اركة

التخطاااااااااااااااااايط
ت ا ا ااوفير نوعي ا ا ااة خ ا ا اادمات أفض ا ا اال ألعض ا ا اااء الجمعي ا ا ااة

المش اااركة ف ااي تحدي ااد الرؤي ااا والتوجي ااات التنموي ااة

.1

جمعية تفوح الخيرية

المستفيدين ( األطفال واأليتام والفقراء)

لمبم اادة ،وتوص اايف وتنفي ااذ المش اااريع ذات العالق ااة

.2

جمعيا ااة اإلس ا اراء ورعايا ااة

ت ا ا ااوفير نوعي ا ا ااة خ ا ا اادمات أفض ا ا اال ألعض ا ا اااء الجمعي ا ا ااة

المعاقين

المسا ا ا ااتفيدين ( األطفا ا ا ااال واأليتا ا ا ااام والفق ا ا ا اراء ما ا ا اان ذوي

والتنفيذ

أىمية أساسية

تمكا ا ا ا ا ا ا ا ااين وتعا ا ا ا ا ا ا ا اااون

المرحمة4+3+2+1

وتشاور باتجاىين

بطبيعة عمل الجمعية وتقديم الدعم الموجستي .
جمع بيانات واعطاء معمومات وتوفير المتطوعين

ميمة

تعاااون وتشاااور باتجاااه

المرحمة4+3+2+1

واحد

االحتياجات الخاصة)
.3

جمعية التعميم العالي

.4

ت ا ا ااوفير نوعي ا ا ااة خ ا ا اادمات أفض ا ا اال ألعض ا ا اااء الجمعي ا ا ااة

المش اااركة ف ااي تحدي ااد الرؤي ااا والتوجي ااات التنموي ااة

المستفيدين (الخرجين والخريجات والشباب),

لمبما اادة ،وتا ااوفير خب ا اراء ,وجما ااع البيانا ااات ,وتا ااوفير

ميمة

تمكا ا ا ا ا ا ا ا ااين وتعا ا ا ا ا ا ا ا اااون

المرحمة4+3+2+1

وتشاور باتجاىين

المتطوعين من الجامعات ,والدراسات.
جمعي ا ا ا ااة مرك ا ا ا ااز تف ا ا ا ااوح

تا ا ا ااوفير نوعيا ا ا ااة خا ا ا اادمات أفضا ا ا اال ألعضا ا ا اااء المركا ا ا ااز

المش اااركة ف ااي تحدي ااد الرؤي ااا والتوجي ااات التنموي ااة

لمثقافة والفنون

المسا ااتفيدين (الخا اارجين والخريجا ااات والشا ااباب) ،وتا ااوفير

الثقافيا ا ااة والفنيا ا ااة لمبما ا اادة ،وتا ا ااوفير خب ا ا اراء ,وجما ا ااع

مقترحات مشاريع لقطاع الثقافة والفنون

البيانا ا ااات ,وت ا ا اوفير المتطا ا ااوعين ما ا اان الجامعا ا ااات,

ميمة

تعاون ,وتشاور.

المرحمة4+3+2+1

والدراسات.
.5

جمعي ا ااة تف ا ااوح الزراعيا ا ااة

ت ا ا ااوفير نوعي ا ا ااة خ ا ا اادمات أفض ا ا اال ألعض ا ا اااء الجمعي ا ا ااة

التعاونية

المسااتفيدين ماان أبناااء البماادة  ،وتااوفير مقترحااات مشاااريع

الحضور والمشاركة

فرعية

تعاااون وتشاااور باتجاااه

المرحمة2+1

واحد

لمقطاع الزراعي
.6

ن ا ا ا ا ااادي ش ا ا ا ا ااباب تف ا ا ا ا ااوح

تا ا ا ااوفير نوعيا ا ا ااة خا ا ا اادمات أفضا ا ا اال ألعضا ا ا اااء النا ا ا ااادي

الحضا ااور  ،واعطا اااء المعموما ااات والمشا اااركة فا ااي

الرياضي

المسا ااتفيدين ما اان أبنا اااء البما اادة  ،فا ااي القطا اااع الرياضا ااي

تحديد الرؤيا والتوجيات التنموية الرياضية لمبمدة

فرعية

تعاااون وتشاااور باتجاااه

المرحمة3+2+1

واحد.

لمرياضيين وأصحاب المواىب
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.7

فرع جمعية المارأة الريفياة

ت ا ا ااوفير نوعي ا ا ااة خ ا ا اادمات أفض ا ا اال ألعض ا ا اااء الجمعي ا ا ااة

لضقراض والتسميف

المس ا ااتفيدين م ا اان خ ا ااالل ال ا ااوعي التنم ا ااوي واالقتص ا ااادي

الحضور والمشاركة

فرعية

تعاااون وتشاااور باتجاااه

المرحمة2+1

واحد

لألسر الفقيرة
.8

لجنا ا ا ا ا ااة الا ا ا ا ا اادفاع عا ا ا ا ا اان

تعزيااز مفيااوم الاادفاع عاان األ ارضااي وحمايتيااا ،وتمكااين

المش اااركة ف ااي تحدي ااد الرؤي ااا والتوجي ااات التنموي ااة

األراضي المصادرة

الما ازارعين م اان الخدم ااة والرعاي ااة وال اادفاع ع اان أ ارض ااييم

لمبمدة ,،وتوفير المتطوعين

ميمة

تعاون ,متشاور.

المرحمة4+3+2+1

من خالل الحصول عمى مشاريع.
.9

اتحا ا ا اااد عما ا ا ااال نقابا ا ا ااات

توفير برامج ومشاريع تؤدي لخمق فرص عمل.

الحضور  ،والمشاركة

فرعية

فمسا ا ااطين لجنا ا ااة شا ا ااؤون

تعاااون وتشاااور باتجاااه

المرحمة2+1

واحد

المرأة فرع تفوح
.10

لجنة تنظيم المرأة

.11

المدارس الحكومية

.12

تمك ااين الما ارأة م اان خ ااالل ت ااوفير مش اااريع تس اااعد عم ااى

الحضور  ،المشاركة

فرعية

تحسين الحياة اليومية .

تعاااون وتشاااور باتجاااه

المرحمة2+1

واحد

ت ااوفير نوعي ااة خ اادمات أفض اال لمط ااالب م اان خ ااالل رف ااع

المش اااركة ف ااي تحدي ااد الرؤي ااا والتوجي ااات التنموي ااة

جا ا ااودة التعما ا اايم وتحسا ا ااين وضا ا ااع المنش ا ا ا ت التعميميا ا ااة،

لمبمدة ,،وتوفير المتطوعين

ميمة

تعاون ,متشاور.

المرحمة4+3+2+1

ومعالجة قضايا الطمبة
التجا ا ا ا ا ا ااار و أصا ا ا ا ا ا ااحاب

تا ااوفير بيئ ا ااة اس ا ااتثمارية أفض ا اال تس ا ااتوعب االس ا ااتثمارات

المش اااركة ف ااي تحدي ااد الرؤي ااا والتوجي ااات التنموي ااة

المحا ا ا ا ا ا اااجر ومصا ا ا ا ا ا ااانع

والمسااتفيدين ،تااوفير مقومااات سااميمة فااي البنيااة التحتيااة,

لمبماادة ,،وتااوفير المتطااوعين و الحضااور  ،واعطاااء

الخياطة والنسيج..

تنظيم األسواق

المعمومات

.13

المؤسسات األمنية

توفير األمن وحماية وخدمة أفضل لمماواطن مان خاالل

المش اااركة ف ااي تحدي ااد الرؤي ااا والتوجي ااات التنموي ااة

سيادة القانون

لمبمدة،

.14

العي ا ا ا ا ا ااادات الحكومي ا ا ا ا ا ااة

تااوفير نوعيااة خاادمات صااحية أفضاال ،ورعايااة الحاااالت

الحضور  ،واعطاء المعمومات

والخاصة

المرضية المزمنة

الوجياء والعشائر

إصااالح ذات البااين ،وتسااييل عماال المجااان فااي الخطااة

المش اااركة ف ااي تحدي ااد الرؤي ااا والتوجي ااات التنموي ااة

اإلستراتيجية ،وتعزيز مكانة البمدة وتطورىا

لمبماادة ,،وتااوفير المتطااوعين و الحضااور  ،واعطاااء

.15

ميمة

تمكا ا ا ا ا ا ا ا ااين وتعا ا ا ا ا ا ا ا اااون

المرحمة4+3+2+1

وتشاور باتجاىين
ميمة
فرعية

ميمة

تعاون ,متشاور.
تعاون ,متشاور.

تمكا ا ا ا ا ا ا ا ااين وتعا ا ا ا ا ا ا ا اااون

المرحمة4+3+2+1
المرحمة2+1

المرحمة4+3+2+1

وتشاور باتجاىين

المعمومات
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 3.4تحديد أهم المؤسسات  /األطراف  /األفراد وأكثرها تلثي ارً في عممية التنمية المجتمعية المحمية في التجم السكاني
قطاعات العمل

حكومياة ،أىميااة،

قطا ا اااع خا ا اااص،

أىمية المؤسسة

(مؤسسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

تأثير المؤسسة

اسم المؤسسة  /الطرف  /الفرد

التصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اانيف

أىم الخدمات واألنشطة التي تقدميا

ممول ،ال )

جمعية تفوح الخيرية

أىمية

اجتماعية ،خيرية

رعاية أأليتام،والفقراء ،واألطفال ،والتخطيط والتنظيم؛ والخدمات الترفييية

5

5

جمعية اإلسراء لرعاية المعاقين

أىمية

اجتماعية ،خيرية

رعاية أأليتام وذوي احتياجات خاصة

2

2

جمعية التعميم العالي

أىمية

اجتماعية ،ثقافية

 -تنمية وتمكين الشباب والتخطيط والتنظيم؛

5

3

جمعية مركز تفوح لمثقافة والفنون

أىمية

اجتماعية ،ثقافية

 -تنمية وتمكين الشباب واألطفال والتخطيط والتنظيم؛

5

4

جمعية تفوح الزراعية التعاونية

أىمية

اجتماعية ،زراعية

تنمية وتمكين الشباب والمزارعين

4

3

نادي شباب تفوح الرياضي

أىمية

اجتماعية ،رياضية

تنمية وتمكين الشباب وذوي المواىب والخدمات الترفييية

4

4

جمعية المرأة الريفية لضقراض والتسميف

أىمية

اجتماعية

تنمية وتمكين المرأة والعاطمين عن العمل ومحاربة الفقر

2

2

لجنة الدفاع عن األراضي المصادرة

أىمية

اجتماعية ،زراعية

تنمية وتمكين المزارعين وحماية األراضي من المصادرة

5

5

لجنة اتحاد عمال نقابات فمسطين –شؤون المرأة -

أىمية

اجتماعية ،نسويو

تنمية وتمكين المرأة والعاطمين عن العمل ومحاربة الفقر

2

2

لجنة تنظيم المرأة

أىمية

اجتماعية نقابية

تنمية وتمكين المرأة والعاطمين عن العمل ومحاربة الفقر

4

5

المدارس الخاصة

قطاع خاص

تعميم

وتنمية وتطوير االقتصاد المحمي وتشجيع فرص االستثمار ومحاربة الجيل

2

2

العيادات الخاصة

قطاع خاص

االقتصاد المحمي

وتنمية وتطوير االقتصاد المحمي وتشجيع فرص االستثمار والرعاية الصحية

4

3

التجار و أصحاب مصانع :الخياطة ,النسيج..وممثمييم

قطاع خاص

االقتصاد المحمي

وتنمية وتطوير االقتصاد المحمي وتشجيع فرص االستثمار

5

3

المؤسسات األمنية

حكومي

األمن

(الدفاع المدني ،الخدمات الشرطية)... ،

5

4

العيادات الحكومية

حكومي

الصحة

البيئة والصحة العامة

5

5

المدارس الحكومية

حكومي

تعميم

تنمية وتمكين الطالب من التربية والتعميم ومحاربة الجيل

5

5

الوجياء والعشائر

أىمية

اإلصالح

5

5

واألحزاب السياسية والشخصيات االعتبارية

اإلصا ااالح وفا ااض الخصا ااومات -و التا ااأثير عما ااى أصا ااحاب الق ا ارار /الرؤيا ااة والسياسا ااة
التنموية لمبمدة  /المشاركة والتأثير في تركيب المجالس المحمية -
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 4.4تحديد تفصيمي لمفئات المهم ة والفقرار والمنك فون في التجم السكاني
تم تحميل ىذه الفئات من خالل اجتماعات خاصة وباستخدام أسموب العصف ذىني و تقنية الكرتات لتحديد الفئاات الميمشاة والفقاراء
والمنكشفون وتحميل الوضع الحالي ليذه الفئات وأىم خصائصيا والمعمومات المتوفرة عنيا تحديد من ىي المؤسسات أو األطاراف التاي
ترعاىا أو تقدم ليا خدمات من تمك التي تم تحديدىا في النماذج أعاله.
الفئااة المهم اااة  /الفقيااارة  /أهم الخصائص  /وضعها الحالي

أهم الم اكل التي تواجهها

المنك فة
الفئااة التااي ي تمتمااك القاادرة منطوية  ،منسحبة من الواقاع ،ال تمتماك الحاد صعوبات في تمقي العالج وتعميم أبنائيا ،باإلضافة الى تعرضايا

المالية "عامة"

األدنا ا ا ااى ما ا ا اان الا ا ا اادخل المطما ا ا ااوب لت طيا ا ا ااة لمعديد من المشكالت المالية نظ ار الرتفاع األسعار

األسر المعدومة في البمدة

احتياجاتيا.

آهاااااااال األحيااااااااار البعيااااااااادة

تجمعا ااات سا ااكانية محروما ااة ما اان الخا اادمات ،ال تتااوفر بعااض فييااا الخاادمات األساسااية ،صااعوبات فااي ت طيااة

والمناطق النائية

تميا اايش فا ااي قطا اااع الخا اادمات (تا ااوفر الميا اااه التكاليف المرتفعة لمحصول عمى الخدمات والتنقل.

والكيرباء وتعبيد الشوارع).

النسار وربات البيوت

العزلة وعادم المشااركة فاي الحيااة االجتماعياة

العزلة،الطالق،العنوس ا ا ااة ،قم ا ا ااة ال ا ا ااوعي ف ا ا ااي األم ا ا ااور الص ا ا ااحية

أصااااااااااااااااحاب المواهاااااااااااااااااب

العما اام والمعرف ا ااة  ،وعا اادم اىتم ا ااام فا ااي تنمي ا ااة

الفقاار وعاادم الرعايااة ماان قباال مؤسسااات المجتمااع الماادني  ،عاادم

واربداعات

المهنيين والحرفين
الرجال :كبار في السن,

والثقافية والسياسية .

قا ا ا اادراتيم وم ا ا ا اواىبيم لقما ا ا ااة وجا ا ا ااود الب ا ا ا ارامج توفر القدرة والجو الثقافي المناسب ليم في الحياة اليومية.

المتخصصة لتطويرىم وتوفير الفرص ليم .

عاادم تااوفر فاارص عماال يمثمااون نساابة مرتفعااة عدم وجود مراكز تدريب وسوق عمل كاف الستيعابيم.

من الشباب في البمدة

اإلىمال التيميش ،والعزلاة ،عادم تاوفر م اركاز

تعنااى بياام و غياااب البا ارامج التااي تعاازز م اان

أىميتيم في المجتمع
العاطمين عن العمل
و طالب الجامعات

والحياتية.

يش ا ااكمون نس ا اابة مرتفع ا ااة م ا اان المجتم ا ااع وى ا اام

انحصار دورىم في القضايا ذات الطاابع العشاائري  ،عادم تاوفر

مس اااحات مناس اابة لي اام لمعناي ااة ف ااي ص ااحتيم وع اادم وج ااود ن ااادي

مسنين ليم.

عاادم وجااود سااوق عمالااة كاااف ،االنطوائيااة  ،النزعااة الااى العزلااة

بأغمبيم خريجين من الجامعاات فساوق العمال المجتمعية .

ال يس ااتوعبيم وال يوج ااد ف اارص عم اال مناس اابة ال يوجد صندوق خاص بدعم الطالب في الجامعات

ليم .
األطفال

التس ا اارب م ا اان الم ا اادارس ،والعمال ا ااة المبكا ا ارة ،عدم توفر الناوادي المخصصاة لمطالئاع واألطفاال وأسااليب تنماي

وتفشي األمراض ،والفمتات

من قدراتيم ومياراتيم .

الوجهار

الفوضى ،واالجتياد ،والعائمية

عدم وجود قوانين تحكم عمل الوجياء

المعاقين

االنطواء  ،والعزلة ،وعدم مشاركة مجتمعية

ض ااعف اإلمكاني ااات ل ااد المؤسس ااات ذات العالق ااة ،ع اادم تأىي اال

الفقرار

الحرمان والظمم

ضعف اإلمكانيات لد المؤسسات ذات العالقة ببرناامج اإلغاثاة

المرضى

مشاكل صحية مزمنة

قمااة الخاادمات المقدمااة لياام والت ازاميم بالتوجااو الااى مدينااة الخمياال

المنشئات األساسية الستقباليم  ،تييش دورىم بشكل نسبي .
والرفاه المجتمعي .

لتمقي اغمب الخدمات الصحية مثل غسيل الكمى وغيرىا .
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 .5.4أعضار لجنة ممثمي أصحاب العالقة
الرقم

االسم

المؤسسة التي يمثميا

المسمى الوظيفي الصفة االعتبارية

1

عماد أبو رجب

مديرية الحكم المحمي

م  .الحكم المحمي  /الخميل

2

نضال طالب طمب خمايسو

جمعية تفوح الخيرية

مدير ادري

0599796481

3

بسام عبد الكريم محمد ارزيقات

مركز تفوح لمثقافة والفنون

محامي

0599078172

4

احمد جابر عمي الطردة

نادي شباب تفوح الرياضي

موظف سمطة نقد /رئيس الجمعية

0599263273

5

ساىر إبراىيم احمد طرده

جمعية تفوح لمتعميم العالي

محاضر جامعي  /رئيس الجمعية

0599372985

6

احمد سالمة سميمان خمايسو

جمعية اإلسراء لرعاية الطفولة والمعاقين

رجل أعمال  /رئيس الجمعية

0599372985

7

فايز محمود إبراىيم ارزيقات

لجنة الدفاع عن األراضي المصادرة

رجل أعمال  /عضو بمدية

0599524484

8

شاكر سالمة سالم ارزيقات

جمعية تفوح الزراعية

مزارع  /رئيس الجمعية

0599234619

9

عيسى احمد عبد الفتاح خمايسو

المؤسسات التعميمية

مشرف تربوي

0569559027

محاضر جامعي

0599393131

محمد محمود قاسم

المديريات  ...الصحة

مدير مستشفى عالية الحكومي

0599838114

فيد محمد احمد طرده

الشؤون

موظف

0599098938

مصطفى موسى محمود الطردة

الزراعة

موظف

0599844353

محمد عمي إبراىيم ارزيقات

المالية

موظف

0597910164

11

لؤي احمد إبراىيم ارزيقات

األمن

موظف عالقات عامة

0568881329

12

محمود عبداهلل عبدربو ارزيقات

التجار ورجال األعمال

مقاول

0599292829

مناع عبد المجيد طمب خمايسو

صاحب مصنع

0599205820

إياد احمد محمد طرده

مدير إداري

0599346008

مقاول وصاحب محجر

0599233398

موظف بنك

0599366197

رئيسة لجنة

0569710000

أمل محمد احمد بدران
10

13

احمد محمود محمد ارزيقات

القطاع الخاص

طمب إبراىيم احمد الطردة
14

فاطمة محمد احمد الطردة

لجنة تنظيم المرأة

رقم الياتف

17

15

ربيعة محمد احمد خمايسة

جمعية المرأة الريفية ( -لضقراض والتسميف)

رئيسة لجنة

16

سعاد ىاشم محمود ارزيقات

لجنة اتحاد نقابات عمال فمسطين -شؤون المرأة

رئيسة لجنة

0599350477

ممحق أصحاب العالقة
18

 - 1الوجياء لعشرة ارزيقات
محمد بدوي محمد ارزيقات

ال جبرين

0599755369

أكرم عمر عبد ربو ارزيقات

ال عبد ربو

0599292828

إسماعيل احمد محمد ارزيقات

ال سعايدة،

0599357371

يوسف احمد محمود ارزيقات

ال أبو اسنينة،

محمود محمد عبد حسن ارزيقات

ال مجرات،

محمود محمد جبر ارزيقات

ال شاىين،

0599889332

عمي محمد سعيد ارزيقات

ال عذبة،

0599965277

محمود محمد احمد زعمط

أل زعمط،

0569555205

محمود سممان مسمم ارزيقات

ال ديكو.

0599939925

كمال احمد حمدان ارزيقات

ال حمدان

0599758861
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 -2الوجياء لعشيرة الطرده
عمر عبد اهلل محمود الطردة

ال زواتنة

0598560965

إبراىيم بدوي محمد طردة

0598029278

إبراىيم عمران حسن طردة

0599558194

يوسف عبد اهلل حسن الطردة

0599720762

احمد سميمان محمود طردة

0599839641

محمد حسن محمد الطردة

0599318075

نعيم محمد حسن الطردة

0599489928

ياسين احمد محمود طردة

ال شدايده،

0599872294

محمد حسن محمد الطردة

ال صوابرة،

0599318075

يوسف موسى محمد الطردة (صرار)

ال الصرايرة،

0597559942

عبد الرحمن يوسف طردة

ال لبحور.

0569795531

 - 3الوجياء لعشيرة الخمايسو
عبد المجيد طمب خمايسو

ال عبد اسعد،

0599205811

احمد عبد النبي عبد الميدي خمايسة

ال عبد الميدي،

0599362797

محمود احمد عبد الفتاح خمايسو

ال األطرش،

0599205812

عزام عزمي محمد خمايسة

ال ألفننو،

0599231942

محمد محمود احمد خمايسو

ال بدوي،

0599764126

محمود محمد ابراىيم خمايسو

ال قاسم،

0598905701

زيدان إسماعيل احمد أسعيد

ال أسعيد بدران،

0599272748

محمد عبد ربو رزق بدران

ال رزق،

0599720402

خالد احمد سالمة

ال أبو ارزيق،

0599583450

موسى احمد سميمان خمايسو

ال عطيات،

0599663624

احمد عيد محمد خمايسو

ال محمد عيسى

0598872385
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-4الوجياء لعائمة غانم

0599315339

ال غانم

مروان حسين موسى غانم
 -5أعضاء الشرف
الشخصيات االعتبارية

عبد الكريم شاكر سالمة ارزيقات
محمد حسن حسين ارزيقات

0599524482

جمال عبد الرحمن طمب خمايسو

0599398781
0599830216
ممثمي أبناء تفوح الم تربين

سعيد حماد محمد ارزيقات

0795555621

عبد الكريم محمد جبر ارزيقات

0796559664

عمي محمد محمد بدران

0795533572

محمد عزمي محمود الخطيب

0795757966

محمد اسعد عبد المطمب خمايسو

0650817544

د .سميم محمد سعيد ارزيقات

0777388141

إبراىيم محمد ذيب طرده

0795600250

 .6.4منسقي لجان العمل المتخصصة
الرقم

رئيس المجنة

1

م .يوسف زىير الجعبري

2

حرب محمود ارزيقات

المجان
لجنة التخطيط والتنظيم

المؤسسة

المسمى الوظيفي

التي يمثميا

الصفة االعتبارية

بمدية تفوح

مدير القسم اليندسي

رقم الياتف
0599524499

لجنة البنية التحتية
3

محمد عمي محمد ارزيقات

لجنة البيئة والصحة العامة

بمدية تفوح

عالقات عامة

0599728103

لجنة البناء المؤسسي وبناء قدرات الييئة

بمدية تفوح

مدير بمدية

0599524488

المحمية
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4

محمد محمود سممان خمايسو

لجنة الصحة

المؤسسات

مدير متقاعد

0599398307

لجنة التعميم
لجنة ذوي االحتياجات الخاصة
لجنة تمكين المرأة
لجنة الشباب
5

نعمان سالمة موسى طردة

لجنة الدفاع المدني والكوارث

األمن

امن متقاعد

0599830223

6

نبيل محمود محمد ارزيقات

لجنة االقتصاد والتعاون المالي

بمدية تفوح

رئيس قسم المحاسبة

0599387667

7

محمد محمود صرايرية طردة

8

عمي طالب طمب خمايسو

لجنة التجارة المحمية وتشجيع االستثمار
لجنة التعاون الصحي

قطاع خاص

تاجر

0599382411

لجنة القطاع الزراعي
لجنة النقل والمواصالت
لجنة الشؤون الثقافية
لجنة الشؤون الرياضية

بمدية تفوح

رئيس قسم العالقات

0599524481

العامة

لجنة البحث العممي وتكنولوجيا المعمومات
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 .7.4عضوية لجان العمل المتخصصة
أوال  -لجنة التخطيط والتنظيم و البنية التحتية :برئاسة مدير القسم اليندسي بالبمدية الميندس يوسف زىير الجعبري
الرقم
1

المجان

رئيس المجنة
م .يوسف زىير الجعبري
عضوية

المؤسسة

المسمى الوظيفي

التي يمثميا

الصفة االعتبارية

بمدية تفوح

مدير القسم اليندسي

0599524499

لجنة التخطيط والتنظيم
م.يوسف زىير حامد الجعبري

0599524499

بمدية تفوح

عزام عزمي محمد خمايسو
2

رقم الياتف

عضوية

0599231942
ميندس بمدية

لجنة البنية التحتية
(مياه ،كيرباء ،صرف صحي ،نفايات
صمبة)

0599283554

بمدية تفوح

0569344423

م .خالد سعود يوسف طردة
م .بالل حسن محمد طرده
سالمة محمد عمي الطردة
ثانيا – لجنة البيئة والصحة العامة برئاسة منسق فريق التخطيط حرب رزيقات وعضوية
الرقم
1

رئيس المجنة
حرب محمود رزيقات
عضوية

المجان
لجنة البيئة والصحة العامة

المؤسسة

المسمى الوظيفي

التي يمثميا

الصفة االعتبارية

بمدية تفوح

رقم الياتف

عالقات عامة

0599728103

عادل إبراىيم بدوي الطردة

معمم

0599524494

يونس محمد عمي خمايسو

معمم

0599844254

نورة محمود إبراىيم ارزيقات

جامعية

0599943215

خمود عبد الرحمن محمد خمايسو

جامعية

0597459859

ثالثا -لجنة البناء المؤسسي وبناء قدرات الييئة المحمية برئاسة مدير البمدية محمد عمي ارزيقات وعضوية
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الرقم
1

رئيس المجنة
محمد عمي ارزيقات
عضوية

المجان

المؤسسة

المسمى الوظيفي

التي يمثميا

الصفة االعتبارية

رقم الياتف

لجنة البناء المؤسسي

بمدية تفوح

مدير بمدية

0599524488

ماجد عيسى خمايسو

بمدية تفوح

نظم معمومات

0597909814

عبد الكريم محمد طرده

بمدية تفوح

المدير المالي

0599524490

عمي طالب طمب خمايسو

بادية تفوح

رئيس قسم العالقات

0599524481

العامة
رابعا -لجنة الخدمات االجتماعية :برئاسة عضو فريق التخطيط األساسي محمد محمود سممان خمايسو وعضوية
الرقم
1

رئيس المجنة
محمد محمود سممان خمايسو
عضوية

2

المجان

عضوية

المؤسسة

المسمى الوظيفي

التي يمثميا

الصفة االعتبارية

المؤسسات

مير متقاعد

رقم الياتف
0599398307

المجنة الصحية
د .يونس احمد عبد الفتاح طرده

طبيب خاص

0599659480

د .رمزي إبراىيم احمد ارزيقات

فني مختبرات

0599297046

د .انس يوسف عبد ربو رزق

طبيب أسنان

0598227813

فداء احمد محمود خمايسو

طالبة جامعية

0599549313

بشيرة توفيق محمد طرده

طالبة جامعية

0597539078

لجنة التعميم
اشرف سالمة محمود ارزيقات

معمم تربية

0597640012

غازي تيسير سالم خمايسو

معمم تربية

0599812094

رائدة سالم محمد الطرده

معممة تربية

0599029874

يوسف عبد النبي عبد الميدي خمايسة

معمم متقاعد

0599277185

نسرين يوسف عثمان ارزيقات

0597273899
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3

عضوية

4

عضوية

5

عضوية

لجنة ذوي االحتياجات الخاصة
أماني سالم محمد الطردة

جامعية

0598313053

إبراىيم ناصر إبراىيم ارزيقات

معاق

0599398961

ممرض

0598158593

طالبة جامعية

0599277607

إياد محمود عمي خمايسو
امال فايز محمود ابراىيم ارزيقات

0599740325

محاسن اذياب احمد ارزيقات
لجنة تمكين المرأة
مريم عيسى عمي غانم

قطاع نسوي

0599432045

ربيعة محمد احمد خمايسو

قطاع نسوي

0599350477

ىبة يوسف موسى الطرده

طالبة جامعية

22936780

لجنة الشباب
محمود سامي محمود ارزيقات

طالب جامعي

0599081643

يوسف عمي ابراىيم ارزيقات

موظف تربية

0599234107

رائد محمد عمي الطردة

موظف تربية

0599772279

جامعي

0599136058

دالل عبد اهلل محمود طرده

طالبة جامعية

0598918131

رجاء محمد احمد زعمط

طالبة جامعية

0598468774

سعدي سميمان محمد عطيات

خامسا -لجنة الدفاع المدني والكوارث برئاسة عضو فريق التخطيط األساسي نعمان سالمة موسى طردة وعضوية
رئيس المجنة

المجان

الرقم

نعمان سالمة موسى طرده

لجنة الدفاع المدني والكوارث

المؤسسة التي يمثميا

المسمى الوظيفي

رقم الياتف

الصفة االعتبارية
1

عضوية

محمد رسمي محمد خمايسو
سالم عادل عبد الفتاح ارزيقات

األمن

امن متقاعد

0599830223

قطاع خاص

0597838208

استخبارات

0597892834

ماىر محمود احمد الطرده
ماىر محمود عيسى ارزيقات
فراس ناصر احمد الطردة

0599102859
وقائي

0597913787

مخابرات

0599276619
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سادسا -لجنة االقتصاد والتجارة المحمية وتشجيع االستثمار والتعاون المالي المصرفي :برئاسة رئيس القسم المالي بالبمدية نبيل محمود ارزيقات وعضوية
الرقم
1

المجان

رئيس المجنة
نبيل محمود ارزيقات
عضوية

المؤسسة

المسمى الوظيفي

التي يمثميا

الصفة االعتبارية

بمدية تفوح

رئيس القسم المالي

عبد المحسن خمايسو
أسماء شفيق محمد ارزيقات
عالء عبد الرحمن عمران طردة
2

0599387667

لجنة االقتصاد والتعاون المالي
عالء عبد اهلل عبد ربة ارزيقات طو احمد

عضوية

رقم الياتف

عموم مالية

0599115771

ماجستير اقتصاد

0598221131

طالبو جامعية

0598348253

ماجستير مصرفي

0599675417

لجنة التجارة المحمية واالستثمار
ماجستير سياسة واقتصاد

0599826222

محمد سالم محمد الطرده

ماجستير تسويق

0598318078

سيير عبد الرسول الطردة

طالبو جامعية

0598898138

االء طاىر احمد ارزيقات

طالبو جامعية

0597275106

غسان إسماعيل احمد ارزيقات

سابعا -لجنة التعاون الصحي والقطاع الزراعي والنقل والمواصالت برئاسة عضو فريق التخطيط األساسي محمد محمود صرار طردة عضوية
الرقم رئيس المجنة
1

المجان

محمد محمود صرايرة طردة

المؤسسة

المسمى الوظيفي

التي يمثميا

الصفة االعتبارية

القطاع

تاجر

رقم الياتف
0599382411

الخاص
2

عضوية

لجنة القطاع الزراعي
م .حمزة محمد عبد ربو زرق

ميندس زراعي

0598100019

وفاء عبد الكريم سالمة خمايسو

طالبو جامعية

0598613094

لندا اكرم محمد موسى الطردة

طالبو جامعية

0597255980
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3

لجنة النقل والمواصالت

عضوية

شاىر محمد حسان خمايسة

موظف بريد

0599731999

يوسف محمد بدوي الطرده

موظف تربية

0599362429

محمد عمر عبد ربو ارزيقات

قطاع خاص

0599362423

ثامنا -لجنة التعميم والشؤون الثقافية والرياضية والبحث العممي وتكنولوجيا المعمومات برئاسة رئيس قسم العالقات العامة عمي طالب طمب خمايسة وعضوية
الرقم
1

المجان

رئيس المجنة
عمي طالب طمب خمايسو

المؤسسة

المسمى الوظيفي

التي يمثميا

الصفة االعتبارية

بمدية تفوح

رئيس قسم العالقات

رقم الياتف
0599524481

العامة
عضوية

لجنة الشؤون الثقافية
0599898462

نيى موسى عيسى ارزيقات

معممة تربية

زىير محمد سممان ارزيقات

خطاط ورسام

قاسم محمود عيسى الطرده

خطاط ورسام

0599428529

خالد خميل محمد طرده

فنان تشكيمي ورسام

0599381492

فوزي محمد محمد طردة

مذيع

0599381570
0599328382

2

عضوية

3

عضوية

لجنة الشؤون الرياضية
وليد محمد حسان خمايسو

خاص

معمم

0599252260

طاىر احمد محمد ارزيقات

بمدية

موظف بمدية

0599524489

حسن احمد بدوي الطردة

تاجر

تاجر

0599253154

لجنة البحث العممي
فراس محمد موسى الطردة

خاص

أعمال حرة

0598238532

رزق نايف سميمان خماسو

خاص

أعمال حرة

0599078301

رفيق محمود حمدان ارزيقات

خاص

أعمال حرة

0597042111

26

27

28

29

32

31

32

