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اللقاء المجتمعي الثاني لعرض ونقاش  92/92/9909عقد في الساعة الخامسة مساء من يوم السبت الموافق 

 مخرجات الخطة التنموية ،

 
 

مجدي ابو ليمون والمهندس عدنان ربيع : االستراتيجية في بلدة قفين ، بحضور ممثل محافظ محافظة طولكرم 

المحلي في طولكرم وعمر عمار رئيس بلدية قفين وخالد ابو علي رئيس لجنة التخطيط والتنظيم في مديرية الحكم 

الدولية ، والمهندس محمد بيقاوي منسق فريق التخطيط األساسي  CHF منسق التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسة

، وممثلي كافة القطاعات وشرائح المجتمع في بلدة قفين من مؤسسات واهلية وهيئات محلية ونقابات مهنية 

 .شخص 011وقطاع خاص باالضافة الى ما يزيد عن واتحادات 

وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من قبل رئيس البلدية عمر عمار أعرب فيها عن سعادته بعقد هذا اللقاء الجماهيري 

  الموسع لإلعالن عن مخرجات الخطة التنموية االستراتيجية لبلدة قفين ، بحضور كافة شرائح وقطاعات المجتمع

 ."ان منهجية المشاركة فعال كانت موجودة طيلة مراحل اعداد الخطة"والذي يؤكد 

على جهودها النوعية لخدمة المجتمع المحلي ووجه شكره  CHF وفي ختام كلمته شكر عمر عمار مؤسسة

تمع على دعمها المتواصل للمج USAID الخاص ايضا للشعب األمريكي ممثال الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 .الفلسطيني

بدوره اكد ممثل محافظ محافظة طولكرم مجدي ابو ليمون على عقد هذا اللقاء الجماهيري والذي يعتبر تتويجا 

لجهد مجتمعي مميز ، ناقال تحيات جمال سعيد محافظ محافظة طولكرم البناء قفين ، مؤكدا حرصه على أهمية 

  طباعة الخبر   ارسل لصديق   اضافة تعقيب 
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وطنية الفلسطينية للنهوض بعملية التنمية على كافة المستويات االرتقاء ببلدة قفين انسجاما مع توجهات السلطة ال

 .الوطنية واالقليمية والمحلية

أن أهمية مخرجات الخطة تنبع من دورها وتأثيرها المستقبلي في تنمية واقع قفين اقتصاديا :"وقال ابو ليمون 

 ."واجتماعيا وفي كافة مناحي الحياة الخدماتية

اننا نقف اليوم هنا في هذا اللقاء :ن ربيع ممثال عن مديرية الحكم المحلي في طولكرم من جانبه قال المهندس عدنا

 ."الجماهيري الثاني لنضع بين ايديكم مخرجات جهد كبير بذل من المخلصين والمجتهدين من ابناء بلدة قفين

لجهد الكبير الذي خاضوه على اننا في وزارة الحكم المحلي اذ نبارك لبلدة قفين هذا ا:"وفي نهاية كلمته ذكر ربيع 

مدار عدة اشهر تعانقت فيه البلدية مع مؤسسات البلدة ومع مختلف القطاعات فكانت قفين كخلية نحل تشخص 

وتحدد األهداف التنموية وتضع حلول المشاكل عبر ترجمة ذلك بمخرجات واقعية آخذة في الحسبان قدرة قفين 

الدولية على  CHF ومؤسسة USAID الة األمريكية للتنمية الدوليةعلى اإلدارة والتمويل كما قدم شكره للوك

 . "جهودهم لخدمة المجتمع الفلسطيني

أن التخطيط االستراتيجي هو منهج علمي يستخدم "الدولية على  CHF من جانبه أكد خالد ابو علي ممثل مؤسسة

لورش المجتمعية المتعددة وحيث أن لبلورة األولويات واألهداف التنموية والتي يجرى التوافق عليها عادة ا

 ."التخطيط سيقود الى تنمية مؤكدة في الهيئات المحلية والقطاعات التي سيشملها التخطيط

من جانبه استعرض المهندس محمد بيقاوي منسق فريق التخطيط األساسي مفهوم التخطيط التنموي االستراتيجي 

مر بها وأهم المخرجات ، وقطاعات العمل التنموي التي شملها ومبرراته واهميته أهدافه ومبادئه والمراحل التي 

،اضافة الى عرض مخرجات الخطة اإلستراتيجية التنموية والتي اشتملت على القضايا التنموية، الرؤية، 

  األهداف،

رية المشاريع ، نموذج من توصيفات المشاريع ، البعد المكاني للمشاريع واخيرا خطة التنفيذ والتكاليف التقدي

 . موزعة على سنوات تنفيذ الخطة

وبعد ذلك تم فتح باب النقاش للسادة الحضور وعبر فيه المتحدثون عن إعجابهم وتقديرهم بهذا االنجاز وكانت 

مداخالتهم ايجابيه ذات قيمه اضافيه على الخطة وقد تم تسجيل كافة المالحظات ألخذها بعين االعتبار لدى إعداد 

ية وسيتم العمل خالل األسبوع الحالي على إعداد الخطة بصورتها النهائية تمهيدا العتمادها الخطة بصورتها النهائ

ورفعها إلى وزارة الحكم المحلي ألخذ المصادقات الالزمة عليها للبدء في عملية حشد الطاقات والجهود لبدء تنفيذ 

 .بنود الخطة والمتمثلة بالمشاريع في كافة المجاالت التنموية

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 


