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 1.0مقدمة
 .1.1أهداف الخطة
يمكن تلخيص أهم األهداف من إنجاز خطة تنموية محلية لمنطقة الياسرية المشتركة بما يلي:
 تحديد الفرص المتاحة والمعيقات التي تواجه عملية التنمية في منطقة الياسرية المشتركة.

 تشخيص الوضع الراهن ،وتقديم صورة واضحة عن المجاالت التنموية في منطقة الياسرية المشتركة.
 وضع رؤية تنموية شاملة لتطوير منطقة الياسرية المشتركة من وجهة نظر سكانها ،وذلك ضمن إطار
زمني مدته  4سنوات.
 وضع أهداف تنموية متكاملة.
 تحديد المشروعات والبرامج التنموية ذات األولوية ،ومناطق تنفيذها في منطقة الياسرية المشتركة.
 وضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني ،وتقديرات مالية.
 .2.1منهجية إعداد الخطة
ارتكزت منهجية إعداد الخطة التنموية المحلية لمنطقة الياسرية المشتركة على مجموعة من المراحل
واألنشطة باالستناد إلى دليل التخطيط التنموي المحلي الذي أعدته مسبقا وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع
مجموعة العمل الوطنية ،وبتمويل من الوكالة األلمانية للتنمية ( )GIZوقد اشتمل الدليل على خمس مراحل
أساسية (انظر شكل ) 1-تم تطبيق المراحل الثالثة األولى منها ،تحتوي كل مرحلة منها على عدة خطوات،
وكل خطوة تحتوي على أنشطة مختلفة ،كما هو مبين في الشكل ادناه .منذ بداية المشروع تم تشكيل فريق

التخطيط األساسي المكون من ثالثة عشر شخصا من موظفي البلدية ومن أبناء المنطقة من ذوي الخبرات
والمؤهالت وذلك حسب دليل التخطيط التنموي المحلي ،وتمت االستعانة بدعم فني من الجهة االستشارية،
حيث قام فريق التخطيط بتص ميم عملية التخطيط واإلطار الزمني المقترح لكل مرحلة ،وكذلك تحليل
وحصر أصحاب العالقة ،وتشكيل لجان المجاالت التنموية ،وتحديد أدوارها ،واالتفاق على خطة عملية
التخطيط منطقة الياسرية المشتركة  ،وذلك من خالل عدة اجتماعات عقدت لهذا الغرض ،وتخلل ذلك
تحضير المواطنين ،واللجان المشاركة ،من خالل لقاءات تدريبية لتعريف هذه اللجان بأدوارها.
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مراحل التخطيط

1

التهيئة واالعداد

11

اخلطوات

اعداد الخطة
السنوية

وحشد اصحاب

القادمة

العالقة

2

10

تشخيص

الوضع القائم

المرحلة الخامسة :هل

المرحلة األولى:

وصلنا؟

أين نحن اآلن؟

متابعة وتقييم
واطالع

تقييم واعداد الخطة

تنظيم وتحليل

السنوية القادمة

3

9

تحديد التوجهات
االستراتيجية

المرحلة الثانية :إلى

للمجتمع

حشد الموارد

المرحلة الرابعة :ما

أين نريد إن نتجه؟

وبناء الشراكات

يوصلنا؟

 4اإلطار التنموي

اليات التنفيذ

تحضير وثيقة االطار
التنموي

المرحلة الثالثة :كيف

4

8

نصل؟ خطط التنفيذ

تحضير وثيقة االطار

إجراءات

والمتابعة والتقييم

التنموي

5

إعداد خطة التنفيذ
ووصف مكونات

البرامج /المشاريع

6

وضع خطط

المتابعة والتقييم

التنفيذ

7

تبني وثيقة الخطة
واطالقها

شكل ( :)1مراحل عملية التخطيط التنموي حسب دليل التخطيط
أما لجان المجاالت التنموية ،فقد كانت كل لجنة منها مختصة في مجال رئيسي محدد ) 4لجان( .وقد تجلى
دور هذه اللجان في المشاركة في إعداد الخطة ،وخاصة في مراحلها األولى )تشخيص الوضع القائم(

وتقديم المعلومات ،والمساهمة في التحليل ،حيث قامت اللجان بتقديم تقارير تشخيصية أولية لكل مجال من
مجاالت العمل التنموية المشار لها بدليل التخطيط ،كما تم تحضير ملخص عن التجمع السكاني في منطقة
الياسرية المشتركة  .بعد ذلك ،تم إعداد تقرير التشخيص واالحتياجات لجميع المجاالت التنموية في منطقة
الياسرية المشتركة  ،واستنادا على التقارير األولية التي أعدتها اللجان ،وكذلك البيانات اإلحصائية والتقارير
الرسمية ،ومن خالل ا جتماعات مع اللجان لتحديد نقاط القوة والضعف ،والفرص ،والتهديدات أو المخاطر
في كل مجال تنموي .ومن ثم إعداد تقرير التشخيص واالحتياجات لمنطقة الياسرية المشتركة.
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المجاالت التي تم التطرق إليها في الخطة:
حسب الخطة الوطنية المعتمدة يوجد أربعة مجاالت رئيسية بتفرعات ها المختلفة ،حيث يسهل هذا التقسيم
ربط الخطط المحلية مع الخطط الوطنية ،وبما يضمن األخذ باالعتبار كافة مهام الهيئة المحلية (حسب
المادة  15من قانون الهيئات المحلية) .والمجاالت الرئيسية األربعة وتفرعاتها هي:
المجاالت الرئيسية

المجال الفرعي

"حسب الخطط الوطنية"
مجال البيئة والبنى
التحتية

مجال تنمية االقتصادي

الخدمات البلدية والبنى التحتية (الطاقة واالتصاالت ،الطرق والمواصالت ،الصحة العامة
والبيئة ،المياه والصرف الصحي وتصريف مياه األمطار ،والنفايات)
العمالة والتوظيف ،الزراعة ،الترفيه والسياحة ،التجارة والصناعة والخدمات المساندة

المحلي
مجال التنمية
االجتماعية

مجال اإلدارة والحكم
الرشيد

الخدمات االجتماعية ،التعليم ،الصحة ،الحماية االجتماعية والتمكين ،الثقافة والتراث،
الرياضة ،والسكن
التخطيط والتنظيم ،األمن وإدارة الكوارث ،إدارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة
المحلية

ومن خالل ورشة العمل األولى التي عقدت بتاريخ  ،20/01/2018وشارك فيها ممثلون عن القطاعات

المختلفة في المنطقة  ،باإلضافة إلى فريق التخطيط األساسي وممثلي أصحاب العالقة ،تم تحديد الرؤية
المستقبلية لمنطقة الياسرية المشتركة  ،حيث أخذت هذه الرؤية بعين االعتبار المؤثرات اإليجابية )نقاط
القوة والفرص( ،وكذلك المؤثرات السلبية )نقاط الضعف والتهديدات( التي يجب التغلب عليها .وقام
المشاركون أيضا بتحديد القضايا األساسية ذات األولوية وذلك من خالل استخدام مصفوفة المقارنة الثنائية.

كما تم تحديد البرامج التنموية التي تساهم في تحقيق هذه القضايا .بعد ذلك عملت اللجان التنموية بإعداد

توصيف للبرامج ومشاريع السنة األولى وتم عرض هذه البرامج والمشاريع ومناقشتها في ورشة العمل
الثانية التي عقدت يوم الجمعة الموافق  2018/2/2حيث تم بعد ذلك صياغتها بشكل نهائي وتم إعداد خطة
تنفيذ رباعية ( 2021-2018وخطة تنفيذ للسنة األولى وخطة مراقبة وتقييم ثم عرض هذه المخرجات في
لقاء جماهيري عقد يوم السبت  ،2018/3/3حيث عرضت هذه المخرجات وتم مناقشتها مع أهالي منطقة
الياسرية  ،ومن ثم تم صياغة الخطة بشكل نهائي.
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 2.0نبذة عن منطقة الياسرية المشتركة
 .1.2الخصائص الجغرافية
منطقة الياسرية المشتركة ،هي إحدى مناطق محافظة الخليل ،وتقع غرب مدينة الخليل  ،وعلى بعد  22كم
هوائي .يحدها من الشرق سلسلة جبال مدينة دورا ،ومن الشمال بلدة إذنا ،ومن الغرب جدار الضم والتوسع،
ومن الجنوب بلدة المجد (خريطة رقم .)1

خريطة ( :)1موقع وحدود منطقة الياسرية المشتركة
تقع منطقة الياسرية المشتركة على ارتفاع  450م فوق سطح البحر ,وتمتاز بمناخ معتدل ،حار وجاف
صيفا ،بارد وممطر شتاء" ،حيث يبلغ المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي من 450الى  600ملم.
 .2.2الخصائص الديموغرافية
بالنسبة للتعداد السكاني ففي عام 1961م بلغ عدد سكان الياسرية المشتركة(2516نسمة) وكانت بيوتها معدودة

على األصابع حيث كان السكان يسكنون في الكهوف والتي هي حفر كبيرة تحوي المواطنين من حر الصييف
وبرد الشتاء وفي إحصاءات سنة  2007بلغ عدد سكان بلدة الياسرية  22000بالنظر إلى نسبة النمو السكاني،
علما ان هناك أعداد كبيرة من السكان في المهجر ،بالعلم ان الهجرة كانت على مرحلتين هجيرة عيام 1967
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تحت مسمى النزوح القصري بسبب ان المنطقة تعرضت ألعمال عسكرية وقتل وحشي للسكان حييث وصيل
عدد األسر التي هاجرت آنذاك ما يزيد عن  200أسرة ،أما النوع الثاني للهجرة فكانت للبحث عن العمل ميع
ترك اسرهم في منطقة الياسرية المشتركة أو السفر مع عائالتهم حيث يصيل عيدد المهياجرين إليى 300

شخص.

الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( ) 2على التوالي يوضحان عدد السكان في الحقبات الماضية والحالية باإلضافة
إلى التركيب العمري للسكان.
جدول ( )1عدد السكان في الحقبات الماضية والحالية
السنة

عدد السكان

المصدر

1961

2516

معلومات عامة

2007

22000

2017

25000

مصادر اإلحصاء الفلسطيني
االحصاء األخير(غير نهائي)

جدول رقم ( ) 2يبين التركيب العمري للسكان في تجمعات منطقة الياسرية المشتركة:
الفئه العمرية  5-0سنوات  12-6سنة

العدد

3000

2000

17-13سنة

25-18سنة

5000

6500

1

60-26

80-61

سنة

سنة

70000

1500

 1سجالت البلدية
السلطة الوطنية الفلسطينية ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  ،2007محافظة الخليل ،كانون الثاني
.2009
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 .3.0التحليل التشخيصي  -تشخيص المجاالت التنموية
تم تشخيص المجاالت الفرعية التالية في المجاالت التنموية الرئيسية (مرفق التقرير التشخيصي لمزيد من
المعلومات):
مجال البيئة والبنى التحتية ،ويشمل المجاالت الفرعية التالية:
 الطرق والمواصالت الطاقة المياه الصرف الصحي النفايات البنية التحتية للحرف والصناعاتمجال التنمية االجتماعية ،ويشمل المجاالت الفرعية التالية:
 -التعليم

 الصحة المرأة ذوي اإلعاقة الرياضة والشبابمجال اإلدارة والحكم الرشيد ،ويشمل المجاالت الفرعية التالية:
 -التخطيط والتنظيم

 األمن وإدارة الكوارث اإلدارة و حوكمة المؤسساتمجال تنمية االقتصاد المحلي ،ويشمل المجاالت الفرعية التالية:
 التجارة العامة الزراعة -الثروة الحيوانية

13

 4.0اإلطار التنموي المحلي (مصفوفة اإلطار)
الرؤية" :الياسرية منطقة تجارية مهنية متميزة ببيئتها الزراعية"
البرامج التنموية

االهداف التنموية

القضايا التنموية ذات األولوية

نقص حصة الياسرية المشتركة من المياه

البيئة والبنى التحتية

مجال تنمية االقتصاد المحلي

 .1زيادة حصة الياسرية من المياه

وضعف البنى التحتية للمياه.

 .2تأهيل البنية التحتية لخدمة المياه

ضعف البنية التحتية للطرق

 .1تحسين وضع الطرق الداخلية والرابطة في
الياسرية المشتركة

 .1رفع كفاءة التيار الكهربائي

ضعف التيار الكهربائي وزيادة األحمال

مجال اإلدارة والحكم الرشيد

تطوير بنية قطاع المياه ورفع الحصة
تطوير وتعزيز البنية التحتية للطرق
والمواصالت لتتحمل عبء المستقبل

تطوير قدرة التيار وتخفيف عبء األحمال عن

 .2تخفيف األحمال عن قطاع الخدمة

الشبكات

تعزيز إدارة النفايات الصلبة

تعزيز إدارة النفايات الصلبة

تعزيز إدارة النفايات الصلبة

ضعف البرامج الزراعية للمهتمين بالقطاع

 .1تطوير برامج دعم المهتمين بالقطاع
الزراعي

الزراعي وضعف المنتج الزراعي المحلي

تطوير البرامج الزراعية وتعزيز المنتج المحلي

 .2تعزيز قوة المنتج الزراعي
 .1تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة

ضعف الخدمات الصحية
مجال التنمية االجتماعية

المجاالت التنموية

للمواطنين

 .1تعزيز وتطوير قدرة تحمل البنية التحتية

ضعف البنية التحتية للمدارس

للمدارس للتنمية المستقبلية

 .1رفع وتطوير قدرات العالمين في البلدية

الحاجة لتطوير قدرات العاملين في البلدية

وضعف البنى التحتية فيها.

 .2تطوير البنية التحتية للبلدية

14

تطوير الخدمات الصحية
تطوير البنية التحتية للمدارس
رفع قدرات العاملين والبني التحتية للبلدية

بناءا على ترتيب القضايا حسب األولوية سيتم العمل ( خالل سنوات الخطة) على القضايا المذكورة أعاله ،أما القضايا المتبقية سيتم مراجعتها )خالل السنوات القادمة(
وهي:
 .1عدم توفر خدمة الصرف الصحي.

 .2ضعف إدارة قطاع الحرف والصناعات.
 .3ضعف االقتصاد المحلي
 .4ضعف االهتمام بالثروة الحيوانية
 .5ضعف دور المرأة في العمل المجتمعي وغياب برامج التمكين.

 .6ضعف البنى التحتية المؤهلة الستيعاب ذوي االحتياجات الخاصة وضعف دمجهم في المجتمع
 .7ضعف اهتمام القطاع الشبابي في النشاط المجتمعي وضعف العمل التطوعي
 .8انعدام األمان في المنطقة

15

 .5.0البرامج ومكوناتها /المشاريع التنموية
المكونات الرئيسية لكل برنامج

البرامج التنموية
تمديد شبكات جديدة بطول  35كم
تطوير بنية قطاع المياه ورفع الحصة

تركيب ( )9مضخات مياه
بناء خزانات ( )2بسعة ()2000كوب
إعادة تأهيل شارع الياسرية المشتركة الرئيسي 5كم
إعادة تأهيل طرق داخلية بطول  10كم
تأهيل و تعبيد طريق رابط المتحلق الغربي  5كم .

تطوير وتعزيز البنية التحتية للطرق والمواصالت لتتحمل عبء المستقبل

صيانة طرق قائمة بطول  40كم
إنشاء عبارات لمجاري المياه عدد 10
إنشاء دواوير عدد  5في المواقع الثالثة
صيانة و إنشاء أرصفة بطول  78كم
ترسيم الشوارع و تركيب إشارات  40كم
إضافة محوالت جديدة.
تمديد شبكات ضغط منخفض جديدة ومؤهلة فنيا.

تطوير قدرة التيار وتخفيف عبء األحمال عن الشبكات

صيانة وتغيير الشبكات القديمة إلى نظام ()ABC
تمديد شبكات ضغط متوسط ارضي جديدة
تغيير أعمدة كهرباء بدل المستهلكة
رفع عدد الحاويات

تعزيز إدارة النفايات الصلبة

إنشاء محطة ترحيل للنفايات
شراء سيارة نقل نفايات متعددة االستخدامات
تزويد المزارعين بأسمدة واشتال

تطوير البرامج الزراعية وتعزيز المنتج المحلي

تزويد المزارعين بأعالف
دعم المزارعين ببيوت بالستيكية
حفر آبار لجمع المياه .

16

المكونات الرئيسية لكل برنامج

البرامج التنموية
شق طرق زراعية بطول  10كم .
تشطيب وتأثيث وتشغيل مركز طوارئ الياسرية
تطوير الخدمات الصحية

صيانة العيادات القائمة في مناطق التجمع الثالثة
فتح مختبرات جديدة
إنشاء وحدة والدة آمنة (غرفة  36م )2
إنشاء و تشطيب و تشغيل مدرسة مهنية متكاملة في منطقة عشبور بمساحة
انشاء و تشطيب و تشغيل مدرسة أساسية مختلطة في بيت عوا ومنطقة وادي السيميا لزوم مدرسة الوحدة
استبدال مدرسة دير سامت األساسية
إنشاء مدرسة ثانوية في منطقة قصتين الكوم

تطوير البنية التحتية للمدارس

استبدال الجزء القديم من مدرسة ذكور بيت عوا الثانوية
إضافة غرف صفية في معظم المدارس القائمة في المناطق الثالثة
تجهيز غرف مصادر لكافة المدارس القائمة في المناطق الثالثة و التي بحاجه لها
تجهيز مختبرات علمية وحاسوب لكافة المدارس القائمة في المواقع الثالثة التي بحاجة
صيانة جميع المدارس القائمة في المواقع الثالثة
إنشاء و تشطيب خزان مياه سعة  80كوب في مدرسة دالل المغري للبنات
حوسبة نظام البلدية
شراء سيارات نقل عدد 4
شراء حفار كبير

رفع قدرات العاملين والبني التحتية للبلدية

شراء جرافة
شراء طابعة ()Plotter A0
شراء جهاز رفع مساحي ())GPS Trimple R10
تأهيل مدخل مجلس قروي الكوم وتوريد وتشغيل مصعد لبلدية الياسرية
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 6.0خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم
 .1.6خطة التنفيذ (رباعية) اربع سنوات
رمز

المجال التنموي
التنمية االجتماعية

تطوير البنية التحتية للمدارس

البرنامج

رقم البرنامج

اسم

اسم مكون البرنامج
/المشروع

مكون
البرنامج

التقديرية X

ع

إنشاء و تشطيب و تشغيل مدرسة

مهنية متكاملة في منطقة عشبور

بمساحة

خطة 2021 - 2018
التكلفة

/المشرو

ED01

تصنيف مكون

$1000

الجهة المرشحة للتنفيذ

البرنامج/المشروع حسب توفر
التمويل

الصرف السنوي

الهيئة المحلية

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

200

800

1000

مضمون

محتمل

متمنى

1000

حدد القسم
المعني

دائرة الهندسة

إنشاء و تشطيب و تشغيل مدرسة

أساسية مختلطة في بيت عوا

منطقة وادي السيميا لزوم مدرسة

800

400

400

دائرة الهندسة

800

الوحدة

استبدال مدرسة دير سامت

األساسية

ED03

800

400

400

دائرة الهندسة

800

إنشاء مدرسة ثانوية في منطقة

SO\01

قصتين الكوم

استبدال الجزء القديم من مدرسة

ذكور بيت عوا الثانوية

إضافة غرف صفية في معظم
المدارس القائمة في المناطق

الثالثة

تجهيز غرف مصادر لكافة

المدارس القائمة في المناطق
الثالثة و التي بحاجه لها

ED04

700

ED05

300

ED06

ED07

200

المضمونة والمحتملة فقط

غير الهيئة المحلية/الشريك

غير الهيئة المحلية

الهيئة المحلية
قيمة

1000

ED02

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

350

350

150

150

700

300

300
100

100

90

90

دائرة الهندسة

200

90

دائرة الهندسة

دائرة الهندسة

90
360

360
360

18

دائرة الهندسة

اسم الجهة

وزارة

التربية

والتعليم
وزارة

التربية

والتعليم

دائرة

الهندسة

وزارة

التربية

والتعليم
وزارة

التربية

والتعليم
وزارة

التربية

والتعليم
وزارة

التربية

والتعليم

دورها

مالي وفني

حدد بند

الموازنة

التطويرية

المساهمة
X

قيمة
حدد الجهة

$1000

0

التعاون

البلجيكي

المساهمة

$1000 X

0

البنك

مالي وفني

التطويرية

200

الدولي

التعاون

600

اإلسباني
البنك

مالي وفني

التطويرية

200

الدولي

التعاون

600

اإلسباني
بنك التنمية
مالي وفني

مالي وفني

مالي وفني

مالي وفني

التطويرية

التطويرية

التطويرية

التطويرية

100

اإلسالمي

وزارة
المالية

0

50

0

600

0
وزارة
المالية

بكدار

وزارة
المالية

الفلسطينية

150

0

رمز

المجال التنموي

البرنامج

رقم البرنامج

اسم

اسم مكون البرنامج
/المشروع

مكون

خطة 2021 - 2018
التكلفة

البرنامج

التقديرية X

/المشرو

$1000

ع

تصنيف مكون

الجهة المرشحة للتنفيذ

البرنامج/المشروع حسب توفر
التمويل

الصرف السنوي

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

100

100

100

100

مضمون

محتمل

الهيئة المحلية

متمنى

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

حدد القسم
المعني

المضمونة والمحتملة فقط

غير الهيئة المحلية/الشريك

اسم الجهة

دورها

الهيئة المحلية
حدد بند

الموازنة

غير الهيئة المحلية

قيمة

المساهمة
X

حدد الجهة

تجهيز مختبرات علمية وحاسوب

لكافة المدارس القائمة في المواقع

الثالثة التي بحاجة

صيانة جميع المدارس القائمة في
المواقع الثالثة

ED08

ED09

400

1800

إنشاء و تشطيب خزان مياه سعة

 80كوب في مدرسة دالل
المغري للبنات

400

400

450

450

450

1800

450

دائرة الهندسة

دائرة الهندسة

20
EDU10

20

HE01

600

20

دائرة الهندسة

20
تشطيب وتأثيث وتشغيل

مركز طوارئ الياسرية

تطوير الخدمات الصحية

صيانة العيادات القائمة في

مناطق التجمع الثالثة

فتح مختبرات جديدة
SO\01

إنشاء وحدة والدة آمنة (غرفة

 36م )2

HE02

300

HE03

150

HE04

80

المجموع الجزئي  1000 Xدوالر أمريكي

7510

المجموع الكلي(محتمل  +مضمون) 1000 X /دوالر أمريكي

5000

المجموع الكلي(متمناه) 1000 X/دوالر أمريكي

2510

المجموع الكلي (محتمل  +مضمون +متمناه) 1000 X /دوالر أمريكي

300

300

75

75

50

50

600
75

75

الهندسة

100

200
50
150
80

1665

150

الهندسة

80

80
1965

200

الهندسة

1865

2015

7510

19

600

4400

2510

الهندسة

التربية

والتعليم
وزارة

التربية

والتعليم
وزارة

التربية

والتعليم
وزارة

الصحة
وزارة

الصحة
وزارة

الصحة
وزارة

الصحة

المساهمة
$1000 X

$1000
وزارة

قيمة

التعاون

مالي وفني

التطويرية

0

اإلسباني

الوكالة

0

البلجيكية
مالي وفني

مالي وفني

فني ومالي

التطويرية

التطويرية

التطويرية

80

0

200

فني ومالي

التطويرية

50

فني ومالي

التطويرية

0

فني ومالي

التطويرية

0

وزارة
المالية

الفلسطينية

بنك التنمية
اإلسالمي

UNDP
وزارة
المالية

الفلسطينية
وزارة
المالية

ANERA

1000

0

400

50

0
0

خطة 2021 - 2018
المجال التنموي

رقم البرنامج

اسم البرنامج

اسم مكون البرنامج
/المشروع

رمز مكون

البرنامج

/المشروع

التكلفة

الصرف السنوي

التقديرية

الجهة المرشحة للتنفيذ

تصنيف مكون البرنامج/المشروع
حسب توفر التمويل

الهيئة المحلية

X

$1000

األولى

الثانية

الرابعة

الثالثة

مضمون

محتمل

متمنى

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

حدد القسم
المعني

المضمونة والمحتملة فقط

غير الهيئة

المحلية/الشريك

الهيئة المحلية
حدد بند

اسم الجهة

دورها

الموازنة

قيمة

المساهمة

غير الهيئة المحلية
حدد الجهة

X

التنمية االقتصادية

تطوير البرامج الزراعية وتعزيز المنتج المحلي

بأسمدة واشتال

تزويد المزارعين

بأعالف

AG01

15

3

4

4

4

15

AG02

20

5

5

5

5

20

AG03

180

45

45

45

45

AG04

50

12,5

12,5

12,5

12,5

50

AG05

150

37,5

37,5

37,5

37,5

150

104 .1

104

104

235

وحدة

وزارة

الزراعة

الزراعة

وحدة

وزارة

الزراعة

الزراعة

وحدة

وزارة

المساهمة
X

$1000
تزويد المزارعين

قيمة

$1000
اإلغاثة

فني ومالي

التطويرية

3

فني ومالي

التطويرية

5

فني ومالي

التطويرية

30

مالي

التطويرية

15

الزراعية

وزارة

12

المالية

اإلغاثة

الزراعية

وزارة

15

المالية

اإلغاثة
EC/01

دعم المزارعين ببيوت

بالستيكية

180

الزراعة

الزراعة

وحدة

اإلغاثة

الزراعية

وزارة
المالية

150

التعاون
التركي

حفر آبار لجمع المياه

الزراعة

الزراعية
مركز

شق طرق زراعية

بطول  10كم

وحدة

الزراعة

أبحاث

األراضي
/اإلغاثة

الزراعية
المجموع الجزئي  1000 Xدوالر أمريكي

415

المجموع الكلي(محتمل  +مضمون) 1000 X /دوالر أمريكي

415

المجموع الكلي(متمناه) 1000 X/دوالر أمريكي
المجموع الكلي (محتمل  +مضمون +متمناه) 1000 X /دوالر

أمريكي

103

0
415

20

180

0

بنك التنمية
اإلسالمي

35

مركز
مالي

التطويرية

50

أبحاث

األراضي
وزارة
المالية

100

MU01

120

60

60

حوسبة نظام البلدية

MU02

140

35

35

شراء حفار كبير

MU03

350

شراء جرافة

MU04

400

MU05

5

شراء سيارات نقل عدد
4

LG/01

اإلدارة والحكم الرشيد

رفع قدرات العاملين في البلدية وتحسين البنية التحتية

شراء طابعة ( Plotter
)A0

وتشغيل مصعد لبلدية
شراء جهاز رفع
مساحي ( GPS

))Trimple R10
المجموع الجزئي  1000 Xدوالر أمريكي
المجموع الكلي(محتمل  +مضمون) 1000 X /دوالر أمريكي
المجموع الكلي(متمناه) 1000 X/دوالر أمريكي
المجموع الكلي (محتمل  +مضمون +متمناه) 1000 X /دوالر

أمريكي
البيئة والبنية التحتية

ورفع حصة
المياه

35

140

350

350

350
400

400

400
5

5

MU06

70

اإلدارة

اإلدارة

اإلدارة

30

40

االدارة

40
MU07
1045

30

30

30

100

المحلي

125

435

385

125

170

اإلدارة

وزارة

اإلشغال
العامة

وزارة

اإلشغال
العامة

وزارة
الحكم

المحلي
وزارة
الحكم

المحلي
وزارة
المالية

فني ومالي

فني ومالي

فني ومالي

فني ومالي

فني ومالي

التطويرية

التطويرية

التطويرية

التطويرية

التطويرية

0

0

2.5

الحكم

المحلي
وزارة
المالية

الفلسطينية
وزارة

األشغال
العامة

وزارة

األشغال
العامة

وزارة
الحكم

المحلي

80

100

0

0

2.5

30

10

وزارة
المالية

20

750

295
750
1045
405

بطول  35كم
IS01

35

اإلدارة

الحكم

فني ومالي

التطويرية

40

/المالية

تمديد شبكات جديدة

تطوير بنية

البلديات
وزارة

الياسرسة

LG01

قطاع المياه

120

تأهيل مدخل مجلس

قروي الكوم وتوريد

اإلدارة

صندوق

فني ومالي

التطويرية

40

وزارة

WA01

905

100

200

200

600

305

21

305

قسم المياه

سلطة
المياه

دعم مالي
وفني

التطويرية

100

سلطة المياه

500

تركيب ( )9مضخات
مياه

بناء خزانات ( )2بسعة
()2000كوب

90
WA02

WA03

90

90

270

600

270

270
300

300

600

600

إعادة تأهيل شارع

الياسرية المشتركة

الرئيسي 5كم

إعادة تأهيل طرق

داخلية بطول  10كم

IS02

RO02

900

تأهيل و تعبيد طريق

رابط المتحلق الغربي

 5كم .
البيئة والبنية التحتية

تطوير

RO01

1800

RO03

وتعزيز البنية
التحتية

RO04

225

225

800

800

1600

والمواصالت

المياه عدد 10

إنشاء دواوير عدد 5

في المواقع الثالثة
IS02

RO05

RO06

200

100

صيانة و إنشاء أرصفة

البيئة والبنية التحتية

بطول  78كم

ترسيم الشوارع و

تركيب إشارات  40كم

RO07

800

RO08

20

225

400

400

400

1000
50

50

50

25

25

25

25

200

200

200

200

600

5

100

5

22

والمشاريع
دائرة

الهندسة

والمشاريع
دائرة

الهندسة

والمشاريع

والمشاريع
دائرة

الهندسة

والمشاريع

800

5

الهندسة

الهندسة

100

20

دائرة

دائرة

200

800000
5

والمشاريع

1600

400

50

الهندسة

900

1600

للطرق

إنشاء عبارات لمجاري

225

قسم المياه

دائرة

1800

900

1600

صيانة طرق قائمة

بطول  40كم

600

1200

قسم المياه

دائرة

الهندسة

والمشاريع
دائرة

الهندسة

سلطة
المياه

سلطة
المياه

USAID
وزارة

دعم مالي
وفني

دعم مالي
وفني

دعم مالي

األشغال

وفني

صندوق

دعم مالي

العامة

البلديات

وفني

سلكة المياه
التطويرية

0

الحكم

المحلي

بنك التنمية

وفني

التطويرية

التطويرية

التطويرية

0

0

0

التطويرية

0

اإلسالمي
وزارة
المالية

االشغال
العامة

وزارة

األشغال
العامة

صندوق
البلديات
وزارة
الحكم

دعم مالي
وفني

دعم مالي
وفني

دعم مالي
وفني

الحكم

المحلي

وزارة
دعم مالي

وزارة

0

التطويرية

التطويرية

التطويرية

100

50

30

USAID
سلطة المياه

USAID

USAID
البنك

الدولي
USAID
البنك

الدولي
التعاون

اإلسباني
سلطة المياه
وزارة
المالية

وزارة
المالية

بنك التنمية

0

1800

0

0

500

150

70

وزارة
التطويرية

0

التشغيلية

5

األشغال

وزارة

0

المالية

وزارة
الحكم

15

إضافة محوالت جديدة.

EL01

تمديد شبكات ضغط

EL02

منخفض جديدة ومؤهلة

188

60

40

37,5

37,5

40

88

100

150

فنيا.

48

37,5

100

37,5
100

50

50

صيانة وتغيير الشبكات
القديمة إلى نظام

تطوير قدرة
التيار

وتخفيف

IS03

عبء األحمال

() ABC

EL03

63

.تمديد شبكات ضغط

متوسط ارضي جديدة
.

15,75

114
EL04

15,75

15,75

15,75

والمشاريع

المحلي

قسم

سلطة

الكهرباء

قسم

الكهرباء

قسم

63

الكهرباء

الطاقة

سلطة

الطاقة

سلطة

الطاقة

المحلي

مالي وفني

مالي وفني

مالي وفني

التطويرية

التطويرية

التطويرية

30

20

33

الطاقة

سلطة

الطاقة

سلطة

الطاقة

58

80

30

وزارة

114

228

سلطة

228

228

قسم

الكهرباء

سلطة

الطاقة

مالي وفني

التطويرية

0

الحكم

المحلي

وزارة

0

المالية

تغيير أعمدة كهرباء

بدل المستهلكة

EL05

185.7

البيئة والبنية التحتية

رفع عدد الحاويات
Sw01
تعزيز إدارة
النفايات

الصلبة

IS04

إنشاء محطة ترحيل

للنفايات

شراء سيارة

نقل نفايات متعددة
االستخدامات

المجموع الجزئي  1000 Xدوالر أمريكي
المجموع الكلي(محتمل  +مضمون) 1000 X /دوالر أمريكي

Sw02

Sw03

46.7

46

53

40

180

180

180

180

720

286

70
10685.7

185,7

220

500
86

100

100

الكهرباء

500

286

286
70
3709.95

قسم

3928.25

1426.25

1621.25

4046.7

23

0

الصحة

شعبة

الصحة
شعبة

70
4046.7

شعبة

الصحة
6639

سلطة

الطاقة

سلطة
مالي وفني

التطويرية

85.7

للنفايات

مجلس
مالي

التطويرية

20

الصلبة
سلطة
جودة
البيئة

وزارة
المالية

وزارة
المالية

المجلس

المشترك

الطاقة

100

الخدمات

سلطة جودة

200

البيئة

فني ومالي

مالي

التطويرية

التطويرية

0

50

unobs

وزارة

المالية

0

20

المجموع الكلي(متمناه) 1000 X/دوالر أمريكي

6639

المجموع الكلي (محتمل  +مضمون +متمناه) 1000 X /دوالر أمريكي

10685.7

 2.5خطة التنفيذ ( السنة األولى )
المجال التنموي

رقم البرنامج

خطة 2018

اسم مكون البرنامج

اسم

/المشروع

البرنامج

رمز مكون

البرنامج

/المشروع

الجهة المرشحة للتنفيذ

الصرف الربع سنوي

التكلفة

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة

الهيئة المحلية

والمحتملة فقط

غير الهيئة المحلية/الشريك

التقديرية
X

$1000

الهيئة المحلية
حدد بند

الموازنة
الربع

الربع

0

150

األول

الثاني

الربع الثالث

الربع

حدد القسم

الرابع

المعني

100

دائرة الهندسة

اسم الجهة

دورها

غير الهيئة المحلية
قيمة

المساهمة

حدد الجهة

$1000 X

قيمة المساهمة
$1000 X

تحضيرات
الزمة

للتنفيذ
(دراسات
جدوى/

مقترحات /
بنود

مرجعية/
وثائق

عطاء)*

البنية التحتية والبيئة

التنمية االجتماعية

البنية التحتية والبيئة

تطوير البنية التحتية للمدارس

التنمية االجتماعية

SO\0
1

استبدال مدرسة دير سامت

األساسية

ED03

400

150

إضافة غرف صفية في

معظم المدارس القائمة في
SO\0

المناطق الثالثة

1

تجهيز غرف مصادر لكافة

المدارس القائمة في المناطق

الثالثة و التي بحاجه لها

ED06

ED07

100

90

0

0

0

30

50

30

50

30

24

دائرة الهندسة

دائرة الهندسة

دائرة

الهندسة
وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية
والتعليم

مالي وفني

التطويرية

100

البنك الدولي

التعاون

300

اإلسباني
مالي وفني

مالي وفني

التطويرية

التطويرية

25

0

وزارة المالية

بكدار

وزارة المالية
الفلسطينية

75

0

المجال التنموي

رقم البرنامج

خطة 2018

اسم مكون البرنامج

اسم

/المشروع

البرنامج

رمز مكون

البرنامج

/المشروع

الجهة المرشحة للتنفيذ

الصرف الربع سنوي

التكلفة

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة

الهيئة المحلية

والمحتملة فقط

غير الهيئة المحلية/الشريك

التقديرية
X

$1000

الهيئة المحلية
حدد بند

الموازنة
الربع

األول

الربع

الثاني

الربع الثالث

الربع

الرابع

حدد القسم

المعني

اسم الجهة

دورها

غير الهيئة المحلية
قيمة

المساهمة

حدد الجهة

$1000 X

قيمة المساهمة
$1000 X

تحضيرات
الزمة

للتنفيذ
(دراسات
جدوى/

مقترحات /
بنود

مرجعية/
وثائق

عطاء)*
تجهيز مختبرات علمية

وحاسوب لكافة المدارس

القائمة في المواقع الثالثة

ED08

100

0

40

40

20

دائرة الهندسة

التي بحاجة

البنية التحتية والبيئة

التنمية االجتماعية

صيانة جميع المدارس القائمة

في المواقع الثالثة

ED09

450

0

150

150

150

دائرة الهندسة

وزارة التربية
والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

التعاون

مالي وفني

التطويرية

0

اإلسباني
الوكالة

0

البلجيكية

مالي وفني

التطويرية

200

وزارة المالية

الفلسطينية

250

إنشاء و تشطيب خزان مياه

سعة  80كوب في مدرسة
دالل المغري للبنات

ED10

20

0

0

10

10

دائرة الهندسة

وزارة التربية

والتعليم

مالي وفني

التطويرية

0

بنك التنمية
اإلسالمي

0

الصحية

الخدمات

تطوير

SO\0
1

تشطيب وتأثيث وتشغيل
مركز طوارئ الياسرية

HE01

300

0

100

100

100

الهندسة

التنمية االجتماعية

صيانة العيادات القائمة في

مناطق التجمع الثالثة

HE02

75

0

30

20

25

الهندسة

فتح مختبرات جديدة

HE03

50

0

10

20

20

الهندسة

HE04

80

0

20

30

30

الهندسة

إنشاء وحدة والدة آمنة

(غرفة  36م )2

المجموع الجزئي  1000 Xدوالر أمريكي
االقتصادية

المحلي
التنمية

المنتج

تعزيز

الزراعية و

البرامج

تطوير

EC/01

الصحة
وزارة

الصحة
وزارة

الصحة
وزارة
الصحة

فني ومالي

التطويرية

100

فني ومالي

التطويرية

25

UNDP
وزارة المالية

الفلسطينية

200

50

فني ومالي

التطويرية

0

وزارة المالية

0

فني ومالي

التطويرية

0

ANERA

0

1665

تزويد المزارعين بأسمدة
واشتال

وزارة

AG01

3

0

1

1

1

25

وحدة الزراعة

وزارة

الزراعة

فني ومالي

التطويرية

0

اإلغاثة

الزراعية

وزارة المالية

3

المجال التنموي

رقم البرنامج

خطة 2018

اسم مكون البرنامج

اسم

/المشروع

البرنامج

رمز مكون

البرنامج

/المشروع

الجهة المرشحة للتنفيذ

الصرف الربع سنوي

التكلفة

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة

الهيئة المحلية

والمحتملة فقط

غير الهيئة المحلية/الشريك

التقديرية
X

$1000

الهيئة المحلية
حدد بند

الموازنة
الربع

الربع

األول

الثاني

الربع الثالث

الربع

حدد القسم

الرابع

المعني

AG02

5

0

1

2

2

وحدة الزراعة

AG03

45

0

15

15

15

وحدة الزراعة

AG04

12,5

0

4

4

4.5

وحدة الزراعة

AG05

37,5

0

12.5

12.5

12.5

وحدة الزراعة

اسم الجهة

دورها

غير الهيئة المحلية
قيمة

المساهمة

حدد الجهة

$1000 X

قيمة المساهمة
$1000 X

تحضيرات
الزمة

للتنفيذ
(دراسات
جدوى/

مقترحات /
بنود

مرجعية/
وثائق

عطاء)*
تزويد المزارعين بأعالف

وزارة

الزراعة

فني ومالي

التطويرية

2

فني ومالي

التطويرية

10

مالي

التطويرية

5

اإلغاثة

الزراعية

3

وزارة المالية
اإلغاثة

دعم المزارعين ببيوت

بالستيكية

وزارة

الزراعة

الزراعية

وزارة المالية

التعاون

35

التركي
حفر آبار لجمع المياه

شق طرق زراعية بطول

 10كم

اإلغاثة

الزراعية
مركز أبحاث
األراضي
/اإلغاثة

مالي

التطويرية

15

الزراعية
المجموع الجزئي  1000 Xدوالر أمريكي

اإلسالمي

مركز أبحاث

األراضي

وزارة المالية

22.5

103

اإلدارة والحكم الرشيد

رفع قدرات العاملين في البلدية وتحسين البنية التحتية

حوسبة نظام البلدية

MU01

60

0

20

20

20

اإلدارة

شراء سيارات نقل عدد 4
MU02

35

0

15

10

10

اإلدارة

صندوق

البلديات
وزارة الحكم

المحلي

فني ومالي

فني ومالي

التطويرية

التطويرية

20

10

/المالية
GO/01

بنك التنمية

7.5

شراء حفار كبير
MU03

350

0

100

150

100

اإلدارة

شراء جرافة

شراء طابعة ()Plotter A0

وزارة

اإلشغال
العامة
وزارة

فني ومالي

التطويرية

0

MU04

400

0

100

150

150

اإلدارة

اإلشغال

فني ومالي

التطويرية

0

MU05

5

0

5

0

0

اإلدارة

وزارة الحكم

فني ومالي

التطويرية

2.5

26

العامة

وزارة الحكم

المحلي

وزارة المالية

الفلسطينية

وزارة األشغال

العامة

وزارة األشغال

العامة

وزارة الحكم

40

25

0

0
2.5

المجال التنموي

رقم البرنامج

اسم

البرنامج

خطة 2018

اسم مكون البرنامج

/المشروع

رمز مكون

البرنامج

/المشروع

الجهة المرشحة للتنفيذ

الصرف الربع سنوي

التكلفة

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة

الهيئة المحلية

والمحتملة فقط

غير الهيئة المحلية/الشريك

التقديرية
X

$1000

الهيئة المحلية
حدد بند

الموازنة
الربع

الربع

0

0

األول

الثاني

الربع الثالث

الربع

حدد القسم

الرابع

المعني

15

اإلدارة

اسم الجهة

دورها

غير الهيئة المحلية
قيمة

المساهمة

حدد الجهة

$1000 X

قيمة المساهمة
$1000 X

تحضيرات
الزمة

للتنفيذ
(دراسات
جدوى/

مقترحات /
بنود

مرجعية/
وثائق

عطاء)*
المحلي
شراء جهاز رفع مساحي

())GPS Trimple R10

MU06

المجموع الجزئي  1000 Xدوالر أمريكي

30

15

وزارة المالية

البيئة والبنية التحتية

 35كم
قطاع المياه

WA01

405

0

150

150

105

قسم المياه

WA02

حصة

90

0

0

60

30

قسم المياه

WA03

300

0

0

150

150

قسم المياه

إعادة تأهيل شارع الياسرية

المشتركة الرئيسي 5كم

البيئة والبنية التحتية

وتعزيز
البنية

التحتية

للطرق

والمواصال

سلطة المياه

بناء خزانات ( )2بسعة
()2000كوب

تطوير

سلطة المياه

تركيب ( )9مضخات مياه

ورفع
المياه

فني ومالي

التطويرية

10

وزارة المالية

20

880
تمديد شبكات جديدة بطول

تطوير بنية

المحلي

إعادة تأهيل طرق داخلية

بطول  10كم

RO01

RO02

600

225

0

0

200

75

200

75

200

75

RO03

800

0

0

400

400

ت

صيانة طرق قائمة بطول

 40كم

وفني

دعم مالي

وفني

دعم مالي

وفني

التطويرية

التطويرية

التطويرية

80

0

0

سلطة المياه
سلكة المياه

وزارة الحكم

المحلي

SAIDU
سلطة المياه

320

0

0

USAID
دائرة الهندسة

والمشاريع

RO04

400

0

150

150

100

27

وزارة

األشغال
العامة

دعم مالي

وفني

دائرة الهندسة

صندوق

دعم مالي

والمشاريع

البلديات

وفني

تأهيل و تعبيد طريق رابط
المتحلق الغربي  5كم .

سلطة المياه

دعم مالي

دائرة الهندسة

والمشاريع

دائرة الهندسة

والمشاريع

وزارة الحكم

المحلي

بنك التنمية
اإلسالمي

وزارة المالية

دعم مالي

وفني

دعم مالي

وفني

التطويرية

التطويرية

التطويرية

التطويرية

0

0

0

30

USAID

USAID
البنك الدولي
USAID

البنك الدولي

التعاون

اإلسباني

600

0

0

370

المجال التنموي

رقم البرنامج

اسم

البرنامج

خطة 2018

اسم مكون البرنامج

/المشروع

رمز مكون

البرنامج

/المشروع

الجهة المرشحة للتنفيذ

الصرف الربع سنوي

التكلفة

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة

الهيئة المحلية

والمحتملة فقط

غير الهيئة المحلية/الشريك

التقديرية
X

$1000

الهيئة المحلية
حدد بند

الموازنة
الربع

الربع

0

15

األول

الثاني

الربع الثالث

الربع

الرابع

حدد القسم

المعني

اسم الجهة

دورها

األشغال

دعم مالي

غير الهيئة المحلية
قيمة

المساهمة

حدد الجهة

$1000 X

قيمة المساهمة
$1000 X

تحضيرات
الزمة

للتنفيذ
(دراسات
جدوى/

مقترحات /
بنود

مرجعية/
وثائق

عطاء)*
إنشاء عبارات لمجاري

المياه عدد 10

RO05

50

15

20

إنشاء دواوير عدد  5في

المواقع الثالثة
البيئة والبنية التحتية

صيانة و إنشاء أرصفة

بطول  78كم

ترسيم الشوارع و تركيب
إشارات  40كم

إضافة محوالت جديدة.
تمديد شبكات ضغط
تطوير

قدرة التيار
وتخفيف

عبء

األحمال

منخفض جديدة ومؤهلة فنيا.
صيانة وتغيير الشبكات

القديمة إلى نظام () ABC

تمديد شبكات ضغط متوسط
ارضي جديدة.

تغيير أعمدة كهرباء بدل
المستهلكة

RO06

25

0

5

10

10

RO07

200

0

70

70

60

RO08

5

0

1

2

2

دائرة الهندسة

والمشاريع

دائرة الهندسة

والمشاريع

العامة
وزارة

األشغال
العامة

وفني

دعم مالي

وفني

دائرة الهندسة

صندوق

دائرة الهندسة

وزارة الحكم

EL01

60

0

0

30

30

قسم الكهرباء

سلطة الطاقة

مالي وفني

والمشاريع
والمشاريع

البلديات

المحلي

التطويرية

15

التطويرية

5

التطويرية

0

التشغيلية

2

التطويرية

10

تعزيز
إدارة

بنك التنمية

وزارة األشغال
وزارة المالية

وزارة الحكم

المحلي

سلطة الطاقة

20

0
3
50

EL02

37,5

0

0

20

17.5

قسم الكهرباء

سلطة الطاقة

مالي وفني

التطويرية

7.5

EL03

15,75

0

0

10

5.75

قسم الكهرباء

سلطة الطاقة

مالي وفني

التطويرية

8

سلطة الطاقة

7.75

EL04

114

0

0

50

64

قسم الكهرباء

سلطة الطاقة

مالي وفني

التطويرية

0

EL05

46.7

0

0

26.7

20

قسم الكهرباء

سلطة الطاقة

مالي وفني

التطويرية

20

Sw01

180

0

60

60

60

شعبة الصحة

النفايات

الصلبة

وزارة المالية

سلطة الطاقة

المشترك
للنفايات

Sw02

86

0

0

0

86

28

شعبة الصحة

سلطة جودة

البيئة

وزارة الحكم

المحلي

وزارة المالية

سلطة الطاقة
وزارة المالية

0

26.7

مجلس
مالي

التطويرية

20

الصلبة
إنشاء محطة ترحيل للنفايات

وزارة المالية

30

المجلس

رفع عدد الحاويات

سلطة المياه

35

الخدمات

سلطة جودة

160

البيئة
فني ومالي

التطويرية

0

unobs

0

المجال التنموي

رقم البرنامج

اسم

البرنامج

خطة 2018

اسم مكون البرنامج

/المشروع

رمز مكون

البرنامج

/المشروع

الجهة المرشحة للتنفيذ

الصرف الربع سنوي

التكلفة

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة

الهيئة المحلية

والمحتملة فقط

غير الهيئة المحلية/الشريك

التقديرية
X

$1000

الهيئة المحلية
حدد بند

الموازنة
الربع

الربع

0

0

األول

الثاني

الربع الثالث

الربع

حدد القسم

الرابع

المعني

35

شعبة الصحة

اسم الجهة

دورها

وزارة المالية

مالي

غير الهيئة المحلية
قيمة

المساهمة

حدد الجهة

$1000 X

قيمة المساهمة
$1000 X

تحضيرات
الزمة

للتنفيذ
(دراسات
جدوى/

مقترحات /
بنود

مرجعية/
وثائق

عطاء)*
شراء سيارة نقل نفايات
متعددة االستخدامات

المجموع الجزئي  1000 Xدوالر أمريكي

Sw03

70

35

3709.9
5

29

التطويرية

50

وزارة المالية

20

 3.6خطة المتابعة والتقييم
اسم البرنامج

اسم مكون البرنامج /المشروع

مؤشرات القياس

القيمة

القيمة المنشودة للمؤشر على
امتداد سنوات الخطة

الحالية

للمؤشر

األولى

مصدر المعلومات

أداة القياس

الثانية الثالثة الرابعة

الجهة المسئولة عن

متابعة قياس المؤشر

التنمية االجتماعية
 استبدال مدرسة دير سامت
األساسية

 إضافة غرف صفية في معظم

عدد المدارس في المواقع
الثالثة

18

19

20

21

21

المدارس القائمة في المناطق
الثالثة

 تجهيز غرف مصادر لكافة

المدارس القائمة في المناطق

تطوير البنية
التحتية

للمدارس

عدد غرف المصادر في
المدارس.

3

7

11

15

18

الثالثة

 تجهيز مختبرات علمية

وحاسوب لكافة المدارس القائمة

في المواقع الثالثة

عدد المختبرات في المدارس

10

12

14

16

18

 صيانة جميع المدارس القائمة
في المواقع الثالثة

 إنشاء و تشطيب خزان مياه

سعة  80كوب في مدرسة دالل
المغري للبنات

 إنشاء و تشطيب و تشغيل
مدرسة أساسية مختلطة في بيت

عدد المدارس األيلة للسقوط
والمطلوب استبدالها

عدد الغرف الصفية المطلوب
إضافتها

2

30

1

5

1

15

2

25

2

30

مديرية التربية

والتعليم /جنوب
الخليل

مديرية التربية

والتعليم /جنوب
الخليل

مديرية التربية

والتعليم /جنوب
الخليل

مديرية التربية

والتعليم /جنوب
الخليل

مديرية التربية

والتعليم /جنوب
الخليل

تقارير

وسجالت

تقارير

وسجالت

تقارير

وسجالت

تقارير

قسم الهندسة
والمشاريع

قسم الهندسة
والمشاريع

قسم الهندسة
والمشاريع

قسم الهندسة

وسجالت

والمشاريع

تقارير

قسم الهندسة

وسجالت

والمشاريع

اسم البرنامج

اسم مكون البرنامج /المشروع

مؤشرات القياس

القيمة

الحالية

القيمة المنشودة للمؤشر على
امتداد سنوات الخطة

للمؤشر

عوا ومنطقة وادي السيميا لزوم

مصدر المعلومات

أداة القياس

الجهة المسئولة عن

متابعة قياس المؤشر

مدرسة الوحدة
 إنشاء مدرسة ثانوية في منطقة
قصتين الكوم
 استبدال الجزء القديم من

مدرسة ذكور بيت عوا الثانوية

عدد المدارس المطلوب
صيانتها

18

6

12

14

18

مديرية التربية

والتعليم /جنوب
الخليل

تقارير

وسجالت

قسم الهندسة
والمشاريع

 نشاء و تشطيب و تشغيل

مدرسة مهنية متكاملة في منطقة

عشبور بمساحة

 تشطيب وتأثيث وتشغيل مركز
تطوير

الخدمات
الصحية

طوارئ الياسرية

 صيانة العيادات القائمة في
مناطق التجمع الثالثة

العيادة الصحية الحكومية

3

3

4

4

4

عدد المختبرات الطبية

4

5

6

6

6

 فتح مختبرات جديدة

 إنشاء وحدة والدة آمنة (غرفة
36م)2

عدد مراكز األشعة

1

2

3

3

3

مديرية الصحة/

تقارير

وسجالت

والخدمات

مديرية الصحة/

تقارير

وسجالت

قسم الصحة
والخدمات

مديرية الصحة/

تقارير

قسم الصحة

جنوب الخليل
جنوب الخليل
جنوب الخليل

وسجالت

قسم الصحة

والخدمات

اسم البرنامج

اسم مكون البرنامج /المشروع

مؤشرات القياس

القيمة

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد
سنوات الخطة

الحالية
للمؤشر

الثانية

األولى

الثالثة

الرابعة

مصدر

المعلومات

أداة القياس

الجهة المسئولة

عن متابعة قياس
المؤشر

التنمية االقتصادية
تطوير

البرامج

الزراعية
وتعزيز

المنتج المحلي

 تزويد المزارعين بأسمدة
وأشتال

 تزويد المزارعين بأعالف

كفاية المنتج الزراعي

المحلي من االستهالك العام

سيء

جيد

جيد

جيد جدا

جيد جدا

مديرية الزراعة/
جنوب الخليل

تقارير

ودراسات

قسم الزراعة

 دعم المزارعين ببيوت
بالستيكية

 حفر آبار لجمع المياه

 شق طرق زراعية بطول 10

كلفة اإلنتاج بالمقارنة مع
الدخل

سيء

جيد

جيد

جيد جدا

جيد جدا

مديرية الزراعة/
جنوب الخليل

تقارير

ودراسات

قسم الزراعة

كم

البنية التحتية والبيئة
 تمديد شبكات جديدة بطول
تطوير بنية

قطاع المياه

ورفع حصة
المياه

تطوير

وتعزيز البنية
التحتية

للطرق

والمواصالت

 35كم

 تركيب ( )9مضخات مياه
 بناء خزانات ( )2بسعة
( )2000كوب

 إعادة تأهيل طرق داخلية بطول
10كم

 تأهيل و تعبيد طريق رابط
المتحلق الغربي  5كم

 صيانة طرق قائمة بطول 40

نسبة تغطية شبكة المياه

80

85

90

95

100

سلطة المياه

حصة المياه شهرياً (م)3

9000

10000

12000

14000

15000

سلطة المياه

تخفيض نسبة الفاقد ()%

15

13

10

7

5

سلطة المياه

()%

أطوال الطرق الرابطة

والمحلية التي تحتاج إلى
إعادة تأهيل وتعبيد (كم)

أطوال الطرق الداخلية التي
تحتاج إلى إعادة تأهيل

20

40

12

10

14

20

16

30

20

40

مديرية األشغال/
جنوب الخليل

مديرية األشغال/
جنوب الخليل

تقارير

ودراسات
تقارير

ودراسات
تقارير

ودراسات
تقارير

ودراسات
تقارير

ودراسات

قسم المياه
قسم المياه
قسم المياه

قسم الطرق
قسم الطرق

اسم البرنامج
لتتحمل عبء
المستقبل

اسم مكون البرنامج /المشروع
كم

 إنشاء عبارات لمجاري المياه
عدد 10

 إنشاء دواوير عدد  5في
المواقع الثالثة

 صيانة و إنشاء أرصفة بطول
 78كم

مؤشرات القياس
وصيانة (كم)
عدد عبارات لمجاري

القيمة

الحالية

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد
سنوات الخطة

للمؤشر
5

8

11

13

15

عدد الدواوير

1

1

3

5

6

أطوال األرصفة (كم)

2

25

35

55

78

المياه

 ترسيم الشوارع و تركيب
إشارات  40كم

 إعادة تأهيل شارع الياسرية
المشتركة الرئيسي  5كم

أطوال الشوارع المرسمة
والتي بها إشارات (كم)

0

10

20

30

40

مصدر

المعلومات

أداة القياس

مديرية األشغال/
مديرية األشغال/

تقارير

مديرية األشغال/

تقارير

جنوب الخليل
جنوب الخليل

مديرية األشغال/
جنوب الخليل

عن متابعة قياس
المؤشر

تقارير

جنوب الخليل

الجهة المسئولة

ودراسات
ودراسات
ودراسات
تقارير

ودراسات

قسم الطرق
قسم الطرق
قسم الطرق
قسم الطرق

اسم البرنامج

اسم مكون البرنامج /المشروع
 إضافة محوالت جديدة

 تمديد شبكات ضغط منخفض
تطوير قدرة
التيار

وتخفيف

عبء األحمال

جديدة ومؤهلة فنيا

 صيانة وتغيير الشبكات القديمة
إلى نظام ()ABC

 تمديد شبكات ضغط متوسط
ارضي جديدة

 تغيير أعمدة كهرباء بدل
المستهلكة

مؤشرات القياس
نسبة المناطق المخدومة
بالشبكات ()%

عدد المحوالت العاملة في
المنطقة

أطوال الشبكات التي بحاجة
إلى تغيير(كم)

أطوال شبكات الضغط
المتوسط (كم)

كمية النفايات الصلبة
المنتجة (طن/يوم)

عدد الحاويات الكبيرة
والصغيرة

تعزيز إدارة
النفايات
الصلبة

 رفع عدد الحاويات

 إنشاء محطة ترحيل للنفايات

 شراء سيارة نقل نفايات متعددة
االستخدامات

عدد المركبات المستخدمة
في جمع النفايات

نسبة البيوت المخدومة في
عملية جمع النفايات ()%
عدد عمال جمع النفايات
الصلبة

تكلفة جمع ونقل النفايات

الصلبة (شيكل /بيت /شهر)

القيمة

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد
سنوات الخطة

الحالية

مصدر

المعلومات

للمؤشر

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

90

92

94

96

100

سلطة الطاقة

29

32

36

38

40

سلطة الطاقة

8

7

6

5

3

6

7

8

9

10

23

25

27

29

30

600

1200

2000

2600

3000

2

2

3

3

3

80

85

90

95

100

6

7

8

9

10

25

24

23

22

20

سلطة الطاقة
سلطة الطاقة

أداة القياس
تقارير

وسجالت
تقارير

وسجالت
تقارير

وسجالت
تقارير

وسجالت

مجلس النفايات
مجلس النفايات

تقارير

مجلس النفايات

تقارير

الصلبة
الصلبة

وسجالت
وسجالت
وسجالت

مجلس النفايات

تقارير

مجلس النفايات

تقارير

مجلس النفايات

تقارير

الصلبة
الصلبة
الصلبة

متابعة قياس
المؤشر

تقارير

الصلبة

الجهة المسئولة عن

وسجالت
وسجالت
وسجالت

قسم الكهرباء
قسم الكهرباء
قسم الكهرباء
قسم الكهرباء
قسم البيئة
قسم البيئة
قسم البيئة
قسم البيئة
قسم البيئة
قسم البيئة

اسم البرنامج

اسم مكون البرنامج /المشروع

مؤشرات القياس
رضا المواطنين عن أداء
خدمة جمع النفايات

القيمة

الحالية

للمؤشر
سيئ

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد
سنوات الخطة

جيد

جيد

جيد
جدا

جيد جدا

مصدر

المعلومات
مجلس النفايات
الصلبة

أداة القياس
تقارير

وسجالت

الجهة المسئولة عن
متابعة قياس
المؤشر
قسم البيئة

اإلدارة والحكم الرشيد
نسبة إنجاز األعمال

الخارجية والداخلية لمبنى
بلدية الياسرية المشتركة

 حوسبة نظام البلدية

 شراء سيارات نقل عدد 4
رفع قدرات

العاملين في
البلدية

وتحسين البنية
التحتية

 شراء حفار كبير
 شراء جرافة

 شراء طابعة ()Plotter A0
 شراء جهاز رفع مساحي
()GPS

 تأهيل مدخل مجلس قروي الكوم
وتوريد وتشغيل مصعد لبلدية
الياسرية

40

50

65

85

100

()%

توفير معدات البنية التحتية
الخاصة بالبلدية (سيارات
نقل ،حفار ،جرافة)

8

9

10

12

14

رفع قدرة الكادر الهندسي
للبلدية من خالل دعمه

بأجهزة الرفع المساحي

1

1

2

3

3

والطابعات

حوسبة نظام البلدية
نسبة الثقافة المجتمعية التي
تستجيب لقوانين التنظيم

والبناء في المنطقة ()%

0

30

1

40

1

60

1

80

1

100

مديرية الحكم

المحلي /الخليل

مديرية الحكم

المحلي /الخليل

مديرية الحكم

تقارير

وسجالت

تقارير

وسجالت

تقارير

قسم الشؤون
اإلدارية

قسم الشؤون
اإلدارية

قسم الشؤون

المحلي /الخليل

وسجالت

اإلدارية

مديرية الحكم

تقارير

قسم الشؤون

المحلي /الخليل

وسجالت

اإلدارية

مديرية الحكم

تقارير

قسم الشؤون

المحلي /الخليل

وسجالت

اإلدارية

 7.0المالحق
 7.1التقرير التشخيصي
 7.2اللج ان التي شاركت بإعداد الخطة التنموية المحلية
 تشكيلة لجنة التخطيط التنموي المحلي
دوره/في اللجنة

اسم العضو

مجال التخصص

(مقرر أو عضو)

األستاذ ربحي حروب

مقرر

تربية وتعليم

أ.عبد الحميد عبد العزيز رجوب

عضو

بنية تحتية /وخدمات

عبد اهلل إسماعيل عبد اهلل سويطي

عضو

بنية تحتية

بدرية احمد رشيد سويطي

عضو

تربية وتعليم/النسوي

محامي جميل مسالمة

عضو

إدارة وحكم رشيد

محمد احمد عبد اهلل حروب

عضو

اقتصاد محلي

عصام عيسى سالمة عواودة

عضو

اقتصاد محلي

تماضر محمد أبو زنيد

عضو

الصحة

فضل علي المسالمة

عضو

تربية وتعليم

هاني محمد حسين الحروب

عضو

اقتصاد محلي

إياد موسى عبد المجيد سويطي

عضو

شباب ورياضة

محمود إبراهيم سالم مسالمة

عضو

اقتصاد محلي

شاهر محمد الشراونة

عضو

زراعة

 تشكيلة فريق التخطيط األساسي
المسمى الوظيفي

دوره في الفريق

المؤسسة التي
يعمل بها

مجال االهتمام

المسمى الوظيفي في
المؤسسة

الجنس
ذكر

العمر
أنثى

29/16

فوق 29

محمد احمد إسماعيل سويطي

منسق الفريق

بلدية بيت عوا

اداري

مدير بلدية

*

*

م.علي احمد أبو عوض

عضو

بلدية بيت عوا

بنية تحتية

مدير دائرة الهندسة

*

*

م.اشرف فوزي أبو اهليل

عضو

بلدية بيت عوا

مياه

شعبة المياه

*

*

م.مريم عمر السويطي

عضو

بلدية بيت عوا

تخطيط وتنظيم

شعبة تنظيم وبناء

مراد راسم مصطفى سويطي

عضو

بلدية بيت عوا

مالي

قسم المحاسبة

*

عيسى محمد عواد مسالمة

عصو

بلدية بيت عوا

صحة

شعبة الصحة

*

محمد يوسف موسى مسالمة

عضو

بلدية بيت عوا

عالقات عامة

عالقات عامة وإعالم

*

اعتدال يوسف أبو عطوان

عضو

بلدية بيت عوا

إدارة موارد

سكرتاريا إدارية

*

بلدية بيت عوا

G1S

G1S

*

هيا سعيد المسالمة

وإعالم

والمشاريع

*

*
*
*
*
*
*

م.محمد يوسف الحروب

عضو

مجلس دير سامت

هندسة

وحدة الخدمات

*

*

م.فراس زياد الشراونة

عضو

مجلس دير سامت

هندسة

تنظيم وبناء

*

*

م.مهدي ياسر الحلروب

عضو

مجلس دير سامت

هندسة

كهرباء

*

نوال محمود الحروب

عضو

مجلس دير سامت

خدمة اجتماعية

قطاع احتياجات خاصة

منذر محمد حروب

عضو

مجلس دير سامت

مالي

مدير مالي

*

م.جبر محمود جدبر الرجوب

عضو

هندسة

مدنية

*

مراد مرشد الرجوب

عضو

وحدة الخدمات

خدمات

*

*

يونس محمود عقيل عواودة

عضو

مالي

رئيس قسم المحاسبة

*

*

*
*

*

*
*

المسمى الوظيفي
مالك محمد عيسى رجوب

دوره في الفريق

المؤسسة التي

مجال االهتمام

يعمل بها

علوم كمبيوتر

عضو

المسمى الوظيفي في

الجنس

المؤسسة

ذكر

شؤون ادارية

العمر
أنثى
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*

*

 حصر اصحاب العالقة
الجنس

الجهة الممثلة

العمل

الرقم

االسم

1

الهيئات المحلية

2

مدارس الياسرية

3

النوادي الرياضية

الشباب والرياضة

4

العيادات الحكومية

وزارة الصحة

5

مكاتب السيارات

وزارة النقل

الهيئة المحلية

الوزارات

بلدية بيت عوا

وزارة الحكم

مجلس قروي دير

مؤسسات

القطاع

المجتمع المدني

الخاص

مواطن/ة

مجال

االهتمام

29خدماتي

المحلي

سامت

مجلس قروي
الكوم

/الثانوية واألساسية

التربية والتعليم

تربية وتعليم
ثقافية

*

رياضية

اجتماعية

العمومية

والمواصالت

صحة

مجتمعية
*

15

خدمات نقل
بين

فوق
29

المحافظات
6

المراكز الثقافية

وزارة الثقافة

*

تربية وتعليم

7

المدارس الخاصة

التربية والتعليم

*

ثقافي

8

جمعية نادي

وزارة الداخلية

*

ثقافي

9

الجمعيات الخيرية

وزارة الداخلية

*

المعلمين المتقاعدين

تربوي
اجتماعي
تربوي

خدمات

اجتماعية
/وتمكين
نسوي

10

الصيدليات

وزارة الصحة

*

خدمات

11

العيادات الطبية

وزارة الصحة

*

خدمات طبية

12

القطاع التجاري

*

تدوير

الخاصة

صحية

وتشغيل

لرأس المال
13

المزارعين

وزارة الزراعة

*

إنتاج

14

مربي الثروة

وزارة الزراعة

*

إنتاج

15

مالك األراضي

سلطة األراضي

*

16

الحرفيين

الحيوانية

*

زراعي

صناعات

تكميلية
17

شركة االتصاالت

*

18

شركة جوال

*

خدمات

19

شركة الوطنية

*

خدمات

20

قطاع البنوك

*

خدمات

موبايل

خدمات
اتصال

اتصال
اتصال
اتصال

 7.3البرامج التنموية وأوصاف مكوناتها
اسم البرنامج :تطوير قدرة التيار وتخفيف عبء األحمال

رقم البرنامج ()1

 .1مقدمة

إن التيار الكهربائي الذي يخدم منطقة الياسرية المشتركة مصدره من الجانب اإلسرائيلي (الشركة القطرية
اإلسرائيلي)حيث تربط هذه المنطقة اتفاقيات مع الجانب المزود للكهرباء ،وقد أصبحت هذه الخدمة ضرورية
جدا وذلك لتطور الحياه االقتصادية واالجتماعية ولتحقيق إمكانية االستثمار في المنطقة ،إال انه وبسبب

ارتفاع الطلب على الكهرباء وعدم القدرة على تنفيذ الصيانة المطلوبة في األوقات المحددة لذلك ومع ارتفاع
نسبة الفاقد فقد أصبحت هذه الخدمة تعاني الكثير المشاكل والتي انعكست سلبا على مدى االستفادة القصوى
منها ،مع التأكيد على ان الجانب اإلسرائيلي المزود يعارض تطوير هذا القطاع في الجزئية التي تعنيه وهي
رفع قدرة التيار الكهربائي من خالل نقاط الربط الرئيسية وهذا يسبب في زيادة األحمال على الشبكات الزدياد
المشتركين مع بقاء التيار على وضعه األمر الذي يؤدي إلى انقطاعات متكررة وضعف في الفولتية وتصل

أحيانا إلى عدم قدرة التيار على تشغيل المصانع والمعامل الموجودة في منطقة الياسرية المشتركة ،وبناء على
ظهور هذه كقضية في التخطيط فان القطاع بحاجة إلى تطوير من خالل المشاريع التالية:
 .2النتائج المتوقعة
القيمة الحالية

القيمة المنشودة

المؤشر
نسبة المناطق المخدومة بالشبكات.

%90

%100

عدد المحوالت العاملة في المنطقة.

29

40

شبكات بحاجة إلى تغيير(طول /كم).

 8كم

3كم

شبكات ضغط متوسط (طول /كم).

 6كم

 10كم

 .3مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج  4 :سنوات
 .4الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين :سكان الياسرية المشتركة  25000نسمة
 .5مكونات البرنامج

المكونات

التكلفة

التقديرية

اسم الشريك

دوره

(إداري ،مالي ،وفني)

 .1بنية تحتية وإنشاءات ،وتشمل:


تمديد شبكات ضغط منخفض جديدة ومؤهلة فنيا.

150,000 $

سلطة الطاقة

مالي وفني



إضافة محوالت جديدة.

188,000 $

سلطة الطاقة

مالي وفني



صيانة وتغيير الشبكات القديمة إلى نظام (.) ABC

63,000 $

سلطة الطاقة

مالي وفني



تمديد شبكات ضغط متوسط ارضي جديدة.

228,000 $

سلطة الطاقة

مالي وفني



تغيير أعمدة كهرباء بدل المستهلكة.

185,700 $

سلطة الطاقة

مالي وفني

 .2بناء قدرات وتطوير مؤسسي ( تجهيزات ومستلزمات مادية ،أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها ،تنمية موارد بشرية وتدريب)
وتشمل:


تدريب الطواقم العاملة.

15,000 $

نقابة الكهربائيين

فني



شراء آلية عمل على األقل.

100,000 $

الوكالة البلجيكية

مالي

 .3دراسات وبحث وتطوير ،وتشمل:


رضا المواطنين بشكل عام.

2,000 $



رضا المستثمرين.

1,000 $

التكلفة اإلجمالية

$932,700

المتوفر منها

 .6المدخالت الرئيسية

 طواقم فنيين مدربة ومؤهلة.
 آليات وإمكانيات لوجستية.
 أعمدة كهرباء.

 كوابل ضغط متوسط وضغط منخفض.
 محوالت كهرباء بأحجام مختلفة.
 أبراج كهرباء وساللم مختلفة األطوال.
 .7البعد المكاني
إن هذا االحتياجات موزعة على جميع المناطق المشمولة بالشبكات وغير المشمولة ،وال يمكن حصرها بموقع
محدد.

رقم البرنامج ()2

اسم البرنامج :رفع قدرات العاملين في البلدية وتحسين البنية التحتية للبلدية.
 .1مقدمة

تعتبر البلدية مركز ومصدر الخدمات األول لتجمعاتها وكون المسؤولية األكبر في تحسين البنية التحتية للتجمع

تقع على عاتق البل دية فمن الضروري جدا أن تتمتع البلدية ببنية تحتية ممتازة تمكنها من تقديم الخدمات
للمتلقين باإلضافة لوجود كادر قوي ومؤهل بكل اإلمكانات المادية والمعنوية قادر على تقديم الخدمات في

الظروف الطارئة قبل العادية منها.
 .2النتائج المتوقعة

القيمة الحالية

القيمة المنشودة

المؤشر

40%

100%

توفير معدات البنية التحتية الخاصة بالبلدية ( سيارات نقل –حفار-جرافة).

8

14

رفع قدرة الكادر الهندسي للبلدية من خالل دعمه بأجهزة الرفع المساحي

1

3

حوسبة نظام البلدية.

0

1

30%

100%

إنجاز األعمال الخارجية والداخلية لمبنى بلدية الياسرية المشتركة.

والطابعات.

تطوير ثقافة مجتمعية تستجيب لقوانين التنظيم والبناء في المنطقة.

 .3مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 4 :سنوات.
 .4الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين :سكان الياسرية المشتركة ( )25000نسمة.
 .5مكونات البرنامج
المكونات

التكلفة التقديرية

اسم الشريك

دوره (إداري ،مالي،
وفني)

 .1بنية تحتية وإنشاءات ،وتشمل:


إنجاز األعمال الخارجية لمبنى بلدية

80,000



تركيب المصعد الكهربائي لمبنى البلدية.

30,000



تأهيل مدخل مجلس قروي الكوم

40,000

الياسرية المشتركة.

 .2بناء قدرات وتطوير مؤسسي (تجهيزات ومستلزمات مادية ،أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها ،تنمية موارد بشرية وتدريب)
وتشمل:


حوسبة نظام البلدية.

120,000



شراء سيارات نقل عدد .4

140,000



شراء حفار .JCB

350,000



شراء جرافة.

400,000



شراء طابعة (.)Plotter A0

5,000



شراء جهاز رفع مساحي ( GPS Trimple

30,000

صندوق تطوير البلديات

مالي -إداري

).)R10
 .3دراسات وبحث وتطوير ،وتشمل:


تطوير ثقافة مجتمعية تستجيب لقوانين
التنظيم والبناء.

التكلفة اإلجمالية

5,000
$1,200,0000

المتوفر منها

 .6المدخالت الرئيسية
 كوادر بشرية.

 رأس مال للمشروع.
 دراسات تطويرية.
 .7البعد المكاني :مبنى بلدية الياسرية المشتركة /بيت عوا.

وزارة الحكم المحلي

إداري وفني

رقم البرنامج ()3

اسم البرنامج :تطوير و تعزيز البنية التحتية للطرق و المواصالت
 .1مقدمة

الطرق هي من اهم المشاريع التي تصب في تنمية المنطقة و تمكن الناس من الحركة بسهولة و يسر و حيث
يوجد عندنا شبكة طرق مفتوحة جزء منها معبد جيد و آخر معبد يحتاج إلى صيانه و األخر يحتاج إلى تعبيد

و تأهيل وكما نحتاج إلى فتح و شق طرق مقترحة على الهيكلي.
 .2النتائج المتوقعة
القيمة الحالية

القيمة المنشودة

المؤشر
طرق مفتوحة رابطة و محليه تحتاج إلى إعادة تأهيل وتعبيد.

 20كم

 20كم

طرق معبدة رابطه و داخليه قائمة تحتاج إلى صيانة و بعضها إلى إعادة

 40كم

 40كم

 5عبارات

 15عبارة

30

 30كم

 1دوار

 6دواوير

 2كم

 78كم

0

 40كم طول

تأهيل.

إنشاء عبارات لمجاري المياه.
طرق مقترحه تحتاج إلى شق.
إنشاء دواوير حركة.
صيانة و إنشاء أرصفة.
ترسيم الشوارع و تركيب إشارات حيث يلزم.

شوارع

 .3مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 4 :سنوات.
 .4الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين :جميع سكان الياسرية حوالي  25000نسمة.
 .5مكونات البرنامج
المكونات

التكلفة التقديرية

اسم الشريك

دوره
(إداري ،مالي ،وفني)

 .1بنية تحتية وإنشاءات ،وتشمل:


إعادة تأهيل شارع الياسرية المشتركة



تأهيل و تعبيد طرق داخليه بطول 10كم



تأهيل و تعبيد طريق رابط المتحلق

1,600,000



صيانة طرق قائمة بطول  40كم.

1,600,000



إنشاء عبارات لمجاري المياه عدد .10

200,000



إنشاء دواوير عدد  5في المواقع الثالثة.

100,000

الرئيسي 5كم.

في المناطق الثالثة.
الغربي  5كم.

1,800,000

وزارة األشغال

إداري و مالي و فني

900,000

صندوق البلديات و

مالي

الوزارة

صندوق البلدات

مالي



صيانة و إنشاء أرصفة بطول  78كم.

800,000



ترسيم الشوارع و تركيب إشارات 40

000,20

كم.

 .2بناء قدرات وتطوير مؤسسي ( تجهيزات ومستلزمات مادية ،أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها ،تنمية موارد بشرية وتدريب)
وتشمل:

20,000

وزارة الحكم المحلي

 .3دراسات وبحث وتطوير ،وتشمل:


مخططات و تصاميم.

التكلفة اإلجمالية

60,000
$7,100,000

المتوفر منها

 .6المدخالت الرئيسية

 الكوادر الفنية الالزمة لإلشراف على للتنفيذ متوفرة في البلدية.
 المال جزء منه وعود مثل شارع الياسرية الرئيسي في وزارة األشغال العامة.
 المعدات سيكون التنفيذ عبر مقاولين البعد المكاني.

فني و إداري

 .7البعد المكاني

•

بالنسبة للمشروع األول إعادة تأهيل شارع الياسرية المشتركة فان الجزء الخاص بالياسرية المشتركة يبدأ

•

بالنسبة للمشروع الثاني تأهيل و تعبيد طرق داخليه فانه يتم تنفيذه في الثالث مواقع حسب حصة كل موقع

من دير سامت و ينتهي عند النقطة العسكرية جنوب بيت عوا و يستمر إلى المجد خارج حدود الياسرية.
و احتياجه.

•

بالنسبة للمشروع الثالث تأهيل و تعبيد طريق المتحلق الغربي فانه يقع بمحاذاة الجدار و هو يمر من
أراضي التجمعات الثالثة و يخدم الجميع.

•

بالنسبة للمشروع الرابع صيانة الطرق القائمة يقع في الثالث مواقع حسب الحصة و االحتياج.

•

بالنسبة للمشروع الخامس و هو إنشاء عشر عبارات لمجاري المياه يقع في المناطق الثالثة.

•

بالنسبة للمشروع السادس إنشاء دواوير عدد خمسة موجود في المواقع الثالثة حسب الحصة و االحتياج.

•

بالنسبة للمشروع ا لسابع و هو صيانة و صيانة و إنشاء األرصفة فانه يقع في الثالث مواقع حسب

•

الحصة و االحتياج.

بالنسبة للمشروع الثامن و هو ترسيم الشوارع و تركيب اإلشارات موجود في المواقع الثالثة حسب

الحصة و االحتياج.

رقم البرنامج ()4

اسم البرنامج :تطوير البنية التحتية للمدارس
 .1مقدمة

المدارس البيت الثاني ألبنائنا فأهميتها تقتضي االعتناء بها و تطويرها لزوم الرقي بالعملية التعليمية بشكل عام

حيث يوجد في المنطقة  18مدرسة  3منها في الكوم و  7في دير سامت و  8في بيت عوا معظمها يحتاج
إلى صيانة و إضافة غرف و بعضها يحتاج إلى استبدال و المنطقة بحاجه مدارس جديدة.
 .2النتائج المتوقعة
القيمة الحالية

القيمة المنشودة

المؤشر
إنشاء مدارس جديده في المواقع الثالثة.

 18مدرسة

 21مدرسة

استبدال مدارس موجودة أيله للسقوط.

 2مدرسة

 2مدرسة

إنشاء مدارس أساسية جديدة.

 2مدرسة

 2مدرسة

 30غرفه

 30غرفة

3

18

زيادة عدد المختبرات.

 10مختبر

 18مختبر

صيانة جميع المدارس القائمة.

 18مدرسة

 18مدرسة

إضافة غرف صفيه في معظم مدارس المناطق الثالثة.
زيادة عدد غرف المصادر لتشمل كل المدارس.

 .3مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 4 :سنوات.
 .4الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين :جميع سكان الياسرية حوالي  25000نسمة.
 .5مكونات البرنامج
المكونات

التكلفة التقديرية

اسم الشريك

دوره

(إداري ،مالي ،وفني)

 .1بنية تحتية وإنشاءات ،وتشمل:
 إنشاء و تشطيب و تشغيل مدرسة مهنية متكاملة

1,000,000

وزارة التربية و

إداري و مالي و فني

 إنشاء و تشطيب و تشغيل مدرسة ثانوية مختلطة

800,000

وزارة التربية و

إداري و مالي و فني

في منطقة عشبور بمساحة.

في بيت عوا منطقة وادي السيميا لزوم مدرسة

الوحدة.

التعليم
التعليم

 استبدال مدرسة دير سامت األساسية.

800,000

وزارة التربية و

إداري و مالي و فني

 إنشاء مدرسة أساسيه في منطقة قصتين الكوم.

700,000

وزارة التربية و

إداري و مالي و فني

 استبدال الجزء القديم من مدرسة ذكور بيت عوا

300,000

وزارة التربية و

إداري و مالي و فني

 إضافة غرف صفية في معظم المدارس القائمة في

2,000,000

وزارة التربية و

إداري و مالي و فني

 تجهيز غرف مصادر لكافة المدارس القائمة في

360,000

وزارة التربية و

إداري و مالي و فني

 تجهيز مختبرات علمية وحاسوب لكافة المدارس

400,000

وزارة التربية و

مالي و إداري و فني

 صيانة جميع المدارس القائمة في المواقع الثالثة.

1,800,000

وزارة التربية و

إداري و مالي و فني

20,000

وزارة التربية و

إداري و مالي و فني

الثانوية.

المناطق الثالثة.

المناطق الثالثة و التي بحاجه لها.

القائمة في المواقع الثالثة التي بحاجة.

 إنشاء و تشطيب خزان مياه سعة  80كوب في
مدرسة دالل المغري للبنات.

التعليم
التعليم
التعليم
التعليم
التعليم
التعليم
التعليم
التعليم

 .2بناء قدرات وتطوير مؤسسي ( تجهيزات ومستلزمات مادية ،أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها ،تنمية موارد بشرية وتدريب)
وتشمل:

طواقم هندسية لإلشراف و المتابعة.
طواقم إدارية و توعية.

80,000

إداري و مالي و فني

40,000

إداري و مالي و فني

 .3دراسات وبحث وتطوير ،وتشمل:
مخططات و تصاميم.

120,000

التكلفة اإلجمالية

$ 8,420,000

المتوفر منها

إداري و مالي و فني

 .6المدخالت الرئيسية
 الكوادر الفنية و اإلدارية الالزمة لإلشراف على للتنفيذ متوفرة في البلدية.
 المال غير متوفر بعد.
 األرض لكافة المدارس المطلوب إنشائها متوفرة مثل المدرسة المهنية في عشبور دير اسمت و
المدرسة األساسية في بيت عوا في وادي السيميا و المدرسة األساسية في الكوم منطقة قصتين.

 المعدات سيكون التنفيذ عبر مقاولين.

 .7البعد المكاني

 جميع المشاريع المخصصة للثالثة مناطق و غير المحددة بمكان مثل الصيانة و المختبرات و غرف
المصادر تكون في جميع مدارس الياسرية القائمة كل حسب حصته و حاجته.

رقم البرنامج ()5

اسم البرنامج :تعزيز إدارة النفايات الصلبة
 .1مقدمة

تغطي خدمة جمع النفايات  % 80من البلدة  ,وان عدد أيام تقديم الخدمة في البلدة بواقع  6أيام في الشوارع
الرئيسية

تقدم الخدمة للمواطنين من خالل ضاغطات يمتلكها مجلس النفايات الصلبة وفق خطة عمل متفق

عليها ويتم الدفع لمجلس وفق األوزان التي يتم نقلها  .والذي يكلف البلدية مبالغ كبيرة كون تكلفة نقل الطن
الواحد  115شيكل ,علما انه يتم نقل ما يقرب من  23طن يوميا مما يعني أن الكلفة اليومية لجمع النفايات هو
( ) 2650شيكل تقريبا وبالرغم من ذلك تتكدس النفايات بشكل كبير أحيانا في الشوارع مما يتسبب بانتشار
المكارة الصحية ويجعل المنطقة عرضة لكثير من األمراض السارية.
 .2النتائج المتوقعة
القيمة الحالية

القيمة المنشودة

المؤشر

 23طن

 30طن

600

3000

2

3

%80

%100

عدد عمال جمع النفايات الصلبة.

6

10

تكلفة جمع ونقل النفايات الصلبة (شيكل /بيت /شهر).

25

20

رضا المواطنين عن أداء الخدمة.

سلبي

إيجابي

كمية النفايات الصلبة المنتجة (طن/يوم).
عدد الحاويات الكبيرة والصغيرة.
عدد المركبات المستخدمة في جمع النفايات.
نسبة البيوت المخدومة في عملية الجمع.

 .3مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج :سنتان.
 .4الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين :جميع مواطني تجمع بلدية الياسرية المشتركة ()25000نسمة.
 .5مكونات البرنامج:
المكونات

التكلفة التقديرية

اسم الشريك

دوره

(إداري ،مالي ،وفني)

 .1بنية تحتية وإنشاءات ،وتشمل:


رفع عدد الحاويات.

720,000

مجلس الخدمات
المشترك إلدارة

إداري ومالي

النفايات الصلبة


إنشاء محطة ترحيل للنفايات.

286,000



شراء سيارة نفايات متعددة االستخدامات.

70,000

صندوق اإلقراض

إداري ومالي وفني

 .2بناء قدرات وتطوير مؤسسي ( تجهيزات ومستلزمات مادية ،أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها ،تنمية موارد بشرية وتدريب)
وتشمل:


زيادة عدد العمال.

342,000

 .3دراسات وبحث وتطوير ،وتشمل:


دراسة رضا المواطنين عن أداء الخدمة.

التكلفة اإلجمالية

10,000
$ 1,428,000

المتوفر منها

 .6المدخالت الرئيسية

 كوادر بشرية.
 ارض لمحطة الترحيل في منطقة بيت عوا.

 .7البعد المكاني

توزيع المناطق التي تحتاج (حاويات نفايات ).

إداري وفني ومالي

رقم البرنامج ()6

اسم البرنامج :تطوير الخدمات الصحية
 .1مقدمة

تعتبر قضية الصحة القضية البارزة في تجمع الياسرية بسبب عدد السكان الكبير وقلة عدد أيام الخدمة التي

تقدم في العيادات الحكومية المتواجدة ،هذا وفي األصل ت عاني معظم العيادات من عدم توفر جميع الخدمات
الطبية الالزمة وعدم توافر مراكز األشعة والمختبرات الحديثة ,وعدم قدرة العيادات سواء كانت خاصة أم

عامة على التعامل مع الحاالت الطارئة التي يمكن أن تحصل ولهذا تم إنشاء مركز طوارئ الياسرية (3

طوابق عظم ) ولكنه متوقف منذ ما يزيد عن سنة ونصف ويحتاج إلى إكماله وتشطيبه وتشغيله كي يعمل على
تقديم الخدمة لسكان الياسرية المشتركة .كل هذا في مجمله ساهم في إبراز الحاجة الملحة إلى االهتمام بهذا
القطاع والعمل على تطوير الخدمات فيه.
 .2النتائج المتوقعة
القيمة الحالية

القيمة المنشودة

المؤشر
العيادة الصحية الحكومية.

3

4

المختبرات الطبية.

4

6

مراكز األشعة.

1

3

 .3مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 3 :سنوات.
 .4الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين :جميع مواطني تجمع بلدية الياسرية المشتركة ( )25000نسمة.
 .5مكونات البرنامج
المكونات

التكلفة التقديرية

اسم الشريك

دوره
(إداري ،مالي ،وفني)

 .1بنية تحتية وإنشاءات ،وتشمل:


تشطيب وتأثيث وتشغيل مركز طوارئ

600,000



صيانة العيادات القائمة في مناطق التجمع

300,000

وزارة الصحة



فتح مختبرات جديدة.

150,000

وزارة الصحة



إنشاء وحدة والدة آمنة (غرفة  36م .)2

$80,000

وزارة الصحة

الياسرية.

الثالثة.

وزارة الصحة

وصندوق إقراض

إداري و مالي

البلديات

مالي

 .2بناء قدرات وتطوير مؤسسي ( تجهيزات ومستلزمات مادية ،أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها ،تنمية موارد بشرية وتدريب)
وتشمل:


تزويد العيادات بأجهزة طبية.



زيادة عدد األطباء في العيادات.

التكلفة اإلجمالية

100,000

وزارة الصحة

إداري وفني ومالي

5,000

وزارة الصحة

إداري وفني ومالي

$1,155,000

المتوفر منها

 .6المدخالت الرئيسية

 كوادر بشرية.
 إمكانيات مالية.
 يوجد مركز طوارئ مكون من 3طوابق عظم ويحتاج إلى تشطيب وتأهيل وتأثيث وتشغيل.

 .7البعد المكاني :مركز طوارئ الياسرية المشتركة.

رقم البرنامج ()7

اسم البرنامج :تطوير بنية قطاع المياه ورفع حصة المياه
 .1مقدمة

تغطي شبكة المياه الحالية  %80من معدل األسر  ،وحتى بعد الحصول على مشروع الوصالت المنزلية فان

 % 20من مناطق الياسرية لن تخدم من الشبكة الجديدة ،أما نسبة الفاقد فتصل  ، %15حصة البلدية من المياه
 9000متر مكعب شهريا  ،وهي كمية ال تغطي الطلب و االحتياجات بالمطلق.
 .2النتائج المتوقعة
القيمة الحالية

القيمة المنشودة

المؤشر
توسيع شبكة المياه.

%80

%100

رفع حصة المياه.

 9000متر مكعب شهريا

 15000متر مكعب

%15

%5

تخفيض نسبة الفاقد.

شهريا

 .3مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 4 :سنوات.
 .4الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين :جميع المواطنين(  25000نسمة).
 .5مكونات البرنامج
المكونات

التكلفة التقديرية

اسم الشريك

دوره

(إداري ،مالي ،وفني)

 .1بنية تحتية وإنشاءات ،وتشمل:


تمديد شبكات جديدة بطول  35كم.
-

 10كم بقطر  4انش.
 5كم بقطر  3انش.

 10كم بقطر  2انش.

905000

 5كم بقطر  1انش.

 5كم بقطر  4/3انش.



تركيب مضخات (  9مضخات ).

270000



بناء خزانين للمياه بسعة  2000كوب

600000

لكل خزان.

 .2بناء قدرات وتطوير مؤسسي ( تجهيزات ومستلزمات مادية ،أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها ،تنمية موارد بشرية وتدريب)
وتشمل:



العمل على صيانة المناهل والمحابس

والموزعات.
التكلفة اإلجمالية
المتوفر منها

30000
$1,805,000

 .6المدخالت الرئيسية

 موارد بشرية.
 إمكانيات مالية.

 ارض للمشروع.

 .7البعد المكاني

رقم البرنامج ()8

اسم البرنامج :تطوير البرامج الزراعية وتعزيز المنتج المحلي
 .1مقدمة

تعتبر منطقة الياسرية المشتركة منطقة زراعية وذلك كونها تتمتع ب خاصية خصوبة التربة واعتدال المناخ
وتوفر الخبرات لدى سكان المنطقة وأيضا االهتمام منقطع النظير ألصحاب األراضي بالحفاظ على هذه
األرض رغم المعوقات التي تعاني منها هذه المنطقة في الفترة األخيرة وعزوف جيل الشباب عن العمل في

هذا القطاع الحيوي والمهم واتجاههم إلى مجاالت أخرى ’ وفي الفترة األخيرة تأثرت المنطقة من ظاهرة
انحباس األمطار لفترات طويلة وعدم كفاية األمطار المتساقطة كونها اقل من معدالتها المعتادة ’يأتي هذا في
ظل نقص مياه الشرب التي تعاني منه المنطقة خلق هذا الوضع انعدام المشاريع الزراعية المروية مما اثر
على غزارة المنتج ’ ونتج عن ذلك اتجاه المزارعين على االعتماد بشكل رئيسي على شجرة الزيتون كونها
تتحمل الظروف الجوية الصعبة وشح األمطار.
 .2النتائج المتوقعة
المؤشر

القيمة المنشودة

القيمة الحالية

كفاية المنتج الزراعي المحلي من االستهالك العام.

سيء

جيد جدا

كلفة اإلنتاج بالمقارنة مع الدخل.

سيء

جيد جدا

 .3مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 4:سنوات
 .4الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين

األسر العاملة في مجال الزراعة وعددهم  3200أسرة.

 .5مكونات البرنامج
المكونات

التكلفة التقديرية

اسم الشريك

دوره

(إداري ،مالي ،وفني)

 .1بنية تحتية وإنشاءات ،وتشمل:


تزويد المزارعين بأسمدة وأشتال.

15,000



تزويد المزارعين باألعالف لتربية الحيوانات.

20,000



دعم المزارعين إلنشاء بيوت بالستيكية.

180,000



حفر آبار جمع مياه.

50,000



شق طرق زراعية بطول 10كم.

150,000

 .2بناء قدرات وتطوير مؤسسي (تجهيزات و مستلزمات مادية ،أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها ،تنمية موارد بشرية وتدريب)
وتشمل:


تعزيز دور وحدة اإلرشاد الزراعي.

5,000

 .3دراسات وبحث وتطوير ،وتشمل:


رضا المواطنين.

التكلفة اإلجمالية
المتوفر منها

 .6المدخالت الرئيسية

 كوادر بشرية.
 معدات زراعية.

 راس مال للمشاريع.

2,000
$422,000

 .7البعد المكاني

 7.4أوصاف المشاريع(للسنة األولى) والبعد المكاني
نموذج وصف مكون برنامج/مشروع () EL01

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع –إضافة

الرقمEL01:

محوالت جديدة

البرنامج :تطوير قدرة التيار الكهربائي /وتخفيف

األحمال عن الشبكات

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع


مكان التنفيذ

من المهم اإلشارة إلى األمور التالية:



كان أول مشروع نفذ في منطقة الياسرية على قطاع الكهرباء في بدايات سنة  1982وذلك مع بدأ

بيت عوا ،دير سامت
،الكوم

تشكيل وحدات إدارة ا لمجتمع المحلي (المجالس القروية) التي كان مهمتها االعتناء بتوفير متطلبات

المواطنين وقد كان من أولويات هذه المشاريع الكهرباء ،حيث تم العمل على تزويد هذه المنطقة بالتيار

الكهربائي ،والذي كان يستخدم لإلنارة بشكل عام مع توفير بعض الخدمات البسيطة ،إال انه ومع تطوير

المنطقة وارتفاع االحتياج لهذه الخدمة ونشوء صناعات تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء فقد عملت

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ


2018/5

مدة التنفيذ


البلديات والمجالس على االهتمام بهذا القطاع حتى يتمكن المجتمع من ممارسة حياته ونشاطاته التجارية

سبعة اشهر

والصناعية والحرفية بدون توقف مما أدى إلى ان هذا القطاع بحاجة إلى مشاريع دورية تعنى بتطويره
لتكون المنطقة جالبة لالستثمار على المدى البعيد وصوال إلى التنمية المستدامة ورفع مستوى حياة

الموطنين .

أهداف مكون البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة

األهداف التنموية التي يعمل على

عدد المستفيدين المتوقع

تحقيقها

(مرأة ،شباب ،فئات

مهمشة ... ،الخ)


رفع قدرة التيار



الكهربائي الواصل لبيوت

منطقة

توفير التيار بشكل

المشتركة

المواطنين .


مستمر ومنع توقف
أعمال المواطنين .



جميع سكان

تخفيف االنقطاعات

المتكررة بسبب زيادة



 25000مواطن



تخفيف األحمال عن قطاع

الكهربائي.

الياسرية





رفع قدرة التيار

خدمة الكهرباء .

(بيت عوا

،دير سامت

،الكوم )

األحمال
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ)

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا

التكلفة التقديرية ()$1000X

لمكون البرنامج/المشروع

حسب سنوات الخطة

حسب مراحله

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

أبراج كهرباء ضغط متوسط

6000

0

0

0

قواعد أبراج

2000

0

0

0

ساللم ضغط متوسط

5000

0

0

0

كوابل ضغط متوسط

5000

0

0

0

محوالت عدد /بجميع جزئياتها

40000

0

0

0

حفريات /وردم بعد الحفر

1000

0

0

0

رمل وطوب وشريط\ الصق

1000

0

0

0

المجموع (باألرقام)

 60000دوالر

متطلبات األراضي (في حال ان يكون البرنامج/المشروع ذي

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

بعد مكاني)
األرض متوفرة

سيتم العمل من خالل التقرير الهندسي الخاص بالكهرباء وتحديد االحتياج

األرض غير متوفرة

الحقيق وتحديد األماكن التي تحقق الهدف التنموي ،وبعد ذلك تتم متابعة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

الصيانة والتشغيل من خالل قسم الكهرباء المسئول

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة



لتوفيرها؟

من؟

العائد المادي السنوي المتوقع  /غير منظور  $؟ 0



نعم

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم

ال

أدرج الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

قسم الكهرباء

مهندس كهرباء استشاري

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
غير متوفرة

 متوفرة جزئيا

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟  نعم

متوفرة

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 الموارد البشرية متوفرة
غير متوفرة



دراسات/مخططات

جزئيا

متوفرة جزئيا
متوفرة

غير متوفرة



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

متوفرة



دعم جماهيري

مطلوب

غير مطلوب

مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
إيجابية:

سلبية:

.1رفع قدرة التيار الكهربائي وتثبيت

 .1انقطاع كهرباء أثناء التنفيذ .

.2تخفيف األحمال عن المحوالت .

 .3إعاقات مرورية على الشوارع .

الفولتية

.3تخفيف خسائر الورش والمصانع لثبات

 .2إثارة غبار وأتربة أثناء العمل .

تدابير التخفيف:

 .1العمل ساعات طويلة لتنفيذ
أعمال أكثر.

 .2العمل بطواقم مدربة للعمل في
هذه الظروف .

 .3وجود مراقب عمل لمنع أية

التيار .

مضايقات للطواقم .

 .4تحقيق رضا اكبر من المواطنين .

 .4تجهيز مسبق لكل احتياجات
عمل الفرق .

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

 .1تعرض الفرق للسقوط أثناء العمل عن األبراج

.1تدريب الطواقم ومراقبة أعمالهم

 .2التعرض لصعقات الكهرباء .

. 3وجود مراقب في الموقع لمتابعة ما يجري على األرض

.

 .3وقوع حوادث سير من مستخدمي الشارع .

.2استخدام وسائل الصحة والسالمة المهنية .

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/إضافة محوالت جديدة

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون

البرنامج :تطوير قدرة التيار الكهربائي /وتخفيف األحمال

الرقمEL02:

عن الشبكات

البرنامج/المشروع – تمديد

شبكات ضغط منخفض جديدة

ومؤهلة فنيا.

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع


مكان التنفيذ

من المهم اإلشارة إلى األمور التالية:

بيت عوا ،دير سامت،



الكوم

كان أول مشروع نفذ في منطقة الياسرية على قطاع الكهرباء في بدايات سنة 1982

وذلك مع بدأ تشكيل وحدات إدارة المجتمع المحلي (المجالس القروية) التي كان مهمتها التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
االعتناء بتوفير متطلبات المواطنين وقد كان من أولويات هذه المشاريع الكهرباء ،حيث

تم العمل على تزويد هذه المنطقة بالتيار الكهربائي ،والذي كان يستخدم لإلنارة بشكل

عام مع توفير بعض الخدمات البسيطة ،إال انه ومع تطوير المنطقة وارتفاع االحتياج

2018/5



مدة التنفيذ
سبعة اشهر



لهذه الخدمة ونشوء صناعات تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء فقد عملت البلديات

والمجالس على االهتمام بهذا القطاع حتى يتمكن المجتمع من ممارسة حياته ونشاطاته

التجارية والصناعية والحرفية بدون توقف مما أدى إلى ان هذا القطاع بحاجة إلى

مشاريع دورية تعنى بتطويره لتكون المنطقة جالبة لالستثمار على المدى البعيد وصوال

إلى التنمية المستدامة ورفع مستوى حياة الموطنين .
أهداف مكون

البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،
شباب ،فئات مهمشة... ،

األهداف التنموية التي يعمل على

عدد المستفيدين المتوقع

تحقيقها

الخ)
رفع قدرة التيار



الكهربائي الواصل

لبيوت المواطنين .

توفير التيار بشكل

مستمر ومنع توقف
أعمال المواطنين .

جميع سكان



منطقة الياسرية

 25000مواطن



رفع قدرة التيار



تخفيف األحمال عن

الكهربائي.

المشتركة

قطاع خدمة الكهرباء .

(بيت عوا ،دير سامت
،الكوم )

تخفيف االنقطاعات
المتكررة بسبب
زيادة األحمال

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع،

 ...الخ) حسب مراحله

التكلفة التقديرية ()$1000X
حسب سنوات الخطة

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا

لمكون البرنامج/المشروع

كوابل كهرباء  ABCمتعددة األقطار

32000

0

0

0

مرابط جمبر

2000

0

0

0

عالقات كوابل مختلفة

3500

0

0

0

المجموع (باألرقام)

 37500دوالر

متطلبات األراضي (في حال ان يكون

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)

األرض متوفرة

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

سيتم العمل من خالل التقرير الهندسي الخاص بالكهرباء وتحديد االحتياج
الحقيق وتحديد األماكن التي تحقق الهدف التنموي ،وبعد ذلك تتم متابعة
الصيانة والتشغيل من خالل قسم الكهرباء المسئول

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات

الالزمة لتوفيرها؟

من؟
العائد المادي السنوي المتوقع  /غير منظور  $؟ 0

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا

كان نعم أدرج الخارطة

نعم

ال

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام

جهات أخرى (حدد)

قسم الكهرباء

مهندس كهرباء استشاري

المعنية)

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع

ضمنه:

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟  نعم

ال

متوفرة  متوفرة جزئيا

غير متوفرة

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية متوفرة
متوفرة جزئيا



دراسات/مخططات



غير متوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة

متوفرة

غير مطلوب

بناء قدرات الجهة المنفذة

مطلوب(حدد)________________________ :


غير

دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

.1رفع قدرة التيار الكهربائي
وتثبيت الفولتية

سلبية:

.1انقطاع كهرباء أثناء التنفيذ

.2إثارة غبار وأتربة أثناء العمل

تدابير التخفيف:

 .1العمل ساعات طويلة لتنفيذ اعمال أكثر.
 .2العمل بطواقم مدربة للعمل في هذه

.2تخفيف األحمال عن
المحوالت .

.3إعاقات مرورية على الشوارع

.3تخفيف خسائر الورش

الظروف .

 .3وجود مراقب عمل لمنع اية مضايقات
للطواقم .

 .4تجهيز مسبق لكل احتياجات عمل الفرق .

والمصانع لثبات التيار .

 .4تحقيق رضا اكبر من
المواطنين .

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

.1تعرض الفرق للسقوط أثناء العمل

.1تدريب الطواقم ومراقبة أعمالهم

.2التعرض لصعقات الكهرباء .

. 3وجود مراقب في الموقع لمتابعة ما يجري على االرض

عن األبراج .

.3وقوع حوادث سير من مستخدمي

.2استخدام وسائل الصحة والسالمة المهنية .

الشارع .

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج /تمديد شبكات ضغط منخفض جديدة ومؤهلة فنيا.

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع – صيانة
وتغيير الشبكات القديمة إلى نظام

البرنامج :تطوير قدرة التيار الكهربائي /وتخفيف األحمال عن

الرقمEL03 :

الشبكات

() ABC

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع


مكان التنفيذ

من المهم اإلشارة إلى األمور التالية:

كان اول مشروع نفذ في منطقة الياسرية على قطاع الكهرباء في بدايات سنة  1982وذلك مع بدأ تشكيل وحدات إدارة المجتمع المحلي
(المجالس القروية) التي كان مهمتها االعتناء بتوفير متطلبات المواطنين وقد كان من أولويات هذه المشاريع الكهرباء ،حيث تم العمل

على تزويد هذه المنطقة بالتيار الكهربائي ،والذي كان يستخدم لإلنارة بشكل عام مع توفير بعض الخدمات البسيطة ،اال انه ومع تطوير

المنطقة وارتفاع االحتياج لهذه الخدمة ونشوء صناعات تعتمد بشكل اساسي على الكهرباء فقد عملت البلديات والمجالس على االهتمام

بهذا القطاع حتى يتمكن المجتمع من ممارسة حياته ونشاطاته التجارية والصناعية والحرفية بدون توقف مما ادى إلى ان هذا القطاع

بحاجة إلى مشاريع دورية تعنى بتطويره لتكون المنطقة جالبة لالستثمار على المدى البعيد وصوال إلى التنمية المستدامة ورفع مستوى
حياة الموطنين .

أهداف مكون

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب،

البرنامج/المشروع

فئات مهمشة ... ،الخ)

رفع قدرة التيار الكهربائي

جميع سكان منطقة الياسرية

.

(بيت عوا ،دير سامت ،الكوم )

الواصل لبيوت المواطنين

توفير التيار بشكل مستمر

المشتركة

عدد المستفيدين المتوقع


بيت عوا ،دير
سامت ،الكوم

التاريخ المتوقع
للبدء بالتنفيذ
2018/5
مدة التنفيذ
سبعة اشهر

األهداف التنموية التي يعمل

على تحقيقها

رفع قدرة التيار الكهربائي.

 25000مواطن

تخفيف األحمال عن قطاع
خدمة الكهرباء .

ومنع توقف أعمال

المواطنين .

تخفيف االنقطاعات
المتكررة بسبب زيادة

األحمال

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$1000X

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ) حسب

مراحله

المشاريع التي تمثل متطلبا

حسب سنوات الخطة

األولى

الثانية

الثالثة

سابقا لمكون

الرابعة

البرنامج/المشروع

كوابل كهرباء  ABCمتعددة االقطار

12000

0

0

0

مرابط جمبر

1750

0

0

0

عالفات كوابل مختلفة

2000

0

0

0

المجموع (باألرقام)

 15750دوالر

متطلبات األراضي (في حال ان يكون البرنامج/المشروع ذي بعد

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

مكاني)

األرض غير متوفرة

األرض متوفرة

المشروع ليس

سيتم العمل من خالل التقرير الهندسي الخاص بالكهرباء وتحديد االحتياج الحقيق

ذو بعد مكاني

وتحديد األماكن التي تحقق الهدف التنموي ،وبعد ذلك تتم متابعة الصيانة والتشغيل

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

من؟

من خالل قسم الكهرباء المسئول

العائد المادي السنوي المتوقع  /غير منظور  $؟ 0
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج

الخارطة

نعم

ال

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

قسم الكهرباء

مهندس كهرباء استشاري

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
غير متوفرة

 متوفرة جزئيا

متوفرة

ال

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟  نعم

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية متوفرة
غير متوفرة



دراسات/مخططات

جزئيا

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة جزئيا
متوفرة



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :


دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

.1رفع قدرة التيار الكهربائي وتثبيت
الفولتية

.2تخفيف األحمال عن المحوالت .

سلبية:

 .1انقطاع كهرباء أثناء التنفيذ .

 .2إثارة غبار وأتربة أثناء العمل .

 .3إعاقات مرورية على الشوارع .

تدابير التخفيف:

 .1العمل ساعات طويلة لتنفيذ اعمال أكثر.
 .2العمل بطواقم مدربة للعمل في هذه
الظروف .

.3تخفيف خسائر الورش والمصانع

 .3وجود مراقب عمل لمنع اية مضايقات

 .4تحقيق رضا اكبر من المواطنين .

 .4تجهيز مسبق لكل احتياجات عمل الفرق

لثبات التيار .

للطواقم .

.

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات
 .1تعرض الفرق للسقوط أثناء العمل عن
األبراج .

 .2التعرض لصعقات الكهرباء .

 .3وقوع حوادث سير من مستخدمي الشارع .

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع – تغيير

الرقمEL04:

أعمدة كهرباء بدل المستهلكة

البرنامج :تطوير قدرة التيار الكهربائي /وتخفيف
األحمال عن الشبكات

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع


مكان التنفيذ
بيت عوا ،دير سامت ،الكوم

من المهم اإلشارة إلى األمور التالية:

كان اول مشروع نفذ في منطقة الياسرية على قطاع الكهرباء في بدايات سنة  1982وذلك مع بدأ تشكيل

وحدات إدارة المجتمع المحلي (المجالس القروية) التي كان مهمتها االعتناء بتوفير متطلبات المواطنين وقد

كان من أولويات هذه المشاريع الكهرباء ،حيث تم العمل على تزويد هذه المنطقة بالتيار الكهربائي ،والذي كان

يستخدم لإلنارة بشكل عام مع توفير بعض الخدمات البسيطة ،اال انه ومع تطوير المنطقة وارتفاع االحتياج

لهذه الخدمة ونشوء صناعات تعتمد بشكل اساسي على الكهرباء فقد عملت البلديات والمجالس على االهتمام

بهذا القطاع حتى يتمكن المجتمع من ممارسة حياته ونشاطاته التجارية والصناعية والحرفية بدون توقف مما

التاريخ المتوقع للبدء

بالتنفيذ

2018/5
مدة التنفيذ
سبعة اشهر

ادى إلى ان هذا القطاع بحاجة إلى مشاريع دورية تعنى بتطويره لتكون المنطقة جالبة لالستثمار على المدى
البعيد وصوال إلى التنمية المستدامة ورفع مستوى حياة الموطنين .

أهداف مكون

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب،

عدد المستفيدين المتوقع

األهداف التنموية التي

البرنامج/المشروع

فئات مهمشة ... ،الخ)

رفع قدرة التيار الكهربائي

جميع سكان منطقة الياسرية

الواصل لبيوت المواطنين .

توفير التيار بشكل مستمر

يعمل على تحقيقها
 25000مواطن

المشتركة



رفع قدرة التيار



تخفيف األحمال

الكهربائي.

(بيت عوا ،دير سامت ،الكوم )

عن قطاع خدمة

ومنع توقف أعمال

الكهرباء .

المواطنين .

تخفيف االنقطاعات المتكررة

بسبب زيادة األحمال

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$1000X

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ) حسب

مراحله

اعمدة كهرباء  8.5م

20000

0

حفريات

3000

0

0

اعمدة كهرباء  10م

23000

0

0

المجموع (باألرقام)

 46425دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

األرض غير متوفرة

األرض متوفرة
ذو بعد مكاني

المشروع ليس

متطلبا سابقا لمكون

حسب سنوات الخطة

األولى

مكاني)

المشاريع التي تمثل

الثانية

الثالثة

الرابعة

0

0
0
0

البرنامج/المشروع

سيتم العمل من خالل التقرير الهندسي الخاص بالكهرباء وتحديد

االحتياج الحقيق وتحديد األماكن التي تحقق الهدف التنموي ،وبعد ذلك
تتم متابعة الصيانة والتشغيل من خالل قسم الكهرباء المسئول

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟





العائد المادي السنوي المتوقع  /غير منظور  $؟ 0

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج

من؟

نعم

ال

الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

قسم الكهرباء

مهندس كهرباء استشاري

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

متوفرة جزئيا

غير متوفرة

متوفرة 

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟  نعم

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

ال



الموارد البشرية متوفرة
غير متوفرة



دراسات/مخططات

غير متوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة

متوفرة جزئيا



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :


دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

.1رفع قدرة التيار الكهربائي وتثبيت

 .4انقطاع كهرباء أثناء التنفيذ .

.2تخفيف األحمال عن المحوالت .

 .6إعاقات مرورية على الشوارع .

الفولتية

.3تخفيف خسائر الورش والمصانع لثبات

 .5إثارة غبار وأتربة أثناء العمل .

التيار .

تدابير التخفيف:

 .5العمل ساعات طويلة لتنفيذ اعمال
أكثر.

 .6العمل بطواقم مدربة للعمل في هذه
الظروف .

 .7وجود مراقب عمل لمنع اية
مضايقات للطواقم .

 .4تحقيق رضا اكبر من المواطنين .

 .8تجهيز مسبق لكل احتياجات عمل
الفرق .

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

 .1تعرض الفرق للسقوط أثناء العمل عن األبراج

.1تدريب الطواقم ومراقبة أعمالهم

 .2التعرض لصعقات الكهرباء .

. 3وجود مراقب في الموقع لمتابعة ما يجري على االرض

.

 .3وقوع حوادث سير من مستخدمي الشارع .
 .4تغيير أعمدة الكهرباء
خارطة البعد المكاني

.2استخدام وسائل الصحة والسالمة المهنية .

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع :

تمديد شبكات مياه جديدة بطول 35

البرنامج :تطوير بنية قطاع المياه ورفع الحصة.

الرقمWA01 :

كم.

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

تغطي شبكة المياه الحالية حوالي  80%من احتياج السكان ،و  60%من المساحة االجمالية للمنطقة ،هناك حوالي

مناطق الياسرية

على سلم أولوياتها في قطاع المياه  ،وكذلك فان بعض المناطق المغطاة بالشبكة ال تصلها المياه بسبب فروقات

التاريخ المتوقع للبدء

 20%من المناطق المأهولة ال تصلها خدمة المياه  ،لذلك تضع البلدية ضمن رؤيتها الحالية تمديد شبكات جديدة
الضغط وا الرتفاع لذلك يجب دعم هذه المناطق بالمضخات  ،باالضافة لحاجة الياسرية لبناء خزانات جمع المياه.

الثالثة

بالتنفيذ
2018
مدة التنفيذ
 4اشهر

أهداف مكون

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

البرنامج/المشروع

شباب ،فئات مهمشة... ،

 .توصيل المياه للمناطق

كل فئات المجتمع

المحرومة منها.

األهداف التنموية التي

عدد المستفيدين المتوقع

يعمل على تحقيقها

الخ)

تأهيل البنية التحتية

 25000نسمة

لخدمة المياه ورفع

حصة الياسرية من

.تلبية احتياجات السكان

المياه.

.

 .تطوير القطاع

الزراعي.
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

المشاريع التي تمثل

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع... ،

متطلبا سابقا لمكون

حسب سنوات الخطة

الخ) حسب مراحله

األولى

أعمال استشارية

5000

0

أعمال الحفر

75000

0

0

أعمال تمديد المواسير

195000

0

0

0

أعمال الردم

130000

0

0

0

المجموع (باألرقام)

405000

دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

ذي بعد مكاني)*

األرض متوفرة

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

الثانية

الثالثة

الرابعة

0

0
0

البرنامج/المشروع

مشروع تأهيل البنية
التحتية للمياه في

الياسرية 2010

كيف؟ تفقد الشبكة الجديدة بشكل دوري واصالح المشاكل ان اوجدت.

من؟ الطاقم الفني /قسم المياه في البلدية

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة

لتوفيرها؟

العائد المادي السنوي المتوقع  /غير منظور  $؟ 0
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم

أدرج الخارطة

نعم

ال

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

دائرة الهندسة والمشاريع

مقاول (عطاء )

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

سلطة المياه /مؤسسات دولية.

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة جزئيا

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع



الموارد البشرية

متوفرة

متوفرة جزئيا

غير متوفرة

دراسات/مخططات

متوفرة جزئيا



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

متوفرة



غير متوفرة

دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

تدابير التخفيف:

 .توصيل المياه للمناطق المحرومة

 .1تعطيل حركة السير والمرور أثناء فترة تنفيذ

.1ايجاد طرق بديلة لحين اتمام المشروع.

.تلبية احتياجات السكان .

 .2إثارة الغبار واالتربة .

 . 3تنظيم اوقات العمل بما يتناسب مع السكان.

منها.

المشروع.

 .3الضجيج.

 .2رش المياه باستمرار.

 .تطوير القطاع الزراعي.

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

مضايقات الجهات االسرائيلية كون بعض

التنسيق مع الجهات المختصة من أجل تنفيذ المشروع.

عدم ايجاد تمويل للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

المناطق خارج المخطط الهيكلي.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

البعد المكاني لتمديد شبكات مياه جديدة

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج /بناء خزانات

( )2بسعة ()2000كوب

البرنامج :تطوير بنية قطاع المياه ورفع الحصة.

الرقمWA02 :

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

تغطي شبكة المياه الحالية حوالي  80%من احتياج السكان ،و  60%من المساحة االجمالية للمنطقة ،هناك حوالي

مناطق الياسرية الثالثة

 20%من المناطق المأهولة ال تصلها خدمة المياه  ،لذلك تضع البلدية ضمن رؤيتها الحالية تمديد شبكات جديدة على

التاريخ المتوقع للبدء

واالرتفاع لذلك يجب دعم هذه المناطق بالمضخات  ،باإلضافة لحاجة الياسرية لبناء خزانات جمع المياه.

2018

سلم أولوياتها في قطاع المياه  ،وكذلك فان بعض المناطق المغطاة بالشبكة ال تصلها المياه بسبب فروقات الضغط

بالتنفيذ

مدة التنفيذ
 7اشهر
الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

أهداف مكون

البرنامج/المشروع

شباب ،فئات مهمشة ... ،الخ)

 .1توصيل المياه للمناطق

كل فئات المجتمع

المحرومة منها.

األهداف التنموية التي

عدد المستفيدين المتوقع

يعمل على تحقيقها

 25000نسمة

.2تلبية احتياجات السكان .

تأهيل البنية التحتية

الزراعي.

الياسرية من المياه.

لخدمة المياه ورفع حصة

 .3تطوير القطاع

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

المشاريع التي تمثل

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ)

متطلبا سابقا لمكون

حسب سنوات الخطة

حسب مراحله

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

أعمال استشارية ومخططات

5000

0

0

0

أعمال الحفر/وتهيئة مواقع البناء

25000

0

0

0

أعمال صب الجدران واألرضية والعقدة

250000

0

0

0

أعمال العزل

12000

0

0

0

اعمال الحديد

8000

0

0

0

المجموع (باألرقام)

مشروع تأهيل البنية
التحتية للمياه في

الياسرية 2010

 300000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد

مكاني)*

األرض متوفرة

البرنامج/المشروع

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ تفقد الشبكة الجديدة بشكل دوري واصالح المشاكل ان اوجدت.

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

من؟ الطاقم الفني /قسم المياه في البلدية
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ 0

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج

ال

نعم

الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

دائرة الهندسة والمشاريع

مقاول (عطاء )

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

سلطة المياه /مؤسسات دولية.

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
غير متوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
الموارد البشرية

غير متوفرة

متوفرة

دراسات/مخططات

غير متوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة

متوفرة جزئيا

بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

تدابير التخفيف:

 .1توصيل المياه للمناطق المحرومة

 .4تعطيل حركة السير والمرور أثناء فترة تنفيذ

.1ايجاد طرق بديلة لحين اتمام المشروع.

.2تلبية احتياجات السكان .

 .5اثارة الغبار واالتربة .

 .3تنظيم اوقات العمل بما يتناسب مع السكان.

منها.

 .3تطوير القطاع الزراعي.

المشروع.

 .6الضجيج.

 .2رش المياه باستمرار.

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

مضايقات الجهات اإلسرائيلية كون بعض المناطق

التنسيق مع الجهات المختصة من أجل تنفيذ المشروع.

عدم ايجاد تمويل للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

خارج المخطط الهيكلي.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

البعد المكاني لبناء خزانات المياه

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع :حفر ابار

لجمع المياه عدد 20

البرنامج :تطوير البرامج الزراعية وتعزيز المنتج

الرقمAG04 :

المحلي.

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
تعتبر منطقة الياسرية المشتركة منطقة زراعية وذلك كونها تتمتع بخاصية خصوبة التربة واعتدال المناخ وتوفر



الخبرات لدى سكان المنطقة وايضا االهتمام منقطع النظير الصحاب األراضي بالحفاظ على هذه االرض رغم

المعوقات التي تعاني منها هذه المنطقة في الفترة االخيرة وعزوف جيل الشباب عن العمل في هذا القطاع الحيوي

والمهم واتجاههم إلى مجاالت اخرى ’وفي الفترة االخيرة تأثرت المنطقة من ظاهرة انحباس األمطار لفترات طويلة
وعدم كفاية األمطار المتساقطة كونها اقل من معدالتها المعتادة ’يأتي هذا في ظل نقص مياه الشرب التي تعاني

منه المنطقة خلق هذا الوضع انعدام المشاريع الزراعية المروية مما اثر على غزارة المنتج ’ونتج عن ذلك اتجاه

المزالرعين على االعتماد بشكل رئيسي على شجرة الزيتون كونها تتحمل الظروف الجوية الصعبة وشح

مناطق الياسرية

الثالثة

التاريخ المتوقع للبدء

بالتنفيذ


2018

مدة التنفيذ


االمطار،تضع بلدية الياسرية القطاع الزراعي ضمن رؤيتها االستراتيجية وتعمل على دعم المزارعين سنويأ

 4سنوات

بالتعاون مع وزارة الزراعة ووحدة االرشاد الزراعي من خالل دعمهم باالشتال واالبار وكذلك شق الطرق
الزراعية.
البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب،

فئات مهمشة ... ،الخ)

عدد المستفيدين المتوقع

األهداف التنموية التي

أهداف مكون

.1دعم المزارعين للنهوض

كل فئات المجتمع

 25000نسمة

تطوير برامج دعم

يعمل على تحقيقها

للمهتمين بالقطاع الزراعي

بالقطاع الزراعي.

وتعزيز قوة المنتج

 .2ايجاد فرص عمل لالسر

الزراعي

العاملة في القطاع الزراعي.

.3تجميع مياه األمطار
واالستفادة منها.

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ) حسب

المشاريع التي تمثل

حسب سنوات الخطة

مراحله

األولى

أعمال الحفر

3500

0

أعمال القصارة

9000

0

الثانية

متطلبا سابقا لمكون

الثالثة

الرابعة

0

0

0

0

المجموع (باألرقام)

 12500دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

مكاني)*

األرض متوفرة
ليس ذو بعد مكاني

األرض غير متوفرة

المشروع



البرنامج/المشروع

كيف؟ يتم تفقد االب ار بشكل دوري للتأكد من عدم تسرب المياه .

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟



من؟ المزارعين





العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ 0

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج

نعم

ال

الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

دائرة الهندسة والمشاريع

المزارعين وعمال القطاع الخاص

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات اخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

وزارة الزراعة ومؤسسات اهلية

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
متوفرة جزئيا

غير متوفرة

متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



دراسات/مخططات

غير متوفرة
غير متوفرة

متوفرة
متوفرة

متوفرة جزئيا
متوفرة جزئيا



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :



دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

.1دعم المزارعين للنهوض بالقطاع

 .7مخلفات عمليات الحفر قد تضطر بأراضي

الزراعي.

 .2ايجاد فرص عمل لالسر العاملة في
القطاع الزراعي.

تدابير التخفيف:

المزارعين اذا لم يتم التخلص منها بالشكل

الصحيح.

 .1الحرص على عدم ترك نواتج الحفر
في الموقع.

.3تجميع مياه األمطار واالستفادة منها.

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

مضايقات الجهات االسرائيلية كون بعض المناطق خارج

التنسيق مع الجهات المختصة من أجل تنفيذ المشروع.

عدم ايجاد تمويل للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

المخطط الهيكلي.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/شق حفر آبار المياه

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع :شق

طرق زراعية بطول  10كم

البرنامج :تطوير البرامج الزراعية وتعزيز المنتج

الرقمAG05 :

المحلي.

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

تعتبر منطقة الياسرية المشتركة منطقة زراعية وذلك كونها تتمتع بخاصية خصوبة التربة واعتدال المناخ وتوفر

مناطق الياسرية الثالثة

الخبرات لدى سكان المنطقة وايضا االهتمام منقطع النظير الصحاب األراضي بالحفاظ على هذه االرض رغم

المعوقات التي تعاني منها هذه المنطقة في الفترة االخيرة وعزوف جيل الشباب عن العمل في هذا القطاع الحيوي

والمهم واتجاههم إلى مجاالت اخرى ’وفي الفترة االخيرة تأثرت المنطقة من ظاهرة انحباس األمطار لفترات طويلة
وعدم كفاية األمطار المتساقطة كونها اقل من معدالتها المعتادة ’يأتي هذا في ظل نقص مياه الشرب التي تعاني منه

المنطقة خلق هذا الوضع انعدام المشاريع الزراعية المروية مما اثر على غزارة المنتج ’ونتج عن ذلك اتجاه
المزالرعين على االعتماد بشكل رئيسي على شجرة الزيتون كونها تتحمل الظروف الجوية الصعبة وشح

التاريخ المتوقع للبدء

بالتنفيذ

2018
مدة التنفيذ
 4سنوات

االمطار،تضع بلدية الياسرية القطاع الزراعي ضمن رؤيتها االستراتيجية وتعمل على دعم المزارعين سنويأ
بالتعاون مع وزارة الزراعة ووحدة االرشاد الزراعي من خالل دعمهم باالشتال واالبار وكذلك شق الطرق

الزراعية.
أهداف مكون

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب،

البرنامج/المشروع

فئات مهمشة ... ،الخ)

.1دعم المزارعين للنهوض

كل فئات المجتمع

األهداف التنموية التي

عدد المستفيدين المتوقع

يعمل على تحقيقها
تطوير برامج دعم

 25000نسمة

للمهتمين بالقطاع

بالقطاع الزراعي.

الزراعي وتعزيز قوة

 .2ايجاد فرص عمل لالسر

المنتج الزراعي

العاملة في القطاع الزراعي.

.3تسهيل وصول المواطنين

ألراضيهم الزراعية

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ) حسب

متطلبا سابقا لمكون

حسب سنوات الخطة

مراحله

األولى

أعمال تسوية وتأهيل الموقع

30000

0

أعمال البيسكورس

7500

0

المجموع (باألرقام)

 37500دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

مكاني)*

المشاريع التي تمثل

الثانية

الثالثة

الرابعة

0

0

0

0

البرنامج/المشروع

األرض غير متوفرة

األرض متوفرة

ليس ذو بعد مكاني

المشروع

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

كيف؟ تتم صيانة الطرق خاصة قبل وبعد سقوط األمطار
من؟ قسم الهندسة في البلدية
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ 0
نعم

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج

الخارطة

ال

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

دائرة الهندسة والمشاريع

مقاول (عطاء)

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

وزارة الزراعة ومؤسسات اهلية

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
متوفرة جزئيا

غير متوفرة

متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



دراسات/مخططات

غير متوفرة

جزئيا

متوفرة
متوفرة

غير متوفرة

متوفرة جزئيا
متوفرة



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :



دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

تدابير التخفيف:

.1دعم المزارعين للنهوض بالقطاع

 .8الضجيج لسكان المناطق المجاورة.

 .2العمل ضمن اوقات عمل وساعات

 .2ايجاد فرص عمل لالسر العاملة في

 .10التخلص الخاطئ من نواتج الحفر.

 .3رش المياه باستمرار في الموقع.

الزراعي.

القطاع الزراعي.

 .9اثارة الغبار واالتربة.

.3تسهيل وصول المواطنين ألراضيهم

منظمة.

 .4الحرص على عدم ترك مخلفات في
الموقع .

الزراعية

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

مضايقات الجهات االسرائيلية كون بعض المناطق

التنسيق مع الجهات المختصة من أجل تنفيذ المشروع.

عدم ايجاد تمويل للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

خارج المخطط الهيكلي.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/شق طرق زراعية

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج /تشطيب
وتأثيث وتشغيل مركز طوارئ

البرنامج :تنطوير الخدمات الصحية

الرقمHE01 :

الياسرية المشتركة
مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
تعتبر قضية الصحة القضية البارزة في تجمع الياسرية بسبب عدد الس كان الكبير وقلة عدد ايام الخدمة التي تقدم في



العيادات الحكومية المتواجدة  ,هذا وفي االصل تعاني معظم العيادات من عدم توفر جميع الخدمات الطبية الالزمة
وعدم توافر مراكز األشعة والمختبرات الحديثة ,وعدم قدرة العيادات سواء كانت خاصة ام عامة على التعامل مع

الحاالت الطارئة التي يمكن ان تحصل ولهذا تم إنشاء مركز طوارئ الياسرية ( 3طوابق عظم ) ولكنه متوقف منذ ما

يزيد عن سنة ونصف ويحتاج إلى إكماله وتشطيبه وتشغيله كي يعمل على تقديم الخدمة لسكان الياسرية المشتركة .
كل هذا في مجمله ساهم في إبراز الحاجة الملحة إلى االهتمام بهذا القطاع والعمل على تطوير الخدمات فيه .

الثالثة

التاريخ المتوقع للبدء

بالتنفيذ


أهداف مكون

البرنامج/المشروع

شباب ،فئات مهمشة... ،

.1توفير خدمات صحية

كل فئات المجتمع

افضل لسكان منطقة

2018

مدة التنفيذ


الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

مناطق الياسرية

عدد المستفيدين المتوقع

 9اشهر

األهداف التنموية التي

يعمل على تحقيقها

الخ)

تطوير الخدمات الطبية

 25000نسمة

ورفع قدرتها على

التعامل مع الطوارئ

الياسرية المشتركة .

.2توفير خدمات طبية
عامة باسعار رمزية

تناسب متوسط دخل
المواطنين .

 .3رفع القدرة على
التعامل مع حاالت

الطوارئ .
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

المشاريع التي تمثل

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ)

متطلبا سابقا لمكون

حسب سنوات الخطة

حسب مراحله

األولى

الثالثة

الثانية

الرابعة

تشطيب المبنى (قصارة ،بالط ،دهان ،كهرباء ،مياه )

200000

0

0

0

تأثيث المبنى وتشغيلة

100000

0

0

0

المجموع (باألرقام)

 300000دوالر

البرنامج/المشروع

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع

ذي بعد مكاني)*

األرض متوفرة

األرض غير متوفرة



المشروع ليس ذو بعد مكاني

كيف؟ هناك اتفاقية تربط الهيئة المحلية مع وزارة الصحة الفلسطينية من

اجل تشغيل المركز في حال تجهيزة وتسليمة للوزارة .
من؟

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة
لتوفيرها؟

العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ غير منظور
نعم

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم

ال

أدرج الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

دائرة الهندسة والمشاريع

مقاول (عطاء)

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

صندوق تطوير وإقراض البلديات

التطويرية 
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة جزئيا

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



دراسات/مخططات

جزئيا
جزئيا

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة



متوفرة 

بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

 .1توفير خدمات صحية

بمستويات عالية وبكلفة

تدابير التخفيف:

سلبية:

ال تدابير مطلوبة

ال يوجد

اقل .

 .2توفير الجهد والمال

والوقت للوصول للخدمة .

 .3رفع قدرة التعامل مع
الطوارئ .

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

غير مطلوب

 .1قلة فرص الحصول على تمويل كافي
إلنهاء األعمال

 .2عدم قدرة وزارة الصحة بتنفيذ ما تم

التنسيق مع الجهات المختصة من أجل تنفيذ المشروع.

التواصل الدائم مع وزارة الصحة لاللتزام بالتشغيل وتنفيذ االتفاق .

االتفاق عليه .

عدم إيجاد تمويل للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج /تشطيب وتأثيث وتشغيل مركز طوارئ الياسرية المشتركة

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج صيانة العيادات

القائمة في مناطق التجمع الثالثة

البرنامج :تنطوير الخدمات الصحية

الرقمHE02 :

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

تعتبر قضية الصحة القضية البارزة في تجمع ا لياسرية بسبب عدد السكان الكبير وقلة عدد ايام الخدمة التي تقدم

مناطق الياسرية الثالثة

في العيادات الحكومية المتواجدة  ,هذا وفي االصل تعاني معظم العيادات من عدم توفر جميع الخدمات الطبية

التاريخ المتوقع للبدء

الالزمة وعدم توافر مراكز األشعة والمختبرات الحديثة ,وعدم قدرة العيادات سواء كانت خاصة ام عامة على

بالتنفيذ

التعامل مع الحاالت الطارئة التي يمكن ان تحصل ولهذا تم إنشاء مركز طوارئ الياسرية ( 3طوابق عظم ) ولكنه

2018

متوقف منذ ما يزيد عن سنة ونصف ويحتاج إلى إكماله وتشطيبه وتشغيله كي يعمل على تقديم الخدمة لسكان

مدة التنفيذ

الياسرية المشتركة .

 9اشهر

كل هذا في مجمله ساهم في إبراز الحاجة الملحة إلى االهتمام بهذا القطاع والعمل على تطوير الخدمات فيه .

أهداف مكون

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب،

البرنامج/المشروع

فئات مهمشة ... ،الخ)

.1توفير خدمات صحية

كل فئات المجتمع

افضل لسكان منطقة

األهداف التنموية التي

عدد المستفيدين المتوقع

يعمل على تحقيقها
تطوير الخدمات الطبية

 25000نسمة

ورفع قدرتها على التعامل

مع الطوارئ

الياسرية المشتركة .

.2توفير خدمات طبية عامة

باسعار رمزية تناسب

متوسط دخل المواطنين .

 .3رفع القدرة على التعامل
مع حاالت الطوارئ .

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ) حسب

مراحله

إجراء أعمال الصيانة حسب احتياجات العيادات

75000

المجموع (باألرقام)

 75000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

األرض متوفرة

ليس ذو بعد مكاني

األرض غير متوفرة

المشروع

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

متطلبا سابقا لمكون

حسب سنوات الخطة

األولى

مكاني)*

المشاريع التي تمثل



الثانية
0

الثالثة

الرابعة

0

0

البرنامج/المشروع
عيادات قائمة /بحاجة الى

صيانة

كيف؟ بالتنسيق مع وزارة الصحة ومساهمة الهيئة المحلية .

من؟
ال عائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ غير منظور

نعم

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج

الخارطة

ال

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)


جهات أخرى (حدد)
من خالل طواقم الخيئة المحلية

دائرة الهندسة والمشاريع

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه :التطويرية

متوفرة
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
متوفرة جزئيا



وزارة الصحة الفلسطينية



هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

غير متوفرة

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



دراسات/مخططات

غير متوفرة

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة



متوفرة جزئيا

بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :



دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

 .4توفير خدمات صحية

سلبية:

بمستويات عالية وبكلفة اقل .

 .1بعض االزعاج لطواقم العمل

 .5توفير الجهد والمال والوقت

والمراجعين .

للوصول للخدمة .

تدابير التخفيف:

العمل في ساعات خارج الدوام الرسمي .

العمل خارج أيام مراجعة األطفال والنساء

الحوامل .

تنظيم وقت العمل وتنفيذ الجزء االكبر
وبكافة الطاقة توفيرا للوقت .

 .6رفع قدرة التعامل مع الطوارئ
.

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات
 .3قلة فرص الحصول على تمويل كافي إلنهاء
األعمال

إجراءات التغلب عليها
التنسيق مع الجهات المختصة من أجل تنفيذ المشروع.

التواصل الدائم مع وزارة الصحة لتوفير المخصص المالي .

 .4عدم قدرة وزارة الصحة على توفير بند مالي
للخدمة .

عدم إيجاد تمويل للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج /صيانة العيادات الصحية القائمة

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع :رفع عدد

الحاويات

البرنامج :تعزيز إدارة النفايات الصلبة

الرقمSW01:

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

تغطي خدمة جمع النفايات  % 80من البلدة  ,وان عدد أيام تقديم الخدمة في البلدة بواقع  6أيام في الشوارع

مناطق الياسرية

الرئيسية تقدم الخدمة للمواطنين من خالل ضاغطات يمتلكها مجلس النفايات الصلبة وفق خطة عمل متفق عليها

ويتم الدفع لمجلس وفق األوزان الت ي يتم نقلها  .والذي يكلف البلدية مبالغ كبيرة كون تكلفة نقل الطن الواحد

 115شيكل,علما انه يتم نقل ما يقرب من  23طن يوميا مما يعني إن الكلفة اليومية لجمع النفايات هو ()2650
شيكل تقريبا وبالرغم من ذالك تتكدس النفايات بشكل كبير أحيانا في الشوارع مما يتسبب بانتشار المكارة الصحية

ويجعل المنطقة عرضة لكثير من األمراض السارية .

المشتركة

التاريخ المتوقع للبدء

بالتنفيذ

مدة التنفيذ
 6شهور

البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب،

فئات مهمشة ... ،الخ)

عدد المستفيدين المتوقع

األهداف التنموية التي

أهداف مكون

 /1تسهيل عملية جمع

يخدم جميع فئات المجتمع

سكان منطقة الياسرية المشتركة 25000

تطوير قطاع جمع

النفايات واختصار الوقت

يعمل على تحقيقها

نسمة

النفايات الصلبة

على عمال النظافة .

 /2تحسين المنظر الجمالي
العام للبلدة وبخاصة

الخطوط الرئيسية وأماكن

تواجد المحال التجارية .

 /3الحد من التلوث البيئي
والبصري .

المشاريع التي تمثل

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

متطلبا سابقا لمكون

البرنامج/المشروع
التكلفة التقديرية ()$

عناصر مكون البرنامج/المشروع

حسب سنوات الخطة

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ) حسب

مراحله

األولى

توريد حاويات حديد كبيرة سعة  4000لتر

50000

0

توريد حاويات حديد سعة  1100لتر

25000

0

المجموع (باألرقام)

75000

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

مكاني)*

الرابعة

الثانية

الثالثة
0

0

0

0

ال يوجد
دوالر

/

األرض متوفرة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

من خالل الهيئة المحلية

األرض غير متوفرة

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟0
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج

نعم

الخارطة

ال

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية  /قسم الصحة

مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه :التشغيلية

مجلس الخدمات المشترك الدراة النفايات الصلبة  +صندوق االقراض

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
متوفرة جزئيا

متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

غير متوفرة

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



دراسات/مخططات

جزئيا
جزئيا

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة

متوفرة
متوفرة



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :



دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

غير متوفرة

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

تدابير التخفيف:

 /1تحسين المنظر الجمالي للبلدة .

قيام بعض المواطنين باشعال النيران في الحاويات

جدولة ايام الجمع للنفايات بحيث ال تتراكم

 /2توفير الجهد والوقت على كل من

التي تتراكم بها النفايات

النفايات في الحاويات  ,ومحاولة فصل

عمال النظافة وسيارة النفايات .

محددة من النفايات .

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

 / 1رفض بعض المواطنين وضع الحاويات امام

 /1وضع الحاويات في األماكن العامة

 /2ضيق بعض الطرق وعدم قدرتها على استيعاب

 /2وضع الحاويات في مناطق التجمع

منازلهم أو محالتهم .

وضع حاويات فيها .

النفايات بوضع حاويات مخصصة النواع

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع :

إعادة تأهيل طرق داخلية بطول 10

البرنامج :تطوير وتعزيز البنية التحتية للطرق

الرقمRO01 :

والمواصالت

كم.

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

الطرق هي من اهم المشاريع التي تصب في تنمية المنطقة و تمكن الناس من الحركة بسهولة و يسر و حيث يوجد

مناطق الياسرية

نحتاج إلى فت ح و شق طرق مقترحة على الهيكلي.تضع البلدية ضمن رؤيتها االستراتيجية الحالية شبكة الطرق

التاريخ المتوقع للبدء

عندنا شبكة طرق مفتوحة جزء منها معبد جيد و اخر معبد يحتاج إلى صيانه و األخر يحتاج إلى تعبيد و تأهيل وكما الثالثة
الداخلية في اولوياتها بحسب ما يتطلب وضع البنية التحتية لشبكة الطرق من صيانة أو إعادة تأهيل وكذلك إنشاء

الدواوير وترسيم الشوارع.وذلك تسهيال لحركة السكان والتخفيف من االزمات واالختناقات المرورية وصوال إلى بلد
ذات شوارع نظيفة ببنية تحتية جيدة تلبي الغرض المطلوب منها.

بالتنفيذ
2018
مدة التنفيذ
4سنوات

أهداف مكون

الفئة/ات المستهدفة

البرنامج/المشروع

(مرأة ،شباب ،فئات

 .1تسهيل حركة السكان.

كل فئات المجتمع

.2تخفيف الحوادث

األهداف التنموية التي يعمل

عدد المستفيدين المتوقع

على تحقيقها

مهمشة ... ،الخ)

25000نسمة
تطوير وتعزيز البنية التحتية

واالختناقات المرورية.

للطرق والمواصالت لتتحمل

 .3اظهار البلدة بصورة

عبء المستقبل.

أجمل.

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

المشاريع التي تمثل متطلبا

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع... ،

سابقا لمكون

حسب سنوات الخطة

الخ) حسب مراحله

األولى

أعمال استشارية

2000

0

أعمال تسوية الموقع

47000

0

0

أعمال البيسكورس

70000

0

0

0

أعمال االسفلت

106000

0

0

0

0

0

0

أعمال األكتاف

0

الثانية

الثالثة

الرابعة

0

0
0

مشروع شق الطرق المقترحة

المجموع (باألرقام)

225000

متطلبات األراضي (في حال انمكون

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*

البرنامج/المشروع

دوالر

على المخطط الهيكلي .

األرض متوفرة

كيف؟ يتم تفقد وضع الشوارع قبل وبعد فصل الشتاء واجراء الصيانة الالزمة.

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة

لتوفيرها؟

من؟ الطاقم الهندسي /دائرة الهندسة والمشاريع
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟0
نعم

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان

نعم أدرج الخارطة

ال

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

دائرة الهندسة والمشاريع

مقاول (عطاء )

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

صندوق اقراض وتطوير البلديات.

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة

متوفرة جزئيا

غير

نعم

ال

متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
الموارد البشرية

جزئيا

غير متوفرة

دراسات/مخططات

جزئيا

متوفرة

متوفرة

متوفرة

غير متوفرة

بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

دعم جماهيري

متوفرة

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

 .1تسهيل حركة السكان .

.2تخفيف الحوادث واالختناقات

المرورية.

 .3اظهار البلدة بصورة أجمل.

تدابير التخفيف:

 .1تعطيل حركة السير والمرور أثناء فترة تنفيذ

.1ايجاد طرق بديلة لحين اتمام

 .2اثارة الغبار واالتربة .

 .2رش المياه باستمرار.

المشروع.

 .3الضجيج.

المشروع.

 .3تنظيم اوقات العمل بما يتناسب مع

السكان.

المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

عدم القدرة على فتح بعض الشوارع حسب

عمل مخطط تفصيلي بما يتناسب مع الوضع الحالي للمنطقة.

المخطط الهيكلي بسبب التعديات على

الشوارع.

عدم ايجاد تمويل للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع :

صيانة طرق قائمة بطول 40

البرنامج :تطوير وتعزيز البنية التحتية للطرق

الرقمRO04 :

والمواصالت

كم.
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

الطرق هي من اهم المشاريع التي تصب في تنمية المنطقة و تمكن الناس من الحركة بسهولة و يسر و حيث يوجد

مناطق الياسرية

عندنا شبكة طرق مفتوحة جزء منها معبد جيد و اخر معبد يحتاج إلى صيانه و األخر يحتاج إلى تعبيد و تأهيل وكما

الثالثة

نحتاج إلى فتح و شق طرق مقترحة على الهيكلي.تضع البلدية ضمن رؤيتها االستراتيجية الحالية شبكة الطرق الداخلية التاريخ المتوقع
في اولوياتها بحسب ما يتطلب وضع البنية التحتية لشبكة الطرق من صيانة أو إعادة تأهيل وكذلك إنشاء الدواوير

وترسيم الشوارع.وذلك تسهيال لحركة السكان والتخفيف من االزمات واالختناقات المرورية وصوال إلى بلد ذات شوارع

نظيفة ببنية تحتية جيدة تلبي الغرض المطلوب منها.

للبدء بالتنفيذ

2018
مدة التنفيذ
4سنوات

أهداف مكون

الفئة/ات المستهدفة

البرنامج/المشروع

(مرأة ،شباب ،فئات

 .1تحسين وضع شبكة

كل فئات المجتمع

الطرق الداخلية.

األهداف التنموية التي يعمل

عدد المستفيدين المتوقع

على تحقيقها

مهمشة ... ،الخ)

25000نسمة
تطوير وتعزيز البنية

.2تخفيف الحوادث

واالختناقات المرورية.

التحتية للطرق والمواصالت

 .3اظهار البلدة بصورة

لتتحمل عبء المستقبل.

أجمل.

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

المشاريع التي تمثل متطلبا

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع... ،

سابقا لمكون

حسب سنوات الخطة

الخ) حسب مراحله

األولى

أعمال قشط االسفلت القائم

20000

0

أعمال طبقة االسفلت

180000

0

0

أعمال االكتاف

132000

0

0

0

أعمال الجدران االستنادية

68000

0

0

0

المجموع (باألرقام)
متطلبات األراضي (في حال انمكون

البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*

الثانية

الثالثة

الرابعة

0

0
0

البرنامج/المشروع

مشروع إعادة تأهيل طرق

 400000دوالر
عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

داخلية.

األرض متوفرة

كيف؟ يتم تفقد وضع الشوارع قبل وبعد فصل الشتاء واجراء الصيانة الالزمة.

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة

لتوفيرها؟

من؟ الطاقم الهندسي /دائرة الهندسة والمشاريع
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ 0
نعم

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان

نعم أدرج الخارطة

ال

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

دائرة الهندسة والمشاريع

مقاول (عطاء )

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

وزارة المالية.

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة

غير

متوفرة جزئيا

ال

نعم

متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



دراسات/مخططات

متوفرة جزئيا
متوفرة جزئيا

متوفرة



غير متوفرة
متوفرة

بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :



غير متوفرة

دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

تدابير التخفيف:

 .1تحسين وضع شبكة الطرق

.1تعطيل حركة السير والمرور أثناء .2فترة تنفيذ

.1ايجاد طرق بديلة لحين اتمام المشروع.

.2تخفيف الحوادث واالختناقات

.3اثارة الغبار واالتربة .

 .3تنظيم اوقات العمل بما يتناسب مع

الداخلية.

المرورية.

 .3اظهار البلدة بصورة أجمل.

المشروع.

.4الضجيج.

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

عدم ايجاد تمويل كافي للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

 .2رش المياه باستمرار.
السكان.

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع  :أعمال

ترسيم الشوارع وتركيب اشارات 40

البرنامج :تطوير وتعزيز البنية التحتية للطرق

الرقم RO08 :

والمواصالت.

كم.

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

الطرق هي من اهم المشاريع التي تصب في تنمية المنطقة و تمكن الناس من الحركة بسهولة و يسر و حيث يوجد

مناطق الياسرية

وكما نحتاج إلى فتح و شق طرق مقترحة على الهيكلي تضع البلدية ضمن رؤيتها االستراتيجية الحالية شبكة

التاريخ المتوقع للبدء

عندنا شبكة طرق مفتوحة جزء منها معبد جيد و اخر معبد يحتاج إلى صيانه و األخر يحتاج إلى تعبيد و تأهيل

الطرق الداخلية في اولوياتها بحسب ما يتطلب وضع البنية التحتية لشبكة الطرق من صيانة أو إعادة تأهيل وكذلك

إنشاء الدواوير وترسيم الشوارع وذلك تسهيال لحركة السكان والتخفيف من االزمات واالختناقات المرورية وصوال
إلى بلد ذات شوارع نظيفة ببنية تحتية جيدة تلبي الغرض المطلوب منها.

الثالثة

بالتنفيذ
2018
مدة التنفيذ
4سنوات

أهداف مكون

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

البرنامج/المشروع

شباب ،فئات مهمشة ... ،الخ)

.1تنظيم حركة سير .

كل فئات المجتمع

عدد المستفيدين المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل على

25000نسمة

تطوير وتعزيز البنية التحتية

تحقيقها

للطرق والمواصالت لتتحمل

عبء المستقبل.

 .2اظهار الشوارع بصورة

أجمل.

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

المشاريع التي تمثل متطلبا

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ) حسب

سابقا لمكون البرنامج/المشروع

حسب سنوات الخطة

مراحله

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

أعمال دهان الشوارع

2000

0

0

0

أعمال تركيب االشارات.

3000

0

0

0

المجموع (باألرقام)
مكاني)*

ليس ذو بعد مكاني

داخلية.

 5000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد
األرض متوفرة

مشروع اعادة تأهيل طرق

األرض غير متوفرة

المشروع

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ تتم صيانتها بشكل دوري وتفقدها خصوصا قبل وبعد فصل الشتاء.
من؟ الطاقم الهندسي و الفني /دائرة الهندسة والمشاريع
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ 0

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج

الخارطة

نعم

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

ال

مقاول (عطاء )

دائرة الهندسة والمشاريع
جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

صندوق اقراض وتطوير البلديات.

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
متوفرة جزئيا

غير متوفرة

متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



دراسات/مخططات

جزئيا
جزئيا

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة
متوفرة



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :



دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

تدابير التخفيف:

.1تنظيم حركة سير المشاة في

 .1اغالق بعض الطرق اثناء تنفيذ المشروع.

 .1ايجاد طرق بديلة وتنظيم حركة المرور.

.2تخفيف عدد حوادث السير.

 .3الضجيج.

 .3تنظيم اوقات العمل بما يتناسب مع

الشوارع.

.2اثارة الغبار واالتربة أثناء العمل.

 .3اظهار الشوارع بصورة أجمل.

السكان.

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

عدم ايجاد تمويل كافي للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

 .2رش المياه باستمرار.

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع :

إنشاء دواوير عدد 5في المواقع

البرنامج :تطوير وتعزيز البنية التحتية للطرق

الرقم RO06 :

والمواصالت.

الثالثة.

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
الطرق هي من اهم المشاريع التي تصب في تنمية المنطقة و تمكن الناس من الحركة بسهولة و يسر و حيث يوجد



عندنا شبكة طرق مفتوحة جزء منها معبد جيد و اخر معبد يحتاج إلى صيانه و األخر يحتاج إلى تعبيد و تأهيل وكما

نحتاج إلى فتح و شق طرق مقترحة على الهيكلي.تضع البلدية ضمن رؤيتها االستراتيجية الحالية شبكة الطرق

الداخلية في اولوياتها بحسب ما يتطلب وضع البنية التحتية لشبكة الطرق من صيانة أو إعادة تأهيل وكذلك إنشاء

الدواوير وترسيم الشوارع.وذلك تسهيال لحركة السكان والتخفيف من االزمات واالختناقات المرورية وصوال إلى بلد

ذات شوارع نظيفة ببنية تحتية جيدة تلبي الغرض المطلوب منها.

الثالثة

التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ


أهداف مكون

البرنامج/المشروع

شباب ،فئات مهمشة ... ،الخ)

.1حل مشاكل الحركة

كل فئات المجتمع

2018

مدة التنفيذ


الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

مناطق الياسرية

4سنوات

عدد المستفيدين المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل

25000نسمة

تطوير وتعزيز البنية التحتية

على تحقيقها

للطرق والمواصالت لتتحمل

خصوصاً على المداخل

عبء المستقبل.

وتخفيف االزمات.

 .2اظهار المنطقة بصورة

أجمل.

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

المشاريع التي تمثل متطلبا

عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ)

البرنامج/المشروع

حسب سنوات الخطة

حسب مراحله

األولى

أعمال الحجر

15000

0

أعمال البالط

10000

0

المجموع (باألرقام)

سابقا لمكون

الثانية

الثالثة

الرابعة

0

0

0

0

مشروع اعادة تأهيل طرق
داخلية.

 25000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

مكاني)*
األرض متوفرة

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة

كيف؟ تتم صيانتها بشكل دوري
من؟ الطاقم الهندسي و الفني /دائرة الهندسة والمشاريع

لتوفيرها؟
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ 0
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج

نعم

ال

الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

دائرة الهندسة والمشاريع

مقاول (عطاء )

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

وزارة االشغال العامة

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
متوفرة جزئيا

غير متوفرة

متوفرة

نعم

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



دراسات/مخططات

جزئيا
جزئيا

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة
متوفرة



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :



دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

تدابير التخفيف:

.1حل مشاكل الحركة خصوصاً على

 . 1اغالق بعض المداخل والطرق اثناء تنفيذ المشروع.

 .1ايجاد طرق بديلة وتنظيم حركة

 .2اظهار المنطقة بصورة أجمل.

 .3الضجيج.

 .2رش المياه باستمرار.

المداخل وتخفيف االزمات.

.2اثارة الغبار واالتربة أثناء العمل.

المرور.

 .3تنظيم اوقات العمل بما يتناسب مع
السكان.

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

عدم ايجاد تمويل كافي للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع  :إنشاء

عبارات لمجاري المياه عدد .10

البرنامج :تطوير وتعزيز البنية التحتية للطرق

الرقمRO05 :

والمواصالت

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
الطرق هي من اهم المشاريع التي تصب في تنمية المنطقة و تمكن الناس من الحركة بسهولة و يسر و حيث يوجد



عندنا شبكة طرق مفتوحة جزء منها معبد جيد و اخر معبد يحتاج إلى صيانه و األخر يحتاج إلى تعبيد و تأهيل

وكما نحتاج إلى فتح و شق طرق مقترحة على الهيكلي.تضع البلدية ضمن رؤيتها االستراتيجية الحالية شبكة

الطرق الداخلية في اولوياتها بحسب ما يتطلب وضع البنية التحتية لشبكة الطرق من صيانة أو إعادة تأهيل وكذلك

إنشاء الدواوير وترسيم الشوارع.وذلك تسهيال لحركة السكان والتخفيف من االزمات واالختناقات المرورية وصوال
إلى بلد ذات شوارع نظيفة ببنية تحتية جيدة تلبي الغرض المطلوب منها.

الثالثة

التاريخ المتوقع للبدء

بالتنفيذ


أهداف مكون

شباب ،فئات مهمشة ... ،الخ)

البرنامج/المشروع

كل فئات المجتمع

حماية الشوارع واالرصفة

من مياه األمطار والسيول.

2018

مدة التنفيذ


الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

مناطق الياسرية

4سنوات

عدد المستفيدين المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل

25000نسمة

تطوير وتعزيز البنية التحتية

على تحقيقها

للطرق والمواصالت لتتحمل

عبء المستقبل.
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ)

حسب مراحله

سابقا لمكون البرنامج/المشروع

حسب سنوات الخطة

األولى

أعمال إنشاء عبارة عدد 2

المشاريع التي تمثل متطلبا

50000

الثانية

الثالثة

الرابعة

0

0

0

مشروع شق الطرق المقترحة

ومشروع اعادة تأهيل طرق

داخلية.
 50000دوالر

المجموع (باألرقام)
متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي بعد

مكاني)*

األرض متوفرة

األرض غير متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ يتم تفقد العبارات وتنظيفها باستمرار خصوصا بعد فصل الشتاء.

المشروع ليس ذو بعد مكاني
في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

من؟ الطاقم الفني /دائرة الهندسة والمشاريع
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ 0

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج

الخارطة

نعم

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

ال

مقاول (عطاء )

دائرة الهندسة والمشاريع
جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

وزارة االشغال العامة

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
متوفرة جزئيا

غير متوفرة

متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



دراسات/مخططات

جزئيا
جزئيا

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة
متوفرة



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :



دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

حماية الشوارع واالرصفة من مياه

األمطار والسيول.

سلبية:

.1اثارة الغبار واالتربة أثناء العمل.
 .2الضجيج.

 .1رش المياه باستمرار.

 .2تنظيم اوقات العمل بما يتناسب مع

السكان.

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

عدم ايجاد تمويل كافي للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

تدابير التخفيف:

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع :

صيانة وانشاء ارصفة بطول  78كم

البرنامج :تطوير وتعزيز البنية التحتية للطرق

الرقم RO07 :

والمواصالت.

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

الطرق هي من اهم المشاريع التي تصب في تنمية المنطقة و تمكن الناس من الحركة بسهولة و يسر و حيث يوجد

مناطق الياسرية

نحتاج إلى فتح و شق طرق مقترحة على الهيكلي.تضع البلدية ضمن رؤيتها االستراتيجية الحالية شبكة الطرق

التاريخ المتوقع للبدء

عندنا شبكة طرق مفتوحة جزء منها معبد جيد و اخر معبد يحتاج إلى صيانه و األخر يحتاج إلى تعبيد و تأهيل وكما الثالثة

الداخلية في اولوياتها بحسب ما يتطلب وضع البنية التحتية لشبكة الطرق من صيانة أو إعادة تأهيل وكذلك إنشاء
الدواوير وترسيم الشوارع.وذلك تسهيال لحركة السكان والتخفيف من االزمات واالختناقات المرورية وصوال إلى بلد

ذات شوارع نظيفة ببنية تحتية جيدة تلبي الغرض المطلوب منها.

بالتنفيذ

2018
مدة التنفيذ
4سنوات

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

أهداف مكون

البرنامج/المشروع

شباب ،فئات مهمشة ... ،الخ)

.1تنظيم حركة سير المشاة

كل فئات المجتمع

في الشوارع

عدد المستفيدين المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل

25000نسمة

تطوير وتعزيز البنية التحتية

على تحقيقها

للطرق والمواصالت لتتحمل

عبء المستقبل.

.2تخفيف عدد الحوادث.

 .3اظهار الشوارع بصورة

أجمل.

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

المشاريع التي تمثل متطلبا

عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ)

حسب مراحله
أعمال البالط

100000

0

أعمال أعمال الجبه

100000

0

الثانية

الثالثة

الرابعة

0

0

0

0

بعد مكاني)*

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة

لتوفيرها؟

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج

جهة التنفيذ المقترحة

داخلية.

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ تتم صيانتها بشكل دوري وتفقدها خصوصا قبل وبعد فصل الشتاء.
من؟ الطاقم الهندسي و الفني /دائرة الهندسة والمشاريع
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ 0

الخارطة

مشروع اعادة تأهيل طرق

 200000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي
األرض متوفرة

البرنامج/المشروع

حسب سنوات الخطة
األولى

المجموع (باألرقام)

سابقا لمكون

نعم

ال

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

دائرة الهندسة والمشاريع

مقاول (عطاء )

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

صندوق اقراض وتطوير البلديات.

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
متوفرة جزئيا

غير متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



دراسات/مخططات

جزئيا
جزئيا

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة

متوفرة
متوفرة



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :



دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

غير متوفرة

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

تدابير التخفيف:

.1تنظيم حركة سير المشاة في

 .1اغالق بعض الطرق اثناء تنفيذ المشروع.

 .1ايجاد طرق بديلة وتنظيم حركة

الشوارع.

.2اثارة الغبار واالتربة أثناء العمل.

المرور.

.2تخفيف عدد حوادث السير.

 .2اظهار الشوارع بصورة أجمل.

 .3الضجيج.

 .3تنظيم اوقات العمل بما يتناسب مع

السكان.

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

عدم ايجاد تمويل كافي للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

 .2رش المياه باستمرار.

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع :

استبدال مدرسة دير سامت االساسية.

البرنامج :تطوير البنية التحتية للمدارس.

الرقم ED03 :

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

المدارس البيت الثاني ألبنائنا فأهميتها تقتضي االعتناء بها و تطويرها لزوم الرقي بالعملية التعليمية بشكل عام حيث

دير سامت

يوجد في المنطقة  18مدرسة  3منها في الكوم و  7في دير سامت و  8في بيت عوا معظمها يحتاج إلى صيانة و

التاريخ المتوقع للبدء

ضمن خطتها ورؤيتها االستراتيجية .

2018

اضافة غرف و بعضها يحتاج إلى استبدال و المنطقة بحاجه إلى مدارس جديدة ،تضع البلدية احتياجات المدارس

بالتنفيذ

مدة التنفيذ
سنتان
أهداف مكون

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

البرنامج/المشروع

شباب ،فئات مهمشة ... ،الخ)

 .1تخفيف االزدحام القائم

طالب المدراس

في المدراس.

األهداف التنموية التي يعمل

عدد المستفيدين المتوقع

على تحقيقها
تعزيز وتطوير قدرة تحمل

 9000نسمة

البنية التحتية للمدارس للتنمية

المستقبلية.

 .2تطوير العملية التعليمية
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

المشاريع التي تمثل متطلبا

عناصر مكون البرنامج/المشروع

سابقا لمكون

التكلفة التقديرية ()$

(بما ف ي ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ)

البرنامج/المشروع

حسب سنوات الخطة

حسب مراحله

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

أعمال استشارية

5000

0

0

0

أعمال هدم المدرسة القديمة

18000

0

0

0

أعمال العظم

377000

0

0

0

المجموع (باألرقام)

 400000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي

بعد مكاني)*

األرض متوفرة

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة

لتوفيرها؟

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ تتم صيانتها بشكل دوري وتفقدها واصالح المشاكل الموجودة
من؟ وزارة التربية والتعليم والبلدية
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ 0

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج

الخارطة

جهة التنفيذ المقترحة

-

نعم

ال

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

دائرة الهندسة والمشاريع

مقاول (عطاء )

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

مؤسسات اهلية ودولية

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
متوفرة جزئيا

غير متوفرة

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة

ال

نعم

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
الموارد البشرية

غير متوفرة

دراسات/مخططات

متوفرة
متوفرة

متوفرة جزئيا
متوفرة جزئيا

بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

غير متوفرة
اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

تدابير التخفيف:

 .1تخفيف االزدحام القائم في

.1اثارة الغبار واالتربة أثناء العمل.

 .1رش المياه باستمرار.

المدراس.

 .2الضجيج.

 .2تنظيم اوقات العمل بما يتناسب مع

 .2تطوير العملية التعليمية .

.3مخلفات عملية الهدم .

السكان.

.3التخلص السليم والصحيح من مخلفات
الهدم بعيدا عن موقع العمل واراضي

المواطنين
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

عدم ايجاد تمويل كافي للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع :

اضافة غرف صفية في معظم

البرنامج :تطوير البنية التحتية للمدارس.

الرقم ED06 :

المدارس القائمة في المناطق الثالثة.

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

المدارس البيت الثاني ألبنائنا فأهميتها تقتضي االعتناء بها و تطويرها لزوم الرقي بالعملية التعليمية بشكل عام حيث

مناطق الياسرية

اضافة غرف و بعضها يحتاج إلى استبدال و المنطقة بحاجه إلى مدارس جديدة ،تضع البلدية احتياجات المدارس

التاريخ المتوقع للبدء

يوجد في المنطقة  18مدرسة  3منها في الكوم و  7في دير سامت و  8في بيت عوا معظمها يحتاج إلى صيانة و
ضمن خطتها ورؤيتها االستراتيجية .

الثالثة

بالتنفيذ
2018
مدة التنفيذ
سنتان

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

أهداف مكون

البرنامج/المشروع

شباب ،فئات مهمشة ... ،الخ)

 .1تخفيف االزدحام القائم

طالب المدراس

األهداف التنموية التي يعمل

عدد المستفيدين المتوقع

على تحقيقها

25000نسمة

في المدراس.

تعزيز وتطوير قدرة تحمل

 .2تطوير العملية

البنية التحتية للمدارس للتنمية

التعليمية

المستقبلية.

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

المشاريع التي تمثل متطلبا

عناصر مكون البرنامج/المشروع

سابقا لمكون

التكلفة التقديرية ()$

(ب ما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ)

البرنامج/المشروع

حسب سنوات الخطة

حسب مراحله

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

أعمال استشارية

2000

0

0

0

أعمال العظم

50000

0

0

0

أعمال التشطيب

48000

0

0

0

المجموع (باألرقام)

 100000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي

بعد مكاني)*

األرض متوفرة

-

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة

لتوفيرها؟

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ تتم صيانتها بشكل دوري وتفقدها واصالح المشاكل الموجودة
من؟ وزارة التربية والتعليم والبلدية
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ 0

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم

نعم

ال

أدرج الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

دائرة الهندسة والمشاريع

مقاول (عطاء )

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

مؤسسات دولية وأهلية

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة جزئيا

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



دراسات/مخططات

جزئيا
جزئيا

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة
متوفرة



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :



دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

تدابير التخفيف:

 .1تخفيف االزدحام القائم في

.1اثارة الغبار واالتربة أثناء العمل.

 .1رش المياه باستمرار.

 .2تطوير العملية التعليمية .

. 3تعطيل العملية التعليمية في المدارس التي يتم العمل

السكان.

المدراس.

 .2الضجيج.
فيها .

 .2تنظيم اوقات العمل بما يتناسب مع
.3تتظيم وقت العمل بما يخفف تعطيل
العملية التعليمية قدر االمكان.

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

عدم ايجاد تمويل كافي للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع :
انشاء وتشطيب خزان مياه سعة

البرنامج :تطوير البنية التحتية للمدارس.

الرقم ED10 :

80كوب في مدرسة دالل المغربي
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

المدارس البيت الثاني ألبنائنا فأهميتها تقتضي االعتناء بها و تطويرها لزوم الرقي بالعملية التعليمية بشكل عام حيث

بيت عوا

يوجد في المنطقة  18مدرسة  3منها في الكوم و  7في دير سامت و  8في بيت عوا معظمها يحتاج إلى صيانة و

التاريخ المتوقع للبدء

ضمن خطتها ورؤيتها االستراتيجية .

2018

اضافة غرف و بعضها يحتاج إلى استبدال و المنطقة بحاجه إلى مدارس جديدة ،تضع البلدية احتياجات المدارس

بالتنفيذ

مدة التنفيذ
سنة واحدة
الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

أهداف مكون

البرنامج/المشروع

شباب ،فئات مهمشة ... ،الخ)

 .1تزويد المدرسة

طالب المدراس

المستهدفة بالمياه.

عدد المستفيدين المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل

13000نسمة

تعزيز وتطوير قدرة تحمل

على تحقيقها

البنية التحتية للمدارس للتنمية

المستقبلية.

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

المشاريع التي تمثل متطلبا

عناصر مكون البرنامج/المشروع

سابقا لمكون

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ)

البرنامج/المشروع

حسب سنوات الخطة

حسب مراحله

األولى

أعمال استشارية

2000

0

أعمال الباطون

14000

0

0

أعمال العزل

3000

0

0

0

أعمال الحديد

1000

0

0

0

المجموع (باألرقام)

0

0
0

20000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي

بعد مكاني)*

األرض متوفرة

الثانية

الثالثة

الرابعة

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة

لتوفيرها؟

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ يتم تفقد وتنظيف الخزان بشكل دوري
من؟ وزارة التربية والتعليم والبلدية
العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ 0

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم

أدرج الخارطة

جهة التنفيذ المقترحة

نعم

ال

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

دائرة الهندسة والمشاريع

مقاول (عطاء )

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

مؤسسات اهلية ودولية

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة جزئيا

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



دراسات/مخططات

جزئيا
جزئيا

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة

متوفرة
متوفرة



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :



دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

غير متوفرة

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

.1اثارة الغبار واالتربة أثناء العمل.

 .1رش المياه باستمرار.

 .1تزويد المدرسة المستهدفة بالمياه.

 .2الضجيج.

 .2تنظيم اوقات العمل بما يتناسب مع

.3تعطيل العملية التعليمية في المدرسة

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

عدم ايجاد تمويل كافي للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

تدابير التخفيف:

السكان.

.3تنظيم اوقات العمل قدر االمكان.

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع . :

تجهيز غرف مصادر لكافة المدارس

البرنامج :تطوير البنية التحتية للمدارس.

الرقم ED07 :

القائمة في المناطق الثالثة و التي

بحاجه لها
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

المدارس البيت الثاني ألبنائنا فأهميتها تقتضي االعتناء بها و تطويرها لزوم الرقي بالعملية التعليمية بشكل عام حيث

بيت عوا

يوجد في المنطقة  18مدرسة  3منها في الكوم و  7في دير سامت و  8في بيت عوا معظمها يحتاج إلى صيانة و
إضافة غرف و بعضها يحتاج إلى استبدال و المنطقة بحاجه إلى مدارس جديدة ،تضع البلدية احتياجات المدارس

ضمن خطتها ورؤيتها اإلستراتيجية /.إضافة إلى تزويد المدارس بجميع الوسائل التعليمية واالمكانيات اللوجستية

التي تجعل من العملية التعليمية مفيدة وممتعة في نفس الوقت ،مما يؤدي إلى مزيدا من االقبال على التحصيل العلمي
الذي يحقق الرقي في المجتمع في منطقة الياسرية .

أهداف مكون

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

البرنامج/المشروع

شباب ،فئات مهمشة... ،

االرتقاء بالعملية التعليمية

طالب المدراس

رفع مستوى التحصيل

عدد المستفيدين المتوقع

13000نسمة

االرتقاء بالعملية التعليمية

رفع مستوى التحصيل العلمي

المشاريع التي تمثل متطلبا

عناصر مكون البرنامج/المشروع

سابقا لمكون

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ)

البرنامج/المشروع

حسب سنوات الخطة

حسب مراحله

األولى

اعمال الدهان وتجهيز االرضية بالفرش والسجاد من

15000

تركيب الديكور الخشبي الجانبي بما يتوافق مع البيئة

20000

الثانية

الثالثة

0

0

0

0

الرابعة
0
0

النشاطات عليها .
تغيير الشبابيك واألبواب بما يتوافق

15000

0

0

0

تجهيز الغرفة بالمعدات االلكترونية الالزمة (كمبيوتر

40000

0

0

0

الغرفة ).
المجموع (باألرقام)

مدة التنفيذ

على تحقيقها

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

،LCD،تركيب سماعات ،شاشة عرض ،وكل ما يلزم

2018

األهداف التنموية التي يعمل

العلمي

الداخلية للغرفة /مع تجهيز طالولة وسطية لممارسة

للبدء بالتنفيذ

 4سنوات

الخ)

النوع الفاخر /وإحضار جميع الوسائل المطلوبة

التاريخ المتوقع

 90000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

بناء غرف صفية تتالءم مع
الهدف األساسي (غرفة

مصادر )

بعد مكاني)*
األرض متوفرة

كيف؟ يتم تفقد وتنظيف الخزان بشكل دوري

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

من؟ وزارة التربية والتعليم والبلدية

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة

لتوفيرها؟

العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ 0
نعم

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم

أدرج الخارطة

ال

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

دائرة الهندسة والمشاريع

مقاول (عطاء )

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

مؤسسات اهلية ودولية

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة

متوفرة جزئيا

نعم

ال

غير متوفرة

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



دراسات/مخططات

جزئيا

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة

متوفرة



مطلوب(حدد)________________________ :



غير متوفرة

بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:
تمكين الطالب من ممارسة النشاط

العلمي حسب االصول .

إشراك الطالب في نشاطات ترصد

سلبية:

تدابير التخفيف:

.1اثارة الغبار واالتربة أثناء العمل داخل المدرسة

 .1تنفيذ األعمال خارج ساعات الدوام .

 .2الضجيج أثناء األعمال

.3تعطيل العملية التعليمية في المدرسة

قدراتهم اإلبداعية .

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

عدم ايجاد تمويل كافي للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

 .2تنفيذ األعمال أثناء العطل المدرسية .

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع :

صيانة جميع المدارس القائمة في

البرنامج :تطوير البنية التحتية للمدارس.

الرقم ED09 :

المواقع الثالثة

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

المدارس البيت الثاني ألبنائنا فأهميتها تقتضي االعتناء بها و تطويرها لزوم الرقي بالعملية التعليمية بشكل عام حيث

مناطق الياسرية

إضافة غرف و بعضها يحتاج إلى استبدال و المنطقة بحاجه إلى مدارس جديدة ،تضع البلدية احتياجات المدارس ضمن

التاريخ المتوقع

يوجد في المنطقة  18مدرسة  3منها في الكوم و  7في دير سامت و  8في بيت عوا معظمها يحتاج إلى صيانة و
خطتها ورؤيتها اإلستراتيجية /.وان هذه المدارس بحاجة إلى صيانة مستمرة وبشكل دوري لتحقيق عامل األمن

واألمان للطالب ،وللمحافظ ة على ان تكون الخدمات قادرة على تأدية دورها في خدمة الطالب والهيئات التدريسية .

الثالثة

للبدء بالتنفيذ
2018
مدة التنفيذ
 4سنوات

أهداف مكون

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

البرنامج/المشروع

شباب ،فئات مهمشة... ،

1توفير بيئة آمنة للطالب

طالب المدراس

والهيئات التدريسية

األهداف التنموية التي يعمل

عدد المستفيدين المتوقع

على تحقيقها

الخ)

تعزيز وتطوير قدرة تحمل

25000نسمة

البنية التحتية للمدارس
للتنمية المستقبلية.

 .2رفع قدرة وجاهزية
الخدمات في هذه

المدارس خدمة للطالب
والهيئات التعليمبة .

الحفاظ على مستوى
المبناني وجماليتها

واستمراريتها في تقديم

الخدمات .

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

المشاريع التي تمثل متطلبا

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع... ،

الخ) حسب مراحله

صيانة الساحات العامة

150000

0

صيانة المباني (دهانات ،قصارة ،صيانة ابواب وشبابيك

200000

0

مدات ميالن لالسقف واستخدام الزفته ومواد العهزل

200000

الثانية

الثالثة
0

0

0

0

لمنع الدلف
المجموع (باألرقام)

البرنامج/المشروع

حسب سنوات الخطة

األولى

،وادراج ،وبالط ارضيات )

سابقا لمكون

 550000دوالر

0

0

الرابعة

0

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع

ذي بعد مكاني)*

األرض متوفرة

كيف؟ تتم صيانتها بشكل دوري وتفقدها واصالح المشاكل الموجودة

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

من؟ وزارة التربية والتعليم والبلدية

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة

لتوفيرها؟

العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ 0
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم

نعم

ال

أدرج الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

دائرة الهندسة والمشاريع

مقاول (عطاء )

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

مؤسسات دولية وأهلية

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة جزئيا

ال

نعم

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع



الموارد البشرية

متوفرة

متوفرة جزئيا

غير متوفرة

دراسات/مخططات

متوفرة جزئيا



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

متوفرة



غير متوفرة

دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

تدابير التخفيف:

 .1توفير بيئة مناسبة وآمنة

.1اثارة الغبار واالتربة أثناء العمل.

 .1رش المياه باستمرار.

 .2توفير أريحية للهيئات

. 3تعطيل العملية التعليمية في المدارس التي يتم العمل فيها .

العملية التعليمية .

للطالب .

التدريسية في هذه المدارس .

 .2الضجيج.

 .2تنظيم اوقات العمل بما يتناسب مع
.3تتظيم وقت العمل بما يخفف تعطيل
العملية التعليمية قدر اإلمكان.

 .4تنفيذ جزء من األعمال في العطل
المدرسية .

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

البحث عن مصادر تمويل.

عدم ايجاد تمويل كافي للمشروع
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*
البعد المكاني في مكونات البرامج السابقة

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشروع :

تجهيز مختبرات علمية وحاسوب

البرنامج :تطوير البنية التحتية للمدارس.

الرقم ED08 :

لكافة المدارس القائمة في المواقع

الثالثة التي بحاج

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

المدارس البيت الثاني ألبنائنا فأهميتها تقتضي االعتناء بها و تطويرها لزوم الرقي بالعملية التعليمية بشكل عام حيث

مناطق الياسرية

إضافة غرف و بعضها يحتاج إلى استبدال و المنطقة بحاجه إلى مدارس جديدة ،تضع البلدية احتياجات المدارس

التاريخ المتوقع للبدء

يوجد في المنطقة  18مدرسة  3منها في الكوم و  7في دير سامت و  8في بيت عوا معظمها يحتاج إلى صيانة و
ضمن خطتها ورؤيتها اإلستراتيجية /.وان هذه المدارس مزودة بالمختبرات العلمية ومختبرات الحاسوب الالزمة

للنهوض بالعملية التعليمية .

الثالثة

بالتنفيذ
2018
مدة التنفيذ
 4سنوات

أهداف مكون

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

البرنامج/المشروع

شباب ،فئات مهمشة ... ،الخ)

1توفير بيئة آمنة للطالب

طالب المدراس

والهيئات التدريسية

 .2رفع قدرة وجاهزية

الخدمات في هذه المدارس

خدمة للطالب والهيئات

التعليمبة .

عدد المستفيدين المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل

على تحقيقها

25000نسمة
تعزيز وتطوير قدرة تحمل

البنية التحتية للمدارس للتنمية
المستقبلية.

الحفاظ على مستوى
المبناني وجماليتها

واستمراريتها في تقديم

الخدمات .

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

المشاريع التي تمثل متطلبا

عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ()$

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ)

حسب سنوات الخطة

حسب مراحله

األولى

تجهيز الغرف بطاوالت والديكور الخشبي

30000

0

تجهيز المختبرات بالمواد العلمية الالزمة

20000

0

0

نجهيز المختبرات باألجهزة والمعدات والحواسيب

50000

0

0

المجموع (باألرقام)

البرنامج/المشروع

الرابعة

الثانية

الثالثة
0

0
0
0

100000دوالر

متطلبات األراضي (في حال انمكون البرنامج/المشروع ذي

بعد مكاني)*

األرض متوفرة

سابقا لمكون

األرض غير متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
كيف؟ تتم صيانتها بشكل دوري وتفقدها واصالح المشاكل الموجودة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

من؟ وزارة التربية والتعليم والبلدية

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة

لتوفيرها؟

العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ 0
نعم

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم

ال

أدرج الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

دائرة الهندسة والمشاريع

مقاول (عطاء )

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

مؤسسات دولية وأهلية

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة جزئيا

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية
جزئيا



غير متوفرة

دراسات/مخططات

جزئيا

متوفرة
متوفرة

غير متوفرة

متوفرة
متوفرة



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :



دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:

سلبية:

تدابير التخفيف:

تمكين الطالب من ممارسة النشاط

.1اثارة الغبار واالتربة أثناء العمل.

 .1تنظيم اوقات العمل بما يتناسب مع

إشراك الطالب في نشاطات ترصد

. 3تعطيل العملية التعليمية في المدارس التي يتم العمل

.2تتظيم وقت العمل بما يخفف تعطيل

العلمي حسب االصول .

قدراتهم اإلبداعية .

 .2الضجيج.
فيها .

العملية التعليمية .

العملية التعليمية قدر اإلمكان.

 .3تنفيذ جزء من األعمال في العطل
المدرسية .

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

عدم إيجاد تمويل كافي للمشروع

البحث عن مصادر تمويل.

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*
البعد المكاني في مكونات البرامج السابقة

