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قرار مجلس الهيئة المحلية باعتماد الخطة التنموية المحلية

الوثيقة المجتمعية

نحن الموقعون أدناه من ممثلو بلدية ومؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد في مدينة الخليل
نتبنى هذه الخطة التنموية المحلية لمدينتنا بكافة مخرجاتها ،والتي شاركنا في مراحل إعدادها ،وأننا مستعدون
لالستمرار في النشاط والتفاعل من أجل تنفيذها وتوفير كافة المقومات لدعم تنفيذ أي من مخرجاتها.
االسم

المؤسسة
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التوقيع

الختم الرسمي

 1.0مقدمة
 .1.1أهداف الخطة
يمكن تلخيص أهم األهداف من إنجاز تحديث خطة تنموية محلية لمدينة الخليل بما يلي:
 تحديد الفرص المتاحة والمعيقات التي تواجه عملية التنمية في مدينة الخليل.

 تشخيص الوضع الراهن ،وتقديم صورة واضحة عن المجاالت التنموية في مدينة الخليل.
 وضع رؤية تنموية شاملة لتطوير مدينة الخليل من وجهة نظر سكانها.
 وضع أهداف تنموية متكاملة.
 تحديد المشروعات والبرامج التنموية ذات األولوية ،ومناطق تنفيذها في مدينة الخليل.
 وضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني ،وتقديرات مالية.
 .2.1منهجية إعداد الخطة
ارتكزت منهجية تحديث الخطة التنموية المحلية لمدينة الخليل على مجموعة من المراحل واألنشطة

ب االستناد إلى دليل التخطيط التنموي المحلي الذي أعدته مسبقا وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مجموعة
العمل الوطنية ،وبتمويل من الوكالة األلمانية للتنمية ( ، )GIZونظرا لكون الخطة التنموية لمدينة الخليل
( )2019-2016لم يتم االنتهاء منها مع بدء هذا المشروع ،حيث بقي من فترة تنفيذها أكثر من سنتين،
فقد تم تطوير منهجية خاصة بتحديث الخطة لبمدينة الخليل ،وتتمثل هذه المنهجية بما يلي:
 .1عقد لقاء توجيهي مع المجلس البلدي المنتخب بالعام .2017
 .2إعادة تشكيل اللجان المختلفة (فريق التخطيط األساسي ،لجنة التخطيط التنموي ،لجان المجاالت ،لجنة
ممثلي أصحاب العالقة)
 .3مراجعة االنجازات التي تحققت باألعوام .2017 + 2016
 .4مراجعة التقرير التشخيصي استنادا لالنجازات والمتغيرات.
 .5عقد ورشة العمل الرئيسية ،بما يشمل عرض األنجازات بالخطة السابقة ،والتصور المستقبلي

للتوجهات والتدخالت التنموية بكل مجال فرعي ،وكذلك مراجعة الرؤية التنموية (نظرا للمفهوم الذي
اعتمده الدليل المحدث ،وخاصة بما يتعلق بالربط مع الميزة التنافسية للمدينة) ،هذا باالضافة الستخدام
نموذج المقارنة الثنائية لتحديد األولويات بالقضايا التي تم تندرج بالخطة السابقة ()2019-2-2016
 .6تحديث الخطة ،وخاصة خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم وتوصيف المشاريع
 .7عرض ونقاش الخطة بكافة مخرجاتها مع المجلس البلدي
Page 5 of 112

المجاالت التي تم التطرق إليها في الخطة:
حسب الخطة الوطنية المعتمدة يوجد أربعة مجاالت رئيسية بتفرعاتها 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 االربعة وتفرعاتها هي:
المجاالت الرئيسية

المجال الفرعي

"حسب الخطط الوطنية"
مجال البيئة والبنى
التحتية
مجال تنمية االقتصادي
المحلي

مجال التنمية االجتماعية
مجال االدارة والحكم
الرشيد

الخدمات البلدية والبنى التحتية (الطاقة واالتصاالت ،الطرق والمواصالت ،الصحة العامة
والبيئة ،المياه والصرف الصحي وتصريف مياه االمطار ،والنفايات)
العمالة والتوظيف ،الزراعة ،الترفيه والسياحة ،التجارة والصناعة والخدمات المساندة
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 الرئيسية التي عقدت بتاريخ  ،30/01/2018وشارك فيها ممثلون عن القطاعات
المختلفة في المدينة  ،باإلضافة إلى فريق التخطيط األساسي وممثلي أصحاب العالقة ،تم مراجعة وصياغة
الرؤية المستقبلية لمدينة الخليل ،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 (التي لم يتم ادراجها ضمن الخطة السابقة ،)2019-2016
وذلك من خالل استخدام مصفوفة المقارنة الثنائية .كما تم تحديد المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق
هذه االحتياجات .بعد ذلك ،تم وضع وصف مبدئي لكل مشروع تم ادراجه ضمن السنة االولى للخطة
( ) 2018استخدم فيه نموذج صمم لهذا الغرض ،ويشمل هذا النموذج اسم المشروع ،ومكان تنفيذه،
والموازنة التقديرية ،وجهة التمويل والتنفيذ المقترحة ،والمعوقات أمام تنفيذه ،وطرق التغلب عليها .ومن ثم
تمت صياغتها بشكلها النهائي .وبناء على ذلك ،تم إعداد خطة التنفيذ ،وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ

والتمويل ،والفترة الزمنية للتنفيذ لكل من مشاريع السنة االولى في الخطة التنموية المحلية لمدينة الخليل.
وتم عرض هذه الخطة على المجلس البلدي للخليل من خالل جلستين عقدت األولى بتاريخ
 ،27/02/2018وعقدت الثانية بتاريخ  ،3/3/2018حيث نقاش مخرجات الخطة واقرارها بشكل نهائي.
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 2.0نبذة عن مدينة الخليل
 .1.2الخصائص الجغرافية
تقع مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية ،وعلى بعد حوالي  35كم من مدينة القدس .يحدها من الشرق بلدة
بني نعيم ،ومن الشمال بلدة حلحول ،ومن الغرب بلدة تفوح ،ومن الجنوب بلدة يطا (خريطة رقم .)1

خريطة ( :)1موقع وحدود مدينة الخليل

1

تقع مدينة الخليل على ارتفاع  888مترا فوق سطح البحر .تمتاز مدينة الخليل بمناخ معتدل ،ذي صيف حار
وجاف ،وشتاء بارد ممطر,حيث يبلغ معدل درجات الحرارة فيصل إلى  °16درجة مئوية ،ويبلغ المعدل
السنوي لألمطار فيها حوالي  370ملم ،ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي ¹.%61

 1معهد األبحاث التطبيقية  -القدس (أريج) ،دليل مدينة الخليل.2010 ،
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 .2.2الخصائص الديموغرافية
يالحظ من اإلحصاءات ومعدالت النمو السكاني لمدينة الخليل الموضحة في جدول ( )1وجددول ( )2وشدكل
( )2أن عدد سكان المدينة قد تزايد بوتيرة كبيرة بين األعوام  1922و ،1961حيث ازداد عدد السدكان مدن
( 16,577نسمة) في عام  1922إلى ( 37,878نسمة) عام  ،1961ويظهر هذا التزايد واضحاً فدي معددل
النمو السكاني الذي ارتفع من ( )% 1.0خالل الفترة ( )1931-1922إلى ( )% 2.70في الفتدرة (-1945
.)1961
جدول ( :)1تطور عدد سكان مدينة الخليل ()2016- 1922
السنة

عدد السكان (نسمة)

1922

16,577

1931

17,531

1945

24,560

1961

37,878

1967

38,309

1975

53,363

1987

79,087

1997

119,401

2007

168,700

2015

208,750

2016

215,452

جدول ( :)2معدل النمو السكاني لمدينة الخليل ()2016-1922
الفترة الزمنية

معدل النمو السكاني ()%

1931-1922

1.0

1945-1931

2.41

1961-1945

2.71

1967-1961

0.19

1975-1967

4.14
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الفترة الزمنية

معدل النمو السكاني ()%

1987-1975

3.28

1997-1987

4.12

2007-1997

3.46

2016-2007

2.66

شكل ( :)2تطور معدل النمو السكاني لمدينة الخليل ()2016-1922
بالنسبة للتركيب النوعي للسكان في مدينة الخليل ،نالحظ أن التغير في نسبة الذكور ونسبة اإلناث ما بين سدنة
 1997وسنة  2016يعتبر محدوداً ،حيث انخفضت نسبة الذكور من  %51.9في سنة  1997إلدى %51.6
سنة  2007إلى  %50.7سنة  ،2016وارتفعت نسبة اإلناث من  %48.1إلى  48.4إلدى  49.3%خدالل
نفس الفترة .ويوضح الجدول التالي توزيع سكان المدينة حسب الجنس في األعوام  1997و 2007و .2016
جدول ( :)3توزيع السكان في مدينة الخليل حسب الجنس ()2016 ،2007،1997
توزيع السكان
حسب الجنس

2007

1997

2

2016

عدد السكان

%

عدد السكان

%

عدد السكان

%

ذكور

62005

51.9

87049

51.6

109234

50.7

إناث

57396

48.1

81651

48.4

106218

49.3

) 1( 2الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التعداد العام للسكان والمساكن 1997-لمحافظة الخليل.1998 ،
() 2الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التعداد العام للسكان والمساكن 2007-لمحافظة الخليل.2009 ،
() 3الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التجمعات السكانية في محافظة الخليل حسب نوع التجمع ،وتقديرات اعداد السكان (.)2016-2007
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119401

المجموع

100

168700

215,452

100

100

( )2التركيب العمـري للسـكان
وبخصوص توزيع الفئات العمرية ،يمكن القول بأن مجتمع مدينة الخليل هو مجتمع فتي ،حيدث تقددر نسدبة
األفراد الذين تقل أعمارهم عن  15سنة حوالي  %44من إجمالي سكان المدينة في عام  .2016بينمدا بلغدت
نسبة السكان النشيطين اقتصاديا من فئة العمر ( )64-15حوالي  ،%51.8مما يدل على أن أكثر من نصدف
سكان المدينة ضمن هذه الفئة .ويبين جدول ( )4توزيع فئات األعمار في المدينة لعام  ،2015ويوضح جددول
( )5وشكل ( )3توزيع السكان في مدينة الخليل لعام  2015حسب فئات األعمار التفصيلية وحسب الجنس.
جدول ( :)4توزيع السكان في مدينة الخليل حسب فئات األعمار ()2015
عدد األفراد

الفئة العمرية

3

%

()4-0

35767

16.6

()14-5

59033

27.4

()64- 15

111604

51.8

+65

9048

4.2

المجموع

215,452

100

جدول ( :)7-2توزيع السكان في مدينة الخليل حسب فئات األعمار التفصيلية (³)2016
الفئة العمرية

الذكور

كال الجنسين

اإلناث

عدد األفراد

%

عدد األفراد

%

عدد األفراد

%

4-0

18024

16.5

17632

16.6

35765

16.6

9-5

15402

14.1

15295

14.4

30810

14.3

14 - 10

14419

13.2

14021

13.2

28440

13.2

19 - 15

12343

11.3

12215

11.5

24562

11.4

24 - 20

9831

9.0

9560

9.0

19391

9.0

29 - 25

7974

7.3

7648

7.2

15728

7.3

34 - 30

6554

6.0

6586

6.2

13143

6.1

39 - 35

5680

5.2

5630

5.3

11204

5.2

) 1( 3الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التعداد العام للسكان والمساكن 2007-لمحافظة الخليل.2009 ،
() 2الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التجمعات السكانية في محافظة الخليل حسب نوع التجمع ،وتقديرات اعداد السكان(،)2016-2007
.2007
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الذكور

الفئة العمرية

كال الجنسين

اإلناث

عدد األفراد

%

عدد األفراد

%

عدد األفراد

%

44 - 40

5025

4.6

4461

4.2

9480

4.4

49 - 45

3714

3.4

3293

3.1

7110

3.3

54 - 50

2403

2.2

2231

2.1

4740

2.2

59 - 55

1966

1.8

1699

1.6

3663

1.7

64 - 60

1420

1.3

1381

1.3

2801

1.3

69 - 65

874

0.8

956

0.9

1939

0.9

74 - 70

655

0.6

744

0.7

1508

0.7

79 - 75

437

0.4

531

0.5

1077

0.5

84 - 80

218

0.2

319

0.3

431

0.2

85 +

109

0.1

212

0.2

215

0.1

غير مبين

1966

1.8

1912

1.8

3878

1.8

المجموع

109234

100

106218

100

215452

100

شكل ( :)4-2الهرم السكاني لمدينة الخليل ()2016

 4جدول ( :) 7-2توزيع السكان في مدينة الخليل حسب فئات األعمار التفصيلية ()2016
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4

 .3.0التحليل التشخيصي  -تشخيص المجاالت التنموية
تم مراجعة تشخيص المجاالت الفرعية التالية ضمن المجاالت التنموية الرئيسية (مرفق التقرير التشخيصي
لمزيد من المعلومات):
مجال البيئة والبنى التحتية ،ويشمل المجاالت الفرعية التالية:
 الطاقة الطرق والمواصالت المياه الصرف الصحي النفايات االسكانمجال تنمية االقتصاد المحلي ،ويشمل المجاالت الفرعية التالية:
 التوظيف -الزراعة

 السياحة واالثار الصناعة والتجارة الخدماتمجال التنمية االجتماعية ،ويشمل المجاالت الفرعية التالية:
 -التعليم

 الصحة المراة االشخاص ذوي االعاقة الثقافة الرياضة والشبابمجال االدارة والحكم الرشيد ،ويشمل المجاالت الفرعية التالية:
 -التخطيط والتنظيم

 االمن وادارة الكوارث -البناء المؤسسي
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 4.0اإلطار التنموي المحلي (مصفوفة اإلطار)
الرؤية " :الخليل مدينة عصرية عماد االقتصاد الفلسطيني معتزة بتراثها"
المجال

القضية

التنموي

الهدف التنموي

الحاجة المستمرة لتحسين البنية

تطوير البنية التحتية

الحاجة لتطوير البنية التحتية

تطوير البنية التحتية

تدني مستوى الخدمات والمرافق

رفع مستوى الخدمات

التحتية للمؤسسات التعليمية

التنمية االجتماعية

والخدمات في مجال الصحة

المتاحة للشباب

ضعف مشاركة النساء في

المجاالت االجتماعية واالقتصادية

والسياسية

البرنامج

للمدارس الحكومية

والخدمات في مجال الصحة

المقدمة للشباب

زيادة الوعي السياسي

واالجتماعي لدى المرأة

تطوير المدارس الحكومية

 .1تطوير المسلخ البلدي

المشاريع المقترحة
 .1بناء مدارس جديدة

 .2تأهيل غرف صفية

 .3تأهيل وحدات صحية مدرسية
 .3إنشاء وتشطيب وتجهيز مسلخ البلدية

 .4مشروع التوسعة االضافية لمستشفى الهالل األحمر التخصصي

 .2تطوير المستوى الصحي

لألطفال والوالدة

تحسين مستوى الخدمات الشبابية

إيجاد بيئة شبابية ورياضية

زيادة الوعي السياسي واالجتماعي لدى
المرأة

 .5انشاء  8عيادات حكومية إضافية

التمكين السياسي واالجتماعي للمرأة
 .1إنشاء مواقف ومجمعات للمركبات العمومية
 .2تأهيل وتطوير الطرق الداخلية.

البيئة والبنية التحتية

عدم مالءمة نظام الطرق

والمواصالت مع االحتياجات
المرورية الحالية والمستقبلية

تطوير نظام الطرق
والمواصالت

 .3تأهيل مداخل مدينة الخليل.
رفع كفاءة نظام الطرق والمواصالت

 .4تطوير وتنفيذ نظام إدارة المواصالت.
 .1تنفيذ برنامج توعية في السالمة المرورية
 .2إنشاء جسر للمركبات

 .3بناء محطة فحص مركبات (دينمومتر) مع دائرة ترخيص
 .4المسار السياحي للبلدة القديمة
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المجال

القضية

التنموي

البرنامج

الهدف التنموي

 .1إعداد دراسة للمخطط الشمولي للمياه والصرف الصحي

 .1زيادة مصادر المياه
قلة حصة الفرد من المياه
وارتفاع الفاقد

وحصة الخليل في

كميات المياه

 .2تقليل الفاقد في شبكة

المشاريع المقترحة

 .2تنفيذ حملة توعية مائية
 .1تطوير نظام المياه
 .2خفض الفاقد

 .3تطوير نظام التحكم عن بعد )(SCADA
 .4تطوير قدرات العاملين في مجال المياه
 .5تطوير وتأهيل شبكة توزيع المياه

 .6استخدام نظام عدادات الدفع مسبقة الدفع

المياه

 .7بناء خزانات مياه جديدة.

 .1إنشاء شبكات صرف صحي في مناطق مختلفة من المدينة
ضعف نظام الصرف الصحي
ونظام تصريف مياه األمطار

تطوير نظام الصرف

الصحي وتصريف مياه
األمطار في المدينة

 .2انشاء محطة معالجة في منطقة وادي السمن
تحسين نظام الصرف الصحي

 .3إنشاء محطة معالجة في منطقة ديربان
 .4إنشاء شبكات تصريف مياه األمطار
 .5توسيع محطة معالجة ربو المناشير

 .6وريد وتركيب محطات ضخ لمياه الصرف الصحي
ضعف نظام إدارة النفايات
الصلبة

المجال االقتصادي

ارتفاع نسبة البطالة في مدينة

الخليل

زيادة كفاءة نظام ادارة
النفايات الصلبة

اإلسهام بتعزيز التنمية

االقتصادية والشراكة مع
القطاع الخاص

تحسين مستوى خدمات النفايات الصلبة

 .1شراء حاويات واليات لجمع النفايات
 .2تدريب كوادر النفايات الصلبة

 .3تنظيم حمالت توعية جماهيرية
 .1برنامج دعم إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة ذات الطابع اإلنتاجي

تعزيز التنمية االقتصادية المحلية

.2

برنامج تطوير الصناعات المحلية

.4

استكمال انشاء وتشطيب الحديقة التكنولوجية Hebron

.3

إنشاء منطقة صناعية (المرحلة األولى)

( Innovation Techno Park (Hi Tecالمرحلة الثانية)
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المجال

القضية

التنموي

الهدف التنموي

غياب نظام تخطيط عمراني

تعزيز التخطيط العمراني

محدودية الدعم المخصص لنظام

تطوير نظام األمن وإدارة

الالمركزية في اتخاذ القرارات و

تحسين الكفاءة المؤسسية

انخفاض اإليرادات التشغيلية

زيادة اإليرادات التشغيلية

تنموي مستدام
اإلدارة والحكم الرشيد

إدارة األمن و الكوارث.

توضيح الصالحيات
السنوية

البرنامج

التنموي المستدام في المدينة

الكوارث

للبلدية

السنوية للبلدية

رفع مستوى التخطيط العمراني
تعزيز مستوى تطبيق مخرجات التخطيط
العمراني

تحسين مستوى خدمات االمن وادارة
الكوارث

بناء قدرات طواقم البلدية

المشاريع المقترحة
تسوية وتسجيل أراضي المدينة
تطوير الفراغات الحضرية في المدينة
 .1انشاء مركز متطور للدفاع المدني وإدارة كوارث

 .2شراء آليات ومعدات إسناد الطوارئ والدفاع المدني
 .1تطوير مبادئ الحكم الرشيد

 .2تدريب وتطوير كوادر البلدية
 .1تحسين عملية التحصيل

االصالح المالي

 .2إنشاء مبنى دار بلدية الخليل
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و بناءا على ترتيب القضايا حسب االولوية سيتم العمل ( خالل سنوات الخطة) على القضايا المذكورة اعاله،
اما القضايا المتبقية سيتم مراجعتها )خالل السنوات القادمة( وهي:
 .1وجود تهميش لألشخاص ذوي اإلعاقة
 .2ضعف البيئة االستثمارية لقطاع السياحة.
 .3ضعف الخدمات المتاحة للمجال الثقافي والفني
 .4ضعف استغالل األراضي الزراعية وتسويق منتجاتها.
 .5محدودية نمو قطاع األعمال الصناعية والتجارية في الخليل.
 .6عدم قدرة نظام الطاقة الكهربائية على تلبية االحتياجات بالمستوى المطلوب
 .7محدودية دور قطاع الخدمات في التنمية االقتصادية المحلية.
 .8ضعف مشاريع اإلسكان الحكومي والتعاوني
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 5.0خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم
 .1.5خطة التنفيذ (الرباعية) اربع سنوات
خطة 2021 - 2018
المجال التنموي

اسم المشروع

البرنامج

بناء مدارس جديدة

رمز

المشروع

SO-1

التكلفة

تصنيف المشروع حسب توفر التمويل

الصرف السنوي المقترح

التقديرية X
$1000

الجهة المرشحة للتنفيذ

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

2000

2000

2000

2000

12000

مضمون

محتمل

متمنى

الهيئة المحلية
حدد القسم
المعني

تطوير المسلخ البلدي

الخدمات

االجتماعية

تأهيل غرف صفية

المحلية

حدد الجهة

2,000

6,000

4,000

الهندسة

4,000
تطوير المدارس الحكومية

غير الهيئة

-

الجهة المرشحة للتمويل
الهيئة المحلية

صندوق

 الصناديقالعربية

 -صندوق

التطويرية

المعارف

 -المجتمع

المعارف

المحلي

SO-2

2000

500

500

500

500

200

1800

0

الهندسة

وزارة التربية

تأهيل وحدات صحية مدرسية

SO-3

800

200

200

200

200

100

700

0

الهندسة

وزارة التربية

التطويرية

إنشاء وتشطيب وتجهيز مسلخ البلدية

SO-4

2,260

400

500

600

760

260

2000

0

الهندسة،

القطاع الخاص

إنشاء  8عيادات حكومية إضافية

SO-5

2,000

500

500

500

500

500

1,500

0

الهندسة

وزارة الصحة

الصحة

وزارة الصحة

تطوير المستوى الصحي
والوالدة (المرحلة االولى)

حدد الجهة

الموازنة

التطويرية

توسعة إضافية لمستشفى الهالل االحمر لألطفال

المحلية

حدد بند

وزارة

التربية

غير الهيئة

SO-6

2,500

SO-7

510

100

150

100

150

2000

0

500

2000

----

60

450

0

الدائرة الثقافية

القطاع الخاص
وزارة الصحة

التطويرية
ال تندرج
بموازنة
البلدية

ال تندرج
بموازنة
البلدية

 الصناديقالعربية

 الصناديقالعربية

AF -

 TIKAAF -

 الصناديقالعربية

 المجتمعالمحلي

 -الحكومة

الهولندية

 مؤسسةالتعاون

رفع مستوى الخدمات المقدمة

للشباب

ايجاد بيئة شبابية ورياضية

127

128

127

128

وزارة الشباب
والرياضة

ال تندرج
بموازنة
البلدية

المجلس
االعلى

للشباب

والرياضة

 -كويكا

 TIPHزيادة الوعي السياسي

واالجتماعي لدى المرأة

التمكين السياسي واالجتماعي للمرأة
SO-8

200

25

50

17

50

75

50

150

0

----

المؤسسات

النسوية المحلية

ال تندرج
بموازنة
البلدية

GIZ -

-

خطة 2021 - 2018
المجال التنموي

رمز
اسم المشروع

البرنامج

المشروع

المجموع الجزئي للخدمات االجتماعية 1000 * /دوالر أمريكي

التكلفة

22,270

تصنيف المشروع حسب توفر التمويل

الصرف السنوي المقترح

التقديرية X
$1000

الجهة المرشحة للتنفيذ

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

مضمون

محتمل

3,852

3,978

4,127

4,313

3,170

13,100

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

متمنى

الهيئة المحلية
حدد القسم
المعني

إنشاء مواقف ومجمعات للمركبات العمومية

حدد الجهة

الموازنة

22,270
ISE-1

3500

تأهيل وتطوير الطرق الداخلية

ISE-2

6000

تأهيل مداخل مدينة الخليل (المرحلة األولى)

ISE-3

6000

تطوير وتنفيذ نظام إدارة المواصالت

ISE-4

1750

(المرحلة األولى)

0

0

0

1500

2000
1000

1000

1000

1000

1000

1000

2000
1000

1000

قطاع خاص،
500

1000

2000

الهندسة

وزارة النقل

500

3500

2000

الهندسة

قطاع خاص

500

3500

2000

2000

0

875

875

0

50

1700

0

الهندسة

الهندسة

رفع كفاءة نظام الطرق
تنفيذ برنامج توعية في السالمة المرورية

ISE-5

100

0

50

0

50

20

80

0

الهندسة

البنية التحتية
انشاء جسر للمركبات
بناء محطة فحص مركبات (دينمومتر) مع دائرة

ترخيص

(المرحلة األولى)
المسار السياحي للبلدة القديمة
إعداد دراسة للمخطط الشمولي للمياه والصرف

ISE-6

3000

0

0

0

0

1000

1000

1000

ISE-7

2000

ISE-7

4000

2000

0

500

0

2000

1000

الهندسة

100

400

3500

الهندسة

2000

0

0

4000

0

0

الهندسة

3500

والمواصالت

قطاع خاص،
وزارة النقل

والمواصالت
قطاع خاص،
وزارة النقل

والمواصالت
قطاع خاص،
وزارة النقل

والمواصالت
قطاع خاص
قطاع خاص،
وزارة النقل

والمواصالت
وزارة السياحة،
لجنة االعمار

التطويرية

التطويرية

التطويرية

التطويرية

التطويرية

التطويرية

التطويرية
ال تندرج
بموازنة

 USAIDMDLF -

USAID -

 بنك التنميةاإلسالمي

 البنك الدولي USAIDUSAID -

EU -

MDLF -

 البنك الدوليUSAID -

 -وزارة المالية

البلدية

ISE-8

1500

0

500

500

500

100

500

900

المياه

سلطة المياه

تنفيذ حملة توعية مائية

ISE-9

187

90

97

0

0

20

167

0

المياه

سلطة المياه

التطويرية

تطوير نظام التحكم عن بعد )(SCADA

ISE-10

1369.5

0

685

684.5

0

0

1369.5

0

المياه

سلطة المياه

التطويرية
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UNDP -

USAID -

التطويرية

الصحي
تطوير نظام المياه

حدد الجهة

حدد بند

المحلية

6000

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

والبيئة

المحلية

الهيئة المحلية

غير الهيئة

16,270

المجموع الكلي(متمناه) 1000 * /دوالر أمريكي

والمواصالت

غير الهيئة

الجهة المرشحة للتمويل

WB -

 AFD USAID UNDP -التعاون

االيطالي

USAID -

خطة 2021 - 2018
المجال التنموي

رمز
اسم المشروع

البرنامج

تطوير قدرات العاملين في مجال المياه

600

600

600

505

الموازنة
 -الجمعية

20

200

0

200

2105

2000

المياه

سلطة المياه

التطويرية

استخدام نظام عدادات الدفع مسبقة الدفع

ISE-13

1000

250

250

250

250

0

1000

0

المياه

سلطة المياه

التطويرية

AFD -

توريد وتركيب محطات توزيع للمياه

ISE-14

300

0

150

150

0

50

250

0

المياه

سلطة المياه

التطويرية

AFD -

بناء خزانات مياه جديدة

ISE-15

2750

0

750

1000

1000

250

2500

0

المياه

سلطة المياه

التطويرية

250

250

250

250

1000

500

500

سلطة المياه

التطويرية

ISE-17

40,000

3,000

12,000

12,000

13,000

40,000

0

0

ISE-18

8,000

1000

2000

2500

2500

500

2500

5000

100

100

150

150

500

250

250

تجهيز مكب للربو في منطقة خلة وافي

ISE-20

500

0

0

250

250

500

0

0

توريد وتركيب محطات ضخ لمياه الصرف الصحي

ISE-21

800

100

200

250

250

100

700

0

المدينة

إنشاء محطة معالجة في منطقة وادي السمن

إنشاء محطات ضخ في مناطق مختلفه عين دير بحة

ووادي الكرم و دوير بان و الكسارة
إنشاء شبكات تصريف مياه األمطار

الصحي وتصريف مياه األمطار

110

110

0

0

المعني

حدد الجهة

حدد بند

حدد الجهة

المياه

مشروع الدعم الفني  -الدراسات والبناء المؤسسي

مشروع الدعم الفني-تطوير خدمة التشغيل و

الصيانة

ISE-12

ISE-16

ISE-19

ISE-22

ISE-23

220

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

مضمون

محتمل

متمنى

حدد القسم

المحلية

المحلية

سلطة المياه

إنشاء شبكات صرف صحي في مناطق مختلفة من

ISE-11

الصرف السنوي المقترح

التقديرية X
$1000

تصنيف المشروع حسب توفر التمويل

الهيئة المحلية

غير الهيئة

الهيئة المحلية

غير الهيئة

التطويرية

تطوير وتأهيل شبكة توزيع المياه

تحسين كفاءة نظامي الصرف

المشروع

التكلفة

الجهة المرشحة للتنفيذ

الجهة المرشحة للتمويل

4305

6200

1000

1,360

485

2000

500

250

360

85

350

100

350

150

300

150

1,360

485

0

0

0

0

مشروع الدعم الفني تطوير المعدات و البرمجيات

اعداد دراسة  master Planلمحافظة الخليل

ISE-24

330

30

100

100

100

330

0

0

ISE-25

80

40

40

0

0

80

0

0
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الصرف
الصحي

الصرف
الصحي

الصرف
الصحي

الصرف
الصحي

الصرف
الصحي
الصرف
الصحي

الصرف
الصحي

الصرف
الصحي

الصرف
الصحي

الصرف

ال تندرج

سلطة المياه

بموازنة

سلطة المياه

التطويرية

سلطة المياه

التطويرية

سلطة المياه

التطويرية

سلطة المياه

سلطة المياه

سلطة المياه

البلدية

التطويرية
ال تندرج
بموازنة
البلدية

ال تندرج
بموازنة
البلدية

ال تندرج
سلطة المياه

بموازنة

سلطة المياه

ال تندرج

البلدية

العربية

لمرافق المياه

MDLF -

USAID -

TICA -

 USAIDAF -

 USAID AFD AFDWB -

 USAIDAFD -

 KFW USAID KFW AFDWB -

 AFDWB -

 AFD WBWB -

خطة 2021 - 2018
رمز

المجال التنموي

اسم المشروع

البرنامج

المشروع

التكلفة

الجهة المرشحة للتنفيذ
تصنيف المشروع حسب توفر التمويل

الصرف السنوي المقترح

التقديرية X
$1000

الهيئة المحلية
حدد القسم

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

مضمون

محتمل

متمنى

شراء حاويات واليات لجمع النفايات

ISE-26

1050

250

250

250

300

150

0

900

النفايات الصلبة

تدريب كوادر النفايات الصلبة

ISE-27

100

25

25

25

25

25

75

0

النفايات الصلبة

تنظيم حمالت توعية جماهيرية

ISE-28

200

50

50

50

50

50

150

0

النفايات الصلبة

93,886.50

10,340.0

22,832.0

22,784.5

23,880.0

51,390.0

المعني

غير الهيئة
المحلية

حدد الجهة

الصحي

تحسين مستوى خدمات النفايات
الصلبة

المجموع الجزئي للبنية التحتية والبيئة /دوالر أمريكي
المجموع الكلي(محتمل  +مضمون) 1000 * /دوالر أمريكي

حدد بند

المحلية

حدد الجهة

الموازنة
بموازنة
البلدية

مجلس الخدمات

التطويرية

مجلس الخدمات

التطويرية

مجلس الخدمات

التطويرية

المشترك
المشترك
المشترك

 PS MoLGPS -

18,050

المجموع الكلي (محتمل  +مضمون +متمناه) 1000 * /دوالر أمريكي
برنامج دعم إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة ذات

93,886.50

EC-01

2800

650

750

650

750

0

2800

0

برنامج تطوير الصناعات المحلية

EC-02

2900

750

700

700

750

400

500

2000

500

1500

1500

1500

إنشاء منطقة صناعية (المرحلة األولى)

EC-03

8000

الطابع اإلنتاجي

االقتصادي

الهيئة المحلية

غير الهيئة

75,836.50

المجموع الكلي(متمناه)/دوالر أمريكي

تعزيز التنمية االقتصادية المحلية

الجهة المرشحة للتمويل

إنشاء الحديقة التكنولوجية

Hebron Innovation Techno Park (Hi

EC-04

2000

حماية الحديقة الوطنية في واد القف

EC-05

1000

)( Tecالمرحلة الثانية)

المجموع الجزئي للمجال االقتصادي  1000*/دوالر أمريكي

2000

3000
250

250

250

250

3000

3000

16,700

0
2,150

3,200

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

500

1000

500

500
3,100

0

1000
3,250

وحدة التنمية

إدارة الشؤون

 -الغرفة

واالستثمار

الهندسية

واالستثمار

وحدة التخطيط

3,900

وحدة التنمية

0

0

واالستثمار

6,800
6000

المجموع الكلي(متمناه) 1000 * /دوالر أمريكي
16,700

20

االختصاص
 -الغرفة

االستراتيجي

10,700

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

واالستثمار

التجارية جهات

التجارية

التجارية

بموازنة البلدية
ال تندرج

بموازنة البلدية

 الغرفةالتجارية

ال يوجد

 -البنك

اإلسالمي
للتنمية

GIZ -

 البنك الدولي -البنك الدولي

التطويرية

وحدة التنمية

1000
500

وحدة التنمية

 -الغرفة

ال تندرج

UNDP -

التطويرية

ال تندرج

بموازنة البلدية

 الصندوقالعربي

 -التعاون

االيطالي

 USAIDPS -

خطة 2021 - 2018
المجال التنموي

رمز
البرنامج

رفع مستوى التخطيط العمراني

تعزيز مستوى تطبيق مخرجات
التخطيط العمراني

تحسين مستوى خدمات االمن
وادارة الكوارث

اإلدارة والحكم
الرشيد

اسم المشروع

تسوية وتسجيل أراضي المدينة

تطوير الفراغات الحضرية في المدينة
توريد ادوات ومعدات اسناد للطوارئ والدفاع
المدني

تطوير مبادئ الحكم الرشيد

المشروع

التكلفة

LG-01

2530

LG-02

5150

LG-03

LG-04

841.5

70

تصنيف المشروع حسب توفر التمويل

الصرف السنوي المقترح

التقديرية X
$1000

الجهة المرشحة للتنفيذ

تدريب وتطوير كوادر البلدية

LG-05

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

مضمون

محتمل

500

700

900

430

150

2380

0

 -المساحة

0

0

5150

-

5150

150

20

341.5

350

20

20

0

10

0

841.5

70

0

0

0

50

50

50

20

170

0

0

االصالح المالي
إنشاء مبنى دار بلدية الخليل

LG-06

1,450

0

750

700

0

150

300

1000

تحسين عملية التحصيل

LG-07

640

160

160

160

160

640

0

0

المجموع الجزئي لإلدارة والحكم الرشيد  1000*/دوالر أمريكي

10,851.5

880.0

2,030.0

2,221.5

620.0

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

1,180.0

3,521.5

4,701.5

المجموع الكلي(متمناه)/دوالر أمريكي

6150

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

10,851.5

مجموع المضمون (ألف دوالر أمريكي)

59,100

41.1%

مجموع المحتمل (ألف دوالر أمريكي)

47,868

33.3%

مجموع المتمنى(ألف دوالر أمريكي)

36,200

25.2%

143,708

%100

المجموع الكلي للخطة التنموية اإلستراتيجية لمدينة الخليل لالعوام (2021- 2018ألف دوالر أمريكي)

حدد القسم

متمنى

بناء قدرات طواقم البلدية
170

الهيئة المحلية

21

المعني

 التخطيطGIS -

 -الهندسة،

 األمن وإدارةالكوارث

غير الهيئة
المحلية

حدد الجهة

األراضي

 -ضريبة

 -الداخلية

 -الدفاع المدني

 -اإلدارة

الحكم

المحلي
المحلي

 -الهندسة

الحكم

 -اإلدارة

الحكم

 -المالية

حدد بند

المحلي

المحلي

غير الهيئة
المحلية

حدد الجهة

الموازنة
 وزارة الماليةالتطويرية

األمالك

 -الهندسة

 -المالية

الهيئة المحلية

 -سلطة

الحكم

 -المالية

الجهة المرشحة للتمويل

ال تندرج

بموازنة البلدية
التطويرية

التطويرية
التطويرية

 البنك الدوليUSAID -

 WB/ICUD USAIDKFW -

 GIZ- GIZ- -البنك

التطويرية

اإلسالمي
للتنمية

 MDLFالتطويرية

 -ال يوجد

 5.2خطة المتابعة والتقييم
المجال

القضية

التنموي
الخدمات االجتماعية

الحاجة

مؤشرات القياس

الهدف التنموي

البنية عدد المدارس على مستوى المدينة

المستمرة تطوير

لتحسين البنية التحتية التحتية للمدارس عدد الغرف الصفية غير المؤهلة
الحكومية
للمؤسسات التعليمية
عدد الوحدات الصحية المدرسية المؤهلة

الحاجة لتطوير البنية

التحتية والخدمات في

مجال الصحة

مجال الصحة

عدد األسرة الحالية

530

530

عدد العيادات الحكومية

12

15

17

19

20

وزارة الصحة

التقارير

وزارة الصحة

عدد المسالخ المتوفرة

1

1

1

2

2

بلدية الخليل

التقارير

بلدية الخليل

8500

8500

8500

12000

12000

بلدية الخليل

التقارير

بلدية الخليل

3000

3000

3000

3900

3900

بلدية الخليل

التقارير

بلدية الخليل

0

0

0

1

1

وزارة الصحة

التقارير

وزارة الصحة

ضعيف

ضعيف

ضعيف

جيد

جيد

اللجنة الصحية

استطالع

وزارة الصحة

1

1

1

2

2

التقارير

جمعية تنظيم و حماية األسرة

0

مليون $

2مليون $

3مليون $

4مليون $

التقارير

وزارة الصحة

0

0

0

1

2

متوسطة

متوسطة

متوسطة

جيدة

جيدة

0

7.5

15

22.5

30

عدد مداخل المدينة التي تم تأهيلها

0

0

0

1

2

وجود خطة إدارة المرور لمدينة الخليل

0

0

1

1

1

مستوى تنظيم المرور في مدينة الخليل

ضعيف

ضعيف

متوسط

متوسط

جيد

وجود نفق في المدخل الشمالي للمدينة

0

0

0

0

1

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

منخفض

42

42

42

32

21

في وزارة الصحة

حجم الدعم المقدم لمستشفى محمد علي
المحتسب

البنية التحتية والبيئة

عدد مجمعات المواصالت العامة التي تم

تأهيلها/تطويرها خالل فترات تنفيذ الخطة

مع االحتياجات

المرورية الحالية

والمستقبلية

تغطية شبكة المواصالت العامة
تطوير نظام
الطرق

والمواصالت

معدل أطوال الطرق المنجزة خالل فترات
تنفيذ الخطة (كم)

مستوى األزمة المرورية عند المدخل
الشمالي للمدينة

معدل حوادث السير (حدث1000/

تحسين

السالمة

مستوى مركبة)

المرورية
 -زيادة مصادر

130

130

137

144

150

530

عدد وحدات اإلرشاد الصحي

الطرق والمواصالت

200

160

110

60

0

والتعليم

السجالت

مديرية التربية والتعليم

530

في مستوى رضا المواطنين عن توفر األدوية

عدم مالءمة نظام

202

204

206

209

212

مديرية التربية

610

وجود مستودع أدوية نموذجي

والخدمات

للمؤشر

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

مصدر المعلومات

وزارة الصحة

البنية معدل عدد الذبائح سنويا (أبقار)

التحتية

القيمة الحالية

()2021-2018

أداة القياس

الجهة المسؤولة عن المتابعة

التقارير

معدل عدد الذبائح سنويا (ماشية)
تطوير

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

عدد محطات فحص المركبات(دينمومتر)

جمعية تنظيم و
حماية األسرة

وزارة الصحة

البلدية

تقارير ومشاهدات

وزارة الصحة

البلدية

1

1

1

1

2

البلدية

تقارير ومشاهدات

وزارة المواصالت

عدد مكاتب دائرة الترخيص في المدينة

1

1

1

1

2

البلدية

تقارير ومشاهدات

وزارة المواصالت

معدل استهالك الفرد للمياه يوميا (لتر)

47

47

47

58

70

العاملة في المدينة

22

البلدية

تقارير ومشاهدات

البلدية

المجال

القضية

التنموي

الهدف التنموي

قلة حصة الفرد من

المياه وارتفاع الفاقد

مؤشرات القياس

الخليل في

كميات المياه

نسبة تغطية شبكة المياه
نسبة االنخفاض في عدد شكاوي
المواطنين بخصوص المياه

عدد برامج التوعية لترشيد استهالك المياه
نسبة التحصيل
عدد النقاط المتحكم فيها عن بعد
نسبة الفاقد من المياه
أطوال شبكة الصرف الصحي التي تم
تنفيذها خالل عمر الخطة

تطوير

نظام

وتصريف

مياه

ضعف نظام الصرف

الصرف الصحي

تصريف مياه األمطار

في

األمطار

المدينة

عدد محطات المعالجة التي تم تنفيذها
أطوال شبكة تصريف مياه األمطار التي
تنفيذها بعمر الخطة

كفاءة نظام الصرف الصحي في المدينة
عدد محطات الضخ التي تم توريدها
وتركيبها خالل فترة عمر الخطة

المجال االقتصادي

اإلسهام بتعزيز

في مدينة الخليل

التنمية

االقتصادية

والشراكة

اإلدارة والحكم الرشيد

عمراني

مستدام

محدودية

تنموي

العمراني

التنموي المستدام

في المدينة

المخصص لنظام إدارة األمن

األمن و الكوارث.

الكوارث

5

5

5

6

7



البلدية

تقارير ومشاهدات

البلدية

%90

%92

%94

%96

%98



البلدية

تقارير

البلدية

0

%0

%2

%8

%20



البلدية

ملف الشكاوي

البلدية

0

5

10

10

10



البلدية

تقارير

البلدية

%25

%30

%40

%40

%40



البلدية

تقارير مالية

البلدية

21

21

46

46

46



البلدية

تقارير فنية

البلدية

%30

%28

%25

%22

%20



البلدية

تقارير مالية وفنية

البلدية

0

5

15

25

35

البلدية

تقارير فنية

البلدية

0

0

0

0

2

البلدية

تقارير فنية

البلدية

0

0

10

15

20

البلدية

تقارير فنية

البلدية

ضعيف

ضعيف

مقبول

مقبول

جيد

البلدية

تقارير فنية

البلدية

0

0

0

2

4

البلدية

تقارير فنية

البلدية

%21

%20

%19

%18

%17

0

وجود حديقة تكنولوجية في المدينة

0

واإلحصاء

 -جاهزية الدراسات والمخططات األولية الالزمة

0

0

التقارير والمشاهدات

وحدة التخطيط االستراتيجي

الفلسطيني

 جاهزية األرض وتسويتها1

البلدية

ومديرية العمل

توفر األرض (بمساحة  790دونم) -

مع

تعزيز التخطيط

الدعم تطوير

نسبة البطالة

وجود منطقة صناعية

القطاع الخاص

غياب نظام تخطيط

للمؤشر

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

مصدر المعلومات

أداة القياس

الجهة المسؤولة عن المتابعة

سلطة المياه
عدد خزانات المياه الرئيسية

شبكة المياه

ارتفاع نسبة البطالة

القيمة الحالية

()2021-2018

المياه وحصة

 -تقليل الفاقد في

الصحي ونظام

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

1

البلدية

التقارير والمشاهدات

البلدية ،الغرفة التجارية ،ملتقى
رجال األعمال

 سجالت قسم
نسبة أراضي المدينة التي بها تسوية
منتهية

%0

%0

%30

%70

%100

التخطيط /بلدية
الخليل

 سجالت سلطة

نظام GIS

بلدية الخليل

األراضي

نظام

وإدارة

وجود مركز متطور للدفاع المدني وإدارة
كوارث

0

0

0

23

1

1

سجالت جهاز
الدفاع المدني

تقارير ومشاهدات

جهاز الدفاع المدني

المجال

التنموي

القضية

الهدف التنموي

مؤشرات القياس

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

القيمة الحالية
للمؤشر

()2021-2018

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

نسبة الزيادة في رضا العاملين في البلدية
نسبة تطبيق األنظمة واإلجراءات

معدل ساعات التدريب السنوي لكل

مقبول

مقبول

مقبول

جيد

مصدر المعلومات

البلدية

جيد

أداة القياس

التقارير والمشاهدات

الجهة المسؤولة عن المتابعة

ووحدة الرقابة والتدقيق الداخلي

موظف

الالمركزية في اتخاذ
القرارات و توضيح

الصالحيات

تحسين

الكفاءة

المؤسسية للبلدية

نسبة الزيادة في رضا العاملين في البلدية

%0

%5

%10

%15

%20

نسبة تطبيق األنظمة واإلجراءات

-

%90

%95

%100

%100

معدل ساعات التدريب السنوي لكل
موظف

وجود مبنى حديث للبلدية

انخفاض

اإليرادات

التشغيلية السنوية

زيادة اإليرادات

التشغيلية السنوية

للبلدية

نسبة الزيادة السنوية في اإليرادات
التشغيلية

غير موجودة

5

7

8

10

0

0

0

1

1

غير موجودة

%10

%10

24

%15

%15

البلدية

البلدية

الشؤون
المالية

التقارير

والمشاهدات

التقارير

والمشاهدات

التقارير المالية

التخطيط

الرقابة والتدقيق الداخلي

التخطيط

الرقابة والتدقيق الداخلي

قسم التحصيل

 5.3البعد المكاني لمكونات البرامج/المشاريع

25

 6.0المالحق
 6.1التقرير التشخيصي
 6.2اللجان التي شاركت بإعداد الخطة التنموية المحلية
 .1تشكيلة لجنة التخطيط التنموي المحلي

دوره/ا في اللجنة

اسمالعضو/ة

مجال تخصصه/ا

(مقرر/ة عضو/ة)

د.خالد فهد القواسمي

عضو

دكتوراه هندسة

د .جهاد العويوي

عضو

طبيب

د .يحيى شاور

عضو

دكتوراه ادارة

د .تغريد الزغير
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بنية تحتية

مستشار الرئيس لشؤون



االستراتيجي



للشؤون البلدية



و الخدماتية



التوريدات و الحركة



المشاريع و الطرق



و االعالم

الحضري
المياه



العمر
أنثى
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م.عبد الرؤوف

الشيخ

عضو

بلدية الخليل

بنية تحتية

مدير عام كهرباء الخليل
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فايز مرقة

بلدية الخليل

فواز الرجبي

التطوير المؤسسي في الهيئات
المحلية

بلدية الخليل

نضال التميمي

بلدية الخليل

جمانة الدويك

بلدية الخليل

ماهر العويوي
فارس شاور

عالم االشهب
امجد عبيدو

بلدية الخليل
بلدية الخليل
بلدية الخليل
بلدية الخليل

 6.3اوصاف المشاريع(للسنة االولى)
ملخص مشروع
المجال التنموي :التنمية االجتماعية -التعليم

اسم البرنامج/المشروع :بنداء مددارس الرقمSO-1 :
جديدة

مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع

مدينة الخليل مركز لمحافظة الخليل ،تقع في الضفة الغربية إلى الجنوب من مدينة القدس وتبعد عنها بحوالي  - 35مدينة الخليل

كم ،أسسها الكنعانيون ,وتعتبر اليوم أكبر مدن الضفة الغربية من حيث عدد السكان والمساحة ،ويقدر عدد سكانها

بقرابة  200ألف نسمة ،وتبلغ مساحتها  4200كم .2وتمتاز بأهمية اقتصادية ،حيث تُعتبر من أكبر المراكز
االقتصادية في الضفة الغربية ،وللخليل أهمية دينية للديانات الثالث ،حيث يتوسط المدينة المسجد اإلبراهيمي الذي

التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ

يحوي مقامات لألنبياء إبراهي م ،وإسحق ،ويعقوب ،وزوجاتهم ،و منذ الزمن البعيد ومدينة الخليل تعطي التعليم 2018/3/1 -

مدة التنفيذ

أهمية عظمى من خالل المشايخ والكتاتيب ,وكان التركيز على القراءة والكتابة والحساب.

كانت هناك أول مديرية تربية وتعليم عام  1920حيث كان هناك فقط أربع مدارس ،إال أن زيادة االهتمام بالتعليم
أدى إلى بناء عدد كبير من المدارس سواء من الحكومة األردنية أو المصرية عام .1948

 4 -سنوات

تم افتتاح كلية الشريعة التابعة لجامعة الخليل عام  , 1972وتم افتتاح معهد بوليتكنك فلسطين الذي كان يمنح درجة

الدبلوم عام  1978والذي تحول إلى جامعة تمنح درجة البكالوريوس عام  ,1999كما أصبح عدد الجامعات في
مدينة الخليل في الوقت الحالي ثالث جامعات يدرس فيها حوالي  21000طالب وطالبة.

من ناحية أخرى قبل مجيء السلطة ،كان عدد مدارس مدينة الخليل  65مدرسة وأصبح عدد المدارس في الوقت

الحالي  202مدرسة حكومية وخاصة ووكالة تضم حوالي  71,000طالب وطالبة ،كما أن هنالك حوالي 30

مدرسة تقع في منطقة  H2والتي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة وهي األكثر تضرراً فيما يخص األبنية

المدرسية بسبب منع االحتالل مديرية تربية الخليل بناء الطوابق والمدارس في تلك المنطقة ،وتواجه مديرية تربية

الخليل ازدياد سنوي كبير في أعداد الطلبة الملتحقين بنظام التعليم الحكومي ،مما يؤدي إلى اكتظاظ في الصفوف

الدراسية.

تعاني مدينة الخليل من نقص دائم في أعداد المدارس سنويا وذلك نظرا للزيادة الطبيعية في أعداد الطالب التي ينشأ
عنها مشاكل االكتظاظ في الغرف الصفية ،كذلك يوجد مشكلة عدم القدرة على توفير أراضي إلقامة مشاريع بناء
مدارس عليها .يهدف هذا المشروع إلى تحسين المستوى والواقع التعليمي في مدينة الخليل و معالجة ومواكبة
الزيادة الطبيعية للطالب و تحقيق توزيع عادل للطالب في المدارس من خالل بناء  12بناء مدرسي جديد.
أهداف البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب،

العدد المتوقع

فئات مهمشة ،الخ)
 معالجة ومواكبة الزيادةالطبيعية للطالب.

 -تحقيق توزيع عادل

 -طالب المدارس

األهداف التنموية التي يعمل
على تحقيقها

 20 -مدرسة

 -تحسين المستوى والواقع

التعليمي في مدينة الخليل

للطالب في المدارس.
وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
التكلفة التقديرية ()$

مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،

البرامج/المشروعات التي
تمثل متطلبا سابقا لهذا
البرنامج/المشروع

معدات...،الخ)
 -اعداد الدراسات والوثائق الالزمة (تصميم ووثائق عطاءات)

25,000*10=250,000

 -توفير األراضي المناسبة من حيث المساحة والموقع

دي
دي فد
دوفر أراضد
 تد

500,000

 -متابعة وإشراف تنفيذ المشروع من قبل مكتب متخصص

المواقع المناسبة

25,000*10=250,000

 مرحلة البناء(عظم) -مرحلة التشطيب

1,100,000*10=11,000,000

 مرحلة التأثيث والتجهيز -مرحلة االفتتاح والتشغيل

12,000,000

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

األرض غير متدوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشدروع  كيف؟ من خالل متابعات قسم االبنية بالوزارة

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

 من؟ وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع بلدية الخليل

 شراء واستمالك أراضي

 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ ال يوجد
جهة التنفيذ المقترحة

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 -بلدية الخليل (قسم الهندسة)

 -وزارة التربية والتعليم العالي/مديرية التربية والتعليم _

جهات أخرى (حدد)
 ال يوجد

الخليل

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه:

جهات أخرى (حدد)


الصناديق العربية ،المجتمع المحلي ،صندوق المعارف ،منظمات غير

حكومية مثل ()............KFW

الميزانية التطويرية
تكاليف تنفيذ المشروع:
غير متوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
متوفرة

 الموارد البشرية:
غير متوفرة

 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

 دعم جماهيري:

متوفرة جزئيا

غير مطلوب

مطلوب

مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 تحسين المستوى والواقع التعليمي في مدينةالخليل.

سلبية:

ال يوجد

 تشغيل أيدي عاملة.المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات
 صعوبة الحصول على التراخيص للبناء بسبب تصنيفالمناطق في المدينة (.)C-H2

 -التنسيق المسبق مع جهات االختصاص.

 صعوبة االستمالك لألبنية المستأجرة. -عدم توفر أراضي في البلدة القديمة.

ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :تأهيل غرف صفية

الرقمSO-2 :

المجال التنموي :التنمية االجتماعية-التعليم

خلفية عن البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

مدينة الخليل مركز لمحافظة الخليل ،تقع في الضفة الغربية إلى الجنوب من مدينة القدس وتبعد عنها بحوالي  - 35مدينة الخليل

كم ،أسسها الكنعانيون ,وتعتبر اليوم أكبر مدن الضفة الغربية من حيث عدد السكان والمساحة ،ويقدر عدد سكانها

بقرابة  200ألف نسمة ،وتبلغ مساحتها  4200كم .2وتمتاز بأهمية اقتصادية ،حيث تُعتبر من أكبر المراكز

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

االقتصادية في الضفة الغربية ،وللخليل أهمية دينية للديانات الثالث ،حيث يتوسط المدينة المسجد اإلبراهيمي الذي 2018/3/1 -
مدة التنفيذ
يحوي مقامات لألنبياء إبراهيم ،وإسحق ،ويعقوب ،وزوجاتهم ،و منذ الزمن البعيد ومدينة الخليل تعطي التعليم

أهمية عظمى من خالل المشايخ والكتاتيب ,وكان التركيز على القراءة والكتابة والحساب.

كانت هناك أول مديرية تربية وتعليم عام  1920ح يث كان هناك فقط أربع مدارس ،إال أن زيادة االهتمام بالتعليم

 4 -سنوات

أدى إلى بناء عدد كبير من المدارس سواء من الحكومة األردنية أو المصرية عام .1948

تم افتتاح كلية الشريعة التابعة لجامعة الخليل عام  ,1972وتم افتتاح معهد بوليتكنك فلسطين الذي كان يمنح

درجة الدبلوم عام  1978والذي تحول إلى جامعة تمنح درجة البكالوريوس عام  ,1999كما أصبح عدد
الجامعات في مدينة الخليل في الوقت الحالي ثالث جامعات يدرس فيها حوالي  21000طالب وطالبة.

من ناحية أخرى قبل مجيء السلطة ،كان عدد مدارس مدينة الخليل  65مدرسة وأصبح عدد المدارس في الوقت

الحالي  202مدرسة حكومية وخاصة ووكالة تضم حوالي  71,000طالب وطالبة ،كما أن هنالك حوالي 30

مدرسة تقع في منطقة  H2والتي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة وهي األكثر تضرراً فيما يخص األبنية
المدرسية بسبب منع االحتالل مديرية تربية الخليل بناء الطوابق والمدارس في تلك المنطقة ،وتواجه مديرية تربية
الخليل ازدياد سنوي كبير في أعداد الطلبة الملتحقين بنظام التعليم الحكومي ،مما يؤدي إلى اكتظاظ في الصفوف

الدراسية.

يوجد في مدينة الخليل ما يقارب  33مدرسة ذات بناء قديم يتركز أغلبها في البلدة القديمة والمناطق المحيطة
والمجاورة ل ها كما أن أغلبها مدارس ذات أبنية مستأجرة ,لذلك فهي بحاجة على عمليات إصالح وتأهيل مستمرة
للغرف الصفية حتى تكون مؤهلة لتعليم الطالب .يهدف هذا المشروع إلى إصالح وتأهيل  100غرفة صفية في
أبنية مدرسية موجودة وقائمة.
أهداف البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب،

العدد المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل على

فئات مهمشة ،الخ)
 تأهيل مجموعة من الغرفالصفية في مدارس قائمة

 -طالب المدارس

تحقيقها
 200 -غرفة صفية

لتكون مناسبة كبيئة لتعليم

 -تحسين المستوى والواقع

التعليمي في مدينة الخليل

الطالب.

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،

البرامج/المشروعات التي تمثل

التكلفة التقديرية ()$

معدات...،الخ)
اعمال اإلصالح وتشمل (بالط ،ألمنيوم ،دهان ،حديد حماية...الخ)- .

20,000*100=2,000,000

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي

2,000,000

متطلبا سابقا لهذا
البرنامج/المشروع
 توفر الغرف المدرسية نفسها. موافقة المالك في حال االبنيةالمتاجرة

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة
ذي بعد مكاني

األرض غير متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشروع ليس  كيف؟ من خالل متابعات قسم االبنية بالوزارة

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

 من؟ وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع بلدية الخليل



 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ ال يوجد
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 وزارة التربية والتعليم العالي/مديرية التربية

 -بلدية الخليل

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
 -الصناديق العربية

بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه:

مجموع الصناديق العربية ،المجتمعات المحلية ،صندوق المعارف ،منظمات غير

الميزانية التطويرية

حكومية مثل (.)……….KFW

تكاليف تنفيذ المشروع:
جزئيا

متوفرة

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة

نعم

ال

غير متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

 الموارد البشرية:
غير متوفرة

متوفرة

 دراسات/مخططات:
جزئيا

متدوفرة

متوفرة جزئيا
متدوفرة

غير مطلوب

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

مطلوب(حدد)________________________ :

 دعم جماهيري:

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

غير متوفرة

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 تحسين المستوى والواقع التعليمي فيمدينة الخليل.

سلبية:

 ال يوجد


 تشغيل أيدي عاملة.المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات
 -المعيقات االسرائيلية في منطقة H2

إجراءات التغلب عليها
 -التنسيق المسبق مع جهات االختصاص.

ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :تأهيل وحدات

المجال التنموي :التنمية االجتماعي -التعليم

الرقمSO-3 :

صحية مدرسية
خلفية عن البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

مدينة الخليل مركز لمحافظة الخليل ،تقع في الضفة الغربية إلى الجنوب من مدينة القدس وتبعد عنها بحوالي

 -مدينة الخليل

 35كم ،أسسها الكنعانيون ،وتعتبر اليوم أكبر مدن الضفة الغربية من حيث عدد السكان والمساحة ،ويقدر عدد
سكانها بقرابة  200ألف نسمة ،وتبلغ مساحتها  4200كم . 2وتمتاز بأهمية اقتصادية ،حيث تُعتبر من أكبر

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
2018/3/1

المراكز االقتصادية في الضفة الغربية ،وللخليل أهمية دينية للديانات الثالث ،حيث يتوسط المدينة المسجد

مدة التنفيذ

اإلبراهيمي الذي يحوي مقامات لألنبياء إبراهيم ،وإسحق ،ويعقوب ،وزوجاتهم ،و منذ الزمن البعيد ومدينة

الخليل تعطي التعليم أهمية عظمى من خالل المشايخ والكتاتيب ,وكان التركيز على القراءة والكتابة والحساب.

كانت هناك أول مديرية تربية وتعليم عام  1920حيث كان هناك فقط أربع مدارس ،إال أن زيادة االهتمام

 4سنوات

بالتعليم أدى إلى بناء عدد كبير من المدارس سواء من الحكومة األردنية أو المصرية عام .1948

تم افتتاح كلية الشريعة التابعة لجامعة الخليل عام  ، 1972وتم افتتاح معهد بوليتكنك فلسطين الذي كان يمنح

درجة الدبلوم عام  1978والذي تحول إلى جامعة تمنح درجة البكالوريوس عام  ،1999كما أصبح عدد
الجامعات في مدينة الخليل في الوقت الحالي ثالث جامعات يدرس فيها حوالي  21000طالب وطالبة.

من ناحية أخرى قبل مجيء السلطة ،كان عدد مدارس مدينة الخليل  65مدرسة وأصبح عدد المدارس في

الوقت الحالي  202مدرسة حكومية وخاصة ووكالة تضم حوالي  71,000طالب وطالبة ،كما أن هنالك

حوالي  30مدرسة تقع في منطقة  H2والتي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة وهي األكثر تضرراً فيما

يخص األبنية المدرسية بسبب منع االحتالل مديرية تربية الخليل بناء الطوابق والمدارس في تلك المنطقة،

وتواجه مديرية تربية الخليل ازدياد سنوي كبير في أعداد الطلبة الملتحقين بنظام التعليم الحكومي ،مما يؤدي

إلى اكتظاظ في الصفوف الدراسية.

تحتاج بعض المدارس في مدينة الخليل إلى إعادة ترميم وصيانة بعض الوحدات الصحية في مدارس موجودة
وقائمة على ارض الواقع ،وذلك حتى تكون مؤهلة ومناسبة الستخدام الطالب في المدارس .يهدف هذا
المشروع إلى إصالح وتأهيل  10وحدة صحية في أبنية مدرسية موجودة وقائمة وذلك لتلبية المتطلبات
الصحية والبيئية المطلوبة.
الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب،

أهداف البرنامج/المشروع

العدد المتوقع

فئات مهمشة ،الخ)
 -تأهيل

الوحدات

مجموعة

الصحية

من
في

مدارس قائمة لتكون مناسبة

 -طالب المدارس

األهداف التنموية التي يعمل على
تحقيقها

 10 -وحدات صحية

 تحسين المستوى والواقع التعليميفي مدينة الخليل

 -الرقي بالمستوى الصحي والبيئي

في المدارس المحلية

الستخدام الطالب.
وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،

البرامج/المشروعات التي تمثل
متطلبا سابقا لهذا

التكلفة التقديرية ()$

البرنامج/المشروع

معدات...،الخ)
 عملية اإلصالح وتشمل (بالط ،تشطيب ودهان ،إنارة ،تركيبمغاسل ومراحيض...الخ).

20,000*40=800,000

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي

800,000

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

 -توفر الوحدات الصحية نفسها.

األرض غير متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
المشروع

 كيف؟ من خالل متابعات قسم االبنية بالوزارة

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

 من؟ وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع بلدية الخليل

-

 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ ال يوجد

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

جهات أخرى (حدد)

 -بلدية الخليل (قسم الهندسة)

 وزارة التربية والتعليم العالي /مديرية التربية والتعليم _الخليل

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه:
ميزانية التطوير

تكاليف تنفيذ المشروع:

جزئيا

غير متوفرة




متوفرة

متوفرة

صندوق المعارف

الميزانية الذاتية للبلدية

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير مطلوب

نعم

ال

مطلوب(حدد)________________________ :

جزئيا

غير متوفرة
 دراسات/مخططات:
جزئيا

متوفرة

متوفرة

مطلوب

 دعم جماهيري:
غير مطلوب

مطلوب جزئيا

غير متوفرة
اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 تحسين المستوى والواقع التعليمي فيمدينة الخليل.

سلبية:

 -تشغيل أيدي عاملة.

 تحسين البيئة الصحية في الدارسالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

 -المعيقات االسرائيلية في منطقة H2

 التنسيق المسبق مع جهات االختصاص.ملخص مشروع

اسم البرنامج/المشروع :إنشاء وتشطيب وتجهيز مسلخ البلدية

الرقمSO-4 :

المجال التنموي :التنمية االجتماعية-الصحة
مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع

تعتبر مدينة الخليل من اكبر المدن الفلسطينية (  210.000مواطن) وهي ك ذلك من اكثر المنداطق اسدتهالكاً  -الخليل-الحرايق
للحوم الحمراء ،يوجد فيها مسلخ قديم بني في أواخر الستينات تابع لبلدية الخليل بمسداحة  550م 2يقدع فدي
المنطقة الجنوبية من المدينة والتي تحولت الى منطقة صناعية بعد بناء المسلخ ،وتشكل مناشير الحجدر العددد

التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ

األكبر من المنشآت في تلك المنط قة  .يتم تشغيل المسلخ بالطريقة التقليدية في عملية الذبح والتجويدف والنقدل 2018 -
وتوجد ثالجة تبريد صغيرة ال تتسع لكمية الذبائح  .تتبع للمسلخ حظيرة صغيرة غيدر مؤهلدة وغيدر كافيدة

مدة التنفيذ

الستعياب أعداد المواشي التي يجب ان تبيت لعمل فحص ما قبل الذبح  .يعمل كثير من الجزارين على الدذبح  4سنوات
خارج المسلخ في مذابحهم الخاصة بعيداً عن الرقابة والتدقيق ،وتعمل البلدية جاهدة على تنظيم عمليدة الدذبح

واقتصارها داخل المسلخ فقط.

لذا فإن الحاجة الى بناء مسلخ حديث هي حاجة ماسة خاصة ألن موقع المسلخ الحالي والمبنى غيدر مناسدبين

إلنتاج لحوم صحية و ال يفي بحاجة السكان من اللحوم الحمراء.
أهداف البرنامج/المشروع
 رفع مستوى الصحة العامة للمواطنين -خلق بيئة صحية

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،
شباب ،فئات مهمشة ،الخ)

 -سكان المدينة

العدد المتوقع
 210,000 -نسمة

األهداف التنموية التي يعمل على
تحقيقها

 تطوير البنية التحتية والخدماتالصحية

 خلق فرص عمل جديدةوصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،

البرامج/المشروعات التي تمثل

التكلفة التقديرية ()$
دوالر أمريكي

معدات...،الخ)

متطلبا سابقا لهذا

البرنامج/المشروع

 يتكون المشروع من خمس عناصر هي: -1الحظائر :بمساحة (1500م)2

 -2صالة الذبح :بمساحة (1000م)2

 -3غرف التبريد :بمساحة (600م)2
 -4االدارة :بمساحة (350م)2

 -5الطرق والساحات الخارجية(4500م)2
 -الخدمات االستشارية (التصاميم الهندسية ،اعداد وثائق العطاء)

30,000

 -أعمال البنية التحتية ( كهرباء ،ماء ،صرف صحي ،طريق خاص)

60,000

 -أعمال إنشاء الهيكل الخارجي (بناء العظم)

650,000

 -أعمال التشطيبات الداخلية

850,000

 -األعمال الخارجية ( أسوار  ،ساحات ،مواقف سيارات ،مناطق خضراء،

220,000

 -المعدات واألثاث

450,000

اسيجة وبوابات)

2,260.000

المجموع (باألرقام)
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

بعد مكاني

األرض غير متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشروع لديس ذي  -كيف؟ ستتم االدارة والتشغيل من خالل طواقم المسلخ

الحاليين باإلضافة للذين سيتم توظيفهم الحقاً ،وستتم الصيانة

من خالل قسم الصيانة في البلدية وحين اللزوم سيتم استدراج

خدمات صيانة خارجية.
في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 من؟ ستتم جميع المراحل من خالل اشراف طواقم البلديةذات العالقة

 العائد السنوي المتوقع ()$؟ 4.130.000جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 بلدية الخليل ( قسم الهندسة ،قسم الصحة البيئية)جهة التمويل المقترحة

جهات أخرى (حدد)

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

تكاليف تنفيذ المشروع:

متوفرة

متوفرة جزئيا

 USAID.JICA -

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

متوفرة

غير

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
متوفرة

 الموارد البشرية:
غير متوفرة

 دراسات/مخططات:

متوفرة جزئيا

متوفرة

غير متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير مطلوب

مطلوب(حدد) :التدريب على الطرق الحديثة لعملية ذبح ومعاملدة

الذبائح.

متوفرة جزئيا

 دعم جماهيري:

مطلوب

غير مطلوب

مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 -رفع المستوى الصحة العامة للسكان

سلبية:

 -خلق بيئة صحية خالية من مخلفات الذبح

 ال يوجد

 -خلق فرص عمل جديدة

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات

 -مخاطبة الجهات المانحة لتوفير األموال الالزمة

 -نقص التمويل

 -التعاون مع السلطة التنفيذية لتطبيق القانون

 -عدم القدرة على تنفيذ نظام المسالخ

ملخص مشروع
المجال التنموي :التنمية االجتماعي-الصحة

اسم البرنامج/المشروع :إنشاء  8عيادات حكومية فدي الرقمSO-5:

مدينة الخليل

مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع
تقدم خدمات الرعاية الصحية األولية من قبل  8عيادات حكومية باإلضافة الى عدد من العيادات الخاصة و لكن  -الخليل
إمكانية الوصول لهذه الخدمات محدودة وذلك بسبب عدم كفاية الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي و

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

مؤسسات المجتمع المدني و أيضا بسبب عدم قدرة أبناء المدينة على شراء هذه الخدمات من القطاع الخاص 2018 -

بسبب األوضاع االقتصادية المتردية
يعد مشروع إنشاء  8عيادات حكومية اضافية في مدينة الخليل مشروعا حيويا كونه سيوفر الخدمات الصحية

مدة التنفيذ

 4 -سنوات

في تجم عات سكانية ال توجد بها خدمات أصالً مما سيوفر على المواطنين الجهد والوقت والمال وسهولة
الحصول على هذه الخدمات.
أهداف البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب ،فئات

العدد المتوقع

مهمشة ،الخ)
 توفير الخدمات الصحية -رفع مستوى الخدمات

 -جميع فئات المواطنين

األهداف التنموية التي يعمل على
تحقيقها

100000 -

 تغطية التطعيم بشكل افضلوصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية

نسمة

 تطوير مستوى البنية التحتيةالصحية في المنطقة

البرامج/المشروعات التي تمثل

مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)
 -إنشاء  8عيادات حكومية في عدة مناطق بمعدل مساحة  500متر مربع تشمل

التكلفة التقديرية
()$

2,000,000 -

أعمال البناء والتشطيب والتجهيزات األولية.

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي
األرض متوفرة

البرنامج/المشروع
 -توفر قطع األراضي المناسبة

2,000,000

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض غير متوفرة

متطلبا سابقا لهذا

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشروع ليس ذي بعد مكاني  كيف؟ وزارة الصحة

 مطلوب  8كدوادر لكدل عيدادة مدن مختلدف

توجد بعض المواقع فيها مباني جاهزة

التخصصات

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

 من؟ البلدية

 -البلدية

 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 -وزارة الصحة

 -قسم الهندسة-تنسيق مع وزارة الصحة

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه :ال يندرج ضمن

موازنة البلدية
-

 -وزارة المالية

 الصناديق العربية -المجتمع المحلي

متوفرة

تكاليف تنفيذ المشروع:

متوفرة جزئيا

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

غير متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:
غير متوفرة

 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

متوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة

متوفرة جزئيا

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :
مطلوب

 دعم جماهيري:
غير مطلوب

مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 -توفير الخدمات الصحية

سلبية:

 -تغطية التطعيم بشكل أفضل

 -ال يوجد

 توفير الوقت والجهد والمالالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

 -نقص التمويل

 -مخاطبة الجهات المختصة لتوفير تمويل جديد

 -عدم قدرة وزارة الصحة على تعيين الكادر المطلوب

 -الضغط على الوزارة لتوفير الكادر

ال

ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :توسعة إضافية لمستشفى الهالل الرقمSO-6:
االحمر لألطفال والوالدة (المرحلة االولى)

المجال التنموي :التنمية االجتماعية-الصحة
مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع
ايماناً من ج معية الهالل االحمر الفلسطيني في الخليل بمحوريه واهمية دورها الوطني واالنساني في تخفيف  -الخليل
معاناة الشعب الفلسطيني في كبرى محافظات الوطن واكثرها سكاناً ،وفي ظل ما يالقيه اطفال جنوب الضفة
الغربية من صعوبات ومشقه في التحويل للمشافي داخل الخط االخضر نظراً لطول وتعقيدات اجراءاتها
وصعوبة الوصول اليها لكثرة الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش والتصاريح المطلوبة اضافة الرتفاع تكاليف
العالج في مستشفيات الخط االخضر ،امام كل هذه المعطيات وللنقص الحاد الذي تعانيه محافظة الخليل في
اسره االطفال وحديثي الوالدة ،كان لزاماً على ادارة جمعية الهالل االحمر المبادرة في انشاء مستشفى
تخصصي لالطفال وحديثي الوالدة والتوليد واالمراض النسائية  ،حيث وفقها اهلل وبدعم من اهل الخير في
الداخل والخارج وبمؤازرة عدد من المنظمات والجمعيات من اتمام بناء المستشفى وتجهيزه وتشغيله في عام
. 2009
اهداف المستشفى -:
 1.تسهيل توصيل الخدمات الصحيه المتخصصه لالم والطفل
 2.تاسيس مستشفى تعليمي وتحويلي ومتخصص في مجال طب وجراحة االطفال بجميع فروعه وهو الوحيد
في الضفه الغربيه المتخصص في هذا المجال
 .3توفير الجهد والكلفة على ذوي االطفال المرضى والتخفيف من عناء السفر والتحويل الى المستشفيات
االسرائيليه وخارج الوطن
 4.سد العجز الحاصل في هذا المجال في المحافظه خاصة في طب وجراحة االطفال
 5.توفير العنايه الصحيه باجور رمزيه للفقراء والمحتاجين
 .6تطوير خدمه االسعاف والطوارىء
مراحل العمل في المشروع:
المرحلة االولى
اوال :تم اتمام بناء ثمانية طوابق بمساحة ( )470م 2لكل طابق وجرى تشطيبها جميعاً بمساهمة تجمع التعاون
بالقدس والصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي بالكويت الشقيق وتبرعات اهلنا في الخليج العربدي

والجاليات الفلسطينية في الشتات ودعم من الهالل االحمر االماراتي وباشر اف وزارة االشغال العامة الفلسطينية

ولهم منا كل الشكر والتقدير على عطائهم.

ثانيا :تم شراء قطعة ارض محاذيه للمستشفى بمساحة ()4500م 2خصصت لتوسعه المستشفى بمرحلته الثانية
وإلقامة مشروع توسعة مستشفى الهالل االحمر التخصصي الممول بمنحه من الحكومة الهولنديه .

تم تشغيل األقسام التالية في المستشفى -:

التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ

 2018مدة التنفيذ
 4 -سنوات

 .1قسم االطفال ( )20سرير

 .2قسم العنايه المكثفه لالطفال ( )5أسره
 .3قسم جراحة اطفال ( )20سرير

 .4قسم العنايه المكثفه لحديثي الوالده ( )17سرير

 .5قسم النسائية والتوليد ( )10اسره وثالثة غرف توليد وغرفة عمليات
 .6قسم العمليات بغرفتي عمليات
 .7قسم الجراحه

 .8قسم االشعة التشخيصية
 .9قسم العيادات الخارجيه

 .10طوارىء االطفال
وحدات تابعه _:

 .1وحدة تنظير للجهاز الهضمي والقولون والحنجره
 .2وحدة اعصاب اطفال
 .3وحدة رئة اطفال

 .4وحدة السمعيات والنطق
 .5قسم عالج طبيعي

 .6وحدة العناية اليومية
االقسام الطبيه المسانده

 .1قسم المختبرات Biochemstry & Microbiology
 .2مختبر الجينات والغدد الصماء

 .3قسم االشعه التشخيصية المجهز باحدث االجهزة في المنطقة
 .4الصيدليه والمستودعات الطبية
العيادات التخصصية -:

 .1عيادة االطفال وحديثي الوالده
 .2عيادة اعصاب االطفال

 .3عيادة غدد صماء اطفال

 .4عيادة قلب اطفال Fetal test +Echo
 .5عيادة رئة االطفال

 .6عيادة كلى االطفال

 .7عيادة جهاز هضمي لالطفال

 .8عيادة االنف واالذن والحنجره لالطفال

 .9عيادة جراحة التجميل والحروق والترميم .

 .10عيادة االمراض النسائية
 .11عيادة الجراحة العامة.
تخصصات جراحة االطفال -:
 .1جراحة اطفال

 .2أنف اذن حنجرة اطفال
 .3عظام اطفال

 .4جراحة اعصاب لالطفال.
خدمات قسم االشعة التشخيصية:

 .1التصوير الطبقي لكافة اعضاء الجسم .
 .2التصوير التلفزيوني للقلب.
 .3التصوير العادي والملون.
 .4تصوير االوردة والشرايين.
 .5تصوير ارتداد البول عند االطفال.
 .6التصوير التلفزيوني الملون.
 .7تصوير الكلى الملون.
 .8اخذ العينات.
 .9تصوير خلع الوالدة عند االطفال.
أهداف البرنامج/المشروع

 -توفير الخدمات الصحية

 -رفع مستوى الخدمات الصحة

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب ،فئات
مهمشة ،الخ)

 -جميع فئات االطفال

العدد المتوقع
 100000نسمة

المقدمة لالطفال

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنام ج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)
 -استكمال انشاء وتشطيب وتجهيز المستشفى

األرض متوفرة

توجد بعض المواقع فيها مباني جاهزة

 تطوير مستوى البنية التحتيةالصحية في المنطقة

متطلبا سابقا لهذا

التكلفة التقديرية

البرنامج/المشروع

()$

 -توفر قطع األراضي المناسبة

2,500,000

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض غير متوفرة

تحقيقها

البرامج/المشروعات التي تمثل

2,500,000 -

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي

األهداف التنموية التي يعمل على

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشروع ليس ذي بعد مكاني  كيف؟ وزارة الصحة

 مطلوب  8كدوادر لكدل عيدادة مدن مختلدف
التخصصات

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

 من؟ البلدية

 -البلدية

 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

جهات أخرى (حدد)

 -وزارة الصحة

 -قسم الهندسة-تنسيق مع وزارة الصحة

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه :ال يندرج ضمن

موازنة البلدية

 -وزارة المالية

 -بنك التنمية اإلسالمي

 الهالل األحمر اإلماراتي -المجتمع المحلي

-

متوفرة

تكاليف تنفيذ المشروع:

متوفرة جزئيا

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

ال

نعم

غير متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:
غير متوفرة

 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

متوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة

متوفرة جزئيا

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :
مطلوب

 دعم جماهيري:
غير مطلوب

مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 -توفير الخدمات الصحية

سلبية:

 -تغطية التطعيم بشكل أفضل

 -ال يوجد

 توفير الوقت والجهد والمالالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

 -نقص التمويل

 -مخاطبة الجهات المختصة لتوفير تمويل جديد

 -عدم قدرة وزارة الصحة على تعيين الكادر المطلوب

 -الضغط على الوزارة لتوفير الكادر

ملخص مكون برنامج  /مشروع
اسم مكون البرنامج  /المشروع :تطوير وإيجاد الرقمSO-8:

بيئة شبابية ورياضية

المجال التنموي :التنمية االجتماعية -الرياضة
والشباب

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

بدأ العمل الشبابي بشكل مؤسساتي في عام  1943بتأسيس نادي شباب الخليل ألرياضي حيث كان العمل
الرياضي الشبابي يقتصر على الرياضات الشعبية والنشاطات السياسية في مقاومة االحتالل .ومع تطور العمل
الكشفي العالمي ظهرت األنشطة الكشفية الفلسطينية ايضا نادي شباب ألخليل حيث تميزت الحركة الكشفية
بالعمل التطوعي بكافة مجاالتها ولم يعتبر نادي شباب الخليل كافي لتغطية مدينة الخليل لتطوير الفرق الشعبية
مثل فرق المساجد والحارات والمدارس لذا برزت حاجة إلنشاء مؤسسات رياضية بتقديم تأسيس النادي األهلي
الخليلي عام  1974ونادي طارق بن زياد عام  1976لتتم ممارسة العديد من األنشطة الرياضية وخصوصا كرة
القدم .وبقي دور المرأة مهمشا بالعمل الشبابي حتى عام  1981ليتم تأسيس مركز شابات الخليل والهادف إلى



داخل المدينة

التاريخ المتوقع للبدء

بالتنفيذ


01/06/2018

مدة التنفيذ
 4 سنوات

تمكين وتأهيل دور المرأة في العمل الشبابي،وكان اهتمام البلدية بهذا القطاع من خالل اقامة المكتبات وبعض
وبدى واضحا في هذه الفترة غياب االهتمام بالشباب ذوي االعاقات .كحال بقية االنشطة والدعم لهذه االندية،
قطاعات المجتمع الفلسطيني تم استهداف قطاع الشباب والرياضة مع انطالق االنتفاضة االولى عام ليتوجه
الشباب إلى مقاومة االحتالل خالل االضراب والحركات الجماهيرية.
وكان العمل الشبابي والرياضي يتم باهتمام فردي وشخصي محدود وغير دائم ويعتمد على الالعبين فقط من
خالل شراء اللوازم واألدوات مع عدم اغفال غياب المالعب المؤهلة
ومع دخول السلطة الفلسطينية بدء االهتمام باألنشطة الرياضية من خالل االجسام قانونية وبطريقة تراعي القوانين
ا لفلسطينية ليتم اختيار الهيئات اإلدارية من خالل االنتخاب.
وبقي العمل الشبابي المؤسسي مقتصرا على الجانب الرياضي حتى ظهور المراكز والمؤسسات الشعبية والتي
اتاحت الفرصة إلى التنوع في األنشطة وإفساح المجال لمشاركة المرأة.
وهنا بدأت بلدية الخليل االهتمام بالقطاع الشبابي والطفولة والرياضي من خالل تأسيس مراكز شبابيه كان اولها
مركز تنمية مواهب جيل المستقبل والذي افتتح في العام  2000ليتبعه افتتاح مجمع اسعاد الطفولة في العام ،2005
وفي العام  2009تم انشاء أول منشأة رياضية كبيرة وهي استاد ألحسين الذي لم يكن كافي مقارنة مع احتياجات
المدينة .وفي العام  2010تم بناء الصالة الرياضية التي هي األكبر على مستوى ألوطن وفي العام  2011تم انشاء
مركز طار ق المجتمعي متعدد االغراض الرياضية .وافتتاح المركز الكوري متعدد االنشطه والبرامج خاصة مع
قطاع الشباب وافتتاح الحدائق خاصة حديقة السالم باالضافه الى افتتاح مركز المرأة المجتمعي والذي يهتم بقطاع
المرأة.
كان التطلع للعمل الشبابي مقتصر على الرياضة وخصوصا كرة القدم مما أدى إلى اهمال الجوانب االخرى في
االنشطة الشبابية الذي أدى إلى غياب خطط تنموية الخاصة بالعمل الشبابي مما ترتب عليه عدم مشاركة الشباب
في اتخاذ القرار كما تم تغييب دور المرأة في ذلك بسبب التوجهات المجتمعية بحجج دينية وعادات وتقاليد.
جاء اهتمام بلد ية الخليل بهذا اقطاع من خالل استحداث دائرة االنشطة الشبابيه والثقافية في البلدية والتي تعتبر
البلدية من اول البلديات على مستوى الوطن التي قامت بتسمية دائرة تهتم بهذا القطاع وكذلك تأسيس مجالس شبابيه
وطفولة داخل المدينه لإلطالع على مطالب واحتياجات هذه الفئة.
تمتاز مدينة الخليل بأنها مدينه فتيه وتمتاز بوجود العديد من االندية العامله وعددها ستة أندية باإلضافة الى العديد
من المبادرات الشبابيه وثالث جامعات تهتم بالبرامج الشبابيه والرياضية باإلضافة الى المراكز ال  11التي تتبع
البلديه.
أهداف البرنامج/المشروع
 ايجاد بيئة شبابيه رياضيه

متكاملة لرعاية طاقات وقدرات

الشباب

 اقامة وإضافة مجمعات من

الفئة/ات المستهدفة (مرآة ،شباب ،عدد المستفيدين المتوقع

فئات مهمشة ... ،الخ)

المجتمع المحلي بكافة فئاته

األهداف التنموية التي

يعمل على تحقيقها

 20000 من المجتمع المحلي توفير بيئة امنه لقطاع
واألندية والمدارس

الشباب والطفولة إلقامة

انشطتهم ومبادراتهم التي

تعمل على خدمة المجتمع

المحلي والمدينة.

خالل استثمار مرافق البلديه

 توفير قطعة ارض ودراسات

توحيد العمل الشبابي

 استثمار وتفعيل الساحات التابعة

وتقديم كافة التسهيالت

والتطوعي داخل المدينه

إلقامة قرية للشباب

لهذا القطاع.

للمدارس واألندية واألحياء إلقامة

الساحات االمنه والحدائق


وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

المشاريع

عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

التكلفة التقديرية *)$(1000

حسب سنوات الخطة

 عمل دراسة ومخططات لالبنيه التي سيتم اضافتها

10

 اضافة طابق ثاني لمقرات اسعاد الطفولة ومركز طارق وملعب

450

خماسي للمركز الكوري ومسبخ نصف اولمبي في الصالة الرياضيه

 عمل شراكات مع التربيه والتعليم
الساحات االمنه والمالعب والحدائق

واألندية واألحياء بخصوص

 البحث عن ارض بخصوص اقامة قرية للشباب وبيت للشباب
 احتضان ودعم بعض المبادرات واالنشطه الشبابيه

50

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي

البرنامج/المشروع

 ال يوجد

510,000

متطلبات األراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*
ذو بعد مكاني

سابقا

0
0

األرض متوفرة

متطلبا

األرض غير متوفرة

المشروع ليس

في حالة عدم توفر أألرض ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
 كيف؟ من خالل بلدية الخليل
 الممولين

 الشركاء من المجتمع المخلي والمتبرعين

نعم

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

ال

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

جهات أخرى (حدد)
 شركات هندسية

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
من خالل المنح وتقديم المشاريع والشراكات

جهات أخرى (حدد)
 مؤسسة التعاون-المجلس االعلى للشباب والرياضة
 كويكا

 البنك الدولي

التي

تمثل

لمكون

TIPH 
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

متوفرة جزئيا

متوفرة

غير متوفرة

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

ال

نعم

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



دراسات/مخططات

غير متوفرة
غير متوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة
متوفرة



غير مطلوب

بناء قدرات الجهة المنفذة

مطلوب(حدد)________________________ :

متوفرة جزئيا



دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب

غير

مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:
-

ايجاد بيئة امنه للمجتمع بكافة فئاته

العمريه

-

استغالل مواقع المدارس واالنديه

-

توحيد الجهود تحت اطار وغطاء

-

ايجاد مجمع ومتنفس للمجموعات

-

توفير مكان والحد من مصاريف

سلبية:

-

-

والفضاءات لما هو مفيد للمجتمع

موحد

تدابير التخفيف:

صعوبة ايجاد التمويل

عدم التقبل من بعض االناس

في المجتمع المحلي لمثل هذه
االفكار والمشاريع

-

-

الطلب من العديد من جهات التمويل

توعية المواطنين بأهمية المشروع

على فئة الشباب

-

الشبابيه والرياضية

االقامة والتدريبات للفئات المختلفة

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات
 عدم وجود ممول

 مخاطبة الممولين عن اهمية هذه المشاريع واألفكار

 عدم اقتناع اقناع المجتمع المحلي بأهمية هذه المشاريع

 تسويق هذه المشاريع واألفكار بطريقه صحيحة من خالل االجتماعات
واإلعالم

ملخص مكون برنامج /مشروع
اسم مكون البرنامج/المشـروع :التمكدين الرقمSO-9:
السياسي واالجتماعي للمرأة

المجال التنموي :التنمية االجتماعية -المراة

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
ان مشاركة المرأة في النظام السياسي يعتبر حديثا ولهذا السبب فان مشاركتها قليلة لعدم الوعي الكافي في مكونات

هذا النظام وعدم معرفتها في حقوقها وواجباتها السياسية  .ومن هنا جاءت فكرة المشروع الذي يهدف الى تعريف

نساء الفلسطينيات بنظامهن السياسي وحقوقهن وواجباتهن.

مكان التنفيذ
 داخل المدينة
التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ

2018 
مدة التنفيذ

 4 سنوات
الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب،

أهداف البرنامج/المشروع

عدد المستفيدين المتوقع

فئات مهمشة ... ،الخ)

 توعية النسـاء بحقـوقهن كافة نساء المدينة.

األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها

 كل نساء المدينة.

ـى
ـافة الـ
ـية باإلضـ
السياسـ

زيادة الوعي السياسي عند

ـذي
شـريحة النسـاء والـ
يؤدي الى زيادة مشاركتهن

واجباتهن.

في العملية السياسية.

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
التكلفة التقديرية *)$(1000

عناصر مكون البرنامج/المشروع

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ) حسب
 االعالم ودوره في نشر ثقافة الوعي السياسي

35

 تمكين المجالس العائلية النسوية

25

 حمالت توعية عامة كعمل لوحات تددعم حدق المدرأة فدي

80

 تقديم تسهيالت لمشاركة المرأة السياسية

60

االنتخاب

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي



عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

مكاني)*

ليس ذو بعد مكاني

البرنامج/المشروع

200,000

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

سابقا لمكون

حسب سنوات الخطة

مراحله

األرض غير متوفرة

المشاريع التي تمثل متطلبا

 كيف؟ المشروع ال يتطلب مكان للتنفيذ

المشـروع

نعم

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

ال

جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 المؤسسات النسوية المحلية

 وسائل االعالم \ المجالس العائلية

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه :ال يوجد
تكاليف تنفيذ مكدون البرنامج/المشدروع
متوفره جزئيا

غير متوفرة

GIZ 
متدوفرة

نعم

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشـرية



دراسات/مخططات

جزئيا

غير متوفرة

متدوفرة

متدوفره

متدوفرة

متدوفرة



بناء قدرات الجهة المنفذة



دعم جماهيري

غير مطلوب

* مطلوب(حدد)________________________ :
مطلوب

ا مطلوب جزئيدا

غيدر

جزئيا

مطلوب

غير متوفرة

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
تدابير التخفيف :ال يوجد

ايجابية :زيادة مشاركة النساء في العمليـة سلبية :ال يوجد

السياسية

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات
 المجتمع ونظرته التقليدية للمرأة

 افكار النساء تفهم عن موضوع المشاركة السياسية

 نقص التمويل

 البحث عن مصادر مختلفة للتمويل

ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :تأهيل وتطوير الطرق الداخلية

المجال التنموي :البيئدة والبنيدة التحتيدة-

الرقمISE - 2 :

الطرق والمواصالت

مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع

تتوزع شبكة الطرق في المدينة بشكل جيد ،وتقوم البلدية بتأهيل الطرق وباستمرار ،لكن بسبب محدودية  -مواقع متفرقة في مدينة
االمكانيات المادية تعاني شبكة الطرق الداخلية في الخليل بشكل عام من مشاكل تنظيمية وافتقارها للسالمة

المرورية كاألرصفة واإلشارات المرورية وتعديات المواطنين عليها بشكل متكرر ،لذلك فال بد من عمل تأهيل
وتطوير للشبكة الداخلية للطرق.

الخليل

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
 2018مدة التنفيذ
 4 -سنوات

أهداف البرنامج/المشروع
 -توسيع شبكة الطرق الداخلية

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب ،فئات
مهمشة ،الخ)

 -كافة المواطنين والزوار

العدد المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل على

 200,000 -نسمة

 -تطوير نظام الطرق والمواصالت

 -تأهيل وتطوير الشبكة الداخلية

تحقيقها

 -تحسين مستوى السالمة المرورية

لكافة المناطق

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،
معدات...،الخ)

البرامج/المشروعات التي تمثل

التكلفة التقديرية
()$

متطلبا سابقا لهذا

البرنامج/المشروع

 التصميم -اعادة تأهيل الطرق الداخلية في مواقع متفرقة في المدينة بطول اجمالي 25كم

6,000,000

 التنفيذ ويشمل (تسوية االرضية ,فرد البيسكورس ،ارصفة ،تعبيد ،اشاراتمرورية وتخطيط الشارع وتخضير وانارة)

6,000,000

المجموع (باألرقام)  -دوالر امريكي
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض غير متوفرة

األرض متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشروع ليس ذي بعد مكاني

 كيف؟ بلدية الخليل

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

 من؟ البلدية



 العائد السنوي المتوقع؟
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 -صندوق تطوير واقراض البلديات

 -بلدية الخليل

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

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

متوفرة

-

بنك التنمية اإلسالمي

USAID -

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة جزئيا

نعم

غيرمتوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع


الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة جزئيا



غير متوفرة


دراسات/مخططات:

بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :
متوفرة

متوفرة جزئيا

غير متوفرة



دعم جماهيري:

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع

ايجابية:

 تقليل حوادث الطرق امكانية الوصول لكافة المناطق في المدينة -تحسين مواصفات وجودة الطرق الداخلية

سلبية:

 تعطيل الحكة أثناء التنفيذ -االزعاج والضجيج والغبار أثناء التنفيذ

ال

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات
 -توعية المواطنين

 -عدم تعاون بعض المواطنين

ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :تأهيل مداخل مدينة الخليل

المجال التنموي :البيئة والبنيدة التحتيدة-

الرقمISE - 3 :

الطرق والمواصالت

مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع

تتوزع شبكة الطرق في مدينة الخليل بشكل مقبول ،ولكن حالة هذه الطرق متفاوتة من جيدة إلى ضعيفة .لكن  -مدخل المنطقة الصناعية
نظراً لزيادة عدد السكان والتوسع العمراني ،وبسبب ضعف برنامج صيانة الطرق بشكل عام ،ال زال هناك
العديد من الطرق بحاجة إلعادة تأهيل وصيانة ،هذا باإلضافة إلى الحاجة إلى توسعة شبكة الطرق الداخلية

والخارجية وتأهيل مداخل المدينة.

لقد كان في الفترة السابقة وما زال هناك العديد من مشاريع تطوير الطرق المختلفة ،لكن ما زال العديد من

وشارع بيت كاحل

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
 2018مدة التنفيذ

الطرق بحاجة الى تطوير خاصة مداخل المدينة ،وكذلك صيانة وإعادة تأهيل وإنشاء مداخل جديدة واصلة تلبي  4 -سنوات
حاجات وتطلعات المجتمع وفق معايير هندسية ومواصفات مناسبة.

نم تأهيل مدخلين للمدينة (الشمال والحرايق) ،ما زالت الحاجة لتأهيل مدخلين آخرين هما شارع المنطقة
الصناعية (الفحص) ،وشارع بيت كاحل.

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب ،فئات

أهداف البرنامج/المشروع

العدد المتوقع

مهمشة ،الخ)
 تطوير وتأهيل مداخل المدينة -تحسين مستوى الخدمة

 -كافة فئات المجتمع من مشاة وسائقين وزوار

تحقيقها
 %60 -من

عدد السكان

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)

 تطوير نظام الطرق والمواصالت -تحسين مستوى السالمة المرورية

البرامج/المشروعات التي تمثل

التكلفة التقديرية
()$

 تأهيل مداخل المدينة عدد ()2-

األهداف التنموية التي يعمل على

متطلبا سابقا لهذا

البرنامج/المشروع
 ال يوجد

(المنطقة الصناعية وبيت كاحل)

 تصميم وتنفيذ ويشمل اعمال البنية التحتية -تجهيز االرضية  +تعبيد

6,000,000

 -فرد طبقات االساس (بيس كورس)

 ارصفة وجزر وسطية وتاثيث الطريق -اشارات وشواخص مرورية

المجموع (باألرقام) دوالر امريكي
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذي بعد مكاني

6,000,000
عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
 كيف؟ البلدية

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

 من؟



 العائد السنوي المتوقع ()$؟
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 -صندوق تطوير وإقراض البلديات

 -بلدية الخليل

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

 جهات تمويل خارجية (البنك الدولي )KFW,

بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه :التطويرية
تكاليف تنفيذ المشروع:
غيرمتوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة

نعم

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع


الموارد البشرية:



دراسات/مخططات:

غير متوفرة

غير متوفرة

متوفرة
متوفرة

متوفرة جزئيا



بناء قدرات الجهة المنفذة:



مطلوب

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

متوفرة جزئيا

دعم جماهيري:
غير مطلوب

مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 -تحسين وتطوير مداخل المدينة

سلبية:

 -زيادة السعة المرورية للمدينة

 -يمكن ان تسبب بعض االزعاجات الضوضاء وتلوث

 -تقليل الحوادث المرورية

خالل التوسعة

 تطوير المظهر الجمالي للمدينةالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات

 -اقناع المواطن من خالل التوعية وعمل لجان من االهالي

 -اعتراض بعض المواطنين على اعمال التوسعة

ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :المسار السياحي لبلدة القديمة

الرقمISE - 7 :

المجال التنموي :البيئة والبنيدة التحتيدة-
الطرق والمواصالت

مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع

البلدة القديمة في مدينة الخليل لديها وضع خاص من حيث القيمة التاريخية والدينية والتجارية ،ومن الناحية  -البلدة القديمة في الخليل
السياسية أيضا .حيث أن البلدة القديمة ومحيطها ذات شوارع ضيقة ومكتظة ،وال يوجد فرص للتوسعة،

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

وشوارعها بحاجة الى تطوير وتأهيل .ومن الناحية التجارية ،تحوي البلدة القديمة المحال التجارية ذات الطابع 2018 -

التقليدي والتراثي ،وتستقطب الزوار من الخليل وخارجه.

أما من الناحية السياسية فهي مستهدفة من قبل االحتالل والمستوطنين ،حيث يقطن العديد من المستوطنون في  -سنتين
البلدة القديمة وفي محيط الحرم االبراهيمي ،وتضع قوات االحتالل البوابات الحديدية داخلها لتتحكم في دخول

مدة التنفيذ

المواطنين والزوار الى الحرم االبراهيمي .ويتعرض سكان البلدة القديمة وتجارها من المضايقات المستمرة من

المستوطنون ،مما أثر على الحركة التجارية فيها بشكل واضح.

ولهذا من الضروري تطوير البلدة القديمة والمحافظة عليها وتثبيت المواطنين فيها من االستهداف االسرائيلي،

وتشجيع السياحة والحركة التجارية فيها ،وخاصة أن البلدة القديمة أدرجت في سجل اليونسكو للمواقع التاريخية.

من هذا المنطلق ،تأتي ضرورة تطوير مسار سياحي للبلدة القديمة والحرم االبراهيمي من خالل تحسين

الشوراع والمداخل المحيطة فيها وتطوير مسارات سياحية والطرق المؤدية اليها ،كخطوة في تشجيع السياحة
واعطاء رحلة مريحة للسياح ،واحياء للبلدة القديمة وتشجيع الحركة اليها.
أهداف البرنامج/المشروع
 -توسيع شبكة الطرق الداخلية

 -تأهيل وتطوير الشبكة الداخلية

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب ،فئات
مهمشة ،الخ)

 -كافة المواطنين والزوار

العدد المتوقع
200,000 -

لكافة المناطق

األهداف التنموية التي يعمل على
تحقيقها

 تطوير نظام الطرق والمواصالت -تحسين مستوى السالمة المرورية

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)

البرامج/المشروعات التي تمثل
متطلبا سابقا لهذا

التكلفة التقديرية

البرنامج/المشروع

()$
2,000,000

 -المرحلة األولى :تعبيد الشوارع حول منطقة الحرم (تبدأ مباشرة)

2,000,000

 -المرحلة الثانية :اعادة تأهيل شارع بيت حانون (في السنة الثالثة)

4,000,000

المجموع (باألرقام)  -دوالر امريكي
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض غير متوفرة

األرض متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشروع ليس ذي بعد مكاني

 كيف؟ بلدية الخليل

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

 من؟ البلدية



 العائد السنوي المتوقع؟
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 -بلدية الخليل


جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

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

متوفرة

 وزارة الماليةPS/ هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة جزئيا

نعم

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع


الموارد البشرية:



دراسات/مخططات:

غير متوفرة

متوفرة
متوفرة

متوفرة جزئيا
متوفرة جزئيا



بناء قدرات الجهة المنفذة:



مطلوب

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

دعم جماهيري:

مطلوب جزئيا

ال

غير مطلوب

غير متوفرة

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 -تحسين امكانية الوصول لللبلدة القديمة

سلبية:

 تحسين مواصفات وجودة الطرق الداخلية -تطوير السياحة واحياء البلدة القديمة

 -تعطيل الحركة أثناء التنفيذ

 -االزعاج والضجيج والغبار أثناء التنفيذ

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات
 -قليلة ،ومنها عدم تعاون بعض المواطنين نتيجة لتعطيل الحركة

 -توعية المواطنين ألهمية المشروع

ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :حملة توعية مائية

المجال التنموي :البيئة والبنية التحتية -المياه

الرقمISE-8:

مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع
تعاني مدينة خاص بشكل خاص والمحافظة بشكل عام من نقص في الموارد المائية ،وهناك طلب متزايد على

 -جميع المدينة

المياه ،لذلك تقوم دائرة المياه بعمل خطط مختلفة للتغلب على تلك المشكلة ،ومنها التوعية الجماهيرية

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

باالستخدام األمثل للمياه في النشاطات اليومية.
ومن برامج التوعية الضرورية برامج لترشيد االستهالك والحد من سرقة المياه وتسديد مستحقات البلدية،

 2018مدة تنفيذ المشروع
 -سنتان

ومن المقدر عقد ما يقارب  10برامج توعية خالل عامين.
أهداف البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

 -رفع الوعي عند المواطنين

 -جميع سكان المدينة

 -تغيير السلوك المتبع في استخدام المياه

شباب ،فئات مهمشة ،الخ)

العدد المتوقع

تحقيقها

 تقليل الفاقد في الشبكة -زيادة مصادر المياه

 -تعزيز العالقة بين البلدية والمواطن

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)

األهداف التنموية التي يعمل على

البرامج/المشروعات التي تمثل
التكلفة التقديرية

()$

 -إنتاج مواد توعوية

100,000

 -عقد ندوات وورش عمل توعوية

20,000

 -بناء قدرات الفريق العامل والمتطوعين

5,000

 -إقامة معارض وفعاليات توعوية

25,000

 -أخرى

20,000

المجموع (دوالر أمريكي)

170,000

احتياط ()%10

17,000

المجموع الكلي (دوالر أمريكي)

187,000

متطلبا سابقا لهذا

البرنامج/المشروع

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض غير متوفرة

األرض متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
المشروع ليس ذي بعد مكاني

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

 كيف؟
 من؟ البلدية
 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟

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

جهات أخرى (حدد)

 -بلدية الخليل.

 -سلطة المياه الفلسطينية

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه :التطويرية

 سلطة المياه الفلسطينية USAIDUNDP -

-

متوفرة

تكاليف تنفيذ المشروع:

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة جزئيا

نعم

ال

غير متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:
غير متوفرة

 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

متوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

مطلوب(حدد) :دورات تدريبية

 دعم جماهيري:

متوفرة جزئيا

غير مطلوب

مطلوب

غير مطلوب
مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 -نشر ثقافة ترشيد االستهالك

سلبية:

 -الحفاظ على المياه

ال يوجد

 تعزيز العالقة بين المواطن والبلدياتالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

 -عدم توفر التمويل.

 التواصل مع الجهات المانحة إليجاد تمويل وإبراز أهمية المشروعلهم.

ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :تطوير قدرات العداملين فدي الرقمISE-11:
مجال المياه (دورات ادارية وفنية)

خلفية عن البرنامج/المشروع

المجال التنموي :البيئة والبنية التحتية-المياه
مكان التنفيذ

إن تأهيل وبناء القدرات لمواكبة استحقاقات التنمية المستدامة في قطاع المياه يعد من أولويات البلدية .ويشمل  -جبل جوهر.

هذا المشروع على برامج تدريبية متخصصة في بناء المهارات والقدرات في مختلف االختصاصات العاملة في  -جبل أبو رمان.
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

هذا القطاع إدارة التوزيع والفاقد ،التحكم عن بعد(سكادا) ،الشبكات والصيانة ،االشتراكات الجديدة وخدمات 2018 -
مدة تنفيذ المشروع

الجمهور ،صيانة العدادات ،جودة المياه ،شبكات الصرف الصحي والصيانة ،محطات المعالجة ،محطات ضخ

 -سنتان

المياه واآلبار ،محطات ضخ الصرف الصحي).
الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

أهداف البرنامج/المشروع

شباب ،فئات مهمشة ،الخ)

 -بناء قدرات الكادر البشري لتوفير افضل خدمة

العدد المتوقع

 -الكادر البشري في دائرة

للمواطن.

تحقيقها

 -تقليل الفاقد في الشبكة

المياه في البلدية

 -تقليل الفاقد عن طريق تعلم أحدث الطرق في هذا

األهداف التنموية التي يعمل على

 -زيادة مصادر المياه

المجال.

 زيادة مصادر المياه من خالل تطوير الكادراالداري لها.

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)

البرامج/المشروعات التي تمثل
متطلبا سابقا لهذا

التكلفة التقديرية

البرنامج/المشروع

()$
 -برامج ادارية.

60,000



 -برامج فنية.

90,000



 -برامج مساعدة.

50,000

المجموع (دوالر أمريكي)

200,000

احتياط ()%10

20,000
المجموع الكلي (دوالر أمريكي)

220,000

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

األرض غير متوفرة



عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشروع ليس ذي بعد مكاني

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

 كيف؟
 من؟ البلدية
 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟

جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 -سلطة المياه الفلسطينية

 بلدية الخليل.

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

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

تكاليف تنفيذ المشروع:

متوفرة

متوفرة جزئيا

 الجمعية العربية لمرافق المياه هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

غير متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

نعم

ال

 الموارد البشرية:
غير متوفرة

 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

متوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة

غير مطلوب

 بناء قدرات الجهة المنفذة:
مطلوب(حدد):

 دعم جماهيري:

متوفرة جزئيا

مطلوب

غير مطلوب

مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 -رفع قدرة طاقم البلدية في قسم المياه

سلبية:

 -ادارة أفضل لقطاع المياه في المدينة

 -ال يوجد

 -تقليل الفاقد بسبب زيادة قدرة الطاقم فنيا

 زيادة كمية المياه المتاحة للمواطنين بسبب قدرة الطاقمفنيا

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات

 -التواصل مع الجهات المانحة إليجاد تمويل وإبراز أهمية المشروع

 -عدم توفر التمويل.

لهم.

 -تكرار نوع برامج التدريب وعدم االستفادة.

 ان يتم التفاهم مع الجهة المانحة في حال توفرها على نوع التدريبوإيضاح األمور التي يحتاجها الكادر وإطالعهم على البرامج

التدريبية التي حصل عليها الكادر في السابق لكي يتم تجهيز برامج

جديدة ومفيدة.
ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :تطوير وتأهيل شدبكة توزيدع الرقمISE-11:

المياه

المجال التنموي :البيئة والبنية التحتية -المياه
مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع
ان شبكة توزيع المياه هي الشريان الرئيسي والطريق الوحيد إليصال المياه للمواطنين في المدينة ،وهي بحاجة

وباستمرار الى تطوير وتأهيل سواء باستبدال الشبكة القديمة بجديدة أو توسعة الشبكة بإضافة مواسير جديدة،

وشبكة التوزيع تشمل مواسير مياه بأقطار مختلفة من  "2/1حتى ."10

 مناطق مختلفة من المدينة.التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
 2018مدة تنفيذ المشروع

تقوم دائرة المياه في البلدية وطوال العام بصيانة شاملة للشبكة القائمة باإلضافة الى تمديد مواسير مياه جديدة  4 -سنوات .

بأقطار صغيرة ( )"2 – "2/1سواء لالشتراكات الجديدة أو لتحسين الوصالت المنزلية.

وتقوم الدائرة ايضا بتجهيز المشاريع التي تشمل المواسير ذات األقطار الكبيرة ( )"10 – "4والتي تعد باهظة
الثمن ،لذلك فان البلدية وفي معظم األحيان تبحث لهذه المشاريع عن تمويل
أهداف البرنامج/المشروع
 تقليل الفاقد.

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،
شباب ،فئات مهمشة ،الخ)

 سكان المدينة

العدد المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل على
تحقيقها

 تقليل الفاقد في الشبكة

 تقديم أفضل خدمة للمشترك
وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)

البرامج/المشروعات التي تمثل

التكلفة التقديرية

البرنامج/المشروع

()$

 ال يوجد

 توريد و تمديد خطوط مياه  28600( "4متر). -توريد و تمديد خطوط مياه  22100( "6متر).

4,305,000

 توريد و تمديد خطوط مياه  15000( "10متر).المجموع الكلي (دوالر أمريكي)

4,305,000

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

متطلبا سابقا لهذا

األرض غير متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشروع ليس ذي بعد مكاني

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

 كيف؟ من مهام دائرة المياه في البلدية
 من؟ دائرة المياه
 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟

جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 المواطنون

 بلدية الخليل.

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

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

 صندوق تطوير وإقراض البلديات الحكومة االيطاليةUSAID -

-

متوفرة

تكاليف تنفيذ المشروع:

متوفرة جزئيا

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

غير متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة جزئيا

 دراسات/مخططات:

متوفرة

متوفرة جزئيا

غير متوفرة
غير متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:
مطلوب(حدد):

 دعم جماهيري:
غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 -زيادة طول شبكة توزيع المياه في المدينة.

 ايصال الخدمة الى المواطنين القاطنين في المناطقالجديدة.

 -زيادة نسبة تغطية الشبكة في المدينة.

 تبديل الشبكات القديمة بالجديدة ،مما يساعد في تقليلالفاقد.

سلبية:

ال يوجد

مطلوب

غير مطلوب
مطلوب جزئيا

ال

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات

 -ادراج أعمال البنية التحتية من مياه وصرف صحي ضمن مشاريع

 -عدم توفر التمويل.

تأهيل الطرق.

 -عدم التمكن من حفر الشوارع ألسباب مختلفة.

ملخص مشروع
المجال التنموي :البيئة والبنية التحتية-المياه

اسم البرنامج/المشروع :استخدام نظام عدادات الميداه الرقمISE-13:

مسبقة الدفع

مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع

ان فكرة تطبيق واستخدام عدادات المياه مسبقة الدفع اتت بعد معاناة البلدية من مشاكل مالية وإدارية وفنية في  -عين سارة.
 شارع السالمقطاع المياه ،أهمها (كفاءة ونسبة التحصيل المتدنية ،ارتفاع الفاقد بسبب السرقات أو أخطاء في قراءة العداد،
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
الديون المتراكمة ،عدم وصول المياه الى المناطق المرتفعة ... ،الخ).
2018 -

وعليه قامت البلدية في شهر حزيران لعام  2012ميالدي بتنفيذ مشروع تجريبي مع احدى الشركات المحلية

مدة تنفيذ المشروع

وتطبيقه في منطقة ضاحية الزيتون لخمسين مشترك و لمدة  6أشهر ،وكانت نتائجه إيجابية وناجحة من جميع  4 -سنوات
النواحي المالية واإلدارية و الفنية ،وال يزال هذا المشروع فعال ومطبق حتى هذه اللحظة.
وقامت البلدية ا يضا بزيارة ميدانية لبعض البلديات والمجالس المحلية التي طبقت واستخدمت هذه العدادات
لمعرفة المعوقات والعراقيل التي واجهتهم وآلية التطبيق والنتائج والجدوى من استخدامها.
وبناء على التجربة الحالية وتجارب البلدات األخرى ،تبنت البلدية فكرة توسعة نطاق استخدام نظام عدادات
المياه مسبقة الدفع لتشمل أحياء إضافية ومن ثم البلدة بأكملها في المستقبل.
أهداف البرنامج/المشروع
 -زيادة كفاءة التحصيل للمياه المباعة والديون

السابقة ،والحد من تراكم الديون لحل المشاكل

المتعلقة باألمور المالية لدى البلدية.

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،
شباب ،فئات مهمشة ،الخ)

العدد المتوقع

 سكان منطقة عين سارةوشارع السالم.

األهداف التنموية التي يعمل على
تحقيقها

 تقليل الفاقد في الشبكة-

 مساعدة المشتركين في ترشيد استهالكاتهم ممايوفر كميات مياه تساعد في أزمة التوزيع في

فصل الصيف.

 -التخلص من أخطاء القراء يساعد في تقليل الفاقد

وهذا االمر يحد من المشاكل المالية واإلدارية لدى

البلدية.

 زيادة كفاءة صيانة العدادات بمشاركة القطاعالخاص لتقديم أفضل خدمة للمشترك.

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية

البرامج/المشروعات التي تمثل

مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)

متطلبا سابقا لهذا

التكلفة التقديرية
()$

 -عدادات المياه مسبقة الدفع مع صندوق الحماية  /عدد (.)3000

البرنامج/المشروع
 ال يوجد

 غرفة السيرفير وبرنامج الشحن الرئيسي  /عدد (.)1 محطات الشحن  /عدد (.)51,000,000

 -أعمال الخدمات والصيانة  /مدة ( )3سنوات.

1,000,000

المجموع الكلي (دوالر أمريكي)
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

األرض غير متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشروع ليس ذي بعد مكاني  كيف؟ من مهام دائرة المياه في البلدية

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

 من؟ دائرة المياه



 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 -سلطة المياه الفلسطينية

 -بلدية الخليل.

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

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

تكاليف تنفيذ المشروع:

متوفرة جزئيا

متوفرة

 سلطة المياه الفلسطينيةUSAID -

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

غير متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:
غير متوفرة

 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

متوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة

متوفرة جزئيا

 بناء قدرات الجهة المنفذة:
مطلوب(حدد):

مطلوب

 دعم جماهيري:
غير مطلوب

غير مطلوب
مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 -تقليل نسبة الفاقد في الشبكة

سلبية:

 تقليل السرقات في الشبكة -تقليل مديونية البلدية

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات
 -عدم توفر التمويل.

 رفض بعض المشتركين استبدال عداداتهم القديمة بالجديدة ،أليسبب كان.

إجراءات التغلب عليها
 وجود قرار من مجلس الوزراء بتاريخ  2013/10/8القاضي بتركيبعدادات مياه مسبقة دفع ضمن شروط ومواصفات فنية ومساهمة

الحكومة بد  %50من تكلفة هذه العدادات واعتماد معايير وزارة

 التالعب في العداد من قبل المشتركين ،ألي سبب كان سواء بقصدالتعدي أو السرقة أو جهل في االستخدام.

الشؤون االجتماعية لحماية الفقراء.

 جدولة الديون السابقة لفترة زمنية تسهل على المواطنين السداد -توعية المواطنين بمنافع هذا النظام

 توعية وإرشاد المشترك على كيفية التعامل مع العداد وكرت الشحنوتوعيته باإلجراءات الجزائية في حالة التالعب في العداد

 توزيع نشرات توعية للمشتركين تذكر تفاصيل النظام.ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :انشاء شبكات صرف صدحي الرقمISE-21 , ISE-16:

المجال التنموي:البيئة والبنية التحتية -الصدرف

في الخليل و إنشاء شبكات صرف صحي مع محطدات

الصحي

ضخ
خلفية عن البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

بداية تنفيذ خطوط تصريف المياه في البلدة القديمة كانت  1889على شكل قناة في السوق القديم وهي مجرى

مناطق مختلفة من المدينده (

عربي او روماني الهدف منه صرف مياه األمطار ،ثم أصبح للمياه العادمة.

منطقة وادي المغير و منطقدة

واصبح امتداد الشبكات بشكل اوسع باستخدام المواسير الخرسانية بأقطار مختلفة عام  1970حيث بلغت

الفحص و مناطق مختلفة أخرى

الشبكات تقريبا 40كم ,وتبع ذلك امتداد ثان بشكل اوسع بدعم من االتحاد االوروبي باستخدام مواسير

لتجديد و صيانة الشبكة حسدب

بالستيكية بأقطار مختلفة الطول بلغ طول الشبكة حوالي  100كم.

الحاجة

فان إنشاء شبكات صرف صحي في أماكن متفرقه في مدينة الخليل تفتقر الى االستفاده من خدمدة شدبكات

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

الصرف الصحي و ال زالت حتى هذ ه اللحظه تستخدم الحفر االمتصاصيه التي لها أثر بيئي سلبي على المياه 2018-1-1 -
الجوفيه و البيئه بشكل عام و التي بدورها تؤثر على الصحه

مدة تنفيذ المشروع
 4-سنوات

أهداف البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

العدد المتوقع

شباب ،فئات مهمشة ،الخ)
 -التخلص من الحفر االمتصاصيه التي الزالت

األهداف التنموية التي يعمل على
تحقيقها

 - 50,000تحسين البيئة المحلية

 -كافة فئات المجتمع.

موجوده في اماكن سكن مختلفه في منطقة الخليل
 إنشاء شبكات صرف صحي بأقطار مناسبه إنشاء شبكات صرف صحي مع مضخات ضخوصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
م ركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)
 -الحفروإعادة الطمم

البرامج/المشروعات التي تمثل

التكلفة التقديرية

متطلبا سابقا لهذا

()$

البرنامج/المشروع

1,500,000

 ال يوجد

1,390,000

تمديد مواسير
 -مناهل

1,260,000

 -إعادة تأهيل الموقع أراضي أو شوارع

2,050,000
8,00000

 -شراء محطات ضخ

7,000,000

المجموع الكلي (دوالر أمريكي)
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

األرض غير متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشروع ليس ذي بعد مكاني  كيف؟ من مهام دائرة المياه و الصرف الصحي في
البلدية

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

 من؟ دائرة المياه و الصرف الصحي



 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 ال يوجد

 -بلدية الخليل.

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

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

AF 
USAID 
AFD 

تكاليف تنفيذ المشروع:

متوفرة جزئيا

متوفرة

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

غير متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة جزئيا

غير متوفرة
 دراسات/مخططات:

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير مطلوب

مطلوب(حدد) :دورات تدريبية
متوفرة

متوفرة جزئيا

 دعم جماهيري:

غير متوفرة

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع

ايجابية:

 تزويد السكان بشبكات صرف صحي و التخلص من

سلبية:

 ال يوجد

الحفر االمتصاصيه التي تضر البيئه و الصحه
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات
 -عدم توفر التمويل للمشاريع الكبيرة

إجراءات التغلب عليها
 -التواصل مع الجهات المانحة إليجاد تمويل.

ال

 -التواصل مع المواطنين وإظهار فوائد هذا المشروع وجميع النتائج

 -صعوبة في تنفيذ المشروع في بعض المناطق بالمدينة.

التي سوف تعود عليهم بالمنفعة لكي يتعاونوا مع البلدية في تطبيقه.

ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :انشاء محطة لمعالجدة الميداه الرقمISE-17:

المجال التنموي:البيئة والبنية التحتية-الصرف الصحي

العادمة
مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع
بداية تنفيذ خطوط تصريف المياه في البلدة القديمة كانت  1889على شكل قناة في السوق القديم وهي مجرى

وادي السمن

عربي او روماني الهدف منه صرف مياه األمطار ،ثم أصبح للمياه العادمة.

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

واصبح امتداد الشبكات بشكل اوسع باستخدام المواسير الخرسانية بأقطار مختلفة عام  1970حيث بلغت

6-2018

الشبكات تقريبا 40كم ,وتبع ذلك امتداد ثان بشكل اوسع بدعم من االتحاد االوروبي باستخدام مواسير بالستيكية

مدة تنفيذ المشروع

بأقطار مختلفة الطول بلغ طول الشبكة حوالي  100كم.

ثالث سنوات للبناء و السنة

وكان هناك عدة محاوالت النشاء محطة معالجة:

االولى من التشغيل و الصيانة

 .1المحاولة األولى  1986متوقف منذ اليوم األول
 .2المحاولة الثانية  2005من  USAIDلم يكتمل
 .3المحاولة الثالثة  2010قيد التنفيذ (حتى اآلن ال يوجد معالجة)
الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب ،فئات

أهداف البرنامج/المشروع

العدد المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل على

مهمشة ،الخ)
 -معالجة المياه العادمه لمدينة الخليل

تحقيقها
140,000

 -كافة الفئات

 معالجة المياه العادمه لمنطقةالخليل

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)

البرامج/المشروعات التي تمثل

التكلفة التقديرية

متطلبا سابقا لهذا

()$

البرنامج/المشروع

 -أعمال تصميم المشروع و الدراسات التحضيرية

1,500,000

-إعداد وثائق العطاءات و إعالن العطاء و إحالة العطاء

1,500,00

مراحل التنفيذ المختلفه و تشمل االعمال التمحهيديه و الحفريات و االنشاءات و
الميكانيك و الكهرباء

3000000

التشغيل للسنة االولى

1000000

المجموع (باألرقام)  -دوالر أمريكي

40,000,000

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

 ال يوجد

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

األرض متوفرة

المشروع ليس ذي بعد مكاني

األرض غير متوفرة

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

 كيف؟
 من؟

 العمل على توفير ارض سواء من خالل تبرعات المواطنين أو عن طريق شـراء  العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
البلدية لقطع االراضي المطلوبة
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 -بلدية الخليل

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

 -البنك الدولي  WBوالوكاله الفرنسيه للتنميه AFD ,و االتحاد

بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه :التطويرية

االوروبي
تكاليف تنفيذ المشروع:

متوفرة

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة جزئيا

نعم

ال

غير متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:

متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

متوفرة جزئيا

غير متوفرة

غير مطلوب

مطلوب(حدد) :دورات تدريبية للمتطوعين

 دراسات/مخططات:

متوفرة جزئيا

متوفرة

 دعم جماهيري:

غير متوفرة

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع

ايجابية:

سلبية:

-

-

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

إجراءات التغلب عليها

معارضة بلدية يطا على المشروع

محاورات و اجراءات و اجتماعات مع سلطة المياه اليجاد حلول
لمعارضة بلدية يطا على تنفيذ 1و على موقع المشروع
ملخص مشروع

اسم البرنامج/المشروع :إنشاء محطات ضخ في مناطق الرقمISE-18:

المجال التنموي:البيئة والبنية التحتية-الصرف الصحي

مختلفة من المدينة
خلفية عن البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

الطبيعه الجغرافية لمنطقة الخليل تستوجب وضع محطات لضخ المياه العادمه نسبة هذه المناطق تعادل %30من

دويربان  ,واد الكرم و عين

المدينة .يوجد حاليا  7محطات ضخ و هناك حاجة النشاء محطات ضخ في مناطق مختلفة من المدينة أهمها دير بحة و الكسارة
ادي الكرم عين دير بحا  ,الكساره ,ووادي المغير,وادي الجوز ,بيت عينيون  ,فرش الهوى .هدذه المنداطق
بحاجه الى تمديد شبكات كاملة للصرف الصحي على محطة الضخ التي ستقوم بدورها بضخ المياه العادمه الى

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
1-8-2018

الشبكة الرئيسية

مدة تنفيذ المشروع
3سنوات

أهداف البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب ،فئات

العدد المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل على
تحقيقها

مهمشة ،الخ)
 -كافة الفئات

-

 توصيل شبكة المجاري للمناطقغير المخدومة

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)

البرامج/المشروعات التي تمثل

التكلفة التقديرية

متطلبا سابقا لهذا

()$

البرنامج/المشروع

 -توفير قطع أرض و شراءها

1,000,000

 -أعمال تصميم المشروع و الدراسات التحضيرية

2,000,000

-إعداد وثائق العطاءات و إعالن العطاء و إحالة العطاء

500,000

مراحل التنفيذ المختلفه و تشمل االعمال التمهيديه و الحفريات و االنشاءات و الميكانيك
و الكهرباء
المجموع (باألرقام)  -دوالر أمريكي

4,500,000
8,000,000

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

األرض غير متوفرة

 ال يوجد

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشروع ليس ذي بعد مكاني

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

 كيف؟ باشراف بلدية الخليل و من خالل طواقمها
 من؟

 العمل على توفير ارض سواء من خالل تبرعات المواطنين أو عن طريق شـراء  العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
البلدية لقطع االراضي المطلوبة
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 -سلطة المياه

 -بلدية الخليل

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه :التطويرية

جهات أخرى (حدد)
 USAIDAFD -

تكاليف تنفيذ المشروع:

متوفرة جزئيا

متوفرة

نعم

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

ال

غير متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة جزئيا

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير متوفرة
 دراسات/مخططات:

غير مطلوب

مطلوب(حدد) :دورات تدريبية للمتطوعين
متوفرة

 دعم جماهيري:

متوفرة جزئيا

غير متوفرة

مطلوب جزئيا

مطلوب

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع

ايجابية:

سلبية:

 -التخلص من الحفر االمتصاصية الموجوده

-

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات

ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :انشاء شدبكات صدرف ميداه الرقمISE-19:

المجال التنموي:البيئة والبنية التحتية-الصرف

االمطار

الصحي
مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع

 -الشوارع الرئيسيه و منطقة

بداية تنفيذ خطوط تصريف المياه في البلدة القديمة كانت  1889على شكل قناة في السوق القديم وهي مجرى
عربي او روماني الهدف منه صرف مياه األمطار ،ثم أصبح للمياه العادمة.

الحيله ووادي السمن و البلده

واصبح امتداد الشبكات بشكل اوسع باستخدام المواسير الخرسانية بأقطار مختلفة عام  1970حيث بلغت

القديمه وواد القاضي و

الشبكات تقريبا 40كم ,وتبع ذلك امتداد ثان بشكل اوسع بدعم من االتحاد االوروبي باستخدام مواسير بالستيكية

الفحص

بأقطار مختلفة الطول بلغ طول الشبكة حوالي  100كم  .حيث ال يوجد فصل بين المياه العادة ومياه االمطار في

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

الشبكة.

2018 -

وعليه فان هناك حاجة النشاء شبكة لتصريف مياه االمطار وتكون منفصلة عن شبكة الصرف الصحي.

مدة تنفيذ المشروع
 4 -سنوات

أهداف البرنامج/المشروع
حل مشكلة تجمع مياه االمطار في فصل الشتاء

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،
شباب ،فئات مهمشة ،الخ)
 سكان المدينة

العدد المتوقع


األهداف التنموية التي يعمل على
تحقيقها
تخفيف المعاناة على المواطنين

تخفيف الضغط عن شبكة المجاري
وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية

البرامج/المشروعات التي تمثل

مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)

التكلفة التقديرية

متطلبا سابقا لهذا

()$

البرنامج/المشروع

 -الحفر و الطمم

200,000

 -تمديد المواسير

500,000

 -المناهل

150,000

-إعادة تأهيل االراضي و الشوارع

150,000

المجموع الكلي (دوالر أمريكي)

1,000,000

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض غير متوفرة

األرض متوفرة

 ال يوجد

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
 كيف؟ من مهام دائرة المياه و الصرف الصـحي

المشروع ليس ذي بعد مكاني

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

 من؟ دائرة المياه و الصرف الصحي



 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 سلطة المياه

 بلدية الخليل.

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

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

متوفرة

متوفرة جزئيا

 KFW هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

غير متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة جزئيا

غير متوفرة
 دراسات/مخططات:

 بناء قدرات الجهة المنفذة:
مطلوب(حدد):

متوفرة

متوفرة جزئيا

 دعم جماهيري:

غير متوفرة

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع

ايجابية:

غير مطلوب

 -فصل تصريف مياه االمطار عن شبكة المجاري

سلبية:

ال يوجد

 تصريف مياه االمطار التي يسبب تراكمها فيالشوارع في عوائق كثيره ع البيوت و السكان
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

مطلوب

مطلوب جزئيا

ال

إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات

 -البحث عن مصادر تمويل من جهات مختلفة

 -نقص التمويل.

ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :توريد وتركيب محطات ضدخ الرقمISE-21:

المجال التنموي:البيئة والبنية التحتية-الصرف

لمياه الصرف الصحي

الصحي
مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع

المضخات المو جوده حاليا بحاجة لصيانة في بعض المناطق مثل مضخة الحسبة و مضخة عين ننقر هي  -الحسبة ,عين ننقر  ,حجاي
مضخات ذات دفع رأسي و هناك حاجة الستبدال المضخات الغاطسه في المحطات االخرى (حسكا  ,فرش

 ,فرش الهوى  ,حسكا

الهوى و الرامه و بيت كاحل و مضخة الزيتونه ) لوجود مشاكل فيها و النتهاء عمرها الزمني .محطة حجاي

,الرامه  ,الزيتونه ,بيت

بحاجة لتركيب مضخات عمودية جديده.

كاحل
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
 2018-4-1مدة تنفيذ المشروع
 -سنتين

أهداف البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

العدد المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل على
تحقيقها

شباب ،فئات مهمشة ،الخ)
50,000

صيانة و استبدال المضخات التالفة في محطدات  سكان المدينه
الضخ الحالية

تخفيف الضدرر البيئدي علدى
المواطنين

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)

البرامج/المشروعات التي تمثل

التكلفة التقديرية

متطلبا سابقا لهذا

()$

البرنامج/المشروع

شراء مضخات و تركيبها

600000

صيانة المصخات الحالية

200000
المجموع الكلي (دوالر أمريكي)

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذي بعد مكاني

 ال يوجد

800,000
عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
 كيف؟ من مهام دائرة المياه و الصرف الصـحي
في البلدية

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

 من؟ دائرة المياه و الصرف الصحي



 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟

جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 سلطة المياه

 بلدية الخليل.

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
KFW -

بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه :التطويرية
تكاليف تنفيذ المشروع:

متوفرة جزئيا

متوفرة

نعم

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

ال

غير متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:

متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

متوفرة جزئيا

غير متوفرة

غير مطلوب

مطلوب(حدد):

 دراسات/مخططات:

متوفرة جزئيا

متوفرة

 دعم جماهيري:

غير متوفرة

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع

ايجابية:

سلبية:

 -التخلص من المشاكل الحالية التي يسببها تلف

ال يوجد

المضخات و ضعفها و اهمها الفيضانات لمياه المجاري
نتيجة تعطل المضخات و التي تسببت بغتالف االراضي
الزراعية و عكست اثار سلبية على البيئة و السكان
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات

 -البحث عن مصادر تمويل من جهات مختلفة

 -نقص التمويل.

ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :مشروع الدعم الفني  -الدراسات و الرقمISE-23 , ISE-22:

المجال التنموي:البيئة والبنية التحتية-الصرف

بناء المؤسسه وتطوير خدمة التشغيل والصديانة ,وايضدا ISE-24

الصحي

تطوير المعدات والبرمجيات.
خلفية عن البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

مشروع الدعم الفني هو مشروع ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية هو مشروع لبناء القدرات و إعطاء الدعم  -مدينة الخليل ودائرة المياه
الفني المطلوب لدائرة المياه و الصرف الصحي لتصبح مصلحة مياه في المستقبل حسب متطلبات مشروع

و الصرف الصحي
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

2018-4-1 -

محطةالمعالجه و حسب خطة سلطة المياه الفلسطينية

مدة تنفيذ المشروع
 4سنوات
الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

أهداف البرنامج/المشروع

العدد المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل على

شباب ،فئات مهمشة ،الخ)
تقديم الدعم الفني للدائرة و بناء القدرات

تحقيقها
تحسين كفاءة ادارة المياه

 العاملين في دائرة المياه و 
الصرف الصحي و سكان
المدينة

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)
الدراسات و بناء المؤسسة

البرامج/المشروعات التي تمثل

التكلفة التقديرية

متطلبا سابقا لهذا

()$

البرنامج/المشروع

1,360,000

تطوير خدمة التشغيل و الصيانة

485000

تطوير المعدات و البرمجيات

330000
2,175,00

المجموع الكلي (دوالر أمريكي)
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض غير متوفرة

األرض متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشروع ليس ذي بعد مكاني

 كيف؟ من مهام دائرة المياه و الصرف الصـحي
في البلدية

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

 من؟ دائرة المياه و الصرف الصحي



 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 سلطة المياه

 بلدية الخليل.

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

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

متوفرة

متوفرة جزئيا

 AFDWB -

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

غير متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

نعم

ال

 الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة جزئيا

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير متوفرة
 دراسات/مخططات:

غير مطلوب

مطلوب(حدد):
متوفرة

 دعم جماهيري:

متوفرة جزئيا

غير متوفرة

مطلوب جزئيا

مطلوب

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع

ايجابية:

سلبية:

 -تطوير انظمة الدعم الفني الخاصة بالبلدية

ال يوجد

 بناء القدرات والبناء المؤسسيالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات

 -البحث عن مصادر تمويل من جهات مختلفة

 -نقص التمويل.

ملخص مشروع
المجال التنموي:البيئة والبنية التحتية-الصرف

اسم البرنامج/المشروع :خطة الدراسة ال  master planالرقمISE-25:

الصحي
مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع

 -مدينة الخليل ودائرة المياه

البنك الدولي بالتعاون مع سلطة المياه يعمل على خطة دراسة لمحافظة الخليل master plan
للمياه و الصرف الصحي ,نظرا لعدم وجود مخخطات سابقة وايضا من اجل البدء بانشاء شبكات الصرف
الصحي والمياه.

و الصرف الصحي
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
 2018-6-1مدة تنفيذ المشروع
سنة

أهداف البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

العدد المتوقع

شباب ،فئات مهمشة ،الخ)
عمل الخطة للمحافظة

 محافظة الخليل

األهداف التنموية التي يعمل على
تحقيقها
وضع دراسة للمياه و الصدرف



الصحي على مستوى المحافظة
وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)

البرامج/المشروعات التي تمثل

التكلفة التقديرية

متطلبا سابقا لهذا

()$

البرنامج/المشروع

الدراسات والعمل االستشاري النجاز ال master plan

80,000

المجموع الكلي (دوالر أمريكي)

80,000

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض غير متوفرة

األرض متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
 كيف؟ من مهام دائرة المياه و الصرف الصـحي

المشروع ليس ذي بعد مكاني

في البلدية
في حالة عد م توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 من؟ دائرة المياه و الصرف الصحي



 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 سلطة المياه

 بلدية الخليل.

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

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

متوفرة جزئيا

متوفرة

 WBنعم

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

ال

غير متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة جزئيا

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير متوفرة
 دراسات/مخططات:

غير مطلوب

مطلوب(حدد):
متوفرة جزئيا

متوفرة

 دعم جماهيري:

غير متوفرة

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع

ايجابية:

 -تحسن أداء نظام المياه في المدينة

سلبية:

ال يوجد

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات
 -نقص التمويل.

إجراءات التغلب عليها
 -البحث عن مصادر تمويل من جهات مختلفة

ملخص مشروع
اسم المشروع :شراء حاويات واليات لجمع ونقل النفايات

الرقمISE-:

26

المجال التنموي :البيئة والبنيدة التحتيدة -النفايدات
الصلبة

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
تعتبر حاويات وآليات جمع ونقل النفايات من اهم عناصر عملية ادارة النفايات الصلبة والتي بدورها تبرز نظافة

وجمال المدينة ،وهي ايضا من اك ثر المواد التي تستهلك بسبب كثرة االستخدام لها وايضا بسبب السلوك السلبي الذي
يمارسه البعض والذي بدوره يؤدي الى اتالفها.

مكان التنفيذ
داخل المدينة
التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ

2018

لذا ومن اجل ديمومة هذه الخدمة ال بد من العمل على تطوير اسطول سيارات النفايات بشكل مستمر ليلبي

االحتياجات المستمرة لهذه الخدمة ،كما يجب توفير الحاويات المناسبة في جميع مناطق المدينة واستبدال التالف

مدة التنفيذ

منها.

 4سنوات
الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب ،فئات

أهداف البرنامج/المشروع

عدد المستفيدين المتوقع

مهمشة ... ،الخ)

ـيارات جميع سكان المدينة
ـطول سـ
ـوير اسـ
 تطـ

األهداف التنموية التي يعمل
على تحقيقها

 250.000 مواطن

النفايات

تحسين خدمة جمع ونقـل
النفايات

 توفير الخدمة لكامل المدينة

 تجديــد الحاويــات بشــكل
مستمر

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

المشاريع التي تمثل متطلبا
سابقا لمكون

التكلفة التقديرية *)$(1000

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

البرنامج/المشروع

حسب سنوات الخطة

 شراء سيارات قالب صغير لجمع النفايات من االحياء عدد 10

300

 شراء سيارة نفايات ضاغطة سعة  21مترمكعب عدد1

150

 ال يوجد

 شراء حاويات نفايات عامة ومنزلية عـدد  2700مـن جميـع 400
االحجام
1,050,000

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي
متطلبات األراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*
األرض متوفرة

بعد مكاني

األرض غير متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

المشروع ليس ذو

 كيف؟

 من خالل البلدية

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

 من؟

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

نعم

 موظفي قسم النفايات الصلبة
ال

جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 مجلس الخدمات المشترك

 البلدية  /دائرة العطاءات  +قسم النفايات الصلبة

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

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

PS -

متدوفرة

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

ا غير متوفرة

نعم

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية

غير متوفرة

متوفرة

متدوفرة جزئيدا



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

ال

دراسات/مخططات



غير متوفرة

متوفرة جزئيدا

متوفرة

دعم جماهيري



مطلوب

مطلوب

مطلوب جزئيدا

غيدر

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
سلبية :ال يوجد

ايجابية:

تطوير اسطول سيارات النفايات
تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن
زيادة نسبة المناطق المخدومة

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات

 -البحث عن مصادر تمويل من جهات مختلفة

 -نقص التمويل.

ملخص المشروع
اسم المشروع :تدريب كادر النفايات الصلبة

المجال التنموي :البيئة والبنيدة التحتيدة -النفايدات

الرقم:

الصلبة

ISE27

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
ان قطاع النفايات الصلبة من اكبر واهم قطاعات العمل في بلدية ألخليل ،وعمل هذا القطاع ينعكس بشكل مباشر

على مظهر المدينة وصحة المواطن.

وبالعادة فان العاميلن بهذا القطاع هم من الفئات البسيطة في المجتمع او الذين اضطرتهم الظروف الصحية او

االجتماعية للعمل في هذا القطاع.

لذا فان العاملين بحاجة لتدريب خاص لرفع كفاءتهم لتقديم الخدمة االفضل للمواطن وبالتالي تعظيم مستوى الرضا

لديه.

البلدية
التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ

2018
مدة التنفيذ
 4سنوات

أهداف البرنامج/المشروع
 رفع كفاءة الموظفين

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

جميع موظفي قسم النفايات

 تحسين مستوى الخدمة

عدد المستفيدين المتوقع
 300 موظف

 تعظيم مستوى الرضا عند المواطن
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

على تحقيقها

ـين
ـدرات وتحسـ
ـاء القـ
بنـ
الكفاءة المؤسسية

المشاريع التي تمثل متطلبا

التكلفة التقديرية *)$(1000
حسب سنوات الخطة

 تحديد االحتياجات ومجاالت التدريب

5

 تحضير المادة التدريبية

5

 تنفيذ التدريب

85

 التقييم والمراجعة

5

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي

األهداف التنموية التي يعمل

100,000

سابقالمكون

البرنامج/المشروع
 ال يوجد

متطلبات األراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*
األرض غير متوفرة

األرض متوفرة

ذو بعد مكاني

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
 كيف؟

المشروع لـيس

من خالل تنفيذ محاضرات وزيارات ميدانية

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

 من؟

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

نعم

 الموارد البشرية  +مدربين متخصصين
ال

جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 سلطة جودة البيئة

 البلدية /الموارد البشرية

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

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



متوفرة

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

ا غير متوفرة

ال

نعم

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



دراسـات/مخططات

غير متوفرة

جزئيا

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة جزئيدا

دوفرة
متد



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

دوفرة
متد



مطلوب

دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيدا

غيدر

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
ايجابية:



سلبية :ال يوجد

رفع كفاءة العاملين
تحسين مستوى النظافة في المدينة

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات

 -البحث عن مصادر تمويل من جهات مختلفة

 -نقص التمويل.

ملخص المشروع
اسم المشروع :حملة توعية جماهيرية

الرقمISE-28:

المجال التنموي :البيئة والبنيدة التحتيدة -النفايدات
الصلبة

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
يعتبر مستوى المشاركة الجماهيرية من اهم العوامل التي تؤثر على مظهر المدينة ايجابا او سلبا ،وبلدية الخليل

تعاني من ضعف المشاركة الفاعلة للمواطنين في الحفاظ على نظافة المدينة من خالل الكثير من التصرفات السلبية

التي تظهر المدينة بشكل غير نظيف من ناحية  ،ويزيد العبء المالي على البلدية لمعالجة هذا القصور من ناحية

اخرى.

مكان التنفيذ
داخل المدينة
التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ

2018

لذا البد من العمل على رفع مستوى الوعي البيئي للمواطن للمساهمة في تحسين واقع النظافة في المدينة.

مدة التنفيذ
 4سنوات

أهداف البرنامج/المشروع

عدد المستفيدين المتوقع

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،

األهداف التنموية التي يعمل

شباب ،فئات مهمشة ... ،الخ)
 رفع مستوى الوعي للمواطنين

 تغيير السلوك السـلبي المتبـع فـي

على تحقيقها
 250.000 مواطن

جميع سكان المدينة

التعامل مع النفايات

ـة
ـى نظافـ
ـاظ علـ
 الحفـ
المدينة

 تقليل النفقات التشغيلية
 زيادة االيرادات

 تحسين الظروف البيئية والصحية في
المدينة بخلق بيئة انظف
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

المشاريع التي تمثل متطلبا

التكلفة التقديرية *)$(1000

(ب ما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ) حسب مراحله
 انتاج مواد اعالمية واعالنية
 عقد ورشات عمل وندوات ومحاضرات توعية

20

 عقد نشاطات مختلفة (رياضية ،ثقافية ،فنية)

60

 اعمال تطوعية

40

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي

 ال يوجد

200,000

متطلبات األراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*
األرض متوفرة

البرنامج/المشروع

حسب سنوات الخطة
80

ا ألرض غير متوفرة

سابقالمكون

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*
 كيف؟

المشروع ليس

 من خالل البلدية

ذو بعد مكاني

 من؟

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

 قسم االعالم
نعم

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

ال

جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 البلدية  /دائرة االنشطة الشبابية  +قسم االعالم  +العالقات

مجلس الخدمات المشترك

العامة

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

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

جزئيا

غير متوفرة

متوفرة

PS 
متدوفرة

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية

متوفرة

متوفرة

متوفرة جزئيا

غير



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

ال

دراسات/مخططات



متوفرة

غير متوفرة

متدوفرة جزئيدا



دعم جماهيري

مطلوب

غير مطلوب

مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
سلبية :ال يوجد

ايجابية:

 ان تصبح النظافة ثقافة وسلوك
 تحسين مستوى النظافة في المدينة
 تعزيز العالقة مع المواطن

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات

 -البحث عن مصادر تمويل من جهات مختلفة

 -نقص التمويل.

ملخص مشروع
المجال التنموي :تنمية االقتصاد المحلي

اسم البرنامج/المشروع :انشاء وتطوير المشاريع الرقمEC-01 :
الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع االنتاجي

مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع

تتميز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الغالب باعتمادها على االيدي العاملة والمهارة الحرفيدة للعداملين  -مدينة الخليل

وتشكل هذه المشاريع رافدا مهما لالقتصاد الفلسطيني حيث تشكل النسبة االكبر من المشاريع "لذلك تقتضدي
الحاجة الى تطويرها ودعمها بشتى المجاالت. .من هنا جاء اختيار هذا البرامج الذي يشجع انشاء وتطدوير

التاريخ المتوقع للبدء

هذه المشاريع من خالل نشاطات وبرامج مشتركة مع المؤسسات ذات العالقة من اجل التدخل بأنشطة مختلفة 2018

سياحية وتجارية وزراعية وحرفية وصناعية .حيث تكمن اهميتها في:

بالتنفيذ

مدة التنفيذ

 -إيجاد فرص عمل جديدة ومحاربة الفقر والبطالة.

 4سنوات

 -تشجيع التوظيف الذاتي.

 نشر الوعي والمعرفة وإعداد الرياديين. -تشكل نواة للمشروعات الكبيرة.

 -دعم المشروعات الكبيرة بإنتاج بعض متطلباتها.

 الحد من الهجرة من الريف إلى المدينة إضافة إلى خدمة القطاعات المهمشة. تقليل حجم المغامرة والتجاوب السريع مع المتغيرات. إعادة استثمار مخلفات المشروعات الكبيرة. المساهمة في إعادة توزيع الدخل.أهداف البرنامج/المشروع
-

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،
شباب ،فئات مهمشة ،الخ)

تشجيع اإلقبال على  -الشباب والخريجين

المشاريع

الصغيرة  -اصحاب

والمتوسطة ذات الجدوى

المشاريع

الصغيرة والمتوسطة

االقتصادية وتطوير القائمة  -المستثمرون

العدد المتوقع
 10000 -شخص

األهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها
 -توفير فرص عمل جديدة في مدينة الخليل

بما يزيد من مساهمتها
بالتنمية االقتصادية المحلية
من خالل تسهيل إجراءات

ترخيص

هذه

المشاريع

وبرامج التدريب والتأهيل

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات

التكلفة التقديرية ()$

استشارية ،معدات...،الخ)

 -إنشاء مقر للبرنامج بمساحة 1250م2

500,000

 -أثاث وتجهيز

50,000

 -تدريب وتأهيل طاقم العمل

50,000

 -اإلعالن والتعريف عن المشروع

20,000

 -دعم انشاء وتطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة

سابقا لهذا البرنامج/المشروع

2,000,000

 -سيارة

50,000

 -نقل تكنولوجيا حديثة والتدريب عليها

130,000

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي

2,800,000

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا

األرض غيدر متدوفرة

المشروع ليس ذي بعد مكاني الموقع غير محدد

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
 -كيف؟ من خالل بلدية الخليل وبالشراكة مع المجتمع المحلي

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة  -من؟ وحدة التنمية واالستثمار

لتوفيرها؟

 -ستقوم بلدية الخليل بمتابعة الموضوع لتوفير االرض.

 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ للمشروع عائد مادي كبير على تنميةالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث زيادة االنتاج وتطوير القطاعات

المختلفة سواء سياحية او تجارية او زراعية او حرفية او صناعية
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 -وحدة التنمية واالستثمار

جهات أخرى (حدد)
 الغرفة التجارية الصناعية -النقابة المختصة

 جهات االختصاص ذات العالقةجهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع
ضمنه :منح ومساعدات وهبات

جهات أخرى (حدد)
GIZ -

UNDP -

 USAID -البنك الدولي

 -الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في دولة الكويت

 البنك االسالمي للتنمية في جدة-

تكاليف تنفيذ المشروع:

متوفرة

متوفرة جزئيا غير

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

غير

متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:

متوفرة جزئيا

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

متوفرة

مطلوب(حدد)_ :مؤسسات_وأفراد ذوي اختصاص

غير متوفرة

 دراســات/مخططات:
متوفرة جزئيا

غير مطلوب

 دعم جماهيري:
غير مطلوب

متددوفرة

غير متوفرة

مطلوب

مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 -تقليل نسبة البطالة

 ايجاد فرص عمل وتشغيلالعاطلين عن العمل

سلبية:

 قد يكون العمل مؤقت في مثل هذه المشاريع -تكلفة التشغيل حسب القوانين مرتفعة

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

إجراءات التغلب عليها

 -عدم وجود نظام واضح للتشغيل

 -وضع نظام تشغيل وتوظيف واضح حسب المعايير واألصول

 -تحديد الجهة المشغلة بدون شروط عليها

 -التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة بالموضوع

ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :تطوير الصناعات المحلية

المجال التنموي :تنمية االقتصاد المحلي

الرقمEC-02:

مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع

تعتبر الصناعة من أهم قطاعات التنمية االقتصادية ألي بلد بل هي مِؤشر التقدم للبلدان والشعوب ,لذلك فإنه مدينة الخليل

لزاما على واضعي الخطط التنموية إعطاء القطاع الصناعي أهمية خاصة في أي خطة.

تميزت مدينة الخليل بطابع اقتصادي حرفي خاص منذ القدم وانتقل عدد من القطاعات الحرفية وتطور ليرقى

التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ

الى مستوى صناعات متقدمة اصبحت تشكل عصب االقتصاد الوطني الفلسطيني .حيث يشكل القطاع الصناعي 2018

في الخليل ما نسبته  %45من القدرة االنتاجية للقطاع الصناعي في فلسطين ويعمل فيه  37الف عامل تتوزع

على  13قطاع (الصناعات المعدنية ،الحجر والرخام ،الصناعات الخشبية ،الصناعات الجلدية ،الصناعات  4سنوات
الغذائية والمشروبات ،الصناعات النسيجية ،الصناعات اإلنشائية الصناعات البالستيكية ،الصناعات الورقية،

مدة التنفيذ

الصناعات التقليدية وال حرف ،صناعة المعادن الثمينة ،صناعة الزجاج والديكور ،الصناعات الكيميائية).

يواجه القطاع االقتصادي في الخليل العديد من المعيقات والتحديات المتمثلة بوجود االحتالل االسدرائيلي أوال

وعدم وجود سياسات اقتصادية متكاملة ،وضعف ادخال التكنولوجيا الحديثة ،وضعف في البنية التحتية وكدذلك
البيئة القانونية المنظمة لالقتصاد الفلسطيني وهو ما وقف حائال امام المزيد من التقدم والمساهمة فدي التنميدة

االقتصادية المستدامة.

يعمل هذا البرنامج بالتعاون مع أصحاب المنشآت الصناعية أو ممثليهم على تطوير ومتابعة الصناعات المحلية

والتسويق دوليا لالستثمار في هذا القطاع ومنتجاته وإدخال التكنولوجيا الحديثة.

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب ،فئات

أهداف البرنامج/المشروع

العدد المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل على

مهمشة ،الخ)
 تحسين جودة اإلنتاج الصناعي  -أصحاب المصانعوفتح آفاق أسواق جديدة

 رفع قدرات العاملين وتحسينمهاراتهم

 -تسهيل

إجراءات

الترخيص

مجموعات

عنقودية

 -المستثمرون

تحقيقها
 2000تشغل

عامل

منشأة  -توفير فرص عمل جديدة في

30000

مدينة الخليل

وتشجيع االستثمار الصناعي

 -تشكيل

للصناعات

المتشابه

معارض للمنتجات المحلية

وعمل

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،
معدات...،الخ)

التكلفة التقديرية ()$

 -إنشاء مقر للبرنامج بمساحة 1250م2

500,000

 -أثاث وتجهيز

50,000

 -تدريب وتأهيل طاقم العمل

100,000

 -ادخال تكنولوجيا حديثة والتدريب عليها

2,000,000

البرامج/المشروعات

التي تمثل متطلبا سابقا

لهذا البرنامج/المشروع

 -نشاط تسويقي

100,000

 -تدريب مستفيدين

100,000

 -سيارة

50,000
2,900.000

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض غير متوفرة

األرض متوفرة

مكاني

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشروع لديس ذي بعدد  -كيف؟ من خالل بلدية الخليل

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

 -من؟ وحدة التنمية واالستثمار

 -ستقوم بلدية الخليل بمتابعة الموضوع لتوفير االرض.

 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ للمشروع عائدمادي كبير على تنمية قطاع الصناعة من حيث زيادة
االنتاجية وتطوير القطاع من خالل ادخال تكنولوجيا

حديثة والتدريب عليها
جهة التنفيذ المقترحة

جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 -الغرفة التجارية الصناعية

 -وحدة التنمية واالستثمار

 ملتقى رجال االعمالجهة التمويل المقترحة

جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه :منح ومساعدات
وهبات
-

UNDP -

USAID -

 البنك الدوليمتوفرة

تكاليف تنفيذ المشروع:

متوفرة جزئيا

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

غير متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة جزئيا

 دراسات/مخططات:

متوفرة

متوفرة جزئيا

غير متوفرة

غير متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير مطلوب

مطلوب(حدد)_ :مؤسسات صناعة عالميدة ومؤسسدات مقداييس

الجودة

مطلوب

 دعم جماهيري:
غير مطلوب

مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 تقليل نسبة البطالة -خلق آفاق تصدير

سلبية:

 -مقاومة التغيير

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات
 -عدم تعاون بعض العاملين في الصناعة

إجراءات التغلب عليها
 -التواصل مع هذه الجهات

 -تحديد االسعار

 -المضاربة في اسعار المنتج

ملخص مشروع
المجال التنموي :تنمية االقتصاد المحلي

اسم البرنامج/المشروع :إنشداء منطقدة صدناعية الرقمEC-03 :
(المرحلة االولى)

مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع

تميزت مدينة الخليل بطابع اقتصادي حرفي خاص منذ القدم وانتقل عدد من القطاعات الحرفية وتطور ليرقدى جنوب شرق الخليل
الى مستوى صناعات متقدمة اصبحت تشكل عصب االقتصاد الوطني الفلسطيني .حيث يشكل القطاع الصناعي

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

على  13قطاع (الصناعات المعدنية ،الحجر والرخام  ،الصناعات الخشبية ،الصناعات الجلديدة ،الصدناعات

مدة التنفيذ

في الخليل ما نسبته  % 45من القدرة االنتاجية للقطاع الصناعي في فلسطين ويعمل فيه  37الف عامل تتوزع 2018

الغذائية والمشروبات ،الصناعات النسيجية ،الصناعات اإلنشائية الصناعات البالستيكية ،الصناعات الورقيدة 4 ،سنوات
الصناعات التقليدية والحرف ،صناعة المعادن الثمينة ،صناعة الزجاج والديكور ،الصناعات الكيميائية).

يواجه القطاع ا القتصادي في الخليل العديد من المعيقات والتحديات المتمثلة بوجود االحتالل االسدرائيلي أوال
وعدم وجود سياسات اقتصادية متكاملة ،وضعف ادخال التكنولوجيا الحديثة ،وضعف في البنية التحتية وكدذلك

البيئة القانونية المنظمة لالقتصاد الفلسطيني وهو ما وقف حائال امام المزيد من التقدم والمساهمة فدي التنميدة
االقتصادية المستدامة .كما يعتبر االنتشار العشوائي للصناعات والحرف من المؤثرات السلبية التي تحول دون

تنظميها وتطورها اضافة الى ما تسببه من تلوث وضرر على البيئة.

يبدئ مشروع إنشاء منطقة صناعية (المرحلة االولى) بالتنسيق مع الجانب اآلخر بحيث تم أخذ موافقة مبدئيدة

إلنشاء المشروع في أراضي مدينة الخليل ضمن االحواض الطبيعية في المنطقة المصنفة ( ،)Cوبعددها يدتم
شراء االراضي وإعداد الدراسات والمخططات االولية الالزمة ومدن ثدم مباشدرة العمدل وتأهيدل االرض

وتسويتها...الخ

أهداف البرنامج/المشروع

العدد المتوقع

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب،
فئات مهمشة ،الخ)
 -اصحاب الصناعات والحرف

 تنظيم الصناعة في الخليل -تقليل نسبة البطالة

تحقيقها
 2000 -منشأة

 ما بين صغيرة ومتوسطةوكبيرة

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،
 -تحديد االرض واستمالكها (بمساحة  790دونم وسعر  10000دوالر

7,900.000

معدات...،الخ)

أمريكي /دونم) (المرحلة األولى)

 -اعداد الدراسات والمخططات االولية الالزمة

متطلبا سابقا لهذا

البرنامج/المشروع
 أخذ الموافقة الخطية مدن
الجانب اآلخر

8,00,000

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
ذي بعد مكاني

مدينة الخليل

100,000

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي
األرض متوفرة

 -توفير فرص عمل جديدة في

البرامج/المشروعات التي تمثل

التكلفة التقديرية ()$

األرض غير متوفرة

األهداف التنموية التي يعمل على

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشروع لديس  -كيف؟ من خالل بلدية الخليل
-

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

 -من؟ ادارة الشؤون الهندسية

 -ستقوم بلدية الخليل بمتابعة الموضوع لتوفير االرض.

 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟ للمشروع عائد مادي كبيرعلى تنمية قطاع الصناعة والحرف من حيث زيادة االنتاجية

وتطوير القطاع والتوسع به
جهة التنفيذ المقترحة

جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 -الغرفة التجارية الصناعية

 -قسم الدراسات والتخطيط الحضري في بلدية الخليل

 -ملتقى رجال االعمال

 -خبراء المدن والمناطق الصناعية

 نقابة المهندسين وأي جهات اخرى ذات عالقةجهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
 -البنك الدولي

بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه :منح

ومساعدات وهبات
-

 -البنك االسالمي للتنمية في جدة

تكاليف تنفيذ المشروع:
جزئيا غير

 -الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في دولة الكويت

غير متوفرة

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة

نعم

ال

متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

 الموارد البشرية:
غير متوفرة

 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

متوفرة
متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

متوفرة جزئيا

غير مطلوب

مطلوب(حدد) :التخطيط للمدن الصناعية

 دعم جماهيري:

متوفرة جزئيا

غير مطلوب

مطلوب

مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 -تنظيم الصناعات والحرف وتطورها

سلبية:

 -استغالل األراضي في منطقة ()C

 -تلويث البيئة

 -التأثير السلبي على قطاع الزراعة

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات
 -عدم موافقة الجانب اآلخر الخطية

 -التواصل والتنسيق مع الجانب االخر من قبل بلدية الخليل

 -استمالك االراضي

 تفعيل قوانين االستمالكملخص المشروع

اسم البرنامج/المشروع :استكمال مشروع إنشاء الحديقة التكنولوجية
)HEBRON INNOVATION TECHNOPARK (HITEC
(المرحلة الثانية)

الرقمEC-04:

المجال التنموي :تنمية االقتصاد المحلي

مكان التنفيذ

خلفية عن البرنامج/المشروع
يعتبر هذا المشروع األول من نوعه في المنطقة  ،حيث تعتمد فكرة المشروع على توفير بيئة للتحفيز علدى

الخليل -الحرايق

االبداع لألفراد والشركات وقطاعات االنتاج المختلفة لما يحويه المشروع من بيئة فيزيائية تعمدل كحاضدة

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

لإلبداع والتطوير تتكون من -1مختبرات فريدة في التجهيزات والمعدات ويتوفر فيها كدذلك  -2فراغدات

2018

للعمل المكتبي الجماعي والفردي يخدم االفراد و الشركات بمساحات متنوعة تتوفر فيها وسائل التكنولوجيدا
الحديثة باإلضافة الى  -3مرافق مساندة من قاعة للمؤتمرات وقاعات اجتماعات بمساحات مختلفة وكافيتيريا

مدة التنفيذ
 4سنوات

 -4كما يضم المشروع مبنى يتم فيه توليد الطاقة من مخلفات سوق الخضار المجاور للمشروع باإلضافة الى
 -4مساحات خضراء ومواقف للسيارات.
أهداف البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة (مرأة ،شباب،

العدد المتوقع

فئات مهمشة ،الخ)

األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها

-1تشجيع الروح اإلبداعية للشباب من خالل توفير

 -اصحاب األفكار االبداعية من

المستفيدين بشكل

تطوير البنية التحتيدة

بيئة محفزة لإلبداع وحاضنة لألفكار الناشئة

أفراد وشركات .

در
در وغيد
مباشد

دنات
دة بحاضد
الخاصد

وترجمتها لمشاريع وشركات.

-اًصحاب المصانع والشركات

مباشددددددر

األعمددال والبحددث

-2توفير بيئة مناسبة للشركات المحلية والخارجية

الذي يطمحون للتطوير واالبداع.

حوالي(800الف)

العلمي.

لعمل نشاطات ذات ابعاد اقتصادية.

-خريجي الجامعات الباحثين عن

-3تطوير الصناعات المحلية من خالل توفير

انشاء مشاريع خاصة .

مختبرات ذات تجهيزات عالية تعمل على تطوير

-الشركات واألفراد الباحثين عن

وتحسين المنتج المحلي.

مقر مؤقت او دائم ألعمالهم.

-4زيادة عدد فرص العمل من خالل احتضان
وتحفيز الشركات الناشئة حتى تصل الى مستوى
المنافسة المحلية والدولية.
وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)

البرامج/المشروعات التي
التكلفة التقديرية

تمثل متطلبا سابقا لهذا

()$

البرنامج/المشروع

 المشروع عبارة عن اسدتكمال إنشداء وتشدطيب مشدروع الحديقدة التكنولوجيدة 2,000,000
( (Tecknoparkوالمتكون من سبع مباني بمساحة اجمالية ( 7000م )2على قطعدة
ارض تابعة لبلدية الخليل مساحتها( 14دونم) تقع في منطقة الحرايق من مدينة الخليل.

 ال يوجد

يتكون المشروع من سبع مباني بمساحة اجمالية ( 7000م )2تتوزع كالتالي:
 -1مبنى رقم ( : )1المساحة اإلجمالية ( 1800م )2يضم مقر إدارة مشروع ال
( (Tecknoparkباإلضافة الى مختبرات ومكاتب ذات مساحات مختلفة ومكاتب
لحاضنات األعمال واخرى للعمل المشترك.
 -2مبنى رقم ( : )2المساحة اإلجمالية ( 900م )2يضم مختبرات ومكاتب لحاضنات
األعمال واخرى للعمل المشترك.
 -3مبنى رقم ( : )3المساحة اإلجمالية ( 600م )2يضم مختبرات ومكاتب لحاضنات
األعمال واخرى للعمل المشترك.
 -4مبنى رقم ( : )4المساحة اإلجمالية ( 300م )2يضم مختبرات ومكاتب لحاضنات
األعمال واخرى للعمل المشترك.
 -5مبنى رقم ( : )5المساحة اإلجمالية ( 900م )2يضم مختبرات ومكاتب لحاضنات
األعمال واخرى للعمل المشترك.
 -6مبنى رقم ( : )6المساحة اإلجمالية ( 1400م )2يضم مختبرات ومكاتب
لحاضنات األعمال واخرى للعمل المشترك.
 -7مبنى رقم ( : )7المساحة اإلجمالية ( 1100م )2يضم مختبرات ومكاتب
لحاضنات األعمال واخرى للعمل المشترك.
2.000.000

المجموع (باألرقام) دوالر امريكي
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذي بعد مكاني

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
 كيف؟ ستتم االدارة والتشغيل من خالل طواقم
البلدية الحاليين باإلضافة للذين سيتم توظيفهم
مستقبالً ،وستتم الصيانة مـن خـالل قسـم
الصيانة في البلديـة وحـين اللـزوم سـيتم
استدراج خدمات صيانة خارجية.

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

 من؟



 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 بلدية الخليل ( قسم الهندسة)

جهات أخرى (حدد)
 الغرفة التجارية
جهة التمويل المقترحة

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

 التعاون االيطاليUSAID ،

بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه:
____________________
متوفرة

تكاليف تنفيذ المشروع:

متوفرة جزئيا غير

نعم

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

ال

متوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:

متوفرة جزئيا

متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير متوفرة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :
متوفرة

 دراسات/مخططات:

 دعم جماهيري:

متوفرة جزئيا

غير متوفرة

مطلوب جزئيا

مطلوب

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع

ايجابية:

 -نمو اقتصادي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين

سلبية:




 زيادة عدد فرص العمل وعدد الشركات الجديدة توفير بيئة حاضنة لإلبداع توفير مكان للشركات المحلية والخارجية لعملنشاطات تسويقية

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات
نقص التمويل

مخاطبة الجهات المانحة لتوفير األموال الالزمة

عدم وجود فكرة لدى المجتمع عن ماهية المشروع

استخدام وسائل اإلعالم المختلفة وعمل مؤتمرات وورش عمل
ونشرات للتعريف بالمشروع

ملخص مشروع
اسم البرنامج/المشروع :تسوية وتسجيل اراضي مدينة الخليل

الرقمLG-01:

المجال التنموي :اإلدارة الحكدم
الرشيد-التخطيط والتنظيم

خلفية عن البرنامج/المشروع
واجهت مدينة الخليل عبر العقود الماضية عقبات وتحديات عديدة في ظل غياب تسوية منتهية وتسجيل

األراضي مدينة الخليل ،حيث حال ذلك دون بناء نظام مالي وإداري متكامل للتعامل مع االراضي يتيح

مكان التنفيذ
مدينة الخليل
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

للمؤسسات ذات العالقة وأ برزها بلدية الخليل من وضع اسس سياسات توزيع استخدام االراضي وتوزيع 2018

الخدمات والمرافق العامة وغيرها من القضايا المتعلقة باألراضي ،كما ان هذا الواقع اضر بحقوق الملكيات

وأثار العديد من المشاكل التي واجهها المواطنين.

ان معالجة هذا الواقع من خالل مشروع تسوية وتسجيل اراضي الخليل يعتبر اولوية هامة لتمكين الجهات

مدة التنفيذ
 4سنوات

ذات العالقة من القيام بواجباتهم وللحفاظ على حقوق الممتلكات وخاصة في مناطق التوسعة التي تزيد

مساحتها عن  %40من اراضي مدينة الخليل.

األهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها

أهداف البرنامج/المشروع

 وضع األسس والسياسات التي تحكم تخطيط وتوزيع استخدامات األراضي في المحافظة بما  -تعزيز التخطيط العمراني المسدتدام فديالمدينة

يحقق أهداف التنمية.

 -تطبيق القوانين المعمول بها بخصوص تسجيل االراضي والممتلكات.

 تمكين الجهات ذات العالقة من التعامل مع الملكيات وفقا االسس وقواعد مهنيدة وقانونيدةسليمة.

 بناء نظام اداري ومالي يحافظ على عالقة سوية ما بين الجهدات ذات العالقدة والمدالكينويحافظ على حقوق الملكيات ويحول دون التالعب والتحايل.

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات...،الخ)
 -المرحلة التحضيرية:

البرامج/المشروعات التي تمثل

التكلفة التقديرية
()$

2,530,000

 تشكيل لجان متابعة وإشراف وطواقم العمل

متطلبا سابقا لهذا

البرنامج/المشروع
ال يوجد

 وضع الية عمل مشتركة ما بين الجهات الشريكة

 اعداد خطة اعالمية توعوية للمواطنين حول المشروع وأهميته
 توفير الخرائط والمخططات والوثائق الالزمة.

 حوسبة قاعدة البيانات في المؤسسات ذات العالقة
 تحديث التصوير الجوي مرحلة جمع البيانات وتنفيذ المساحة الميدانية جمع البيانات الالزمة حول الملكيات
 تنفيذ اعمال المساحة الميدانية

 تحضير وتحديث قاعدة المعلومات والمخططات تمهيدا للمراحل االجرائيدة
الالحقة

 مرحلة حوسبة المعلومات والبيانات النهائية وفقا االنظمة الدGIS مرحلة إعداد خرائط الملكيات وتقسيمات األراضي في ضوء التحليل والتقييمالمجموع الكلي (دوالر أمريكي)

2,530,000

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

األرض غير متوفرة

المشروع ال يحتاج ارض

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
 -كيف؟

 تتم ادارة وتشغيل المشروع من خالل غرفة عملياتمشتركة تضم بلدية الخليل وسلطة االراضي

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

 من؟

 بلدية الخليل وسلطة االراضي العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 -سلطة االراضي

 -قسم التخطيط

 -دائرة ضريبة االمالك

 -قسم المساحة

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
 -البنك الدولي

بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه:
-

متوفرة

تكاليف تنفيذ المشروع:

USAID -

متوفرة جزئيا

نعم

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

ال

غيرمتوفرة
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:
غير متوفرة

 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

متوفرة
متوفرة

متوفرة جزئيا

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

متوفرة جزئيا

مطلوب

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

 دعم جماهيري:
غير مطلوب

مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 -بناء نظام اداري ومالي يحكم شؤون ادارة االراضي

 -زيادة فرض توفير اراضي مخصصة للخدمات والمرافق

سلبية:

ال يوجد

العامة

 -حماية حقوق الملكيات

 توفير بيئة افضل للمستثمرينالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات

اللجوء للمؤسسات ذات العالقة لحل اية اشكاليات

 وجود خالفات جدية حول الملكياتملخص المشروع
إسم المشروع :تطوير الفراغات الحضرية في المدينة

الرقم LG-02:

المجال التنموي :اإلدارة والحكم الرشيد

خلفية عن المشروع

مكان المشروع

تعاني مدينة الخليل من عدم وجود مخطط هيكلي مصادق منذ عام  ، 1944خصوصاً وأن المخطط الهيكلي المحدث

دي
دارة فد
داطق مختد
مند

المدينة التي تخللها شبكة من الطرق والشوارع غير الصنفة ،إلى جانب تركز الخدمات واألنشطة التجارية في وسط

التاريخ المتوقع للبدء

لم يتم المصادقة عليه حتى اآلن .وهذا أدى إلى تداخل في استخدامات األراضي في غالبية المناطق العمرانية فدي
المدينة ،والذي ساهم في مشكلة االزدحام المروري في ظل عدم توفر مواقف للمركبات العامة والخاصة .من جهة

المدينة

بالتنفيذ

2018

اخرى ساهم االحتالل اإلسرائيلي والتواجد االستيطاني داخل المدينة والتقسيم السياسي للمدينة إلى منطقتدين (،H1

 ) H2في خروج معظم األنشطة التجارية والحرفية من داخل البلدة القديمة إلى وسط المدينة ،األمر الذي فاقم مدن

مدة التنفيذ

التحتية.

 4سنوات

مشكلة االزدحام داخل هذا الوسط .كذلك ساهم البناء الرأسي في المدينة من زيادة الضغط على شبكة الطرق والبنية
وكل هذه التحديات والمشاكل أدت إلى غياب الفراغات الحضرية في المدينة والتي تعتبر مكوناً هاماً فدي النسديج

الحضري ،وذلك الحتضانها أنشطة السكان المختلفة ،وهدي مدن أكثدر العناصددر التددي تتجلددى فيهددا
العالقدة بدين اإلنسدان والبيئدة التي يعيش فيها ،وهي تعكس الصورة العامة ألي مدينة.

الفئة/ات المستهدفة (من وكيف)

أهداف المشروع
 توفير الفراغات الحضرية في المدينة.

 تعزيز األنشطة االجتماعية والثقافية والترفيهية.

 جميع سكان المدينة

عدد المستفيدين المتوقع
 مباشر:

 غير مباشر:

 تنظيم المرور.

 تعزيز الجذب التجاري والسياحي والترفيهي.

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) المشروع وتكاليفها التقديرية
عناصر المشروع

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

التكلفة التقديرية ()$1000 X
حسب سنوات الخطة

المشاريع التي تمثل
متطلبا سابقا لهذا
المشروع

حسب مراحله
 .1المرحلة التحضيرية:





20

تشكيل لجنة إشراف ومتابعة

تشكيل فريق عمل فني (البلدية ،المحافظة ،الجامعات).... ،

إعداد وتنفيذ خطة إعالمية وتوعوية للمواطنين والمؤسسات
توفير الخرائط والمخططات والوثائق الالزمة

 .2المرحلة األولى :جمع المعلومات والبيانات وإعداد الدراسات

30

 .3المرحلة الثانية :إعداد المخططات والتصاميم

100

 .4المرحلة الثالثة :وضع خطة لتنفيذ ومتابعة المخططات والتصاميم،

50

 .5مرحلة التنفيذ  :البدء بالتنفيذ حسب االولويات وتشمل هذه المرحلة

5,000

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي

5,150,000

الالزمة

تحديد أولويات المناطق والفراغات التي سيتم تطويرها
استمالك او اقتطاع اراضي لغرض تنفيذ المشروع

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X

 ال يوجد

األرض متوفرة جزئياً
المشروع ليس ذي بعد مكاني

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

األرض غيدر متدوفرة  كيف؟

تتم إدارة وتنفيذ المشروع من خالل لجندة االشدراف والمتابعدة

وفريق العمل الفني

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

بلدية الخليل بالشراكة مع القطاع الخاص ،متبرعون

 من خالل الشراء ،التبرع ،االستئجار ،الشراكة

 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟

هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

ال

 Xنعم
جهة التنفيذ المقترحة

جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 أقسام التخطيط  /الهندسة  /الطرق والمواصالت /الزراعةGIS /

 محافظة الخليل

 الدوائر الحكومية ذات العالقة.
 القطاع الخاص

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)


جهات أخرى (حدد)
USAID 

بلدية الخليل (مساهمة جزئية بقيمة )%10

KFW 
JICA 

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:

متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

 Xمتوفرة جزئيا

 Xمطلوب(حدد) :التدريب في الجوانب الفنية والتقنية

غير متوفرة
 دراسات/مخططات:

غير مطلوب

دعم جماهيري X :مطلوب

متوفرة  Xمتوفرة جزئيا
غير متوفرة

مطلوب جزئيا

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

ايجابية:

 تنشيط الحركة التجارية والثقافية

سلبية:

 تنظيم الحركة والمرور



ال يوجد

 التواصل االجتماعي والثقافي
 تجميل المدينة

 بيئة أفضل للمستثمرين
المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات
 عدم تعاون المواطنين/بعض الجهات والمؤسسات

 تنظيم لقاءات توعوية وجلسات حوار

 صعوبة توفير بعض األراضي

 البحث عن مصادر تمويل من جهات مختلفة
ملخص مشروع

اسم البرنامج/المشروع :شراء آليات ومعدات إسناد الطدوارئ والددفاع الرقمLG-03:

المدني

المجال التنموي :اإلدارة الحكدم الرشديد-
األمن والكوارث

خلفية عن البرنامج/المشروع

مكان التنفيذ

يعتبر قطاع االمن وادارة الكوارث من اهم القطاعات المتعلقة بالتنمية البشرية ،وذلك لما له من ارتباط مباشر

مدينة الخليل

بقضايا السالمة وأمن المواطنين .وبما ان قطاع ادارة الكوارث حديث على مستوى العالم فمن الطبيعدي أن

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

2018

تكون التجهيزات الفنية والبشرية في فلسطين بشكل عام ومدينة الخليل بشكل خاص محدودة جداً وتحتاج إلدى
تطوير .وبسبب الظروف السياسية واالجتماعية لمدينة الخليل فال بد من تطوير قطاع االمن وادارة الكدوارث

مدة التنفيذ

لتوفير البيئة المناسبة للمجتمع المحلي للتطور والنمو.

 3سنوات

يو جد في مدينة الخليل مركزي دفاع مدني  ،وهذان المركزان ال يستطيعان تقديم الخدمة المثلدى للمدواطنين
كونهما ال يتماشيان مع المعايير الدولية والفلسطينية ،حيث أن عدد سكان المديندةحوالي  210,000مدواطن

باإلضافة إلى تقديم الخدمة للقرى المجاورة من محافظة الخليل.

تم مؤخراً الحصول على تمويل من شركة جوال إلنشاء مركز متطور للدفاع المدني وإدارة كوارث وسيتم البدء
بالتنفيذ قريباً.

إن وجود مركز دفاع مدني وإدارة كوارث متطور وبمواصفات حديثة يحتاج لتوفير آليات ومعدات إسناد

الطوارئ والدفاع المدني.

أهداف البرنامج/المشروع
 تطوير جاهزية الدفاع المدني من خاللالمحافظة على األرواح والممتلكات العامة

والخاصة ،تقليل حجم الكارثة وسرعة معالجة

الفئة/ات المستهدفة (مرأة،
شباب ،فئات مهمشة ،الخ)

األهداف التنموية التي يعمل على

العدد المتوقع

تحقيقها

 -تطوير نظام األمن وإدارة الكوارث

جميع سكان المدينة بشكل

عام

الحدث ،تقليل وقت االستجابة للحوادث وتقليل

الخطر الناتج والمحتمل.

 رفع مستوى وعي األهالي تجاه قضايا الدفاعالمدني

البرامج/المشروعات التي تمثل

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفها التقديرية

متطلبا سابقا لهذا البرنامج/المشروع

مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،

التكلفة التقديرية

شراء آليات ومعدات إسناد الطوارئ والدفاع المدني

841,500

المجموع الكلي(دوالر أمريكي)

841,500

()$

معدات...،الخ)

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض غير متوفرة

األرض متوفرة

ال يوجد

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشروع ليس ذي بعدد  كيف؟

مكاني

 من خالل تعاون وثيق بين الطرفين

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

 من؟ البلدية ومركز الدفاع المدني
 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟

جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 -بلدية الخليل/قسم الهندسة

جهات أخرى (حدد)
 وزارة الداخلية ،جهاز الدفاع المدني ،وزارة األشغال العامةجهة التمويل المقترحة

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)

جهات أخرى (حدد)

 -وزارة المالية.

بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه:

.USAID -

.KFW 
-

متوفرة

تكاليف تنفيذ المشروع:

غير متوفرة

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة جزئيا

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:
غير متوفرة

 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

متوفر
متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

متوفرة جزئيا

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

متوفرة جزئيا

مطلوب

 دعم جماهيري:
غير مطلوب

مطلوب جزئيا

اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ايجابية:

 حماية أرواح وممتلكات المواطنين والمحافظة على البيئة. -تعزيز مبدأ السيادة.

سلبية:

ال يوجد

 تقليل حجم الخسائر سواء كانت البشرية او المادية.المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات

السعي للحصول على التمويل من جهات مختلفة

نقص التمويل
ملخص مشروع

رقم المشروعLG-04 :

اسم المشروع :تطوير مبادئ الحكم الرشيد

مجال العمل التنموي :االدارة والحكم
الرشيد-البناء المؤسسي

خلفية عن المشروع

مكان تنفيذ المشروع

إن اإلدارة الحديثة تعتمد مفهوم التطوير المؤسسي كأداة تطوير شامل في المؤسسة بهدف تنظيم مختلف  -البلدية
العمليات اإلستراتيجية والتشغيلية لتحقيق استقرار وديمومة المؤسسة .والمؤسسات المستقرة إداريا وتنظيميا

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

تستطيع التطور بمختلف االتجاهات ومواكبة ا لتغير في متطلبات مواطنيها مما يعزز قدرتها على خدمتهم 2018 -
ويزيد من إيراداتها.

مدة تنفيذ المشروع

إن التطوير المؤسسي ( )Institutional Developmentبمفهومه الحديث ينقسم إلى جزأين رئيسيين هما  4 -سنوات
التطوير اإلداري ( )Organizational Developmentوبناء القدرات (.)Capacity Building
إن التطوير ال مؤسسي هو الطريق األمثل إن لم يكن الوحيد بالنسبة للبلديات لرفع الكفاءة وزيادة اإلنتاجية
وتقليل التكاليف مما يساهم بالتالي في زيادة دخل البلدية ويحافظ على استقرارها المالي وديمومتها.
حيث يمكن تلخيص مخرجات تنفيذ مشروع تطور مؤسسي في البلدية بأنظمة عمليات و معلومات شاملة
متكاملة تتضمن إجراءات وتعليمات عمل تنظم كافة مجاالت العمل في البلدية ،وتعطي للقيادة العليا مؤشرات
أداء تمكن مستخدميها من تقييم األداء والتخطيط االستراتيجي للبلدية.
وبلدية الخليل وهي بحاجة لتنفيذ مشروع تطوير مؤسسي متكامل يشمل تطوير إجراءات عمل فنية مالية إدارية
يمكنها من تنفيذ مختلف النشاطات بكفاءة وفعالية.
هدف\ أهداف المشروع

األهداف التنموية التي يعمل

الفئة\ات المستهدفة

على تحقيقها
 -الموظفون – االدارة التنفيذية  -المجلس

 مأسسة العمل في البلدية -تحسين انتماء ودافعية الموظفين

 تحسين الكفاءة المؤسسيةللبلدية

البلدي

 تحسين االتصال والتواصل االفقي والعمودي في البلديةوصف مختصر لنشاطات (مركبات) المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات\عناصر المشروع

المشاريع التي تمثل متطلبا

التكلفة التقديرية()$

 -مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي للبلدية

5,000

 -إعداد وثيقة المهام والمسؤوليات للوحدات التنظيمية في البلدية

3,000

 -إعداد وتطبيق مدونة تفويض الصالحيات على مستوى الوحدات التنظيمية

2,000

سابقا لهذا المشروع

المختلفة وعلى مستوى قيادة البلدية
 -تطوير مدونة أخالقيات ومواثيق الحكم الرشيد

5,000

 -تفعيل دور الرقابة الداخلية وعمل التدقيق الداخلي الدوري لضمان تطبيق

5,000

االنظمة واألدلة واإلجراءات
 -تطوير دليل عمل مالي

15,000

 -تطوير دليل عمل فني

20,000

 -تطوير دليل عمل إداري وموارد بشرية

15,000

المجموع )دوالر أمريكي)

70,000
جهة التنفيذ المقترحة

الهيئة المحلية (حدد القسم\األقسام المعنية)
 -قسم الشؤون المالية واإلدارية

جهات أخرى (حدد)
 -مستشارين محليين في مجال التطوير المؤسسي

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

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

 تكاليف تنفيذ المشروع

GC -

متوفرة بشكل جزئي

غير متوفرة

 USAID KFWGIZ -

المصادر\االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
-

الموارد البشرية

متوفرة

-

دراسات\مخططات

متوفرة

متوفرة بشكل جزئي
متوفرة جزئيا

بناء قدرات الجهة المنفذة

غير متوفرة

غير مطلوب

مطلوب(حدد):
-

دعم جماهيري

غير مطلوب

مطلوب

مطلوب بشكل جزئي

اآلثار المحلية المتوقعة لتنفيذ المشروع
ايجابية:

 -تحسين جودة العمل المؤسسي في البلدية

سلبية:

-

ال يوجد

 رفع جودة تقديم الخدمات للمواطنينالمخاطر\المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
إجراءات التغلب عليها

المخاطر\المعيقات

 -يمكن تنفيذ المشروع على مراحل من خالل ميزانية البلدية من

 -عدم توفر ميزانية للمشروع

خالل طاقم البلدية
 -إشراكهم في عملية التطوير

 -مقاومة الموظفين للتغيير

ملخص مشروع
اسم المشروع :تدريب وتطوير كوادر البلدية

رقم المشروعLG-05:

مجال العمل التنموي :اإلدارة والحكم الرشيد-البناء
المؤسسي

خلفية عن المشروع

مكان تنفيذ المشروع

الهدف من هذا المشروع الريادي هو تحسين مستوى اداء العاملين في البلدية وذلك للمساهمة في رفع مستوى  -البلدية
الكفاءة التشغيلية للبلدية وتحسين مستوى تقديم خدماتها للمواطنين.

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

ان االستثمار في الكادر البشري من المؤشرات الرئيسية على مدى ايمان االدارة العليا في تطوير االداء لتحقيق 2018 -
التميز في العمليات التشغيلية الهادفة لتقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين وتعظيم مستوى رضاهم.
كذلك يؤثر االستثمار في تدريب الكادر البشري على دافعية ودرجة تحفيز العاملين وانتمائهم ووالئهم للبلدية.

مدة تنفيذ المشروع
 سنويا على مدار فترةالخطة

هدف\ أهداف المشروع

الفئة\ات المستهدفة

 -تحسين اداء العاملين

األهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها

 كادر البلدية -تحسين الكفاءة المؤسسية للبلدية

 زيادة دافعية وانتماء العاملين تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينوصف مختصر لنشاطات (مركبات) المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات\عناصر المشروع

المشاريع التي تمثل متطلبا
التكلفة التقديرية()$

 -حصر االحتياجات التدريبية

سابقا لهذا المشروع

10,000
5000

 -تطوير برامج وخطط التدريب

150,000

 -تنفيذ التدريب (حسب تقييم اإلحتياجات التدريبية المبدئية المرفق)

5000

 -تقييم التدريب

170000

المجموع الكلي )دوالر أمريكي)
جهة التنفيذ المقترحة

جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم\األقسام المعنية)

 -تعاون كافة الدوائر والوحدات

 -الموارد البشرية

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه :التشغيلية والتطويرية
متوفرة

 تكاليف تنفيذ المشروع

متوفرة بشكل جزئي

 GC USAIDKFW -

غير متوفرة

المصادر\االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
-

الموارد البشرية

متوفرة

-

دراسات\مخططات

متوفرة

متوفرة

متوفرة بشكل جزئي
متوفرة جزئيا

-

غير

بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد):
-

دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب

مطلوب بشكل جزئي

غير

اآلثار المحلية المتوقعة لتنفيذ المشروع
ايجابية

 -تحسن مستوى تقديم الخدمات للمواطنين

سلبية

المخاطر\المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
المخاطر\المعيقات
 -عدم توفر برامج تدريب محلية.

إجراءات التغلب عليها
 إيفاد المتدربين الى خارج الوطن او استقطاب مدربين الى الوطن انامكن.

 -حشد التمويل او تجزئة خطة التدريب على موازنة البلدية

 -عدم كفاية التمويل الالزم.

الدورات المطلوبة

الرقم
1

دورات في تخطيط وتنمية الموارد البشرية

2

دورات على برامج متقدمة للموارد البشرية  ,واالرشفة االلكترونية

3

تدريبات تتعلق بمهارة االتصال والتواصل والعمل ضمن الفريق

4

دورات في الرقابة والتدقيق

5

دورات متخصصة في المياه والصرف الصحي

6

دورة تقوية متقدمة في االطفاء (دورة مدربين )

7

بحاجة الى دورة تقوية في االطفاء

8

إعطاؤه دورات حاسوب

9

التدريبات الخاصة في االعالم االجتماعي وااللكتروني

10

دورات عالقات عامة وبروتوكول

11

كتابة مشاريع

12

االطالع على تجارب دو لية في مجال المواصالت و ادارة المحطات العامة

13

االطالع على تجارب دولية في مجال ادارة اسواق الخضار

14

بحاجة الى االطالع على تجارب عالمية متميزة في مجال فحص سالمة المركبات

15

دورات في اعداد المشاريع و الد GIS

16

مبادئ االرشفة االلكترونية /فهرسة الملفات /ترميم الملفات

17

دورات في مجال المشتريات

18

دورات تدريبيه في ادارة العقود والمشتريات وقانون الشراء العام وفن التفاوض

19

دورات تدريبيه في ادارة الكوارث واالزمات

20

دورات في الفوترة والتحققات وانظمتها

21

دورات في رفع االنتماء والتحفيز للعمل وكيفية استغالل وقت العمل

22

دورات في التعامل مع الجمهور

23

دورات في ادارة الوقت

24

دورات متخصصة في الريادة واالبداع وعمل حاضنات االعمال
ملخص مشروع

اسم المشروع :تحسين عملية التحصيل

رقم المشروعLG-07 :

مجال العمل التنموي :اإلدارة والحكم الرشيد-البناء
المؤسسي

الدورات المطلوبة

الرقم

مكان تنفيذ المشروع

خلفية عن المشروع

ان العمل على تنمية الموارد المالية وتعزيز وتقوية الموقف المالي للبلدية يساه في ضمان ديمومة واستمرار  -البلدية
البلدية في تقديم خدمات مميزة للمواطنين من خالل قدرتها على استقطاب الموظفين ذوي الكفاءة العالية والحفاظ التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
عليهم.

 2018مدة تنفيذ المشروع
  4سنواتهدف\ أهداف المشروع

الفئة\ات المستهدفة

 -زيادة نسبة تحصيل الديون

األهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها

 -الموظفون ومرافق البلدية المختلفة

 -زيادة االيرادات التشغيلية السنوية للبلدية

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) المشروع وتكاليفها التقديرية
مركبات\عناصر المشروع

المشاريع التي تمثل متطلبا
التكلفة التقديرية()$

سابقا لهذا المشروع

 إعداد خطة إصالح مالي تشمل وال تقتصر على التاليتوسيع القاعدة االفقية لدافعي الضرائب وتشمل ( :االمالك – المهن – الحرف
والصناعات– اليافطات )
العمل على زيادة عوائد رسوم رخص االبنية ورسوم الربط بشبكة الصرف
الصحي
تحسين التحصيل والجباية من خالل مجموعة من الخطوات أهمها تركيب عدادات
مياه وكهرباء مسبقة الدفع في كافة أرجاء المدينة

30,000
500,000

االستغالل االمثل لمرافق البلدية القائمة

100,000

تنمية اصول البلدية ودراسة توسيع الشراكة مع القطاع الخاص

10,000
-

ترشيد النفقات

640,000

المجموع )دوالر أمريكي)
جهة التنفيذ المقترحة

جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم\األقسام المعنية)
 -جهات استشارية محلية

 -دائرة الشؤون المالية

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه :التطويرية
تكاليف تنفيذ المشروع
غير متوفرة

متوفرة

متوفرة بشكل جزئي

جهات أخرى (حدد)
 GC USAIDKFW -

الدورات المطلوبة

الرقم

المصادر\االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
-

الموارد البشرية

متوفرة

متوفرة بشكل جزئي

-

دراسات\مخططات

متوفرة

متوفرة جزئيا

متوفرة

-

بناء قدرات الجهة المنفذة
مطلوب(حدد):

غير

-

دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب

غير مطلوب
مطلوب بشكل جزئي

اآلثار المحلية المتوقعة لتنفيذ المشروع
ايجابية

 مشاريع تطويرية في المدينة -تحسن الموقف المالي العام للبلدية

سلبية

ال يوجد

المخاطر\المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
المخاطر\المعيقات
 -عدم استجابة المواطنين ودافعيتهم للتسديد.

إجراءات التغلب عليها
 -التأكيد على أهمية التسديد واالستمرار في التواصل معهم

غير

