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 مقدمة 0.1

 طة أهداف الخ 0.0
  :بما يلي الكرمللبلدة  محليةيمكن تلخيص أهم األهداف من إنجاز خطة تنموية 

 الكرمللتي تواجه عملية التنمية في بلدة تحديد الفرص المتاحة والمعيقات ا. 
  الكرملتشخيص الوضع الراهن، وتقديم صورة واضحة عن المجاالت التنموية في بلدة. 
  4من وجهة نظر سكانها، وذلك ضمن إطار زمني مدته  لالكرموضع رؤية تنموية شاملة لتطوير 

 سنوات.
 .وضع أهداف تنموية متكاملة 
  الكرملتحديد المشروعات والبرامج التنموية ذات األولوية، ومناطق تنفيذها في بلدة. 
 .وضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني، وتقديرات مالية 

 منهجية إعداد الخطة  0.1

على مجموعة من المراحل واألنشطة باالستناد إلى  للكرمل المحليةطة التنموية ارتكزت منهجية إعداد الخ
مجموعة العمل الذي أعدته مسبقا وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع  المحليدليل التخطيط التنموي 

 )انظر وقد اشتمل الدليل على خمس مراحل أساسية (GIZ) ، وبتمويل من الوكالة األلمانية للتنميةالوطنية
األولى منها، تحتوي كل مرحلة منها على عدة خطوات، وكل خطوة  الثةتم تطبيق المراحل الث (1-شكل

يق التخطيط تم تشكيل فر منذ بداية المشروع ادناه.تحتوي على أنشطة مختلفة، كما هو مبين في الشكل 
 الخبرات والمؤهالتومن أبناء البلدة من ذوي  من موظفي البلدية ثة عشر شخصااألساسي المكون من ثال

، وتمت االستعانة بدعم فني من الجهة االستشارية، حيث قام وذلك حسب دليل التخطيط التنموي المحلي
وحصر  تحليللكل مرحلة، وكذلك فريق التخطيط بتصميم عملية التخطيط واإلطار الزمني المقترح 

واالتفاق على خطة عملية التخطيط ، وتحديد أدوارها، لجان المجاالت التنمويةقة، وتشكيل العال ابصحأ
، وذلك من خالل عدة اجتماعات عقدت لهذا الغرض، وتخلل ذلك تحضير المواطنين، واللجان لكرملل

 .المشاركة، من خالل لقاءات تدريبية لتعريف هذه اللجان بأدوارها
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 مراحل التخطيط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وي حسب دليل التخطيط(: مراحل عملية التخطيط التنم1شكل )            

. وقد تجلى )لجان 4(محدد  كل لجنة منها مختصة في مجال رئيسي ، فقد كانتما لجان المجاالت التنمويةأ
وتقديم  )تشخيص الوضع القائم(دور هذه اللجان في المشاركة في إعداد الخطة، وخاصة في مراحلها األولى

بتقديم تقارير تشخيصية أولية لكل مجال من  والمساهمة في التحليل، حيث قامت اللجان المعلومات،
مجاالت العمل التنموية المشار لها بدليل التخطيط، كما تم تحضير ملخص عن التجمع السكاني في 

 واستنادا، الكرمللجميع المجاالت التنموية في  تقرير التشخيص واالحتياجات. بعد ذلك، تم إعداد الكرمل
، وكذلك البيانات اإلحصائية والتقارير الرسمية، ومن خالل اللجان ارير األولية التي أعدتهاعلى التق

المرحلة األولى: 
أين نحن اآلن؟ 
 تنظيم وتحليل

المرحلة الثانية: إلى 
أين نريد إن نتجه؟ 

التنموياإلطار   

 

المرحلة الثالثة: كيف 
نصل؟  خطط التنفيذ 
 والمتابعة والتقييم

المرحلة الرابعة: ما 
 يوصلنا؟

  اليات التنفيذ

 

المرحلة الخامسة: هل 
 وصلنا؟

تقييم واعداد الخطة 
 السنوية القادمة

0 

التهيئة واالعداد 
وحشد اصحاب 

 العالقة

 

1 

تشخيص الوضع 
 القائم

5 
يذ إعداد خطة التنف

مكونات  ووصف
المشاريع البرامج/  

3 
تحديد التوجهات 

 االستراتيجية
 للمجتمع

6 
وضع خطط المتابعة 

 والتقييم

7 

 تبني وثيقة الخطة واطالقها

8 

إجراءات 
 التنفيذ

9 

حشد الموارد 
 وبناء الشراكات

01 

متابعة وتقييم 
 واطالع 

00 

اعداد الخطة 
القادمة السنوية  

 الخطوات

4 

ثيقة تحضير و
 االطار التنموي
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اجتماعات مع اللجان لتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص، والتهديدات أو المخاطر في كل مجال تنموي. 
 الكرمللبلدة  تقرير التشخيص واالحتياجاتومن ثم إعداد 

 :التطرق إليها في الخطة التي تمالمجاالت 
الوطنية المعتمدة يوجد أربعة مجاالت رئيسية بتفرعاتها المختلفة، حيث يسهل هذا التقسيم  حسب الخطة

ربط الخطط المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يضمن األخذ باالعتبار كافة مهام الهيئة المحلية )حسب 
 من قانون الهيئات المحلية(. والمجاالت الرئيسية االربعة وتفرعاتها هي: 15المادة 
مجاالت الرئيسيةال  

 المجال الفرعي "حسب الخطط الوطنية"

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

ة والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة والصناعة والخدمات المساندةالعمال مجال تنمية االقتصادي المحلي  
الخدمات االجتماعية، التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية والتمكين، الثقافة والتراث،  مجال التنمية االجتماعية

 الرياضة، والسكن
الكوارث، إدارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة  مجال االدارة والحكم الرشيد

 المحلية

القطاعات  وشارك فيها ممثلون عن  ،2017/12/30التي عقدت بتاريخ  الرئيسيةومن خالل ورشة العمل 
، باإلضافة إلى فريق التخطيط األساسي وممثلي أصحاب العالقة، تم تحديد الرؤية المختلفة في البلدة

، )نقاط القوة والفرص(، حيث أخذت هذه الرؤية بعين االعتبار المؤثرات اإليجابية لالكرمالمستقبلية لبلدة 
التي يجب التغلب عليها. وقام المشاركون أيضا بتحديد  )نقاط الضعف والتهديدات(وكذلك المؤثرات السلبية 

ا تم تحديد كم. وذلك من خالل استخدام مصفوفة المقارنة الثنائية األساسية ذات األولوية االحتياجات
تم . بعد ذلك، تم وضع وصف مبدئي لكل مشروع التي تساهم في تحقيق هذه االحتياجات التنموية المشاريع

استخدم فيه نموذج صمم لهذا الغرض، ويشمل هذا النموذج ( 2018ادراجه ضمن السنة االولى للخطة )
تنفيذ المقترحة، والمعوقات أمام تنفيذه، التقديرية، وجهة التمويل وال لمشروع، ومكان تنفيذه، والموازنةاسم ا

وطرق التغلب عليها. ومن ثم تمت صياغتها بشكلها النهائي. وبناء على ذلك، تم إعداد خطة التنفيذ، 
الخطة السنة االولى في  مشاريعوتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والتمويل، والفترة الزمنية للتنفيذ لكل من 

من خالل اجتماع عام عرض فيه  الكرملوتم عرض هذه الخطة على أهالي . لكرملل المحليةالتنموية 
 .مخرجات الخطة، وبناء على مالحظات األهالي تم صياغة الخطة بشكلها النهائي
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 الكرملبلدة نبذة عن  1.1
كرمل قرية فلسطينية بناها العرب الكنعانيون وأطلقوا عليها اسم كرمل أو كرمئيل بمعنى كرم الرب، ودعاها ال

 .، وكانت قرية حصينة في العصور الوسطى وقد ذكر اسمها في معجم البلدان(chermela) ومان كرمالالر
 وتعتبر الكرمل القرية الوحيدة من ضمن القرى التابعة لمدينة يطا التي تضم جميع حمايل وعائالت يطا.

 الخصائص الجغرافية . 0.1
كم بينما تقع شرق مدينة يطا، وتبعد عنها  14ظة تقع الكرمل جنوب محافظة الخليل وتبعد عن مركز المحاف

خمسة كيلو مترات, وترتبط في تعامالتها اليومية ارتباطا وثيقا مع مدينة يطا، وهي تقع على خط طول 
 .31.45وعلى خط عرض  35.08

 

 
1(: موقع وحدود بلدة الكرمل0خريطة )  

، وترتفع الكرمل عن سطح البحر حوالي  دونم 24500تبلغ مساحة األراضي التابعة لبلدة الكرمل حوالي 
تقع  الكرمل ضمن الهضبة التي تقع عليها مدينة يطا، والتي تشكل المنطقة االنتقالية بين  .مترا 850 -800

جبال الخليل المرتفعة شماال ومنطقة النقب المنبسطة جنوبا، وبالتالي فهي تضم سهوال وجباال ويعتبر جبل 
مترا فوق سطح البحر، وتصنف المنطقة ضمن المناخ  850حيث يبلغ ارتفاعه  ماعين أعلى نقطة في الكرمل

                                                             
 .2009 الكرمل، بلدة دليل ،(أريج) القدس - التطبيقية األبحاث معهد 1
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( ملم، فيما يبلغ المعدل السنوي لدرجات الحرارة 389معدل أمطارها السنوي حوالي ) الدافئ، حيث يبلغ
 .%61ومعدل الرطوبة   درجة مئوية 13.3حوالي 

 الخصائص الديموغرافية . 1.1
، 2016الفلسطيني للعام  لإلحصاءتقديرات الجهاز المركزي نسمة حسب  4940 الكرملبلغ عدد سكان بلدة 

 .% 49ما تبلغ نسبة اإلناث % بين51 تبلغ نسبة الذكور حوالي
حسب فئات األعماار التفصايلية    2016( توزيع السكان في بلدة الكرمل لعام 1(  وشكل )1ويوضح جدول )

 وحسب الجنس )الهرم السكاني(.
 2(1106)لسكان حسب فئة العمر والجنس توزيع ا (:0) جدول

 الذكور اإلناث المجموع
 فئات األعمار

 عدد % عدد % عدد %
16.5 816 16.5 404 16.5 412 0-4 
14.0 692 14.0 343 14.0 350 5-9 
12.9 638 12.9 316 12.9 322 10-14 
12.0 593 12.0 294 12.0 300 15-19 
10.8 534 10.8 264 10.8 270 20-24 
8.5 420 8.5 208 8.5 212 25-29 
6.4 316 6.4 157 6.4 160 30-34 
5.0 247 5.0 122 5.0 125 35-39 
4.0 198 4.0 98 4.0 100 40-44 
3.1 153 3.1 76 3.1 77 45-49 
2.3 114 2.3 56 2.3 57 50-54 
1.6 79 1.6 39 1.6 40 55-59 
0.9 45 0.9 22 0.9 22 60-64 
0.6 30 0.6 15 0.6 15 65-69 
0.5 25 0.5 12 0.5 12 70-74 
0.4 20 0.4 10 0.4 10 75-79 
0.4 20 0.4 10 0.4 10 80+ 

 
 

                                                             
 .الخليل محافظة في 2016 عام السكان تقديرات الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز 2
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.11063(: الهرم السكاني لبلدة الكرمل، 0شكل )  

                                                             
 (2016) والجنس العمر فئة حسب السكان توزيع(: 1) جدول 3
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 تشخيص المجاالت التنموية  –التحليل التشخيصي  3.1

 مجال البيئة والبنى التحتية  3.0
 تحليل الوضع القائم

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-)نقاط القوة  اإليجابيةالمؤثرات 
 .اطق الكرمل% من من60وجود شبكة كهرباء ضغط عالي تغطي ما نسبته  .1
  .% من مناطق الكرمل95تغطي ما نسبته  (ABC) وجود شبكة كهرباء ضغط متوسط حديثة غير مكشوفة .2
 .وجود محوالت كهربائية تغطي معظم مناطق الكرمل .3
 كوب. 500% من مناطق الكرمل، إضافة إلى وجود خزان مياه سعة 60وجود شبكة مياه تغطي حوالي  .4

 ف/التهديدات(:المؤثرات السلبية )نقاط الضع
 .شبكة كهرباء الضغط العالي مكشوفة وليست أرضية .1
 .ضعف إنارة الشوارع .2
 .% 55ارتفاع نسبة الشوارع التي بحاجة إلى شق وتوسعة وتأهيل حيث تصل نسبتها الى حوالي  .3
 .نسبة األراضي المصنفة ج سياسيًا عالية .4
 .عدم وجود شبكة صرف صحي .5
 .البلدة عدم انتظام جمع النفايات الصلبة في .6
 شبكة المياه ال تغطي جميع أحياء الكرمل .7
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 مجال تنمية االقتصاد المحلي  3.1
 تحليل الوضع القائم

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 
 وجود ثروة حيوانية جيدة من األغنام واألبقار. .1
 حيوانية.توفر الخبرات الالزمة لتصنيع منتجات الثروة ال .2
 توفر الطلب والسوق الداخلي والخارجي لمنتجات الثروة الحيوانية. .3
 األثرية. األماكنوجود بعض  .4
 تعتبر الكرمل منطقة جذب سكاني. .5

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 عدم كفاية المياه من أجل االستثمار الجيد في المجال الزراعي بالشكل األمثل. .1
 صناعية. عدم وجود منطقة .2
 اإلنتاج. تارتفاع أسعار األعالف ومدخال .3
 والمنزلية. ضعف االستثمار في الثروة الحيوانية باتباع الطرق الحديثة واالعتماد الكبير على الطرق التقليدية .4
 ارتفاع تكاليف إعادة ترميم منطقة القصر األثرية وقلة االهتمام من قبل وزارة السياحة واآلثار بذلك. .5
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 لتنمية االجتماعية مجال ا 3.3
 تحليل الوضع القائم

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 
 وجود تسعة مدارس في الكرمل موزعة على التجمع. .1
 اهتمام المجتمع المحلي بالتعليم والمدارس. .2
 وجود قطع أراض متبرع بها لبناء مدارس. .3
 صديقي( المساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ي البلدية تتابع األشخاص ذوي اإلعاقة ، وكذلك وجود مجموعة )كنوجود موظفة تأهيل مجتمعي ف .4
 وجود نادي شباب الكرمل المؤهل بشريا، ويمتلك مقرا يخدم انشطته. .5
 وجود فريق كرة قدم فعال وفرقة كشفية تابعة للنادي. .6
 االهتمام ببعض الصناعات اليدوية التراثية. .7
 ث عيادات صحية حكومية، وخاصة ومراكز طبيةوجود ثال .8

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 وجود أربعة مدارس مستأجرة في ظروف بيئية تعليمية صعبة وغرف صفية مكتظة. .1
 ضعف المواصالت للوصول إلى مراكز تقديم الخدمات التأهيلية والرعاية األولية. .2
 ذوي اإلعاقة. الخدمات المقدمة لألشخاص محدودية .3
 االهتمام بالجانب الثقافي والتراثي. قلة .4
 ضعف المجال الرياضي، وقلة االهتمام به. .5
 دوام العيادات الصحية الحكومية هو دوام جزئي. .6
 ضعف الوعي الصحي لدى المواطنين. .7
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 مجال اإلدارة والحكم الرشيد  3.4
 تحليل الوضع القائم

 الفرص(:/-لك المصادر المتوفرةبما في ذ-)نقاط القوة  اإليجابيةالمؤثرات 
 .وجود مخطط هيكلي معتمد .1
 .وجود مجموعة متطوعي الدفاع المدني .2
 .مساحة التجمع السكاني متقاربة ويمكن السيطرة عليها بسهولة .3
 .إمكانية التخطيط العمراني والبنية التحتية بشكل أفضل .4

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 الهيكلي للواقع. عدم مواءمة المخطط .1
 .عدم وجود مركز دفاع مدني .2
 عدم وجود مركز شرطة. .3
 وجود مشاطب المركبات غير القانونية المنتشرة في المنطقة وخاصة على جانبي الطرق. .4
 ضعف الجباية وتحصيل الديون والرسوم. .5
 لبلدية من هذه الخدمة.وجود مشكلة مع شركة كهرباء الجنوب وبلدية يطا بخوص خدمة الكهرباء وعدم وجود إيرادات ل .6
 وجود مشكلة مع بلدية يطا بخصوص منتزه الكرمل. .7
 عدم توفر األجهزة الهندسية في البلدية. .8
 عدم توفر برامج إدارية ومحاسبية.  .9

 أنظمة وإجراءات تشمل الوصف الوظيفي لكل موظف. إلىالحاجة  .10
 عدم تفعيل ضريبة الرخص والمهن. .11
 



16 
 

 طار(اإلطار التنموي المحلي )مصفوفة اال 4.1
 بلدة ريفية آمنة وجاذبة، محافظة على أصالتها، خدماتها متطورة ومستدامة الرؤية:

 العناصر الرئيسية للمشروع المشروع المقترح االحتياجات ذات األولوية المجاالت التنموية

مجال البيئة والبنى 
 التحتية

 
 

تطوير عملية جمع النفايات وتوفير اآلليات 
 اآلليات والمعدات الالزمة لجمع النفاياتمشروع توفير  والمعدات

 .توفير سيارة جمع نفايات1
 20.توفير حاويات نفايات حجم كبير عدد 2
 100كوب عدد  1.توفير حاويات نفايات حجم 3
 1000.توفير حاويات منزلية عدد 4
 . توفير الية بوب كات مع مكنسة5

 يةمشروع تعبيد وتأهيل طرق داخل شق وتوسعة وتأهيل الطرق

 كم 8.تأهيل وتعبيد طرق بطول 1
 كم 10.تأهيل أكتاف طرق بطول 2
 كم 6.شق وتوسعة طرق داخلية بطول3
 كم 10.شق طرق زراعية بطول 4

 مشروع إنشاء خزان وتوسعة شبكة المياه تطوير شبكة المياه
 كوب 1000.بناء خزان مياه سعة 1
 كم 10.استكمال تمديد شبكة المياه الداخلية بطول 2
 توفير نقطة مياه جديدة لتزويد المياه لبلدة الكرمل.3

تخفيض أحمال شبكة الكهرباء وجعل شبكة الضغط 
 العالي أكثر أمانًا

 مشروع الخاليا الشمسية
 خلية ضوئية شمسية 36.تركيب 1
 100. إنشاء محطة توليد طاقة شمسية على مساحة 2

 دونم

تحويل شبكة الضغط العالي من شبكة مكشوفة إلى شبكة   ضيةمشروع تحويل شبكة الضغط العالي إلى شبكة أر
 كم 4أرضية بطول 

 تجهيز الدراسات والمخططات والتصاميم مشروع دراسات وتصاميم إلنشاء شبكة صرف صحي عمل دراسات لشبكة الصرف الصحي
مجال تنمية االقتصاد 

 المحلي
بئر  50. مشروع الحصاد المائي وتأهيل وترميم 1 اد المائيمشروع الحص دعم مشاريع استصالح األراضي والحصاد المائي

 زراعي
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 العناصر الرئيسية للمشروع المشروع المقترح االحتياجات ذات األولوية المجاالت التنموية
 . إنشاء آبار زراعية جماعية2

مجال التنمية 
 االجتماعية

 
 

زيادة وتوثيق االتصال والتواصل مع المجتمع 
 خطة االتصال والتواصل المحلي والمؤسسات

 . إنشاء صالة متعددة األغراض1
يات مع المجتمع .تنفيذ مجموعة من األنشطة والفعال2

 المحلي

 مشروع إنشاء وتجهيز المدارس زيادة عدد الغرف الصفية والمرافق المدرسية

 . بناء مدرسة الحديدية األساسية1
 . بناء مدرسة ذكور الكرمل األساسية2
 . بناء مدرسة ذكور خلة صالح األساسية4
 . بناء مدرسة الجوايا األساسية المختلطة5
 ة خلة حيان األساسية المختلطة. تشطيب وتجهيز مدرس6
 . تأهيل مختبر العلوم في مدرسة بنات الكرمل الثانوية7
. توفير مختبر علوم لمدرسة الكرمل األساسية 8

 المختلطة
. تأهيل مختبر الحاسوب في مدرسة الكرمل اأٍلساسية 9

 المختلطة

المركز المجتمعي لخدمة ذوي  مشروع تطوير وتجهيز زيادة االهتمام والخدمات باألشخاص ذوي اإلعاقة
 اإلعاقة

 .تجهيز وتأثيث المركز المجتمعي1
 . تمكين ذوي اإلعاقة2

مجال اإلدارة والحكم 
 الرشيد

 
 

تعديل وتوسعة المخطط الهيكلي بما يشمل مناطق 
c بالكامل الهيكلي المخطط تصميم اعادة مشروع تحديث المخطط الهيكلي 

ناحية األنظمة تطوير أداء الهيئة المحلية )من 
 مشروع التطوير المؤسسي للهيئة المحلية والعقود واإلجراءات والبرامج اإلدارية والمالية(

 . تجهيز وتأثيث مركز خدمات الجمهور1
. بناء هيكلية تنظيمية وأدلة إجراءات تتناسب مع حجم 2

 البلدية وتصنيفها
 .توفير برامج إدارية ومحاسبية3
 . تحديث المخطط الهيكلي4



18 
 

 



19 
 

 طة التنفيذخ 5.1
 . خطة التنفيذ الرباعية )أربع سنوات(0.5

 

وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

االحتياج ذو 
  األولوية

وع
شر

الم
سم 

ا
 

 رقم
وع

شر
الم

 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
0111$ 

 الجهة المرشحة لتمويل المشاريع الجهة المرشحة للتنفيذ 1110-1108خطة 
 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية لية/الشريكغير الهيئة المح الهيئة المحلية الصرف السنوي

حدد بند  دورها اسم الجهة حدد القسم المعني الرابعة الثالثة الثانية األولى
 الموازنة

قيمة المساهمة 
X 1000$ قيمة المساهمة  حدد الجهة

X 1000$ 

تية
لتح

ى ا
البن

  و
ئة 

البي
 

تطوير عملية جمع 
النفايات وتوفير 

ت والمعدات اآلليا
 الالزمة

مشروع توفير اآلليات 
والمعدات الالزمة لجمع 

 النفايات
EI/01 320 151 45 05 01 32    الهندسة/الصحة BTC 288 

شق وتوسعة 
 وتأهيل الطرق

مشروع تعبيد وتأهيل 
 MDLF 3009 531    الهندسة EI/02 3541 961 931 901 741 طرق داخلية

شاء خزان مشروع إن شبكة المياه تطوير
 ACF 945 405    الهندسة EI/03 0351 351 411 111 411 وتوسعة شبكة المياه

تخفيض أحمال 
شبكة الكهرباء، 
وجعل شبكة 

الضغط العالي أكثر 
 أمانا

   100    الهندسة EI/04 100 41 01 1 51 مشروع الخاليا الشمسية

مشروع تحويل شبكة 
الضغط العالية إلى شبكة 

 أرضية
EI/05 431 301 011 1 1 الهندسة     SELCO 430 

عمل دراسات 
لشبكة الصرف 

 الصحي

مشروع  دراسات 
وتصاميم إلنشاء شبكة 

 صرف صحي
EI/06 05 1 1 05 1    15 اإلنمائية   

 4672  1083  0111 0041 0515 0901 5755 المجموع الجزئي

اد 
تص

االق
ية 

تنم
حلي

الم
 

دعم مشاريع 
استصالح 

د األراضي والحصا
 المائي

مشروع الحصاد  -
مؤسسات  الهندسة EC/01 045 0 71 51 15 المائي

 زراعية
مساهمة في 

 109 جهات مانحة 36 اإلنمائية التنفيذ

 109  36  15 51 71  045 المجموع الجزئي

ية 
تنم

ال
عية

تما
الج

ا
 

زيادة االهتمام 
والخدمات 

باألشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مشروع تطوير وتجهيز 
عي لخدمة المركز المجتم

 ذوي اإلعاقة
SO-01 175 1 111 75 1   الجمعية

 275 جهات مانحة   ادارة وتشغيل الخيرية
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زيادة وتوثيق 
االتصال والتواصل 
مع المجتمع المحلي 

 والمؤسسات

االتصال والتواصل 
 SO-02 481 451 01 01 01       480 )مشروع جاري(

زيادة عدد الغرف 
الصفية والمرافق  

 المدرسية

مشروع إنشاء وتجهيز 
 3150    فني وتشغيل التربية والتعليم الهندسة SO-03 3051 811 0311 951 011 المدارس

 3905    001 0135 1510 0151 3915 المجموع الجزئي

شيد
الر

كم 
الح

ة و
دار

اإل
 

تعديل وتوسعة 
المخطط الهيكلي 
بما يشمل مناطق 

c 

مشروع تحديث 
جهات  الهندسة GO/01 011 51 51 1 1 المخطط الهيكلي

 MoLG 90 10 اإلنمائية  استشارية

تطوير أداء الهيئة 
المحلية )من ناحية 
األنظمة والعقود 
واإلجراءات 

والبرامج اإلدارية 
 والمالية(.

مشروع التطوير 
المؤسسي للهيئة 

 المحلية
GO/02 46 30 5 5 5 5 اإلنمائية   الشؤون اإلدارية BTC 41 

 030  05  5 5 55 80 046 المجموع الجزئي
 8817  1134     1340 2230 3140 3241 9951 دوالر  أمريكي -المجموع الكلي للخطة التنموية
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 البعد )التوصيف( المكاني للمشاريع )خارطة واحدة لكافة المشاريع( 5.0
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 المالحق  6.1
 اللجان التي شاركت في بإعداد الخطة التنموية المحلية وأسماء أعضائها . 0.6
 شكيلة لجنة التخطيط التنموي المحليت 

 
 مجال التخصص )مقرر أو عضو( ا في اللجنة/دوره ة/اسم العضو
 هندسة حاسوب مقرر المهندس توفيق ابوملش

 محامي عضو األستاذ ناصر راتب ابوسمرة
 خريجة جامعية عضو السيدة تهاني جميل دبابسة

 خريج جامعي عضو السيد حسين الشواهين
 يط األساسيفريق التخط 

 

 في الفريقا /دوره ة/اسم العضو
 عضو(/)منسق

 المؤسسة التي يعمل
المسمى الوظيفي في  مجال االهتمام تعمل بها/

 المؤسسة
 العمر الجنس

 19فوق  19-06 أنثى ذكر
 ×   ذكر شؤون إدارية اإلدارة بلدية الكرمل منسق الفريق نسيم جبريل موسى ابوسمرة

 ×   ذكر عضو بلدية القانون بلدية الكرمل عضو وسمرةناصر راتب محمد اب
 ×   ذكر مهندس البلدية الهندسة بلدية الكرمل عضو عالء موسى دبابسة
 ×   ذكر محاسب المالية بلدية الكرمل عضو نبيل محمد دبابسة

  ×  ذكر جابي الصحة بلدية الكرمل عضو إبراهيم موسى ابوعرام
  × أنثى  عضو التنمية االجتماعية ات الكرملرائد عضو تهاني جميل دبابسة

 ×   ذكر مهندس زراعي االقتصاد المحلي مجتمع محلي عضو محمد إبراهيم مخامرة
 ×   ذكر عضو مجلس تشريعي اإلدارة المجلس التشريعي عضو خليل موسى ربعي

 ×   ذكر مدرس التعليم التربية والتعليم عضو محمود جبريل ابوطبيخ
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 منسق اللجنة : تهاني دبابسة                 ية االجتماعيةلجنة التنم  

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االلكتروني رقام االتصالأ
-05 أنثى ذكر

19 
فوق 
19 

  0568679842  × ×   رائدات الكرمل تهاني جميل دبابسة  .1
  0598127217  × ×   رائدات الكرمل فضة محمد الهروش  .2
  0598218984  × ×   رائدات الكرمل نرجس جبرين  .3
  0586053375  × ×   رائدات الكرمل مرادة ابوعرام  .4
  0598212597  × ×  مرشدة تأهيل مجتمعي بلدية الكرمل بيان العمور  .5
  0595484216  ×  × االشخاص ذوي االعاقة بلدية الكرمل محمد الشواهين  .6
  0562502006 ×   × مدير  التربية والتعليم عياش علي محمد  .7
  0569119297 ×  ×  مديرة مدرسة التربية والتعليم محضية ابوتحفة  .8
  0568186025  ×  × معلم  التربية والتعليم وائل قطوف  .9

   ×   × معلم  التربية والتعليم خالد محمد ابوعيد  .10
   ×   × مزارع مجتمع محلي بدر اسماعيل حزازة  .11
  0592794957 ×  ×  موظفة بلدية الكرمل هنا علي دبابسة  .12
  0500776874 ×   × عامل التربية والتعليم عمر محمد هروش  .13
   ×  ×  مديرة مدرسة التربية والتعليم هيام العمور  .14
  0562502024 ×  ×  مديرة مدرسة التربية والتعليم فاتن رواشدة  .15
    ×  × معلم  التربية والتعليم محمود ابوطبيخ  .16
    ×  × االشخاص ذوي االعاقة مجتمع محلي سعيد يونس ابوعرام  .17

معلم / االشخاص ذوي  التربية والتعليم فؤاد جمال حزازة  .18
 االعاقة

× × ×    
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 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االلكتروني رقام االتصالأ
-05 أنثى ذكر

19 
فوق 
19 

   ×    معلمة التربية والتعليم ايمان اسماعيل صالح  .19
   ×   × موظف اداري مشفى يطا الحكومي يا سر ابوعرام  .20
   ×   × ممرض مشفى يطا الحكومي بوعرامطارق ا  .21
   ×   × طبيب مشفى يطا الحكومي د. صدام ابوسمرة  .22
  0599296596 ×   × سائق الجمعية الخيرية االسالمية عدنان الغافي  .23

 
  خليل ربعي  ةمنسق اللجن          والحكم الرشيد اإلدارةلجنة : 

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر نسالج

 البريد االلكتروني أرقام االتصال
-05 أنثى ذكر

19 
فوق 
19 

  0597559369 ×   × عضو مجلس تشريعي المجلس التشريعي خليل موسى ربعي  .1
  0568599920 ×   × مدير مدرسة التربية والتعليم رائد احمد اهديب  .2
  0525486687 ×   × عامل مجتمع محلي حسن محمد ابوعرام  .3
  0598305663 ×   × استاذ متقاعد مجتمع محلي محمود ابراهيم مخامرة  .4
  0523820049 ×   × البناء مجتمع محلي ابراهيم علي جبرين  .5
   ×   × تاجر مجتمع محلي محمد سليمان حمامدة  .6
   ×   × موظف مجتمع محلي خليل اسماعيل ابوطبيخ  .7
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 اللجنة : عالء دبابسة منسق          لجنة البيئة والبنية التحتية 

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االلكتروني أرقام االتصال
-05 أنثى ذكر

19 
فوق 
19 

  0569002049 ×   × هندسة مدنية بلدية الكرمل عالء موسى دبابسة  .1
  0568973298  ×  × هندسة مدنية بلدية الكرمل ابراهيم خالد ابوصبحة  .2
    × ×  هندسة مساحة بلدية الكرمل عائشة محمد مخامرة  .3
  0569662635  ×  × موظف / قسم الصحة بلدية الكرمل ابراهيم موسى ابوعرام  .4

عضو بلدية الكرمل / تكييف  بلدية الكرمل لؤي محمد مخامرة  .5
 وتبريد 

×   × 0568461426  

    ×  × هندسة ميكانيك مجتمع محلي منذر رسمي رشيد  .6
   ×   × البناء مجتمع محلي غالب ابراهيم هروش  .7
   ×   × البناء مجتمع محلي حسن جبر هروش  .8
   ×   × عامل مجتمع محلي جميل ابراهيم دبابسة  .9

   ×   × رجل اعمال مجتمع محلي احمد اسماعيل دبابسة  .10
  0598536756 ×   × سائق مجتمع محلي عيسى ابوعرقوب  .11
   ×  ×  ناشطة مجتمعية مجتمع محلي يخمعزوزة ابوطب  .12
  0568666673  × ×  مالية ومحاسبة بلدية الكرمل هناء شامسطي  .13
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 منسق اللجنة : ناصر ابوسمرة           تنمية االقتصاد المحلي  

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االلكتروني أرقام االتصال
-05 نثىأ ذكر

19 
فوق 
19 

  0595871481 ×   × مهندس زراعي مجتمع محلي محمد ابراهيم مخامرة  .1
  0562444301 ×   × محامي بلدية الكرمل ناصر ابوسمرة  .2

مندوب مبيعات /شركة  بلدية الكرمل سليمان مغنم  .3
 باطون

×   × 059999894  

  0592794957  × ×  تنمية اجتماعية رائدات الكرمل تهاني دبابسة  .4
  0598102578 ×   × عامل مجتمع محلي احمد خليل دباس  .5
  0569556295 ×   × موظف امن مجتمع محلي بديع ذياب ابوقبيطة  .6
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 ريع السنة األولى أوصاف مشا. 1.6
 ملخص المشروع

  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي EC-01:  الرقم : مشروع الحصاد المائياسم المشروع 
 مكان المشروع خلفية عن المشروع

  الكرمل بلدة زراعية منذ عشرات السنين حيث يعتمد كثير من سكانها علاى تربياة المواشاي    تعتبر
واعتبارها مهنتهم الرئيسية، اضافة الى قيام نسبة عالية من المواطنين أيضًا بتربية المواشاي كمهناة   

واالجتماعي، ناهيك عان  زراعاة آالف أشاجار     ثانوية لزيادة دخل األسرة وتحسين الوضع المادي
 الزيتون و اللوزيات واألشجار المثمرة األخرى والخضار والفواكه.

      يقوم المزارعون بتصنيع منتجات األلبان محلية الصنع مثل اللبن البلدي والجمياد والسامن البلادي
بسابب ارتفااع تكااليف     والزبدة وغيرها اال أن هامش الربح المردود المالي عادة ما يكون صغيرًا

السلسلة الغذائية وخاصة المياه التي يضطر المزارع الى شرائها بأثمان مرتفعة. لذا يتوجه المزارعين 
الى حفر ابار لجمع المياه والتركيز على الحصاد المائي الشتوي من أجل تقليل تكاليف االنتاج وبالتالي 

بئرًا لبعض  30بمشروع  الحصاد المائي وترميم  2015زيادة األرباح. ومن هنا فقد قامت البلدية عام 
مزارعي الكرمل األمر الذي كان له األثر الكبير على هؤالء المزارعين وخاصة فيما يخاص تقليال   

 المصروفات وزيادة األرباح.
     لذا تعمد بلدية الكرمل على استكمال مشروع الحصاد المائي وترميم خمسين بئارًا زراعياًا لتخفياف

 لمالية على المزارعين.األعباء ا
  كما أن البلدية تسعى إلى إنشاء وترميم آبار جمع مياه جماعية يشترك فيها أكثر من مزارع لجمع المياه

 عن طريق الحصاد المائي في فصل الشتاء من مياه األمطار لتخدم مزارعي الثروة النباتية.

 الكرمل
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
9/2018 

 تنفيذمدة ال
 
 على مدار الخطة

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

 .تحسين وتطوير الثروة الحيوانية  المزارعين  100: مباشر 
 1000: غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع لمشروعسابقا لهذا ا

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
الحصول على الموافقات   15 15 0 45 ترميم آبار وعمل حصاد مائي .1

 من الجهات المختصة
 

 0 15 15 0 ياه جماعيةإنشاء آبار جمع م .2
 15 51 15 45 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 045 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

      ر متااوفرة  األرض غياا األرض متااوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
من خالل االستفادة من المياه )االمطار( في عملياات الزراعاة   
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 ملخص المشروع
  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي EC-01:  الرقم : مشروع الحصاد المائياسم المشروع 

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

 المشروع ليس بحاجة الى توفر قطعة االرض
  من؟ 

 قطاع المزارعين
    المادي السنوي المتوقع )$(؟ العائد 

ليس هناك عائد مادي للمشروع حيث أناه مشاروع خادماتي    
 للمزارعين

 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع

 ال     نعم    

 رحةجهة التنفيذ المقت
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

قسم الهندسة في البلدية من خالل تجهيز الوثاائق المطلوباة مان    
 عطاءات وعقود ومواصفات وجداول كميات وغير ذلك

 مقاولين وفنيين 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

   ة البلجيكية للتنميةالوكال 
 صندوق تطوير وإقراض البلديات 
 اتحاد لجان العمل الزراعي 
 وزارة الزراعة 
 مساهمات من المزارعين المستفيدين من المشروع 

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

 غير متوفرة
  :متوفرة جزئياا     متوفرة دراسات/مخططات 

 غير متوفرة

  :غير مطلوب بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوب)حدد(: 

 مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري: 
 غير مطلوب

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
   توفير التكاليف الناتجة عن مصروفات وشراء

 المياه 
    االستفادة من مياه األمطار واساتغاللها فاي

 المشاريع الزراعية

 سلبية: 
 

   
  

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
 إجراءات التغلب عليها مخاطر/المعيقاتال

 عدم إيجاد التمويل الكافي للمشروع   البحث عن ممولين 
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 ملخص المشروع
  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي EC-01:  الرقم : مشروع الحصاد المائياسم المشروع 

 الكوارث الطبيعية  
 ملخص المشروع

 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي EI-04:  الرقم : مشروع الخاليا الشمسيةاسم المشروع 
 مكان المشروع خلفية عن المشروع

 وتم  25/2/2015كرمل من البلديات الحديثة في الوطن، حيث تم تأسيس البلدية بتاريخ تعتبر بلدية ال ،
بناء مبنى للبلدية مكون من ثالثة طوابق يضم الطابق األول مبنى خدمات الجمهور وخدمات والطابق 

ى في الثاني مكاتب إدارية وخدمات أما الطابق الثالث فهو قاعة عامة وغرف خدمات، وتم استخدام المبن
 واعتمدت في عملها على الطاقة الكهربائية المزودة من قبل شركة كهرباء الجنوب. 2016بداية عام 

        إن التكلفة التشغيلية ألي بلدية وخاصة المصروفات اليومياة ومنهاا الطاقاة الكهربائياة هاي مان
ة( من أجل التقليال  المصروفات التي يمكن السيطرة عليها وتحويلها إلى الطاقة البديلة )الخاليا الشمسي

من المصروفات اليومية الناتجة عن الكهرباء وبالتالي تكون جزًء من خطة البلدية الخاصة باساتدامة  
 البلدية.

  خلية ضوئية من أجل توفير الحاجة اليومية  36لذا فقد عمدت البلدية في خطتها على العمل على توفير
 التشغيلية للبلدية من الكهرباء.

 ة إلى إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الخاليا الشمسية بالشراكة ماع  كما تسعى البلدي
القطاع الخاص على مساحة مئة دونم، حيث سيتم بيع الطاقة الناتجة إلى شركة كهرباء الجنوب مماا  

 يعمل على استدامة البلدية .

 الكرمل
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
6/2018 

 مدة التنفيذ
 

 على مدار الخطة

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

  تقليل المصروفات الناتجة عن استهالك
 الكهرباء.

 ترشيد استهالك الكهرباء 
 الحفاظ على بيئة نظيفة 
 تخفيف األحمال الكهربائية على الشبكة 

 مبنى بلدية الكرمل 
 مؤسسات حكومية 

 مباشر : 
 ر مباشرغي : 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

الرابع ثةالثال الثانية األولى
 ة

الحصول على الموافقات   0 0 0 41 توريد وتركيب خاليا شمسية لمبنى البلدية .1
 من الجهات المختصة

 
 51 0 011 0 حكومية  ؤسساتتوريد وتركيب خاليا شمسية لم .2

 51 0 011 41 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
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 ملخص المشروع
  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي EC-01:  الرقم : مشروع الحصاد المائياسم المشروع 

 091 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(متطلبات األراضي 

          األرض غياار متااوفرة  األرض متااوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 من خالل التعاقد مع شركات ذات اختصاص

 ألرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟في حالة عدم توفر ا
المشروع ليس بحاجة إلى أرض وإنما مبنى البلدية) متوفر( وكذلك 

 المباني الحكومية وهي متوفرة

  من؟ 
 المؤسسات المستفيدة

    العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
المشروع ليس له عائد ماادي وإنماا سايعمل علاى تقليال      

 المصروفات والمنفقات
 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 

 ال     نعم 

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

 التعاقد مع مقاولين وشركات مختصة في هذا المجال  قسم الهندسة في البلدية
 تمويل المقترحةجهة ال

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 
 
 

  سلطة الطاقة 
 وزارة الحكم المحلي 
 صندوق تطوير وإقراض البلديات 
 الوكالة البلجيكية للتنمية 
 ACF 
 USAID 

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

 غير متوفرة 
  :ا     متااوفرة جزئياا   متااوفرة  دراسااات/مخططات

 ا غير متوفرة

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 رية الدومطلوب)حدد(: الصيانة  

 طلوب جزئيا م مطلوب   دعم جماهيري: 
 غير مطلوب

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
  بيئة صحية نظيفة 
 استخدام الطاقة البلدية 

 سلبية: 
 

 تشويه المنظر المعماري للمباني
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 ملخص المشروع
  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي EC-01:  الرقم : مشروع الحصاد المائياسم المشروع 

 تنفيذ المشروعالمخاطر /المعيقات التي تواجه 
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 نقص التمويل  التواصل مع سلطة الطاقة والمؤسسات المانحة 
 الكوارث الطبيعية   

 
 ملخص المشروع

مشروع إنشاء خزان وتوسعة شابكة  : اسم المشروع
 المياه

  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي EI-03:  الرقم

 مكان المشروع لمشروعخلفية عن ا

   تعتبر الكرمل بلدة ناشئة وحديثة، وكانت تعاني في السنوات السابقة من بنية تحتية سيئة جدًا في شاتى
المجاالت ومن ضمنها شبكة المياه، فقد تم انشاء شبكة مياه في قريتي خلة صالح والكرمل فاي عاام   

م حيث تم تحويل الشبكة الى بلدية  1997م واستمرت الشبكة صالحة وتقدم الخدمة لغاية عام  1976
يطا التي قامت بفصل الخدمة عن خلة صالح والكرمل األمر الذي دفع المواطنين الى االعتماد علاى  
شراء المياه عن طريق صهاريج المياه وبأسعار مرتفعة اضافة الى ابار الجمع المنزلية التي تعتمد على 

 مياه األمطار.
  كوب عن طريق سلطة المياه  500وي الكرمل بانشاء حاووز مياه بسعة م قام مجلس قر 2002في عام

الفلسطينية وبتمويل من الدول المانحة اال أن تزويد المواطنين بخدمة المياه بقي معتمدًا على بيع المياه 
 عن طريق الصهاريج.

  فير مماول  بعد عملية الدمج لقرى الكرمل ومعين وخلة صالح والحديدية قام المجلس بالعمل على تاو
خارجي النشاء شبكة مياه داخلة بعد ربط الحاووز بخط ناقل يزود الحاووز بالماء من ابار بني نعايم  

وبعد تحول المجلس الى بلدية الكرمال حصالت    2015عن طريق سلطة المياه الفلسطينية. وفي عام 
ذا المشروع لم يساد  كم، اال أن ه 13.5البلدية على مشروع انشاء شبكة مياه الكرمل الداخلية بطول 

وخاصة منطقة معين والجوايا   Cحاجة الكرمل التساع أحيائها الجديدة وعدم ايصال الشبكة الى مناطق 
 اضافة الى بعض األحياء الداخلية التي لم تصلها الخدمة.

  أسعار ومن هنا فقد أولت البلدية هذا المشروع اهتمامًا كبيرًا ألهمية المياه في حياة المواطنين وارتفاع
خزان مياه  بإنشاءالمياه المنقولة عن طريق الصهاريج وقامت بتحديد أولوياتها لهذا المشروع والمتمثلة 

. اضافة الى تكملة شبكة المياه في المرحلة المقبلاة  زيادة المخزون المائي كوب من أجل 1000بسعة 
 بكة.كم لتصل الى الجوايا ومعين وبعض األحياء التي لم تصلها الش 10بطول 

 الكرمل 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
10/2018 

 مدة التنفيذ
 

 على مدار الخطة

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

 زيادة المخزون المائي 
  تحسين جودة الخدمة بما يخص توزيع

 جميع المواطنين  7000: شرمبا 
 غير مباشر : 
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 ملخص المشروع
مشروع إنشاء خزان وتوسعة شابكة  : اسم المشروع

 المياه
  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي EI-03:  الرقم

 الحصص المائية على المواطنين

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثة ثانيةال األولى
  0 0 111 011  إنشاء خزان مياه .1
 011 0 011 0 توسعة الشبكة الحالية في مناطق الخدمة .2
 C 111 0 0 011إنشاء شبكة مياه في معين والجوايا ومناطق  .3
 111 111 011 0 إنشاء شبكة مياه في الخالدية .4
 عمل فصل خدمات للمياه مع مجلس قروي خلة المية وبلدية .5

 يطا
51 0 0 0 

 411 111 411 351 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
 0351 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(
       متاوفرة   األرض غيار   األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 برنامج صيانة منتظم 

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

    العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 طةالمشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخار هل

 الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع
 ال     نعم 

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

 قسم الهندسة   
 جهة التمويل المقترحة

 ى )حدد(جهات أخر الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 بلدية الكرمل  MDLF /BTC /ACF/USAID  /JICA 

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

 غير متوفرة 
  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 

 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  
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 ملخص المشروع
مشروع إنشاء خزان وتوسعة شابكة  : اسم المشروع

 المياه
  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي EI-03:  الرقم

  :متااوفرة جزئيااا     متااوفرة دراسااات/مخططات           
 غير متوفرة 

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
  تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين 
 تحسين الثروة الحيوانية والنباتية 

 سلبية: 
 

  تعطيل حركة السكان أثناء التنفيذ 
 اإلضرار بالبنية التحتية أثناء التنفيذ 

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

 نقص التمويل الكافي       السعي الحثيث إليجاد ممولين والتواصال ماع سالطة الميااه
 الفلسطينية

 الكوارث الطبيعية  إيجاد خطط بديلة والنقل باستخدام الصهريج 
  العمل في مناطق مصنفة C سياسيًا     التنسيق مع االرتباط الفلسطيني الستصدار التصااريح الالزماة

 للعمل
 

 ملخص المشروع
 : التنمية االجتماعيةالمجال التنموي SO-02:  الرقم إنشاء وتجهيز مدارس: اسم المشروع

 مكان المشروع خلفية عن المشروع
 بدأت بغرفاة صافية واحادة     بدأت العملية التعليمية في بلدة الكرمل في سبعينات القرن الماضي حيث

،هذا في الوقت الذي كان  1982مستأجرة ثم ثالثة غرف بعد عامين إلى أن تم بناء ثالثة غرف في عام 
نسمة. وبعد الزيادة السكانية السريعة كان ال بد من العمل علاى   500فيه عدد سكان الكرمل ال يتعدى 

لك ملحوظًا بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية بناء مدارس جديدة تلبي هذه الزيادة في السكان وكان ذ
جديدة وبناء بعض المدارس ليصبح في الكرمل أربعة مدارس لغاية عاام  حيث تم إضافة غرف صفية 

1999. 
     وألن بلدة الكرمل أصبحت منطقة جذب سكاني إلى أهالي مدينة يطا والتوجه الساكاني للعايش داخال

بة السريع في البلدة، زادت الحاجة إلى فتح مدارس جديدة تخادم  الكرمل ألسباب عدة وازدياد عدد الطل
األحياء السكانية الجديدة و المتباعدة عن مركز البلدة التي تتركز فيها المدارس، فقد عمد مجلس الخدمات 
المشترك لتجمع قرى الكرمل ومعين وخلة صالح والحديدية إلى فتح مدارس جديدة بالتنسيق مع مديرية 

لتعليم حيث تم افتتاح خمسة مدارس أساسية جديدة مستأجرة. وألن هذه المدارس ال تتوفر فيها التربية وا
الظروف البيئية والتعليمية المناسبة للعملية الدراسية كان لزامًا على البلدية البحث عن حلول لبناء هاذه  

البلدية ومديرية  المدارس خاصة مع توفر قطع أراٍض لبناء المدارس وتم البحث عن ممولين عن طريق
التربية والتعليم، إال أن المجتمع المحلي كان سباقًا لذلك وعمل على بناء مدرسة معين األساسية المختلطة 
وتجهيزها وبناء مدرسة خلة حيان األساسية المختلطة )عظم( حيث أنها بحاجة الى تشطيب وتأهيل، ومع 

 الكرمل 
 فيذالتاريخ المتوقع للبدء بالتن

6/2018 
 مدة التنفيذ

 
 على مدار الخطة
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 ملخص المشروع
 : التنمية االجتماعيةالمجال التنموي SO-02:  الرقم إنشاء وتجهيز مدارس: اسم المشروع

 وتشطيب مدرسة خلة حيان األساسية.ذلك بقيت الحاجة إلى بناء خمسة مدارس أساسية جديدة 
    كما أن بعض المدارس هي بحاجة إلى توفير المرافق كالمختبرات وغيرها وتجهيزها ألنهاا ضارورة

 تعليمية.
    إن العمل على بناء هذه المدارس وتشطيبها هي حاجة ملحة لبلدة الكرمل من أجل إنهاء معانااة أبنائناا

تبرات وأجهزة مختلفة، سيكون لها األثر االيجابي على التحصيل الطلبة، وتوفير المرافق المدرسية من مخ
العلمي وتوفير الظروف التعليمية والبيئية المناسبة الستمرار الحياة التعليمية، كما أن ذلك سيعمل علاى  

 توزيع المدارس على أحياء الكرمل بداًل من تمركزها في مركز البلدة. 
 أهداف المشروع

 
 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(

 
 عدد المستفيدين المتوقع

 تحسين البيئة التعليمية للطلبة 
 زيادة عدد الغرف الصفية 
 الحفاظ على أمن وسالمة الطلبة 

 طلبة المدارس  2470: مباشر 
 غير مباشر : 

المشاريع التي تمثل متطلبا  كبات( المشروع وتكاليفها التقديريةوصف مختصر لنشاطات )مر
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
الحصول على الموافقات   0 111 011 111 األساسية بناء مدرسة الحديدية .1

 من الجهات المختصة
 

 0 111 111 011 بناء مدرسة بنات الحديدية .2
سقف الطابق الثاني وتشطيب مدرسة خلة حيان األساسية  .3

 المختلطة
011 011 011 0 

 0 011 111 111 بناء وتجهيز مدرسة ذكور الكرمل األساسية .4
 0 51 311 1 ن بناء وتجهيز مدرسة معي .5
 0 011 111 111 بناء مدرسة ذكور خلة صالح .6
 011 111 111 1 بناء وتجهيز مدرسة الجوايا االساسية المختلطة .7

 011 951 0311 811 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
 3051 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 لية اإلدارة والتشغيل والصيانةعم متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(
األرض غياار متااوفرة   األرض متاوفرة               
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 من خالل طرح عطاءات

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

    ، األرض المطلوبة هي األرض المخصصة لبنااء المادارس  العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
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 ملخص المشروع
 : التنمية االجتماعيةالمجال التنموي SO-02:  الرقم إنشاء وتجهيز مدارس: اسم المشروع

والتي تكون تحت تصرف المجلاس البلادي ووزارة التربياة    
 والتعليم.

ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشروع خدماتي )بنية تحتياة(،  
وبالمقابال هنااك    وال يترتب على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائد مادية،

 مصاريف صيانة جزئية ستقوم وزارة التربية بالقيام بها
 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 

 ال     نعم 

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

 دسة قسم الهن  .وزارة التربية والتعليم 
 البلدية 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

  ( 50ستساهم البلدية بجزء كبير من تكلفة المشروع )حوالي%
 بما يشمل المساهمة المجتمعية

 وزارة التربية والتعليم 
 المجتمع المحلي 
 مؤسسات مانحة أخرى 

 تياجات الالزمة لتنفيذ المشروعالمصادر/االح
  :جزئيا  متوفرة    متوفرةالموارد البشرية  

  غير متوفرة
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة دراسات/مخططات: 

  :غير مطلوب   بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 غير مطلوب مطلوب جزئيا   مطلوب  دعم جماهيري: 
 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
  تحسين التحصيل العلمي للطلبة 
 لتعليمية للطلبةتحسين البيئة الصفية وا 

 سلبية: 
 

   
  

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

 نقص التمويل الكافي للمشروع   البحث عن ممولين 
 الكوارث الطبيعية  إيجاد خطط بديلة وتأمين غرف صفية مؤقتة 
 عدم وجود االرض المناسبة  ء اراضيشرا 

 
 المشروعملخص 

 : اإلدارة والحكم الرشيدالمجال التنموي GO-01:  الرقم : توصيف مشروع تحديث المخطط الهيكلياسم المشروع 
 مكان المشروع خلفية عن المشروع

    الكرملبعد عملية الدمج التي حصلت لقرى الكرمل ومعين وخلة صالح والحديدية وتشكيل مجلاس الخادمات 
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 المشروعملخص 
 : اإلدارة والحكم الرشيدالمجال التنموي GO-01:  الرقم : توصيف مشروع تحديث المخطط الهيكلياسم المشروع 

حد قامت وزارة الحكم المحلي وصاندوق تطاوير وإقاراض    المشترك يجمع هذه القرى في جسم وا
وقاد تام    استشاارية البلديات بالعمل على تنفيذ المخطط الهيكلي لهذا التجمع عبر شركات ومكاتاب  

. وبعد االعالن عن اساتحداث بلدياة الكرمال بتااريخ     2015المصادقة على هذا المخطط في عام 
أن هناك كثير من المعيقات التاي تواجاه تطبياق     والبدء بإصدار تراخيص البناء تبين 25/2/2015

المخطط الهيكلي على أرض الواقع، حيث أنه ال يراعي طبيعة المباني وقطع األراضي وعدم مالءمة 
الشوارع المقترحة لطبيعة ملكية األراضي وإمكانية التنفيذ وتعديل صفة االستعمال. كما أن المخطاط  

طبيعة المنطقة تحتاج إلى توسعة. كل ذلك مما سابق سايعمل   الهيكلي بحاجة إلى توسعة طبيعية ألن 
 ويساعد على تسهيل اإلجراءات والترخيص وخدمة المواطنين.

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
6/2018 

 مدة التنفيذ
 

 شهر 18

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

 نمية المنفعة العامة للسكان.تحسين وت 
 تنظيم العالقة بين االستعماالت المختلفة لألراضي 
 تجنب سوء االستخدام للمخطط الهيكلي الحالي 
  حماية المناطق ذات الوضع الخاص كالمناطق

 التاريخية واألثرية
 

 جميع فئات المجتمع في بلدة الكرمل  7000: مباشر 
 غير مباشر : 

المشاريع التي تمثل متطلبا  ات( المشروع وتكاليفها التقديريةوصف مختصر لنشاطات )مركب
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

األول
 ى

الثاني
 ة

 الرابعة الثالثة

الحصول على الموافقات   0 0 51 51 هيكلي بالكاملاعادة تصميم المخطط ال
 من الجهات المختصة

 
 0 0 51 51 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 011 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

       األرض غياار متااوفرة  ة             األرض متااوفر 
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 ال يلزم

 قسم الهندسة في البلديةمن؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
    العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 كاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطةالمشروع ذو بعد م هل
 الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع

 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
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 المشروعملخص 
 : اإلدارة والحكم الرشيدالمجال التنموي GO-01:  الرقم : توصيف مشروع تحديث المخطط الهيكلياسم المشروع 

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
 قسم الهندسة  وزارة الحكم المحلي 

  مختصمكتب استشاري 
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
   صندوق تطوير وإقراض البلديات 

 الوكالة البلجيكية للتنمية 
 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة 

  :متااوفرة جزئيااا     متااوفرة دراسااات/مخططات            
 غير متوفرة 

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
   السيطرة على النمو السريع والكبير في

 الكرمل
  تطوير شبكة الشوارع والمواصالت بطريقة

ترفع كفاءتها الى الحد األعلى الممكن 
تعماالت األرض وحماية وتطوير أنماط اس

وتطوير األنماط الحضارية الحياتية الموروثة 
 أيضًا.

 تطوير وتحسين الحياة في المستوطنة الحضرية 

 سلبية: 
 

  

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

 نقص التمويل الكافي  ات مانحة البحث عن ممولين والتنسيق مع مؤسس 
 إشكاليات قانونية في التنفيذ  التواصل مع وزارة الحكم المحلي بهذا الشأن 

 
 ملخص المشروع

 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي EI-05:  الرقم مشروع تحويل شبكة الضغط العالية الى شبكة ارضية: اسم المشروع
 مكان المشروع خلفية عن المشروع

 باء في بلدة الكرمل شبكة حديثة فقد تم إنشاء شبكة الكهرباء في الكرمال فاي عاام    تعتبر شبكة الكهر
م، حيث كان السكان يعتمدون في حياتهم اليومية على مصادر طاقة أخارى بديلاة للكهربااء     1999

تم تسليم ملكية أصول الضغط العالي وشبكة الكهرباء  2014الكهرباء، وفي عام  ماتوراتالقطرية مثل 

 الكرمل 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
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 ملخص المشروع
 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي EI-05:  الرقم مشروع تحويل شبكة الضغط العالية الى شبكة ارضية: اسم المشروع
 ة كهرباء الجنوب عن طريق بلدية يطا.الى شرك

  قامت شركة كهرباء الجنوب بالعمل على تحديث شبكة الكهرباء المنخفضة من شابكة   2013في عام
 )مغطاة( اال أن شبكة الضغط العالي ال زالت مكشوفة.  ABCمكشوفة الى شبكة 

  يسي يطا الكرمال بطاول   قامت البلدية بالعمل على توسعة وتأهيل وتعبيد الشارع الرئ 2013في عام
حوالي ثالثة كيلو متر )مدخل الكرمل الرئيسي( وعرض ستة عشر مترًا مما أدى الى جعل كثير مان  
أعمدة وأبراج الضغط تصبح في حرم الشارع ) منه ما هو موجود على االسفلت ومنها ما هو موجود 

دية من شاركة الكهربااء   في الرصيف( مما أدى الى وقوع كثير من حوادث السير ، وقد طالبت البل
 المشكلة اال ان الشركة لم تستجيب لذلك. إلنهاءمطالبات حثيثة لتحويل الشبكة الى ارضية 

    تعمل بلدية الكرمل حاليًا على تأهيل وانشاء أرصفة الشارع الرئيسي يطا الكرمل تعمل البلدياة حالياًا
لكامل للشارع، وهذا سيؤدي مباشارة  على اضافة مترًا جديدًا الى الشارع اضافة الى تأهيل الرصيف ا

الى جعل هذه األبراج واألعمدة في الطرف األيمن للمسلك األيمن لكل جانب من الشارع، مما سايفاقم  
المشكلة ولن يستطيع السائقين من السير على الشارع بهذه الصورة، وبالتالي كان لزامًا على البلدياة  

هذه المشكلة. كماا أن عملياة نقال     إلنهاءة أرضية العمل على تحويل شبكة الضغط العالي الى شبك
 األعمدة وابقائها شبكة هوائية لن يكون مجديًا بسبب قرب المنازل من الشبكة.

 مدة التنفيذ
 

 شهر 24

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

 عمل على أمن وسالمة المواطنين ال 
  في البلدوالحضاري تحسين المظهر الجمالي 

 جميع المواطنين  جميع المواطنين  :مباشر 
 غير مباشر : 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
  0 0 011 311 أعمال شبكة ضغط عالي أرضية .1

 
 
 
 
 

 0 0 11 01 إعداد وثيقة اتفاقية جديدة مع شركة الكهرباء .2
 0 0 011 301 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 431 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(
األرض غياار متااوفرة   األرض متاوفرة               
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

 كيف؟  
ستقوم شركة كهرباء الجنوب بالعمل على صيانة وتشاغيل الشابكة   

 ألنها هي المشغل للخدمة
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 ملخص المشروع
 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي EI-05:  الرقم مشروع تحويل شبكة الضغط العالية الى شبكة ارضية: اسم المشروع

 من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
 .   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
  قسم الهندسة –البلدية   شركة كهرباء الجنوبSELCO 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

   شركة كهرباء الجنوب 
 ياجات الالزمة لتنفيذ المشروعالمصادر/االحت

  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة 

  :متوفرة جزئياا     متوفرة دراسات/مخططات 
 غير متوفرة

 غير مطلوب  فذة: بناء قدرات الجهة المن 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
  سلبية:  توفي األمن والسالمة للمواطنين 

 
  اإلضرار بالبنية التحتية ومساراتها أثناء التنفيذ 
  إنهاء اإلشكالية حول اتفاقية الكهرباء مع بلدية يطا

 وشركة الكهرباء
 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات
 ختصة والمانحة وذات العالقة لتوفير التمويلالتنسيق مع الجهات الم نقص التمويل الكافي للمشروع 
  تعقيدات االتفاقية الموقعة مع بلدية يطا وشركة كهرباء الجنوب

 بخصوص خدمة الكهرباء
  العمل على إنهاء الخالف بالطرق القانونية وتوقيع اتفاقية جديدة مع

 الشركة
 

 ملخص المشروع
: مشروع تطوير وتجهياز المركاز   اسم المشروع 

 ي لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقةالمجتمع
 SO-01:  الرقم

 
  : التنمية االجتماعيةالمجال التنموي

 
 مكان المشروع خلفية عن المشروع

  يبلغ عدد سكان الكرمل حوالي اثني عشر ألف نسمة، وهي تعد من البلدات التي يوجد فيها نسبة عالية
لى الخدمات وللوصول إ لصحية الالزمة،من األشخاص ذوي اإلعاقة، وتفتقر الكرمل ألبسط الخدمات ا

على عاتق األسرة ألن المنطقة تفتقر إلى المواصالت العامة داخليًا وخارجيًا،  وهذا ما يزيد من العبء
إضافة إلى ارتفاع نسبة اإلعاقة في الكرمل ألسباب كثيرة منها نقص الخدمات الصحية وقلاة الاوعي   

 الكرمل
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

08/2018 
 مدة التنفيذ
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 ملخص المشروع
: مشروع تطوير وتجهياز المركاز   اسم المشروع 

 ي لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقةالمجتمع
 SO-01:  الرقم

 
  : التنمية االجتماعيةالمجال التنموي

 
ؤشر خطير يساعد على ارتفاع نسبة اإلعاقة بشاكل ساريع   بأسباب اإلعاقة واليات الحد منها وهذا م

عالوة على أنه لبعد المسافة وافتقار المنطقة للخدمات التأهيلية مما يفاقم من معاناة ذوي اإلعاقة فقاد  
وهذا يتطلب عمل مركز عاالج   يكون من ذوي اإلعاقة المتوسطة وتصبح حالته الصحية شديدة جدًا.

يث يوجد مبنى يستوعب قسم تأهيل كامل وهذا المبنى يخدم أكبر فئة من طبيعي وتأهيل في الكرمل، ح
ذوي اإلعاقة المختلفة على أن يحوي قسم عالج طبيعي ووظيفي وتأهيل وقسم السمع والنطق والتعاقد 
مع أخصائي أطراف صناعية ليتواجد مرة كل أسبوع لتغطية حاجة المنطقة مان أطاراف صاناعية    

 وأدوات مساعدة.
 مركز المجتمعي على تسهيل وصول ذوي اإلعاقة ألفضل خدمات تأهيلي دون الحاجة لعنااء  سيعمل ال

االنتقال لمنطقة أخرى وزيادة عبئ المواصالت على المواطنين. إضافة إلى تطوير الحلاة الصاحية   
ايجابيًا لذوي اإلعاقة ومنع حدوث مضاعفات سلبية من معانات ذوي اإلعاقة ، واالستفادة من العاالج  

وظيفي للحد من صعوبات التعلم وبطء التعلم في المدارس من خالل ورشات يعقدها المعالج الوظيفي ال
 آلليات الحد من فرط الحركة وبطء التعلم.

  لذا ستعمل البلدية على بناء طابق جديد لمبنى المركز المجتمعي و تجهيز المبنى وفتح المركز من أجل
 تقديم الخدمات لذوي اإلعاقة.

 
 شهر 24

 عدد المستفيدين المتوقع الفئة/ات المستهدفة )من وكيف( أهداف المشروع
 تغطية الحاجة الملحة لخدمات التأهيل في بلدة الكرمل 
  تطوير الخدمات الصحية والحد من أسباب اإلعاقة والنهوض بذوي

 عيد الصحي واالجتماعي والتعليمي واالقتصادي.اإلعاقة على الص
 .االستفادة من خدمات العالج الطبيعي لمن هم من غير ذوي اإلعاقة 

 األشخاص ذوي اإلعاقة  200: مباشر 
 1500: غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 صر المشروععنا سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

الثاني األولى
 ة

 الرابعة الثالثة

الحصول على الموافقات   0 0 51 051 بناء طابق ثاني على المبنى المجتمعي .1
 من الجهات المختصة

 
 0 0 15 51 دمة األشخاص ذوي اإلعاقةتأثيث المركز لخ .2

 0 0 75 111 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
 175 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(
األرض غيار متاوفرة     األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 الجمعية الخيرية

 من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
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 ملخص المشروع
: مشروع تطوير وتجهياز المركاز   اسم المشروع 

 ي لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقةالمجتمع
 SO-01:  الرقم

 
  : التنمية االجتماعيةالمجال التنموي

 
 القطاع االهلي 

    العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال يوجد، مشروع خدماتي

 ال     نعم  أدرج الخارطةان نعم المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا ك هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
  قسم الهندسة  الوكالة البلجيكية للتنمية 

 صندوق تطوير وإقراض البلديات 
 الجمعية العربية للتأهيل 

 قترحةجهة التمويل الم
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

   الوكالة البلجيكية للتنمية 
 الجمعية العربية للتأهيل 

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

 غير متوفرة 
 متوفرة جزئياا     متوفرة ت/مخططات: دراسا 

 غير متوفرة

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
  تمكين ذوي اإلعاقة ودمجهم في المجتمع 
    تسهيل إجراءات الخادمات لألشاخاص ذوي

 اإلعاقة

 سلبية: 
 

  
 
  

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
 ليهاإجراءات التغلب ع المخاطر/المعيقات

 نقص التمويل الكافي  التواصل والتنسيق مع المؤسسات المانحة وذات العالقة 
 ظهور معيقات خارجة عن السيطرة  العمل على ايجاد خطط بديلة 
 الكوارث الطبيعية   

 
 ملخص المشروع

: مشروع توفير االليات والمعدات الالزمة لجمع اسم المشروع 
 النفايات

 EI-01:  الرقم
 

  : البيئة والبنية التحتيةنمويالمجال الت
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 ملخص المشروع
: مشروع توفير االليات والمعدات الالزمة لجمع اسم المشروع 

 النفايات
 EI-01:  الرقم

 
  : البيئة والبنية التحتيةنمويالمجال الت

 
 مكان المشروع خلفية عن المشروع

  مان أربعاة آالف    2000تعتبر الكرمل بلدة ذات جذب سكاني كبير، حيث انتقل عدد السكان منذ عام
نسمة الى اثني عشر ألف نسمة تقريبًا، وهذا أدى الى التوسع العمراني وبناء أحياء عديدة جديدة فاي  

 من أعباء المسؤولية ومنها تقديم خدمة جمع النفايات من البلدة.الكرمل مما زاد 
  م حيث تم تزويد المجلس القروي بأربعة وأربعين حاوية مان  1999فقد بدأت الخدمة في الكرمل عام

م عن طريق  2012قبل مجلس الخدمات المشترك لريف يطا، كما تم تزويد البلدة بستين حاوية في عام 
يضًا، إال أن الحاجة بعد التوسع العمراني وعملية الدمج التي حصلت باين  مجلس خدمات ريف يطا أ

قرى الكرمل ومعين وخلة صالح والحديدية كانت أكبر من العدد الموجود وطبيعة الخدمة المقدمة. لذا 
 185عمد مجلس الخدمات المشترك لتجمع قرى الكرمل ومعين وخلة صالح والحديدية الاى تاوفير   

 م ليتم توزيعها على أحياء الكرمل من أجل تحسين عملية الجمع. 2015ام حاوية جديدة في ع
  ونتيجة للزيادة المستمرة في عدد السكان والتوسع العمراني المستمر، ونتيجة النخفاض مستوى وجودة

الخدمة المقدمة فقد قررت البلدية التوجه الى شراء سيارة لجمع النفايات من أجل تحسين عملية الجمع 
رقت البلدية والمواطنين خالل األربع سنوات الماضية مع العمل على حلول انية وطارئة للخروج التي أ

من األزمة، غير أن الحاجة الى توفير سيارة نفايات هو الحل األمثل والجذري للخروج من أزمة عملية 
 العامة.الجمع، إضافة إلى توفير آلية بوب كات مع مكنسة للعمل على تنظيف الشوارع واألماكن 

   1000كما تسعى البلدية الى توفير عشرين حاوية حجم كبير لتكون قرب األماكن العامة إضافة إلاى 
كوب، حيث سيكون لهذا المشروع األثر الكبير في تحسين جاودة   1حاوية حجم  100حاوية منزلية و

دم كفاية عدد أياام  الخدمة وجمع النفايات المتكدسة في كثير من الشوارع نتيجة لقلة عدد الحاويات وع
جمع النفايات من قبل مجلس خدمات ريف يطا ومجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة، اضافة الى 

 األثر المتوقع لتحسين مستوى الجباية بعد تحسين عمل الخدمة.

 الكرمل
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
06/2018 

 مدة التنفيذ
 

 على مدار الخطة

 روعأهداف المش
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

 بيئة نظيفة وصحية 
 تحسين جودة الخدمات 
 حماية المجتمع من انتشار األوبئة 
 .تطوير خدمة جمع النفايات الصلبة 

 بلدية الكرمل  12000: مباشر 
 غير مباشر : 

شاريع التي تمثل متطلبا الم وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

الرابع الثالثة الثانية األولى
 ة

الحصول على الموافقات   0 0 0 051 توريد سيارة جمع نفايات .1
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 ملخص المشروع
: مشروع توفير االليات والمعدات الالزمة لجمع اسم المشروع 

 النفايات
 EI-01:  الرقم

 
  : البيئة والبنية التحتيةنمويالمجال الت

 
 الجهات المختصة من 5 0 01 31 توريد حاويات جمع نفايات .2

 0 01 31 0 توريد براميل منزلية لجمع النفايات .3 
 0 0 0 71 توريد سيارة بوب كات .4
 5 5 5 0 توريد أدوات لجمع النفايات .5

 01 05 45 151 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
 320,000 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(
 األرض غير متوفرة   األرض متوفرة              

 المشروع ليس ذي بعد مكاني
  قسم الحركة في البلدية كيف؟ 

 قسم الحركة في البلديةمن؟   ا هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟في حالة عدم توفر األرض، م
    ال ينطبق العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال     نعم  أدرج الخارطةالمشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم  هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( ام المعنية(الهيئة المحلية )حدد القسم/األقس
 قسم الصحة/  قسم الهندسة  شركات مختصة لتوريد المعدات 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

   الوكالة البلجيكية للتنمية 
 صندوق تطوير وإقراض البلديات 
 الوكالة اليابانية للتنمية 
 KFW 
 زمة لتنفيذ المشروعالمصادر/االحتياجات الال

  :جزئيا   متوفرة  متوفرةالموارد البشرية 
 غير متوفرة 

  :متااوفرة جزئيااا    متااوفرة دراسااات/مخططات        
 غير متوفرة 

 غير مطلوب  ة: بناء قدرات الجهة المنفذ 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب  

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
     رع حل مشكلة تكادس النفاياات فاي الشاوا

 واألماكن العامة
   تحسين البيئة والصحة العامة واضفاء الطاابع

 البيئي النظيف

 سلبية: 
 

    اقتطاع أجزاء من الطرق لتخصيصها لوضاع
 الحاويات المخصصة لجمع النفايات
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 ملخص المشروع
: مشروع توفير االليات والمعدات الالزمة لجمع اسم المشروع 

 النفايات
 EI-01:  الرقم

 
  : البيئة والبنية التحتيةنمويالمجال الت

 
 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات
 نقص التمويل المطلوب  البحث عن ممولين والتنسيق مع جهات االختصاص 
 وقوع أعطال خارجة عن السيطرة  السيطرة على األعطال ومعالجتها 

 
 ملخص المشروع

مشروع عمال دراساات وتصااميم    : اسم المشروع
 إلنشاء شبكة صرف صحي

 EI-06:  الرقم
 

  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي
 

 لمشروعمكان ا خلفية عن المشروع

     تعاني بلدة الكرمل من عدم وجود شبكة صرف صحي حيث يعتمد السكان فاي تصاريف الصارف
الصحي على انشاء حفر امتصاصية، مما أدى تلوث كثير من االبار المنزلية والزراعية، كما تهدد هذه 

 مياه الشرب.الحفر بلدة الكرمل بشكل كامل بعد مدة قصيرة من تلوث المياه لتسرب المياه العادمة الى 
  كما أدت هذه الحفر الى كثير من المشاكل االجتماعية بين المواطنين لقرب المنازل من بعضها البعض

 وتأثير هذه الحفر على ممتلكات الغير.
  شبكة صرف صحي للبلدة . إلنشاءلذا تعمد البلدية الى عمل دراسات وتصاميم 

 الكرمل 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
02/2020 

 مدة التنفيذ
 شهور 6

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

  العمل على انشاء شبكة صرف صحي تخدم مواطني
 الكرمل

  منع تسرب مياه الصرف الصحي من الحفر االمتصاصية
 الى ابار مياه الشرب وردم حفر االمتصاص

  الكرمل من خالل تحسين الوضع الصحي والبيئي في
 القضاء على حفر االمتصاص

  تحسين العالقة بين المواطنين وزيادة ثقة المواطنين بدور
 البلدية االيجابي.

 
 

 جميع المواطنين  12000: مباشر 
 غير مباشر : 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 ناصر المشروعع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثةالثانياألول
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 ملخص المشروع
مشروع عمال دراساات وتصااميم    : اسم المشروع

 إلنشاء شبكة صرف صحي
 EI-06:  الرقم

 
  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي

 
 ة ى

تحضير وثائق العطاء )أعمال المساحة للطرق المقترحة، تحضير 
لكميات، المخططات، إعداد المواصفات الفنية، تحضير جداول ا

للمراحل الثالثة )الثانية والثالثة تحضير الشروط الخاصة والعامة( 
 والرابعة(

0 0 05 0   الحصول على
الموافقات من الجهات 

 المختصة
 

 0 15 0 0 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
 05,111 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة كاني(متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد م
المشروع  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة    

 ليس ذي بعد مكاني
 كيف؟ 

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

األهالي، وبإشراف وزارة الحكام  بالتعاون مع  البلديالمجلس 
 المحلي

    ال ينطبقالعائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال           نعم المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل

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

  ، المجلس القروي من خالل توفير وثائق العطاء )أعمال المساحة
المخططات الهندسية، المواصفات الفنياة، جاداول الكمياات،    

 الشروط الخاصة والعامة( 

 .وزارة الحكم المحلي 
 .صندوق تطوير وإقراض البلديات 
 إدارة المشروع 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( (الهيئة المحلية )حدد ما يلي

   الوكالة البلجيكية للتنمية 
 وزارة الحكم المحلي 
 JICA 

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

 غير متوفرة 
  :متوفرة جزئياا     ةمتوفر دراسات/مخططات 

 غير متوفرة

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
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 ملخص المشروع
مشروع عمال دراساات وتصااميم    : اسم المشروع

 إلنشاء شبكة صرف صحي
 EI-06:  الرقم

 
  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي

 
   سلبية:  اعطاء فرصة لجذب التمويل   ايجابية: 

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

 عدم توفر تمويل إلنشاء شبكة الصرف الصحي  الحصول على التراخيص لتنفيذ شبكة الصرف الصحي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص المشروع
 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي  EI-02: الرقم مشروع تعبيد وتأهيل الطرق: اسم المشروع

 مكان المشروع خلفية عن المشروع
   تعتبر الكرمل بلدة ناشئة وحديثة، وكانت تعاني في السنوات السابقة من بنية تحتية سيئة جدًا في شاتى

منها شبكة الطرق، ومع بداية التوسع العمراني واالمتداد السكاني الملحوظ والمتسارع المجاالت ومن ض
م، وحيث  1998من مدينة يطا إلى الكرمل مع بداية قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة بعد عام 

لاس  كانت الكرمل تفتقر إلى شبكات الطرق الداخلية والرابطة المفتوحة منها والمؤهلة، فقد عمال مج 
متر  3.60على تعبيد خمسة شوارع  بعرض  1998قروي الكرمل ومجلس قروي خلة صالح في عام 

 حيث كانت تلك هي بداية العمل على تحسين شبكة الطرق السيئة.
  وبعد عملية الدمج التي حصلت بين قرى الكرمل ومعين وخلة صالح والحديدية عمل  2013وفي عام

طريق يطا الكرمل الرئيسي والذي كان بعرض ستة أمتار وبإسفلت المجلس على تأهيل وتوسعة وتعبيد 
متر وتعبيده وتأهيله بشكل حديث. إال  16بعرض ثالثة أمتار تقريبًا ، حيث تم توسعة الشارع بعرض 

أن حاجة الكرمل كانت أكبر من اإلمكانيات المتاحة نتيجة افتقار البلدة المدمجة إلى شبكة طرق داخلية 

 الكرمل 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
08/2018 

 مدة التنفيذ
 

 على مدار الخطة
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 ملخص المشروع
 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي  EI-02: الرقم مشروع تعبيد وتأهيل الطرق: اسم المشروع

ديثة. ومن هنا كانت الحاجة الملحة لتأهيل شبكة الطرق الداخلية والرابطة في الكرمل ورابطة جيدة وح
وخاصة بعد توسع رقعة االمتداد السكاني نتيجة الزحف العمراني وبناء أحياء عديدة جديدة تفتقر إلاى  

 البنية التحتية.
  لرابطاة التاي ستسااعد    ومن هنا كان لزامًا على البلدية العمل على تأهيل شبكة الطرق الداخلياة وا

المواطنين على التحرك بشكل سليم وامن وشق بعض الطرق وفتحها إليصال الخدمة إلى األحياء غير 
 المستفيدة من شبكة الطرق.

  كم والعمل أيضًا على تأهيل أكتااف الطارق    8ستعمل البلدية على تأهيل وتعبيد طرق داخلية بطول
كم ، وشق وتوسعة وتأهيال طارق    12خلية بطول كم، إضافة إلى شق وتوسعة طرق دا 10بطول 

 كم. 10زراعية بطول 
 أهداف المشروع

 
 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(

 
 عدد المستفيدين المتوقع

 شوارع معبدة ونظيفة وآمنة 
 ازدهار البلدة 
 كة المشاة عن المركباتفصل حر 
 تحسين جودة البيئة 

 كافة المواطنين 
 المؤسسات الحكومية واألهلية 

 7000: مباشر 
 غير مباشر: 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
الحصول على   511 511 511 351 أعمال مسح و تأهيل وتعبيد شوارع .1

الموافقات من الجهات 
 المختصة

 

 51 011 011 51 أعمال أرصفة شوارع .2
 51 011 011 11 أعمال أكتاف شوارع .3
 51 51 011 111 توريد معدات للعمل في الشوارع .4
 11 41 01 11 صيانة طرق .5
 11 11 11 51 بناء سالسل حجرية .6
 51 011 011 311 شق طرق زراعية .7

 741 901 931 961 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
 3.541 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة مشروع ذي بعد مكاني(متطلبات األراضي )في حالة ال
األرض غير متوفرة   األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  اإلدارة والتشغيل من خالل البلدية وستتم إدارة الصايانة خاالل   كيف؟
 الصيانة من قبل البلديةاألعوام التي تتبع 

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



48 
 

 ملخص المشروع
 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي  EI-02: الرقم مشروع تعبيد وتأهيل الطرق: اسم المشروع

 لتوفيرها؟
 .   ال ينطبقالعائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 حةجهة التنفيذ المقتر

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
 قسم الهندسة  مقاولين وشركات أعمال 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

   الوكالة البلجيكية للتنمية 
 صندوق تطوير وإقراض البلديات 
 الحكم المحلي 
 USAID 

 ات الالزمة لتنفيذ المشروعالمصادر/االحتياج
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة
  :متااوفرة جزئيااا    متااوفرة دراسااات/مخططات           

 غير متوفرة 

 غير مطلوب  هة المنفذة: بناء قدرات الج 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
  ى الطريق وتأمينهمتسهيل حركة العابرين عل 
 الحفاظ على أمن وسالمة طالب المدارس 
 إضفاء طابع التقدم والحضارة على البلد 
 ازدهار البلد 

 سلبية: 
 

   عرقلة وصول المواطنين ألراضيهم ومسااكنهم
 وأماكن عملهم

  الضجيج والضوضاء أثناء التنفيذ 
     اقتالع أشجار مثمارة واإلضارار باألراضاي

 الزراعية
 قات التي تواجه تنفيذ المشروعالمخاطر /المعي

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات
 عدم الحصول على التمويل الكافي للمشروع  البحث والتنسيق مع الجهات المانحة 
 حدوث أعطال خارجة عن اإلرادة  محاولة السيطرة على األعطال وايجاد خطط بديلة 
 حدوث الكوارث والمخاطر الطبيعية  المشكلة بفرق  الطوارئ وما يمكن اصالحه معالجة مكان 

 
 ملخص المشروع

  : االدارة والحكم الرشيدالمجال التنموي GO-02:  الرقم : مشروع التطوير المؤسسي للهيئة المحليةاسم المشروع 
 مكان المشروع خلفية عن المشروع
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 ملخص المشروع
  : االدارة والحكم الرشيدالمجال التنموي GO-02:  الرقم : مشروع التطوير المؤسسي للهيئة المحليةاسم المشروع 

 عملية الدمج التي حصلت باين   تعتبر بلدية الكرمل بلدية حديثة حيث تم اعتماد واستحداث البلدية بعد
، وبالتالي فان األنظمة واالجاراءات  25/2/2015قرى الكرمل ومعين وخلة صالح والحديدية بتاريخ 

والهيكلية االدارية والتنظيمية تختلف عن المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة، فكان حريًا بنا 
 وحداثتها .  العمل على وضع هيكلية ادارية تتناسب وحجم البلدية

    إن بناء هيكلية تنظيمية وأدلة إجراءات تتناسب مع حجم البلدية وتصنيفها من أجل االرتقااء بالعمال
اإلداري والمؤسسي في البلدية أمرًا ضروريًا لذا فان البلدية تعمل جاهدة ومنذ اللحظاة األولاى مان    

ذه الخطة الى وضاع نظاام أدلاة    استحداث البلدية على االرتقاء بالهيكلية ، كما أنها تسعى وضمن ه
 واجراءات للبلدية ينظم أعمالها واجراءاتها .

  كما أن البلدية المستحدثة بحاجة إلى توفير برامج إدارية ومحاسبية من اجل ضبط الكوادر البشرية في
البلدية واالرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وضبط العمل وتقليل األخطاء. والعمل على رفاه  

 فاءة الكوادر البشرية من خالل اخضاعهم الى ورشات عمل ودورات تدريبية .ك
  مركز خدمات الجمهور هو العنوان األول لتقديم الطلبات للحصول على الخدمات ومعالجتها وتسليمها

وذلك باستخدام إجراءات مبسطة وسريعة مع االستفادة من التكنولوجيا الحديثة إضافة إلى أنه  لمواطن،
التصال والتواصل الفعال بين البلدية والمواطنين. كما يعمل أيضًا على توفير الخادمات بأقال   يسهل ا

وجهد للمواطن على أساس المساواة والعدالة في التعامل مع المواطنين وباساتخدام أفضال الوساائل    
 التكنولوجية المتاحة.

 الكرمل
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
07/2018 

 مدة التنفيذ
 

 على مدار الخطة

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

 .رفع كفاءة الكوادر البشرية 
 ضبط الكوادر البشرية وتحسين جودة العمل 
 تحسين جودة الخدمات 
  مأسسة البلدية 

 موظفي البلدية  20: مباشر 
 غير مباشر : 

المشاريع التي تمثل متطلبا  روع وتكاليفها التقديريةوصف مختصر لنشاطات )مركبات( المش
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

الرابع الثالثة الثانية األولى
 ة

الحصول على الموافقات   0 0 0 6 تجهيز مركز خدمات الجمهور
 من الجهات المختصة

 
 0 0 0 05 توفير برامج إدارية ومحاسبية 

عمل نظام أدلة وإجراءات وهيكلية تتناسب وحجم وتصنيف 
 البلدية

5 0 0 0 

 5 5 5 5 دورات وورشات عمل تدريبية 
 5 5 5 30 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
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 ملخص المشروع
  : االدارة والحكم الرشيدالمجال التنموي GO-02:  الرقم : مشروع التطوير المؤسسي للهيئة المحليةاسم المشروع 

 46 أمريكي المجموع )باألرقام( دوالر 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

 األرض غير متوفرة   األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني

  كيف؟ 
 االستعانة بخبراء ومختصين

 ادارة البلديةمن؟   دم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟في حالة ع
 المشروع ليس بحاجة إلى توفير قطعة ارض   ال ينطبقالعائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال                نعم المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
   .وزارة الحكم المحلي 

 .صندوق تطوير وإقراض البلديات 
 مؤسسات ومراكز متخصصة 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

   الوكالة البلجيكية للتنمية 
 وير وإقراض البلدياتصندوق تط 
 وزارة الحكم المحلي 

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

 غير متوفرة 
  :يااا متااوفرة جزئ   متااوفرة دراسااات/مخططات        

 غير متوفرة 

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا        مطلوب دعم جماهيري: 
 غير مطلوب

 لمتوقعة لتنفيذ المشروعاآلثار ا
رفع كفاءة العاملين والخدمات التاي تقادمها      ايجابية: 

 البلدية
    سلبية: 

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

    
 


