
ي لبلدية اريحا ) وع التنموي الحضر  (MSRPJالمشر

 

 

 تنفيذ 
ً
وع التجديد متعدد المواقع ألريحا ، فلسطي   "يتم حاليا كجزء من برنامج المساعدة "  مشر

ي ( AFD)الفنية من قبل وكالة التنمية الفرنسية  أموال مرفق  -، بتمويل من االتحاد األوروب 

كاء من مبادرة ( ( IVF)االستثمار لألحياء  مبادرة تمويل المشاري    ع " UPFI، وبالتعاون مع شر

ية  ". الحض 

 

وع أريحا  إعادة تحديد "إىل تعزيز التنمية االقتصادية للمدينة من خالل عملية  MSRيهدف مشر

وع . البن  التحتية الرئيسية" وإعادة تأهيل ي إطار مبادرة تمويل المشر
 
وع الذي تم إعداده ف المشر

ي  ي العامة ، لتحديث البن  ( UPFI)الحض 
ي متكامل لتحسي   ادارة األراض  ، يعزز نهج حض 

زيز القدرات اإلدارية للبلدية فيما يتعلق بإنفاذ السياسات الصحية التحتية الرئيسية ، وتع

ي تم إصالحها هي المسلخ ، الحديقة . الوطنية وتحسي   مساءلتها المالية
البن  التحتية الن 

ي دعم األنشطة االقتصادية للمدينة 
 
السياحة )اإلسبانية ، ومجمع البلدية ، وكلها تساهم ف

 (. والزراعة

 

 

وعوصف   : المشر

 

 

مليون يورو من الصندوق الممنوح ل   10.2 مليون يورو من MSR Jericho 6.2يبلغ تمويل 

MDLF  وع ا لالتفاقية المالية الموقعة بي    MSR Jerichoو  MDP IIIلمشر
ً
ووزارة  AFDوفق

ي 
 
ي عام  2017أبريل  26المالية ف

 
وع عىل مدى عامي   تنتهي ف  . 2019، وسيتم تنفيذ المشر

وع بي   تم توق ي  MDLFيع اتفاقية المشر
 
، متبوعة باتفاقية  2017أغسطس  7ووزارة المالية ف

ي 
 
ي تم التوقيع عليها ف

 . 2017نوفمب   16تنفيذ المنحة مع بلدية أريحا والن 

وع بي    ي  MDLFتم توقيع اتفاقية المشر
 
 . 2017نوفمب   16وبلدية أريحا ف



وع من قبل  يات ، و  MDLFتم إعداد دليل تشغيل المشر الذي يحتوي عىل التقنية والمشب 

وع  . والمراقبة والتقييم للمشر

 

 

وع المكون الفرعي التالي   : يتضمن المشر

 

 المسلخ(: أ)المكون الفرعي  ●

يهدف المسلخ الجديد . يشمل هذا المكون بناء مسلخ جديد وأعمال إصالح للمسلخ القديم

فة وصحية وإنسانية  بسعر تنافسي للمزارعي   والجزارين إىل تقديم خدمة ذبح فعالة ومحب 

ي أريحا والمدن والمجتمعات الفلسطينية المجاورة
 
وي  هدف إىل تحقيق ذلك . والعمالء اآلخرين ف

وع عىل مبنيي   رئيسيي   . دون إحداث مخاطر بيئية أو اجتماعية سلبية أحدهما : سيشتمل المشر

 . لذبح األبقار مثل األغنام والماعز واآلخر لذبح الدواجن

 مجمع البلدية( ب)مكون الفرعي ال ●
 . يشمل هذا المكون بناء مجمع جديد وأعمال إصالح للمجمع القديم

 1710حواىلي ) Lسيكون المجمع الرئيسي عبارة عن مبن  كبب  من طابق واحد عىل شكل حرف 

ي المنطقة
 
ي من ( 2م  437)مبن  جديد من طابق واحد (. مب  مرب  ع ف يقع عىل الجانب الجنوب 

تشمل المناطق الخارجية مواقف . يحتوي عىل مقصف ومراحيض وغرف للمكاتب. الموقع

 . للسيارات ومساحة ساحة وزراعة وطرق وصول

 (MDP III) تمديد الحديقة اإلسبانية  ●

وع  ي يشغلها حالًيا مجمع البلدية ، يوفر مشر
ي الن 

الفرصة  MSRتوسيع الحديقة إىل األراض 

ي قلب المدينةلتعزيز دور الحديقة اإلسبانية بشكل ك
 
فيه ف  . بب  كمكان للب 

 المساعدة الفنية: المكون الفرعي ج ●
اف عىل رسوم العمل واإلدارة للصندوق  يتضمن هذا المكون برنامج مساعدة فنية ، يشمل اإلشر

، باإلضافة إىل التدريب وبناء القدرات لدعم تنفيذ خطة العمل البلدية للحد من عمليات الذبح 

 . غب  القانونية

ي المكون الفرعي  MDLFم ستدع
 
ي تنفيذ األنشطة المعينة المحددة ف

 
المساعدة  Cبلدية أريحا ف

 . الفنية



 

 


