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  مركز الھندسة والتخطيط3  ريف دورا –االستثمار الخطة االستراتيجية للتنمية و

شكر وتقدير

 –لمجلس الخدمات المشترك  اإلستراتيجية للتنمية واإلستثماركل الشكر والتقدير لكل من ساھم في إعداد الخطة 
االنجاز. ونخص بالذكر مؤسسات المجتمع المدني وممثليھم سواء بالقطاعات  ريف دورا، فبجھودھم تم تحقيق ھذا

العامة أو الخاصة، وكذلك اللجان التخصصية التي شاركتنا في عملية إعداد الخطة طيلة مراحل العمل، كذلك كل 
الذين كان لھم الشكر والتقدير للجان التخطيط األساسية (لجنة التخطيط االستراتيجي وفريق التخطيط األساسي) و

 .الدور البارز في إنجاح العملية ودعمھا

إن وجود منھجية واضحة إلدارة عملية التخطيط يعتبر أھم أسباب نجاح عملية التخطيط التنموي االستراتيجي، لذلك 
كم تم اعتماد منھجية دليل التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية، المعتمد من قبل وزارة الح

والذي نكن له كل  ،ضمن إطار مشروع تطوير البلديات المحلي والمنفذ من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات
الشكر والتقدير على دعمه المتواصل للبلديات الفلسطينية، كما نثمن دعم وزارة الحكم المحلي، التي كانت وما زالت 

منھج المشاركة المجتمعية للمواطنين كمتطلب أساسي  تدعم البلديات إلنجاح عملية التخطيط االستراتيجي ضمن
أصيل في إعداد الخطة بكافة مراحلھا ومستوياتھا، حيث تم استخدام كافة الوسائل اإلعالمية للنشر والتوعية وتحفيز 

 .مشاركة المواطنين في إعداد الخطة بكافة مراحلھا ومخرجاتھا

في تحقيق أھداف عديدة كان أولھا تعزيز مفھوم المشاركة  االستراتيجية،تكمن أھمية إعداد الخطة التنموية 
المجتمعية، وثاني ھذه األھداف ھو تعزيز مفھوم التنمية المجتمعية المستدامة والشاملة وتبني منھجية التخطيط 
التنموي االستراتيجي بمشاركة مجتمعية واسعة. وكذلك تحقيق األھداف الرئيسية التي تسعى الخطة لتحقيقھا بما 
يضمن تحقيق تنمية متوازنة وشاملة ضمن رؤية واضحة وأھداف محددة ومنھج علمي منظم، يسھم في تطوير كافة 

، تمھيدا لتنفيذ مشاريع تنموية مجلس الخدمات المشترك لريف دوراالمجاالت التنموية ذات األولوية على مستوى 
 .ضايا التنموية التي تم تحديدھا من قبل اللجانوبما ينسجم مع الق المجلسذات أولوية تم تحديدھا وفق احتياجات 

وتحديد احتياجاتھا وتشخيص الواقع وتحليله وصوال  المنطقةلقد تم وللمرة األولى وبطريقة مھنية وشفافة دراسة واقع 
كل ذلك تم عبر العديد من االجتماعات واللقاءات الجماھيرية وورش العمل وإقرار المخرجات . وإلى تحديد المشاريع

، واإلطار االستراتيجيةالتي تضمنت: التقرير التشخيصي، وتوصيف المشاريع، والخطة التنموية للعملية و النھائية
  ، وإعداد خارطة مكانية للمشاريع.للمجلس االستراتيجيةالتنموي والرؤيا 

تبار الفعلي لمدى وأخيرا نؤكد أن المرحلة القادمة من متابعة تنفيذ الخطة والترويج لمشاريعھا ھي المحك واالخ
قدرتنا ومصداقيتنا أمام شركائنا في عملية التنمية. من أجل ذلك تم وضع خطة للمتابعة لضمان قياس مدى النجاح في 

 المطلوبة. االستراتيجيةوتنفيذھا وتحقيق األھداف  االستراتيجيةتحقيق 
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  مركز الھندسة والتخطيط4  ريف دورا –االستثمار الخطة االستراتيجية للتنمية و

ريف دورا- مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير كلمة رئيس

  مطاف في مكان آخر ". (يوغي بيرا)"  ذا كنت ال تعرف الى أين أنت ذاھب، سينتھي بك ال

مات لمشترك لريف دورا لمجلس الخد االستراتيجية أن اقدم لكم الخطة ريف دورا يسرني عن بداية عني ونيابة
الريف  أنحاء يعجم النطاق شملت مشاركة واسعة في عملية لجھود مجتمع نتيجة ھي الوثيقة ھذه 2016-2020

 بالركائز التزامنا الخطة ھذه مجددا وممثليه اللذين كانت لديھم الروح االيجابية والفاعلية للتغيير نحو االفضل. فاكدت
ان الخطة  ھذا كما. الثقافية والحيوية االقتصادية االجتماعية، والمسؤولية البيئية والصحة العدالة: لالستدامة األربع
  .المجلس التقليدية وظائف مع مباشرة تتماشى أكثر استراتيجية أولويات بوضوح حددت

. من كانت تعليقاتھم واقتراحاتھم لھا تاثير في انجاز الخطة ومن قدم لنا المشورة خاصة المعنيين جميع نشكر أن ونود
  .دليل خطواتنا الفعلية خالل االربع سنوات القادمة إنشاء لديھم اسھام في الفعل ومن كانت لردود

 الواردة والمبادرات المناقشات لتنفيذ االستراتيجيات لمواصلة سنكون على اھبة االستعداد وموظفين ريف ومجلس
  .االستراتيجية الخطة ھذه في

 والقطاع غير الحكومية، الجھات الحكومية والمنظمات مع وثيق بالعمل بشكل زمينال في المجلس ملتكما ال نز
ريف دورا من اكثر االماكن المرغوب فيھا للعيش  والتعاونية لجعل الجماعية الشريكة والمؤسسات لدينا الخاص
 .واالستثمار والترفيه والعمل

  ريف دورا –رئيس مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير 

  ياسرعوض
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  مركز الھندسة والتخطيط5  ريف دورا –االستثمار الخطة االستراتيجية للتنمية و

  ريف دورا-للتخطيط والتطويرعن مجلس الخدمات المشترك نبذة 

وزارة الحكم المحلي وبرنامج األمم المتحدة  قبل ريف دورا من –كانت مبادرة تشكيل مجلس الخدمات المشترك 
)، وكانت ھذه المبادرة تتضمن أفكار مھمة في تشكيل مجالس UNDP/LRDPاإلنمائي/ برنامج التنمية الريفية (

تحديد وصياغة ة مھنية قادرة على يالخدمات المشتركة على مستوى الوطن ومنه أن ھذه المجالس ستشكل بؤرة إدار
ليس لديھا اإلمكانيات المشاريع المقدمة للمناطق الريفية التي أھملت فترة طويلة من الوقت علماً بأن المجالس القروية 

  للقيام وتحديد وصياغة واألشراف على المشاريع.

في األول تحت اسم لجنة التخطيط اإلقليمية وكان ريف دورا  -مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطويرتأسس 
) قرية حيث تم انتخاب ھيئة 19) مجلس قروي بما يعادل حوالي (15بمشاركة (م  2000شھر كانون الثاني عام من 

  ل فيه.العمبدء تنفيذية إلدارة مكتب المجلس و

مجلس قروي ولجنة مشاريع يمثلون  )28( ريف دورا –أعضاء مجلس الخدمات المشترك بلغ عدد  2011قبل العام 
   .نسمة )50,000(سكان حواليالدونم وعدد  )135,000حوالي ( بمساحةتجمع قروي  )41(حوالي 

انفصلت كل من (الكوم والمورق وبيت مقدوم ودير سامت عن مجلس الخدمات بحيث أنشأت بلدية  2011في عام 
  الياسرية مع بيت عوا) ثم انفصلت خربة سالمة واد عبيد افقيقيس وأصبحت تتبع بلدية دورا.

ريف دورا الحالي تتكون من أعضاء  -لة الجديدة لمجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطويروھكذا أصبحت التشكي
) قرية ويقسم الى 30) مجلس قروي يشمل على (15المجالس القروية التابعة له وھم الھيئة العامة للمجلس وعددھم (

 قسمين:

قرى الخط الشرقي وتشمل سبعة مجالس قروية وھي:

 - خلة بسم - وادي الكالب، واد الشاجنة - خلة العقد -خلة وحشة - مراح البقار -ين، الصرةالعلقت -عبدة - (امريش
 كرزا، حدب الفوار، خرسا) -ابو العرقان -رابود -ابو الغزالن - دير رازح، كرمة، ابو العسجا-طرامة

قرى الخط الغربي وتشمل سبعة مجالس قروية وھي:

 - البيرة  -البرج -، دير العسل الفوقا، بيت الروش التحتا، بيت مرسماسكك -طواس، المجد، دير العسل التحتا -(سكا
  الفريجات). - بيت الروش الفوقا، الرماضين

) دونم.90,000) نسمة، وتبلغ مساحتھا حوالي ( 40500حيث يبلغ عدد سكان ھذه التجمعات ما يزيد عن (

  ريف دورا: -أقسام  مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير

جد في مجلس الخدمات نظام داخلي وھيكلية معتمدة من وزارة الحكم المحلي تنظم عمل الموظفين ضمن ال يو
  مسميات وظيفية حيث ان الموظفين يعملون ضمن :

قسم اإلدارة     .1

حصل مجلس الخدمات المشترك على صالحية التنظيم والبناء في  :قسم تنظيم وبناء ومخططات ھيكلية  .2
ارسة صالحياته في حدود المناطق المخططة ھيكليا بعد ان تم تقرير لجنة التنظيم وبدء بمم 2011عام 

والبناء لريف دورا من قبل وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس التنظيم االعلى ومن وقتھا تعقد جلساتھا 
 بشكل دوري وتصدر التراخيص وتتابع أعمالھا في خدمة المواطنين.



 RDJSCدورا  ريف-للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية للتنمية واالستثمار والخطة  االستراتيجيةإعداد الخطة 
 

 
 6  ريف دورا –االستثمار الخطة االستراتيجية للتنمية و

  
  مركز الھندسة والتخطيط

 

دمات ھندسية في مجال المشاريع كاالشراف على التنفيذ وتصميم يقدم مجلس الخدمات خ: قسم مشاريع .3
المشاريع وتحضير وثائق العطاءات واالستدراجات وكل مايلزم النجاز المشاريع المتنوعة من البنية 

 التحتية والتعليم.

 قسم المالية .4

ريف  قحسب مناط يعمل القسم على توزيع المياه الوارده من سلطه المياه وفق برنامج توزيع: قسم المياه .5
صيانة شبكة المياه المراقبة والتفتيش على شبكة المياه وحمايتھا من الوصالت غير ودورا 
التنسيق مع ات وتركيب االشتراكات الجديدة ونقل أي عداد وعمل الصيانة الالزمة للعدادو.الشرعية

 موظفي دائرة المياه في توزيع ادوار المياه لمناطق ريف دورا .

 قسم الصحة  .6

بشكل أساسي إلى حوسبة وأتمتة كافة األنظمة  الحاسوبيسعى قسم : قسم نظم المعلومات والخدمات .7
يقوم ووخارجه وألجھزة شحن والمياه وتحديثھا وصيانتھا،  المجلساإلدارية والعملية والخدمية داخل 

 المجلسجميع أقسام لي القسم بمتابعة وتجھيز شبكات الكمبيوتر الداخلية والخارجية منھا، وتوفير الدعم الفن

موظف وموظفة. يسعى مجلس الخدمات  26حاليا  يبلغ عدد موظفي مجلس الخدمات العاملين في كافة اقسام المجلس
 العتماد نظام داخلي وھيكلية له والتي لم ترى النور حتى االن. 2011منذ عام 

  را:ريف دو - الخدمات التي يقدمھا مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير

  خدمة المياه .1

  خدمة النفايات .2

 خدمة التراخيص (التنظيم والبناء)  .3

 خدمات ھندسية ( اشراف وتصميم وتنفيذ....) .4
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  مركز الھندسة والتخطيط7  ريف دورا –االستثمار الخطة االستراتيجية للتنمية و

  فرق ولجان العمل
  فريق التخطيط األساسي

المسمى الوظيفي المؤسسة الدور  اسم العضو/ة
تنظيم وبناء ومخططات ھيكلية  مجلس الخدمات المشترك  منسقة  با محمد راشد م. ر

IT  مسؤول ھاشم محمد اطبيش  عضو  مجلس الخدمات المشترك
مھندسة   مجلس الخدمات المشترك عضو م. رسمية السويطي 

مجلس الخدمات المشترك  شؤون الموظفين   كفاح جاد هللا  عضو
عضو ھيئة ادارية   عمر كاشور  عضو عضو مجلس الخدمات ومجلس قروي بيت الروش 

ھيئة ادارية  عضو  طلب ابو شيخة  عضو عضو مجلس خدمات ورئيس مجلس قروي كرمة 
مجلس قروي خرسا   نائب الرئيس  عماد حنش  عضو

رئيس مجلس قروي   غازي الدردون  عضو عضو ھيئة عامة ورئيس مجلس قروي دير العسل 
معلم  من المجد –وزارة التربية والتعليم  محمد عيسى ابو جويعد  عضو

طبيب  من سكة–وزارة الصحة عضو د. محمد محمود نشوية 
مھندس   م. محمود شاھين  عضو وزارة الزراعة / عضو مجلس قروي امريش عبدة 

رئيس مجلس قروي    خليل حسين ابو عوض  عضو  عضو ھيئة عامة للمجلس ورئيس مجلس قروي الصرة 
مھندس زراعي    سامح محمد دودين   عضو   كرزا  –اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار 

عضو مجلس قروي    ميسر احمد شاكر دودين   عضو   مجلس قروي البرج / مديرة روضة 
عضو  مجلس    جمال ياسين العواودة   عضو   موظف في مدرسة  –عضو مجلس قروي الصرة 
رئيس مجلس  مجلس قروي بيت الروش التحتا  عضو  محمد حسن عمرو 

نشائي مدير مكتب ومصمم ا مكتب ھندسي يافا  عضو  شاھر مسلم ابو سندس 
مدير مدرسة ابو الغزالن  مدير مدرسة ابو الغزالن شبلي محمود خليل دودين  عضو

عضو مجلس  مجلس قروي الرماضين  عضو  شحدة سلمان الشعور 
رئيس مجلس  مجلس البرج  عضو  سرحان العمايرة 

مدير مدرسة رابود  رابود مدير مدرسة  عضو  فيصل يونس اقطيط 
فني  شركة الكھرباء  عضو  اشرف ابراھيم محمد دودين 

مديرة مدرسة الصرة  مديرة مدرسة الصرة  عضو  ميسون الشوامرة 
مدیر مالي مجلس الخدمات المشترك عضو  ایسر كامل النمورة 

رئيس مجلس    ياسر ابو عوض  عضو  مجلس الخدمات المشترك / مجلس قروي خرسا 
مدخلة بيانات  مجلس الخدمات المشترك  عضو  ورود سالمة التالحمة 

  لجنة للتخطيط االستراتيجي التنموي
وصف العضو اسم العضو /ة  في اللجنةدور ال

رئيس مجلس الخدمات المشترك ورئيس مجلس قروي خرسا   ياسر ابو عوض  مقرر اللجنة 

مجلس الخدمات المشترك ورئيس مجلس قروي الرماضين  عضو الھيئة االدارية ل  أحمد زغارنة  عضو 
عضو الھيئة االدارية لمجلس الخدمات المشترك ورئيس مجلس قروي كرمة   أشرف الرابيع  عضو 
عضو الھيئة االدارية لمجلس الخدمات المشترك  ورئيس مجلس قروي كرمة   طلب ابو شيخة  عضو 

البرج البيرة بيت مرسم بيت الروش لس قروي الخدمات المشترك ورئيس مجعضو ھيئة عامة لمجلس    سرحان العمايرة   عضو 
عضو ھيئة عامة لمجلس الخدمات المشترك ورئيس مجلس قروي  البرج البيرة بيت مرسم بيت 

  الروش
عضو    محمد حسن عمرو 

اللجنة الفنية لمتابعة المخطط الھيكلي 
وصف العضو  اسم العضو /ة  يقفي الفر دورال

مھندسة في مجلس الخدمات / بناء وتنظيم وتخطيط عمراني   م. ربا راشد  منسق 
عضو الھيئة االدارية لمجلس الخدمات المشترك ورئيس مجلس قروي كرمة   طلب ابو شيخة  رئيس 

عضو الھيئة االدارية لمجلس الخدمات المشترك ورئيس مجلس قروي ابو العسجا   لنمور مؤيد ا عضو
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  لجان العمل المتخصصة
 مجال البنية التحتية والبيئة

 االسم الدور العنوان 
  د. محمد محمود نشوية   عضو منسق   اسكاكا 
 شبلي محمود خليل دودين  عضو  كرزة 

 جمال ياسين العواودة  عضو  حدب العلقة 
 عمر كاشور  عضو  بيت الروش الفوقا 

  بو سندس شاھر مسلم ا  عضو   ابو العسجا 
  شحدة سلمان الشعور   عضو   الرماضين 

  عماد حنتش   عضو   خرسا 
  ميسر احمد شاكر دودين   عضو   البرج 
  فيصل يونس اقطيط   عضو   رابود 

 

  المجال االقتصادي
 االسم الدور  العنوان 

 ميسر احمد شاكر دودين  منسق  البرج 
 جمال ياسين  العواودة  عضو  حدب العلقة 

  شاھر مسلم ابو سندس   عضو   عسجا ابو ال
 بسام عودة جواعدة عضو  سكة

 

  المجال االجتماعي

 االسم الدور  العنوان 
 شبلي محمود خليل دودين  منسق   كرزة 
  عماد حنتش   عضو   خرسا 
  محمد محمود نشوية   عضو   اسكاكا 

 عمر كاشور  عضو  بيت الروش الفوقا 
  و سندس شاھر مسلم اب  عضو   ابو العسجا 

  ميسون الشوامرة   عضو   دير العسل الفوقا 
  اشرف ابراھيم محمد دودين   عضو   كرزة 
  ميسر احمد شاكر دودين   عضو   البرج 
  رياض عايد عبد الفتاح اقطيط   عضو   رابود 
  اسماعيل عبد القادر الصبار   عضو   خرسا 
  نايف محمد خليل دودين   عضو   كرزة 

 

  :الرشيدلجنة اإلدارة والحكم 
 االسم الدور  العنوان 

 سرحان العمايرة  منسق   البرج 
 محمد حسن عمرو  عضو  بيت الروش التحتا 

  غازي الدردون   عضو   دير العسل الفوقا 

  جمال ياسين العواودة   عضو   حدب العلقة 
  فيصل يونس اقطيط   عضو   رابود 
  طلب ابو شيخة   عضو   كرمة  
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 الوثيقة المجتمعية
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  الملخص التنفيذي

ضمن إطار عملية االستراتيجية للتنمية واالستثمار لمجلس الخدمات المشترك لريف دورا اعداد ھذه الخطة  يأتي
لك التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية من خالل مشروع صندوق تطوير وإقراض البلديات وذ

قام مجلس حيث  تشاري من مركز الھندسة والتخطيط،ومن خالل الدعم االس الحكم المحلي، تحت رعاية وزارة
 .)2020 – 2016( لألعواماالولى  للتنمية االستراتيجية  المجلسضمن ھذا السياق بإعداد خطة الخدمات المشترك 

  :ىوالتي تنص عل للمجلسوتتمحور مبادئ ومحاور ھذه الخطة ضمن إطار الرؤيا المجتمعية 

"ريف متطور، وآمن، ومنظم، وجذاب، يتمتع بخدمات شاملة وفعالة لمواطن منتمي من خالل إدارة 

  رشيدة وكفؤة"

وفي إطار السعي لتحقيق ھذه الرؤيا، تركز الخطة االستراتيجية على مجموعة من االھداف التنموية والتي انبثقت 
بضرورة معالجة القضايا التنموية الرئيسية التي تھم  لمجلسمن االدراك العميق لجميع االطراف الفاعلة الرئيسة في ا

المواطنين في البنية التحتية والخدمات االجتماعية واالقتصادية واالدارة والحكم الرشيد، وذلك لتحقيق ھذه االھداف 
  خالل اربعة اعوام كما يلي: 

الربعة القادمة لتنفيذھا خالل االعوام ا ، بحيث يسعى المجلس مشروعا 74ولتحقيق ھذه االھداف تم وضع ما يقارب 
بالتعاون مع الجھات ذات العالقة من المجتمع المحلي و خارجه، وذلك من خالل خطة التنفيذ وخطة الرقابة والمتابعة 

  والتي تتلخص في الجدول التالي: 

  

  

  

 القضايا التنموية ذات األولوية

 تشمل شبكة الطرق وشبكة الكھرباء وشبكة المياه وتصريف مياه األمطار ضعف مستوى البنية التحتية والخدمات و
 والصرف الصحي ومشكلة سيل المياه العادمة

 تدني مستوى خدمة النفايات الصلبة وعدم توفرھا في بعض القرى في التجمع  

 سائل التعليميةضعف البنية التحتية لقطاع التعليم بما يتضمن المؤسسات التعليمية والمرافق والكوادر والو  

 ضعف مستوى الخدمات والمرافق الصحية والوعي الصحي  

 ضعف البنية التحتية للمرافق الثقافية والرياضية والمراكز التي تعنى بالفئات المھمشة  

 عدم وجود بنية تحتية مناسبة للنشاط االقتصادي وضعف االھتمام بقطاعات الصناعة والتجارة والسياحة 

 ع الزراعة والثروة الحيوانيةضعف االھتمام بقطا  

 ضعف التخطيط وانتشار البناء العشوائي والبناء متعدد االستعماالت 

 (الدعم الحكومي، الجباية) عدم تمكين مؤسسة مجلس الخدمات وقلة الموارد المتاحة  
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  أسم المشروع الرقم

  البنية التحتية والبيئية

  الشرقي الريف في داخلية طرق تعبيد  1
  الغربي الريف في داخلية طرق تعبيد  2
  العرقان وابو الغزالن ابو رابط طريق تعبيد  3
  وديررازح الفوار حدب رابط طريق تعبيد  4
  العلقة وحدب كرزة رابط طريق تعبيد  5
  الكالب واد رابط طريق وتأھيل تعبيد  6
  التحتا العسل ودير والمجد سكا رابط طريق وتعبيد شق  7
  رقيالش الريف في داخلية طرق صيانة  8
   الغربي الريف في داخلية طرق صيانة  9

  وامريش العسجا ابو بين رابط تعبيد طريق  10
  كم3 بطول للسبيل عادمة مياه انابيب انشاء  11
  الريف في كوب 2000سعة خزان انشاء  12
  البقار مراح الى الصرة من ناقل مياه خط انشاء  13
  كرمة قرية في مياه شبكة انشاء  14
  الشمسية الطاقة باستخدام العامة الطرق انارة  15
  العامة المرافق في شمسية خاليا تركيب  16
  المحول وتقوية العسجا ابو في الكھرباء شبكة تجديد  17
  الفوقا الروش وبيت الفوقا العسل ودير التحتا العسل دير في الكھرباء شبكة تجديد  18
  معدنية وبالستيكية حاويات توريد  19

  تماعيالمجال االج

  للبنات الثانوية المجد مدرسة بناء  1
  الثانوية البرج مدرسة بناء  2
   العسل دير مدرسة بناء  3
  الثانوية العسل دير مدرسة بناء  4
  كرزا مدرسة بناء  5
  طواس – سكا قرية في نموذجية روضة وتشطيب بناء  6
  كرزة قرية في نموذجية روضة وتشطيب بناء  7
  التحتا الروش بيت مدرسة في مقصف وتشطيب بناء  8
  الثانوية المجد بنات مدرسة حاسوب مختبر تجھيز  9

  صناعية بناء مدرسة  10
  معدل مھني تدريب مركز بناء  11
  المختلطة االساسية العسجا ابو لمدرسة صفية غرف اضافة  12
  امريش ذكور لمدرسة صفية غرف اضافة  13
  العلقة حدب- المختلطة سيةاالسا البيادر لمدرسة صفية غرف اضافة  14
  ومقصف صحية ووحدات المختلطة االساسية مرسم بيت لمدرسة صفية غرف اضافة  15
  البقار مراح-الحكيم لقمان لمدرسة صفية غرف اضافة  16
  وساحات اسوار وترميم البيرة لمدرسة صفية غرف اضافة  17
   وساحات اسوار وترميم الفوقا الروش بيت لمدرسة صفية غرف اضافة  18
   المختلطة االساسية العسل دير لمدرسة صفية غرف إضافة  19
  رازح دير لمدرسة صفية غرف اضافة  20
  المختلطة االساسية الحدب لمدرسة صفية غرف اضافة  21
  الثانوية الرماضين مدرسة وتأھيل صيانة  22
  الثانوية كرزا بنات مدرسة وتأھيل صيانة  23
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  امريش ورذك مدرسة وتأھيل صيانة  24
  الثانوية كرزا ذكور مدرسة وتأھيل صيانة  25
  المختلطة االساسية سكة لمدرسة صفية غرف وإضافة ترميم  26
  صحية وحدة وتشطيب وبناء المختلطة االساسية المجد مدرسة صيانة  27
  مقصف وتشطيب وبناء كرمة ذكور مدرسة صيانة  28
  مقصف تشطيبو وبناء الثانوية ذكور الصرة مدرسة صيانة  29
  الثانوية كرزا بنات مدرسة وتأھيل صيانة  30
  مقصف وتشطيب وبناء كرمة بنات مدرسة صيانة  31
  مقصف وتشطيب وبناء الغزالن ابو مدرسة صيانة  32
  المختلطة الثانوية رابود مدرسة وتأھيل صيانة  33
  الثانوية خرسا بنات مدرسة وتأھيل صيانة  34
  الفوقا العسل دير في ينسو مركز وتشطيب بناء  35
  الريف لخدمة الصرة قرية في الخاصة االحتياجات لذوي وتأھيل وتشطيب بناء  36
   العسجا ابو ثقافي لمركز خارجية اعمال استكمال  37
 تنمية مركز مع الفوار وربطھا وحدب وكرمة الرماضين قرى بين الريف في ثقافية مراكز شبكة وتشطيب بناء  38

  جدالم في القدرات
  االغراض متعددة قاعة  39
   رابود في شبابي رياضي نادي وتأثيث وتشطيب بناء  40
   القديمة رابود ترميم  41
  وترميمھا المنطقة في األثرية االماكن على للحفاظ لجنة تشكيل  42
  صحي مركز بناء  43
  كرمةووشرق االلتفافي  ةوصيدلي اشعة بمركز مجھز الغربي الريف لمنطقة متكامل صحي مركز وتشطيب بناء  44

  المجال االقتصادي

 الغربي الخط في واحد جمھور خدمة بمركزين مرتبطة الخدمات لمجلس جغرافية معلومات وحدة استحداث  1
  الشرقي الخط في واخر

 land Escape Management مرسم بيت البيرة البرج-الغربي الريف لمنطقة طبيعة ادارة مخطط اعداد  2
Plan  

  العسل دير-الغربي دورا ريف في عامة حديقة ءانشا  3
  دورا ريف في متحف وتشطيب بناء  4
  الشرقي الريف في زراعية طرق شق  5
  الغربي الريف في زراعية طرق شق  6
  الشرقي الريف في زراعية اراضي واستصالح جمع ابار بناء  7
  الغربي الريف في زراعية اراضي واستصالح جمع ابار بناء  8

  ارة والحكم الرشيداإلد

  لبلدية المجلس تحويل اجراء  1
  الداخلية واللوائح االنظمة تطوير  2
  مدني دفاع بناء مركز  3
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   المقدمة: .1

مكون أساسي ومتطلب رئيسي في العملية التنموية والتطويرية للمؤسسات  االستراتيجية للتنمية واالستثمار إن الخطة
م، وتزداد اھمية ھذه الخطة في ظل ما تشھده المناطق الفلسطينية من تحديات والمجتمعات التي تسعى الى التقد

وصعوبات بسبب واقع االحتالل والحصار والزيادة السكانية مع قلة االمكانيات والموارد المتاحة. لذلك كان من 
ھذه االمكانيات الضروري ان نستثمر ھذه الموارد على قلتھا ضمن خطة مدروسة تحقق اقصى قدر من االستفادة من 

  المتاحة، بحيث تحدد االھداف والوسائل والوقت واالدوات الالزمة وفق منھج علمي سليم. 

بالمشاركة منھج علمي يستخدم لتحديد االولويات واالھداف التنموية للمجتمعات  االستراتيجييعتبر التخطيط التنموي 
ھذه االھداف خالل فترة زمنية معينة، وبما يتماشى مع واختيار البرامج والمشاريع التطويرية القادرة على تحقيق 

تطلعات السكان، مع األخذ بعين االعتبار االمكانات المتاحة والمعوقات المحتملة وبمشاركة فاعلة من المجتمع 
  المحلي ومؤسساته في كل المراحل سواء مراحل االعداد او المتابعة او التقييم.

واقراض البلديات وبالتعاون مع وزارة  تطويرا على الدليل المعد من قبل صندوق لقد اعتمدت البلدية في اعداد خطتھ
  الحكم المحلي وكتيب االدوات الملحق به، وبمساعدة ھيئة استشارية مختصة.

  : االستراتيجية للتنمية واالستثمار أھمية الخطة 1.1
معات المحلية ومساھمتھم في تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في تحديد اولويات التطوير والتنمية للمجت .1

اتخاذ القرار بما يعزز االنتماء للبيئة العمرانية واالرتقاء بدور السكان في رسم السياسات التي تھم شؤون 
 حياتھم.

تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة من حيث اشراك المجتمع المحلي واالطراف الفاعلة فيه في متابعة وتنفيذ  .2
 ى االنجاز لتحقيق االھداف المرجوة.المخطط ومراقبة وتقويم مستو

تعزيز مبدأ التكاملية والحلول الشاملة من حيث التطرق للمشاريع التنموية من جميع ابعادھا االقتصادية  .3
 واالجتماعية والبيئية وتحقيق التكامل بين المستويات االدارية المختلفة بقضايا التخطيط التنموي للبلدة.

وية ذات االولوية والتي بإمكانھا احداث نقلة نوعية في المستوى ميع التنالتركيز على القضايا والمشار .4
المعيشي للسكان واالرتقاء بالمستوى الحضاري لبيئتھم المعيشية مع االخذ بعين االعتبار الموارد والفرص 

 المتاحة والمعوقات المحتملة.

  أھداف الخطة: 1.2
مجلس الخدمات المشترك لريف جه التنمية في تحديد الفرص واالمكانيات المتاحة والتحديات التي توا .1

من حيث المعوقات والركائز التي يجب ان تستند اليھا اي  المجلسوتشخيص الوضع الراھن في  دورا،
 خطة تنموية استراتيجية.

 .لمجلسالبيئة المعيشية لسكان ا تطوير السياسات التنموية تجاه القضايا الرئيسية التي تمثل اولوية لتطوير .2
 زمني محدد. إطارخطة تنموية تعبر عن امال وطموح المواطنين وقابلة للتنفيذ ضمن  اعداد .3
وترجمتھا الى مشاريع قابلة للتنفيذ وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المحلي  لمجلستحديد اولويات ا .4

 والجھات الفاعلة.
 عالة واالنصاف لجميتعزيز وتطبيق مفاھيم الحكم الرشيد حسب اسس نزيھة وشفافة تضمن المساءلة والعد .5

 المناطق والفئات المستھدفة دونما تمييز. 
 اختيار المشاريع التطويرية بما يضمن عدالة التوزيع حسب اولويات ومعايير واضحة يتفق عليھا الجميع. .6
 زمني معلوم وقابلة للتحقيق. إطاروضع خطة تنفيذ واضحة ودقيقة وضمن  .7
 فيذ ومعايير واضحة للقياس نسبة االنجاز وتقييم المشاريع.االتفاق على منھجية واضحة للمتابعة والتن .8
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   مبادئ عملية التخطيط التنموي االستراتيجي: 1.3

  ترتكز منھجية التخطيط التنموي االستراتيجي المتبعة على المبادئ التالية: 

 من حيث االعتماد على مشاركة المواطنين والمجتمع المحلي والقطاع الخاص وكافة ذوي المشاركة: .1
 الشأن في تحديد القضايا واألولويات التنموية وعمليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي.

من حيث مشاركة المواطنين والمجتمع المحلي والقطاع وكافة ذوي الشأن في  الشفافية والمساءلة: .2
الھداف تخطيط وتنفيذ النشاطات التنموية، واخذ مكانه بارزة في متابعة وتقويم االنجازات وتحقيق ا

 المرجوة.
من حيث التطرق للقضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية ومن حيث التكاملية مع خطط  التكاملية: .3

 المستويات االدارية المختلفة والتخطيط الفيزيائي.
من حيث التركيز على القضايا ذات االولوية مع االخذ بعين االعتبار الموارد والفرص  :االستراتيجيالبعد  .4

 حة والمعوقات المحتملة. المتا

  مراحل إعداد الخطة:  1.4

اعتمدت منھجية الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار لمجلس الخدمات المشترك لريف دورا على عدة مراحل 
) من قبل صندوق تطوير وإقراض 2013استنادا إلى دليل التخطيط التنموي للمدن والبلدات الفلسطينية المحدث (

اون مع وزارة الحكم المحلي، حيث تتكون ھذه المنھجية من خمس مراحل أساسية موضحة في البلديات وبالتع
  المخطط التالي:

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

لقد تم تنفيذ المراحل الثالث األولى من الدليل من خالل مشاركة مجتمعية واسعة عبر عقد اللقاءات واالجتماعات 
والقطاع الخاص في عمليات رسم السياسات التنموية  وورش العمل وذلك بھدف مشاركة ممثلي المجتمع المحلي

واتخاذ القرار والذي يؤدي بدوره إلى تقوية عالقة الشراكة بين المجتمع المحلي وبين البلدية بما يحقق المصلحة 
  العامة.
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  تنظيم الفعاليات والمخرجات (فريق التخطيط األساسي): 1.5

ف إعداد الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار بتنظيم مختلف قام فريق التخطيط األساسي ومنذ بداية التخطيط بھد
األنشطة والفعاليات. ومن الجدير بالذكر أن تشكيل فريق التخطيط األساسي كان وفقا لدليل اإلجراءات. وقد تم 

د فريق التخطيط األساسي ولجان العمل المتخصصة لإلجتماعات وورش العمل األساسية واللقاءات التنسيق لعق
والتواصل مع الجھات المجتمعية خطوة بخطوة حسب ما دل عليه الدليل، وكان ھدف الفريق الترتيب والتنظيم 

  والمؤسسات واألفراد لضمان مشاركة فاعلة من المجتمع.

  ھيكلية عملية التخطيط التنموي االستراتيجي: 1.6

لرئيسية للخطة، وبالشكل الذي يؤكد على تم اعداد ھيكلية عملية التخطيط بالشكل الذي يضمن تنفيذھا وفق المبادئ ا
  استقاللية العمل في اللجان المجتمعية والمشاركة المجتمعية فيھا.

  
  عامة عن التجمع السكاني لمحة 2

	الموقع الجغرافي والمساحة والتاريخ 2.1

د  ى بع ل وعل ي لمحافظة الخلي وب الغرب ي الجن ع ريف دورا ف ل 9.9يق ة الخلي وائي من مدين ومتر ھ م ا -كيل اد ت عتم
داخل الريف –القياس ھوائي من نقطة مبنى مديرية الحكم المحلي في الخليل إلى مثلث خرسا  ويمكن حصر  -أحد م

ول ( ي الط ين خط ف ب ع الري رقاً و165000موق رض (139000ش ي الع اً) وخط اًو 84000غرب  101500جنوب
  متر.  800و 400شماالً). ويتراوح ارتفاع المنطقة عن سطح البحر بين 

د الريف من الشمال مخيم الفوار ومدينة دورا وبيت عوا ومن الغرب جدار الفصل العنصري الذي يقتطع اجزاء ويح
ا.وتبلغ  ة والسموع والجدار ومن الشرق السموع ويط ة الظاھري وب فتحده مدين ا من الجن كبيرة من ريف دورا، أم

م تصنيفھا 28وAف دونم تصنيفھا أل 33دونم تتراوح تصنيفاتھا السياسية؛ فمنھا  90000مساحة الريف   Bألف دون
  .Cألف دونم تصنيفھا 29و

  تاريخ ريف دورا   2.2
  "دراسة الماضي مھم لمن يريد التخطيط للمستقبل" كونقوشيوس

دورا ھي مدينة قديمة لھا جذور عميقة في التاريخ، سـكن فيھـا الكنعـانيون العـرب الساميون قبل ما يزيد على خمسة 
تھرت قبائل دورا بشدة مقاومتھا للعبرانيين والعمالقة الذين سكنوھا امتازوا بطول قامتھم حتى آالف عام. وقد اش

قبل الميالد دمر نبوخذ نصر الكلداني دورا وبيت مرسم  586في عام  ."عرفوا بجبابرة الشام "إن فيھا قوم جبـارين
قبل الميالد  200ل الميالد وحتى عام قب 1500ومن عام  (والتي ھي مـن خـرب دورا اليوم) بعد تدميره القدس.

ت دورا لقد كان .كانـت دورا في يد األدوميين والذين رفضوا السماح لقوم موسى بالمرور عبر أراضيھم إلى فلسـطين
قبل الميالد وفي العھد اليوناني كانت دورا أحد األقسام  332احتل الفرس دورا عام  ة،من المدن األدومية المھم

  ؟سة الھامةاإلدارية  الخم

عندما تجددت االشتباكات بين  .وفي العھد الروماني كانت دورا تعرف باسم أدورا حيث كانت مركزاً إقليمياً ھاماً  
المكابي على خصمه "تريفون" ملك السلوقيين بعد أن  ونمـيالدي تغلـب "سـيم 167ين عام المكابيين والسلوقي
  .حاصره في دورا 

ميالدي قسم "جـانيوس" الـبالد إلـى خمس مقاطعات وجعل دورا  636بل الميالد وحتى ق 63في العھد الروماني من 
تدل وثائق ومراسالت الدولة العثمانية  .المكابيين عاصمة منطقة "أدوميا" وأعاد بناء دورا والتي ھدمت فـي حـرب

بتحريض وتمويل من فرنسا  العديدة أن دورا ثارت في وجه إبراھيم باشا الذي تمرد على السلطان الشرعي المسلم
  .ميالدي 1831عام 
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زارت بعثة استكشاف فلسطين حيث وصفت دورا بأنھا قريـة كبيرة زاھرة وأن طريقاً  1874-  1877بين عامي 
حجري ضخم يقال بأن فيه قبر سيدنا نوح  قديمة تربطھا بفلسطين الغربية وذكرت البعثة أن ھناك مقاماً فيه تابوت

يقررون  مؤرخ "شولش" أن شيوخ دورا ظلوا حتى منتصف ستينات القرن التاسـع عشـر عليه السالم ذكر ال
 1923األحداث المحلية في مناطقھم بسبب مقاومة دورا لسلطات االحتالل البريطاني قام الجيش البريطاني في عـام 

وتـم فرض الحصار عليھم بإجالء جميع سكان خرب دورا إلى دورا نفسھا والتي لم تكن تتسع لھم ولقطعان مواشيھم 
حوصرت دورا أكثر من مرة. وبعد  1936-1939خالل ثورة  .لمدة ستة أشھر باإلضافة إلى غرامة مالية باھظة

اتجـاھــات ( المرجع .خضـعت للحصار المتكرر بسبب مقاومتھا لالحتالل وسقط فيھا الكثير من الشھداء 1967عـام 
  )2004,محمد فؤاد" مصطفى دودين" , ضوء العالقة اإلقليمية بالتجمعات المحيطةالتــطور العــمراني لمـدينـة دورا في 

  

	الموقع الجغرافي 2.3
مجلساً محلياً، وتوضح  15تجمعاً سكانياً ضمن  41تقع منطقة ريف دورا ضمن محافظة الخليل وھي تضم 

عينات من ) 2.3.1 (الشكلموقع منطقة ريف دورا ضمن المحيط شبه اإلقليمي، كما يعرض  )2.3.1(الخارطة 
 المشاھد العمرانية والطبيعية والطوبوغرافية في منطقة ريف دورا.

 موقع منطقة ريف دورا ضمن اإلطار شبه اإلقليمي 2.3.1 الخارطة

 

  : عينات من المشاھد العمرانية والطبيعية والطوبوغرافية في منطقة ريف دورا2.3.1الشكل 
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	الخصائص الديموغرافية 2.4
ام 29000  -م  2007لسكان الريف حسب آخر إحصائية أجريت عام بلغ عدد ا  -م 2015نسمة ويقدر عدد السكان لع

  ).2.4.1الجدول نسمة، ويظھر الجدول أدناه توزيع السكان على القرى المكونة للريف، ( 400000ب

 النمو السكاني  2.4.1

ام  ي الع ذي جرى ف اطق 1997بناء على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن وال ي من دير عدد السكان ف م تق د ت ، فق
د  يوضح أيضا، والذي )2.4.1الجدول (نسمة، كما يوضح الجدول  29190بحوالي  2007ريف دورا في العام  تزاي

  نسمة. 40866) الى حوالي 2015- 1997 الفترة (أعداد السكان في منطقة ريف دورا خالل 
  

حسب تقديرات *الجھاز المركزي لالحصاء  2015 – 1997النمو السكاني خالل الفترة  2.4.1جدول 
 2007الفلسطيني،

 ھيئات محلية  اسم القرية  الرقم
عدد السكان 

2007  
عدد السكان 

2015  
موقعھا من 
  الريف

 1197 855  مجلس قروي سكا وطواس  1

 
ي
ف دورا الغرب

 ري

 2695 1925  مجلس قروي ابو حامد، المجد  2
  777 555  ويمجلس قر  اسكك، دير العسل التحتا  3
 2237 1598  مجلس قروي دير العسل الفوقا  4
  522 373  مجلس قروي بيت الروش التحتا  5

6  
 3609 2578  مجلس قروي البرج

 9791371 مجلس قروي  بيت الروش الفوقا
 445 318   بيت مرسم

7  

 4593 3281  مجلس قروي الرماضين
 800 572    عرب الفريجات

      تتريط، ام سدرة

      دير سعيدة

 4816 3440  مجلس قروي خرسا  8

 
ي
ف دورا الشرق

 ري
 

 

9  

 2695  1925  مجلس قروي الصرة

 380  272    خلة العقد
 301 215    مراح البقار

      خلة وحشة

 897 641    حدب العلقة

 65 47    وادي الكالب

10  
  العلقة الفوقا، عبده، امريش

حتاالعلقة الت
 2331 1665  مجلس قروي

11  
 3166 2262  مجلس قروي ابو العزالن، ابو العسجا

      رابود
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 1079 771    ابو العرقان، كرزا

12  

 1001 715  مجلس قروي واد الشاجنة
 883 631    طرامة
 375 268    دير رازح
      حفاير بسم

 2685 1918  مجلس قروي حدب الفوار  13
 1940 1386  س قرويمجل كرمة  14

 40866 29190  المجموع

 –ربعي  –الفقير  –العقيلي  –الفسفوس  - ابو سندس -نموره –وتضم منطقة ريف دورا العائالت التالية: اوالد صالح 
 –العواوده  -الحريبات–الشراونه -المسالمه - الحروب -الشرحه  –السويطي  -قزاز  –الدرابيع  –دودين  –المصري 

المشارقة  - التالحمه –ابو ھواش  –قطينه  –ابو شرار  –عمران  –اوالد محمد  –ابو عرقوب  –وامره الش –عمرو 
حيث ان اقدم سكان البلد ھم عائلة ابو شرار  ،العمايرة - القيمري   -اطبيش  -الشحاتيت   –الفقيات  –الحناتشه  –

  والقاحوش .

  اإلطار التنموي االستراتيجي: 3

ستراتيجي الذي يحدد مجاالت العمل التنموي لالنتقال من الوضع الحالي للبلدة وصوال يھدف اإلطار التنموي اال
. ويحدد اإلطار التنموي أسس العمل للمجلسللوضع المأمول والذي تمثله الرؤية التنموية المجتمعية المشتركة 

 ي تم تجسيدھا في ھذه الخطلتحقيق األھداف االستراتيجية ذات األولوية والت لمجلسالمشترك والموحد من أبناء ا
في  –في حال تحقيقھا  –التي تغطي فترات زمنية مدتھا أربع سنوات والتي تساھم  واالستثمار ةاالستراتيجية للتنمي

 .لرؤية التنموية المستقبلية للمجلسخطوات نحو واقع أفضل حتى الوصول إلى تحقيق ا نقل المجلس

  الرؤيا والتوجھات التنموية: 3.1
  .نشاط يساعدك لتصبح الشخص الذي تتمناهالتخطيط.....

، والذي قدم المقومات والمحددات المحلية مع القا من تشخيص واقع مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطويرانط
مجلس ، تم االتفاق على رؤية بعين االعتبار تطلعات أھل المنطقة وطموحھم في مستقبل أفضل لمنطقتھم األخذ

(لجنة  من قبل ممثلي لجان العمل المتخصصةبمشاركة واسعة يط والتطوير لريف دورا الخدمات المشترك للتخط
البنية التحتية والبيئة، لجنة المجال االقتصادي، لجنة المجال االجتماعي، ولجنة اإلدارة والحكم الرشيد)، ولجنة 

تنموي االستراتيجي، وفريق ممثلي أصحاب العالقة، كذلك لجان التخطيط التنموي االستراتيجي (لجنة التخطيط ال
ام الوصول إليھا في األعو الرؤية الصورة المستقبلية التي يطمح المجلس التخطيط األساسي)، حيث تجسد ھذه

  على النحو اآلتي: الرؤيةوقد كانت القادمة. 

  ...  ريف دورا- مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير

دمات شاملة وفعالة لمواطن منتمي من "ريف متطور، وآمن، ومنظم، وجذاب، يتمتع بخ

  خالل إدارة رشيدة وكفؤة"

  القضايا واألھداف التنموية: 3.2

على رسم اإلطار العام للعمل التنموي  لويات المجتمعية في مجلس الخدمات المشترك لريف دوراعملت لجان األو
في كل محور من المحاور التنموية، خالل فترة تنفيذ الخطة. وقد تم ذلك من خالل تحديد وتحليل القضايا التنموية 

تم تحديد األھداف االستراتيجية العامة المتعلقة بالقضايا  تنموية والرؤية المستقبلية للمجلسوانطالقا من القضايا ال
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لألعوام القادمة، كما تم تحديد ووضع  العمل التنموي لتحقيق رؤية المجلسالتنموية ذات األولية التي تشكل إطار 
  :، وھي كاألتيالكمية والوصفية) لقياس مدى تحقق ھذه األھدافالمؤشرات (

 القضايا التنموية ذات األولوية: 3.2.1

تعتبر القضايا التنموية ذات األولوية خطوط التوجيه لعملية التخطيط وعليھا تبنى األھداف التنموية للبلدة. وبسبب 
لية والمستقبلية فال بد من تحديد أولويات العمل محدودية مصادر وإمكانيات البلدة مقابل االحتياجات التنموية الحا

التنموي المتمثلة بالقضايا التنموية ذات األولوية وبناء عليه تم تحديد القضايا األكثر أھمية وتأثيرا في عملية التخطيط 
  وقد كانت على النحو التالي: مجلس الخدمات المشترك لريف دوراالتنموي االستراتيجي في 

  ريف دورا –ايا التنموية ذات األولوية لمجلس الخدمات المشترك القض 3.2.1جدول 

  القضايا  المجال التنموي

  البنية التحتية والبيئية
ضعف مستوى البنية التحتية والخدمات وتشمل شبكة الطرق وشبكة الكھرباء وشبكة المياه 

 المياه العادمة ومشكلة سيلوتصريف مياه األمطار والصرف الصحي 

  في التجمع تدني مستوى خدمة النفايات الصلبة وعدم توفرھا في بعض القرى  حتية والبيئيةالبنية الت

  المجال االجتماعي
 والكوادر والمرافق التعليمية المؤسسات يتضمن بما التعليم لقطاع التحتية البنية ضعف

  التعليمية والوسائل

  الصحي ضعف مستوى الخدمات والمرافق الصحية والوعي المجال االجتماعي

 بالفئات تعنى التي والمراكز والرياضية الثقافية للمرافق التحتية البنية ضعف المجال االجتماعي
  المهمشة

  المجال االقتصادي
 الصناعة بقطاعات االهتمام وضعف االقتصادي للنشاط مناسبة تحتية بنية وجود عدم

 والسياحة والتجارة

  راعة والثروة الحيوانيةضعف االھتمام بقطاع الز  المجال االقتصادي

 االستعماالت متعدد والبناء العشوائي البناء وانتشار التخطيط ضعف  اإلدارة والحكم الرشيد

  عدم تمكين مؤسسة مجلس الخدمات وقلة الموارد المتاحة (الدعم الحكومي، الجباية)  اإلدارة والحكم الرشيد
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  األھداف التنموية: 3.2.2

التي تم تحديدھا بعد تشخيص  ذات األولوية لمجلس الخدمات المشترك لريف دورا ايا التنمويةانطالقاً من القض
ل مباشر تم تحديد األھداف التنموية التي تعمل وتساھم على حل ھذه القضايا وترتبط بشك ، حيثالمجاالت التنموية

  وھي كاالتي:، بتحقيق عناصر الرؤية للمجلس

  بيئةالبنية التحتية وال 3.2.2.1

  ايا ذات األولوية واألھدافالقض: 3.2.2.1جدول 

  المجال االجتماعي 3.2.2.2

 واألھداف: القضايا ذات األولوية 3.2.2.2جدول 

 األھداف المقترحة القضية

ضعف مستوى البنية التحتية 
والخدمات وتشمل شبكة الطرق 

وشبكة الكھرباء وشبكة المياه 
وتصريف مياه األمطار والصرف 

المياه  ومشكلة سيلالصحي 
  العادمة

  

  زيادة كفاءة شبكة الطرق والمواصالت العامة

  أنظمة التوليد وشبكات واتفاقيات توزيع الكھرباءتوسيع نطاق وتحسين حالة 

  المتجددة وتطوير الطاقةاستغالل 

 زيادة كفاءة نظام التوزيع ومستوى التغطية لشبكة المياه وزيادة حصة الفرد من المياه

 -توفير وتحسين آليات للتخلص السليم من المياه العادمة والصرف الصحي (سيل المياه العادمة
  جا الشرقي)ابو العس

  تحسين اإلستفادة من مياه األمطار

تدني مستوى خدمة النفايات 
الصلبة وعدم توفرھا في بعض 

  في التجمع القرى

تحسين إدارة قطاع النفايات الصلبة وتوسيع نطاق تغطية خدمة النفايات لتشمل جميع تجمعات 
 المجلس

 األھداف المقترحة القضية

ضعف البنية التحتية لقطاع التعليم بما 
يتضمن المؤسسات التعليمية والمرافق 

  والكوادر والوسائل التعليمية

 

 (المدارس، الكليات، الرياض...) الموجودة في التجمع سد النقص في عدد المنشآت التعليمية

ثل: المختبرات، والوحدات الصحية، والغرف المدارس ممرافق وتحسين وضعية  سد النقص
  الدراسية 

  سد النقص في األجھزة التعليمية ورفع مستوى الوسائل التعليمية

 رفع مستوى الكوادر التعليمية

 توفير فرص للتعليم والتدريب المھني والصناعي  

ضعف مستوى الخدمات والمرافق 
 الصحية والوعي الصحي

، شعةاألمراكز ، وطبيةالمختبرات ، والالمراكز الصحيةلطبية مثل: اسد النقص في المرافق 
 ومراكز الطوارئ، والصيدليات.

   

ضعف البنية التحتية للمرافق الثقافية 

  سد النقص في عدد المراكز الثقافية والشبابية وزيادة فعاليتھا 

  تأھيلھا. وإعادة الموجودة المرافق ادي الرياضية والمالعب وتحسينسد النقص في عدد النو
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  المجال االقتصادي 3.2.2.3

 واألھدافذات األولوية : القضايا 3.2.2.3جدول 

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد: 3.2.2.4

 : القضايا ذات األولوية واألھداف3.2.2.4جدول 

والرياضية والمراكز التي تعنى بالفئات 
  المھمشة

  

   الشبابية المراكز في االدارية الھيئات قدرات بناء

  زيادة عدد الكوادر التدريبية في قطاع الرياضة ورفع مستوى كفاءتھم 

ذوي اإلعاقة زيادة عدد ورفع مستوى البنية التحتية الخاصة برعاية الفئات المھمشة كالمسنين و

قضاياھا وخلق فرص عمل خاصة  بشأن العام زيادة تمكين المرأة من خالل زيادة الوعي
 بالنساء

 األھداف المقترحة القضية

عدم وجود بنية تحتية مناسبة للنشاط 
االقتصادي وضعف االھتمام بقطاعات 

  ناعة والتجارة والسياحةالص

   رةالخدمات والتجاتطوير البنية التحتية االقتصادية الخاصة ب

  تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص لتطوير القطاع االقتصادي ومنشآته

  والصناعات الزراعيةلحرف تطوير البنية التحتية الخاصة با

  ياحة التراثيةتطوير وزيادة االھتمام بقطاع السياحة وخاصة الس

ضعف االھتمام بقطاع الزراعة والثروة 
  الحيوانية

   زيادة مساحة األراضي الزراعية وتأھيلھا

  تحسين وتطوير المنتجات الزراعية وتسويقھا 

  تطوير قطاع الثروة الحيوانية

 داف المقترحةاألھ القضية

ضعف التخطيط وانتشار البناء 
  والبناء متعدد االستعماالتالعشوائي 

  للتجمعتحديث المخططات الھيكلية والتصوير الجوي 

  السكنيةلتشمل كل التجمعات  وتنظيم تسويةتطوير مخططات 

عدم تمكين مؤسسة مجلس الخدمات 
وقلة الموارد المتاحة (الدعم 

 الحكومي، الجباية)

 للمجلس كمؤسسةداخلي النظام الھيكلية والر تطوي

والكوادر المؤھلة الخاصة بالدفاع المدني وإدارة الكوارث وخطط إدارة  التحتية البنيةتوفير 
  الكوارث

  مؤسسة فعالة وكفوءةكتقوية مجلس الخدمات المشترك 

  تعزيز الدعم الحكومي ونظام الجباية

  المجاورةوالھيئات  اتالبلدي تعزيز التعاون والتنسيق مع
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  :عالقة المشاريع المقترحة مع البرامج التنموية الوطنية 4
  ال يتعامل التخطيط طويل األمد مع القرارات المستقبلية، بل مع مستقبل القرارات الحالية" بيتر دراكر"

يقا بالبرامج التنموية ارتباطا وث المشاريع المقترحة لمجلس الخدمات المشترك لريف دوراترتبط التوجھات التنموية و
بالھدف الوطني والساعي إلى تحسين مستوى الخدمات  والبئية التحتية المختلفة، حيث ترتبط مشاريع البنيةوالوطنية 

التحتية المناسبة لعمليات التنمية والتطوير. أما  مؤسسات الحكم المحلي وتوفير البنيةالمقدمة للمواطنين من قبل 
لرشيد فھي ترتبط بتعزيز عدة قيم تسعى الخطط الوطنية إليھا مثل رفع كفاءة الخدمات مشاريع اإلدارة والحكم ا

المقدمة والشفافية واإلدارة المثلى. أما فيما يتعلق بمشاريع المجال االجتماعي فھي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعدد غير 
ياجات الخاصة حيث ترتبط المشاريع قليل من األھداف الوطنية في مجاالت الصحة والتعليم والمرأة وذوي االحت

المقترحة بالعديد من األھداف الوطنية في المجال االجتماعي مثل تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفير خدمات 
الطوارئ على مدار الساعة ورفع المستوى التعليمي وتوفير أماكن ترفيھية للشباب لقضاء أوقات الفراغ، أما مشاريع 

 مما يجعلھا تصب في نفق أھداف والتجاري والسياحي ي تھدف إلى دعم القطاع الزراعيالقطاع االقتصادي فھ
  .الخطط الوطنية المتعلقة باالقتصاد

  في كل مجال من المجاالت التنموية األربعة: اقتراحھاوأھم المشاريع التي تم 
  مجال البنية التحتية والبيئية: .1

 الشرقي الريف في داخلية طرق تعبيد 
 الغربي الريف في داخلية طرق تعبيد 
 العرقان وابو الغزالن ابو رابط طريق تعبيد 
 وديررازح الفوار حدب رابط طريق تعبيد 
 العلقة وحدب كرزة رابط طريق تعبيد 
 الكالب واد رابط طريق وتأھيل تعبيد 
 التحتا العسل ودير والمجد سكا رابط طريق وتعبيد شق 
 الشرقي الريف في داخلية طرق صيانة 
 الغربي الريف في داخلية طرق صيانة  
 وامريش العسجا ابو بين رابط طريق تعبيد 
 كم3 بطول للسبيل عادمة مياه انابيب انشاء 
 الريف في كوب 2000سعة خزان انشاء 
 البقار مراح الى الصرة من ناقل مياه خط انشاء 
 كرمة قرية في مياه شبكة انشاء 
 الشمسية الطاقة باستخدام العامة الطرق انارة 
 العامة المرافق في شمسية خاليا ركيبت 
 المحول وتقوية العسجا ابو في الكھرباء شبكة تجديد 
 الفوقا الروش وبيت الفوقا العسل ودير التحتا العسل دير في الكھرباء شبكة تجديد 
 وبالستيكية معدنية حاويات توريد  

 المجال االجتماعي .2
 للبنات الثانوية المجد مدرسة بناء 
 الثانوية البرج مدرسة بناء 
 العسل دير مدرسة بناء  
 الثانوية العسل دير مدرسة بناء 
 كرزا مدرسة بناء 
 طواس - سكا قرية في نموذجية روضة وتشطيب بناء 
 كرزة قرية في نموذجية روضة وتشطيب بناء 
 التحتا الروش بيت مدرسة في مقصف وتشطيب بناء 
 الثانوية المجد بنات مدرسة حاسوب مختبر تجھيز 
 صناعية ةمدرس بناء 
 معدل مھني تدريب مركز بناء 
 المختلطة االساسية العسجا ابو لمدرسة صفية غرف اضافة 
 امريش ذكور لمدرسة صفية غرف اضافة 
 العلقة حدب- المختلطة االساسية البيادر لمدرسة صفية غرف اضافة 
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 ومقصف صحية ووحدات المختلطة االساسية مرسم بيت لمدرسة صفية غرف اضافة 
 البقار مراح-الحكيم لقمان لمدرسة صفية غرف اضافة 
 وساحات اسوار وترميم البيرة لمدرسة صفية غرف اضافة 
 وساحات اسوار وترميم الفوقا الروش بيت لمدرسة صفية غرف اضافة  
 المختلطة االساسية العسل دير لمدرسة صفية غرف إضافة  
 رازح دير لمدرسة صفية غرف اضافة 
 المختلطة االساسية الحدب لمدرسة صفية غرف اضافة 
 الثانوية الرماضين مدرسة وتأھيل صيانة 
 الثانوية كرزا بنات مدرسة وتأھيل صيانة 
 امريش ذكور مدرسة وتأھيل صيانة 
 الثانوية كرزا ذكور مدرسة وتأھيل صيانة 
 المختلطة االساسية سكة لمدرسة صفية غرف وإضافة ترميم 
 صحية وحدة شطيبوت وبناء المختلطة االساسية المجد مدرسة صيانة 
 مقصف وتشطيب وبناء كرمة ذكور مدرسة صيانة 
 مقصف وتشطيب وبناء الثانوية الصرة ذكور مدرسة صيانة 
 الثانوية كرزا بنات مدرسة وتأھيل صيانة 
 مقصف وتشطيب وبناء كرمة بنات مدرسة صيانة 
 مقصف وتشطيب وبناء الغزالن ابو مدرسة صيانة 
 المختلطة يةالثانو رابود مدرسة وتأھيل صيانة 
 الثانوية خرسا بنات مدرسة وتأھيل صيانة 
 الفوقا العسل دير في نسوي مركز وتشطيب بناء 
 الريف لخدمة الصرة قرية في الخاصة االحتياجات لذوي وتأھيل وتشطيب بناء 
 العسجا ابو ثقافي لمركز خارجية اعمال استكمال  
 تنمية مركز مع وربطھا الفوار وحدب وكرمة اضينالرم قرى بين الريف في ثقافية مراكز شبكة وتشطيب بناء 

 المجد في القدرات
 االغراض متعددة قاعة 
 رابود في شبابي رياضي نادي وتأثيث وتشطيب بناء  
 القديمة رابود ترميم  
 وترميمھا المنطقة في األثرية االماكن على للحفاظ لجنة تشكيل 
 صحي مركز بناء 
 وصيدلية اشعة بمركز مجھز وكرمة الغربي لريفا لمنطقة متكامل صحي مركز وتشطيب بناء 

  
 المجال االقتصادي .3

 الغربي الخط في واحد جمھور خدمة بمركزين مرتبطة الخدمات لمجلس جغرافية معلومات وحدة استحداث 
 الشرقي الخط في واخر

 مرسم بيت البيرة البرج-الغربي الريف لمنطقة طبيعة ادارة مخطط اعداد land Escape Management 
Plan 

 العسل دير- الغربي دورا ريف في عامة حديقة انشاء 
 دورا ريف في متحف وتشطيب بناء 
 الشرقي الريف في زراعية طرق شق 
 الغربي الريف في زراعية طرق شق 
 الشرقي الريف في زراعية اراضي واستصالح جمع ابار بناء 
 الغربي الريف في زراعية اراضي واستصالح جمع ابار بناء 

  
 ارة والحكم الرشيدمجال اإلد .4

 لبلدية المجلس تحويل اجراء 
 الداخلية واللوائح االنظمة تطوير 
 مدني دفاع مركز بناء  
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 27  ريف دورا –االستثمار الخطة االستراتيجية للتنمية و

  
  مركز الھندسة والتخطيط

 

  :ربط المشاريع المقترحة مع المخطط المكاني 5

  ) يمثل عينة من المشروعات التي تم إسقاطھا على المخطط الھيكلي.5.1المخطط المدرج (خارطة رقم 

  

  يع المسقطة على المخطط الھيلي: عينة من المشار5.1خارطة رقم 
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  خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم 6

  : التنفيذ خطة 6.1

تصنيف تحقيقھا، لذا تم الخدمات ھداف للوصول إلى الرؤيا التي يطمح مجلسبعد تحديد القضايا التنموية واألھداف المرتبطة بتلك القضايا كان من الضروري قياس مدى القدرة على تحقيق تلك األ
  تصنيف وتوزيع المشاريع ھلى سنوات الخطة، وفيما يلي المشاريع حسب توفر تمويلھا وتوزيعھا على سنوات الخطة

 : مصفوفة خطة التنفيذ6.1جدول رقم 

ي
مو
لتن
ل ا
جا
لم
ا

 

   

  اسم المشروع  األھداف

وع
شر
لم
ز ا
رم

  

التكلفة 
  التقديرية $

 *)1000(  

  2019 - 2016خطة 
 تصنيف المشروع حسب توفر

  التمويل

  الجھة المرشحة للتمويل  الجھة المرشحة للتنفيذ

  الھيئة المحلية  )1000الصرف السنوي (*   القضية
غير الھيئة 
  المحلية

الھيئة 
  المحلية

  غير الھيئة المحلية

   

ى
األول

 

الثانية
الثالثة  
الرابعة  
  

  محتمل  مضمون

غير 
متوفر 

تمويلھا في 
المنظور 
  الحالي

حدد القسم 
  معنيال

  حدد الجھة
حدد بند 
  الموازنة

  حدد الجھة

ئة
لبي
وا

ة 
حتي
الت

ة 
بني
ال

  

ضعف 
مستوى 
البنية 

التحتية 
والخدمات 
وتشمل  

شبكة 
الطرق 
وشبكة 

الكھرباء  
وشبكة 
المياه  

وتصريف 

زيادة كفاءة 
شبكة الطرق 
والمواصالت 

  العامة

صيانة طرق داخلية 
  في الريف الشرقي

 In09  391  
 

391     
  قسم الھندسة  *

وزارة الحكم 
المحلي 
  استشاريين

  

  صندوق البلديات
  +المالية

USAID ,UNDP  
بنك التنمية 
  االسالمي

صيانة طرق داخلية 
  في الريف الغربي

 In10  391  391 
    

  قسم الھندسة  *
وزارة الحكم 
  المحلي

  استشاريين 
  

  صندوق البلديات +
USAID ,UNDP  

 بنك التنمية
  االسالمي

تعبيد طريق رابط 
ابو الغزالن ابو 

  العرقان
 In04  468.5  

468.5 
  
 

    
  قسم الھندسة  *

وزارة الحكم 
المحلي 
  استشاريين

  

  صندوق البلديات +
USAID ,UNDP  

بنك التنمية 
  االسالمي
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مياه 
األمطار 

والصرف 
  الصحي 

تعبيد طريق رابط 
-حدب الفوار 
  ديررازح

 In05  468.5  

 
468.5  
  
 

   
  قسم الھندسة  *

كم وزارة الح
المحلي 
  واستشاريين

  

  صندوق البلديات +
USAID ,UNDP  

بنك التنمية 
  االسالمي

تعبيد طريق رابط 
بين كرزة حدب 

  العلقة
 In06  280  

 
  

280 
   

*

  قسم الھندسة
وزارة الحكم 

المحلي 
  أواستشاريين

  

  صندوق البلديات +
USAID ,UNDP  

بنك التنمية 
  االسالمي

تعبيد طريق رابط 
-( كرزة واد الكالب

  بيت الروش التحتا)
 In07  426  

 
  

426 
   

*

  قسم الھندسة
وزارة الحكم 

المحلي 
  استشاريين

  

 صندوق البلديات +
USAID ,UNDP  

بنك التنمية 
  االسالمي

شق وتعبيد طريق 
سكا المجد دير 
  العسل التحتا

 In08  711  

 
  

711  
  

   

*

  قسم الھندسة
وزارة الحكم 

المحلي 
  استشاريين

  

  لديات +صندوق الب
,UNDP  

بنك التنمية 
  االسالمي

تعبيد طرق داخلية 
  في الريف الشرقي

 In03  1455  1455  
    

*
  قسم الھندسة

    
  المالية

تعبيد طرق داخلية 
  في الريف الغربي

 In02  1303  1303  
    

*
  قسم الھندسة

    
  المالية

تعبيد طريق رابط 
  امريش-ابو العسجا 

 In11  468.5  468.5 
    

*

  الھندسة قسم
وزارة الحكم 

المحلي 
  استشاريين

  

  صندوق البلديات
UNDP  

بنك التنمية 
  االسالمي

توسيع نطاق 
وتحسين حالة 

ووضعية أنظمة 
التوليد وشبكات 
واتفاقيات توزيع 

  الكھرباء

بناء شبكة ضغط 
متوسط في دير 

العسل التحتا ودير 
العسل الفوقا وبيت 

الروش التحتا 
ومحطات توزيع 

  جديدة

 In18  376  376  
    

*

  

  
وزارة الحكم 

سلطة المحلي 
 الطاقة

  شركة سلكو
  

  
شركة كھرباء 

  الجنوب

تاھيل شبكة الكھرباء 
في ابو العسجا ابو 
الغزالن... وتقوية 

  المحول

 In17  551  551  
    

*

  

وزارة الحكم 
  المحلي 

  سلطة الطاقة
  شركة سلكو

  
شركة كھرباء 

  الجنوب

انارة الطرق العامة 
دام الطاقة باستخ

  الشمسية
 In16  450  450 

    

*

  

  
وزارة الحكم 
  المحلي

  سلطة الطاقة
  

شركة كھرباء 
  الجنوب

العمل على زيادة 
حصة الريف من 
المياه المرسلة 

انشاء شبكة مياه في 
  كرمة وخزان مياه

 In15  1311  1311  
    

القسم *
الھندسي 

في 

  سلطة المياه
الحكم وزارة 

  المحلي
  

USAIDو 
UNDP  

بنك التنمية 
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مجلس   من سلطة المياه
  الخدمات

  

  االسالمي

زيادة كفاءة  
نظام التوزيع 

ومستوى التغطية 
لشبكة المياه 

وأھمھا زيادة 
حصة الفرد من 

  المياه

انشاء خزان سعة 
كوب في  2000

  حدب العلقة
 In13  1010  

 
1010 
  

    
  قسم المياه  *

    

  مجلس الكنائس
-الدنماركي 

جمعية الشبان 
 المسيحيين
  صندوق البلديات

تقليل نسبة الفاقد 
وتحسين أداء 

  شبكة المياه 

انشاء خط مياه ناقل 
من الصرة الى مراح 

  البقار
 In14  161  161  

    
*  

  قسم المياه
القسم 

الھندسي في 
مجلس 
  الخدمات

وزارة الحكم 
المحلي 

  وسلطة المياه
  

  مؤسسة رصد
جمعية الشبان 
  المسيحية

مجلس الكنائس 
وق الدنماركي،صند

 USAID البلديات،
,UNDP بنك التنمية

  االسالمي
  

تحسين وضعية 
تصريف مياه 
  األمطار

تغطية مجرى سيل 
المياه العادمة في 
المنطقة المبنية في 

تجمع قرى ابو 
كم 2.7العسجا بطول 

 0.5( مراحل)   كل 
  كلم مرحلة

 In12   3,037  
 

3,037      
*  

قسم 
 الھندسة+
 مجلس

الخدمات 
  +قسم المياه

 كم المحليالح
  
  
  

  
  
  

  
صندوق البلديات 

/USAID  
/وزارة االشغال 

العامة /بنك التنمية 
االسالمي / سلطة 

  KFWالمياه /
  

توفير وتحسين 
آليات للتخلص 
السليم من المياه 

العادمة 
والصرف 

الصحي (سيل 
المجاري العامة 
ابو العسجا الح 

  الشرقي)
اإلستفادة 

القصوى من مياه 
  طاراألم

تدني 
مستوى 
خدمة 

تحسين إدارة 
قطاع النفايات 

  الصلبة

توريد حاويات 
  In19   181  181  معدنية وبالستيكية

    
*  

قسم البيئة 
  والصحة

المحاسبة 

وزارة الحكم 
    المحلي

جمعية الشبان 
  المسيحيين

لكنائس مجلس ا
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النفايات 
الصلبة 
وعدم 

توفرھا في 
بعض 
  القرى

توسيع نطاق 
تغطية خدمة 

النفايات لتشمل 
جميع تجمعات 
المجلس وعدد 

  الحاويات

والبيئة في 
مجلس 
  الخدمات

  - الدنماركي
USAID 

,UNDP صندوق
  البلديات

بنك التنمية 
  االسالمي

  
11426.2  

ي
اد
ص
القت

ل 
جا
لم
ا

  

عدم وجود 
بنية تحتية 
مناسبة 
للنشاط 

االقتصادي 
وضعف 
االھتمام 
بقطاعات 
الصناعة 
رة والتجا

  والسياحة

تطويرالبنيةالتح
تية الخاصة 
باالقتصاد 
الخدماتية 
والتجارية 

وتعزيز التعاون 
بين القطاع العام 
والخاص لتطوير 

القطاع 
االقتصادي 
  ومنشآته

تجھيز منتزه في 
ريف دورا الغربي 

  /دير العسل
Ec02    158  

 
 

158  
    

*  
  

مجلس 
  الخدمات

السياحة 
  واالثار

  الحكم المحلي
  

  ياتصندوق البلد
  البنك االسالمي
  الصندوق العربي

UNDP 
  االتحاد االوروبي

تطوير البنية 
التحتية الخاصة 

بالصناعة 
والصناعات 

  الزراعية

اعداد مخطط ادارة 
طبيعة لمنطقة الريف 

البرج البيرة -الغربي
 landبيت مرسم 

escape 
management 

plan  

Ec01    80  80  
    

*  

مجلس 
الخدمات 
المشترك/ري
  ف دورا

  
    لحكم المحليا

المركز االيطالي 
االقليمي للعمل 

  التعاوني
مركز ابحاث 
  االراضي
  مؤسسة رؤيا

مركز الشبان 
  المسيحيين

  صندوق الليلديات
  اريج

تطوير وزيادة 
االھتمام بقطاع 
السياحة وخاصة 
  السياحة التراثية 

ترميم بلدة رابود 
  Ec09  1000  1000   القديمة

    
*  

مجلس 
الخدمات 
المشترك/ 
  ريف دورا

السياحة 
  واالثار

  الحكم المحلي
  

  
رواق،تعاون،وكالة 

التعاون 
االمريكية،برنامج 

االمم المتحدة 
  االنمائي

 

تشكيل لجنة للحفاظ 
على االماكن األثرية 

في المنطقة 
  وترميمھا

 Ec08  100  
 

100 
  

    *  
  ادارة المجلس

مجلس 
  الخدمات

  الحكم المحلي
السياحة 
  واالثار

  

  
  رواق،تعاون،
برنامج االمم 
  المتحدة االنمائي
وكالة التنمية 
  االمريكية
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بناء وتشطيب متحف 

  Ec03   750 في ريف دورا
 

750 
  

    
*  

  
مجلس 
  الخدمات

  

وزارة 
السياحة 
  واالثار

وزارة الحكم 
  المحلي

  

  

  صندوق البلديات
بنك التنمية 
  االسالمي
KFW 

ضعف 
االھتمام 
بقطاع 

الزراعة 
والثروة 
  الحيوانية

ھتمام بمساحة اال
األراضي 
الزراعية 

وتأھيلھا وشق 
طرق زراعية 

  جديدة 

شق طرق زراعية 
  Ec05  422   في الريف الغربي

 
 

422  
    

*  

القسم 
الھندسي في 

مجلس 
  الخدمات

المجالس 
  القروية

وزارة الحكم 
المحلي 
  واستشاريين

وزارة 
  الزراعة

  

  

مركز ابحاث 
  االراضي

صندوق البلديات، 
بنك التنمية 

  مياالسال
UNDP, 
USAID 

شق طرق زراعية 
  Ec04  496.4   في الريف الشرقي

 
496.4 
  

    

*

القسم 
الھندسي في 

مجلس 
  الخدمات

المجالس 
  القروية

وزارة الحكم 
المحلي 
  استشاريين

  

مركز ابحاث 
  االراضي
صندوق 

البلديات،بنك التنمية 
  االسالمي
UNDP, 
USAID  

زيادة أليات 
تجميع المياه 
بار للزراعة من ا

  وسدود وبرك 

بناء ابار جمع 
واستصالح اراضي  

زراعية في الريف 
  الشرقي

Ec06  254  
 

254 
  

    

*

القسم 
الھندسي في 

مجلس 
  الخدمات

المجالس 
  القروية

وزارة الحكم 
  المحلي
وزارة 
  الزراعة

  

مركز ابحاث 
  االراضي
صندوق 

البلديات،بنك التنمية 
  االسالمي
UNDP, 
USAID  

بناء ابار جمع 
تصالح اراضي  واس

زراعية في الريف 
  الغربي

Ec07  254  

 
254  
 
  

    

*

القسم 
الھندسي في 

مجلس 
  الخدمات

المجالس 
  القروية

وزارة الحكم 
  المحلي
وزارة 
  الزراعة

  

مركز ابحاث 
  االراضي
صندوق 

البلديات،بنك التنمية 
  االسالمي
UNDP, 
USAID  

3514.4  

ل 
جا
لم
ا

ي
اع
تم
الج
ضعف ا

البنية 
التحتية 
لقطاع 

سد النقص في 
عدد المنشآت 

التعليمية 
(المدارس، 

بناء وتشطيب 
مدرسة بنات المجد 

مرحلة  -الثانوية 
  اولى

So02  694 694 
  

*
  قسم الھندسة

مجلس 
 الخدمات

التربية 
  والتعليم
 ليالحكم المح
  استشاري

 مشاريع
  

 صندوق البلديات
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تعليم بما ال
يتضمن 

المؤسسات 
التعليمية 

والمرافق 
والكوادر 
والوسائل 
  التعليمية

الكليات، 
  الرياض...)

بناء وتشطيب 
مدرسة البرج 
 -الثانوية للذكور
 مرحلة اولى

So01  

694 

694 
  

  قسم الھندسة*
مجلس 

الخدمات 
 المشترك

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
 مشاريع

  صندوق البلديات
بنك التنمية 
  االسالمي
KFW 

بناء وتشطيب 
مدرسة اساسية في 

  زاقرية كر
So06  694 

 
694 
 

  

 قسم الھندسة*
مجلس 

الخدمات 
  المشترك

وزارة التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
 

  صندوق البلديات
بنك التنمية 
  االسالمي
KFW 

بناء مدرسة بنات في 
  قرية رابود

So05  

360 

 
360 
 

  

  قسم الھندسة*
مجلس 

الخدمات 
  المشترك
المجلس 
  القروي

جمعية رابود 
 التعاونية

ارة التربية وز
  والتعليم

  الحكم المحلي
 

CHF, ACF, 
UNDP  

  صندوق البلديات
وزارة التربية 
 والتعليم/المالية

بناء وتشطيب 
مدرسة دير العسل 

 الثانوية للذكور
So04  646 646 

  

*
مجلس 

الخدمات 
 المشترك

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  

  
  صندوق البلديات

بنك التنمية 
  االسالمي
KFW 

بناء وتشطيب 
مدرسة اساسية في 
  دير العسل التحتا

So19  646 646 
  

*
مجلس 

الخدمات 
 المشترك

التربية 
 والتعليم

وزارة الحكم 
  المحلي
  استشاري

  

  التربية والتعليم
  صندوق البلديات

KFW  

مشروع صيانة 
مدرسة ذكور الصرة 

  الثانوية
 So29  46 

 
46 
 

  

*  
مجلس 

الخدمات 
 المشترك

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
 

  صندوق البلديات
  الصندوق العربي
  البنك االسالمي

UNDP 

إضافة غرف صفية 
لمدرسة دير العسل 
  االساسية المختلطة

So03  138 

 
 

138 
 

  

* 
مجلس 

الخدمات 
  المشترك

التريبه 
  والتعليم

  الحكم المحلي
 

  صندوق البلديات
  الصندوق العربي
  البنك االسالمي

UNDP 

افة غرف صفية اض
وتخصصية لمدرسة 
دير رازح االساسية 

  المختلطة

 So21  255 
 

255 
 

  
* 

 
مجلس 

الخدمات 
  المشترك

التريبه 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  استشاري

 

  صندوق البلديات
  الصندوق العربي
  البنك االسالمي

UNDP 



 RDJSCدورا  ريف-للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية للتنمية واالستثمار والخطة  االستراتيجيةإعداد الخطة 
 

34 

	

اضافة غرف صفية 
لمدرسة حدب الفوار 
  االساسية المختلطة

 So22  84 84 
  

*
  

مجلس 
الخدمات 
 المشترك

التريبه 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  استشاري

 

  
  صندوق البلديات
  الصندوق العربي
  البنك االسالمي

UNDP 
اضافة غرف صفية 
وصيانة لمدرسة ابو 

العسجا االساسية 
  المختلطة

 So13  145 
 

145 
 

  

*  
مجلس 

الخدمات 
 المشترك

التريبه 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  استشاري

 

  صندوق البلديات
  الصندوق العربي
 البنك االسالمي

اضافة غرف صفية 
لمدرسة البيرة 

  االساسية المختلطة
 So18  113 

 
113 
 

  

* 
مجلس 

الخدمات 
  المشترك

التريبه 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  استشاري

 

صندوق البلديات 
  الصندوق العربي
  البنك االسالمي

UNDP 
استكمال الطابق 

ناء الثاني و ب
وتشطيب مقصف 

لمدرسة بيت الروش 
  التحتا المختلطة

 So09  173 

 
 
 

173 
  

*
  

مجلس 
الخدمات 
 المشترك

التريبه 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  استشاري

 

  الصندوق العربي
  البنك االسالمي

UNDP  
 صندوق البلديات

اضافة غرف صفية 
لمدرسة لقمان 

 مراح البقار-الحكيم
 So17  210 

 
210 
 

  

*
  
س مجل

الخدمات 
 المشترك

التريبه 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  استشاري

 

  صندوق البلديات
  الصندوق العربي
  البنك االسالمي

UNDP 
 

اضافة غرف صفية 
وصيانة لمدرسة 
البيادر االساسية 

حدب –المختلطة 
  العلقة

 So15  239 
 

239 
 

  

*
 

مجلس 
الخدمات 
  المشترك

التريبه 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  رياستشا

 

  صندوق البلديات
  الصندوق العربي
  البنك االسالمي

UNDP 
 

اضافة غرف صفية 
لمدرسة ذكور 

  امريش
 So14  313 

 
313 
 

  

*
  

مجلس 
الخدمات 
 المشترك

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  

 

البنك االسالمي 
  للتنمية

  صندوق البلديات
  الصندوق العربي

UNDP 

اضافة غرف صفية 
روش لمدرسة بيت ال

الفوقا وترميم اسوار 
  وتاھيل ساحات

 So20  168 

 
168 
 
 

  

*
 

مجلس 
الخدمات 
  المشترك

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  استشاري

 

UNDP  
  صندوق البلديات
  الصندوق العربي

بنك التنمية 
 االسالمي

بناء وتشطيب 
روضة في 

 قريةسكاطواس
 So07  83.5 

 
83.5 

 
  

*
  

مجلس 
الخدمات 
 المشترك

لتربية ا
  والتعليم

  الحكم المحلي
  استشاري

 

  
  صندوق البلديات

بنك التنمية 
  االسالمي
KFW 
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بناء وتشطيب 
روضة في قرية 

  كرزا
 So08  85 

 
85 
 

  

* 
مجلس 

الخدمات 
 المشترك

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  استشاري

 

 صندوق البلديات
بنك التنمية 
  االسالمي
KFW 

سد النقص في 
دارس مرافق الم

وتحسين حالتھا 
(غرف صفية، 
غرف متعددة 
األغراض، 
مختبرات، 

وحدات صحية 
  إلخ..)

مشروع صيانة 
مدرسةالمجد 

االساسية المختلطة 
واضافة وحدة 

  صحية

 So27  169 
169 
 
 

  

*
  

مجلس 
الخدمات 
 المشترك

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  

 

  صندوق البلديات
بنك التنمية 
  االسالمي
 ربيالصندوق الع
UNDP  

مشروع تجھيز 
مختبر حاسوب في 
مدرسة بنات المجد 

  الثانوية

 So10  33 
 
33 
 

  

*
  

مجلس 
الخدمات 
 المشترك

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  

 

البنك االسالمي 
  للتنمية

  الصندوق العربي
UNDP  

  صندوق البلديات

صيانة مدرسة بنات 
كرمة وبناء 

  وتشطيب مقصف
 So30  182.5 

182.5 
   

*
  

مجلس 
الخدمات 
 المشترك

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
 

  صندوق البلديات
  الصندوق العربي

بنك التنمية 
  االسالمي
UNDP 

صيانة وتأھيل ساحة 
مدرسة ذكور كرزا 

  الثانوية
   

26 

 
26 
 

  

* 
مجلس 

الخدمات 
  المشترك

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
 

  صندوق البلديات
  ربيالصندوق الع

بنك التنمية 
 االسالمي

صيانة وتاھيل 
مدرسة بنات كرزا 

  الثانوية
 So24  

16 

 
16 
 

  

*  
مجلس 

الخدمات 
  المشترك

 

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
 

البنك االسالمي 
  للتنمية

  صندوق البلديات
  الصندوق العربي

UNDP 

صيانة وتاھيل 
مدرسة رابود 

  الثانوية المختلطة
 2So3  44.2 

 
44.2 

 
  

*
 

مجلس 
الخدمات 
  المشترك

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
 

البنك االسالمي 
  للتنمية

  صندوق البلديات
  الصندوق العربي

UNDP 

مشروع صيانة 
مدرسة ابو الغزالن 

وبناء وتشطيب 
  مقصف

 So31  25 
 
25   

*
  

مجلس 
الخدمات 
 المشترك

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  استشاري

 

  
  دوق العربيالصن

  صندوق البلديات
بنك التنمية 
  االسالمي
UNDP 
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اضافة غرف صفية 
لمدرسة بيت مرسم 
االساسية المختلطة 
ووحدات صحية و 

  مقصف

 So16  

108 

 
108 
 
 

  

*
 

مجلس 
الخدمات 
  المشترك

  

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
 

  
  الصندوق العربي
  صندوق البلديات

بنك التنمية 
  االسالمي
UNDP 

صيانة وتاھيل 
مدرسة بنات خرسا 

  الثانوية
 3 So3  

43 

 
 
43 
 

  

*
 

مجلس 
الخدمات 
  المشترك

التريبة 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  استشاري

 

  
  الصندوق العربي
  صندوق البلديات

بنك التنمية 
  االسالمي
UNDP 

صيانة وترميم 
مدرسة الرماضين 

  الثانوية
 So23  

27 

 
 
27 
 

  

*
 

مجلس 
الخدمات 

  مشتركال

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
 

 
  الصندوق العربي
  صندوق البلديات

بنك التنمية 
  االسالمي
UNDP 

صيانة وتاھيل ساحة 
مدرسة ذكور 

  امريش
 So25  

29 

29 
 
 
 

  

*

  
مجلس 

الخدمات 
 المشترك

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
  استشاري

 

  صندوق البلديات
  الصندوق العربي

بنك التنمية 
  السالميا

UNDP 
 

ترميم الطابق 
األرضي واضافة 

غرفتين دراسيتين ل 
مدرسة سكة 

االساسية المختلطة 
  وتاھيل الساحة

 So26  161 
 

161 
 

  

*
 

مجلس 
الخدمات 
  المشترك

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
 

  صندوق البلديات
  الصندوق العربي

بنك التنمية 
  االسالمي
UNDP 

مشروع صيانة 
ذكور كرمة مدرسة 

وبناء وتشطيب 
مقصف ووحدات 

 صحية

 So28  93 

93 
 
 
 

  

*
 

مجلس 
الخدمات 
  المشترك

التربية 
  والتعليم

  الحكم المحلي
 

  صندوق البلديات
  الصندوق العربي

بنك التنمية 
  االسالمي
UNDP 

توفير مدارس 
صناعية ومھنية 
ومركز تدريب 

 مھني

بناء وتشطيب مركز 
 -تدريب مھني

 –يث مرحلةاولى+تاث
  مرحلة ثانية

 So12  

920 

 
920 
 

  

* 
مركز 

الخدمات 
  /قسم الھندسة

 
 

  وزارة العمل
التربية 
  والتعليم

 

  صندوق البلديات
USAID 

ACF 
UNDP 
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بناء وتشطيب 
 -مدرسة صناعية

 –مرحلة اولى/تاثيث 
 مرحلة ثانية

 So11  1110 
 

1110 
 

  

*

 قسم الھندسة
  وزارة العمل

التربية 
  والتعليم

 

  البلديات صندوق
USAID 

ACF 
UNDP 

ضعف 
مستوى 
الخدمات 
والمرافق 
الصحية 
والوعي 
  الصحي

سد النقص في 
المرافق الطبية 

(المراكز 
الصحية / 

المستشفيات/ 
مختبرات طبية/ 

مراكز أشعة/ 
مركز طوارئ/ 

  صيدليات)

بناء وتشطيب مركز 
صحي متكامل 

مجھز بمركز اشعة 
  وصيدلية

 1So4  642 642 
  

*

 دسةقسم الھن
وزارة الحكم 
  المحلي

  وزارة الصحة
 

  صندوق البلديات
KFW 

بنك التنمية 
  االسالمي

رفع مستوى 
الخدمات 
  الصحية

تأھيل البناء القائم 
وتكملة وتشطيب 
  مركز الصحي

 0So4  

693.754 

 
693.754 

 
  

*  
مجلس 

الخدمات 
المشترك 
 /ريف دورا

  وزارة الصحة
 

  صندوق البلديات
USAID 
UNDP 

 العمانيةالجمعية 

ضعف 
البنية 

التحتية 
للمرافق 
الثقافية 

والرياضية 
والمراكز 
التي تعنى 
بالفئات 
  المھمشة

سد النقص في 
عدد المراكز 

الثقافية والشبابية 
  وزيادة فعاليتھا 

بناء وتشطيب شبكة 
مراكز ثقافي في 

قرى الريف وربطھا 
مع مركز مركزي 

  في المجد

 7 So3  

270 

 
270 
 
 

  

*

  الحكم المحلي ةقسم الھندس
 

UNDP  
  صندوق البلديات

CHF 
بنك التنمية 
  االسالمي

بناء وتشطيب قاعة 
متعددة االغراض 

تابعة لمجلس 
الخدمات المشترك 

لخدمة ريف دورا و 
 المواطنين

 8So3  

364 

 
364 
 
 

  

*
مجلس 

الخدمات 
  المشترك/
 قسم الھندسة

  الحكم المحلي
   استشاري

UNDP  
  صندوق البلديات

CHF 
التنمية  بنك

  االسالمي
 

استكمال اعمال 
المركر الثقافي في 
 قرية ابو العسجا

 36 So  

57 

 
57 
 
 

  

*  
مجلس 

الخدمات 
  المشترك
 قسم الھندسة

  الحكم المحلي
   استشاري

UNDP  
  صندوق البلديات
  بنك التنمية السالمي

CHF 
 

سد النقص في 
عدد النوادي 

الرياضية 
والمالعب 

وتحسين المرافق 
جودة وإعادة المو

 تاْھيلھا

بناء وتشطيب نادي 
رياضي شبابي في 

منطقة رابود لخدمة 
  الريف

 9So3  

436 

 
436 
 

  
* 

مجلس 
  الخدمات
 قسم الھندسة

وزارة الشباب 
  والرياضة

وزارة الحكم 
  المحلي

 

  
KFW 

  صندوق البلديات
بنك التنمية 
  االسالمي
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زيادة عدد ورفع 
مستوى البنية 

التحتية الخاصة 
ية الفئات برعا

المھمشة 
كالمسنين وذوي 
اإلعاقة (مراكز 

متكاملة لرعايتھم 
ومراكز 

استشارية نفسية 
 وقانونية

بناء وتشطيب مركز 
تأھيل لذوي 

  االحتياجات الخاصة
 5 So3  

374 

 
374 
 
 

  

*

مجلس 
الخدمات 
  المشترك
 قسم الھندسة

وزارة الحكم 
  المحلي

الشؤون 
  االجتماعية
  وزارة الصحة

 

  
KFW 

  البلديات صندوق
بنك التنمية 
  االسالمي

  
 

زيادة تمكين 
المرأة من خالل 

زيادة الوعي 
العام بشأن 

قضايا ھا وخلق 
فرص عمل 
 خاصة بالنساء

بناء وتشطيب مركز 
نسوى في قرية دير 

  العسل الفوقا
 4 So3  

374 

 
374 
 
 

  

*

مجلس 
الخدمات 
 دقسم الھندسة

وزارة 
الشؤون 
  االجتماعية

وزارة الحكم 
  ليالمح
  

 

  
KFW 

  صندوق البلديات
بنك التنمية 
  االسالمي

 

11983.954  

ضعف 
التخطيط 
وانتشار 

البناء 
العشوائي 

والبناء 
متعدد 

االستعماال
 ت

  

تطوير ھيكلية 
ونظام داخلي 

مؤسسي ونظام 
  اإلدارة

استحداث وحدة 
معلومات جغرافية 
لمجلس الخدمات 

مرتبطة بمركزين 
خدمة جمھور واحد 

ي في الخط الغرب
واخر في الخط 

  الشرقي

   

  
  
90 

90 
 
 

  
* 

مجلس 
الخدمات 
المشترك 

/ريف دورا 
 قسم الھندسة

  الحكم المحلي
 

  
  صندوق البلديات
مؤسسة رؤيا 
  العالمية

جمعية الشبان 
  المسيحيين
  اريج

 

عدم تمكين 
مؤسسة 
مجلس 

الخدمات 
وقلة 

الموارد 

تطوير االنظمة 
  واللوائح الداخلية

   

15 

90 
 
 

  
* 

مجلس 
الخدمات 
  المشترك
 /ريف دورا

 الحكم المحلي
  

  صندوق البلديات
مؤسسة رؤيا 
  العالمية

جمعية الشبان 
  المسيحيين
 اريج
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المتاحة 
توفير   (الدعم 

البنيةالتحتيةالدار
ة الكوارث 
والكوادر 

 المؤھلة الخاصة
بالدفاع المدني  

وإدارة الكوارث 
وخطط إدارة 

 الكوارث

بناء وتشطيب مركز 
في  دفاع مدني

المنطقة (ريف دورا 
(  

   

305 

 
 

305 
  

*

 قسم الھندسة
  الحكم المحلي
  الدفاع المدني

  
 

  صندوق البلديات
USAID 
UNDP 

  االتحاد االوروبي
  

الحومي، 
تطوير مجلس  الجباية)

الخدمات 
المشترك بتعزيز 
الدعم الحكومي 
 له ونظام الجباية

تحويل المجلس 
  لبلدية

   
    

*
 مجلس

الخدمات 
المشترك/ري
 ف دورا

 الحكم المحلي
  

  
 مجلس الوزراء

410 

27334.554 
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	مصفوفة المتابعة والتقييم 6.2

تحقيقھا، لذا المشتركھداف للوصول إلى الرؤيا التي يطمح مجلس الخدمات بعد تحديد القضايا التنموية واألھداف المرتبطة بتلك القضايا كان من الضروري قياس مدى القدرة على تحقيق تلك األ
  :باألھداف التنموية لمجلس الخدمات المشترك لريف دوراتم وضع مؤشرات قياس لكل ھدف تنموي، وفيما يلي أھم مؤشرات القياس المرتبطة

  المتابعة والتقييم: مصفوفة 6.2جدول رقم 

  مؤشرات القياس  الھدف التنموي القضايا
القيمة الحالية 

  للمؤشر
مصدر   للمؤشر على امتداد سنوات الخطةالقيمة المنشودة 

  المعلومات
  أداة القياس

الجھة المسئولة 
  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  عن المتابعة

  مجال البنية التحتية والبيئة

ضعف 
مستوى البنية 

التحتية 
والخدمات 

وتشمل شبكة 
الطرق 
وشبكة 

الكھرباء 
وشبكة المياه 
وتصريف 

مياه األمطار 
رف والص

  الصحي 

زيادة كفاءة شبكة الطرق 
  والمواصالت العامة

طرق داخلية معبدة 
  بحالة جيدة (كم)

  المجلس   167  137  102  70  40
صورة جوية 

  ميدانيو
  الھندسة

طرق داخلية معبدة 
بحاجة إلى صيانة 

  (كم)
  المجلس   0  13  29  42  55

صورة جوية 
  ميدانيو

  الھندسة

طرق رابطة غير 
 معبد (يوجد بيس
  كورس) (كم)

  المجلس   1  4  6  6  6
صورة جوية 

  ميدانيو
  الھندسة

طرق رابطة غير 
معبد (ال يوجد بيس 

  كورس) (كم)
  المجلس   58.7  71.2  75.2  75.2  75.2

صورة جوية 
  الھندسة ميدانيو

  المجلس   87  87  87  120  120  طرق زراعية (كم)
صورة جوية 

  الھندسة ميدانيو

طرق رابطة بحالة 
  م)جيدة(ك

  المجلس   27.5  15  11  11  11
صورة جوية 

  الھندسة ميدانيو

طرق رابطة بحاجة 
  إلى صيانة(كم)

  المجلس   38.4  38.4  38.4  38.4  38.4
صورة جوية 

  الھندسة ميدانيو

  المجلس   %100  %82  %61  %41.90   %32.39  نسبة الطرق المعبدة
صورة جوية 

  الھندسة ميدانيو

 نسبة وجود أرصفة
  لموجودةاللطرق 

  المجلس   60%  50%  40%  20%   10%
صورة جوية 

  الھندسة
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 ميدانيو

نسبة استخدام وسائل 
السالمة المرورية 
 على طرق الريف

  المشاھدة ميداني  المجلس   60%  50%  40%  30%  20%
وزارة النقل 
  والمواصالت

توسيع نطاق وتحسين حالة 4
ووضعية أنظمة التوليد وشبكات 

  ھرباءواتفاقيات توزيع الك

 نسبة المنازل غير
  الموصولة بالكھرباء

  المشاھدة ميداني  المجلس   3%  3%  3%  3%  5%
شركة كھرباء 

  الجنوب
نسبة تغطية شبكة 

  الكھرباء
  المشاھدة ميداني  المجلس   94%  94%  94%  94%  92%

شركة كھرباء 
  الجنوب

 اإلنارةعدد وحدات 
  في الشوارع الموجودة

1430  1480  1480  1480  1480  
شركة 
كھرباء 
  الجنوب

  احصائيات
شركة كھرباء 

  الجنوب

  استغالل الطاقة المتجددة
عدد وحدات الخاليا 

  الموجودة الشمسية
2  66  66  66  66  

شركة 
كھرباء 
  الجنوب

  احصائيات
شركة كھرباء 

  الجنوب

العمل على زيادة حصة الريف 
من المياه المرسلة من سلطة 

  المياه

نسبة االھتمام 
طاقة باستخدام ال
  المتجددة

10%  40%  40%  40%  40%  
شركة 
كھرباء 
  الجنوب

  احصائيات
شركة كھرباء 

  الجنوب

زيادة كفاءة نظام التوزيع  3
ومستوى التغطية لشبكة المياه 
وأھمھا زيادة حصة الفرد من 

  المياه

نسبة تغطية شبكة 
  المياه

 كرمة 85%
غير متوفر فيھا 

شبكة 
والرماضين ال 
تغطي الشبكة 

  ساحةكامل الم

90%  95%  95%  95%  
مجلس 
  الخدمات

  احصائيات
مجلس الخدمات 
  /قسم المياه

  ضعيف  ضعيف  ضعيف  ضعيف  ضعيف  كفاية المصادر المائية
مجلس 
  الخدمات

  احصائيات
مجلس الخدمات 
  /قسم المياه

مساھمة شبكة المياه 
في سد حاجة الناس 

   من المياه
15%   20%  25%  25%  25%  

مجلس 
  الخدمات

  تاحصائيا
مجلس الخدمات 
  /قسم المياه

االبار في سد  مساھمة
  حاجة الناس من الماء

15%   15%  25%  25%  25%  
مجلس 
  الخدمات

  احصائيات
مجلس الخدمات 
  /قسم المياه

نسبة من يضطرون 
  لشراء تنكات مياه

15%   10%  8%  8%  8%  
مجلس 
  الخدمات

  احصائيات
مجلس الخدمات 
  /قسم المياه

ن الناس الذي نسبة
يملكون ابار لجمع 

  المياه
70%   70%  73%  73%  73%  

مجلس 
  الخدمات

  احصائيات
مجلس الخدمات 
  /قسم المياه

متوسط حجم ابار جمع 
  المياه

  50  50  50  40  كوب  40
مجلس 
  الخدمات

  احصائيات
مجلس الخدمات 
  /قسم المياه
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تقليل نسبة الفاقد وتحسين أداء 
  شبكة المياه 

  %30  %30  %35  %40  %40  في الشبكة دنسبة الفاق
مجلس 
  الخدمات

  احصائيات
مجلس الخدمات 
  /قسم المياه

تحسين وضعية تصريف مياه 
القصوى من  والستفادةاألمطار 

  مياه األمطار

عدد عبارات تصريف 
  مياه االمطار  

10   10  12  12  12  
مجلس 
  الخدمات

  احصائيات
  مديرية الزراعة

المياه عدد عيون 
  غير المستغلة العامة

2  2  1  1  1  
مجلس 
  الخدمات

  مديرية الزراعة  احصائيات

طول سيل المجاري 
الملوث الذي يمر من 
  بين التجمعات السكانية

  2.5  2.5  2.5  3  كيلومتر  3
مجلس 
  الخدمات

  احصائيات
مجلس الخدمات 

 /قسم المياه+
  الھندسة

توفر محطة معالجة 
  للصرف الصحي

  ال يوجد  ال يوجد  دال يوج  ال يوجد  ال يوجد
مجلس 
  الخدمات

  احصائيات
مجلس الخدمات 

 /قسم المياه+
  الھندسة

تدني مستوى 
خدمة 

النفايات 
الصلبة وعدم 
توفرھا في 
  بعض القرى

تحسين إدارة قطاع النفايات 
الصلبة وتوسيع نطاق تغطية 
خدمة النفايات لتشمل جميع 

  تجمعات المجلس وعدد الحاويات

نسبة المناطق 
ة بجمع المخدوم

  النفايات الصلبة
40%  75%  75%  75%  75%  

مجلس 
  الخدمات

  احصائيات
مجلس النفايات 

  الصلبة

  1950  1950  1950  1950  450  عدد الحاويات
مجلس 
  الخدمات

  احصائيات
مجلس النفايات 

  الصلبة

عدد ايام جمع النفايات 
  / شھر

ايام في  4
الشھر للقرى 

 المخدومة فقط  
4  4  4  4  

مجلس 
  تالخدما

  احصائيات
مجلس النفايات 

  الصلبة

  المجال االقتصادي

عدم وجود 
بنية تحتية 
مناسبة 
للنشاط 

االقتصادي 
وضعف 
االھتمام 
بقطاعات 
الصناعة 
والتجارة 
  والسياحة

الخدماتية  التحتية تطويرالبنية
والتجارية وتعزيز التعاون بين 
القطاع العام والخاص لتطوير 
  القطاع االقتصادي ومنشآته

جه المستثمرين في تو
قطاع الزراعة نحو 
  االستثمار في الريف

  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط
مجلس 
  الخدمات

  المخطط الھيكلي
  مجلس الخدمات

  
حركة سوق تجارة  

االراضي في منطقة 
  الريف 

  جيد  جيد  جيد  جيد  جيد
مجلس 
  الخدمات

  مجلس الخدمات  المخطط الھيكلي

متر معدل تكلفة ال
  المربع في الريف

  70  70  70  60  دينار 50
مجلس 
  الخدمات

  مجلس الخدمات  المخطط الھيكلي

نسبة االيدي العاملة 
التي تعمل خلف الخط 

  االخضر
20%   20%   20%   20%   20%   

مجلس 
  الخدمات

  مكتب العمل  احصائيات

نسبة العاملين في 
  القطاعات الخدمية

20%   20%   21%  22%  23%  
مجلس 

  دماتالخ
  مكتب العمل  احصائيات
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نسبة مساھمة المراة 
في القطاعات 

  االقتصادية المختلفة
20%   21%  21%  21%  22%  

مجلس 
  الخدمات

  مكتب العمل  احصائيات

تطوير وزيادة االھتمام بقطاع 
  السياحة وخاصة السياحة التراثية

  وزارة االثار  إحصائيات  المجلس   2  2  2  0  0 عدد المنشآت السياحية 

ضعف 
االھتمام 
بقطاع 

الزراعة 
والثروة 
  الحيوانية

زيادة مساحة األراضي الزراعية 
وتأھيلھا وشق طرق زراعية 

  جديدة 

مساحة األراضي 
الزراعية المروية / 

  دونم
336.5  336.5  400  400  400  

وزارة 
  الزراعة

  وزارة الزراعة  الصورة الجورة

توفر أراضي قابلة 
  لالستصالح

دونم  20000
  ستصلحةغير م

20000  11000  11000  11000  
وزارة 
  الزراعة

  وزارة الزراعة  الصورة الجورة

  متوسط  متوسط  متوسط  ضعيف  ضعيف  للزراعة مباهتوفر 
وزارة 
  الزراعة

  وزارة الزراعة  الصورة الجورة

تحسين وتطوير المنتجات 
  الزراعية وتسويقھا 

نسبة العاملين في 
  القطاع الزراعي 

10%  10%  15%  15%  15%  
وزارة 
  الزراعة

  وزارة الزراعة  احصائيات

  
  

  تطوير قطاع الثروة الحيوانية

في  نسبة العاملين
مجال تربية والثروة 

  الحيوانية
  %14  %13  %12  %11  متوسط %10

وزارة 
  الزراعة

  وزارة الزراعة  احصائيات

  المجال االجتماعي

ضعف البنية 
التحتية لقطاع 

التعليم بما 
يتضمن 

المؤسسات 
عليمية الت

والمرافق 
والكوادر 
والوسائل 
  التعليمية

سد النقص في عدد المنشآت 
التعليمية (المدارس، الكليات، 

  الرياض...)

التوزيع الجغرافي 
لمدارس التجمع 

  (المساحة)
  احصائيات  المجلس   90000  90000  90000  90000  دونم90000

وزارة التربية 
  والتعليم

  49  49  46  45  43  عدد المدارس
رة وزا

التربية 
  والتعليم

  احصائيات
وزارة التربية 

  والتعليم

  متوسط  متوسط  متوسط  ضعيف  ضعيف  العامل الثقافي للمنطقة
وزارة 
التربية 
  والتعليم

  احصائيات
وزارة التربية 

  والتعليم

سد النقص في مرافق المدارس 
وتحسين حالتھا (غرف صفية، 

غرف متعددة األغراض، 
 خ..)مختبرات، وحدات صحية إل

سد النقص في األجھزة التعليمية 
 ورفع مستوى الوسائل التعليمية

  رفع مستوى الكوادر التعليميةو

مستوى مرافق التعليم 
والمدارس وإمكانياتھا 

  االستيعابية
  جيد  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط

وزارة 
التربية 
  والتعليم

  احصائيات
وزارة التربية 

  والتعليم

نسبة المدارس التي 
فيھا مختبرات يتوفر 
  حاسوب

26/43=60 
%  

60%  62%  64%  70%  
وزارة 
التربية 
  والتعليم

  احصائيات
وزارة التربية 

  والتعليم

نسبة المدارس المتوفر 
  فيھا مختبر علوم

27/43 =
62%  

62%  64%  66%  68%  
وزارة 
التربية 
  والتعليم

  احصائيات
وزارة التربية 

  والتعليم

عدد المدارس التي 
ات بحاجة الى وحد

5  4  3  2  1  
وزارة 
التربية 

  احصائيات
وزارة التربية 

  والتعليم
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  والتعليم  صحية 

عدد المدارس التي 
  بحاجة الى مقاصف

7  7  6  5  3  
وزارة 
التربية 
  والتعليم

  احصائيات
وزارة التربية 

  والتعليم

عدد المدارس التي 
بحاجة الى تاھيل 

  ساحات وبناء اسوار
10  6  3  2  0  

وزارة 
التربية 

  لتعليموا
  احصائيات

وزارة التربية 
  والتعليم

توفير مدارس صناعية ومھنية 
  ومركز تدريب مھني

نسبة الطالب اللذين 
يقل تحصيلھم الدراسي 

في  %70عن معدل 
  الصف العاشر

70%  69%  69%  68%  60%  
وزارة 
التربية 
  والتعليم

  احصائيات
وزارة التربية 

  والتعليم

نسبة الطلبة الراسبين 
جيھي في في التو

  منطقة الجنوب ككل
39.60%  39.60%  39.60%  39.60%  39.60%  

وزارة 
التربية 
  والتعليم

  احصائيات
وزارة التربية 

  والتعليم

ضعف 
مستوى 
الخدمات 
والمرافق 
الصحية 
والوعي 
  الصحي

سد النقص في المرافق الطبية 
(المراكز الصحية / المستشفيات/ 
مختبرات طبية/ مراكز أشعة/ 

رفع و / صيدليات)مركز طوارئ
  مستوى الخدمات الصحية

  2  1  1  0  0  عدد المراكز الصحية
وزارة 
  الصحة

  وزارة الصحة  احصائيات

عدد مراكز االمومة 
  والطفولة

14  15  15  15  15  
وزارة 
  الصحة

  وزارة الصحة  احصائيات

إجمالي عدد األطباء 
العاملين في مراكز 
  االمومة والطفولة

اطباء لكل  3- 2
  الربف

3  6  6  10  
وزارة 
  الصحة

  وزارة الصحة  احصائيات

إجمالي عدد العاملين 
في القطاع الصحي بما 

  فيھا االطباء
22  22  40  40  70  

وزارة 
  الصحة

  وزارة الصحة  احصائيات

 مستوى الخدمات
  الصحية

  متوسط  متوسط  متوسط  ضعيف  ضعيف
وزارة 
  الصحة

  وزارة الصحة  احصائيات

ضعف البنية 
التحتية 
 للمرافق
الثقافية 

والرياضية 
والمراكز 
التي تعنى 

بذوي 

سد النقص في عدد المراكز 
  الثقافية والشبابية وزيادة فعاليتھا 

  المجلس   احصائيات  المجلس   0  0  0  0  0  عدد المكتبات

  المجلس   احصائيات  المجلس   4  4  4  4  3  عدد النوادي الرياضية

  المجلس   احصائيات  المجلس   1  1  1  1  0  عدد النوادي المؤھلة

  المجلس   احصائيات  المجلس   5  5  5  5  5  عدد المراكز الثقافية 
عدد المراكز الثقافية 

  الفعالة
  المجلس   احصائيات  المجلس   1  1  1  1  1

  المجلس   احصائيات  المجلس   0  0  0  0  0  عدد المراكز الفنية
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االحتياجات 
  الخاصة

  المجلس   ئياتاحصا  المجلس   0  0  0  0  0  عدد مراكز أطفال
مستوى االھتمام 
  بالثقافة والتراث

  المجلس   احصائيات  المجلس   ضعيف  ضعيف  ضعيف  ضعيف  ضعيف

سد النقص في عدد النوادي 
الرياضية والمالعب وتحسين 
  المرافق الموجودة وإعادة تاْھيلھا

عدد المالعب 
  الرياضية

  المجلس   احصائيات  المجلس   0  0  0  0  0

  المجلس   احصائيات  المجلس   3  3  3  3  3  ياضيةعدد النوادي الر

  المجلس   احصائيات  المجلس   1  1  1  1  0  عدد الحدائق العامة

زيادة عدد ورفع مستوى البنية 
التحتية الخاصة برعاية الفئات 

المھمشة كالمسنين وذوي اإلعاقة 
(مراكز متكاملة لرعايتھم 

  ومراكز استشارية نفسية وقانونية

  المجلس   احصائيات  المجلس   10  9  9  9  9 لنسوية عدد الجمعيات ا

عدد المراكز التي 
  تعنى بذوي اإلعاقة 

  المجلس   احصائيات  المجلس   1  1  1  1  0

عدد الجمعيات التي 
  تعنى بذوي اإلعاقة

  المجلس   احصائيات  المجلس   1  1  1  1  1

مستوى الحماية 
  االجتماعية والتمكين

  المجلس   احصائيات  المجلس   4  3  2  1  0

عدد الجمعيات 
  الزراعية

  المجلس   احصائيات  المجلس   2  2  2  2  2

زيادة تمكين المرأة من خالل 
زيادة الوعي العام بشأن قضايا ھا 
  وخلق فرص عمل خاصة بالنساء

  المجلس   احصائيات  المجلس   10  9  9  9  9  عدد الجمعيات النسوية
في  المرأةمساھمة 

القطاعات االقتصادية 
  تلفةالمخ

  المجلس   احصائيات  المجلس   متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط

  مجال اإلدارة والحكم الرشيد

ضعف 
التخطيط 

وانتشار البناء 
العشوائي 

والبناء متعدد 
  االستعماالت

تحديث المخططات الھيكلية 
  والتصوير الجوي للمجلس 

وجود مخطط ھيكلی 
  مصادق عليه

  المجلس   ائياتاحص  المجلس   32%  30%  27%  27%  25%

  المجلس   احصائيات  المجلس   دونم 90000  دونم 90000  دونم 90000  دونم 90000  دونم 90000  مساحة الريف الكلية
مساحة الريف 

الخاضع لمخططات 
  تنظيم ھيكلية

  المجلس   احصائيات  المجلس   دونم22500  دونم22500  دونم22500  دونم22500  دونم22500

وجود تصوير جو 
  حديث

  المجلس   احصائيات  المجلس   ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد 

نسبة التزام المواطن 
بالترخيص 

  المجلس   احصائيات  المجلس   14%  13%  12%  11%  10%
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  والمخططات الھيكلية 

 وتنظيمتطوير مخططات تسوية 
  السكنيةلتشمل كل التجمعات 

وجود مخطط تسوية 
  أراضي

جاري العمل 
يه لمناطق عل

  سياسيا  –ب 

جاري العمل 
عليه لمناطق 

  سياسيا  –ب 

جاري العمل 
عليه لمناطق 

  سياسيا  –ب 

جاري العمل 
عليه لمناطق 

  سياسيا  –ب 

جاري العمل 
عليه لمناطق 

  سياسيا  –ب 
  المجلس   احصائيات  المجلس 

عدد االحواض التي 
تم تنزيل المعلومات 
التنظيمية عليھا قبل 

  تراض عرضھا لالع

  المجلس   احصائيات  المجلس   200  150  50  ربيع االول  صفر

عدم تمكين 
مؤسسة 
مجلس 

الخدمات وقلة 
الموارد 
المتاحة 
(الدعم 
، يالحكوم

الجباية) 
ضعف و

االھتمام 
بتعزيز 
مبادىء 
اإلدارة 
والحكم 
  الرشيد

تطوير ھيكلية ونظام داخلي 
  مؤسسي ونظام اإلدارة

النظام الداخلي المتبع 
  س الخدماتفي مجل

  المجلس   احصائيات  المجلس   يوجد  يوجد  يوجد  يوجد  ال يوجد

عدد مراكز خدمة 
  جمھور

  المجلس   احصائيات  المجلس   2  2  2  1  0

  المجلس   احصائيات  المجلس   متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  وضوح اإلجراءات 

  المجلس   ائياتاحص  المجلس   يوجد  يوجد  يوجد  يوجد  ال يوجد  الھيكلية اإلدارية

مستوى عملية التوثيق 
  للعمل والمراسالت 

  المجلس   احصائيات  المجلس   متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط

  المجلس   احصائيات  المجلس   متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  ضعيف  تنظيم االرشفة

توفير البنية التحتية والكوادر 
المؤھلة الخاصة بالدفاع المدني 

ث وخطط إدارة وإدارة الكوار
  الكوارث

وجود مركز دفاع 
مدني + مركز 

  طوارئ
  المجلس   احصائيات المجلس  3 3 2  1  ال يوجد

  المجلس   احصائيات المجلس  1 1 1  1  1  مراكز الشرطة 
مستوى االمن في 

  منطقة الريف 
  المجلس   احصائيات  المجلس   متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  ضعيف

مستوى التخطيط 
  الكوارث إلدارة 

  المجلس   احصائيات  المجلس   متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  ضعيف
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  تعزيز الدعم الحكومي

الخدمات التي يوفرھا 
  مجلس الخدمات 

ادارة نفايات 
 خدمة المياه

خدمة 
الترخيص 

خدمات  والبناء
تسھيلية 

للمواطنين 
اشغال عامة  
ادارة واشراف 

  مشاريع 
  ادارة منطقة

ادارة نفايات 
 اهخدمة المي
خدمة 

الترخيص 
خدمات  والبناء

تسھيلية 
للمواطنين 

اشغال عامة  
ادارة واشراف 

  مشاريع 
  ادارة منطقة

ادارة نفايات 
 خدمة المياه

خدمة 
الترخيص 

خدمات  والبناء
تسھيلية 

للمواطنين 
اشغال عامة  
ادارة واشراف 

  مشاريع 
  ادارة منطقة

ادارة نفايات 
 خدمة المياه

خدمة 
الترخيص 

مات خد والبناء
تسھيلية 

للمواطنين 
اشغال عامة  
ادارة واشراف 

  مشاريع 
  ادارة منطقة

ادارة نفايات 
 خدمة المياه

خدمة 
الترخيص 

والبناءخدمات 
تسھيلية 

للمواطنين 
اشغال عامة  

ادارة 
واشراف 
  مشاريع 
  ادارة منطقة

  المجلس   احصائيات  المجلس 

 المجلس مننسبة دخل 
  2014المياه/

  المجلس   احصائيات المجلس  77 78 79  80  81%

 المجلس مننسبة دخل 
  2014التنظيم والبناء/

  المجلس   احصائيات  المجلس  25%  24% 17%  10%  3%

نسبة الجباية لسنة 
2014  

  المجلس   احصائيات  المجلس  27%  26% 25%  24%  23%

  التعامل مع البلديات المجاورة
عدد البلديات المحيطة 

  بالمجلس
  المجلس   احصائيات  جلس الم  4  4  4  4  4
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 48  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  

	المالحق
  : توصيف المشاريع1ملحق رقم 

  : التقرير التشخيصي2ملحق رقم 

 : اإلطار التنموي اإلستراتيجي3ملحق رقم 
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 49  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

 

  

  : توصيف المشاريع1ملحق رقم 
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 50  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  

  والبيئيةالبنية التحتية 
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 51  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  روعملخص برنامج/مش
  المجال التنموي:بنية  تحتية   In01الرقم:  ب خاليا شمسية في المرافق العامةتركي اسم البرنامج/المشروع:

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
  

ي  ا الشمسية ف اء من خالل الخالي دا الكھرب ة وتحدي اني العام ي المب ددة ف ة المتج ارة عن استغالل الطاق المشروع عب
اني ا ة المب ة العادي تبدال االنظم واطنين الس جيع الم بيل تش ي س ى ف وة اول ية كخط ا الشمس ام الخالي ريس نظ ة لتك لعام

ل  ات المتاحة لتقلي ة واستغالل االمكان دا الفعالي ل مب ة. نھدف من خالل المشروع تفعي ل تكلف بأنظمة صديقة للبيئة واق
  .االعتماد على الجانب االسرائيلي

  الريف  

  ع للبدء بالتنفيذالتاريخ المتوق

 2016 الربع الرابع 
  

  مدة التنفيذ

 3 اشھر  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب، فئات   أھداف البرنامج/المشروع
  مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

 توسيع افق الحصول على خدمة الكھرباء 
  ة ة عام ة من خالل ابني لتكريس تقديم الخدم

  العادة من خالل مثال ناجح

 جميع سكان التجمع    ع جمي
كان  س
  اللريف

  

  توسيع نطاق وتحسين حالة ووضعية
أنظمة التوليد وشبكات واتفاقيات توزيع 

  الكھرباء
 استغالل الطاقة المتجددة 

تمثل متطلبا  البرامج/المشروعات التي  وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
التكلفة   مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ)   سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  التقديرية ($)
 1000  اعداد عطاء طرح العطاءات واالترسية مساھمة الھيئة       متوفرة المخططات والموافقات  

   8750  ديدات لكل وحدةتوريد الخاليا الشمسية التم      
  مبنى عام 14عمل المشروع   

  122500  المجموع (باألرقام)
  دوالر

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
  كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة    المشروع ليس ذي بعد مكاني  Xاألرض غير متوفرة   األرض متوفرة              

  من؟ المجلس المشترك /ضمن خطط خاصة   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    مكاني، أدرج الخارطةفي حالة كان المشروع ذي بعد 
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
   بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  ع ضمنه: بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشرو
  

 مجلس الكنائس الدنماركي والسويدي 
 رؤية العالمية 
 صندوق البلديات  

  ال     نعم   ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرة   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  لالزمة لتنفيذ المشروعالمصادر/االحتياجات ا
 الموارد البشرية    غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 متوفرة جزئيا     متوفرة    دراسات/مخططات غير متوفرة  

  بناء قدرات الجھة المنفذة  غير مطلوب  
     دعم جماھيري   غير مطلوب مطلوب جزئيا مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 استغالل الطاقة المتجددة   ايجابية: 

 رفع مستوى الوعي للمواطنين بخصوص البيئة وامكانيات الطبيعة 
  تقليل االعتماد على الشبكة القطرية  
 ول على الخدمة على المدى البعيدتوفير المال في سبيل الحص  

 ضعف االنظمة ايام الشتاء  سلبية: 
 صعوبات بتخزين الكھرباء   

  

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

  التمويل الكافي    حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحيين  
 ءضعف النظام ايام الشتا   استغالل مصدر اخر مثل الرياح او المياه  
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 52  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي:بنية  بنية تحتية  In02 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: شق طرق في الريف الغربي

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
ير من الخدمات ولذلك نجد ان االحتياجات االساسية غير يقع الريف في جنوب مدينة دورا وھي منطقة ريفية مھمشة لحد كب

  لالستخدام متوفرة فيھا ومن اھم ھذه االحتياجات الطرق الداخلية الصالحة
 15الف دونم تحتمل كثير من التكاليف لعمل طرق داخلية وخاصة وانھا تتوزع على 90 وعليه نجد ان ريف بمساحة ال تقل عن 

  دناه االلية المقترحة لتقسيم االحتياج على االربع سنوات :قرية حتوي الجدول ا 40مجلس ب
اطوال   التجمع

  الطرق 
المراد تعبيده في 
  المرحلة االولى 

 المرحلة الثانية
  

 المرحلة الثالثة
  

  الباقي  المرحلةالرابعة

  0  1  1  1  1  4  المجد
بيت الروش 

  التحتا
2  1  1  0  0  0  

بيت الروش 
  الفوقا

3  1  1  1  0  0  

دير العسل 
  لفوقاا

4  1  1  1  1  0  

دير العسل 
 التحتا

4  1  1  1  1  0  

  1  1  1  1  1  5  سكة وطواس
البرج والبيرة 
  وبيت مرسم

5  1  1  1  1  1  

  7  1  1  1  1  11  الرماضين
   9  6  7  8  8  38  المجموع

 الريف الغربي  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2016 الربع الثالث المرحلة االولى 
 2017 مرحلة الثانيةالربع الثالث ال 
  
 2018 الربع الثالث المرحلة الثالثة 
 2019 الربع الثالث المرحلة الرابعة 
  
   

  مدة التنفيذ
 سنة لكل مرحلة  

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع  الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب، فئات مھمشة، الخ)   أھداف البرنامج/المشروع
ة ال ھيل حرك ة ،مواطنينتس يع رقع توس

دمات  ھيل الخ كانية وتس ة الس المنطق
  توفير الوقت والجھد على المواطن،

  جميع سكان التجمعات   18  الف نسمة   زيادة كفاءة شبكة الطرق والمواصالت العامة  

سابقا لھذا  البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
التكلفة التقديرية   مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ)   البرنامج/المشروع

($)  
  10000  عمل المخططات والتصاميم والتراخيص   التحقق من الملكيات وتسوية االقتطاعات  

    1000  طرح العطاءات واالترسية  
  76000 فتح الطرق  
 320000 بسكورس  
 816000  اسفلت  
 80000 سالسل واسوار وحديد حماية  

    دوالر1303000  المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X              المشروع ليس ذي بعد مكانيمتوفرة األرض غير األرض متوفرة   كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة الشوارع  
  من؟ المجلس المشترك   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟

  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  
  ةجھة التنفيذ المقترح

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 القسم الھندسي في مجلس الخدمات   نبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي واستشاريي  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  USAID ,UNDP ،بنك التنمية االسالمي ،صندوق البلديات ،يةالمال   بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
ا متوفرة  تكاليف تنفيذ المشروع        متوفرة جزئي

   غير متوفرة
  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟       ال نعم  

  شروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ الم
 وارد البشرية وفرة    الم وفرة     مت ا   مت جزئي

  غير متوفرة 
 دراسات/مخططات   وفرة ا     مت وفرة جزئي  مت

  غير متوفرة 

  بناء قدرات الجھة المنفذة  غير مطلوب  
     طلوب  م دعم جماھيري غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
واطنين   ايجابية:  ي للم توى المعيش ع المس ع ،رف رف

عر االرض  واطنين ،س ول الم ھيل وص تس
ريع ،لالراضي  ة وتس اطق زراعي اء من احي

ة  ي منطق ي ف الح الزراع ة االستص عملي
  الريف

  ناء عملية التنفيذ وتلوث الھواء جراء الغبارازعاج اث  سلبية: 
  

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

  التمويل الكافي    حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحيين  
  



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 53  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي:  بنية تحتية  In03 الرقم:  الشرقياسم البرنامج/المشروع: شق طرق  في الريف 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
يقع الريف في جنوب مدينة دورا وھي منطقة كونھا ريفية مھمشة لحد كبير من الخدمات ولذلك نجد ان االحتياجات االساسية غير 

  لالستخدام لحةمتوفرة فيھا ومن اھم ھذه االحتياجات الطرق الداخلية الصا
مجلس  15نھا تتوزع على الف دونم تحتمل كثير من التكاليف لعمل طرق داخلية وخاصة وا90وعليه نجد ان ريف بمساحة ال تقل عن 

  يحتوي الجدول ادناه االلية المقترحة لتقسيم االحتياج على االربع سنوات:،قرية  40ب
اطوال   التجمع

  الطرق 
المراد تعبيده في المرحلة 

  لى االو
المرحلة 
  الثانية

 المرحلة الثالثة
  

المرحلة 
  الرابعة

  الباقي

ابو العسجا 
ابو الغزالن 
ابو العرقان 
  رابود كرزة

12  1  2  3  3  3  

وادي الشاجنة 
بسم طرامة 
  دير رازح

6  2  1  2  1  0  

عبدة امريش 
  العلقتين

7  2  2  2  1  0  

  0  0  1  1  1  3  حدب الفوار
  0  2  1  1  1  5  كرمة

  0  1  1  2  1  5  الصرة 
  0  3  2  2  1  8  خرسا 

   3  11  12  11  9  كم 46  المجموع

  الريف الشرقي 

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 الربع الثالث المرحلة االولى 201
 الربع الثالث المرحلة الثانية 2017
 الربع الثالث المرحلة الثالثة 2018
 الربع الثالث المرحلة الرابعة 2019

  
  مدة التنفيذ

 لكل مرحلة سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب، فئات   أھداف البرنامج/المشروع
  مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

ة المواطنين ة ،تسھيل حرك توسيع رقع
دمات  ھيل الخ كانية وتس ة الس المنطق

  توفير الوقت والجھد على المواطن،

  جميع سكان التجمعات   22.5  الف نسمة    زيادة كفاءة شبكة الطرق والمواصالت
  العامة

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع،   سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  التحقق من الملكيات وتسوية االقتطاعات  10000  عمل المخططات والتصاميم والتراخيص  
    1000  طرح العطاءات واالترسية  

  86000 فتح الطرق  
 360000 بسكورس  
 918000  اسفلت  
 80000 سالسل واسوار وحديد حماية  

    دوالر 1455000  المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X              داألرض غير متوفرة  األرض متوفرة يس ذي بع المشروع ل
  مكاني

  كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة الشوارع  

  من؟ المجلس المشترك   عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ في حالة
  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 القسم الھندسي في مجلس الخدمات   مع وزارة الحكم المحلي واستشاريين بالتعاون  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 

  
 بنك التنمية االسالمي ،صندوق البلديات ،المالية، USAID ,UNDP  
  

  ال نعم       ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرة    متوفرة جزئيا متوفرة  تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية    غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 اسات/مخططاتدر   غير متوفرة  متوفرة جزئيا     متوفرة  

  بناء قدرات الجھة المنفذة  غير مطلوب  
     مطلوب   دعم جماھيري غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ع سعر االرض   ايجابية:  واطنين رف تسھيل ،رفع المستوى المعيشي للم

    وصول المواطنين
  ازعاج اثناء عملية التنفيذ وتلوث الھواء جراء الغبار  سلبية: 

  
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
  التمويل الكافي   راسلة المانحيين حشد الجھود والطاقة وم  
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 54  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  تحتية بنية المجال التنموي:  In04 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: تعبيد طريق رابط ابو الغزالن ابو العرقان

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

متر حيث سيكون  8قائم بعرض كم يربط بين تجمعين سكانيين ھما ابو الغزالن وابو العرقان  2.5بطول تعبيد طريق 
المشروع مكمل لمشروع تاھيل رابود القديمة العداد الشبكة الالزمة للوصول من جھة الريف والمدن الغربية 

  .والجنوبية
  
  

 ابو العرقان -ابو الغزالن  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 الربع الثاني  

  مدة التنفيذ

 سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   عأھداف البرنامج/المشرو
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تسھيل حركة المواطنين 
  توسيع رقعة المنطقة السكنية  
 توفير الوقت والجھد   

  جميع سكان التجمعات   22   الف في الريف الشرقي 
 40500 في كل الريف  

  بكة اءة ش ادة كف الطرق والمواصالت زي
   العامة

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  5000  عمل المخططات والتصاميم والتراخيص   التحقق من الملكيات وتسوية االقتطاعات  
    1000  طرح العطاءات واالترسية  

  25000 فتح الشارع وتوسيعه  
 100000 بسكورس  
 300000اسفلت  
  37500 م 150جدران استنادية  

  دوالر 468500    المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  لة المشروع ذي بعد مكاني)متطلبات األراضي (في حا

X              المشروع ليس  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة
  ذي بعد مكاني

  كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة الشوارع  

  من؟ المجلس المحلي /ضمن خطط خاصة   لترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟في حالة عدم توفر األرض، ما ھي ا
  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 القسم الھندسي في مجلس الخدمات   بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي واستشاريين  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
  

  صندوق البلديات 
  USAID ,UNDP  بنك التنمية االسالمي  

ذ ال اليف تنفي روع   تك وفرة   مش ا مت وفرة جزئي ر    مت غي
   متوفرة

  نعم   ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     ال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 رية وارد البش وفرة    الم وفرة     مت ا   مت ر  جزئي غي

  متوفرة
 ات/مخططات وفرة    دراس ا     مت وفرة جزئي ر  مت غي

  متوفرة

  بناء قدرات الجھة المنفذة  غير مطلوب  
     مطلوب   دعم جماھيري غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  البرنامج/المشروع اآلثار المتوقعة لتنفيذ
 رفع المستوى المعيشي للمواطنين    ايجابية: 

  رفع سعر االرض 
  تسھيل وصول المواطنين لالراضي  
  ة االستصالح ة وتسريع عملي اطق زراعي احياء من

  الزراعي في منطقة الريف

  ازعاج اثناء عملية التنفيذ وتلوث الھواء جراء الغبار  سلبية: 
  

  جه تنفيذ البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي توا
  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات

  التمويل الكافي    حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحيين  
  خارطة البعد المكاني للمشروع
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 55  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط
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 56  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  مجال التنموي:بنية  تحتية ال  In05 الرقم:  ديررازح-اسم البرنامج/المشروع: تعبيد طريق رابط حدب الفوار 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
 

نسمة من كل جھة  2000دير رازح اي يخدم ماال يقل عن -كم يربط بين تجمعين سكانيين حدب الفوار  2.5طريق بطول 
حالي. تظھر اھمية نسمة . الطريق مفتوح بحاجة الى توسيع و ال يوجد اي مشاكل تنظيمية في الطريق ال 4000بواقع 

الشارع في حاالت اغالق الطريق االلتفافي حبث تصبح ھذه القرى بمعزل عن كل الريف والمدن الرئيسية حيث يمكھا 
  ھذا الطريق منتغطية احتياجاتھا مع قرية كرمة

  دير رازح -الفوار  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2016 الربع االرابع  

  مدة التنفيذ

 سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب، فئات   ھداف البرنامج/المشروعأ
 مھمشة، الخ)

األھداف التنموية التي يعمل على   العدد المتوقع
  تحقيقھا

  تسھيل حركة المواطنين 
  توسيع رقعة المنطقة السكنية  
 توفير الوقت والجھد   

  جميع سكان التجمعات   22  ف ي الري ف ف ال
 الشرقي  

 40500 يففي كل الر  

  رق بكة الط اءة ش ادة كف زي
   والمواصالت العامة

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع،   سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  الخ) 
  لفة التقديرية ($)التك

  5000  عمل المخططات والتصاميم والتراخيص    وية ات وتس ن الملكي ق م التحق
  االقتطاعات

  
  1000  طرح العطاءات واالترسية  
  25000 فتح الشارع وتوسيعه  
 100000 بسكورس  
  300000 اسفلت  
  37500 م 150جدران استنادية  

    دوالر 468500    المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  طلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)مت

X              وفرة وفرة   األرض مت ر مت د  األرض غي يس ذي بع روع ل المش
  مكاني

  كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة الشوارع  

  من؟ المجلس المحلي /ضمن خطط خاصة   توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ في حالة عدم
  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  ة)الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعني
 القسم الھندسي في مجلس الخدمات  
   

 بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي واستشاريين  
  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 

  
  صندوق البلديات 
  USAID ,UNDP الميبنك التنمية االس    
  

  ال     نعم   ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرة   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية    غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 متوفرة جزئيا     متوفرة    دراسات/مخططات غير متوفرة  

  بناء قدرات الجھة المنفذة  غير مطلوب  
     مطلوب   دعم جماھيري غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 رفع المستوى المعيشي للمواطنين    ايجابية: 

  رفع سعر االرض 
  تسھيل وصول المواطنين لالراضي  
  احياء مناطق زراعية وتسريع عملية االستصالح

  الزراعي في منطقة الريف

  ازعاج اثناء عملية التنفيذ وتلوث الھواء جراء الغبار   سلبية: 
  

  مخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروعال
  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات

  التمويل الكافي    حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحيين  
  خارطة البعد المكاني للمشروع



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 57  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 58  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  تحتية بنية المجال التنموي:  In06 الرقم:  كرزة حدب العلقة  اسم البرنامج/المشروع: تعبيد طريق رابط بين 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
  

نسمة من كل  3000كم يربط بين تجمعين سكانيين ھما كرزة وحدب العلقة اي يخدم ماال يقل عن  1.5طريق بطول 
بحاجة الى توسيع و ال يوجد اي مشاكل تنظيمية م لكنه  7عرض  %80نسمة  . الطريق مفتوح بنسبة  6000جھة بواقع 

في الطريق الحالي بسبب عدم وصول االمتداد السكاني على ھذا الطريق  حيث يوجد شبكة كھرباء ومياه العائق الوحيد 
  عدم تعبيد الشارع 

  
  

 حدب العلقة -كرزة  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 الربع االول  

  مدة التنفيذ

 سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تسھيل حركة المواطنين 
  توسيع رقعة المنطقة السكنية  
 توفير الوقت والجھد   

  جميع سكان التجمعات   22   الف في الريف الشرقي 
 40500  الريففي كل  

  رق بكة الط اءة ش ادة كف زي
   والمواصالت العامة

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،   سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  معدات، بضائع، الخ) 
  لتكلفة التقديرية ($)ا

 5000 عمل المخططات والتصاميم والتراخيص    وية ات وتس ن الملكي ق م التحق
  االقتطاعات

  
  1000  طرح العطاءات واالترسية  
  15000 فتح الشارع وتوسيعه  
 60000 بسكورس  
  120000 اسفلت  
 40000 جدران استنادية وسالسل واكتاف  

    دوالر 280000    المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X              وفرة وفرة   األرض مت ر مت روع  األرض غي المش
  ليس ذي بعد مكاني

  كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة الشوارع  

  من؟ المجلس المحلي /ضمن خطط خاصة   ي حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ف
  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  سام المعنية)الھيئة المحلية (حدد القسم/األق
 القسم الھندسي في مجلس الخدمات   بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي واستشاريين  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 

  
  صندوق البلديات 
  USAID ,UNDP مية االسالمي بنك التن  

  ال     نعم   ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرة   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية    غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 متوفرة جزئيا     متوفرة    دراسات/مخططات غير متوفرة  

  بناء قدرات الجھة المنفذة  غير مطلوب  
     مطلوب   دعم جماھيري مطلوب غير مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 رفع المستوى المعيشي للمواطنين    ايجابية: 

  رفع سعر االرض 
  تسھيل وصول المواطنين لالراضي  
  الح ة االستص ريع عملي ة وتس اطق زراعي اء من احي

  الزراعي في منطقة الريف

  ارازعاج اثناء عملية التنفيذ وتلوث الھواء جراء الغب  سلبية: 
  

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

  التمويل الكافي    حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحين  
  خارطة البعد المكاني للمشروع



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 59  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 60  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي:بنية  تحتية   In07 الرقم:  بيت الروش التحتا)-الكالب ( كرزةاسم البرنامج/المشروع: : تعبيد طريق رابط واد 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
 

ة من  6طريق بطول  ة للمنطق دم تنمي كم يربط بين الريف الشرقي والريف الغربي يخدم مناطق داخل التنظيم وخارجه ويق
  خالل توفير البنية التحتية .

  تضمن مرحلتين االولى عمل التصميم و الحفريات الالزمة وعمل طبقة االساس وكل ما يلزم قبلھاالمشروع ي
   المرحلة الثانية تتضمن عمل طبقة االسفلت وعمل اثاث الشارع

 وادي الكالب  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2019 ع ع االراب ة -الرب مرحل
  طبقة االساس-اولى 

  مدة التنفيذ

 سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   داف البرنامج/المشروعأھ
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

األھداف التنموية التي يعمل على   العدد المتوقع
  تحقيقھا

  تسھيل حركة المواطنين 
  توسيع رقعة المنطقة السكنية  
 توفير الوقت والجھد   

  جميع سكان التجمعات   22   الف في الريف الشرقي 
 40500 ففي كل الري  

  رق بكة الط اءة ش ادة كف زي
   والمواصالت العامة

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  فة التقديرية ($)التكل

  10000  عمل المخططات والتصاميم والتراخيص    وية ات وتس ن الملكي ق م التحق
  االقتطاعات

   
  1000  طرح العطاءات واالترسية  
 ...75000 فتح الشارع وتوسيعه والحفريات و  
 300000 م10كم بعرض  6بسكورس ل  
 ...40000 جدران استنادية سناسل  

  المرحلة االولى  دوالر 426000  المجموع (باألرقام)
 600000  متر 8كم بعرض  6عمل طبقة االسفلت ل    
 100000  اثاث و اكتاف    

  المرحلة الثانية  700000  المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X           يس  األرض غير متوفرة      األرض متوفرة المشروع ل
  ذي بعد مكاني

  كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة الشوارع  

  من؟ المجلس المحلي /ضمن خطط خاصة  في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0دي السنوي المتوقع ($)؟العائد الما  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 القسم الھندسي في مجلس الخدمات  
   

 بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي واستشاريين  
  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  يئة المحلية (حدد ما يلي)الھ

  بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
  

  صندوق البلديات 
  USAID ,UNDP  بنك التنمية االسالمي  
  

  ال     نعم   موافقتھا المبدئية؟ ھل تم الحصول على     غير متوفرة   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية    غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 ئيا متوفرة جز    متوفرة    دراسات/مخططات غير متوفرة  

  بناء قدرات الجھة المنفذة  غير مطلوب  
     مطلوب   دعم جماھيري غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 رفع المستوى المعيشي للمواطنين    ايجابية: 

  رفع سعر االرض 
 الراضي تسھيل وصول المواطنين ل  
  ة االستصالح الزراعي ريع عملي ة وتس اطق زراعي اء من احي

  في منطقة الريف

  ازعاج اثناء عملية التنفيذ وتلوث الھواء جراء الغبار  سلبية: 
  

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

  التمويل الكافي   اقة ومراسلة المانحين حشد الجھود والط  



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 61  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  خارطة البعد المكاني للمشروع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 62  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي:بنية  تحتية   In08 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: :شق وتعبيد طريق سكا المجد دير العسل التحتا  
  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

 
يقدم للريف كم يربط بي 4طريق بطول  ي وس ن التجمعات السكانية سكا المجد دير العسل الطريق ضمن المخطط الھيكل

ة  ة القيم ن االرض عالي دة ع ارات البعي تغالل المس زارعين واس ق للم تح طري الل ف ن خ ادية م ة اقتص ي تنمي الغرب
  لسكاني .اء والتنمية واالمتداد االرزراعية للحفاظ عليھا واستغالل البقعة متوسطة القيمة للبن

  

 دير العسل -المجد-سكا  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2019 الربع الرابع  
  مدة التنفيذ

 سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب، فئات   أھداف البرنامج/المشروع
  مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تسھيل حركة المواطنين 
 سيع رقعة المنطقة السكنية تو  
 توفير الوقت والجھد   

  جميع سكان التجمعات   18  ف ي الري ف ف ال
 الشرقي  

 40500 في كل الريف  

  زيادة كفاءة شبكة الطرق والمواصالت
   العامة

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع،   لھذا البرنامج/المشروع سابقا

  الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  10000  عمل المخططات والتصاميم والتراخيص    وية ات وتس ن الملكي ق م التحق
  االقتطاعات

  
  1000  طرح العطاءات واالترسية  
  50000 فتح الشارع وتوسيعه  
 200000 بسكورس  
  400000 اسفلت  
 50000 جدران استنادية اكتاف وسالسل حجرية  

    دوالر 711000  المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X              د  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة يس ذي بع المشروع ل
  مكاني

  كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة الشوارع  

  من؟ المجلس المحلي /ضمن خطط خاصة   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
  يتم ارفاقه المخططات الوصفية    0($)؟العائد المادي السنوي المتوقع  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 القسم الھندسي في مجلس الخدمات  
   

 بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي واستشاريين  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد) يلي)الھيئة المحلية (حدد ما

  بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
  

  صندوق البلديات 
  USAID ,UNDP بنك التنمية االسالمي    
  

  ال     نعم   ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرة   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية    غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 متوفرة جزئيا     متوفرة    دراسات/مخططات غير متوفرة  

 اء قدرات الجھة المنفذة بن  غير مطلوب  
     مطلوب   دعم جماھيري غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 رفع المستوى المعيشي للمواطنين    ايجابية: 

  رفع سعر االرض 
  تسھيل وصول المواطنين لالراضي  
 زراعية وتسريع عملية االستصالح الزراعي  احياء مناطق

  في منطقة الريف

  ازعاج اثناء عملية التنفيذ وتلوث الھواء جراء الغبار   سلبية: 
  

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

  التمويل الكافي   ن حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحي  
  

  

 



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 63  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي:بنية تحتية  In09 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: صيانة طرق داخلية في الريف الشرقي

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
اجات يقع الريف في جنوب مدينة دورا وھي منطقة كونھا ريفية مھمشة لحد كبير من الخدمات ولذلك نجد ان االحتي

  االساسية غير متوفرة فيھا ومن اھم ھذه االحتياجات الطرق الداخلية الصالحة لالستخدام
الف دونم تحتمل كثير من التكاليف لعمل طرق داخلية وخاصة وانھا  90وعليه نجد ان ريف بمساحة ال تقل عن 

  قرية  40مجلس ب 15تتوزع على 
  حتياج على االربع سنوات :يحتوي الجدول ادناه االلية المقترحة لتقسيم اال

 المرحلة الثانية  المراد صيانته في المرحلة االولى   اطوال الطرق بحاجة لصيانة  التجمع
  

ابو العسجا ابو الغزالن ابو 
  العرقان رابود كرزة

6  3  3  

وادي الشاجنة بسم طرامة دير 
  رازح

4  2  2  

  4  3  7  عبدة امريش العلقتين
  0  1  1  حدب الفوار

  0  2  2  كرمة
  4  1  5  الصرة 
  3  1  4  خرسا 

  16  13  29  المجموع

  الصيانة المطلوبة ھي ترقيع االسفلت والشقوق بأنواعھا باإلضافة الى عمل اكتاف للطرق 
  ستكون مساھمة المجتمع المحلي اعداد المخططات 

  الريف الشرقي  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 الربع الثالث المرحلة االولى 2017 
 الربع الثالث المرحلة الثانية 2019 
   

  مدة التنفيذ

  سنة لكل مرحلة 

الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب، فئات   أھداف البرنامج/المشروع
  الخ) مھمش

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

توسيع رقعة المنطقة ،تسھيل حركة المواطنين
دمات  ھيل الخ كانية وتس وفي،الس ت ت ر الوق

  والجھد على المواطن

  جميع سكان التجمعات   22.5  الف نسمة   زيادة كفاءة شبكة الطرق والمواصالت العامة  

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، مركبات/عناصر البرنامج/ال  سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  10000  عمل المخططات والتصاميم والتراخيص   التحقق من الملكيات وتسوية االقتطاعات  
 
 
 
 
  

  1000  طرح العطاءات واالترسية  
  40000 كم  13تعديل مناسيب  
 80000 بسكورس  
 100000  اسفلت  
  80000 واسوار وحديد حماية ودھانسالسل  

  80000  اكتاف طرق    
    دوالر 391000  المجموع (باألرقام) لكل مرحلة

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X              د   األرض غير متوفرة  األرض متوفرة يس ذي بع المشروع ل

  مكاني
  كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة الشوارع  

  من؟ المجلس المشترك   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  ئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)الھي

 القسم الھندسي في مجلس الخدمات   بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي واستشاريين  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  UNDP USAID,يبنك التنمية االسالم،ق البلديات صندو،المالية  ي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: بند الموازنة الت

  ال نعم       ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرة    متوفرة جزئيا متوفرة  تكاليف تنفيذ المشروع   
  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

  غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة    ارد البشريةالمو
  غير متوفرة  متوفرة جزئيا     متوفرة   دراسات/مخططات

  غير مطلوب  ء قدرات الجھة المنفذة 
  غير مطلوب وب جزئيا مطلمطلوب   دعم جماھيري    

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
واطنين   ايجابية:  ع سعر االرض ،رفع المستوى المعيشي للم واطنين ،رف تسھيل وصول الم

ة ،لالراضي  ة االستصالح الزراعي في منطق احياء مناطق زراعية وتسريع عملي
  الريف

  التنفيذ وتلوث الھواء جراء الغبارازعاج اثناء عملية    سلبية: 
  

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

  التمويل الكافي    حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحيين  

 



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 64  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي:بنية تحتية  In10 الرقم:  لغربيصيانة طرق داخلية في الريف ااسم البرنامج/المشروع: 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
يقع الريف في جنوب مدينة دورا وھي منطقة كونھا ريفية مھمشة لحد كبير من الخدمات ولذلك نجد ان االحتياجات 

وعليه نجد ان ريف بمساحة ال ، خداملالست االساسية غير متوفرة فيھا ومن اھم ھذه االحتياجات الطرق الداخلية الصالحة
  .قرية  40مجلس ب 15الف دونم تحتمل كثير من التكاليف لعمل طرق داخلية وخاصة وانھا تتوزع على  90تقل عن 

  يحتوي الجدول ادناه االلية المقترحة لتقسيم االحتياج على االربع سنوات:
 المرحلة الثانية  مرحلة االولى المراد تعبيده في ال  اطوال الطرق المطلوب صيانتھا   التجمع

  
  0  2  2  المجد

  0  2  2  بيت الروش التحتا
  0  1  1  بيت الروش الفوقا
  0  3  3  دير العسل الفوقا
  5  0  5  دير العسل التحتا
    2  2  سكة وطواس

  5  0  5  البرجوالبيرة وبيت مرسم
  3  3  6  الرماضين

  13  13  كم 26  المجموع
ستكون مساھمة المجتمع ا باالضافة الى عمل اكتاف للطرق . ت والشقوق بانواعھالصيانة المطلوبة ھي ترقيع االسفل

  المحلي اعداد المخططات

  الريف الغربي  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2016  ة ع الثالث المرحل الرب
 االولى

 2018  ة ع الثالث المرحل الرب
 الثانية

   
  مدة التنفيذ

 سنة لكل مرحلة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب، فئات   المشروعأھداف البرنامج/
  مھمشة، الخ) 

األھداف التنموية التي يعمل على   العدد المتوقع
  تحقيقھا

 واطنين ة الم ھيل حرك ة و تس يع رقع توس
وفير ،المنطقة السكانية وتسھيل الخدمات  ت

  الوقت والجھد على المواطن

  جميع سكان التجمعات   22.5  الف نسمة    اءة ادة كف بكة الطرق والمواصالت زي ش
  العامة

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
  )التكلفة التقديرية ($  مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ)   لھذا البرنامج/المشروع

  10000  عمل المخططات والتصاميم والتراخيص   التحقق من الملكيات وتسوية االقتطاعات  
    1000  طرح العطاءات واالترسية  

  40000 كم ان وجد 13تعديل مناسيب  
 80000 بسكورس  
 100000  اسفلت  
 80000 سالسل واسوار وحديد حماية ودھان  
  80000  اكتاف طرق  

  للمرحلتين 782000  دوالر 391000  كل مرحلةالمجموع (باألرقام) ل
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X              المشروع ليس ذي بعد مكانياألرض غير متوفرة  األرض متوفرة  لمحلي /ضمن خطة صيانة الشوارع كيف؟المجلس ا  
  من؟ المجلس المشترك   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟

  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 القسم الھندسي في مجلس الخدمات   بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي واستشاريين  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  USAID ,UNDP ،بنك التنمية االسالمي ،صندوق البلديات ،المالية   بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه:
  ال نعم       ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرة    متوفرة جزئيا متوفرة  نفيذ المشروع   تكاليف ت

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
  غير متوفرة ئيا  جز متوفرة     متوفرة    الموارد البشرية

  غير متوفرة  متوفرة جزئيا     متوفرة   دراسات/مخططات
  غير مطلوب  بناء قدرات الجھة المنفذة 

  غير مطلوب مطلوب جزئيا مطلوب   دعم جماھيري    
  لتنفيذ البرنامج/المشروع اآلثار المتوقعة

واطنين   ايجابية:  ي للم توى المعيش ع المس عر االرض ،رف ع س ول ،رف ھيل وص تس
ي  واطنين لالراض الح ،الم ة االستص ريع عملي ة وتس اطق زراعي اء من احي

  الزراعي في منطقة الريف

  ازعاج اثناء عملية التنفيذ وتلوث الھواء جراء الغبار   سلبية: 
  

  لتي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات ا
  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات

  التمويل الكافي    حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحيين  
  

  



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 65  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي:بنية  تحتية   In11الرقم: امريش -اسم البرنامج/المشروع:تعبيد طريق رابط ابو العسجا 

  مكان التنفيذ  لبرنامج/المشروعخلفية عن ا
 

بة  2.5طريق بطول  وح بنس ق مفت و العسجا وامريش . الطري ا اب ين سكانيين ھم ين تجمع ربط ب م ي  %80ك
ق الحالي بسبب عدم وصول  7عرض  ة في الطري ى توسيع و ال يوجد اي مشاكل تنظيمي ه بحاجة ال م لكن

  باء ومياه العائق الوحيد عدم تعبيد الشارع االمتداد السكاني على ھذا الطريق  حيث يوجد شبكة كھر
  
  

 امريش -ابو عشرة-ابو العسجا  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 20/3/2017  ة ل طبق ق وعم ق الطري ش
 االساس

 2018 تعبيد الطريق  
  مدة التنفيذ

 4  شھور  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  ) شباب، فئات مھمشة، الخ

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تسھيل حركة المواطنين 
  توسيع رقعة المنطقة السكنية  
 توفير الوقت والجھد   

  جميع سكان التجمعات   3000  نسمة    الشارع في منطقة مقابل مستوطنة عيتيل 
  ة تخدام المنطق يھم واس ي اراض واطنين ف ت الم تثبي

  د خط الكھرباء كمنطقة سكنية بوجو
  

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا لھذا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
التكلفة التقديرية 

($)  
 5000  طات والتصاميم والتراخيص عمل المخط   التحقق من الملكيات وتسوية االقتطاعات  

    1000  طرح العطاءات واالترسية  
  25000 %10فتح الشارع وتوسيعه  
 100000بسكورس  
  300000 اسفلت  
  37500 م 150جدران استنادية  

  دوالر468500  المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  وع ذي بعد مكاني)متطلبات األراضي (في حالة المشر

X              وفرة   األرض متوفرة يس ذي  األرض غير مت المشروع ل
  بعد مكاني

  كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة الشوارع  

  من؟ المجلس المحلي /ضمن خطط خاصة   الالزمة لتوفيرھا؟ في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات
  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 ھندسي في مجلس الخدماتالقسم ال   بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي واستشاريين  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
  

  صندوق البلديات 
  USAID ,UNDP  بنك التنمية االسالمي  

  ال     نعم   ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرة   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية    غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 متوفرة جزئيا     متوفرة    دراسات/مخططات غير متوفرة  

  بناء قدرات الجھة المنفذة  غير مطلوب  
     اھيري م جم وب   دع ا مطل وب جزئي ر  مطل غي

  مطلوب
  ج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنام

 رفع المستوى المعيشي للمواطنين    ايجابية: 
  رفع سعر االرض 
  تسھيل وصول المواطنين لالراضي  
 احياء مناطق زراعية وتسريع عملية االستصالح الزراعي في منطقة الريف  

  ازعاج اثناء عملية التنفيذ وتلوث الھواء جراء الغبار  سلبية: 
  

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

  التمويل الكافي    حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحيين  
  متر طول في منطقة ج  400جزء من المسار ويبلغ   تنسيق مع االرتباط  

  خارطة البعد المكاني للمشروع
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  مركز الھندسة والتخطيط
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 67  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص المشروع
و العسجا بطول اسم المشروع: تغطي ي تجمع قرى اب ة ف ة المبني ة في المنطق اه العادم م ( 2.7ة مجرى سيل المي ك

  كلم مرحلة 0.5مراحل)   كل 
  المجال التنموي: البنية التحتية   In12 الرقم:

  مكان التنفيذ  خلفية عن المشروع
 

مقصود عبارة عن مجرى المشروع ھو يصنف من المشاريع التي تعالج مشكلة بيئية حيث ان سيل المجاري ال
لمياه مجاري المستوطنات اإلسرائيلية باإلضافة الى مجاري مدينة الخليل حيث تسير ھذه المجاري بين التجمعات 

  الفلسطينية وتصنع منھا جزر محاطة بمياه مجاري عادمة.
وغير االسباب التي دعتنا لتقديم المشروع ان السكان في منطقة الريف المتضررين منه بشكل مباشر 

  نسمة يعانون من السيل على عدة اصعدة.40000مباشر
  الصعيد الصحي :

  الروائح الكريھة التي تفوح من السيل  
 امراض جلدية  -االمراض التي ينشرھا السيل  
 الحشرات و البعوض 
 خطر الوقوع في السيل وخصوصا على االطفال 
 ي السيلصعوبة التنقل بين القرى واضطرار السكان لسلوك طرق اطول لتفاد 
  الجدير بالذكر ان كثير من المنازل المبنية اصبحت تطل على سيل المجاري حيث ان سكانھا كانوا

قبل ظھوره وتفاقم مشاكله حيث كان في البداية ھذا السيل عبارة عن سيل من مياه االمطار النظيفة و 
  تحول في بدايات التسعينات الى سيل مياه عادمة. 

  لزراعي والحيواني:ا -على الصعيد االقتصادي
  الف دونم زراعي على االقل في دورا على ضفتي السيل وعدم مقدرة المزارعين  70تلف اكثر من

  تملح التربه تلوثھا بمواد كيماوية - خصوصا في فصل الشتاء–استغاللھا النجرافھا 
  ظھور نوعيات سامة من االعشاب تؤدي بشكل مستمر بموت المواشي  
 الحيوانات جراء شرب ماء السيل  نفوق عدد من المواشي و  
 .تلوث المياه الجوفية بسببه حيث حسب فحوصات مخبرية اتضح ان نسبة النترات عالية فيھا  

  
ولذلك وبعد تجنب وتجاھل الجميع لھذه المشكلة تفاقمت و ازداد ضررھا و بسبب التكلفة العالية له بتجنب 

  ى اإلنساني او الوطني.الكثيرين المشروع متناسين اھميته سواء على المستو
  المطلوب في المشروع :

بناء مجرى أنبوبي ينقل المياه بدون ان تكون مكشوفة لتجنب مضارھا عن طريق العبارات اإلسمنتية المتواصلة 
  التي يتم تركيبھا مع بعضھا  على االقل بين المناطق المبنية

  
ة , يھدف المشروع لتغطية والتخلص من المياه من اكبر مشاكل المنطقة وجود سبيل مياه عادمة تمر في المنطق

م ونكون قد تخلصنا من مشاكل بيئية واقتصادية وصحية  1.5كم  بقطر 3العادمة بواسطة انابيب اسمنتية بطول 
   واجتماعية

  من رابود الى واد النار  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2017اذار2018-/حزيران/  

  مدة التنفيذ

 9  شھور  

الفئة/ات المستھدفة   أھداف المشروع
(مرأة، شباب، فئات 

  مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  قفه ة بس تقليل اضرار السيل على السكان والمناطق المبني
  في المنطقة المار فيھا بين لتجمعات 

 ھيل التنق ين السكان لتس ارة ب ة الم ة للمنطق وفير تغطي ل ت
 على المواطنين

  ن كان م ع الس الل من ن خ وث م كلة التل اقم مش ع تف من
 استغالله لرمي مخلفاتھم

  ة اه الجوفي تقبلي من المي وث المخزون المس وضع حد لتل
ة  ى ازم ة عل ة مقبل في ريف دورا خصوصا وان المنطق

 مياه وانخفاض في مستوى نصيب الفرد من المياه
 ة ى الترب ة عل اه العادم رر المي اف ض ي  ايق ة ف الزراعي

وي  االراضي التي يمر فيھا .فكما ھو معلوم ان المياه تحت
  .نسبة امالح عالية

  ع راد المجتم ع اف جمي
  في الريف 

 40000  نسمة   .لرفع المستوى الصحي 
  ت كنية وتثبي ة والس ي الزراعي ل االراض وتاھي

  المواطنين باراضيھم 
  خطوة اولى في سبيل وضع حل جذري للمشكلة

الجة وتكرير للمياه الستغاللھا وعمل وحدات مع
  كان ة لس ي والرفاھي توى المعيش ع المس رف

  المنطقة
  

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا لھذا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) المشروع وتكاليفھا التقديرية
  التكلفة التقديرية ($)  ) دات، بضائعلك خدمات استشارية، معمركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذ  البرنامج/المشروع

 15000  عمل مخططات ھندسية ووثائق عطاء ودراسة تقييم االثر البيئي    الحصول على التراخيص من الجھات المعنية 
  دراسة و  تقييم االثر البيئي  
 التنسيق مع االشغال العامة 
 التنسيق مع بلدية الخليل  

  2000  الحصول على التراخيص الالزمة  
 160000 كم 2.7لمسار  وية الموقع وعمل التحضيرات الالزمةتس  
 2700000 كم 2.7عيون لمسار  3 توريد وتركيب العبارات  
 160000 سم 70م وسمك  3بعرض  توريد وفرد ودمك المسار بالبيس كورس  

    دوالر 3,037,000  المجموع (باألرقام) 
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  مركز الھندسة والتخطيط

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
              المشروع ليس ذي بعد مكاني األرض غير متوفرة   األرض متوفرة    كيف؟ خطة سنوية تشغيلية  

  من؟ مجلس الخدمات   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
 مرفقة ----مشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة في حالة كان ال   العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

  قسم الھندسة + قسم المياه -مجلس الخدمات  
  

  الحكم المحلي 
 ا بلدية الخليل حيث انھا ھي مصدر التلوث الح اه االمطار جراء رمھ اصل لسيل مي

  مياه مجاري الخليل فيھا
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه

  ال يوجد 
 USAid، لطة ة االسالمي / س ة /بنك التنمي ديات/وزارة االشغال العام صندوق البل

  KFW/المياه 
  ال     نعم      ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرة   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية     غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 متوفرة    دراسات/مخططات    متوفرة جزئيا  Xغير متوفرة  

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  لتراخيص الالزمة جزئيات التعرف على طريقة امطلوب(حدد): ____ 
     مطلوب   دعم جماھيري  غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 تثبيت المواطنين على اراضيھم  ايجابية: 

  زيادة في مساحات االراضي الزراعية  
 ين وضع حد لتفاقم التلوث البيئي في منطقة ريف دو را وخصوصا ب

  التجمعات السكنية سواء تلوث التربة او المياه الجوفية او الھواء

ار   سلبية:  ارج المس داخل ومخ اول وتنظيف م ة المشروع اوال ب ضرورة متابع
  من تراكم الترسبات والنفايات

 العمل على تطوير خطة بيئية لمعالجة جزئية للمياه قبل دخولھا المسار 
 ر اثناء التنفيذأإلزعاج وانبعاث الغبا  

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

  عدم توفر الدعم الالزم والتمويل الالزم   حشد الجھات والطاقات المادية  
ل  ل ك ى مراح روع عل ذ المش ة  500تنفي ة الكلي د التكلف د تزي دھا ق ول لوح ر ط مت

اخير المشروع للمشروعتھم الي ت اخير المشروع وبالت يش الخطر البيئي الناتج من ت
  في جدول االولويات لتاثيره الظاھر في المدى البعيد 

  مراسلة الجھات المانحة  

  خارطة البعد المكاني للمشروع
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 69  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  تحتية  المجال التنموي:بنية In13 م:الرق  كوب في حدب العلقة 2000اسم البرنامج/المشروع: انشاء خزان سعة 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
  

  كوب ليستطيع الحصول على كامل حصته من الماء المرسلة من سلطة المياه 2000يلزم منطقة الريف خزان بسعة ال تقل عن 
  وعليه نرى ان منطقة حدب العلقة ھي اعلى منطقة في الريف الشرقي 

ى  24ة في ان حصة الريف تاتي في تكمن المشكل ل من الحد االدن ساعة وان لم يتم استغاللھا فسوف يكون المعنى حصول الفرد على اق
  لتر للفرد في اليوم. 27الذي يحصل عليه المواطن في الريف أي اقل من 

  ناھيك عن االسھام في تحسين ضغط الشبكات وتوزيع حصص الماء بطريقة اقل ظلما 
  اه ودورھا يعلم فيه المواطن قبل ذلك بمدة ليكون باستطاعته تھييئ نفسه.عمل جدول للمي

  حدب العلقة

التاريخ المتوقع للبدء 
  بالتنفيذ

  الربع الرابع 2017

  مدة التنفيذ

  سنة

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  التي يعمل على تحقيقھا األھداف التنموية  العدد المتوقع

 تسھيل حصول المواطن على خدمة المياه 
  تحسين الخدمة 
 تقديم الخدمة في احياء سكنية جديدة 
 عمل جدول توزيع في الريف 
 الحصول على اكبر حصة ممكنة للريف 
 تقليل الفاقد  

 جميع سكان التحمع   22.5 الف نسمة  
  

زيادة كفاءة نظام التوزيع ومستوى التغطية 
  ياه وأھمھا زيادة حصة الفرد من المياهلشبكة الم

 تقليل نسبة الفاقد وتحسين أداء شبكة المياه 

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا لھذا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
  التكلفة التقديرية ($)  )معداتمات استشارية، مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خد  البرنامج/المشروع

 10000  اعداد عطاء طرح العطاءات واالترسية مساھمة الھيئة   متوفرة المخططات والموافقات  
   1000000 انشاء الخزان  

  دوالر 1010000  المجموع (باألرقام)
  والصيانة عملية اإلادارة والتشغيل  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X              يس ذي  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة المشروع ل
  بعد مكاني

  كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة  

  اصةمن؟ المجلس المشترك /ضمن خطط خ   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   رسوم اشتراك 4000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 القسم الھندسي في مجلس الخدمات   ع وزارة الحكم المحليوسلطة المياهبالتعاون م  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
  

  صندوق البلديات 
  USAID ,UNDP  بنك التنمية االسالمي 
 رصد 

  ال     نعم   ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرة   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية    غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 متوفرة جزئيا     متوفرة    خططاتدراسات/م غير متوفرة  

  بناء قدرات الجھة المنفذة  غير مطلوب  
     مطلوب   دعم جماھيري غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 مستوى المعيشي للمواطنين رفع ال   ايجابية: 

  تسھيل حصول  المواطنين على المياه  
 توفير الوقت والمال في سبيل الحصول على الماء  

واء جراء    سلبية:  وث الھ ذ وتل ة التنفي اء عملي ازعاج اثن
  الغبار

  
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
 لتمويل الكافي ا    حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحين  
 الحاجة لتجديد بعض الشبكات   وضعھا على الخطط االستراتيجية وصيانتھا على حساب الھيئة المحلية  
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 70  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  :بنية  تحتية المجال التنموي  In14 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: انشاء خط مياه ناقل من الصرة الى مراح البقار

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
  

فتطوير خدمة المياه في ريف دورا لھا دور كبير في تح ر ، سين المستوى المعيشي لسكان الري اه تعتب خصوصا وان المي
  .مصدر دخل رئيسي واساسي لمجلس الخدمات المشترك

ل لذا نرى انه من الضروري عمل اي تحسين على الشبكة ونوع دا  4انش بطول  4يتھا وعليه نخطط لعمل خط ناق م يي ك
  من مثبث الصرة وينتھي بمنطقة مراح البقار سيسھم ھذا الخط بالحفاظ على ضغط المياه لتصل لنقاط اعلى وبدفع مناسب.

  الصرة مراح البقار

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  ربع الرابعال  2016

  مدة التنفيذ

  اشھر 3

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   اف البرنامج/المشروعأھد
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

األھداف التنموية التي يعمل على   العدد المتوقع
  تحقيقھا

 تسھيل حصول المواطن على خدمة المياه 
  تحسين الخدمة 
 تقديم الخدمة في احياء سكنية جديدة  

 جميع سكان الريف   40500  
  

ستوى التغطية دة كفاءة نظام التوزيع وم
بكة المياه وأھمھا زيادة حصة الفرد من 

  ياه
 ل نسبة الفاقد وتحسين أداء شبكة المياه 

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
  التكلفة التقديرية ($)  المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ) مركبات/عناصر البرنامج/  سابقا لھذا البرنامج/المشروع

 1000 اعداد عطاء طرح العطاءات واالترسية مساھمة الھيئة   متوفرة المخططات والموافقات  
    160000  دوالر 40ثمن م.ط  كم 4انش وبطول  4توريد خط مياه ناقل بقطر  

  الردو161000  المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X              المشروع ليس ذي بعد مكاني األرض غير متوفرة   األرض متوفرة    كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة ا  
  من؟ المجلس المشترك /ضمن خطط خاصة   دم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟في حالة ع

  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  
    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  عنية)الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام الم

 القسم الھندسي في مجلس الخدمات   بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 

  
 مؤسسة رصد 
  شبان المسيحيينجمعية ال-مجلس الكنائس الدنماركي 
  صندوق البلديات 
  USAID ,UNDP  بنك التنمية االسالمي  

  ال     نعم   ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرة   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  ة لتنفيذ المشروعالمصادر/االحتياجات الالزم
 الموارد البشرية    غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 متوفرة جزئيا     متوفرة    دراسات/مخططات غير متوفرة  

  بناء قدرات الجھة المنفذة  غير مطلوب  
     مطلوب   دعم جماھيري غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 رفع المستوى المعيشي للمواطنين    ايجابية: 

  تسھيل حصول المواطنين على المياه  
 توفير الوقت والمال في سبيل الحصول على الماء  

  لعملازعاج اثناء عملية التوريد واا   سلبية: 
  

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

  التمويل الكافي    حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحين  

  خارطة البعد المكاني للمشروع



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 71  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط
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 72  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي:بنية  تحتية   In15 الرقم:  كرمة وخزان مياهاسم البرنامج/المشروع: انشاء شبكة مياه في 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
تقع قرية كرمة في الجھة الشرقية الجنوبية من الريف وتحدھا من الجنوب مستوطنة عتنائيل وتعاني المنطقة من ضيق المساحة 

يات السياسية وكذلك المحميات الطبيعية و الشارع االلتفافي ولذلك نخطط المسموح بھا البناء ومن تحديات اخرى كحدود الصالح
في الريف دعم صمود سكان القرية من خالل توفير احد اھم الخدمات االساسية وھي المياه من خالل انشاء شبكة ووصالت 

كم طول الشبكة حيث تتراوح 12 من خالل التنكات. منزلية حيث يتكبد سكان القرية المشقة والتكاليف للحصول على المياه
  انش 6انش وناقل  4انش + 3انش + 2انش + 1االقطار من 

ا كوب لتغطية الشبكة في القرية والقرى المحيطة وھي ابو الغزالن وابو العسج500كما ان المشروع يتضمن عمل خزان بسعة 
  ورابود وابو العرقان ودير رازح

  كرمة

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  ربع الرابعال 2016

  مدة التنفيذ
  سنة

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

 تسھيل حصول المواطن على خدمة المياه 
  تحسين الخدمة 
 تقديم الخدمة في احياء سكنية جديدة  

 تجمعال جميع سكان   2000نسمة 
 10000  ن مة م نس

  الريف ابلشرقي

  
زيادة كفاءة نظام التوزيع ومستوى التغطية 

  لشبكة المياه وأھمھا زيادة حصة الفرد من المياه
 تقليل نسبة الفاقد وتحسين أداء شبكة المياه 

عات التي تمثل متطلبا سابقا البرامج/المشرو  وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
  التكلفة التقديرية ($)  )معداتمركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،   لھذا البرنامج/المشروع

 10000  اعداد عطاء طرح العطاءات واالترسية مساھمة الھيئة   متوفرة المخططات والموافقات  
    96000  حفريات  

 60000  طمم  
 420000  دوالر  35توريد وتركيب بمعدل سعر لمتر  مواسير  
 60000  وصلة 300وصالت منزلية  
 150000  اعادة اوضاع  
 15000  مناھل وقطع  
 500000 انشاء الخزان  

  دوالر  1311000  المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X المشروع ليس ذي بعد مكاني األرض غير متوفرة     األرض متوفرة    كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة  
  من؟ المجلس المشترك /ضمن خطط خاصة   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟

 ات الوصفية يتم ارفاقه المخطط   رسوم اشتراك 4000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 القسم الھندسي في مجلس الخدمات   وسلطة المياه بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  (حدد ما يلي) الھيئة المحلية

  بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
  

  جمعية الشبان المسيحيين-مجلس الكنائس الدنماركي 
  صندوق البلديات 
  USAID ,UNDP  بنك التنمية االسالمي  
  

  ال     نعم   ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرة   ئيامتوفرة جز متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية    غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 متوفرة جزئيا  متوفرة    دراسات/مخططاتغير متوفرة  

  بناء قدرات الجھة المنفذة  غير مطلوب  
     مطلوب   دعم جماھيري غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 رفع المستوى المعيشي للمواطنين    ايجابية: 

 على المياه  سھيل حصول  المواطنينت  
 توفير الوقت والمال في سبيل الحصول على الماء  

راء    سلبية:  واء ج وث الھ ذ وتل ة التنفي اء عملي اج اثن ازع
  الغبار

  
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا المخاطر/المعيقات
  التمويل الكافي    والطاقة ومراسلة المانحيين حشد الجھود  
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 73  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: بنية  تحتية   In16 الرقم:  انارة الطرق العامة باستخدام الطاقة الشمسية اسم البرنامج/المشروع:

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
  

ة ة عام ي خدم ددة ف ة المتج تغالل الطاق ارة عن اس ار-المشروع عب ك ان ية وذل ا الشمس ن خالل الخالي ة الطرق م
واطنين  ى في سبيل تشجيع الم ة كخطوة اول ة عام ة من خالل خدم لتكريس نظام الخاليا الشمسية و انجاح العملي
ة واستغالل  دا الفعالي ل مب الستبدال االنظمة العادية بانظمة صديقة للبيئة واقل تكلفة. نھدف من خالل المشروع تفعي

  حة لتقليل االعتماد على الجانب االسرائيلي .االمكانات المتا

 الريف الغربي  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 ربع الرابعال  

  مدة التنفيذ

 3 اشھر  

الفئة/ات المستھدفة   أھداف البرنامج/المشروع
(مرأة، شباب، فئات 

  مھمشة، الخ) 

  ھااألھداف التنموية التي يعمل على تحقيق  العدد المتوقع

 توسيع افق الحصول على خدمة الكھرباء 
  ادة من ة لتكريس الع ة عام ة من خالل ابني تقديم الخدم

  خالل مثال ناجح

 جميع سكان التجمع   5000 نسمة  
  

توسيع نطاق وتحسين حالة ووضعية أنظمة 
  التوليد وشبكات واتفاقيات توزيع الكھرباء

 استغالل الطاقة المتجددة
البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   بات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديريةوصف مختصر لنشاطات (مرك

  التكلفة التقديرية ($)  )بضائعمركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   لھذا البرنامج/المشروع
 1000  اعداد عطاء طرح العطاءات واالترسية مساھمة الھيئة   توفرة المخططات والموافقاتم  

    9000  توريد الخاليا الشمسية  
  دوالر للوحدة 

    وحدة 50عدد الوحدات المطلوبة 
  دوالر  450000  المجموع (باألرقام)

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
  كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة    المشروع ليس ذي بعد مكاني  Xاألرض غير متوفرة        األرض متوفرة  

  من؟ المجلس المشترك /ضمن خطط خاصة   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0ي المتوقع ($)؟العائد المادي السنو  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
    بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة  

  جھة التمويل المقترحة
  دد)جھات أخرى (ح  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
  

 مجلس الكنائس الدنماركي و السويدي 
 رؤية العالمية 
 صندوق البلديات  

  ال     نعم   ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرة   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية    غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 متوفرة جزئيا     متوفرة    دراسات/مخططات غير متوفرة  

 الجھة المنفذة  بناء قدرات  غير مطلوب  
     دعم جماھيري   غير مطلوب مطلوب جزئيا مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 استغالل الطاقة المتجددة   ايجابية: 

  ات ة و امكاني واطنين بخصوص البيئ وعي للم توى ال ع مس رف
 الطبيعة

 د على الشبكة القطرية تقليل االعتما  
 توفير المال في سبيل الحصول على الخدمة على المدى البعيد  

 ضعف االنظمة ايام الشتاء  سلبية: 
 صعوبات بتخزين الكھرباء   

  

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

  التمويل الكافي   طاقة ومراسلة المانحين حشد الجھود وال  
 ضعف النظام ايام الشتاء   استغالل مصدر اخر مثل الرياح او المياه  

  

 



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 74  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي:بنية  تحتية   In17 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: تاھيل شبكة الكھرباء في ابو العسجا ابو الغزالن وتقوية المحول

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
  

اني  يعمل على شبكات الكھرباء في الريف شركة موزعة سلكو وخدماتھا تعاني من الضعف بشكل كبير حيث ان الشبكات تع
  من التھالك في كل الريف وسندرج اعمال اعادة تاھيل لھا بشكل متدرج من االشد سوء الى االقل

ان حيث يتضمن المشروع بناء شبكة ضغط متوسط وتركيب محطات  و العرق و الغزالن اب و العسجا اب توزيع حديثة للقرى اب
  مليوم شيكل 2.2رابود بتكلفة تقديرية تصل الى 

  

  ابو العسجا ابو الغزالن ابو العرقان...

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 الربع الرابع  2016
  

  مدة التنفيذ

  اشھر 3

ة، شباب، فئات الفئة/ات المستھدفة (مرأ  أھداف البرنامج/المشروع
  مھمشة، الخ) 

األھداف التنموية التي يعمل على   العدد المتوقع
  تحقيقھا

  ى واطن عل ول الم ھيل حص تس
 خدمة الكھرباء

  كنية اء س ي احي ة ف ديم الخدم تق
 جديدة

 جميع سكان التجمع   3000 ة   نسمة ين حال اق وتحس يع نط توس
بكات  د وش ة التولي عية أنظم ووض

  توزيع الكھرباءواتفاقيات 

البرامج/المشروعات التي تمثل   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع،   متطلبا سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

 1000  الترسية مساھمة الھيئةاعداد عطاء طرح العطاءات وا   متوفرة المخططات والموافقات  
     و جا اب و العس رى اب ة للق ع حديث ات توزي ب محط ط وتركي بكة ضغط متوس اء ش بن

  الغزالن ابو العرقان رابود
550000  

  دوالر  551000  المجموع (باألرقام)
  التشغيل والصيانةعملية اإلادارة و  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X              وفرة وفرة   األرض مت ر مت د  األرض غي يس ذي بع المشروع ل
  مكاني

  كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة  

  ن خطط خاصةمن؟ المجلس المشترك /ضم  في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
   

  
 بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة 
 كة سلكوشر  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 

  
 شركة كھرباء الجنوب  

  ال     نعم   موافقتھا المبدئية؟  ھل تم الحصول على    غير متوفرة   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية    غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 زئيا متوفرة ج    متوفرة    دراسات/مخططات غير متوفرة  

  بناء قدرات الجھة المنفذة  غير مطلوب  
     مطلوب   دعم جماھيري غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 رفع المستوى المعيشي للمواطنين    ايجابية: 

  تسھيل حصول  المواطنين على الخدمة  
 فير الوقت والمال في سبيل الحصول على الخدمةتو  

  ازعاج اثناء عملية التوريد والتوزيع   سلبية: 
  

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

  التمويل الكافي    حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحيين  

  

  

 



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 75  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي:بنية  تحتية   In18 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: تاھيل شبكة الكھرباء في دير العسل التحتا وتقوية المحول

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
  

تعاني من يعمل على شبكات الكھرباء في الريف شركة موزعة سلكو وخدماتھا تعاني من الضعف بشكل كبير حيث ان الشبكات 
اني من  ي تع رى الت ين الق ل ومن ب التھالك في كل الريف وسندرج اعمال اعادة تاھيل لھا بشكل متدرج من االشد سوء الى االق
ا ال تشكل  ا بانھ ا علم روش التحت ا وبيت ال ضعف التيار الكھربائي وتكرر انقطاع التيار ھي دير العسل التحتا ودير العسل الفوق

ادة مصدر ضغط كبير على ال ا وبحاجة الع ارز فيھ شبكة كون كل استخدامھا منزلي بشكل غالب ومع ذلك نرى ضعف الشبكة ب
  تجديد .

ر العسل  دير دير العسل التحتا ودي
  الفوقا وبيت الروش التحتا

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  الربع الرابع  2016

  مدة التنفيذ

  اشھر 3

/ات المستھدفة (مرأة، شباب، الفئة  أھداف البرنامج/المشروع
  فئات مھمشة، الخ) 

األھداف التنموية التي يعمل على   العدد المتوقع
  تحقيقھا

 تسھيل حصول المواطن على خدمة الكھرباء 
 تقديم الخدمة في احياء سكنية جديدة  

 جميع سكان التجمع   2000 ة   نسمة ين حال اق وتحس يع نط توس
د  ة التولي عية أنظم ووض

بكات  اوش ع ت واتفاقي توزي
  الكھرباء

البرامج/المشروعات التي تمثل   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
متطلبا سابقا لھذا 
  البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية   مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ) 
($)  

 1000  اء طرح العطاءات واالترسية مساھمة الھيئةاعداد عط    ات وفرة المخطط مت
  والموافقات

  
  375000  بناء شبكة ضغط متوسط وتركيب محطات توزيع حديثة  

    دوالر  376000  المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X              المشروع ليس ذي بعد مكاني األرض غير متوفرة   األرض متوفرة    كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة  
  من؟ المجلس المشترك /ضمن خطط خاصة   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟

 ات الوصفية يتم ارفاقه المخطط   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  
    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

   
  

 بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة 
 شركة سلكو  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  شركة كھرباء الجنوب    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه:

  ال     نعم   ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرة   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية    غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 متوفرة جزئيا     متوفرة    دراسات/مخططات غير متوفرة  

 لجھة المنفذة بناء قدرات ا  غير مطلوب  
     مطلوب   دعم جماھيري غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 رفع المستوى المعيشي للمواطنين    ايجابية: 

  تسھيل حصول  المواطنين على الخدمة  
 ل على الخدمةتوفير الوقت والمال في سبيل الحصو  

  ازعاج اثناء عملية التوريد والتوزيع  سلبية: 
  

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

  التمويل الكافي    حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحيين  
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 76  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي:بنية  تحتية  In19 الرقم:  ويات معدنية  اسم البرنامج/المشروع:توريد حا

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
  

املين  ة رواتب الع ات الصلبة من خالل تغطي ة ومجلس النفاي يعمل مجلس الخدمات كحلقة وصل بين المجالس القروي
دورھا تجب ي ب ات من المجالس الت ة النفاي واطنين و يحاسب المجلس المشترك على الخدمة في الريف وجباي ي من الم

  لريف دورا مجلس النفايات بالوزن 
تعاني الخدمة من عدة نقاط ضعف بشكل مباشر مثل فلة عدد لحاويات بانواعھا وضعف الجباية وبشكل غير مباشر من 

ھيل عملية الجمع من خالل صعوبة الوصول لكل االحياء السكنية.يھدف في ھذا المشروع لتوفير الحاويات الالزمة لتس
  من قيمة الحاوية الحديد %30-10خالل الية توفير الحاوية بمساھمة من المواطن تتراوح بين 

  للحاوية البالستك%50-30و

 كل قرية في الريف  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2016 الربع الرابع 
  

  مدة التنفيذ

 3 اشھر  

مستھدفة (مرأة، شباب، فئات الفئة/ات ال  أھداف البرنامج/المشروع
  مھمشة، الخ)

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  ة تسھيل حصول المواطن على خدم
 النفايات

 تحسين المنظر العام للريف 
 تقديم الخدمة في احياء سكنية جديدة  

 جميع سكان الريف   40500  
  

  

 تحسين إدارة قطاع النفايات الصلبة
تغطية خدمة النفايات توسيع نطاق 

لتشمل جميع تجمعات المجلس وعدد 
  الحاويات

  

 
البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية

ت،بضائع، مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدا  سابقا لھذا البرنامج/المشروع
  الخ) 

  التكلفة التقديرية ($)

 1000  اعداد عطاء طرح العطاءات واالترسية مساھمة الھيئة   متوفرةالمخططات والموافقات  
    150000  $ 300حاوية معدنية* 500توريد  

  30000 $30حاوية بالستك* 1000توريد  
  دوالر181000  المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  روع ذي بعد مكاني)متطلبات األراضي (في حالة المش

X             وفرة وفرة  األرض مت ر مت د  األرض غي يس ذي بع روع ل المش
 مكاني

  كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة الشوارع  

  من؟ المجلس المشترك /ضمن خطط خاصة   ات الالزمة لتوفيرھا؟في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيب
  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 سبة والبيئة في مجلس الخدماتالمحا    بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه:

  
  جمعية الشبان المسيحيين-مجلس الكنائس الدنماركي 
  صندوق البلديات 
  USAID ,UNDP  التنمية االسالمي بنك  

  النعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟    غير متوفرة متوفرة جزئيامتوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشريةغير متوفرة جزئيا  متوفرة متوفرة  
 متوفرةجزئيا متوفرة دراسات/مخططاتغير متوفرة  

 بناء قدرات الجھة المنفذة غير مطلوب  
     مطلوب دعم جماھيريغير مطلوبمطلوب جزئيا  

  ة لتنفيذ البرنامج/المشروعاآلثار المتوقع
 رفع المستوى المعيشي للمواطنين    ايجابية: 

 تسھيل حصول  المواطنين على الخدمة  
 توفير الوقت والمال في سبيل الحصول على الخدمة  

  ازعاج اثناء عملية التوريد والتوزيع  سلبية: 
  

  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
  إجراءات التغلب عليھا  قاتالمخاطر/المعي

  التمويل الكافي   حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحيين  
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 77  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

 

  المجال االجتماعي
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 78  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So01الرقم:  مرحلة اولى -بناء وتشطيب مدرسة البرج الثانوية للذكوراسم البرنامج/المشروع: 

  مكان التنفيذ  البرنامج/المشروع خلفية عن
  
تعاني مدرسة البرج القائمة حاليا من تردي وضع المبنى وعدم مناسبة لالستخدام كونه ال يلبي الحد االدنى من  

المعايير المحدد من وزارة التربية والتعليم ال من ناحية البناء وال التھوية وال الجودة ناھيك عن اكتظاظ الصفوف وعدم 
  ة وانھا قدمالخدمة للقرى المحيطةلتتناسب وزيادة الطبيعية لعدد طالب المدرسة خاصاتساعھا 

لذا قد يالحظ من يزور المبنى الحالي للمدرسة ان الطالب يستخدمون الفراغات التي من المفروض بير مياه كغرفة     
الثانوية للذكور وتشمل متر مربع لمدرسة البرج  1000صفية وعليه نخطط لبناء وتشطيب طابق ارضي بمساحة 

بقدر ما يغطي  –األعمال عمل الساحات الخارجية واألسوار ومالعب المدرسة . سيتم البناء فيھا من من االساس
  حيث سيتضمن التصميم العناصر المذكورة ادناه - التمويل

الھيكلي سيتم بناء المدرسة على ارض تقع ضمن حدود صالحيات ب "سياسيا " وتقع ضمن حدود المخطط     
  المصدق لقرية البرج.

  االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة من قبل التربية والتعليم ليتضمنھا التصميم :
  مالحظة :(سيتم  بناء االحتياجات التي تغطيھا قيمة التمويل فقط) 

  6غرف صفية عدد  - 1
  مختبر حاسوب  - 2
  مكتبة  - 3
  وحدات صحية وحفرة صماء - 4
  - غرف معلمين وسكرتير ومدير ومخزن –ادارة وخدماتھا  - 5
  وغرفة مرشد  - 6
  ومقصف  - 7
  وساحات ومالعب واسوار وبير ماء - 8

  البرج

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  2016الربع الثاني 

  مدة التنفيذ

  سنة 

الفئة/ات   أھداف البرنامج/المشروع
المستھد

  فة 

  على تحقيقھا األھداف التنموية التي يعمل  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1

  استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب في قرية البرج وما حولھا. - 2
  ةتقليل عدد الطالب في كل وحدة صفي - 3
تقليل المشقة على الطالب واألھالي بتوفير صفوف للمراحل  - 4

  التعليمية األعلى .
طية احتياجات مھمة مثل توفير صفوف وفراغات معمارية لتغ - 5

  مختبر الكمبيوتر او مختبر علوم.

باب  الش
  واالطفال 

 200 طالب    الب ظ اللط ادة ح ة وزي وير الخدم تط
 بحصولھم على التحصيل الدراسي

  ض ي بع ة ف ن الحري ز م نحھم حي م
بب  ا بس و منھ ي حرم ات الت التخصص
ة  ل الرياض احة مث يق المس ض

 والمختبرات...
 ة ة تعليمي ة تحتي وفير بني زة  ت مجھ

دة  دة لم داد المتزاي تيعاب االع  10الس
  سنوات على االقل

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،   سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  ع، الخ) معدات، بضائ
  التكلفة التقديرية ($)

  ترخيص متوفر   10000  متوفر وتم انجازه –مخططات + تراخيص 
  توفر االرض 
 المخططات الھندسية متوفرة 
 الخطة البيئية متوفرة 
 موافقات الدوائر الرسمية المعنية متوفرة 
 جدول الكميات متوفر  

  48180 حفريات وتسوية  موقع

 161621 اعمال الھيكل االنشائي

 50525 الحجرية-اعمال البناء للجدران

 7976 داخلية وخارجية طوب-اعمال البناء للجدران

 21830  القصارة

 36812بالط

 20440  نجارة وخشب

 42130  المنيوم وحديد

 12865  دھان

 24240  عزل

 61021 اعمال الكھرباء

 54105 اعمال الميكانيك

 152008.5 اعمال خارجية حول المبنى

693,754  المجموع (باألرقام) 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X             وفرة وفرة   األرض مت ر مت يس  األرض غي   خطة تشغيلية  كيف؟ المشروع ل



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 79  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ذي بعد مكاني

  من؟ وزارة التربية والتعليم   م توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرةفي حالة عد
االرض متوفرة   رسوم دخول سنوية-دوالر سنوي 2000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة : البرج
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  (حدد القسم/األقسام المعنية) الھيئة المحلية
 مجلس الخدمات    وزارة التربية والتعليم  

 وزارة الحكم المحلي 
  استشاري  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
 صندوق البلديات   بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 

 سالميبنك التنمية اال 
 KFW    

  ال     نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرةX   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xغير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 دراسات/مخططات  Xغير متوفرة  متوفرة جزئيا     متوفرة  

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
 ھيري    دعم جماX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة  -  ايجابية: 

  تعليمية افضل.
   استيعاب االعداد المتزايدة من الطالب -

  أيام العمل  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان1  سلبية: 

ال 2 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 

 السلبية مثل الغبار االزعاج ... . بعض اآلثار البيئية3
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
دمات ال ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ي ع ة ف ة القائم ى التحتي بن

  الموقعسوء التنسيق بين الجھات المعنية
االضرار بالبنى التحتية القائمة لعدم وضوحھا في لالبنية القائمة حول 

  المشروع

   تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات-

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-

  مع التربية لتحديد اولويات المشروع.عمل اجتماعات -
  ية واالجزاء القائمة من المشروع توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحت

  خارطة البعد المكاني للمشروع
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 80  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  وي: بنية تحتيةالمجال التنم  So02 الرقم:  مرحلة اولى -بناء وتشطيب مدرسة بنات المجد الثانوية اسم البرنامج/المشروع: 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
متر مربع لمدرسة بنات المجد الثانوية وتشمل األعمال عمل الساحات  1000بناء وتشطيب طابق ارضي بمساحة   

حيث سيتضمن  -بقدر ما يغطي التمويل –الخارجية واألسوار ومالعب المدرسة . سيتم البناء فيھا من من االساس
سيتم بناء المدرسة على ارض تقع ضمن حدود صالحيات ب "سياسيا " وتقع     ،صميم العناصر المذكورة ادناه .الت

  مخطط الھيكلي المصدق لقرية المجدضمن حدود ال
  االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة من قبل التربية والتعليم ليتضمنھا التصميم :  
  تي تغطيھا قيمة التمويل فقط) مالحظة :(سيتم  بناء االحتياجات ال 

غرف معلمين  –ادارة وخدماتھا ،وحدات صحية وحفرة صماء ،مكتبة  ،وب مختبر حاس ،6غرف صفية عدد 
  وساحات ومالعب واسوار وبير ماء،ومقصف  ،وغرفة مرشد ،وسكرتير ومدير ومخزن

  المجد
  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

2018  
  مدة التنفيذ

  سنة 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع الفئة/ات المستھدفة   ھداف البرنامج/المشروعأ
  تحسين البيئة التعليمية للطالب. -1
  استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب في قرية المجد وما حولھا. -2
تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية مما يساعد في زيادة حصة  -3
  الب من االھتمام.الط
تقليل المشقة على الطالب واألھالي بتوفير صفوف للمراحل التعليمية  -4

  األعلى .
توفير صفوف وفراغات معمارية لتغطية احتياجات مھمة مثل مختبر  -5

  الكمبيوتر او مختبر علوم.

  باب الش
  واالطفال 

  
  
  
  
  

 200 طالب  
  

  اث ات االين ادة الحظ اللطالب تطوير الخدمة وزي
 ولھم على التحصيل الدراسيبحص

  منحھم حيز من الحرية في بعض التخصصات
ة  التي قد يكون مشاركتھا مع الذكور يشكل عقب

 لمعظم الفتيات مثل الرياضة ....
  تيعاب زة الس ة مجھ ة تعليمي ة تحتي وفير بني ت

  سنوات على االقل 10االعداد المتزايدة لمدة 

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   شروع وتكاليفھا التقديريةوصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/الم
التكلفة التقديرية  مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ)   لھذا البرنامج/المشروع

($)  
  10000  متوفر وتم انجازه –مخططات + تراخيص    رخيص وفر االرض ،ت ات المخط،ت ط

ة ،الھندسية دوائر |،الخطة البيئي ات ال موافق
  جدول الكميات ،الرسمية المعنية 

  532000 ء وتشطيب مدرسة بنات المجد الثانوية 

 152000 مال خارجية حول المبنى

694000  المجموع (باألرقام) 
  ل والصيانةعملية اإلادارة والتشغي متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X             المشروع ليس ذي بعد مكاني األرض غير متوفرة   األرض متوفرة   خطة تشغيلية  كيف؟  
  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة

 االرض متوفرة    دوالر سنوي 1000السنوي المتوقع ($)؟ العائد المادي  
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 مجلس الخدمات    استشاري ،الحكم المحلي،التربية والتعليم  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  صندوق البلديات    ي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: مشاريع بند الموازنة الت
  ال     نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟      غير متوفرةX   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  روعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المش
 الموارد البشرية   Xغير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 دراسات/مخططات  Xغير متوفرة  متوفرة جزئيا     متوفرة  

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  طلوب(حدد): ________________________م 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
  تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة تعليمية افضل. -  ايجابية: 

   باستيعاب االعداد المتزايدة من الطال -
ي 1  سلبية:  الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي .أثن

ةالقري ة الالزم دمات التعليمي ى الخ ت ،ة عل اع مس كان ارتف ى الس ر عل وى الخط
ام العمل اة،أي ار الحي ن مس روج ع ات والخ ال  .اإلرباك بب أعم ادي بس االعتي
 زعاج ...السلبية مثل الغبار اال بعض اآلثار البيئية ،المشروع. 

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

 عدم توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائمة من المشروع
  االضرار بالبنى التحتية القائمةظنسوء التنسيق بين الجھات المعنية

  على المدرسة. زيادة تكاليف تشغيلية

  تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-
 توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائمة من المشروع 

ة للمشاريع في المؤسسة ضمن مراجعة الجھة المسئولة عن إحداث عمل خطة صيانة سنوي
  الضرر واإلصالح من قبل قسم الخدمات والصيانة في المؤسسة
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 81  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So03 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: إضافة غرف صفية لمدرسة دير العسل االساسية المختلطة

  مكان التنفيذ  نامج/المشروعخلفية عن البر

  متر مربع  250بناء وتشطيب غرفتان لمدرسة دير العسل التحتا بمساحة 

  االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة من قبل التربية والتعليم ليتضمنھا التصميم :

  وغرف تخصصية2غرف صفية عدد -

  متر مربع 500تأھيل الساحة -

  دير العسل التحتا 
  قع للبدء بالتنفيذالتاريخ المتو

  / الربع الرابع2019 
  مدة التنفيذ

  سنة 
الفئة/ات المستھدفة   أھداف البرنامج/المشروع

(مرأة، شباب، فئات 
  مھمشة، الخ) 

األھداف التنموية التي يعمل على   العدد المتوقع
  تحقيقھا

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1
  الب في القرية وما حولھا.استيعاب األعداد المتزايدة من الط - 2
ي زيادة حصة الطالب من تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية مما يساعد ف - 3

صفوف للمراحل التعليمية تقليل المشقة على الطالب واألھالي بتوفير  -،االھتمام.
توفير صفوف وفراغات معمارية لتغطية احتياجات مھمة مثل مختبر ،األعلى

  م.الكمبيوتر او مختبر علو

  الشباب واالطفال  
  

 170 
 طالب

  
  

  نقص وتحسين وضعية سد ال
ل:  ة/ مث ق المدرس مراف
دات  رات والوح المختب

  الصحية والغرف الدراسية

البرامج/المشروعات التي تمثل   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
متطلبا سابقا لھذا 
  البرنامج/المشروع

ر البرنامج/المشروع (بما في ذلك مركبات/عناص
  خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ) 

  التكلفة التقديرية ($)

  رخيص   3000  مخططات + تراخيص ات ،ت المخطط
ية ات ،الھندس ة موافق الخطة البيئي

ة  مية المعني دوائر الرس دول ،ال ج
وزارة،الكميات  ة -موافقة ال التربي
  والتعليم

 125000 ف الصفية والتخصصيةمتر مربع للغر  250لفة

 10000  2م500بيد ساحة المدرسة

 $ 138000  المجموع (باألرقام) 

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X             وفرة وفرة  األرض مت ر مت األرض غي

  روع ليس ذي بعد مكانيالمش
 خطة تشغيلية  كيف؟  

في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة 
  لتوفيرھا؟ متوفرة

 من؟ وزارة التربية والتعليم  

 االرض متوفرة    العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  
  جھة التنفيذ المقترحة

  (حدد) جھات أخرى  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 مجلس الخدمات المشترك    الحكم المحلي،التربية والتعليم  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  UNDP ،البنك االسالمي،الصندوق العربي،صندوق البلديات    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك وفرة  مت مت

   غير متوفرةX  جزئيا
  نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     ال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
وارد البشرية وفرةX   الم وفرة     مت ا   مت  جزئي
  غير متوفرة

وفرة   دراسات/مخططات ا     مت وفرة جزئي  مت
غير متوفرة  

  غير مطلوب X بناء قدرات الجھة المنفذة  
  مطلوب 

  لوبغير مط مطلوب جزئيا  مطلوب   Xدعم جماھيري    

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة  -  ايجابية: 

  تعليمية افضل.
   استيعاب االعداد المتزايدة من الطالب -

لبية س
  :  

ى  ة عل ي القري الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي .أثن
ة  دمات التعليمي ت ،الخ اع مس ل وى اارتف ام العم كان أي ى الس ر عل ات ،لخط .اإلرباك

اة ار الحي ن مس روج ع روع.  والخ ال المش بب أعم ادي بس ة ،االعتي ار البيئي ض اآلث  بع
 السلبية مثل الغبار االزعاج ...

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

زء وفر مخططات لج دم ت ة  ع ى التحتي دمات البن ن خ م
روع ن المش ة م زاء القائم ين ،واالج يق ب وء التنس س

ة،الجھات المعنية ة القائم البنى التحتي ادة ،االضرار ب زي
  تكاليف تشغيلية على المدرسة.

وفير المخططات ة لت وظفين المؤسس ن م اقم مختص م غ ط ائق ،تفري ى وث يم عل ة والتعل اطالع وزارة التربي
توفر مخططات لجزء من خدمات ،اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع عمل،العطاء قبل طرحه

ة ، البنى التحتية واالجزاء القائمة من المشروع عمل خطة صيانة سنوية للمشاريع في المؤسسة ضمن مراجع
  الجھة المسئولة عن إحداث الضرر واإلصالح من قبل قسم الخدمات والصيانة في المؤسسة
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 82  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  /مشروعملخص برنامج
  المجال التنموي: االجتماعي  So04 الرقم:  بناء وتشطيب مدرسة دير العسل الفوقا الثانوية للذكوراسم البرنامج/المشروع: 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

ال يلبي الحد  كونه  تعاني مدرسة دير العسل الفوقا القائمة حاليا من تردي وضع المبنى وعدم مناسبة لالستخدام      
االدنى من المعايير المحدد من وزارة التربية والتعليم ال من ناحية البناء وال التھوية وال الجودة ناھيك عن 

اكتظاظ الصفوف وعدم اتساعھا لتتناسب  مع زيادة الطبيعية لعدد طالب المدرسة خاصة وانھا تقدم الخدمة 
  للقرى المحيطة.

متر مربع لمدرسة دير العسل الفوقا الثانوية للذكور  1000طابق ارضي بمساحة وعليه نخطط لبناء وتشطيب     
بقدر  –وتشمل األعمال عمل الساحات الخارجية واألسوار ومالعب المدرسة . سيتم البناء فيھا من من االساس

  حيث سيتضمن التصميم العناصر المذكورة ادناه - ما يغطي التمويل

تقع ضمن حدود صالحيات ب "سياسيا " وتقع ضمن حدود المخطط الھيكلي  سيتم بناء المدرسة على ارض   
  المصدق لقرية العسل الفوقا.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم باعداد مخططاتھا الھندسية ووضعھا على راس الئحة االحتياجات من    
  المدارس للحاجة الماسة والمعاناه التي يتكبدھا طالب المنطقة ومعلميھا

  االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة من قبل التربية والتعليم ليتضمنھا التصميم :   

  مالحظة :(سيتم  بناء االحتياجات التي تغطيھا قيمة التمويل فقط)    

  6غرف صفية عدد  - 1

  مختبر حاسوب  - 2

  مكتبة  - 3

  وحدات صحية وحفرة صماء - 4

  - دير ومخزنغرف معلمين وسكرتير وم –ادارة وخدماتھا  - 5

  وغرفة مرشد  - 6

  ومقصف  - 7

  وساحات ومالعب واسوار وبير ماء - 8

 دير العسل الفوقا  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2016 ( الربع الثاني) حزيران/  

  مدة التنفيذ

  سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
 شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  قعالعدد المتو

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1
استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب في  - 2

  قرية دير العسل الفوقا وما حولھا.
تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية مما  - 3

  يساعد في زيادة حصة الطالب من االھتمام.
ب واألھالي بتوفير تقليل المشقة على الطال - 4

  صفوف للمراحل التعليمية األعلى .
توفير صفوف وفراغات معمارية لتغطية  - 5

احتياجات مھمة مثل مختبر الكمبيوتر او مختبر 
 علوم.

  الشباب واالطفال   200 طالب   
  ة الموجودة سد النقص في عدد المنشآت التعليمي

  في التجمع : ( المدارس ،الكليات ) 
  

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا لھذا   طات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديريةوصف مختصر لنشا
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  ترخيص متوفر   10000  ل وزارة التربية والتعليممتوفر وتم انجازه من قب –مخططات + تراخيص 
  توفر االرض 
 المخططات الھندسية متوفرة 
 الخطة البيئية متوفرة 
 موافقات الدوائر الرسمية المعنية متوفرة 
 جدول الكميات متوفر  

  48180 ريات وتسوية  موقع

 220000  مال الھيكل االنشائي

 134000  شطيب

 140000  زل وتمديدات

 152000 مال خارجية حول المبنى

646000  المجموع (باألرقام) 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X وفرة األرض وفرة        مت ر مت د  األرض غي يس ذي بع المشروع ل
  مكاني

 لية خطة تشغي كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة    رسوم دخول سنوية-دوالر سنوي 2000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة : دير العسل الفوقا
  يذ المقترحةجھة التنف

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
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  مركز الھندسة والتخطيط

  مجلس الخدمات المشترك    وزارة الحكم المحلي،وزارة التربية والتعليم  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  KFW ي،بنك التنمية االسالم،دوق البلدياتصن   ي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: بند الموازنة الت

  ال     نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟      غير متوفرةX   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   
  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

 شريةالموارد الب   Xغير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 دراسات/مخططات  Xغير متوفرة  متوفرة جزئيا     متوفرة  

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  ___________________مطلوب(حدد): _____ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
  تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة تعليمية افضل. -  ايجابية: 

   استيعاب االعداد المتزايدة من الطالب -
  تفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل . ار1  سلبية: 

ال 2 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 

 غبار االزعاج .... بعض اآلثار البيئية السلبية مثل ال3
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
  تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات   وفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية القائمة في الموقععدم ت

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-

بنى التحتية القائمة لعدم وضوحھا في لالبنية القائمة حول االضرار بال
  المشروع

  توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائمة من المشروع 

 
  خارطة البعد المكاني للمشروع
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  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  مجال التنموي: االجتماعي ال  So05 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: بناء مدرسة بنات في قرية رابود

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
غرفة باالضافة الى الوحدات الصحية واالدارة   12متر مربع مكونة من  500بناء مدرسة بنات في رابود بمساحة 

ي الصفوف كبي داد ف وجيھي , واصبحت االع ى الت ود مختلطة من الصف االول ال ي راب ة ف ك الن المدرس رة وذل
ان  و العرق ود اب وھناك تأثير علر على التحصيل العلمي بسبب الدمج بين الجنسين حيث ستخدم اكثر من تجمع ( راب

  ابو العسجا ابو الغزالن).
  ة من الصف الخامس الى الثاني عشرتقدم خدمة المراحل الدراسي

  رابود

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  الربع الرابع 2018

  يذمدة التنف

  سنة 

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  التخلص من االختالط 
  رفع مستوى تحصيل الطلبة 
  ادة ع زي بة م احة المتناس ادة المس وير وزي تط

  السكان وعدد الطالب
  

 ي را ات ف و الطالب ود اب ب
و  جا اب و العس ان اب العرق

  الغزالن

 200    ر ظ االكب وفير الح يم وت ة التعل وير خدم تط
ى التحصيل  اث بحصولھم عل ات اإلن للطالب

 الدراسي
  ض ي بع ة ف ن الحري ز م نحھم حي م

ع  اركتھا م ون مش د يك ي ق التخصصات الت
ل  ات مث م الفتي ة لمعظ كل عقب ذكور يش ال

  الرياضة ....
البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   كبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديريةوصف مختصر لنشاطات (مر

مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   لھذا البرنامج/المشروع
  ) بضائع

  التكلفة التقديرية ($)

  5000  مخططات + تراخيص   ة والتع ع وزارة التربي يق م وفير التنس يم لت ل
 الكادر

  ترخيص  
 االرض متوفرة  

  5000  حفريات  

  250000 $500متر مربع * 500بناء وتشطيب  

 100000  ساحات ومالعب واسوار  
  دوالر 360000  المجموع (باألرقام) 

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
 X             يس ذي  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة المشروع ل

  بعد مكاني
 من قبل وزارة التربية والتعليم  كيف؟  

  من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
 االرض متوفرة    ع ($)؟ نوي المتوق ادي الس د الم ول  1000العائ وم دخ نوي رس دوالر س

  سنوية
    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة : رابود 

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

  مجلس الخدمات 
  المجلس القروي 
  جمعية رابود التعاونية  

  وزارة التربية والتعليم  
 م المحليوزارة الحك 
  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
 صندوق البلديات    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 

 CHF, ACF, UNDP,وزارة التربية والتعليم/المالية , ,  
  الX     نعم  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرةX  متوفرة جزئيا  متوفرة  تكاليف تنفيذ المشروع

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

 وارد البشرية وفرةX     الم وفرة     مت ا   مت ر  جزئي غي
  متوفرة

 /متوفرة   مخطدراسات    X غير متوفرة  متوفرة جزئيا  

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 

     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  
  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع

 رفع مستوى التحصيل للذكور واالناث    ايجابية: 
  اكن ى ام ة ال التقليل من المشاكل وعدم ارسال الطلب

  بعيدة 
  

روع يتوق1 سلبية:  ذ المش اء تنفي الب .أثن ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص
ى  ل المبن ة نق ي مرحل ة ف ة الالزم دمات التعليمي ى الخ ة عل ي القري ف

  وتجھيزه( االنتقالية)
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 85  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

ال 3 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 

 ... الغبار االزعاج . بعض اآلثار البيئية السلبية مثل4
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات

  صعوبة الحصول على تمويل    اقناع الممول بالمشروع  
  ة ة واالجزاء القائم عدم توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتي

  من المشروع
 ن المؤسسة لتوفير المخططاتتفريغ طاقم مختص من موظفي  

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-

 ية واالجزاء القائمة من المشروع ت البنى التحتتوفر مخططات لجزء من خدما  االضرار بالبنى التحتية القائمة لالبنية المحيطة بالمشروع لعدم وضوحھا
  خارطة البعد المكاني للمشروع
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  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So06 الرقم:  بناء وتشطيب مدرسة اساسية في قرية كرزااسم البرنامج/المشروع: 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

ة كرزا القائمة حاليا من تردي وضع المبنى وعدم مناسبة لالستخدام كونه ال يلبي الحد االدنى من المعايير تعاني مدرس
المحدد من وزارة التربية والتعليم ال من ناحية البناء وال التھوية وال الجودة ناھيك عن اكتظاظ الصفوف وعدم اتساعھا 

  خاصة وانھا تقدم الخدمة للقرى المحيطة. لتتناسب  مع زيادة الطبيعية   لعدد طالب المدرسة

مل األعمال عمل الساحات متر مربع للمدرسة وتش 1000وعليه نخطط لبناء وتشطيب طابق ارضي بمساحة   
حيث سيتضمن  - بقدر ما يغطي التمويل –واألسوار ومالعب المدرسة . سيتم البناء فيھا من من      االساسالخارجية

  رة ادناهالتصميم العناصر المذكو

 د المخطط الھيكلي المصدقسيتم بناء المدرسة على ارض تقع ضمن حدود صالحيات ب "سياسيا " وتقع ضمن حدو  
  الحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة من قبل التربية والتعليم ليتضمنھا التصميم :للقرية.

   مالحظة :(سيتم  بناء االحتياجات التي تغطيھا قيمة التمويل فقط)   

غرف معلمين وسكرتير  –ادارة وخدماتھا  ،وحدات صحية وحفرة صماء،بة مكت ،مختبر حاسوب  ،6غرف صفية عدد 
  وساحات ومالعب واسوار وبير ماء،ومقصف  ،وغرفة مرشد  ،-ومدير ومخزن

  كرزا

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  )  (الربع الثاني حزيران2017  

  مدة التنفيذ

  سنة 

األھداف التنموية التي يعمل على   العدد المتوقع  الفئة/ات المستھدفة   اف البرنامج/المشروعأھد
  تحقيقھا

استيعاب األعداد المتزايدة من  ،تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1
تقليل عدد الطالب  رية دير العسل الفوقا وما حولھا.الطالب في ق

الطالب من  في كل وحدة صفية مما يساعد في زيادة حصة
صفوف تقليل المشقة على الطالب واألھالي بتوفير ،م.االھتما

توفير صفوف وفراغات معمارية  ،للمراحل التعليمية األعلى .
  لتغطية احتياجات مھمة مثل مختبر الكمبيوتر او مختبر علوم.

  الشباب واالطفال   200 طالب   
  ة سد النقص في عدد المنشآت التعليمي

ع ي التجم ودة ف دارس ،  الموج (الم
  الكليات ) 

  

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
  التكلفة التقديرية ($)  مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ)   سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  ترخيص   10000  خططات + تراخيص م
 االرض متوفرة 
  المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
 موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
 جدول الكميات   

  48180 حفريات وتسوية  موقع

 220000 اعمال الھيكل االنشائي

 134000 التشطيب

 140000 عزل وتمديدات

 152000  اعمال خارجية حول المبنى

 646000 جموع (باألرقام) الم

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X             المشروع ليس ذي بعد مكانياألرض غير متوفرة  األرض متوفرة  خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   ا ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرةفي حالة عدم توفر األرض، م
 رسوم دخول سنوية-دوالر سنوي 2000 العائد المادي السنوي المتوقع  االرض متوفرة  

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

  مجلس الخدمات المشترك   وزارة الحكم المحلي،ربية والتعليم وزارة الت  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  KFW ،بنك التنمية االسالمي،صندوق البلديات   تي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه:بند الموازنة ال

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك وفرة  مت مت
   غير متوفرةX   جزئيا

  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟ ال     نعم  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
وارد البشرية وفرةX   الم وفرة     مت ا   مت جزئي

  غير متوفرة 
ا     متوفرةX  دراسات/مخططات وفرة جزئي  مت

  غير متوفرة 

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  ثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروعاآل
تعليم بتوفير بيئة تعليمية تحسين المستوى ال -  ايجابية: 

   الطالبالمتزايدة من استيعاب االعداد افضل.
ت1  سلبية:  اع مس ل . ارتف ام العم كان أي ى الس ر عل اة،وى الخط ار الحي ن مس روج ع ات والخ  .اإلرباك

 السلبية مثل الغبار االزعاج ... اآلثار البيئية بعض،االعتيادي بسبب أعمال المشروع. 
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
ة  ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع

ي الموق ة ف ات ع القائم ين الجھ يق ب وء التنس س
ة ال دم وضوحھا في المعنيةاالضرار بالبنى التحتي ة لع قائم
  لالبنية القائمة حول المشروع

 وفير المخططات ل ،تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لت ائق العطاء قب ى وث يم عل ة والتعل اطالع وزارة التربي
ه روع.،طرح ات المش د اولوي ة لتحدي ع التربي ات م ة ،عمل اجتماع ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج توفر مخطط

  مة من المشروع واالجزاء القائ
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  مركز الھندسة والتخطيط

  

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So07 الرقم:  بناء وتشطيب روضة في قرية سكااسم البرنامج/المشروع: 

  مكان التنفيذ خلفية عن البرنامج/المشروع
قدم خدمة نسمة الى وجود روضة نموذجية ت1258تعاني و تفتقر قريتي سكا وطواس البالغ  تعداد سكانھا تقريبا 

تمھيد الطالب لدخول المدرسة بالطرق العلمية الحديثة. توفير مثل ھذه االبنية تقدم البنية الالزمة واالرضية 
 االساسية للطالب لمراحل الدراسة المتقدمة.

  نظرا  الھمية ھذه المرحلة في بناء شخصية الطفل حيث يعكس ھذا سبب عدم اھتمامھم بھاذا المجال حتى االن  
نخطط لبناء مبنى متكامل لتوفير الخدمة وھي عبارة عن غرفتين تعليميتين بزويا متعددة وادارة وملعب لذلك 

  متر مربع 150ووحدات صحية متناسبة مع االعمار بواقع مساحة 

 سكا  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018حزيران/  

  مدة التنفيذ

 8 اشھر  
المستھدفة (مرأة، شباب، فئات الفئة/ات   أھداف البرنامج/المشروع

  مھمشة، الخ) 
األھداف التنموية التي يعمل على   العدد المتوقع

  تحقيقھا
  تحسين خدمة التعليم التمھيدي. - 1
استيعاب األعداد المتزايدة من  - 2

  االطفال.
فال واألھالي تقليل المشقة على االط - 4

  للحصول على الخددمة

  االطفال   40 دد   طفل ي ع نقص ف د ال ة س آت التعليمي المنش
ات  الموجودة في التجمع (المدارس ، الكلي

   (  

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
  لتكلفة التقديرية ($)ا  )مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،  سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  ترخيص    3000  –مخططات + تراخيص 
 االرض متوفرة 
  المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
 موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
 جدول الكميات   

  6500 اعمال الحفريات وتسوية الموقع

 90000 وجدران اعمال الھيكل االنشائي

 15000 اعمال التشطيبات

 10000  و الميكانيك اءاعمال الكھرب

 12000  اعمال خارجية حول المبنى

 83500  المجموع (باألرقام) 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X  مكاني المشروع ليس ذي بعد األرض غير متوفرة        األرض متوفرة   خطة تشغيلية  كيف؟  
  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة

 االرض متوفرة    ع ($)؟ نوي المتوق ادي الس د الم نوي 2000العائ وم -دوالر س رس
  دخول سنوية

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة : سكة طواس
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
  مجلس الخدمات المشترك    وزارة التربية والتعليم  

 وزارة الحكم المحلي 
 استشاري    

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

 بنك التنمية االسالمي،صندوق البلديات   امج/المشروع ضمنه: بند الموازنة التي يندرج البرن
 KFW    

  ال     نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟      غير متوفرةX   متوفرة جزئيا  متوفرة تكاليف تنفيذ المشروع 
  مشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ ال

 الموارد البشرية   Xغير متوفرة جزئيا   متوفرة   متوفرة  
 غير متوفرة× متوفرة جزئيا     متوفرة دراسات/مخططات  

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
     دعم جماھيريX غير مطلوب مطلوب جزئيا  ب  مطلو  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
  تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة تعليمية افضل. - ايجابية: 

   استيعاب االعداد المتزايدة من الطالب -
ت سلبية:  اع مس ل ارتف ام العم كان أي ى الس ر عل روج اإلربوى الخط ات والخ اك

اة ار الحي ن مس بب  ع ادي بس ال األاالعتي ة عم ار البيئي ض اآلث  بع
 السلبية مثل الغبار االزعاج ...

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

ع سوء  عدم توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية القائمة في الموق
دم وضوحھا ،التنسيق بين الجھات المعنية ة لع ة القائم االضرار بالبنى التحتي
  لالبنية القائمة حول المشروع

وفير المخططات ة لت وظفين المؤسس ن م اقم مختص م غ ط ة ،اتفري طالع وزارة التربي
ة  والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه ى التحتي توفر مخططات لجزء من خدمات البن

  القائمة من المشروع واالجزاء 
  ملخص برنامج/مشروع
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 88  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  المجال التنموي: االجتماعي  So08 الرقم:  روضة في قرية كرزابناء وتشطيب اسم البرنامج/المشروع: 
  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

دم خدمة تمھيد نسمة الى وجود روضة نموذجية تق1118تعاني و تفتقر قرية كرزا البالغ  تعداد سكانھا تقريبا 
الطالب لدخول المدرسة بالطرق العلمية الحديثة. توفير مثل ھذه االبنية تقدم البنية الالزمة واالرضية االساسية 

 للطالب لمراحل الدراسة المتقدمة.
يھمل اھالي القرى اھمية ھذه المرحلة في بناء شخصية الطفل حيث يعكس ھذا سبب عدم اھتمامھم بھاذا المجال 

  ن حتى اال
لذلك نخطط لبناء مبنى متكامل لتوفير الخدمة وھي عبارة عن غرفتين تعليميتين بزويا متعددة وادارة وملعب 

  متر مربع 150ووحدات صحية متناسبة مع االعمار بواقع مساحة 

 كرزا  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2017حزيران/  

  مدة التنفيذ

 8 اشھر  

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع  الفئة/ات المستھدفة   أھداف البرنامج/المشروع

  تحسين خدمة التعليم التمھيدي. - 1

استيعاب األعداد المتزايدة من  - 2
  االطفال.

تقليل المشقة على االطفال واألھالي  - 3
  للحصول على الخددمة

  االطفال  
  
  
  
  

 40 طفل  
  
  
  

بحصولھم  تطوير الخدمة وزيادة حظ االطفال
 على التحصيل الدراسي في بيئة افضل

منحھم حيز من الحرية في الروضات مناسبة 
 من الناحية التصميمية

ة مجھزة الستيعاب  ة تعليمي ة تحتي توفير بني
  سنوات على االقل 10االعداد المتزايدة لمدة 

المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا البرامج/  وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع،   لھذا البرنامج/المشروع

  الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

      3000  مخططات + تراخيص 

  70000 أعمال البناء والتشطيب

 12000  اعمال خارجية حول المبنى

 85000  ألرقام) المجموع (با
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X المشروع ليس ذي بعد   األرض غير متوفرة   متوفرةاألرض  خطة تشغيلية  كيف؟  
  من؟ وزارة التربية والتعليم   فيرھا؟ متوفرةفي حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتو

 االرض متوفرة    ع ($)؟ نوي المتوق ادي الس د الم نوي 2000العائ وم -دوالر س رس
  دخول سنوية

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة : سكة طواس
  جھة التنفيذ المقترحة

  (حدد) جھات أخرى  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 مجلس الخدمات   وزارة الحكم المحلي، استشاري وزارة التربية والتعليم ،  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  KFWصندوق البلديات، بنك التنمية اإلسالمي،    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 

  ال     نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟      غير متوفرةX   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   
  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

 الموارد البشرية   Xغير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 غير متوفرة× متوفرة جزئيا     متوفرة دراسات/مخططات  

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  
  تنفيذ البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة ل

  تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة تعليمية افضل. -  ايجابية: 
   استيعاب االعداد المتزايدة من الطالب -

   ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل  سلبية: 
 اإلرباكات والخروج عن مسار الحياة االعتيادي بسبب األعمال 

  جه تنفيذ البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي توا
  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات

  تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات  عدم توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية القائمة في الموقع
  قبل طرحهتعليم على وثائق العطاء اطالع وزارة التربية وال  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائمة من المشروع  االضرار بالبنى التحتية القائمة لعدم وضوحھا في لالبنية القائمة 
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  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So09 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: استكمال طابق  وبناء وتشطيب مقصف لمدرسة بيت الروش التحتا

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

متر مربع لمدرسة بيت الروش التحتا وتشمل  األعمال عمل الساحات  300بناء وتشطيب طابق تكملة الطابق الثاني بمساحة     
  ورة متر مربع . حيث سيتضمن التصميم العناصر المذك 36الخارجية ومقصف للمدرسة بمساحة 

  االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة من قبل التربية والتعليم ليتضمنھا التصميم :

   3غرف صفية عدد  - 1

  ومقصف  - 2

  ساحة - 8

 البرج  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2019 الربع الثاني/  

  مدة التنفيذ

  سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  ، فئات مھمشة، الخ) شباب

األھداف التنموية التي يعمل   العدد المتوقع
  على تحقيقھا

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1
استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب في القرية وما  - 2

  حولھا.
تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية مما يساعد في  - 3

  زيادة حصة الطالب من االھتمام.
المشقة على الطالب واألھالي بتوفير صفوف تقليل  - 4

  للمراحل التعليمية األعلى .
توفير صفوف وفراغات معمارية لتغطية احتياجات مھمة  - 5

 مثل مختبر الكمبيوتر او مختبر علوم.

 الشباب واالطفال ، الفتيات   200 طالب   
  

عية   ين وض نقص وتحس د ال س
ل :  دارس مث ق الم مراف
دات  رات ، الوح المختب

ية ، والغرف المدرسية الصح
  .  

البرامج/المشروعات التي تمثل   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
متطلبا سابقا لھذا 
  البرنامج/المشروع

  التكلفة التقديرية ($)  مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ) 

 3000  متوفر وتم انجازه –خططات + تراخيص م     

  170000 }متر مربع 336تكلفة بناء  }حفريات وتسوية  موقع

 $ 173000  المجموع (باألرقام) 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X        المشروع ليس ذي بعد مكاني األرض غير متوفرة       األرض متوفرة   خطة تشغيلية  كيف؟  
  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة

 االرض متوفرة    دوالر سنوي 1000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  
    ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة : البرج في حالة كان المشروع

 جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

  مجلس الخدمات المشترك   استشاري، الحكم المحلي ،التربية والتعليم    
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد) الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  UNDPاإلسالمي، البنك ، الصندوق العربي ،صندوق البلديات   لموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: بند ا

  ال     نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرةX   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xغير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 دراسات/مخططات  Xغير متوفرة  متوفرة جزئيا     متوفرة  

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
  تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة تعليمية افضل. -  ايجابية: 

   استيعاب االعداد المتزايدة من الطالب -
الب .أ1 سلبية:  ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي ثن

  في القرية على الخدمات التعليمية الالزمة

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

ال 3 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 

 .السلبية مثل الغبار االزعاج .. . بعض اآلثار البيئية4
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
عدم توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائمة من 

  المشروع
 تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات  

  زارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحهاطالع و-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 90  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

 من المشروع توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائمة   االضرار بالبنى التحتية القائمة

عمل خطة صيانة سنوية للمشاريع في المؤسسة ضمن مراجعة الجھة المسئولة عن  زيادة تكاليف تشغيلية على المدرسة.
 اث الضرر واإلصالح من قبل قسم الخدمات والصيانة في المؤسسةإحد

  خارطة البعد المكاني للمشروع

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 91  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So10 الرقم:  وب في مدرسة بنات المجد الثانويةاسم البرنامج/المشروع: تجھيز مختبر حاس

  كان التنفيذم  خلفية عن البرنامج/المشروع

مبنى المدرسة بحاجة لغرف تخصصية وھي مختبر حاسوب بتمديدات كھربائية مناسبة مع االستخدام باإلضافة الى االثاث      
  الالزم من طاوالت خشبية مناسبة لالستخدام وتجھيزات االجھزة والحواسيب والكراسي 

  

 المجد  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2016الث/الربع الث  

  مدة التنفيذ

 6 اشھر  

الفئة/ات   أھداف البرنامج/المشروع
  المستھدفة 

األھداف التنموية التي يعمل على   العدد المتوقع
  تحقيقھا

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1
  استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب في القرية وما حولھا. - 2
ما يساعد في زيادة حصة الطالب من تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية م - 3

  االھتمام.
  ة األعلىتقليل المشقة على الطالب واألھالي بتوفير صفوف للمراحل التعليمي - 4
توفير صفوف وفراغات معمارية لتغطية احتياجات مھمة مثل مختبر  - 5

  الكمبيوتر او مختبر علوم.

 الفتيات   300 طالبة 
  

 
عية  ين وض نقص وتحس د ال س

مثل : المختبرات  مرافق المدارس
رف  حية ، والغ دات الص ، الوح

  .   المدرسية

البرامج/المشروعات التي تمثل   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
متطلبا سابقا لھذا 
  البرنامج/المشروع

  التكلفة التقديرية ($)  الخ) مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، 

 3000  تحضير وثائق العطاء     

  30000 جھاز 25لفة تجھيز المختبر وتاثيثة 

 $33000  المجموع (باألرقام) 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

  خطة تشغيلية  كيف؟   المشروع ليس ذي بعد مكانيXاألرض غير متوفرة    األرض متوفرة             
  من؟ وزارة التربية والتعليم والمدرسة   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة

 االرض متوفرة    0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  ئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)الھي
  مجلس الخدمات المشترك    ،الحكم المحلي التربية والتعليم  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  UNDPاإلسالمي، البنك ، الصندوق العربيصندوق البلديات،    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 

  ال     نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرةX   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xغير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 متوفرة جزئيا     توفرة   دراسات/مخططات  غير متوفرة  

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  ___مطلوب(حدد): _____________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
  تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة تعليمية افضل. -  ايجابية: 

  
  سلبية: 

  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
  إجراءات التغلب عليھا  طر/المعيقاتالمخا
  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-

 

 
 



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 92  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي:االجتماعي   So11 الرقم:  مرحلة ثانية –ث تاثيأولى / مرحلة  -اسم البرنامج/المشروع:بناء وتشطيبمدرسة صناعية

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
  

ذا  دارس من ھ دم وجود م ة والسموع وريف دورا ويطا  لع ا الظاھري ا فيھ ل بم ة جنوب الخلي بناء مدرسة صناعية تخدم منطق
د النوع  في جنوب الخليل , وتقدم التعليم والتدريب على الص دريب المھني في التخصصات بع ة والت ة وااللكتروني ناعات الخفيف

  دراسة حاجة السوق.
  
  
  

  كرزا  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 ران /حزي
 المرحلة االولى

 2019  ران /حزي
  المرحلة الثانية
  مدة التنفيذ

  المرحلة االولى –سنة 
  المرحلة الثانية –سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب،   روعأھداف البرنامج/المش
  فئات مھمشة، الخ)

األھداف التنموية التي يعمل على   العدد المتوقع
  تحقيقھا

  تمكين الشباب والمرأة 
  ة من ل البطال ايجاد فرص عمل وتقلي

  خالل المجاالت الصناعية المھملة

  (االناث والذكور) الشباب   40000    ن ا م رف وحمايتھ ة الح منھج
دثار  ا االن ا وجعلھ او احتكارھ

 بنظام اكاديمي مدروس 
  الل ن خ ة م بة البطال ل نس تقلي

   ايجاد فرص عمل
البرامج/المشروعات التي تمثل   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية

متطلبا سابقا لھذا 
  البرنامج/المشروع

ات استشارية، معدات،بضائع، مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدم
  الخ) 

  التكلفة التقديرية ($)

  10000  تصميم +ترخيص +خدمات استشارية    موافقة وزارة العمل 
  شراكة وزارة التعليم  

  
  

  600000  متر مربع1000حفريات وبناء مع تشطيب مساحة  
  100000 اسوار + ساحات  

  المرحلةاألولى  دوالر  710000المجموع (باألرقام)
  400000 تأثيث + اليات    

  المرحلة الثانية  دوالر  400000المجموع (باألرقام)
  مجموع المرحلتين    1110000$

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X   لمشروع ليس ذي بعد مكانيا األرض غير متوفرة      األرض متوفرة   خطة تشغيلكيف؟  

  من؟ وزارة العمل والتربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
    300000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟$  

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

  مجلس الخدمات /قسم الھندسة   التربية والتعليم ،وزارة العمل  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
 صندوق البلديات     بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه:

 USAID 
 ACF 
 UNDP  

وفر تكاليف تنفيذ المشروع    اXة   مت وفرة جزئي ر  مت غي
  متوفرة

  نعمھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟ال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 رية وارد البش وفرةXالم ا  متوفرة مت ر  جزئي غي

  متوفرة
 ات/مخططات وفرة دراس ا Xمت وفرة جزئي ر  مت غي

  متوفرة

 غير مطلوب بناء قدرات الجھة المنفذة  
:(حدد)متخصيين,فنيين, تسويق , دعم مطلوب  
     دعم جماھيريX غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب  

  ذ البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفي
 تمكين الشباب (اناثا وذكورا )    ايجابية: 

  ( تنمية) دعم االقتصاد الوطني  
  ة ادية لمنطق ة واقتص ة مجتمعي تنمي

  الريف لتفردھا بتقديم الخدمة

  تكاليف تشغيل المركز مرتفعة قد تؤدي الى رسوم مرتفعة   سلبية: 
 خطوط السير الرسمية غير كافية 
   



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 93  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات 
  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات

  صعوبة الحصول على تمويل    (اقناعه) البحث عن ممول  
  التسويق للمشروع   البحث على حاجة السوق والتركيز عليھا  

  خارطة البعد المكاني للمشروع

  

 

 

 

 

  

  

  

  
  

 



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 94  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  مرحلة اولى -وع:بناء وتشطيب مركز تدريب مھنياسم البرنامج/المشر

  مرحلة ثانية –تاثيث 
  المجال التنموي:االجتماعي   So12 الرقم:

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
  

ا   ة والسموع وريف دورا ويط ا الظاھري ا فيھ ل بم ة جنوب الخلي بناء مركز تدريب مھني يخدم منطق
وم , نجارة , لعدم وجود مراكز تدريب في جن ة الحرف ( حدادة , المني وب الخليل , المركز يخدم كاف

  بالط , ميكانيك , ...
  
  
  

  كرزا 

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 /الربع الرابع المرحلة االولى 2017
  الربع الثاني المرحلة الثانية 2018

  مدة التنفيذ

 المرحلة االولى –سنة 
  المرحلة الثانية –سنة 

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ)

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  رأة باب والم ين الش واع الحرف –تمك بعض ان ل
 كااللكترونيات والصناعات الزراعية

  ايجاد فرص عمل وتقليل البطالة  

  اث باب (االن الش
  والذكور) 

 15%  ن م
بة  نس
كان  الس
اي حوالي 

40000  

  منھجة الحرف وحمايتھا من االندثار او احتكارھا وجعلھا
 بنظام اكاديمي مدروس 

 تقليل نسبة البطالة من خالل ايجاد فرص عمل   

 البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا لھذا  وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،   البرنامج/المشروع

  معدات،بضائع، الخ) 
التكلفة 

  التقديرية ($)
  10000  تصميم +ترخيص +خدمات استشارية    
   410000 متر مربع+حفريات 800بناء مع  
  100000 اسوار + ساحات  

  لةاألولىالمرح  دوالر  520000المجموع (باألرقام)
  400000 تأثيث + اليات    

  المرحلة الثانية  دوالر  400000المجموع (باألرقام)
  مجموع المرحلتين    920000$

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X             وفرة  األرض متوفرة د  األرض غير مت يس ذي بع المشروع ل

  مكاني
 خطة تشغيلكيف؟  

  من؟ وزارة العمل والتربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
   ع ($)؟ نوي المتوق ادي الس د الم جيل + $300000العائ ول وتس وم دخ رس

  مواد مباعة من انتاج الطالب 
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
  مجلس الخدمات /قسم الھندسة    التربية والتعليم ، وزارة العمل  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

   USAID ،ACF ،UNDP، يات صندوق البلد   بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه:المشاريع 
  النعمھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟    غير متوفرة متوفرة جزئياXمتوفرة    تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشريةXغير متوفرة جزئيا  متوفرة متوفرة  
 متوفرة دراسات/مخططاتX غير متوفرة متوفرة جزئيا  

 غير مطلوب بناء قدرات الجھة المنفذة  
:(حدد)متخصصيين,فنيين, تسويق , دعم مطلوب  
     دعم جماھيريX غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 تمكين الشباب (اناثا وذكورا )   ايجابية: 

  ( تنمية) دعم االقتصاد الوطني  
 تنمية مجتمعية واقتصادية لمنطقة الريف لتفردھا بتقديم الخدمة  

ة   سلبية:  ز مرتفع غيل المرك اليف تش وم  تك ى رس ؤدي ال د ت ق
  مرتفعة

 خطوط السير الرسمية غير كافية  
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
  صعوبة الحصول على تمويل    (اقناعه) البحث عن ممول  
  التسويق للمشروع لدى المحافظات والشھادة التي يمكن ان يقدمھا   لبحث على حاجة السوق والتركيز عليھاا  

  خارطة البعد المكاني للمشروع
  



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 95  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 96  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So13 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: اضافة غرف صفية وصيانة لمدرسة ابو العسجا االساسية المختلطة

  التنفيذ مكان  خلفية عن البرنامج/المشروع

الجدير بالذكر ان المشروع على اولويات   ،متر مربع 370غرف صفية لمدرسة ابو العسجا  بمساحة  بناء وتشطيب   
حيث ان القرية بحاجة ماسة العادة تأھيل ، مديرية التربية والتعليم للحاجة الماسة والوضع الذي تعانيه المدرسة القائمة 

  وبحاجة الى غرف تخصصية مثل تدبير وكمبيوتر وعلوم   بعض الغرف وعدد الطالب في تزايد 

  ربية والتعليم ليتضمنھا التصميم:االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة من قبل الت     
  5غرف صفية عدد  
  مطلع درج 
 متر مربع370وھو عبارة عن طابقين مساحة كل واحد -صيانة المبنى القائم 
 تعبيد الساحة وتاھيلھا  

 ابو العسجا  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2017الربع الثاني/  

  مدة التنفيذ

 8 شھور  

األھداف التنموية التي يعمل على   العدد المتوقع  الفئة/ات المستھدفة   أھداف البرنامج/المشروع
  تحقيقھا

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1
استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب في  - 2

  ة وما حولھا.القري
تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية مما  - 3

  يساعد في زيادة حصة الطالب من االھتمام.
تقليل المشقة على الطالب واألھالي بتوفير  - 4

  صفوف للمراحل التعليمية األعلى .
توفير صفوف وفراغات معمارية لتغطية  - 5

احتياجات مھمة مثل مختبر الكمبيوتر او مختبر 
  علوم.

 باب واالطفال الش  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 200 طالب 
 1000عدد السكان  
  

  

  

  

  ق نقص وتحسين وضعية مراف سد ال
رات  ل: المختب ة/ مث المدرس
رف  حية والغ دات الص والوح

  الدراسية

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
  التكلفة التقديرية ($) مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،)   لمشروعسابقا لھذا البرنامج/ا

    10000  مخططات + تراخيص 

 18500 متر مربع للغرف الصفية  370تكلفة بناء

 37000  740تاھيل المبنى وصيانته 

$ 145000  المجموع (باألرقام) 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  ة المشروع ذي بعد مكاني)متطلبات األراضي (في حال

X  المشروع ليس ذي بعد  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة   خطة تشغيلية  كيف؟  
  ممن؟ وزارة التربية والتعلي   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة

 االرض متوفرة    دوالر سنوي/رسوم دخول سنوية 1000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 مجلس الخدمات المشترك    الحكم المحلي، التربية والتعليم  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  (حدد ما يلي)الھيئة المحلية 

  Undpاإلسالمي، البنك ، الصندوق العربي، صندوق البلديات    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه
  ال     نعم دئية؟ ھل تم الحصول على موافقتھا المب     غير متوفرةX   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xغير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 دراسات/مخططات  Xغير متوفرة  متوفرة جزئيا     متوفرة  

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
  تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة تعليمية افضل. -  ايجابية: 

   د المتزايدة من الطالباستيعاب االعدا -
.أثناء تنفيذ المشروع يتوقع حصول صعوبات في حصول  الطالب في القرية 1 سلبية: 

  على الخدمات التعليمية الالزمة
  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2 

  .اإلرباكات والخروج عن مسار الحياة االعتيادي بسبب أعمال المشروع. 3
 السلبية مثل الغبار االزعاج ... يئية. بعض اآلثار الب4

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

ة من  عدم توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائم
  المشروع

  تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  لتنسيق بين الجھات المعنيةسوء ا

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 97  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  خارطة البعد المكاني للمشروع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 98  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So14 :الرقم  اسم البرنامج/المشروع: اضافة غرف صفية لمدرسة ذكور امريش

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

  -غرف طابق 3كل   –متر مربع  600بناء وتشطيب ست غرف صفية لمدرسة امريش  بمساحة      

الي ت بالت-حيث ان النمو السكاني في القرية كبير وتخدم المدرسة قرى عبدة والعلقة العليا والعلقة التحتا      
  المنطقة بحاجة ألى غرفة صفية حيث يتكبد طالب القرى المشقة للوصول للمدرسة 

  االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة من قبل التربية والتعليم ليتضمنھا التصميم :   

  6غرف صفية عدد     -

  مطلع درج    -

 امريش  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018الربع الثالث /  

  ة التنفيذمد

 6 شھور  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1
استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب  - 2

  في القرية وما حولھا.
طالب في كل وحدة صفية تقليل عدد ال - 3

مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 
  االھتمام.

تقليل المشقة على الطالب واألھالي  - 4
  بتوفير صفوف للمراحل التعليمية األعلى .

توفير صفوف وفراغات معمارية  - 5
ل مختبر لتغطية احتياجات مھمة مث

  الكمبيوتر او مختبر علوم

  الشباب واالطفال   200 طالب 
 2420سكان=عدد ال  

  ق عية مراف ين وض نقص وتحس د ال س
دات  رات والوح ل: المختب ة/ مث المدرس

  الصحية والغرف الدراسية

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
ا في ذلك خدمات استشارية، معدات، مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بم  لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  3000  مخططات + تراخيص    ترخيص 
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
  موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
  جدول الكميات 
 التربية والتعليم-موافقة الوزارة  

  10000 ريات وتسوية  وانھاء موقع الساحة

 300000 متر مربع للغرف الصفية  600فة بناءل

 $ 313000  المجموع (باألرقام) 

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X             وفرة وفرة   األرض مت ر مت يس ذي  األرض غي المشروع ل

  انيبعد مك
 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة    دوالر سنوي/رسوم دخول سنوية 1000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  نية)الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المع

 مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  
 الحكم المحلي  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

 صندوق البلديات    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
 الصندوق العربي 
 البنك االسالمي 
 Undp  

  ال     نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟      غير متوفرةX   متوفرة جزئيا متوفرة   لمشروع   تكاليف تنفيذ ا
  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

 الموارد البشرية   Xغير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 دراسات/مخططات  Xغير متوفرة  متوفرة جزئيا     متوفرة  

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 99  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة تعليمية افضل. -  ايجابية: 
   استيعاب االعداد المتزايدة من الطالب -

ول  1 سلبية:  ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي .أثن
  القرية على الخدمات التعليمية الالزمةالطالب في 

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

ال 3 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 

  . بعض اآلثار البيئية السلبية مثل الغبار االزعاج ...4

 
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
ن  ة م زاء القائم ة واالج ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع

  المشروع
 تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات  

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  تماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.عمل اج-

  توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائمة من المشروع   االضرار بالبنى التحتية القائمة

 

عمل خطة صيانة سنوية للمشاريع في المؤسسة ضمن مراجعة الجھة المسئولة عن  زيادة تكاليف تشغيلية على المدرسة.
 ضرر واإلصالح من قبل قسم الخدمات والصيانة في المؤسسةإحداث ال

  
  خارطة البعد المكاني للمشروع

  

 

  
  

  

  

  

 



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 100  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
ة  ية المختلط ادر االساس ة البي فية لمدرس رف ص افة غ روع: اض م البرنامج/المش دب –اس ح

  العللقة 
  المجال التنموي: االجتماعي  So15 الرقم:

  مكان التنفيذ  لمشروعخلفية عن البرنامج/ا

متر مربع  الجدير بالذكر ان المشروع على  370بناء وتشطيب غرف صفية لمدرسة البيادر  بمساحة      
  اولويات مديرية التربية والتعليم للحاجة الماسة والوضع اللذي تعانيه المدرسة القائمة 

طالب في تزايد وبحاجة الى غرف حيث ان القرية بحاجة ماسة العادة تأھيل بعض الغرف وعدد ال     
نسمة لذا نجد سنويا حاجتھم إلى غرف صفية  1000تعداد السكان - تخصصية مثل تدبير وكمبيوتر وعلوم   

  كم 2حيث يتكبد طالب القرى المشقة للوصول للمدرسة وتبلغ ما يزيد عن 

  ھا التصميم :االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة من قبل التربية والتعليم ليتضمن    

  6غرف صفية عدد -

 مطلع درج -

 متر مربع370وھو عبارة عن طابقين مساحة كل واحد - صيانة المبنى القائم-

 تعبيد الساحة وتاھيلھا-

  

 حدب العلقة  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2016الربع الثاني/  

  مدة التنفيذ

 8 شھور  

ھدفة (مرأة، الفئة/ات المست  أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1

استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب  - 2
  في القرية وما حولھا.

تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية  - 3
مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 

  ھتمام.اال

تقليل المشقة على الطالب واألھالي  - 4
  بتوفير صفوف للمراحل التعليمية األعلى .

توفير صفوف وفراغات معمارية لتغطية  - 5
احتياجات مھمة مثل مختبر الكمبيوتر او 

  مختبر علوم.

 الشباب واالطفال والفتيات   200 طالب 
 =1000عدد السكان  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 عية مراف ين وض نقص وتحس د ال ق س
دات  رات والوح ل: المختب ة/ مث المدرس

  الصحية والغرف الدراسية

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   لھذا البرنامج/المشروع

  ع، الخ) بضائ
  التكلفة التقديرية ($)

  5000  مخططات + تراخيص    ترخيص 
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
  موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
  جدول الكميات 
 التربية والتعليم-موافقة الوزارة  

  3000 ريات وتسوية  وانھاء موقع الساحة

000185 متر مربع للغرف الصفية  370لفة بناء  

 37000  740ھيل المبنى وصيانته 

 9000  متر مربع 450ھيل الساحة

$239000  المجموع (باألرقام) 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X             د  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة المشروع ليس ذي بع
 مكاني

 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 دوالر سنوي/رسوم دخول سنوية 1000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟   االرض متوفرة  

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  حلية (حدد القسم/األقسام المعنية)الھيئة الم

 مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  
 الحكم المحلي 
 استشاري    

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

صندوق البلديات   بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
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  مركز الھندسة والتخطيط

 يالصندوق العرب 
 البنك االسالمي 
 Undp 

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت
Xغير متوفرة   

  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟ ال     نعم  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xوفرة وفرة     مت ا   مت  جزئي

  غير متوفرة
 دراسات/مخططات  Xا     متوفرة وفرة جزئي   مت

  غير متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  __مطلوب(حدد): ______________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة  -  ايجابية: 

  تعليمية افضل.
   استيعاب االعداد المتزايدة من الطالب -

روع 1  سلبية:  ذ المش اء تنفي ي .أثن الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص يتوق
  القرية على الخدمات التعليمية الالزمة

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

ال 3 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 
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  التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع المخاطر/المعيقات
  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات

ة  ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع
  واالجزاء القائمة من المشروع

  تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات

  يم على وثائق العطاء قبل طرحهاطالع وزارة التربية والتعل-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-
 خارطة البعد المكاني للمشروع
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  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
اضافة غرف صفية لمدرسة بيت مرسم االساسية المختلطة ووحدات صحية  اسم البرنامج/المشروع: 

  ومقصف
رقم:  ال
So16  

  جتماعيالمجال التنموي: اال

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

  متر مربع  150بناء وتشطيب غرفتان صفيتان لمدرسة بيت مرسم االساسية المختلطة  بواقع مساحة 

  حيث ان النمو السكاني في قرية بيت مرسم يستلزم توفير غرفتان صفيتان للمدرسة القائمة.

  قبل التربية والتعليم ليتضمنھا التصميم : االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة من

  غرف صفية -

 مقصف-         

  وحدة صحية-

 بيت مرسم  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2019الربع االول/  

  مدة التنفيذ
  سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

التنموية التي يعمل على األھداف   العدد المتوقع
  تحقيقھا

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1

استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب  - 2
  في القرية وما حولھا.

تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية  - 3
مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 

  االھتمام.

تقليل المشقة على الطالب واألھالي  - 4
  راحل التعليمية األعلى .بتوفير صفوف للم

توفير صفوف وفراغات معمارية لتغطية  - 5
احتياجات مھمة مثل مختبر الكمبيوتر او 

  مختبر علوم.

  الشباب واالطفال وفتيات   200 طالب    عية ين وض نقص وتحس د ال تس
رات  ل: المختب ة/ مث مرافق المدرس
رف  حية والغ دات الص والوح

  الدراسية

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديريةوصف مختصر لنشاطات (مركبات) 
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  3000  مخططات + تراخيص    ترخيص 
 المخططات الھندسية 
  البيئية الخطة 
  موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
  جدول الكميات 
 التربية والتعليم-موافقة الوزارة  
  

  

  15000 ريات وتسوية  وانھاء موقع الساحة

 560000 متر مربع  متر مربع 150لفة بناء غرف صفية 

 15000 متر مربع 30لفة بناء مقصف

 15000  متر مربع  30لفة بناء  وحدات صحية 

 $ 108000  المجموع (باألرقام)

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X             د  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة المشروع ليس ذي بع

  مكاني
 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرةفي حالة عدم 
 االرض متوفرة    ع ($)؟ نوي المتوق ادي الس د الم ول  1000العائ وم دخ دوالر سنوي/رس

  سنوية
    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة : 

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  لقسم/األقسام المعنية)الھيئة المحلية (حدد ا

 مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  
 الحكم المحلي  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

 صندوق البلديات    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه
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  مركز الھندسة والتخطيط

 الصندوق العربي 
 البنك االسالمي 
 Undp 

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت
Xغير متوفرة   

  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟ ال     نعم  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xوفرة و     مت ا   فرةمت  جزئي

  غير متوفرة
 دراسات/مخططات  Xا     متوفرة وفرة جزئي   مت

  غير متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX غير مطلوب مطلوب جزئيا  لوب  مط  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة  -  ايجابية: 

  تعليمية افضل.
   استيعاب االعداد المتزايدة من الطالب -

ي ح1  سلبية:  عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي الب .أثن ول  الط ص
  في القرية على الخدمات التعليمية الالزمة

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

ال 3 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 
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  نامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البر

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
ة  ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع

  واالجزاء القائمة من المشروع
 تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات  

  ل طرحهاطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قب-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-

  توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائمة من المشروع   االضرار بالبنى التحتية القائمة

 

لة عن إحداث الضرر عمل خطة صيانة سنوية للمشاريع في المؤسسة ضمن مراجعة الجھة المسئو زيادة تكاليف تشغيلية على المدرسة.
 واإلصالح من قبل قسم الخدمات والصيانة في المؤسسة

  خارطة البعد المكاني 
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  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So17 الرقم:  مراح البقار -اسم البرنامج/المشروع: اضافة غرف صفية لمدرسة لقمان الحكيم

  فيذمكان التن  خلفية عن البرنامج/المشروع

متر مربع  الجدير بالذكر ان  400اضافة طابق  بمساحة –بناء وتشطيب غرف صفية لمدرسة لقمان الحكيم     
  المشروع على اولويات مديرية التربية والتعليم للحاجة الماسة والوضع الذي تعانيه المدرسة القائمة 

طالب في تزايد وبحاجة الى غرف تخصصية مثل حيث ان القرية بحاجة ماسة العادة تاھيل بعض الغرف وعدد ال    
غرف  - نسمة والبناء جديد ولكن غير مكتمل بكل احتياجات المدرسة 400تعداد السكان - تدبير وكمبيوتر وعلوم   

  تخصصية وصفية.

  االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة من قبل التربية والتعليم ليتضمنھا التصميم :

  2م400غرف صفية تخصصية -

 مطلع درج - 

  

 مراح البقار  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2017الربع الرابع/  

  مدة التنفيذ

 8 شھور  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  لطالب.تحسين البيئة التعليمية ل - 1

استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب  - 2
  في القرية وما حولھا.

تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية  - 3
مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 

  االھتمام.

تقليل المشقة على الطالب واألھالي  - 4
  بتوفير صفوف للمراحل التعليمية األعلى .

ة توفير صفوف وفراغات معمارية لتغطي - 5
احتياجات مھمة مثل مختبر الكمبيوتر او 

 مختبر علوم.

  الشباب واالطفال   100 طالب 
 =400عدد السكان  

  ق عية مراف ين وض نقص وتحس د ال س
دات  رات والوح ل: المختب ة/ مث المدرس

  الصحية والغرف الدراسية

ات التي تمثل متطلبا سابقا البرامج/المشروع  وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  10000  مخططات + تراخيص    ترخيص 
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
  موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
 يات جدول الكم 
 التربية والتعليم-موافقة الوزارة  

 200000 متر مربع للغرف الصفية  400لفة بناء وتشطيب

 $ 210000  المجموع (باألرقام) 

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X             د  ر متوفرة  األرض غي األرض متوفرة المشروع ليس ذي بع

  مكاني
 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة    ع ($)؟ نوي المتوق ادي الس د الم ول  1000العائ وم دخ دوالر سنوي/رس

  سنوية
  المقترحة جھة التنفيذ

  جھات أخرى (حدد) الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  

 الحكم المحلي 
  استشاري  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

 بلديات صندوق ال   بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
 الصندوق العربي 
 البنك االسالمي 
 UNDP  

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   ال     نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟    مت
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 105  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

Xغير متوفرة   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 البشرية الموارد   Xوفرة وفرة     مت ا   مت  جزئي

  غير متوفرة
 دراسات/مخططات  Xا     متوفرة وفرة جزئي   مت

  غير متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  _______________________مطلوب(حدد): _ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة  -  ايجابية: 

  تعليمية افضل.
   استيعاب االعداد المتزايدة من الطالب -

ي 1  سلبية:  الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي .أثن
  القرية على الخدمات التعليمية الالزمة

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

ال 3 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 

 ...ر االزعاج . بعض اآلثار البيئية السلبية مثل الغبا4

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

ة  ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع
  واالجزاء القائمة من المشروع

 تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات  

  وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه اطالع-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-
  خارطة البعد المكاني للمشروع
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 106  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  اسم البرنامج/المشروع: اضافة غرف صفية لمدرسة البيرة االساسية المختلطة

  
  االجتماعيالمجال التنموي:   So18 الرقم:

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

  متر مربع  300بناء وتشطيب ثالث غرف صفية لمدرسة البيرة  بمساحة      

حيث ان النمو السكاني في قرية البيرة كبير نوعا ما لذا نجد سنويا حاجتھم الى غرفة صفية حيث يتكبد طالب     
  كم .2.3سة وھي مدرسة البرج تصل المسافة التي يسيرھا الطالب قرية البيرة المشقة للوصول القرب مدر

  االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة من قبل التربية والتعليم ليتضمنھا التصميم :    

  2غرف صفية عدد -

 مقصف-

   4وحدات صحية عدد -

 البيرة  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2019الربع االول/  

  مدة التنفيذ

  سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1

استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب  - 2
  في القرية وما حولھا.

دة صفية تقليل عدد الطالب في كل وح - 3
مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 

  االھتمام.

تقليل المشقة على الطالب واألھالي  - 4
  بتوفير صفوف للمراحل التعليمية األعلى .

توفير صفوف وفراغات معمارية لتغطية  - 5
ل مختبر الكمبيوتر او احتياجات مھمة مث

  .مختبر علوم

  الشباب واالطفال   200 طالب   ين وض نقص وتحس د ال ق س عية مراف
دات  رات والوح ل: المختب ة/ مث المدرس

  الصحية والغرف الدراسية

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
ات، مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معد  لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  3000  مخططات + تراخيص    ترخيص 
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
  موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
  جدول الكميات 
 التربية والتعليم-موافقة الوزارة  

  10000 ريات وتسوية  وانھاء موقع الساحة

 80000 الصفيةمتر مربع للغرف    150لفة بناء

 15000 30لفة بناء  مقصف

 15000  متر مربع 30ء وتشطيب وحدات صحية بمساحة 

$113000  المجموع (باألرقام) 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X             د  ر متوفرة  األرض غي األرض متوفرة المشروع ليس ذي بع
  مكاني

 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة    ع ($)؟ نوي المتوق ادي الس د الم ول  1000العائ وم دخ دوالر سنوي/رس

  سنوية
    المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة : البيرة في حالة كان

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد) الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  
 الحكم المحلي 
 استشاري    

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

 صندوق البلديات    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
 الصندوق العربي 
 البنك االسالمي 
 UNDP
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 107  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  
روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت

Xغير متوفرة   
  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟ ال     نعم  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xوفرة وفرة     مت ا   مت  جزئي

  غير متوفرة
 دراسات/مخططات  Xا     متوفرة وفرة جزئي   مت

  غير متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
يمية تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة تعل -  ايجابية: 

  افضل.
   استيعاب االعداد المتزايدة من الطالب -

ي 1  سلبية:  الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي .أثن
  القرية على الخدمات التعليمية الالزمة

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

ال 3 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 

 السلبية مثل الغبار االزعاج ... . بعض اآلثار البيئية4

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

ة  ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع
  واالجزاء القائمة من المشروع

 ؤسسة لتوفير المخططاتتفريغ طاقم مختص من موظفين الم  

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-

   عتوفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائمة من المشرو  االضرار بالبنى التحتية القائمة

 
عمل خطة صيانة سنوية للمشاريع في المؤسسة ضمن مراجعة الجھة المسئولة عن إحداث الضرر  زيادة تكاليف تشغيلية على المدرسة.

 واإلصالح من قبل قسم الخدمات والصيانة في المؤسسة
  خارطة البعد المكاني للمشروع

  

 
  

  

  

  

  

  

 



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 108  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

 

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So19 الرقم:    وتشطيب مدرسة دير العسل التحتابناء اسم البرنامج/المشروع: 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

تعاني مدرسة دير العسل التحتا القائمة حاليا من تردي وضع المبنى وعدم مناسبة لالستخدام كونه ال يلبي الحد االدنى من  
والتعليم ال من ناحية البناء وال التھوية وال الجودة ناھيك عن اكتظاظ الصفوف وعدم اتساعھا المعايير المحدد من وزارة التربية 

وعليه نخطط لبناء وتشطيب طابق   لتتناسب   مع زيادة الطبيعية لعدد طالب المدرسة خاصة وانھا تقدم الخدمة للقرى المحيطة.
وية للذكور وتشمل األعمال عمل الساحات الخارجية واألسوار متر مربع لمدرسة دير العسل التحتا الثان 1000ارضي بمساحة 

حيث سيتضمن التصميم العناصر المذكورة  -بقدر ما يغطي التمويل –ومالعب المدرسة . سيتم البناء فيھا من من االساس
لمصدق سيتم بناء المدرسة على ارض تقع ضمن حدود صالحيات ب "سياسيا " وتقع ضمن حدود المخطط الھيكلي ا،ادناه

االحتياجات الكلية    ،دونمات لبناء المدرسة عليه 6حيث قامت القرية بشراء قطعة ارض تبلغ مساحتھا    ،لقريةدير العسل التحتا
  مالحظة :(سيتم  بناء االحتياجات التي تغطيھا قيمة التمويل فقط)    م:المطلوبة والمحددة من قبل التربية والتعليم ليتضمنھا التصمي

غرف معلمين وسكرتير ومدير  –ادارة وخدماتھا ،وحدات صحية وحفرة صماء،مكتبة  ،مختبر حاسوب  ،6عدد  غرف صفية
  وساحات ومالعب واسوار وبير ماء ،ومقصف  ،وغرفة مرشد  ،ومخزن

 دير العسل التحتا  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  2018 ( الربع الثاني )  

  مدة التنفيذ

  سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   برنامج/المشروعأھداف ال
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. -1
استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب في قرية  -2

  دير العسل التحتا وما حولھا.
دة صفية مما يساعد تقليل عدد الطالب في كل وح -3

  في زيادة حصة الطالب من االھتمام.
تقليل المشقة على الطالب واألھالي بتوفير  -4

  صفوف للمراحل التعليمية األعلى .
توفير صفوف وفراغات معمارية لتغطية  -5

  احتياجات مھمة مثل مختبر الكمبيوتر او مختبر علوم.

  الشباب واالطفال   100 طالب   دد ال ي ع نقص ف د ال ة س آت التعليمي منش
  الموجودة في التجمع (المدارس ، الكليات ) 

  

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا لھذا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
  التكلفة التقديرية ($) ع، الخ) مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائ  البرنامج/المشروع

  ترخيص    10000  –مخططات + تراخيص 
 االرض متوفرة 
  المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
 موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
 جدول الكميات   

  48180 حفريات وتسوية  موقع

 220000 اعمال الھيكل االنشائي

 134000 التشطيب

 140000 عزل وتمديدات

 152000  اعمال خارجية حول المبنى

 646000 جموع (باألرقام)

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X             المشروع ليس ذي بعد مكانياألرض غير متوفرة  األرض متوفرة  تشغيلية  خطة كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 رسوم دخول سنوية-دوالر سنوي 2000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟   االرض متوفرة  

  جھة التنفيذ المقترحة
  رى (حدد)جھات أخ  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

  مجلس الخدمات المشترك    استشاري ،وزارة الحكم المحلي،وزارة التربية والتعليم  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  KFW ،بنك التنمية االسالمي،صندوق البلديات   بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 

ر X   متوفرة جزئيا متوفرة   لمشروع   تكاليف تنفيذ ا غي
   متوفرة

  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟ ال     نعم  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xر  جزئيا   متوفرة     متوفرة غي

  متوفرة
 وفرة دراسات/مخططات ا     مت وفرة جزئي ر × مت غي

  متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة تعليمية  -  ايجابية: 

  افضل.
   استيعاب االعداد المتزايدة من الطالب -

ت1  سلبية:  اع مس ل . ارتف ام العم كان أي ى الس ر عل روووى الخط ات والخ اة اإلرباك ار الحي ن مس ج ع
  االعتيادي بسبب أعمال المشروع. 

 . بعض اآلثار البيئية السلبية مثل الغبار االزعاج ...3
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
ة في  ة القائم ى التحتي عدم توفر مخططات لجزء من خدمات البن

ة س،الموقع البنى التحتي وء التنسيق بين الجھات المعنيةاالضرار ب
  القائمة لعدم وضوحھا في لالبنية القائمة حول المشروع

ل ا تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات ائق العطاء قب ى وث طالع وزارة التربية والتعليم عل
روع.،طرحه ات المش د اولوي ة لتحدي ع التربي ات م ة ،عمل اجتماع ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج توفر مخطط

  واالجزاء القائمة من المشروع 
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 109  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

 ملخص برنامج/مشروع
 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: اضافة غرف صفية لمدرسة بيت الروش الفوقا وترميم اسوار وتأھيل ساحات

So20  
  المجال التنموي: االجتماعي

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

متر مربع لمدرسة بيت الروش الفوقا وتشمل األعمال  300بناء وتشطيب تكملة الطابق الثاني  بمساحة      
  و ترميم االسوار . حيث سيتضمن التصميم العناصر المذكورة  الساحات الخارجية

ھيكلي ضمن حدود المخطط السيتم بناء المدرسة على ارض تقع ضمن حدود صالحيات ب "سياسيا " وتقع      
  المصدق 

  االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة من قبل التربية والتعليم ليتضمنھا التصميم :  

   3غرف صفية عدد  -

  تاھيل االسوار  -

  ساحة -

 البرج  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2019  الربع االول/  
  

  مدة التنفيذ

  سنة  

تھدفة (مرأة، الفئة/ات المس  أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1
استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب  - 2

  في القرية وما حولھا.
تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية  - 3

مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 
  ھتمام.اال
تقليل المشقة على الطالب واألھالي  - 4

  بتوفير صفوف للمراحل التعليمية األعلى .
توفير صفوف وفراغات معمارية لتغطية  - 5

مختبر الكمبيوتر او  احتياجات مھمة مثل
 مختبر علوم.

  الشباب واالطفال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 200 طالب    
دارس  سد النقص وتحسين وضعية مرافق الم

ل : المخ دات الصحية ، مث رات ، الوح تب
  الغرف المدرسية . 

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  ة التقديرية ($)التكلف

  3000 متوفر وتم انجازه –مخططات + تراخيص    ترخيص  
  توفر االرض  
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
 موافقات الدوائر الرسمية المعنية متوفرة 

 15000  ريات وتسوية  وانھاء موقع الساحة

   متر مربع  300لفة بناء
15000 

  جدول الكميات متوفر  

 30000  متر طول  360سوار

 

$ 168000 المجموع (باألرقام) 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X             د  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة المشروع ليس ذي بع
  مكاني

 ة خطة تشغيلي كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة    دوالر سنوي 1000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة : البرج
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  حدد القسم/األقسام المعنية)الھيئة المحلية (
  مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  

 الحكم المحلي  
  استشاري 

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  صندوق البلديات    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
 الصندوق العربي 



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 110  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

 نك االسالميالب 
 UNDP 

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت
Xغير متوفرة  

  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟ ال     نعم  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xوفرة وفرة     مت ا   مت  جزئي

  غير متوفرة
 دراسات/مخططات  Xا     متوفرة وفرة جزئي   مت

  غير متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
 م جماھيري    دعX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
تحسين المستوى التعليم بتوفير  -  ايجابية: 

  بيئة تعليمية افضل.
دة من  - استيعاب االعداد المتزاي

   الطالب

ع1  سلبية:  روع يتوق ذ المش اء تنفي ي  .أثن الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص حص
  القرية على الخدمات التعليمية الالزمة 

ال 2 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 

  ... بعض اآلثار البيئية السلبية مثل الغبار االزعاج .3
 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  اتالمخاطر/المعيق
ة  ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع

  واالجزاء القائمة من المشروع
 تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات  

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  بية لتحديد اولويات المشروع.عمل اجتماعات مع التر-

  ية واالجزاء القائمة من المشروع توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحت  االضرار بالبنى التحتية القائمة

عمل خطة صيانة سنوية للمشاريع في المؤسسة ضمن مراجعة الجھة المسئولة عن إحداث الضرر  زيادة تكاليف تشغيلية على المدرسة.
 قبل قسم الخدمات والصيانة في المؤسسة واإلصالح من

 خارطة البعد المكاني للمشروع

  

  

  

  

  

  



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 111  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

 ملخص برنامج/مشروع
رقم:  اسم البرنامج/المشروع:  اضافة غرف صفية وتخصصية لمدرسة دير رازح االساسية المختلطة  ال

So21  
  المجال التنموي: االجتماعي

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

  لمدرسة دير رازح وغرف تخصصية مختبر كمبيوتر وعلوم  3بناء وتشطيب غرف صفيةعدد     

ابناءھا التعليم  حيث ان التجمعات المحيطة تتلقى 2400تعداد سكانھا يصل الى  والتي تخدم مدرسة دير رازح    
  الحكومي من قبل مدرسة دير رازح وھي طرامة ووادي الشاجنة 

ھذه المدرسة تحدي كبير حيث تمنع قوات االحتالل أي تحسين او اضافة لبناء المدرسة كونھا يقابل التطوير في     
  تقع ضمن منصقة تصنيفھا ج سياسيا 

ة عبئا اكبر في حال رفض لذا يتطلب االمر العمل على توفير ترخيص اسرائيلي للمدرسة مما يحمل المدرس    
  الترخيص 

  محددة من قبل التربية والتعليم ليتضمنھا التصميم :االحتياجات الكلية المطلوبة وال   

  3غرف صفية عدد -

  مختبر علوم-

  مختبر كمبيوتر -      

 دير رازح  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2017  الربع االول/  
  

  مدة التنفيذ

  سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب،   أھداف البرنامج/المشروع
  ) فئات مھمشة، الخ

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1

استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب  - 2
  في القرية وما حولھا.

تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية  - 3
مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 

  االھتمام.

واألھالي  تقليل المشقة على الطالب - 4
  بتوفير صفوف للمراحل التعليمية األعلى .

توفير صفوف وفراغات معمارية  - 5
مختبر  لتغطية احتياجات مھمة مثل

 الكمبيوتر او مختبر علوم.

 الشباب واالطفال و الفتيات   200 طالب    
دارس  ق الم عية مراف ين وض نقص وتحس د ال س
حية ،  دات الص رات ، الوح ل : المختب مث

  .  الغرف المدرسية

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  20000  مخططات + تراخيص    ترخيص  
  توفر االرض  
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
 موافقات الدوائر الرسمية المعنية متوفرة 
 متوفر جدول الكميات 

 225000  متر مربع 450لفة بناء

 10000 يث المختبرات

 

 255000$ المجموع (باألرقام) 

  اإلادارة والتشغيل والصيانة عملية متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X             د  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة المشروع ليس ذي بع

  مكاني
 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 رةاالرض متوف    دوالر سنوي 1000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة : البرج
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد) الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
  مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  

 الحكم المحلي  
  استشاري 

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 112  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  صندوق البلديات    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
 الصندوق العربي 
 البنك االسالمي 
 UNDP 

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت
Xوفرةغير مت   

  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟ ال     نعم  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xوفرة وفرة     مت ا   مت  جزئي

  غير متوفرة
 دراسات/مخططات  Xوفرة     متوفرة ا مت   جزئي

  غير متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  رنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ الب
تحسين المستوى التعليم بتوفير  -  ايجابية: 

  بيئة تعليمية افضل.
ن  - دة م داد المتزاي تيعاب االع اس

   الطالب

ي 1  سلبية:  الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي .أثن
  القرية على الخدمات التعليمية الالزمة 

اة اال2 ار الحي ن مس روج ع ات والخ ال .اإلرباك بب أعم ادي بس عتي
  المشروع. 

  . بعض اآلثار البيئية السلبية مثل الغبار االزعاج ...3

  
 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
زاء  ة واالج ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع

  القائمة من المشروع
 م مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططاتتفريغ طاق  

  سوء التنسيق بين الجھات المعنية
 
 

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-
  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-

  جزاء القائمة من المشروع توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واال  ةاالضرار بالبنى التحتية القائم

 

عمل خطة صيانة سنوية للمشاريع في المؤسسة ضمن مراجعة الجھة المسئولة عن إحداث الضرر واإلصالح  زيادة تكاليف تشغيلية على المدرسة.
 من قبل قسم الخدمات والصيانة في المؤسسة

 خارطة البعد المكاني للمشروع

  

  

  



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 113  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

 ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So22 الرقم:  /المشروع:  اضافة غرف صفية لمدرسة حدب الفوار االساسية المختلطةاسم البرنامج

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

متر مربع لمدرسة حدب الفوار حيث يرغب سكان قرية 150بناء وتشطيب غرفتان صفيتان ومقصف  بمساحة     
كما ان المدرسة بحاجة  12و11نسمة فتح غرف صفية للمراحل الثانوية  2800نھا الحدب البالغ تعداد سكا

  الى تاھيل جزء من الساحات  

  االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة من قبل التربية والتعليم ليتضمنھا التصميم :

  2غرف صفية عدد  - 1

  تاھيل الساحة - 2

  متر مربع 30عمل مقصف  - 3

 حدب الفوار  
  المتوقع للبدء بالتنفيذالتاريخ 

 2018  الربع االول/  
  

  مدة التنفيذ

  سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1

من الطالب  استيعاب األعداد المتزايدة - 2
  في القرية وما حولھا.

تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية  - 3
مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 

  االھتمام.

تقليل المشقة على الطالب واألھالي  - 4
  بتوفير صفوف للمراحل التعليمية األعلى .

توفير صفوف وفراغات معمارية لتغطية  - 5
او  مختبر الكمبيوتر احتياجات مھمة مثل

 مختبر علوم.

 الشباب واالطفال و الفتيات   200 طالب    
دارس  ق الم نقص وتحسين وضعية مراف سد ال
حية ،  دات الص رات ، الوح ل : المختب مث

  الغرف المدرسية . 

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   نامج/المشروعلھذا البر

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  3000  مخططات + تراخيص    ترخيص  
  توفر االرض  
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
 موافقات الدوائر الرسمية المعنية متوفرة 
 جدول الكميات متوفر 

 60000  متر مربع  120ناء لفة ب

 6000 متر مربع 300ھيل الساحة 

 15000 متر مربع 30مل مقصف

 $84000 المجموع (باألرقام) 

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X             د  فرة  األرض غير متو األرض متوفرة المشروع ليس ذي بع

  مكاني
 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة    دوالر سنوي 1000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    ، أدرج الخارطة : البرجفي حالة كان المشروع ذي بعد مكاني
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
  مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  

 الحكم المحلي  
  استشاري 

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد) الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  صندوق البلديات    ندرج البرنامج/المشروع ضمنه: بند الموازنة التي ي
 الصندوق العربي 
 البنك االسالمي 
 UNDP 

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت
Xغير متوفرة   

  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟ ال     نعم  

  ياجات الالزمة لتنفيذ المشروعالمصادر/االحت



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 114  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

 الموارد البشرية   Xوفرة وفرة     مت ا   مت  جزئي
  غير متوفرة

 دراسات/مخططات  Xا     متوفرة وفرة جزئي   مت
  غير متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذة Xطلوب غير م  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
تحسين المستوى التعليم بتوفير  -  ايجابية: 

  بيئة تعليمية افضل.
دة من استيعاب ا - العداد المتزاي

   الطالب

ي 1  سلبية:  الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي .أثن
  القرية على الخدمات التعليمية الالزمة 

ال 2 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 

  . بعض اآلثار البيئية السلبية مثل الغبار االزعاج ...3

  
 مخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروعال

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
ة  ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع

  واالجزاء القائمة من المشروع
 تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات  

  التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحهاطالع وزارة -  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-

   توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائمة من المشروع  االضرار بالبنى التحتية القائمة

  

ع في المؤسسة ضمن مراجعة الجھة المسئولة عن إحداث الضرر عمل خطة صيانة سنوية للمشاري زيادة تكاليف تشغيلية على المدرسة.
 واإلصالح من قبل قسم الخدمات والصيانة في المؤسسة

 خارطة البعد المكاني للمشروع
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 115  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

 ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So23 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: صيانة وترميم مدرسة الرماضين الثانوية

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

صيانة وتاھيل مبنى مدرسة الرماضين األجزاء القديمة منه والساحة والدھان والقصارة والفتحات المعمارية     
  ودورات المياه والتمديدات وتأھيل ساحة المدرسة

   

 الرماضين  
  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2019الربع الرابع/  
  التنفيذ مدة

 ثالث اشھر  
الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع

  شباب، فئات مھمشة، الخ) 
  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1

استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب  - 2
  في القرية وما حولھافي فراغات صحية

تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية  - 3
مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 

  االھتمام.

  الشباب واالطفال   200 طالب  
  5000السكان 

  ق عية مراف ين وض نقص وتحس د ال األقلس
دات  رات والوح ل: المختب ة/ مث المدرس

 الصحية والغرف الدراسية
   

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   ليفھا التقديريةوصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكا
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  3000  اعداد وثائق وتشخيص الوضع القائم    ترخيص  
 المخططات الھندسية 
 ية الخطة البيئ 
  موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
  جدول الكميات 
 التربية والتعليم-موافقة الوزارة 

 17000  تاھيل وصيانه المبنى 
 7000  تاھيل الساحة  

 $ 27000  المجموع (باألرقام) 

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
Xد  األرض غير متوفرة                األرض متوفرة المشروع ليس ذي بع

  مكاني
 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة    0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

  ة التنفيذ المقترحةجھ
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  
 الحكم المحلي  
  استشاري 

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  صندوق البلديات    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
 الصندوق العربي 
 البنك اإلسالمي 
 UNDP 

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت
Xغير متوفرة   

  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟ ال     نعم  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xوفرة وفرة     مت ا   مت  جزئي

  غير متوفرة
 دراسات/مخططات  Xا     متوفرة وفرة جزئي   مت

  غير متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  ب(حدد): ________________________مطلو 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة  -  ايجابية: 

  تعليمية افضل.
ي  - ة ف اطات الالمنھجي ق النش عة اف توس

   ارسالمد

ي 1  سلبية:  الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي .أثن
  القرية على الخدمات التعليمية الالزمة

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

ال 3 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 
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 116  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  لغبار االزعاج ...السلبية مثل ا . بعض اآلثار البيئية4
 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
ة  ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع

  واالجزاء القائمة من المشروع
  تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  المعنيةسوء التنسيق بين الجھات 

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-
 خارطة البعد المكاني للمشروع
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  مركز الھندسة والتخطيط

 ملخص برنامج/مشروع
  لتنموي: االجتماعيالمجال ا  So24 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: صيانة وتاھيل مدرسة بنات كرزا الثانوية

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

صيانة وتاھيل ساحة  المدرسة حيث تعاني المدرسة من سوء استغالل المساحات فبھا كما ان المدرسة تفتقر      
لوجود المظلة حيث يتكرر حدوث الحوادث للطالب من جراء الشمس صيفا واالمطار شتاء فتحدث كسور 

  غماء.وخدوش او ا

لذا نخطط لعمل اعادة تصميم ساحات مالعبھا واستغالل مساحة أرضھا لتوفير الخصوصية للمبنى الدراسي      
  واالمان للطالب من خالل:

  متر مربع 100عمل مظلة -

 رصيف معاقين-

  كرزا 

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  /الربع الرابع2017 

  مدة التنفيذ

  سنة  

الفئة/ات المستھدفة   ج/المشروعأھداف البرنام
(مرأة، شباب، فئات 

  مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1

استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب في القرية  - 2
  وما حولھافي فراغات صحية

مما  تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية - 3
  يساعد في زيادة حصة الطالب من االھتمام.

  الفتيات   200 طالب    ق ين وضعية مراف نقص وتحس د ال األقلس
دات  رات والوح ل: المختب ة/ مث المدرس

  الصحية والغرف الدراسية
   

ا البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابق  وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  3000  اعداد وثائق وتشخيص الوضع القائم   ترخيص  
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
  موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
  جدول الكميات 
 التربية والتعليم-قة الوزارةمواف 

 10000  متر مربع 100مل مظلة للمدرسة بمساحة 

 3000  حط معاقين

 

 $ 16000 المجموع (باألرقام) 

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X             د  ض غير متوفرة  األر األرض متوفرة المشروع ليس ذي بع

  مكاني
 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة    0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    ج الخارطة في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدر
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  

 الحكم المحلي  
 استشاري

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  صندوق البلديات    /المشروع ضمنه: مشاريع بند الموازنة التي يندرج البرنامج
 الصندوق العربي 
 البنك اإلسالمي 
 UNDP 

 
روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت

Xغير متوفرة   
  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟ ال     نعم  

  الالزمة لتنفيذ المشروع المصادر/االحتياجات
وفرةX   الموارد البشرية وفرة     مت ا   مت  جزئي
  غير متوفرة

ا     متوفرةX  دراسات/مخططات وفرة جزئي   مت
  غير متوفرة

  غير مطلوب X بناء قدرات الجھة المنفذة  
  مطلوب(حدد): ________________________ 

  غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   Xدعم جماھيري    

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة تعليمية  -  ايجابية: 

  افضل.
ي 1  سلبية:  الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي .أثن

  القرية على الخدمات التعليمية الالزمة
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  مركز الھندسة والتخطيط

ق النش - عة اف ي توس ة ف اطات الالمنھجي
   المدارس

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

  .اإلرباكات والخروج عن مسار الحياة االعتيادي بسبب أعمال المشروع. 3

  ر البيئية السلبية مثل الغبار االزعاج .... بعض اآلثا4

  
 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
ة  ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع

  واالجزاء القائمة من المشروع
 تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات  

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-
  خارطة البعد المكاني للمشروع
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  مركز الھندسة والتخطيط

 ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So25 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: صيانة وتاھيل ساحة مدرسة ذكور امريش 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

صيانة وتاھيل ساحة  المدرسة حيث تعاني المدرسة من سوء التصميم وعدم االستغالل األمثل للمساحات فبھا،      
ث الحوادث للطالب من كما ان المدرسة تفتقر لوجود المالعب المؤھلة والصالحة لالستخدام حيث يتكرر حدو

  كسور وخدوش.

          لذا نخطط لعمل اعادة تصميم لمسار دخول المدرسة وساحات مالعبھا واستغالل مساحة أرضھا          
  لتوفير الخصوصية للمبنى الدراسي واالمان للطالب من خالل:

لغاء المدخل المباشر على متر طول وإ 160تعبيد وتاھيل الطريق المؤدي للمدرسة وھو شارع مشاه بطول -
  الشارع الرئيسي 

 ما يلزم من مدرجات ودھان للساحة متر مربع  وعمل500تعبيد وتاھيل ساحة المدرسة البالغ مساحتھا-

 امريش  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2016الربع الرابع/  

  مدة التنفيذ

  سنة  

(مرأة، الفئة/ات المستھدفة   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1

استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب  - 2
  في القرية وما حولھافي فراغات صحية

تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية  - 3
ب من مما يساعد في زيادة حصة الطال

  االھتمام.

  الشباب واالطفال   200 طالب    الب ظ الط ادة الح ة وزي وير الخدم تط
دون  بحصولھم على التحصيل الدراسي ب

  حوادث
  ى  بعض منحھم القدرة على الحصول عل

التخصصات التي قد يكون توفرھا صعب 
 مثل ساحة رياضية

  زة ة مجھ ة تعليمي ة تحتي وفير بني ت
دة دة لم داد المتزاي تيعاب االع  10 الس

 سنوات على األقل
  ق عية مراف ين وض نقص وتحس د ال س

دات  رات والوح ل: المختب ة/ مث المدرس
 الصحية والغرف الدراسية

  
البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية

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

  التكلفة التقديرية ($)

  3000  اعداد وثائق وتشخيص الوضع القائم    ترخيص  
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
  موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
  جدول الكميات 
 التربية والتعليم-موافقة الوزارة 

 13000 متر طول 160بطول   بيد طريق المدرسة

 13000 متر مربع وتاھيلھا 500بيد ساحة المدرسة 

 

 $ 29000 المجموع (باألرقام) 

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X             وفرة   األرض متوفرة ر مت يس ذي  األرض غي المشروع ل

  بعد مكاني
 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة    0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة 
  التنفيذ المقترحةجھة 

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  

 الحكم المحلي  
  استشاري 

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  ندوق البلديات ص   بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
 الصندوق العربي 
 البنك اإلسالمي 
 UNDP 

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت
Xغير متوفرة   

  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟ ال     نعم  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xوفرة وفرة     مت ا   مت   غير مطلوب X بناء قدرات الجھة المنفذة    جزئي



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 120  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  غير متوفرة
 دراسات/مخططات  Xا     متوفرة وفرة جزئي   مت

  غير متوفرة

  حدد): ________________________مطلوب( 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة  -  ايجابية: 

  تعليمية افضل.
ي  - ة ف اطات الالمنھجي ق النش عة اف توس

   سالمدار

ي 1  سلبية:  الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي .أثن
  القرية على الخدمات التعليمية الالزمة

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

  .اإلرباكات والخروج عن مسار الحياة االعتيادي بسبب أعمال المشروع. 3

  بار االزعاج .... بعض اآلثار البيئية السلبية مثل الغ4

  
 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
ة  ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع

  واالجزاء القائمة من المشروع
  تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات-

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  المعنيةسوء التنسيق بين الجھات 

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-
  خارطة البعد المكاني للمشروع
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 121  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

 ملخص برنامج/مشروع
روع:  م البرنامج/المش كة اس ة س يتين ل مدرس رفتين دراس افة غ ي واض ابق األرض رميم الط ت

  المختلطة وتاھيل الساحة   االساسية
  المجال التنموي: االجتماعي  So26 الرقم:

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

  متر مربع  180بناء وتشطيب غرفتان لمدرسة سكة بمساحة 

  متر مربع حيث ان المبنى قديم ويعاني من الرطوبة والشقوق475ترميم الطابق االرضي بمساحة 

 صر فيه ناھيك عن ضرورة اعادة دھانه وتشطيبه في مناطق محددة وتجديد اعمالوتھالك بعض العنا

 العزل

  االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة من قبل التربية والتعليم ليتضمنھا التصميم :

  2غرف صفية عدد -

 ترميم المبنى القائم-

  متر مربع 1000تأھيل الساحة -

   سكة  

  يذالتاريخ المتوقع للبدء بالتنف

 2016الربع الرابع /  

  مدة التنفيذ

 سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1

استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب  - 2
  ما حولھا.في القرية و

تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية  - 3
مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 

  االھتمام.

تقليل المشقة على الطالب واألھالي  - 4
  بتوفير صفوف للمراحل التعليمية األعلى .

توفير صفوف وفراغات معمارية لتغطية  - 5
مختبر الكمبيوتر او  احتياجات مھمة مثل

 مختبر علوم.

 واالطفال و الفتيات الشباب   210 طالب وطالبة  
 

  ق عية مراف ين وض نقص وتحس د ال س
دات  رات والوح ل: المختب ة/ مث المدرس

  الصحية والغرف الدراسية

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، مركبات  لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  3000  مخططات + تراخيص    ترخيص  
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
  موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
  جدول الكميات 
 التربية والتعليم-موافقة الوزارة 

 90000  ع للغرف الصفية والتخصصيةمتر مرب  180لفة

 20000 2م1000بيد جزء وتاھيل اخر ساحة المدرسة

 48000  متر مربع 475ميم المبنى االرضي 

 $ 161000 المجموع (باألرقام) 

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
د Xاألرض غير متوفرة    متوفرة              األرض المشروع ليس ذي بع

  مكاني
 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
  اضافة على طابق    العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    ان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة في حالة ك
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  

 الحكم المحلي 
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  صندوق البلديات    التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: بند الموازنة 

 الصندوق العربي 
 البنك االسالمي 
 UNDP 

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت
Xغير متوفرة   

  نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     ال  
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 122  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  /االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروعالمصادر
 الموارد البشرية   Xوفرة وفرة     مت ا   مت  جزئي

  غير متوفرة
 وفرة   دراسات/مخططات ا     مت وفرة جزئي  مت

غير متوفرة  

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة  -  ايجابية: 

  تعليمية افضل.
   يعاب االعداد المتزايدة من الطالباست -

ي 1  سلبية:  الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي .أثن
  القرية على الخدمات التعليمية الالزمة

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

ال 3 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 

  السلبية مثل الغبار االزعاج ... اآلثار البيئية . بعض4
 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
ة - ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع

  واالجزاء القائمة من المشروع
  مخططاتتفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير ال-

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية-

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-

   
 خارطة البعد المكاني للمشروع
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 123  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

 ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So27 الرقم:  المختلطة واضافة وحدة صحية اسم البرنامج/المشروع: صيانة مدرسة المجد االساسية 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

  متر مربع باإلضافة الى صيانة المبنى القائم حاليا30بناء وتشطيب وحدات صحية للمدرسة بمساحة 

 حيث يعاني من سوء االوضاع ويحتاج تشطيب .

  عدة قرى  فعدد الطالب كبير في المدرسة وبحاجة لمعالجة وتأھيل بشكلحيث يخدم مبنى المدرسة 

  مستمر 

 المجد  
  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2016الربع الثالث/  
  مدة التنفيذ

 سنة  
الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب،   أھداف البرنامج/المشروع

  فئات مھمشة، الخ) 
  لتي يعمل على تحقيقھااألھداف التنموية ا  العدد المتوقع

استيعاب وتحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1
من الطالب في القرية وما  األعداد المتزايدة

تقليل عدد الطالب في كل وحدة  وحولھا.
صفية مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 

تقليل المشقة على الطالب وھتمام.اال
صفوف للمراحل التعليمية واألھالي بتوفير 

توفير صفوف وفراغات معمارية  وعلى .األ
مختبر  لتغطية احتياجات مھمة مثل

 الكمبيوتر او مختبر علوم.

 الشباب واالطفال ، الفتيات   260 طالب  
 

  
 

دارس   سد النقص وتحسين وضعية مرافق الم
حية ،  دات الص رات ، الوح ل : المختب مث

  .  والغرف المدرسية

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   المشروع وتكاليفھا التقديريةوصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع،   لھذا البرنامج/المشروع

 الخ)
  التكلفة التقديرية ($)

  ترخيص    3000  مخططات + تراخيص 
  توفر االرض  
 المخططات الھندسية 
 طة البيئية الخ 
 موافقات الدوائر الرسمية المعنية متوفرة 
 جدول الكميات متوفر 

 15000  متر مربع وحدات صحية 30تكلفة بناء وتشطيب 

 100000  متر مربع  200تشطيب غرف صفية 

 51000 2م 740صيانة المبنى 

 $169000 المجموع (باألرقام) 

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة مكاني)متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد 
X             المشروع ليس ذي بعد مكانياألرض غير متوفرة  األرض متوفرة  خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة    0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

  مجلس الخدمات المشترك    الحكم المحلي،التربية والتعليم 
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
 UNDP ،البنك االسالمي،الصندوق العربي،صندوق البلديات    ند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: ب

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت
Xغير متوفرة   

  نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     ال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
رية وارد البش وفرةX   الم وفرة     مت ا   مت ر  جزئي غي

  متوفرة
ات/مخططات وفرة   دراس ا     ت وفرة جزئي ر   مت غي

  متوفرة

  غير مطلوب X بناء قدرات الجھة المنفذة 
  مطلوب(حدد): ________________________ 

  غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   Xدعم جماھيري    

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
تحسين المستوى التعليم بتوفير  -  ايجابية: 

  ة افضل.بيئة تعليمي
ن  - دة م داد المتزاي تيعاب االع اس

   الطالب

ى .  سلبية:  ة عل ي القري الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي أثن
  الخدمات التعليمية الالزمة

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2 
  روع. .اإلرباكات والخروج عن مسار الحياة االعتيادي بسبب أعمال المش3
  السلبية مثل الغبار االزعاج ... . بعض اآلثار البيئية4

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

ة من  ة واالجزاء القائم ى التحتي عدم توفر مخططات لجزء من خدمات البن
  المشروع

  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  فريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططاتت-

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه- 

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.- 
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  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
ة يانة مدرس روع ص روع: مش م البرنامج/المش طيب مقصف  اس اء وتش ة وبن ور كرم ذك

  ووحدات صحية
  المجال التنموي: االجتماعي  So28 لرقم:ا

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

  

  4متر مربع باالضافة الى بناء وتشطيب وحدات صحية عدد  30بناء وتشطيب مقصف للمدرسة بمساحة 

  واعمال صيانة من دھان وتجديد اعمال معدنية والمنيوم في البناء القائم.

  

  

 كرمة  

  ع للبدء بالتنفيذالتاريخ المتوق

 2019الربع الثالث/  

  مدة التنفيذ

 سنة  
الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع

  شباب، فئات مھمشة، الخ) 
  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1

ب استيعاب األعداد المتزايدة من الطال - 2
  في القرية وما حولھا.

تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية  - 3
مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 

  االھتمام.

تقليل المشقة على الطالب واألھالي  - 4
  بتوفير صفوف للمراحل التعليمية األعلى .

توفير صفوف وفراغات معمارية  - 5
لتغطية احتياجات مھمة مثل مختبر 

  علوم. الكمبيوتر او مختبر

 الشباب واالطفال ، الفتيات   217 طالب 
 ة ة كرم كان قري  2000س

  نسمة

 
ق   عية مراف ين وض نقص وتحس د ال س

دات  رات ، الوح ل : المختب دارس مث الم
  الصحية ، والغرف المدرسية . 

ا البرامج/المشروعات التي تمثل متطلب  وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  3000  مخططات + تراخيص    ترخيص  
  توفر االرض 
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
 موافقات الدوائر الرسمية المعنية متوفرة 

 
 

 ميات متوفرجدول الك  

  15000 متر مربع 30لفة بناء وتشطيب

 15000-  متر مربع 30بناء وتشطيب وحدات صحية

 60000  متر مربع 900صيانة مبنى المدرسة القائم مساحة المدرسة

 $93000      المجموع (باألرقام) 

  والصيانة عملية اإلادارة والتشغيل  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X             وفرة وفرة   األرض مت ر مت يس ذي  األرض غي روع ل المش

  بعد مكاني
 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة   0لسنوي المتوقع ($)؟ العائد المادي ا  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة : كرمة
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
  مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  

 الحكم المحلي  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  ما يلي)الھيئة المحلية (حدد 
 صندوق البلديات    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 

 الصندوق العربي 
 البنك االسالمي 
 UNDP  

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت
Xغير متوفرة   

  نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     ال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
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  مركز الھندسة والتخطيط

 الموارد البشرية   Xا   متوفرة     متوفرة  جزئي
  غير متوفرة

 ا     توفرة   دراسات/مخططات   متوفرة جزئي
  غير متوفرة

 درات الجھة المنفذة  بناء ق X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
لتعليم بتوفير بيئة تحسين المستوى ا -  ايجابية: 

  تعليمية افضل.
  استيعاب االعداد المتزايدة من الطالب -

ي 1  سلبية:  الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي .أثن
  القرية على الخدمات التعليمية الالزمة

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

اة3 ار الحي ن مس روج ع ات والخ ال  .اإلرباك بب أعم ادي بس االعتي
  المشروع. 

  . بعض اآلثار البيئية السلبية مثل الغبار االزعاج ...4

 
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
ة  ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع

  واالجزاء القائمة من المشروع
  طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات تفريغ-

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-
  خارطة البعد المكاني للمشروع
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  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So29 الرقم:  لمشروع: مشروع صيانة مدرسة ذكور الصرة الثانويةاسم البرنامج/ا

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

  

العمال صيانة واضافة غرف تخصصية مثل   قاعة اجتماعات و تزفيت  تحتاج مدرسة ذكور الصرة الثانوية     
  متر مربع و ترميم سياج المدرسة.100م وتركيب  مظلة بمساحة  400ساحة 

  

 الصرة  
  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018الربع الثالث/  
  مدة التنفيذ

 سنة  
الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب،   أھداف البرنامج/المشروع

  فئات مھمشة، الخ) 
  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تعليمية للطالب.تحسين البيئة ال 1
استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب في  -2

  القرية وما حولھا.
تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية مما  -3

  يساعد في زيادة حصة الطالب من االھتمام.
تقليل المشقة على الطالب واألھالي بتوفير  -4

  صفوف للمراحل التعليمية األعلى .
رية لتغطية توفير صفوف وفراغات معما -5

احتياجات مھمة مثل مختبر الكمبيوتر او مختبر 
 علوم.

  الشباب واالطفال   250 طالب 
  

 
  

سد النقص وتحسين وضعية مرافق المدارس  
دات الصحية ،  رات ، الوح ل : المختب مث

  والغرف المدرسية . 

شروعات التي تمثل متطلبا سابقا لھذا البرامج/الم  وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
  التكلفة التقديرية ($)  مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ)   البرنامج/المشروع

  3000  مخططات + تراخيص    ترخيص  
  توفر االرض 
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
 عنية موافقات الدوائر الرسمية الم 
 جدول الكميات  

  15000 متر مربع 30تكلفة بناء وتشطيب 

 10000  2م 400تزفيت ساحة 

 15000  2م 100تركيب مظلة معدنية 

 3000 م200ترميم سياج المدرسة بطول 

 46000$  المجموع (باألرقام) 
  صيانةعملية اإلادارة والتشغيل وال  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X             المشروع ليس ذي بعد مكانياألرض غير متوفرة  األرض متوفرة  خطة تشغيلية  كيف؟  
  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة

 االرض متوفرة   0ي المتوقع ($)؟ العائد المادي السنو  
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
  مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  

 الحكم المحلي  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  UNDP ،البنك االسالمي،الصندوق العربي،صندوق البلديات    مشروع ضمنه: بند الموازنة التي يندرج البرنامج/ال

  ال     نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرةX   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  تنفيذ المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة ل
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرةX   الموارد البشرية

  غير متوفرة  متوفرة جزئيا     توفرة   دراسات/مخططات
  غير مطلوب X بناء قدرات الجھة المنفذة 

  مطلوب(حدد): ________________________ 
  غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   Xدعم جماھيري    

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
  تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة تعليمية افضل. -  ايجابية: 

   ة من الطالباستيعاب االعداد المتزايد -
ى   سلبية:  ة عل ي القري الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي أثن

  رتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل اولالزمةالخدمات التعليمية ا

اة ار الحي ن مس روج ع ات والخ روع.  اإلرباك ال المش بب أعم ادي بس ض واالعتي بع
 ار االزعاج ..السلبية مثل الغب اآلثار البيئية

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

  تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات-  عدم توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائمة من المشروع
  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-   عنيةسوء التنسيق بين الجھات الم

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.- 
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  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So30 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: صيانة مدرسة بنات كرمة وبناء وتشطيب مقصف

  مكان التنفيذ  وعخلفية عن البرنامج/المشر

  متر مربع باالضافة الى :30بناء وتشطيب مقصف للمدرسة بمساحة 
  متر مربع220إكمال مدرسة بنات كرمة الثانوية لعمل غرفة تدبير منزلي للطالبات بمساحة  

  صيانة الوحدة الصحية المعطلة في المدرسة وإضافة أخرى

  م 250بناء جدران 

  م 500تاھيل ساحة وتعبيدھا زفته 

  

 كرمة  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2019 الربع الثاني/  

  مدة التنفيذ

 سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1

عداد المتزايدة من الطالب استيعاب األ - 2
  في القرية وما حولھا.

تقليل عدد الطالب في كل وحدة صفية  - 3
مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 

  االھتمام.

تقليل المشقة على الطالب واألھالي  - 4
  بتوفير صفوف للمراحل التعليمية األعلى .

توفير صفوف وفراغات معمارية لتغطية  - 5
ختبر الكمبيوتر او احتياجات مھمة مثل م

 مختبر علوم.

 الشباب واالطفال ، الفتيات   217 طالب 
  ة كان قري س

  نسمة 2000كرمة

 
  

دارس   ق الم ين وضعية مراف نقص وتحس د ال س
حية ،  دات الص رات ، الوح ل : المختب مث

  والغرف المدرسية . 

لمشروعات التي تمثل متطلبا سابقا البرامج/ا وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  3000  مخططات + تراخيص    ترخيص  
  توفر االرض 
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
 لمعنية متوفرةموافقات الدوائر الرسمية ا 
 جدول الكميات متوفر  

  110000 متر مربع 220لفة بناء وتشطيب

 10000     صيانة الوحدة الصحية واستكمالھا

 50000 م 250بناء جدران 

 12000 م 500تاھيل ساحة وتعبيدھا زفته 

$182500  المجموع (باألرقام) 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X             د  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة المشروع ليس ذي بع
  مكاني

 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 ض متوفرةاالر    دوالر سنوي 1000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة : البرج
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
  مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  

 الحكم المحلي 
 ارياستش 

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

 صندوق البلديات    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
 الصندوق العربي 
 البنك االسالمي 
 UNDP  

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت
Xغير متوفرة   

  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟ ال     نعم  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
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  مركز الھندسة والتخطيط

 الموارد البشرية   Xوفرة وفرة     مت ا   مت  جزئي
  غير متوفرة

 دراسات/مخططات  Xا م    متوفرة وفرة جزئي   ت
  غير متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  يذ البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنف
تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة  -  ايجابية: 

  تعليمية افضل.
ن  - دة م داد المتزاي تيعاب االع اس

   الطالب

ي 1  سلبية:  الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي .أثن
  القرية على الخدمات التعليمية الالزمة

  ن أيام العمل . ارتفاع مستوى الخطر على السكا2  

ال 3 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 

 السلبية مثل الغبار االزعاج ... . بعض اآلثار البيئية4
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
دمات ا ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ة ع ى التحتي لبن

  واالجزاء القائمة من المشروع
  تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات-

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-

  توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائمة من المشروع  ائمةاالضرار بالبنى التحتية الق

عمل خطة صيانة سنوية للمشاريع في المؤسسة ضمن مراجعة الجھة المسئولة عن إحداث الضرر  زيادة تكاليف تشغيلية على المدرسة.
 واإلصالح من قبل قسم الخدمات والصيانة في المؤسسة

  ني للمشروعخارطة البعد المكا
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 129  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So31 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: صيانة مدرسة ابو الغزالن وبناء وتشطيب مقصف
  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

  متر مربع باالضافة الى :30بناء وتشطيب مقصف للمدرسة بمساحة 

  ة حيث تعاني من سوء التصريف وتھالك االثاثترميم وحدة صحي

  ترميم أسوار المدرسة من ناحية الشكل النھائي

  ترميم دربزينات  الفر ندات لممرات المدرسة حيث تعاني من خلل في التركيب واحتمال للوقوع

  

  

 ابو الغزالن  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 الربع الثاني/  

  مدة التنفيذ

 6 ھر اش  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1

استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب  - 2
  في القرية وما حولھا.

صفية  تقليل عدد الطالب في كل وحدة - 3
مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 

  االھتمام.

تقليل المشقة على الطالب واألھالي  - 4
  بتوفير صفوف للمراحل التعليمية األعلى .

توفير صفوف وفراغات معمارية  - 5
لتغطية احتياجات مھمة مثل مختبر 

  الكمبيوتر او مختبر علوم.

 الشباب واالطفال ، الفتيات   200 طالب   
دارس سد النقص   وتحسين وضعية مرافق الم

حية ،  دات الص رات ، الوح ل : المختب مث
  والغرف المدرسية . 

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
ت استشارية، معدات، مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدما  لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  3000  مخططات + تراخيص    ترخيص  
  توفر االرض 
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
 موافقات الدوائر الرسمية المعنية متوفرة 
 جدول الكميات متوفر  

  15000 }متر مربع 30تكلفة بناء وتشطيب  }حفريات وتسوية  موقع

 3000        وحدة صحية ترميم 

 2000 ترميم أسوار المدرسة 

 2000 ميم دربزينات  الفر ندات لممرات المدرسة

 $ 25000  المجموع (باألرقام) 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X             يس ذي  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة المشروع ل
  بعد مكاني

 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة    دوالر سنوي 1000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

  ةجھة التنفيذ المقترح
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

  مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  
 الحكم المحلي 
  استشاري  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
 صندوق البلديات    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 

 الصندوق العربي 
 البنك االسالمي 
 Undp  

  ال     نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟      غير متوفرةX   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
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  مركز الھندسة والتخطيط

 ةالموارد البشري   Xغير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة  
 دراسات/مخططات  Xغير متوفرة  متوفرة جزئيا     متوفرة  

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  ________________مطلوب(حدد): ________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
  تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة تعليمية افضل. -  ايجابية: 

   استيعاب االعداد المتزايدة من الطالب -
اء 1 سلبية:  الب .أثن ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش تنفي

  في القرية على الخدمات التعليمية الالزمة

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

ال 3 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 

  . بعض اآلثار البيئية السلبية مثل الغبار االزعاج ...4

 
  لمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروعا

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
ة من  ة واالجزاء القائم ى التحتي عدم توفر مخططات لجزء من خدمات البن

  المشروع
 تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات  

  التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه اطالع وزارة-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-

  توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائمة من المشروع  االضرار بالبنى التحتية القائمة

ع في المؤسسة ضمن مراجعة الجھة المسئولة عن عمل خطة صيانة سنوية للمشاري زيادة تكاليف تشغيلية على المدرسة.
 إحداث الضرر واإلصالح من قبل قسم الخدمات والصيانة في المؤسسة

  خارطة البعد المكاني للمشروع
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  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  جتماعيالمجال التنموي: اال  2So3 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: صيانة وتاھيل مدرسة رابود الثانوية المختلطة
  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

صيانة وتاھيل ساحة  المدرسة حيث تعاني المدرسة من سوء استغالل المساحات فبھا كما ان المدرسة تفتقر      
  لوجود المظللة حيث يتكرر حدوث الحوادث للطالب من كسور وخدوش.......

ھا واستغالل مساحة أرضھا لتوفير الخصوصية للمبنى الدراسي لذا نخطط لعمل اعادة تصميم ساحات مالعب     
  واالمان للطالب من خالل:

 متر مربع للمدرج 170عمل مظلة -

 م مربع  300زفتة -

 صيانة حديقة األلعاب  -

  شيك فوق السور -

 رابود  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2017الربع الرابع/  

  مدة التنفيذ

  سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   رنامج/المشروعأھداف الب
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1

استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب  - 2
  في القرية وما حولھافي فراغات صحية

صفية تقليل عدد الطالب في كل وحدة  - 3
مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 

  االھتمام.

 الشباب واالطفال الفتيات   200 طالب    ة آت التعليمي دد المنش ي ع نقص ف د ال س
و دارس ، الموج ع (الم ي التجم دة ف
  ) الكليات

  

سابقا البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  3000  اعداد وثائق وتشخيص الوضع القائم   ترخيص 
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
  موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
  جدول الكميات 
 لتربية والتعليما موافقة وزارة  

 25000 متر مربع 170مل مظلة للمدرسة بمساحة 

 7200 م مربع  300زفتة 

 5000 صيانة حديقة األلعاب  

 4000  متر طول 300ك فوق السور

 44200 $  المجموع (باألرقام) 
  لتشغيل والصيانةعملية اإلادارة وا  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X             د  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة المشروع ليس ذي بع
  مكاني

 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة   0مادي السنوي المتوقع ($)؟ العائد ال  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة 
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  

 الحكم المحلي 
  استشاري  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  ية (حدد ما يلي)الھيئة المحل

 صندوق البلديات    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: مشاريع 
 الصندوق العربي 
 البنك اإلسالمي 
 UNDP  

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت
Xغير متوفرة   

 نعم قتھا المبدئية؟ ھل تم الحصول على مواف     ال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xوفرة وفرة     مت ا   مت  جزئي

  غير متوفرة
 دراسات/مخططات  Xا     متوفرة وفرة جزئي   مت

  ر متوفرةغي

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
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 132  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة  -  ايجابية: 
  تعليمية افضل.

ي  - ة ف اطات الالمنھجي ق النش عة اف توس
   المدارس

ي 1  سلبية:  الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي .أثن
  القرية على الخدمات التعليمية الالزمة

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

ات وا3 ال .اإلرباك بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع لخ
  المشروع. 

 السلبية مثل الغبار االزعاج ... . بعض اآلثار البيئية4
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
ة  ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع

  ة من المشروعواالجزاء القائم
  تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات-

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-
  خارطة البعد المكاني للمشروع

  

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 133  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  مشروعملخص برنامج/
  المجال التنموي: االجتماعي  So3 3الرقم:  وتاھيل مدرسة بنات خرسا الثانويةاسم البرنامج/المشروع: صيانة 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

صيانة وتاھيل كامل مبنى المدرسة بالتشطيبات الخارجية و الداخلية من دھان وقصارة وبالط وفواصل تمدد      
  وبحاجة العادة عمل صيانه عامل لطوابقھا الرضية  1996درسة قائمة منذ حيث ان الم

متر مربع تراوحت سنوات البناء للطوابق واجزاء من الطوابق  840يبلغ مساحة الطابق الواحد من المدرسة     
  سنة   15على مدي 

 خرسا  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2019الربع الرابع/  

  مدة التنفيذ

  سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة التعليمية للطالب. - 1

استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب  - 2
  في القرية وما حولھافي فراغات صحية

الب في كل وحدة صفية تقليل عدد الط - 3
مما يساعد في زيادة حصة الطالب من 

  االھتمام.

  الشباب واالطفال   200 طالب    
ق  عية مراف ين وض نقص وتحس د ال س
دات  رات والوح ل: المختب ة/ مث المدرس

  الصحية والغرف الدراسية
  

ت التي تمثل متطلبا سابقا البرامج/المشروعا  وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  3000  اعداد وثائق وتشخيص الوضع القائم    ترخيص 
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
 نية موافقات الدوائر الرسمية المع 
  جدول الكميات 
 التربية والتعليم-موافقة الوزارة  

  40000 عمال الصيانة والتاھيل

 

 

 $ 43000  المجموع (باألرقام) 

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X             د  متوفرة   األرض غير األرض متوفرة المشروع ليس ذي بع

  مكاني
 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة التربية والتعليم   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة    ع ($)؟ نوي المتوق ادي الس د الم ول  1000العائ وم دخ دوالر سنوي/رس

  سنوية
    المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة في حالة كان 

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 مجلس الخدمات المشترك    التربية والتعليم  
 الحكم المحلي 
  استشاري  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

 صندوق البلديات    وازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: بند الم
 الصندوق العربي 
 البنك االسالمي 
 UNDP 
  

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت
Xغير متوفرة   

  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟ ال     نعم  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xوفرة وفرة     مت ا   مت  جزئي

  غير متوفرة
 دراسات/مخططات  Xا     متوفرة وفرة جزئي   مت

  غير متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ي 1  سلبية: تحسين المستوى التعليم بتوفير بيئة  -  ايجابية:  الب ف ول  الط ي حص عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي .أثن
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 134  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  .تعليمية افضل
   استيعاب االعداد المتزايدة من الطالب -

  القرية على الخدمات التعليمية الالزمة

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

  .اإلرباكات والخروج عن مسار الحياة االعتيادي بسبب أعمال المشروع. 3

  . بعض اآلثار البيئية السلبية مثل الغبار االزعاج ...4

 
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
ة  ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع

  واالجزاء القائمة من المشروع
  وفير المخططاتتفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لت-

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-
  خارطة البعد المكاني للمشروع
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 135  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  So3 4الرقم:  في قرية دير العسل الفوقا اسم البرنامج/المشروع: بناء وتشطيب مركز نسوى 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

تتميز منطقة ريف دورا بان المراة لھا دور كبير في ادرار الدخل على بيوتھن وخرجن من اطار االعتماد على الرجل في   
مية البلد وخصوصا فيما يتعلق بالصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي   كثير من الحاالت واصبح دورھا ذو تاثير في تن

ناھيك عن دورھا في اعمال التعليم والھندسة وغيره  ولدعم المراة وتاطير عملھا في التصنيع الغذائي وما اليه نخطط لعمل 
يات بحاجة الى توجيه وعمل مركز نسوي في قرية دير العسل حيث تتميز النساء في ھذه القرية بقوة الشخصية وامكان

  ممنھج .

وحدات ،غرف تخزين ومطبخ ،غرف تدريب،قاعة، طلوبة والمحددة التصميم  للمبنى:غرف ادارةاالحتياجات الكلية الم 
  وساحات واسوار وبير ماء،صحية وحفرة صماء

 دير العسل الفوقا  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
 2019حزيران/  

  مدة التنفيذ
 ة سن  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب،   أھداف البرنامج/المشروع
  فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  تحسين البيئة الخدماتية المقدمة للمراة -1
المراة والفتيات ودعم  استيعاب نشاطات 2

ات توفير مقر ونقطة مرجعية لنشاط مواھبھم .
تقليل المشقة على المستفيدين واألھالي ،ةمماثل

من الريف وتمكينھم في  بتوفير مركز قريب
توفير ساحات وفراغات معمارية  المجتمع .

  لتغطية احتياجات المراة

  المراة    ر كان دي دد س ع
 نسمة 2400العسل

  1044عدد النساء  

  ام وعي الع ادة ال ن خالل زي رأة م ين الم ادة تمك زي
  ص عمل خاصة بالنساءبشأن قضايا ھا وخلق فر

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا لھذا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
  التكلفة التقديرية ($) مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ)   البرنامج/المشروع

 3000  في الداخلية–تراخيص    ترخيص  
  توفر االرض 
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
  موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
  جدول الكميات 

  

  3000 خططات وترخيص البناء

  145000  عمال البناء والتشطيب

 40000  مال خارجية حول المبنى

 50000  يث ومعدات

 374000   المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X             المشروع ليس ذي بعد مكانياألرض غير متوفرة  األرض متوفرة  خطة تشغيلية  كيف؟  
  من؟ لجنة منبثقة من المجلس   الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرةفي حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات 

  رسوم اشتراك سنوية -دوالر سنوي10000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  االرض متوفرة
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 مجلس الخدمات    وزارة الشؤون االجتماعية  

 ارة الحكم المحليوز 
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  KFW ،بنك التنمية االسالمي،صندوق البلديات   ضمنه: المشروبند الموازنة التي يندرج البرنامج/

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك وفرة  مت مت
   غير متوفرةX   جزئيا

  نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     ال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xوفرة وفرة     مت ا   مت  جزئي

  غير متوفرة
 ا     متوفرة  دراسات/مخططات وفرة جزئي  X مت

  غير متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  يذ البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنف
  تحسين البيئة الخدماتية  - 1  ايجابية: 

توفير مقر  ،استيعاب نشاط المراة ومواھبھا . - 2
  ونقطة مرجعية لنشاطات مماثلة

تقليل المشقة على المستفيدين واألھالي بتوفير  - 4
توفير  من الريف وتمكينھن في المجتمع  مركز قريب

 ياجاتلتغطية احت ساحات وفراغات معمارية

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 1  سلبية: 

  .اإلرباكات والخروج عن مسار الحياة االعتيادي بسبب أعمال المشروع. 2

  . بعض اآلثار البيئية السلبية مثل الغبار االزعاج ...3

 

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

ة  ى التحتي عدم توفر مخططات لجزء من خدمات البن
  القائمة في الموقعسوء التنسيق بين الجھات المعنية
االضرار بالبنى التحتية القائمة لعدم وضوحھا في 

  لالبنية القائمة حول المشروع

  تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات-

  تعليم على وثائق العطاء قبل طرحهاطالع وزارة التربية وال-

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-
   توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائمة من المشروع
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 136  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  ال التنموي: االجتماعيالمج  So3 5الرقم:  بناء وتشطيب مركز تأھيل لذوي االحتياجات الخاصةاسم البرنامج/المشروع: 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

حتياجات الخاصة وبقي ھذا القطاع تعاني منطقة ريف دورا من ضعف االھتمام بالجانب التمكين لذوي اال 
  شخص  400مھمل لمدة طويلة .علما بان منطقة الريف فيھا عدد من  ذوي االحتياجات الخاصة يصل الى 

ملنا الدراسة التشخيصية للمنطقة تبين ان قرية الصرة لديھا استعداد لتوفير االرض للمشروع  وفي ولدى ع    
قرية خرسا يوجد نواه لجمعية ذوي احتياجات خاصة ممكن ان تدير المبنى وتھيئ له خطة للتشغيل 

  والصيانة واالنشطة .

  ورؤيتنا للمركز ان يتوفر فيه التالي:    

  متر مربع200ب المبنى  بمساحة بناء وتشطي -1       

  تاثيث المبنى بالمعدات الالزمة -2     

 - عمل شراكة مع الجمعية القائمة / جمعية االمل لالشخاص ذوي االعاقة خرسا والقرى المجاورة  -3     
  لخدمة الريف باكمله

  االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة التصميم  للمبنى:     

 وحدات صحية وحفرة صماء،غرف تخزين معدات،غرف تدريب،غرف تأھيل ،غرف ادارة ومدربين-
  وساحات ومالعب واسوار وبير ماء

 الصرة  
  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2019حزيران/  
  مدة التنفيذ

  سنة  

الفئة/ات المستھدفة   أھداف البرنامج/المشروع
(مرأة، شباب، فئات 

  مھمشة، الخ) 

  داف التنموية التي يعمل على تحقيقھااألھ  العدد المتوقع

تحسين البيئة الخدماتية المقدمة لذوي  - 1
  االحتياجات الخاصة

استيعاب نشاط ذوي االحتياجات دعم  - 2
  مواھبھم .

توفير مقر ونقطة مرجعية لنشاطات  - 3
  مماثلة

تقليل المشقة على المستفيدين واألھالي  - 4
بتوفير مركز قريب من الريف وتمكينھم 

  المجتمع . في
توفير ساحات وفراغات معمارية  - 5

لتغطية احتياجات ذوي االحتياجات 
  . الخاصة

  ات ذوي الحتياج
  الخاصة 

 400نسمة    ة ة التحتي توى البني ع مس دد ورف ادة ع زي
نين  ة كالمس ات المھمش ة الفئ ة برعاي الخاص
ايتھم  ة لرع ز متكامل ة (مراك وذوي اإلعاق

  ومراكز استشارية نفسية وقانونية

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   صف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديريةو
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،   لھذا البرنامج/المشروع

  معدات، بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  3000   –تراخيص   ة القائمة متوفرترخيص للجمعي  
  توفر االرض 
 المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
  موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
  جدول الكميات 

  

  3000 خططات وترخيص البناء

 145000  مال البناء والتشطيب

 40000  مال خارجية حول المبنى

 50000  يث ومعدات

 374000  المجموع (باألرقام) 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  طلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)مت

X             وفرة وفرة   األرض مت ر مت روع  األرض غي المش
  ليس ذي بعد مكاني

 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ جمعية االمل لالشخاص ذوي االعاقة   رھا؟ متوفرةفي حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفي
 االرض متوفرة   رسوم اشتراك سنوية -دوالر سنوي10000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة 
  جھة التنفيذ المقترحة

  (حدد)جھات أخرى   الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 مجلس الخدمات    وزارة الشؤون االجتماعية  

 وزارة الحكم المحلي 
 وزارة الصحة  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع 
  ضمنه: 

 صندوق البلديات 
 بنك التنمية االسالمي 
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 137  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

 KFW    
روع   ذ المش اليف تنفي وفرة    تك  مت

    غير متوفرةX   متوفرة جزئيا
  نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     ال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 وارد البشرية وفرةX   الم وفرة     مت  مت

  غير متوفرة جزئيا  
 ات/مخططات وفرة  دراس     مت

  غير متوفرة X متوفرة جزئيا 

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
  تحسين البيئة الخدماتية للمعاقين - 1  ايجابية: 

  . استيعاب نشاط االمعاقين مواھبھم - 2
  توفير مقر ونقطة مرجعية لنشاطات مماثلة - 3
تقليل المشقة على المستفيدين واألھالي بتوفير  - 4

  قريب من الريف وتمكينھم في المجتمع .مركز 
توفير ساحات وفراغات معمارية لتغطية  - 5

  احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة .

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 1  سلبية: 

ال 2 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 

  مثل الغبار االزعاج .... بعض اآلثار البيئية السلبية 3

 

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

ى  دمات البن ن خ زء م ات لج وفر مخطط دم ت ع
ع ي الموق ة ف ة القائم ين ، التحتي يق ب وء التنس س

  الجھات المعنية
االضرار بالبنى التحتية القائمة لعدم وضوحھا 

  لالبنية القائمة حول المشروعفي 

  تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات-

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-
  توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية واالجزاء القائمة من المشروع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 138  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص مشروع 
  المجال التنموي:االجتماعي   So 36الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: استكمال اعمال المركر الثقافي في قرية ابو العسجا

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
  

و الغ رزة واب ود يقدم المركز الثقافي القائم في قرية ابو العسجا خدمة لتجمع من القرى وھي ك زالن وراب
نسمة وقد تم بناء المركز ونريد استكمال اعماله الخارجة بعمل  3000وابو العرقان والبالغ تعداد سكانھا 

  الساحات الخارجية واالسوار والمواقف والية دخول للمركز
  

  ابو العسجا          

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  /الربع الثاني2019

  مدة التنفيذ

  سنة                               

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  ي اعي ف ب االجتم ة الجان تنمي
 الريف وزيادة الوعي 

  ي اري يغط راغ معم وفير ف ت
  احتياج الريف 

 در دخ وفير مص س ت ل لمجل
ة  ديم خدم الخدمات ليؤمن بتالي تق

  افضل في الريف

  ات رأة والفئ باب والم الش
ات  ع فئ ة (جمي المھمش

  المجتمع ) 

 3000   ادة بابية وزي ة والش ز الثقافي دد المراك ي ع نقص ف د ال س
  فعاليتھا 

تي تمثل متطلبا سابقا لھذا البرامج/المشروعات ال  وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،   البرنامج/المشروع

  معدات، بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  10000   –مخططات + تراخيص   توفير التراخيص  
  متوفرة –توفر االرض 

  
 37000 م.ط185ء جدران استنادية واسوار

 20000  متر مربع1000ساحات بيد

    دوالر57000  المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

 X             المشروع ليس  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة
  ذي بعد مكاني

  ؟ خطة تشغيل وصيانةكيف نحضير  

  من؟ مجلس الخدمات المشترك   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
     رسوم اشتراك 300العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  قسام المعنية)الھيئة المحلية (حدد القسم/األ
  مجلس الخدمات   الحكم المحلي  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
  ____مشاريع /جزئيا ________________

  , صندوق البلدياتCHF  ,undpي , بنك التنمية االسالم  

ا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع      متوفرة جزئي
Xغير متوفرة   

  نعم  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     Xال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية     Xوفرة     متوفرة ا   مت جزئي

  غير متوفرة 
 متوفرة    دراسات/مخططات    X ا متوفرة جزئي

  غير متوفرة  

   بناء قدرات الجھة المنفذةX غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX  غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
ي   ايجابية:  افي والتعليم توى الثق ع المس رف

 والصحي للريف 
  دخل للمجلس (استغالل زيادة مصادر ال

  )   المساحة

  احتمال تعطل االعمال في المجلس اثناء تنفيذ المشروع   سلبية: 
   

  مخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروعال
  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات

  صعوبة التمويل   عمل جدوى اقتصادية واقناع ممول بالمشروع  
 خارطة البعد المكاني للمشروع



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 139  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 140  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص مشروع : 
ز مركزي  اسم البرنامج/المشروع: بناء وتشطيب شبكة مراكز ثقافي في ا مع مرك قرى الريف وربطھ

  في المجد
  المجال التنموي:االجتماعي   So3 7الرقم:

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

  
ا  ة دورھ تنمتع اھمية المشروع من الحاجة الماسة لخطة تشغيل مستمرة ومتكاملة للمراكز الموجودة حاليا في الريف وتكمل

عة في قرى من الريف ومتواصلة عبر االنترنت وبمرجعية محددة تضمن تشغيل المراكز ببناء غرف مصادر ومراكز موز
  ولو من ادارة واحدة عن بعد  .

  المواقع للمراكز الفرعية ھي قرية كرمة والرماضين وحدب الفوار والصرة
  المراكز القائمة والمشتركة لريف دورا ككل مركز في المجد واخر في خرسا 

ة ادارة وستقدم الخدمة لكل ف ارة عن قاعة وغرف ه ستكون عب خدمات ئات المجتمع من قبل ھذه المراكز حيث كل وحدة من
  متر مربع  100بواقع مساحة 

د  ين المج وار الرماض دب الف ة ح كرم
  خرسا والصرة

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  الربع الثاني- /اذار2019

  مدة التنفيذ

  سنة

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

األھداف التنموية التي يعمل على   العدد المتوقع
  تحقيقھا

  ي اعي ف ب االجتم ة الجان تنمي
 الريف وزيادة الوعي 

  ي اري يغط راغ معم وفير ف ت
  احتياج الريف 

  س ل لمجل در دخ وفير مص ت
ديم  الي تق ؤمن بالت دمات لي الخ

  خدمة افضل في الريف

  ات رأة والفئ باب والم الش
ات  ع فئ ة (جمي المھمش

  المجتمع ) 

 40500   ة ز الثقافي دد المراك ي ع نقص ف د ال س
  والشبابية وزيادة فعاليتھا 

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
ناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، مركبات/ع  سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  معدات، بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  10000   –مخططات + تراخيص    توفير التراخيص  
  متوفرة –توفر االرض 

  
  60000 حفريات وتسوية  موقع البناء والتشطيب

 15000  اعمال خارجية حول المبنى

    دوالر85000  رقام)المجموع لمركز واحد (باأل
    255000  للثالثة

    $15000  شبكة تواصل بين المراكز موقع الكتروني وخطة تشغيل 
    270000  المجموع الكلي لكل المراكز 

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

  ذي بعد مكاني
 كيف نحضير ؟ خطة تشغيل وصيانة  

  من؟ مجلس الخدمات المشترك   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
     رسوم اشتراك 5000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    مكاني، أدرج الخارطةفي حالة كان المشروع ذي بعد 
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
  مجلس الخدمات  
  

 الحكم المحلي 
  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
 يع /جزئيا ____________________مشار

  , صندوق البلدياتCHF  ,UNDP بنك التنمية االسالمي ,  

ا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع      متوفرة جزئي
Xغير متوفرة   

  نعم  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     Xال  

  ياجات الالزمة لتنفيذ المشروعالمصادر/االحت
 الموارد البشرية     Xوفرة     متوفرة ا   مت جزئي

  غير متوفرة 
 متوفرة    دراسات/مخططات    X ا متوفرة جزئي

  غير متوفرة  

   بناء قدرات الجھة المنفذةX غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
     دعم جماھيريX  غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
افي    ايجابية:  توى الثق ع المس رف

 والتعليمي والصحي للريف 
  س دخل للمجل ادة مصادر ال زي

  ل المساحة ) (استغال

  احتمال تعطل االعمال في المجلس اثناء تنفيذ المشروع   سلبية: 
   



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 141  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

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

  صعوبة التمويل   عمل جدوى اقتصادية واقناع ممول بالمشروع  
      

  خارطة البعد المكاني للمشروع

  

  

  

  

 

 

  

  
  

  



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 142  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص مشروع : قاعة متعددة االغراض
دمات  س الخ ة لمجل راض تابع ددة االغ ة متع طيب قاع روع:بناء وتش م البرنامج/المش اس

  المشترك لخدمة ريف دورا و المواطنين
  المجال التنموي:االجتماعي   8So3 الرقم:

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
  

د عن تنمع اھمية المشروع من الحاج واطن حيث  100ة الماسة للمجلس لقاعة تصلح الستقبال اعداد من المواطنين تزي م
د  خ) , تخدم مايزي االت , ....ال ؤتمرات , ورش عمل , احتف نخطط لبناء وتشطيب قاعة متعددة االغراض (اجتماعات , م

ة صوي " نسمة وتعمل على تنمية المجال االجتماعي تعليميا وصحيا وثقافيا . مل40000عن " زم من غرف ا يل حقة بكل م
  متر مربع. 500ووحدات صحية وادارة ومكاتب واسقف مستعارة واثاث ثابت ومتحرك بواقع مساحة 

  

  ساحة مجلس الخدمات /عيون ابو سيف
  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  الربع الثاني- /اذار2016
  مدة التنفيذ
  سنة

المستھدفة (مرأة، الفئة/ات   أھداف البرنامج/المشروع
 شباب، فئات مھمشة، الخ)

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  ادة ي الريف وزي اعي ف ة الجانب االجتم تنمي
 الوعي 

  توفير فراغ معماري يغطي احتياج الريف  
  ؤمن وفير مصدر دخل لمجلس الخدمات لي ت

  بتالي تقديم خدمة افضل في الريف

 ر باب والم ات الش أة والفئ
ات  ع فئ ة (جمي المھمش

  المجتمع ) 

 40500    تنمية المجال االجتماعي في الريف 
  تنمية الجانب االقتصادي للمجلس 
  ة دخل الخاص ادر ال وم مص وير مفھ تط

ي  ة ف ز دور المؤسس ة وتعزي بالمؤسس
  .تامين احتياجاتھا واحتياجات مواطنيھا

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   تكاليفھا التقديريةوصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع و
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  10000   –مخططات + تراخيص    توفير التراخيص  
  متوفرة –توفر االرض 

  
  24000 تسوية  موقعريات و

 110000  مال الھيكل االنشائي

 333000شطيبات

 72000زل والتمديدات

 76000  مال خارجية حول المبنى

    دوالر  364000المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

 Xوفرة وفرة                األرض مت ر مت د  األرض غي يس ذي بع المشروع ل
  مكاني

 كيف نحضير ؟ خطة تشغيل وصيانة  

  من؟ مجلس الخدمات المشترك   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
    9000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

  يذ المقترحةجھة التنف
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

  مجلس الخدمات   استشاري،الحكم المحلي  
 جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 

  _____مشاريع /جزئيا _______________
  , صندوق البلدياتCHF  ,UNDP بنك التنمية االسالمي ,  

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي   مت
Xغير متوفرة   

  نعم  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     Xال  

  روعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المش
 وارد البشرية وفرةX     الم وفرة     مت ا   مت  جزئي

  غير متوفرة
 وفرة    دراسات/مخططات ا X    مت وفرة جزئي   مت

  غير متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذةX غير مطلوب  
  _____________________مطلوب(حدد): ___ 
     دعم جماھيريX  غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 رفع المستوى الثقافي والتعليمي والصحي للريف    ايجابية: 

 ( استغالل المساحة) زيادة مصادر الدخل للمجلس   
  ال تعطل االعمال في المجلس اثناء تنفيذ المشروعاحتم   سلبية: 

   
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
  صعوبة التمويل   عمل جدوى اقتصادية واقناع ممول بالمشروع  

  خارطة البعد المكاني للمشروع
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 143  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا

 

 144  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص/برنامج المشروع
  المجال التنموي: االجتماعي  9So3 الرقم:  بناء وتشطيب نادي رياضي شبابي في منطقة رابود لخدمة الريف برنامج/المشروع: اسم ال

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
تعاني منطقة ريف دورا من ضعف االھتمام بالجانب الرياضي والخدمات المقدمة للشباب وبقي ھذا القطاع مھمل 

  ويلة .لمدة ط
ولدى عملنا الدراسة التشخيصية للمنطقة تبين ان قرية رابود سبق وحصلت على ترخيص لنادي رياضي وھيات 

  مقر متواضع للنادي لكنه كان يفتقر للجنة متابعة واي عملية تطوير لنشاطاته 
  ف وذلك عبر:لذلك نخطط في الريف استكمال المشروع بتطوير المقر وتنمية قدراته ليلبي الخدمة لكل الري

  الهتوسعة المبنى واستكم -
  تاثيث المبنى بالمعدات الالزمة -
  تطوير الية للوصول من خالل توفير حافلة تابعة للنادي لجمع الالعبين من الريف -
  توفير شبكة مواقع للتواصل بين اعضاء النادي ومنتسبيه في الريف عبر مقرات موزعة  -
  ى االنترنتلضمن المجالس ومجمع الخدمات  و ع -
  عمل مجلس ادارة لمتابعة النادي وعمل خطة تشغيلية له  -
  االحتياجات الكلية المطلوبة والمحددة التصميم  للمبنى: -
  غرف ادارة ومدربين -
 قاعة رياضية  -
 غرف غيار -
 غرف تخزين معدات -
 وحدات صحية وحفرة صماء -
  وساحات ومالعب واسوار وبير ماء -

 رابود  

  المتوقع للبدء بالتنفيذالتاريخ 

 2017حزيران/  

  مدة التنفيذ

  سنة  

الفئة/ات المستھدفة   أھداف البرنامج/المشروع
(مرأة، شباب، فئات 

  مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

تحسين البيئة الخدماتية للشباب  - 1
  والفتيات.

  واھب .استيعاب نشاط الشباب والم - 2
توفير مقر ونقطة مرجعية لنشاطات  - 3

  مماثلة
تقليل المشقة على المستفيدين واألھالي  - 4

  بتوفير نادي ضمن الريف .
توفير ساحات وفراغات معمارية  - 5

  لتغطية احتياجات رياضية .

  ال و باب واالطف الش
  الفتيات

 40500نسمة    ية وادي الرياض دد الن ي ع نقص ف د ال س
ين الم ب وتحس ودة والمالع ق الموج راف

  وإعادة تاْھيلھا

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،   لھذا البرنامج/المشروع

  معدات، بضائع، الخ) 
  )$التكلفة التقديرية (

  10000   –تراخيص   ترخيص متوفر  
  توفر االرض 
  المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
  موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
 جدول الكميات  

  10000 خططات وترخيص البناء

  286000  مال الحفريات و اعمال الھيكل االنشائي و التشطيبات و العزل والتمديدات

 80000  مبنىمال خارجية حول ال

 50000  يث ومعدات رياضية

 436000$  المجموع (باألرقام) 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X             وفرة وفرة   األرض مت ر مت روع  األرض غي المش
  ليس ذي بعد مكاني

 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ لجنة منبثقة من مجلس الخدمات الدارة النادي   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة    رسوم اشتراك سنوية -دوالر سنوي 80000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    لخارطة في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج ا
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 مجلس الخدمات    وزارة الشباب و الرياضة  

 وزارة الحكم المحلي  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
 بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع

  ضمنه: 
 صندوق البلديات 
 بنك التنمية االسالمي 
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  مركز الھندسة والتخطيط

 KFW    
روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك  مت

    غير متوفرةX   متوفرة جزئيا
  نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     ال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 لموارد البشريةا   Xوفرة وفرة     مت  مت

  غير متوفرة جزئيا  
 ات/مخططات وفرة  دراس     مت

  غير متوفرة X متوفرة جزئيا 

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  دد): ________________________مطلوب(ح 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 تحسين البيئة الخدماتية للشباب -1  ايجابية: 

  والفتيات.
  استيعاب نشاط الشباب والمواھب . - 2
قطة مرجعية لنشاطات توفير مقر ون - 3

  مماثلة
تقليل المشقة على المستفيدين  - 4

  واألھالي بتوفير نادي ضمن الريف .
توفير ساحات وفراغات معمارية  - 5

  لتغطية احتياجات رياضية .

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 1  سلبية: 

ال 2 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  لمشروع. ا

  . بعض اآلثار البيئية السلبية مثل الغبار االزعاج ...3

 

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

ى - دمات البن ن خ زء م وفر مخططات لج دم ت ع
ي الموق ة ف ة القائم ين -ع ،التحتي يق ب وء التنس س

  الجھات المعنية
رار بالبنى التحتية القائمة لعدم وضوحھا االض-

  في االبنية القائمة حول المشروع

  تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات-

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-
   ى التحتية واالجزاء القائمة من المشروعتوفر مخططات لجزء من خدمات البن

  
  خارطة البعد المكاني للمشروع
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  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع: تأھيل البناء القائم وتكملة وتشطيب مركز الصحي
  المجال التنموي: االجتماعي   0So4 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع : تأھيل البناء القائم وتكملة وتشطيب مركز الصحي 

  مكان التنفيذ  ة عن البرنامج/المشروعخلفي
  

ة الصحة في  دى مديري د ل ة ومعتم ة وطفول ة اموم دم خدم ادة تق دة لعي ة عب يوجد بناء عيادة صحية قائم في منطق
اء طابق  داخلي وبن ادة تصميمه ال الخليل وعلى قطعة ارض تتراوح مساحتھا دونم نخطط لتاھيل البناء القائم واع

ساعة ونواة لمستشفى والدة   24حويل العيادة لمركز صحي مجھز لخدمة طوارئ بدوام اول مع خدمات للمبنى لت
ا+دير رازح +وادي  وار +خرس وملحق بصيدلية واشعة ومختبر ليقدم الخدمة لكامل الريف الشرقي ( حدب الف

  الشاجنة+ طرامة+ امريش عبدة+العلقتين+ابو العسجا ابو الغزالن كرمة الصرة حدب العلقة)
  

  عبدة  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2017الربع االول/  

  مدة التنفيذ

  سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب،   أھداف البرنامج/المشروع
  فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

 توفير الخدمات الصحية المتكاملة  
 ول ع افات للحص ير المس ى تقص ل

  خدمة اسرع

 المراة 
 الطفل 
 المسنين 
  جميع الفئات في المجتمع  

 22  الف نسمة    رفع المستوى المعيشي للمواطنين في الريف
 بتقديم خدمة اجود بوقت اقل

 توفير فرص عمل 
  رفع مستوى التنمية االقتصادية والصحية في

 الريف
  تنمية الجانب الصحي 
 زيادة الوعي لدى المواطنين واحياء المنطقة   
  

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  10000   –مخططات + تراخيص    متوفرة -موافقة وزارة الصحة  
 48180 حفريات وتسوية  موقع   توفير الطاقم الطبي لتشغيل المركز  

 220122  اعمال الھيكل االنشائي

 121212  تشطيبات

 85261  العزل والتمديدات

     

   152000 اعمال خارجية حول المبنى

   693,754  المجموع (باألرقام) 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  لة المشروع ذي بعد مكاني)متطلبات األراضي (في حا

X             وفرة وفرة   األرض مت ر مت يس ذي  األرض غي روع ل المش
  بعد مكاني

 خطة تشغيل  كيف؟  

  من؟ وزارة الصحة   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
     دوالر 100000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

  مجلس الخدمات المشترك ريف دورا   وزارة الصحة  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
 صندوق البلديات   لتي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: المشاريع بند الموازنة ا

 USAID 
 UNDP 
 الجمعية العمانية   

ذ المشروع    اليف تنفي وفرة   تك اXمت وفرة جزئي     مت
  غير متوفرة

  نعم  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     ال  

  در/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروعالمصا
 وارد البشرية وفرةX    الم وفرة     مت ا   مت  جزئي

  غير متوفرة
 وفرة    دراسات/مخططات ا     مت وفرة جزئي   مت

  غير متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذة  غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ___توفير كادر طبي _____________________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
تمكن المواطنين من تلقي الخدمات بشكل    ايجابية: 

  سھل
    سلبية: 

 االزعاج والغبار اثناء التنفيذ  
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  مركز الھندسة والتخطيط

  ت ل الوق ادة تقلي ي الع الزم ف د ال الجھ
 للوصول القرب نقطة طبية

 احياء المنطقة على كافة االصعدة 
  ا كن فيھ جيع الس ة االرض وتش حماي

  وخصوصا انھا قريبة من مناطق ج
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  غلب عليھاإجراءات الت  المخاطر/المعيقات
  البحث عن ممول ملتزم لتنفيذ ھذا المشروع-  عدم توفر الجھات الممولة للمشروع-

   تكاليف تشغيلية-    
  خارطة البعد المكاني للمشروع

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 RDJSCريف دورا  -للتخطيط والتطوير  الخدمات المشترك جلسم –المكانية تيجية للتنمية واالستثمار والخطة إعداد الخطة اإلسترا
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  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع:

روع م البرنامج/المش يدلية اس عة وص ز اش ز بمرك ل مجھ ز صحي متكام طيب مرك اء وتش ي بن ط  ف الخ
  الغربي وقرية كرمة

  المجال التنموي: االجتماعي  1So4 الرقم:

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

تعاني منطقة ريف دورا من ضعف في الخدمات الصحية كون المسافة التي تفصلھا عن اقرب مشفى صحي كبيرة تصل   
بين ان القرى يتوفر فيھا مراكز امومة وطفولة فقط والخط ولدى عملنا الدراسة التشخيصية للمنطقة ت  ،كم  30تتجاوز 

ساعة ومجھز بأقسام والدة وقسم اشعة وصيدلية  24الغربي يوجد فيه ارض متبرع بھا لعمل مركز صحي متكامل بدوام 
ارض قرية المجد تبرعت ب،ابدت موافقتھا على المشروع وانه من اولوياتھا  -الصحة–كمبنى حكومي خصوصا وان الوزارة 

  متر مربع 800احة البناء المقترح مس   ،ترض ان يكون نواه لمشفى مستقبلي.لبناء المركز الذي من المف

  ھذا باإلصافة لمركز في قرية كرمة

 كرمة المجد +  
  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2019حزيران/  
  مدة التنفيذ

  سنة  

رأة، الفئة/ات المستھدفة (م  أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

 توفير الخدمات الصحية المتكاملة  
  ة ى خدم ول عل افات للحص ير المس تقص

واطنين ل اسرع ع المستوى المعيشي للم رف
 في الريف بتقديم خدمة اجود بوقت اقل

 ل رص عم وفير ف ة و ت توى التنمي ع مس رف
 دية والصحية في الريفاالقتصا

  دى وعي ل ادة ال ب الصحي زي ة الجان تنمي
  المواطنين واحياء المنطقة

  كل المواطنين   18500نسمة   رفع مستوى الخدمات الصحية  

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا لھذا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   عالبرنامج/المشرو

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  10000    –مخططات + تراخيص   
   متوفرة -موافقة وزارة الصحة  

  توفير الطاقم الطبي لتشغيل المركز
  
  

  480000 التمديداتأعمال الحفريات و اعمال الھيكل االنشائي و التشطيبات و العزل و

 152000  اعمال خارجية حول المبنى

 642000  للمبنى الواحد المجموع (باألرقام)

 1284000  للمبنيينالمجموع (باألرقام) 

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X             وفرة وفرة  األرض مت ر مت يس ذياألرض غي المشروع ل

  بعد مكاني
 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة الصحة   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة   رسوم اشتراك سنوية -دوالر سنوي100000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

  ذ المقترحةجھة التنفي
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 مجلس الخدمات   وزارة الصحة،وزارة الحكم المحلي  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  KFW ،ية االسالميبنك التنم،صندوق البلديات   بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 

غير X   متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   
   متوفرة

  نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     ال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xر  جزئيا   متوفرة     متوفرة غي

  متوفرة
 متوفرة جزئيا     متوفرة  دراسات/مخططات X  غير

  متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
 م جماھيري    دعX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 تمكن المواطنين من تلقي الخدمات بشكل سھل -  ايجابية: 

ادة للوصول ، ي الع الزم ف د ال ت الجھ ل الوق تقلي
ة ة طبي رب نقط ة ،الق ى كاف ة عل احياء المنطق

عدة ا   ،االص كن فيھ جيع الس ة االرض وتش حماي
    وخصوصا انھا قريبة من مناطق ج

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 1  سلبية: 

  .اإلرباكات والخروج عن مسار الحياة االعتيادي بسبب أعمال المشروع. 2

  . بعض اآلثار البيئية السلبية مثل الغبار االزعاج ...3

 
  معيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروعالمخاطر/ال

  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
ة في  ة القائم ى التحتي عدم توفر مخططات لجزء من خدمات البن

ة ،سوء التنسيق بين الجھات المعنية،الموقع االضرار بالبنى التحتي
  القائمة لعدم وضوحھا في ألبنية القائمة حول المشروع

ل ،م مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططاتتفريغ طاق اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قب
ات المشروع.-،طرحه د اولوي ة لتحدي ة ،عمل اجتماعات مع التربي وفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتي ت

   واالجزاء القائمة من المشروع
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 149  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  

  المجال االقتصادي
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 150  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  برنامج/مشروع ملخص
 landالبرج البيرة بيت مرسم -اعداد مخطط ادارة طبيعة لمنطقة الريف الغربي اسم البرنامج/المشروع:

escape management plan  
  المجال التنموي: االقتصادي  1Ec0مرقال

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

المحافظه عليه باقرب عناصر ممكنة للريف ومنح انعدام المالمح العامة في سبيل تشكيل البنية التحتية للمنظر العام للريف و
والمميزة للريف نرى ان من المھم عمل مخطط الدارة الطبيعة في المنطقة، والبداية بمنطقة البرج والبرة وبيت مرسم حيث 

مع الوقت باإلضافة الى  سيھدف ھذا البرنامج الى تطوير او المحافظة على مساحات خضراء او غير خضراء التي تتغير
  وخصوصا التراثية والزراعية منھاالحرف والصناعات التي قد تختفي مع الوقت 

  البرج البيرة بيت مرسم
  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  /الربع الرابع2016
  مدة التنفيذ

  اشھر 6
الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب، فئات   أھداف البرنامج/المشروع

  ة، الخ) مھمش
  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  اعداد خطة للحفاظ على الطبيعة 
  ة عن ات محدث دة بيان داد قاع ق واع توثي

  الريف 
  

  

  جميع السكان   40500   تطويرالبنيةالتحتية الخاصة باالقتصاد الخدماتية
والتجارية وتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص 

 ير القطاع االقتصادي ومنشآتهلتطو
تطوير البنية التحتية الخاصة بالصناعة والصناعات 

 الزراعية
تطوير وزيادة االھتمام بقطاع السياحة وخاصة 

 السياحة التراثية 
االھتمام بمساحة األراضي الزراعية وتأھيلھا وشق 

 طرق زراعية جديدة 
 تحسين وتطوير المنتجات الزراعية وتسويقھا 

 طاع الثروة الحيوانيةتطوير ق
زيادة أليات تجميع المياه للزراعة من ابار وسدود 

 وبرك 
تفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية وتطوير الخدمات 

  المقدمة من خاللھا

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا لھذا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
  التكلفة التقديرية ($) مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ)   نامج/المشروعالبر

 60000  تعيين  ( استشاري  ) مختص من خالل عطاء العداد الخطة    ة دورات توعية الدارة المجلس والمجالس القروي
ة الخطة ول اھمي ي ،ح م المحل ع الحك يق م تنس

اد عمل خطط وم سؤولي مجالس الخدمات العتم
  لباقي الريف

 20000  تدريب لجنة من خالل االستشاري العداد مثل ھذه الخطط  

    دوالر80000  المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

وفرة        وفرة         األرض مت ر مت دXاألرض غي يس ذي بع روع ل المش
  مكاني

 كيف؟فريق متابعة  

  من؟االدارة والمجلس   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
   العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  حدد القسم/األقسام المعنية)الھيئة المحلية (

  مجلس الخدمات المشترك/ ريف دورا   الحكم المحلي  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
ل    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: ____________________ ي للعم الي االقليم ز االيط اونيالمرك اث االراضي،التع ندوق ،مركز ابح ص

  اريج،جمعية الشبان المسيحيين،مؤسسة رؤية العالمية ،البلديات

  ال     نعم X ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرةX    متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 متوفرة     الموارد البشرية    Xغير متوفرة جزئيا   متوفرة  
 غير متوفرة× متوفرة جزئيا     متوفرة    دراسات/مخططات  

   غير مطلوب  بناء قدرات الجھة المنفذة  
  ______________مطلوب جدا مطلوب(حدد): __________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
  تحديد اتجاھات التطور في المستقبل    سلبية:   توفير خدمة اجود لسكان الريف   ايجابية: 

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

  الوعي من المواطن اتجاه مثل ھذه المشاريع و الخطط    زيادة االجراءات التي تھدف الى التوعية  
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 151  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االقتصادي  2Ec0 الرقم:  : تجھيز منتزه في ريف دورا الغربي /دير العسلاسم البرنامج/المشروع

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

تتميز االرض المخصصة لعمل المنتزه في ريف دورا الغربي في دير العسل الفوقا بانھا ذات بعد تاريخي حيث يوجد 
 دنمات   3لى حساب مشروع البلديات للوصول اليھا ومساحتھا تصل بيارة في المنطقة وتم فتح طريق ع

يشمل المشروع عمل جلسات  واماكن للشوي والعاب بسيطة وبناء مقھى واستراحة عائلية باالضافة الى اعمال 
 تشجير االرض واحاطتھا بسور.

  دمات بشراكة مع وزارة االثارعملية التشغيل ستكون من خالل عمل عطاء لتشغيل المنتزه من قبل المالك مجلس الخ

 دير العسل الفوقا  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2017الربع الرابع/  

  مدة التنفيذ

  سنة  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

 فس الھل الريفتوفير متن
 توفير فرض عمل

  صالتعاون بين القطاع العام والخا تعزيز

  ات ال الفتي باب واالطف الش
  وسكان الريف

 40500  
  

اد  ة باالقتص ة الخاص تطويرالبنيةالتحتي
ين  اون ب ز التع ة وتعزي ة والتجاري الخدماتي
اع  وير القط اص لتط ام والخ اع الع القط

  االقتصادي ومنشآته
البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديريةوصف مختصر لنشاطات (

مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات،   سابقا لھذا البرنامج/المشروع
  بضائع، الخ) 

  التكلفة التقديرية ($)

  3000  اعداد وثائق وتراخيص   ترخيص 
 ندسيةالمخططات الھ 
  الخطة البيئية 
  موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
  جدول الكميات 
 السياحة واالثار-موافقة الوزارة  

 15000  بيارة دير العسل- ميم البير

 10000 مل مظالت  وجلسات

 10000 ساحات وبرك وتشجير للمنطقة

 20000 ريد وتركيب حديقة األلعاب  

 100000 متر مربع200ارة وار ومبنى استراحة واد

 158000 $  المجموع (باألرقام) 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X             د  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة المشروع ليس ذي بع
  مكاني

 وعطاعات تشغيل وصيانة سنويةية خطة تشغيل كيف؟  

  من؟ مجلس الخدمات والوزارة والمناقص    في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة    سنويا رسوم دخول40000العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟    

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  ام المعنية)الھيئة المحلية (حدد القسم/األقس

 مجلس الخدمات   السياحة واالثار  
 الحكم المحلي  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

 صندوق البلديات    بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: مشاريع 
 الصندوق العربي 
 البنك اإلسالمي 
 UNDP 
 وروبياالتحاد اال  

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة    تك ا Xمت وفرة جزئي   مت
    غير متوفرة

  نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     ال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية   Xوفرة وفرة     مت ا   مت  جزئي

  غير متوفرة
 دراسات/مخططات  Xا     متوفرة وفرة جزئي   مت

  غير متوفرة

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  مطلوب(حدد): ________________________ 
  دعم جماھيري   X   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
تنمية المنطقة على الصعيد  -  ايجابية: 

  االقتصادي
  تشجيع السياحة الداخلية

   ايجاد فرص عمل

ة ع1  سلبية:  ي القري عوبات ف ول ص ع حص روع يتوق ذ المش اء تنفي دمات .أثن ى الخ ل
  الالزمة

  . ارتفاع مستوى الخطر على السكان أيام العمل 2  

ال 3 بب أعم ادي بس اة االعتي ار الحي ن مس روج ع ات والخ .اإلرباك
  المشروع. 
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 152  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

 السلبية مثل الغبار االزعاج ... . بعض اآلثار البيئية4
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  راءات التغلب عليھاإج  المخاطر/المعيقات
  تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات   عدم توفر مخططات لجزء من خدمات البنى التحتية 

  اطالع وزارة االثار على وثائق العطاء قبل طرحه-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع الوزارة والسكان لتحديد سير المشروع.-
  عد المكاني للمشروعخارطة الب
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 153  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: االقتصادي  Ec03الرقم:  بناء وتشطيب متحف في ريف دورااسم البرنامج/المشروع: 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

معات العالم ولسوء يتميز ريف دورا بمواقع تاريخية لھا محور تحول في الريف وتدرس في اثاره في جا
الحظ نجد ان معظم ھذه المواقع يعاني من سوء حالته وتعرضه المستمر ألعمال التنقيب الغير شرعية 

والتدمير بسبب االھمال مما يؤدي الى تلف اجزاء كبيره من المواقع التاريخية وتعرضھا للنھب من قبل 
  تجار االثار.

لحضري الطار التنمية المكانية في الريف ان يتم عمل ولوقف ھذه االعمال العشوائية ارتأى المخطط ا
  متحف للمنطقة كونه سيحوي بالتاكيد اثارا جمة وكثير من المواقع التاريخية المتوفرة في الريف.

وعليه سيتم بناء وتشطب متحف في منطقة قريبة من محمية طبيعية من شجر البلوط وعمل خطة تشغيل 
   ة واالثار.للمتحف بالتنسيق مع وزارة السياح

 دير رازح  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2017حزيران/  

  مدة التنفيذ

 سنة ونصف  

الفئة/ات المستھدفة   أھداف البرنامج/المشروع
(مرأة، شباب، فئات 

  مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

 تنمية السياحة الداخلية -
 قة بين المواطن وتاريخ المنطقةتقوية العال  -
 تطوير االھتمام بمواقع اثرية -
 توفير فرض عمل -
 تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص -

 

 
  

  كل الفئات   40500   التحتية الخاصة  البنية تطوير
باالقتصاد الخدماتية والتجارية وتعزيز 

التعاون بين القطاع العام والخاص 
  تهلتطوير القطاع االقتصادي ومنشآ

  تطوير البنية التحتية الخاصة
  بالصناعة والصناعات الزراعية

  تطوير وزيادة االھتمام بقطاع السياحة
    وخاصة السياحة التراثية 

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا لھذا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
ات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، مركب  البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  ترخيص    10000   –مخططات + تراخيص  
  توفر االرض 
  المخططات الھندسية 
  الخطة البيئية 
  موافقات الدوائر الرسمية المعنية 
 جدول الكميات  

  588000 مربعمتر  900مال البناء والتشطيب لـ

 152000  عمال خارجية حول المبنى

 750000  المجموع (باألرقام) 

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X             وفرة وفرة   األرض مت ر مت يس ذي  األرض غي روع ل المش
  د مكانيبع

 خطة تشغيلية  كيف؟  

  من؟ وزارة السياحة والھيئة المحلية   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ متوفرة
 االرض متوفرة    ع ($)؟ نوي المتوق ادي الس د الم نوي 20000العائ ول -دوالر س وم دخ رس

  سنوية
    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة 

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 مجلس الخدمات   وزارة السياحة واالثار  
 وزارة الحكم المحلي 
  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

 ندوق البلدياتص   بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
 بنك التنمية االسالمي 
 KFW    

ا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع    وفرة جزئي   مت
Xغير متوفرة   

  نعم ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     ال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 وارد ال وفرةX   بشريةالم وفرة     مت ا   مت جزئي

  غير متوفرة 
 دراسات/مخططات  Xا     متوفرة وفرة جزئي  مت

  غير متوفرة 

   بناء قدرات الجھة المنفذة X غير مطلوب  
  ____________________مطلوب(حدد): ____ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
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 154  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

تنمية المنطقة على  - 1  ايجابية: 
  الصعيد االقتصادي2
تشجيع السياحة  3

  الداخلية
 ايجاد فرص عمل

  

  وى الخطر على السكان أيام العمل . ارتفاع مست1    سلبية: 

  .اإلرباكات والخروج عن مسار الحياة االعتيادي بسبب أعمال المشروع. 2

  . بعض اآلثار البيئية السلبية مثل الغبار االزعاج ...3

 

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

وفر مخط دم ت ة ع ى التحتي دمات البن ن خ زء م ات لج ط
  القائمة في الموقع

  تفريغ طاقم مختص من موظفين المؤسسة لتوفير المخططات

  اطالع وزارة التربية والتعليم على وثائق العطاء قبل طرحه-  سوء التنسيق بين الجھات المعنية

  عمل اجتماعات مع التربية لتحديد اولويات المشروع.-

  
  كاني للمشروعخارطة البعد الم
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 155  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي:بنية  اقتصادي  Ec04 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: شق طرق زراعية في الريف الشرقي

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
عزيز واستدامة ان الوضع االقتصادي الزراعي قد شھد تطورا ملحوظا في السنوات السابقة ونحن بحاجة الى ت

وتطوير ھذا المجال مع ان ھناك احتياجات كثيرة للمواطنين لم يلبى الحد االدنى منھا بسبب نقص الموار 
واستحواذ االحتالل على الموارد الرئيسية مثل المياه والطاقة وكذلك عدم قدرة المنتج الوطني على منافسة المنتج 

والتنمية اذا وجد المادي ومع ذلك ھناك افاق واسعة للتطوير اإلسرائيلي بسبب نقص الدعم الفني واإلداري و
  ا كالتالي في الريف الشرقي:التعامل معه شق الطرق الزراعية وتوزيعھ ماول جانب سيت،الدعم الحقيقي 

  %25المراد شقة في المرحلة االولى   متر 4اطوال الطرق الزراعية بحاجة لشق بعرض   التجمع
بو ابو العسجا ابو الغزالن ا

  العرقان رابود كرزة
17  4  

  وادي الشاجنة بسم طرامة دير
  رازح

11  3  

  3  10  عبدة امريش العلقتين
  2  9  حدب الفوار

  1  4  كرمة
  3  12  الصرة 
  2  7  خرسا 

    18  كم 69  المجموع

  الريف الشرقي  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2017 الربع االول المرحلة االولى  

  مدة التنفيذ

 4  شھور  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

 تسھيل حركة المزارعين 
  توسيع رقعة المنطقة الزراعية  
  ى د عل ت والجھ وفير الوق ت

  المزارع

  الف نسمة  22.5  جميع سكان التجمعات

 

  

االھتمام بمساحة األراضي الزراعية وتأھيلھا وشق 
تحسين وتطوير المنتجات  ،طرق زراعية جديدة
وير قطاع الثروة تط،الزراعية وتسويقھا 

زيادة أليات تجميع المياه للزراعة من ابار ،الحيوانية
وسدود وبرك تفغيل الجمعبات التعاونية الزراعية 

  وتطوير الخدمات المقدمة من خاللھا
البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية وصف

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

  التكلفة التقديرية ($)

 5000  خيص عمل المخططات والتصاميم والترا   التحقق من الملكيات وتسوية االقتطاعات  
  
  

  1000  طرح العطاءات واالترسية  
  86000 م4بعرض  18فتح الطرق وتوسيعه  
 360000 بسكورس  
 50000 سالسل  

    دوالر 496400  المجموع (باألرقام)
  صيانةعملية اإلادارة والتشغيل وال  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X              وفرة   األرض متوفرة المشروع  األرض غير مت
  ليس ذي بعد مكاني

  كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة الشوارع  

  من؟ المجلس المشترك   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
 رفاق المخططات الوصفية يتم ا   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 القسم الھندسي في مجلس الخدمات  بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي واستشاريين  
 جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  ما يلي)الھيئة المحلية (حدد 
   بنك التنمية االسالمي،USAID ,UNDP ،صندوق البلديات    امج/المشروع ضمنه: بند الموازنة التي يندرج البرن

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك وفرة  مت مت
    غير متوفرة   جزئيا

  نعم   ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     ال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية    وفرة     متوفرة ا   مت ر  جزئي غي

  متوفرة
 ا     متوفرة    دراسات/مخططات ر  متوفرة جزئي غي

  متوفرة

 اء قدرات الجھة المنفذة بن  غير مطلوب  
     مطلوب   دعم جماھيري غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
واطنين   ايجابية:  ي للم توى المعيش ع المس عر ،رف ع س رف

ي ،االرض  واطنين لالراض ول الم ھيل وص تس
اطق، ة االستصالح  احياء من ة وتسريع عملي زراعي

  الزراعي في منطقة الريف

  ازعاج اثناء عملية التنفيذ وتلوث الھواء جراء الغبار   سلبية: 
  

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

  التمويل الكافي   ين حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحي  
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 156  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي:بنية اقتصادي   Ec05 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: شق طرق زراعية في الريف الغربي

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
تطوير ھذا ان الوضع االقتصادي الزراعي قد شھد تطورا ملحوظا في السنوات السابقة ونحن بحاجة الى تعزيز واستدامة و

المجال مع ان ھناك احتياجات كثيرة للمواطنين لم يلبى الحد االدنى منھا بسبب نقص الموارد واستحواذ االحتالل على الموارد 
الرئيسية مثل المياه والطاقة وكذلك عدم قدرة المنتج الوطني على منافسة المنتج اإلسرائيلي بسبب نقص الدعم الفني واإلداري 

  ھناك افاق واسعة للتطوير والتنمية اذا وجد الدعم الحقيقي  والمادي ومع ذلك
  اول جانب سيتم التعامل معه شق الطرق الزراعية وتوزيعھا كالتالي في الريف الشرقي:

اطوال الطرق الزراعية بحاجة لشق   التجمع
  متر 4بعرض 

المراد شقة في المرحلة االولى 
25%  

  2  8  المجد
  1  2  بيت الروش التحتا

  1  2  لروش الفوقابيت ا
  2  8  دير العسل الفوقا
  2  7  دير العسل التحتا
  2  3  سكة وطواس

  2  5  البرج والبيرة وبيت مرسم
  3  8  الرماضين

  43  15   

 الريف الغربي  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2017  ة ع االول المرحل الرب
  االولى

  مدة التنفيذ

 4  شھور  

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب، فئات مھمشة، الخ)   أھداف البرنامج/المشروع
 تسھيل حركة المزارعين 
  توسيع رقعة المنطقة الزراعية  
 توفير الوقت والجھد على المزارع  

  جميع سكان التجمعات   18000  ف ال
 نسمة 

  

  

وتأھيلھا  االھتمام بمساحة األراضي الزراعية
وشق طرق زراعية جديدة ،تحسين وتطوير 

المنتجات الزراعية وتسويقھا ،تطوير قطاع الثروة 
الحيوانية،زيادة أليات تجميع المياه للزراعة من 

ابار وسدود وبرك ،تفغياللجمعبات التعاونية 
  الزراعية وتطوير الخدمات المقدمة من خاللھا

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   /المشروع وتكاليفھا التقديريةوصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج
التكلفة التقديرية   مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ)   لھذا البرنامج/المشروع

($)  
  5000  عمل المخططات والتصاميم والتراخيص   وية االقتطاعاتالتحقق من الملكيات وتس  

  
  

  1000  طرح العطاءات واالترسية  
  72000 م4بعرض  15فتح الطرق وتوسيعه  
 300000 بسكورس  
 50000سالسل  

    دوالر 422000  المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X  المشروع ليس ذي بعد مكاني األرض غير متوفرة   متوفرة             األرض    كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة الشوارع  
  من؟ المجلس المشترك   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟

  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0لمادي السنوي المتوقع ($)؟العائد ا  
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 القسم الھندسي في مجلس الخدمات   وزارة الزراعة،بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي واستشاريين  

  جھة التمويل المقترحة
  (حدد) جھات أخرى  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  USAID ,UNDP ،بنك التنمية االسالمي ،صندوق البلديات     بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه:
روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك وفرة  مت مت

    غير متوفرة   جزئيا
  نعم   ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     ال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 وارد البشرية وفرة    الم وفرة     مت ا   مت جزئي

  غير متوفرة 
 ا     متوفرة    دراسات/مخططات وفرة جزئي  مت

غير متوفرة  

 منفذة بناء قدرات الجھة ال  غير مطلوب  
     مطلوب   دعم جماھيري غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
واطنين -  ايجابية:  ع سعر ،رفع المستوى المعيشي للم رف

واطنين لالراضي ،االرض  ھيل وصول الم تس
ريع ع، ة وتس اطق زراعي اء من ة احي ملي

  االستصالح الزراعي في منطقة الريف

  ازعاج اثناء عملية التنفيذ وتلوث الھواء جراء الغبار   سلبية: 
  

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

  التمويل    حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحيين  
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 157  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي:بنية  اقتصادي  Ec06 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع :بناء ابار جمع واستصالح اراضي  زراعية في الريف الشرقي

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
تطوير ھذا المجال مع ان ھناك ان الوضع االقتصادي الزراعي قد شھد تطورا ملحوظا في السنوات السابقة ونحن بحاجة الى تعزيز واستدامة و

وكذلك عدم قدرة احتياجات كثيرة للمواطنين لم يلبى الحد االدنى منھا بسبب نقص الموارد واستحواذ االحتالل على الموارد الرئيسية مثل المياه والطاقة 
ھناك افاق واسعة للتطوير والتنمية اذا وجد الدعم  المنتج الوطني على منافسة المنتج اإلسرائيلي بسبب نقص الدعم الفني واإلداري والمادي ومع ذلك

  الحقيقي 
  اول جانب سيتم التعامل معه شق الطرق الزراعية وتوزيعھا كالتالي في الريف الشرقي:

ماسيتم تنفيذه بالمرحلة   المساحة  التجمع
 %50االولى بمساھمة 

  من المزارع
ابو العسجا ابو الغزالن ابو العرقان 

  رابود كرزة
  
  
  
  

  دونم45000
  
  
  

  مشروع 22

وادي الشاجنة بسم طرامة دير 
  رازح

  عبدة امريش العلقتين
  حدب الفوار

  كرمة
  الصرة 
  خرسا 

  
 كوب وعمل سياج لالرض وتسوية االرض وزراعة اشتال اشجار 80المشروع سيكون عبارة عن بئر سعة 

  الريف الشرقي  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2017 الربع االول المرحلة االولى  

  مدة التنفيذ

 4  شھور  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب،   أھداف البرنامج/المشروع
  فئات مھمشة، الخ) 

األھداف التنموية التي يعمل على   العدد المتوقع
  تحقيقھا

  توسيع رقعة المنطقة الزراعية  
 توفير الوقت والجھد على المزارع  

 التجمعات  جميع سكان  
  

 22.5 االھتمام بمساحة األراضي الزراعية    الف نسمة
 وتأھيلھا وشق طرق زراعية جديدة 
تحسين وتطوير المنتجات الزراعية 

 وتسويقھا تطوير قطاع الثروة الحيوانية
زيادة أليات تجميع المياه للزراعة من ابار 

تفغيل الجمعبات التعاونية ،وسدود وبرك 
دمات المقدمة من الزراعية وتطوير الخ

   خاللھا
البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا لھذا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية

  التكلفة التقديرية ($)  مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ)   البرنامج/المشروع
 5000  مل المخططات والتصاميم والتراخيص ع   التحقق من الملكيات وتسوية االقتطاعات  

    1000  طرح العطاءات واالترسية  
 8000 مساھمة مزارع %50بناء البير  
  6000 مساھمة مزارع %50االشتال  
  3000  مساھمة مزارع %50م ط  لكل مشروع200سياج    

    دوالر) 23000 (   المجموع (باألرقام)للمشروع الواحد
    254000  22عدد المشاريع 

  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
X              المشروع ليس ذي بعد مكاني األرض غير متوفرة   األرض متوفرة   لمحلي /ضمن خطة صيانة الشوارع كيف؟المجلس ا  

  من؟ المجلس المشترك   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 القسم الھندسي في مجلس الخدمات    وزارة الزراعة،بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  USAID ,UNDP ، بنك التنمية االسالمي،صندوق البلديات     بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه:

  ال     نعم   ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟      غير متوفرة   متوفرة جزئيا متوفرة   المشروع    تكاليف تنفيذ

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 رية وارد البش وفرة    الم وفرة     مت ا  مت ر   جزئي غي

  متوفرة
 ات/مخططات وفرة    دراس ا     مت وفرة جزئي ر  مت غي

  متوفرة

  بناء قدرات الجھة المنفذة  غير مطلوب  
     مطلوب   دعم جماھيري غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  فيذ البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتن
رفع سعر االرض ،للمواطنين رفع المستوى المعيشي  ايجابية: 

ة االستصالح ، ريع عملي ة وتس اطق زراعي اء من احي
  الزراعي في منطقة الريف

  الغبار ازعاج اثناء عملية التنفيذ وتلوث الھواء جراء   سلبية: 
  

  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
  إجراءات التغلب عليھا  لمخاطر/المعيقاتا

  التمويل الكافي    حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحيين  
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 158  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: اقتصادي  Ec07 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع بناء ابار جمع واستصالح اراضي زراعية في الريف الغربي

  لتنفيذمكان ا  خلفية عن البرنامج/المشروع
ان وضع االقتصادي الزراعي قد شھد تطورا ملحوظا في السنوات السابقة ونحن بحاجة الى تعزيز واستدامة وتطوير ھذا المجال 
مع ان ھناك احتياجات كثيرة للمواطنين لم يلبى الحد االدنى منھا بسبب نقص الموارد واستحواذ االحتالل على الموارد الرئيسية 

وكذلك عدم قدرة المنتج الوطني على منافسة المنتج اإلسرائيلي بسبب نقص الدعم الفني واإلداري والمادي ومع مثل المياه والطاقة 
  ذلك ھناك افاق واسعة للتطوير والتنمية اذا وجد الدعم الحقيقي 

  اول جانب سيتم التعامل معه شق الطرق الزراعية وتوزيعھا كالتالي في الريف الشرقي:
من  %50يتم تنفيذه بالمرحلة االولى ومساھمة ماس  المساحة  التجمع

  المواطن
    سكة طواس

  
  
  

  دونم45000
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  المجد

  دير العسل الفوقا
  دير العسل التحتا
  بيت الروش التحتا
  بيت الروش الفوقا

  البرج والبيرة وبيت مرسم
  الرماضين

 ل سياج لالرض وتسوية االرض وزراعة اشتال اشجاركوب وعم 80المشروع سيكون عبارة عن بأر سعة 

 الريف الغربي  

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2017 الربع االول المرحلة االولى  

  مدة التنفيذ

 4  شھور  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  تي يعمل على تحقيقھااألھداف التنموية ال  العدد المتوقع

  توسيع رقعة المنطقة الزراعية  
 توفير الوقت والجھد على المزارع  

  جميع سكان التجمعات   22.5  الف نسمة  
  

االھتمام بمساحة األراضي الزراعية وتأھيلھا 
الزراعية وتسويقھا تحسين وتطوير المنتجات

الحيوانيةزيادة أليات تجميع تطوير قطاع الثروة
من ابار وسدود وبرك تفغيل  المياه للزراعة

الجمعيات التعاونية الزراعية وتطوير الخدمات 
  المقدمة من خاللھا 

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
لك خدمات استشارية، معدات، مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذ  لھذا البرنامج/المشروع

  بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  5000  عمل المخططات والتصاميم والتراخيص   التحقق من الملكيات وتسوية االقتطاعات  
    1000  طرح العطاءات واالترسية  

  50*8000 من لمواطن %50بناء البير مساھمة بنسبة%  
  6000 االشتال  
  3000  روعم ط  لكل مش200سياج    

 %50مساھمة بنسبة  دوالر%50*23000  المجموع (باألرقام)للمشروع الواحد
  من المواطنين

  

    254000  22عدد المشاريع 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

X              وفرة وفرة  األرض مت ر مت يساألرض غي روع ل المش
  ذي بعد مكاني

  كيف؟المجلس المحلي /ضمن خطة صيانة الشوارع  

  من؟ المجلس المشترك   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
  يتم ارفاقه المخططات الوصفية   0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

  التنفيذ المقترحة جھة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 القسم الھندسي في مجلس الخدمات    وزارة الزراعة،بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
  USAID ,UNDP ، بنك التنمية االسالمي،صندوق البلديات     المشروع ضمنه:بند الموازنة التي يندرج البرنامج/

ذ المشروع    وفرة   تكاليف تنفي ا مت وفرة جزئي    مت
   غير متوفرة

  نعم   ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     ال  

  ة لتنفيذ المشروعالمصادر/االحتياجات الالزم
  غير متوفرة جزئيا   متوفرة     متوفرة    الموارد البشرية

  غير متوفرة متوفرة جزئيا     متوفرة    دراسات/مخططات
  بناء قدرات الجھة المنفذة  غير مطلوب  
     مطلوب   دعم جماھيري غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
  رفع المستوى المعيشي للمواطنين   ايجابية: 

احياء مناطق زراعية وتسريع عملية رفع سعر االرض 
  منطقة الريف االستصالح الزراعي في

     سلبية: 
  

  اجه تنفيذ البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تو
  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات

  التمويل الكافي 
  
  
  

  حشد الجھود والطاقة ومراسلة المانحيين  
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 159  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص البرنامج : 

  قتصادي المجال التنموي:اال  Ec08 الرقم:  تشكيل لجنة للحفاظ على االماكن األثرية في المنطقة وترميمھااسم البرنامج: 
  مكان التنفيذ  فية عن البرنامج/المشروعخل

ة  ة عالي افي واثري وحضاري ذو قيم ة ريف دورا خصوصا بموروث ثق ا ومنطق ة دورا عموم تتميز منطق
دة عصور  ل ع ا تنق ة بكاملھ رى اثري ا ق وفر فيھ ث يت طينية حي ار الفلس ياحة واالث راه وزارة الس ا ت حسب م

  متراكمة من اليوناني حتى العثماني.
ال  ولالسف  ا جراء اعم تعرضت العمال التنقيب الغير شرعية ويرى من يزورھا حاليا التدمير الحاصل لھ

  السرقات 
ب  ة والتنقي ة القديم رميم القري ط لت داد خط ة باع ات المعني وم الجھ د ان تق ه ال ب رى ان ة ن ا التاريخي لمكانتھ

ايلزم لع ة في الريف ككل الصحيح عن االثار في المنطقة لتتم تحت مظلة قانونية وعمل م مل متحف للمنطق
كما ان القرية يمكن استثمارھا لتصبح معلم لجذب السياح وخصوصا السياحة الداخلية مما يساعد في استثمار 

  المنطقة وتنميتھا اقتصاديا 
وظفين  ة وم وزارة المعني ين عن ال رى وممثل ين عن الق وفي ھذا البرنامج نتوقع تشكيل لجنة مكونة من ممثل

س الخ علمجل ى المواق اظ عل ات للحف ديم المقترح ولين وتق ة المم ى متابع ل عل ع والعم ة المواق  دمات لمتابع
  التاريخية واستثمارھا وترميمھا.

  ريف دورا

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  مرحلة اولى-/الربع الثاني2016

  مدة التنفيذ

  سنوات 5

مرأة، الفئة/ات المستھدفة (  أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  ي اعي ف ب االجتم ة الجان تنمي
الريف وزيادة الوعي اتجاه الثروة 

 التاريخية واالثرية
 تنمية المنطقة 
  ن اريخ م ى الت ة عل المحافظ

  االندثار

  ات رأة والفئ باب والم الش
ات  ع فئ ة (جمي المھمش

  ع ) الرجال النساءالمجتم

 40500سكان الريف 
 4.68  كان ون س ملي

  فلسطين

  الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي 

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا لھذا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
ما في ذلك خدمات استشارية، مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (ب  البرنامج/المشروع

  معدات، بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  للجنة –تراخيص    توفير التراخيص من الجھات المعنية  
 موافقات وزارة السياحة واالثار 

  
 100000 ر اجتماعات لھا من خالل ترميم مبنى قديم (على سبيل المثال)

مجلس  من موظفين -  ظف متابع وسكرتير للجنة 
 الخدمات

   ..من وزارة االثار .....  حثين وموثقين للمواقع 

      المجموع 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

وفرة              وفرة   األرض مت ر مت روع  X األرض غي ا لمش
  بعد مكاني ليس ذي

 كيف نحضير ؟ خطة تشغيل ومتابعة  

  من؟ وزارة االثار والمجلس   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
    0 العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد) الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

 ات مجلس الخدم   السياحة واالثار،الحكم المحلي  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

    برنامج االمم المتحدة االنمائي،وكالة التنمية االمريكية،تعاون،رواق   بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك وفرة  مت مت

   غير متوفرةX    جزئيا
  نعم  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     Xال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 متوفرة     الموارد البشرية    X وفرة ا   مت جزئي

  رةغير متوف 
 ات/مخططات وفرة    دراس وفرة     مت مت

  غير متوفرةX  جزئيا 

   غير مطلوب بناء قدرات الجھة المنفذة  
X مطلوب(حدد): خبراء ترميم وتنقيب  
     دعم جماھيريX  وبغير مطل مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
افي    ايجابية:  توى الثق ع المس ادة ،رف زي

دخل للريف ادر ال ة ،مص رقاب
  على المواقع التاريخية

     سلبية: 
   

  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع
  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات
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 160  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  اولويات االدارةصعوبة ان يكون البرنامج من   عمل جدوى اقتصادية واقناع اإلدارة بالمشروع  
 اھتمام ذوي الخبرة بالموضوع ومتابعته   توفير االليات لھم  

  خارطة البعد المكاني للمشروع
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 161  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص مشروع 
    االقتصادي  التنموي:المجال   Ec09 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: ترميم بلدة رابود القديمة

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
  

ة ولالسف  ه عدة عصور تاريخي يتميز موقع رابود القديمة بانه ثري من الدرجة االولى حيث مرت علي
ال  راء اعم ا ج دمير الحاصل لھ ا الت ا حالي ن يزورھ رى م رعية وي ر ش ب الغي ال التنقي تعرضت العم

  السرقات 
ة والتنقيب لمكانتھا الت ة القديم رميم القري ة باعداد خطط لت وم الجھات المعني د ان تق اريخية نرى انه ال ب

ة في الريف  ايلزم لعمل متحف للمنطق ة وعمل م الصحيح عن االثار في المنطقة لتتم تحت مظلة قانوني
ة م ياحة الداخلي ا يساعد ككل كما ان القرية يمكن استثمارھا لتصبح معلم لجذب السياح وخصوصا الس م

  في استثمار المنطقة وتنميتھا اقتصاديا 
ة  وحات اثري ات ومس ال حفري دء باعم تم الب ث ي ل حي ى مراح تم عل د ان ت رميم الب ال الت رى ان اعم ن

  ىكمرحلة اول

  ابو العسجا

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  مرحلة اولى-/الربع الثاني2016

  مدة التنفيذ

  سنوات  5                      

الفئة/ات المستھدفة (مرأة،   أھداف البرنامج/المشروع
  شباب، فئات مھمشة، الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  ي اعي ف ب االجتم ة الجان تنمي
الريف وزيادة الوعي اتجاه الثروة 

 التاريخية واالثرية
 تنمية المنطقة 
  ن اريخ م ى الت ة عل المحافظ

  ندثاراال

  ات رأة والفئ باب والم الش
ات  ع فئ ة (جمي المھمش

  المجتمع ) الرجال النساء

 40500سكان الريف 
 4.68 سكان فلسطين  

  الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي  

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا سابقا لھذا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية،   برنامج/المشروعال

  معدات، بضائع، الخ) 
  التكلفة التقديرية ($)

  توفير التراخيص من الجھات المعنية     –تراخيص 
 موافقات وزارة السياحة واالثار 

  
  طةمرحلة اولى سيتم انجازھا في ھذه الخ-مال الحفريات االستكشافية 

   مرحلة ثانية-سوحات االثرية

     رميم تاجيل

      المجموع 
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

وفرة              وفرة   األرض مت ر مت روع  X األرض غي ا لمش
  ليس ذي بعد مكاني

 يف نحضير ؟ خطة تشغيل وصيانةك  

  من؟ وزارة االثار   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟
     0العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  

    في حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
  مجلس الخدمات  
  

 الحكم المحلي 
 السياحة واالثار  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

    برنامج االمم المتحدة االنمائي،وكالة التنمية االمريكية،تعاون،رواق   بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 
اليف تنفي روع   تك وفرة   ذ المش وفرة  مت مت

   غير متوفرةX    جزئيا
  نعم  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     Xال  

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 متوفرة     الموارد البشرية    X وفرة ا  جزئي مت

  غير متوفرة 
 ات/مخططات وفرة    دراس وفرة     مت مت

  غير متوفرةX  جزئيا 

   غير مطلوب بناء قدرات الجھة المنفذة  
X مطلوب(حدد): خبراء ترميم وتنقيب  
     دعم جماھيريX  غير مطلوب ئيا مطلوب جز مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 رفع المستوى الثقافي    ايجابية: 

 زيادة مصادر الدخل للريف  
  احتمال تاذي بعض االثار واندثار بعضھا   سلبية: 

  
  المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروع

  غلب عليھاإجراءات الت  المخاطر/المعيقات
  صعوبة التمويل   عمل جدوى اقتصادية واقناع ممول بالمشروع  

  خارطة البعد المكاني للمشروع
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  مركز الھندسة والتخطيط
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  مركز الھندسة والتخطيط

  

  االدارة والحكم الرشيد
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 164  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  م الرشيدالمجال التنموي: اإلدارة والحك  :Ad01الرقم  تحويل المجلس لبلدية اسم البرنامج/ا:

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
  

كون مجلس الخدمات يقدم للريف خدمات متكاملة تقدمھا اي بلدية في الوطن مثل خدمة المياه والنفايات والتنظيم والبناء 
واطني نرى ان المجلس يقوم باعباء البلدية وال بد على االقل ان ينال امتياز البلدية ليستطيع االستمرار بتق ه لم ديم خدمات

  الريف 
  لذلك نود التقدم باجراء لدى الحكم المحلي للنظر في امكانية ذلك واعتماد الخطوات الممھدة لذلك. 

  
  

  -مجلس خدمات ريف دورا 

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2017الربع الرابع/  

  مدة التنفيذ

 6 اشھر  

ھدفة (مرأة، شباب، فئات مھمشة، الفئة/ات المست  أھداف البرنامج/المشروع
  الخ) 

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

 الخدمات لبلدية تحويل مجلس  
  

  جميع السكان   40500   ة وير ھيكلي ي تط ي مؤسس ام داخل ونظ
  ونظام اإلدارة

مشروعات التي تمثل متطلبا البرامج/ال  وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
التكلفة التقديرية   مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ)   سابقا لھذا البرنامج/المشروع

($)  
 قرار الجھات المعدية ودعم الحكم المحلي      س ة الدارة المجل دورات توعي

ام  ول النظ ة ح الس القروي والمج
  يالجغراف

  ؤولي ي ومس م المحل ع الحك يق م تنس
ور  اد النظام ف مجالس الخدمات العتم

  انجازه واجبار المسؤولين بتنفيذه
   

 دمج الوصوالت والسندات للمجالس القروية    

      المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

  كيف؟فريق متابعة   المشروع ليس ذي بعد مكانيX األرض غير متوفرة   األرض متوفرة              
  من؟االدارة   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟

    العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  
    بعد مكاني، أدرج الخارطةفي حالة كان المشروع ذي 

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

  مجلس الخدمات المشترك/ ريف دورا   الحكم المحلي  
  جھة التمويل المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
مشروع ضمنه: بند الموازنة التي يندرج البرنامج/ال

____________________  
 مجلس الوزراء  
 

  الX     نعم  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرةX    متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 متوفرة     لموارد البشريةا    Xغير متوفرة جزئيا   متوفرة  
 غير متوفرة× متوفرة جزئيا     متوفرة    دراسات/مخططات  

   غير مطلوب  بناء قدرات الجھة المنفذة  
  ______________مطلوب جدا حدد): __________مطلوب( 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
  توفير خدمة اجود لسكان الريف  ايجابية: 

  
  مسؤولية اكبر     سلبية: 

  نفيذ البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه ت
  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات

   ضعف في الشخصيات االدارية   اختيار الشخص المناسب ومراقبين  
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 165  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: اإلدارة والحكم الرشيد  Ad02الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: تطوير االنظمة واللوائح الداخلية  
  مكان التنفيذ  عن البرنامج/المشروعخلفية 

ة  اك مھني البناء المؤسسي لمجلس الخدمات يحتمل كثير من الثغرات كون بناؤه باالصل كان نتيجة جھود شخصية لذا وعليه لم يكون ھن
ا ام ة في المؤسسة شكلت عائق ام تطوره في بناؤه المؤسسي ولم يبنى على اسس علمية واالدارية صحيحة وعليه ظھرت مشاكل اداري

  وتحولة بلدية .
ا نظام  اء المؤسسة بحيث يصبح لھ ة وبن ادة ھيكل ل المجلس لمؤسسة لع اعتمادنا ھذا المشروع في الخطة كخطوة اولية في سبيل تحوي

  االمان الوظيفي ومصلحة المؤسسة  داخلي وھيكلية ومسميات وظيفية واضحة تراعي االنظمة والقوانين المعمول بھا وتراعي

  ات ريف دورا مجلس خدم
  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2016الربع الرابع/  
  مدة التنفيذ

 6 اشھر  
  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع  الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب، فئات مھمشة، الخ)   أھداف البرنامج/المشروع

  س ة مجل ي لمؤسس ام داخل داد نظ اع
دمات في ه الخ ة لتحول ة الكافي ه المرون

 لنظام داخلي لبدية ريف دورا
  وظفين ة والم ة للمؤسس ل الھيكلي عم

 ومسميات وظيفية واضحة لكل موظف 
  اتھم ديم واجب ى تق وظفين عل ار الم اجب

  (المستحقات )  واخذ حقوقھم.

  جميع السكان   40500    ة تقوية مجلس الخدمات المشترك بفعالي
ى بلد ه ال ة وقوة في سبيل تحويل ة قائم ي

ھا  ى نفس ي عل ا كل ا اعتمادھ د ذاتح بح
  ومواطنيھا

 اعادة ھيبة مجلس الخدمات المشترك 
  وظفين وظيفي لم ن ال ق االم تحقي

  المجلس

البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   وصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديرية
  التكلفة التقديرية ($)  ناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ) مركبات/ع  سابقا لھذا البرنامج/المشروع

  تعيين  ( استشاري  ) مختص من خالل عطاء العداد النظام والھيكلية بعد دراسة وضع المجلس من كل
  النواحي

15000    س ة الدارة المجل دورات توعي
ة والمجالس القروية حول مفھوم االنظم

  والقوانين والنظام الداخلي
  ؤولي ي ومس م المحل ع الحك يق م تنس

ور  ام ف اد النظ دمات العتم الس الخ مج
  انجازه واجبار المسؤولين بتنفيذه

  

    
   
   
   

    دوالر15000  المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

  كيف؟  المشروع ليس ذي بعد مكانيXاألرض غير متوفرة  األرض متوفرة              
  من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟

    العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  
    ني، أدرج الخارطةفي حالة كان المشروع ذي بعد مكا

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

  مجلس الخدمات المشترك/ ريف دورا   الحكم المحلي  
  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)

  اريج،جمعية الشبان المسيحيين،مؤسسة رؤية العالمية ،صندوق البلديات   ضمنه: ____________________بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع 
  

  الX     نعم  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟     غير متوفرةX    متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 متوفرة     الموارد البشرية    Xغير متوفرة جزئيا   متوفرة  
 غير متوفرة× متوفرة جزئيا     متوفرة    دراسات/مخططات  

   غير مطلوب  بناء قدرات الجھة المنفذة  
  ______________مطلوب جدا مطلوب(حدد): __________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
 ت د واجبات وحقوق موظفي مجلس الخدماتحدي   ايجابية: 

  تحديد صالحيات االدارة وتحديد اھدافھا 
  ذ وقھم واخ ع حق يھم دف سيادة مجلس الخدمات وبالتالي فان المواطنين عل

  واجباتھم 
  

      سلبية: 

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

  عدم تجاوب االدارة   ات المسؤولة بتنفيذ النظامالزامھم من قبل الجھ  
 اقناع المواطنين بضرورة تسديد المستحقات     
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 166  ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 
  

  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
  المجال التنموي: اإلدارة والحكم الرشيد  Ad03 الرقم:  اسم البرنامج/المشروع: بناء وتشطيب مركز دفاع مدني 

  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع
  

رة تمتد منطقة مجلس الخدمات ا م  حيث تضم 90000لمشترك على مساحة كبي ردي,  15دون روي ف تجمع  36مجلس ق
  نسمة 40500سكاني لعدد سكان حوالي 

  تعاني المنطقة من عدم وجود مركز دفاع مدني للحاالت الطارئة.
ع متوسط ليشم ي موق يارة لذا نضع على الخطة االستراتيجية للمنطقة ضرورة توفير مقر للدفاع المدني في الريف ف ل س

  مطافي واسعاف وطواقم مدربة 
  
  
  
  

رقي  ف الش ين الري طة ب ة متوس منطق
ارض مجلس –عيون ابو سيف  –بالغرب 
  الخدمات

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018-الربع الرابع  

  مدة التنفيذ

 6 اشھر  

الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب، فئات   أھداف البرنامج/المشروع
  ) مھمشة، الخ

  األھداف التنموية التي يعمل على تحقيقھا  العدد المتوقع

  توفير االمن 
  ة االت الطارئ واع الح ع ان ع جمي ل م التعام

  والسيطرة عليھا 

  جميع سكان المنطقة   40500    دني اع م ة و دف ة التحتي وفير البني ت
ن  ل م وارث والتقلي ل الدارة الك مؤھ

  االضرار والخسائر 
البرامج/المشروعات التي تمثل متطلبا   ات) البرنامج/المشروع وتكاليفھا التقديريةوصف مختصر لنشاطات (مركب

التكلفة التقديرية   مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ)   سابقا لھذا البرنامج/المشروع
($)  

 5000  مخططات بناء + التراخيص    توفير وتدريب طواقم 
 وافقة الدفاع المدني الفلسطينيم  

  
 200000 حفر وبناء وتشطيب  
 200000المعدات  

    دوالر  305000المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

 X             المشروع ليس ذي بعد مكانيض غير متوفرة األر األرض متوفرة   كيف؟ خطة عمل متكاملة  
  من؟ مجلس الخدمات والدفاع المدني   في حالة عدم توفر األرض، ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟

     اليوجد العائد المادي السنوي المتوقع ($)؟  
    خارطةفي حالة كان المشروع ذي بعد مكاني، أدرج ال

  جھة التنفيذ المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)

  مجلس الخدمات، قسم الھندسة   الحكم المحلي 
 الدفاع المدني  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد ما يلي)
ه: بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمن

______________X______  
 صندوق البلديات 
 UNDP 
 USAID  
 االتحاد االوروبي    

روع    ذ المش اليف تنفي وفرة   تك ا مت وفرة جزئي ر    مت غي
   متوفرة

  نعم  ھل تم الحصول على موافقتھا المبدئية؟    X    ال  

  لالزمة لتنفيذ المشروعالمصادر/االحتياجات ا
 متوفرة     الموارد البشرية    X      ا   متوفرة ر  جزئي غي

  متوفرة
 وفرة    دراسات/مخططات ا     مت وفرة جزئي ر  مت غي

  متوفرة

   غير مطلوب بناء قدرات الجھة المنفذة  
  مطلوب(حدد):  
     مطلوب   دعم جماھيريX غير مطلوب مطلوب جزئيا  

  اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنامج/المشروع
االت    ايجابية:  ي الح دعم ف وفير ال ت

 الطارئة 
  تحسين كفاءة عمليات االنقاذ  

  االزعاج خالل بناء المشروع   سلبية: 

  المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج/المشروعالمخاطر/
  إجراءات التغلب عليھا  المخاطر/المعيقات

 ضعف التمويل    حشد الطاقات والجھود لتزويد التمويل الالزم  
  خارطة البعد المكاني للمشروع
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  مركز الھندسة والتخطيط

  ملخص برنامج/مشروع
روع م البرنامج/المش ة لمجل :اس ات جغرافي دة معلوم تحداث وح ة اس دمات مرتبط س الخ

  بمركزين خدمة جمھور واحد في الخط الغربي واخر في الخط الشرقي
م   4Ad0 الرقم: وي: اإلدارة والحك ال التنم المج

  الرشيد
  مكان التنفيذ  خلفية عن البرنامج/المشروع

  
يانات متكاملة من خالل وحدة في سبيل تشكيل البنية التحتية لتحويل مجلس الخدمات لبلدية واحدة او بلدية نخطط لعمل قاعدة ب

  معلومات جغرافية مرتبطة بمراكز خدمة جمھور احدھا في المجد واخرى في خرسا
وفرة في  المشروع عبارة عن تاھيل موظفين المجلس من خالل دورة تدريبية وتشكيل فريق لتكوين القاعدة من المعلومات المت

  المجلس وتحديث المعلومات بشكل متواصل 
    مقرين كمراكز خدمة جمھور لتسھيل حصول المواطن على الخدمات عبر االنترنتثانيا توفير 

-المجد-مجلس خدمات ريف دورا 
  خرسا

  التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2016الربع الرابع/  

  مدة التنفيذ

 6 اشھر  
الفئة/ات المستھدفة (مرأة، شباب، فئات مھمشة،   أھداف البرنامج/المشروع

  الخ) 
األھداف التنموية التي يعمل على   د المتوقعالعد

  تحقيقھا
  ة ي  لمؤسس ام الكترون داد نظ اع

 مجلس الخدمات 
  ة ات محدث دة بيان داد قاع ق واع توثي

رع  ات بأس ى معلوم ول عل للحص
  طريقة

  جميع السكان   40500   ي ام داخل ة ونظ وير ھيكلي تط
  مؤسسي ونظام اإلدارة

  
  

البرامج/المشروعات التي تمثل   ج/المشروع وتكاليفھا التقديريةوصف مختصر لنشاطات (مركبات) البرنام
متطلبا سابقا لھذا 
  البرنامج/المشروع

  التكلفة التقديرية ($)  مركبات/عناصر البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، الخ) 

 20000  تعيين  ( استشاري  ) مختص من خالل عطاء العداد النظام والتدريب    س ة الدارة المجل دورات توعي
والمجالس القروية حول النظام 

  الجغرافي
  ي م المحل ع الحك يق م تنس

دمات  الس الخ ؤولي مج ومس
ازه  ور انج ام ف اد النظ العتم

  واجبار المسؤولين بتنفيذه

 60000  تاھيل مقرات في القريتين  
 10000 عمل شبكة على االنترنت  
    
    

    دوالر90000  المجموع (باألرقام)
  عملية اإلادارة والتشغيل والصيانة  متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

  كيف؟فريق متابعة   المشروع ليس ذي بعد مكانيX األرض غير متوفرة   األرض متوفرة              
  من؟االدارة   ما ھي الترتيبات الالزمة لتوفيرھا؟ في حالة عدم توفر األرض،

   لعائد المادي السنوي المتوقع ($)؟ا  
  جھة التنفيذ المقترحة

  جھات أخرى (حدد)  الھيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 مجلس الخدمات المشترك/ ريف دورا   الحكم المحلي  

  جھة التمويل المقترحة
  جھات أخرى (حدد)  لي)الھيئة المحلية (حدد ما ي
بند الموازنة التي يندرج البرنامج/المشروع ضمنه: 

____________________  
 اريج،جمعية الشبان المسيحيين،مؤسسة رؤية العالمية ،صندوق البلديات  
  

  الX     نعم  الحصول على موافقتھا المبدئية؟  ھل تم    غير متوفرةX    متوفرة جزئيا متوفرة   تكاليف تنفيذ المشروع   

  المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 متوفرة     الموارد البشرية    Xغير متوفرة جزئيا   متوفرة  
 غير متوفرة× متوفرة جزئيا     متوفرة    دراسات/مخططات  

   غير مطلوب  بناء قدرات الجھة المنفذة  
  ______________مطلوب جدا مطلوب(حدد): __________ 
     دعم جماھيريX   غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  
  برنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ ال

  توفير خدمة ذات جودة لسكان الريف  ايجابية: 
  

  ضعف في التواصل المباشر بين مقدم الخدمة والمستفيد   سلبية: 

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

  عدم تحديث المعلومات    جعل العملية وظيفة  
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 مقدمة عامة 1
  ريف دورا –مجلس الخدمات المشترك نبذه عن  1.1

ي األول  -حت اسم لجنة التخطيط اإلقليمية وبداية كان ت–ريف دورا  -لخدمات المشترك للتخطيط والتطويرتأسس مجلس ا ف
ة  تجمع) 19) مجلس قروي بما يعادل حوالي (15بمشاركة ( 2000من شھر كانون الثاني عام  ة تنفيذي حيث تم انتخاب ھيئ

 إلدارة مكتب المجلس والعمل اليومي فيه.

ائي/ ريف دورا من وزارة الحكم الم –كانت مبادرة تشكيل مجلس الخدمات المشترك وقد  دة اإلنم م المتح امج األم حلي وبرن
ة ( ة الريفي امج التنمي دمات UNDP/ LRDPبرن الس الخ كيل مج ي تش ة ف ار مھم ادرة تتضمن أفك ذه المب ت ھ ) ، وكان

ا وطن ومنھ ى مستوى ال اريع  المشتركة عل د وصياغة المش ى تحدي ادرة عل ة ق ة مھني ؤرة إداري ذه المجالس ستشكل ب أن ھ
د المقدمة للمناطق الريف ام وتحدي ات للقي ديھا اإلمكاني ية التي أھملت فترة طويلة من الوقت علماً بأن المجالس القروية ليست ل

اريع ى المش راف عل سو. وصياغة واألش كيل المجل د تش ه(  ، عن روع قيمت ى مش راف عل دأ باإلش ) دوالر 1,148,449ب
ة الريف امج التنمي ة (أمريكي بتمويل من االتحاد األوروبي ومن خالل برن ة LRDPي ى مشروع مشترك بقيم ) باإلضافة إل

  .وحدة أشغال عامة ونفايات ومساحة ) دوالر أمريكي حيث تم شراء470,000(

ون  28عددھا   2010ما قبل ريف دورا في السابق  –أعضاء مجلس الخدمات المشترك  اريع يمثل ة مش روي ولجن مجلس ق
وم ألف نسمة وھي تمتد من 50000ا حوالي دونم وعدد سكانھ 135000تجمع قروي بمساحة  41حوالي  ورق ، (الك  ،  الم

روش ، المجد، دير العسل التحتاطواس،، دير سامت، سكة  بيت مقدوم، اسكك، دير العسل الفوقا،بيت الروش التحتا ، بيت ال
رج م ، الب ا ،بيت مرس رة، الرماضين ، الفوق ات، البي دار الفالفريج ى ج ع عل ا تق رة) وجميعھ اب الكبي صل العنصري ، عن
ا،امريش  أووتسمى قرى الخط األخضر رى الشرقية وتضم (خرس رى تسمى الق اك مجموعة من الق ة وھن دة، الغربي ، عب

و الغزالن العلقة الفوقا ،العلقة التحتا  و العسجا أب ود، أب ان، كرمة، كرزا، راب و العرق ة  ،،أب وار، خل ة، حدب الف حدب العلق
  ).افقيقيس ،واد عبيد ،خربة سالمة،، طرامة، دير رازحاد الشاجنةرة ، و، مراح البقار، الصالعقد خلة وحشة

ام  ي ع ر سامت عن مجلس الخدمات بحيث انفصلت كل من  2010- 2009بعد ذلك ف دوم ودي وم والمورق وبيت مق الك
يس عن مجلس الخدمات وأصبحت تت أنشأت بلدية الياسرية مع بيت عوا د افقيق ة سالمة واد عبي م انفصلت خرب ة ث ع بلدي ب

  دورا ، وھكذا أصبحت التشكيلة الجديدة لمجلس الخدمات كالتالي : 

 ) ددھم ة للمجلس وع ة العام روي  14أعضاء مجلس الخدمات المشترك من المجالس القروية وھم الھيئ ) مجلس ق
 :) قرية ويقسم والى قسمين33يشمل (
o  دة و: وتشمل المجالس القروية التاليةقرى الخط الشرقي ين ، الصرة امريش عب ة العلقت ار خل راح البق م

و، أبو العسجا أوحشة وخلة العقد، واد الشاجنة بسم طرامة، كرمة رزا،  ب ان ك و العرق ود أب الغزالن راب
 .وادي الكالب ،خرساحدب الفوار

o ر : قرى الخط الغربي وتشمل المجالس القروية التالية ا اسكك، دي سكا وطواس، المجد، دير العسل التحت
ل الف مالعس ت مرس ا ، بي روش التحت ت ال ا ، بي رج ،وق رة ،الب روش، البي ت ال ين،  بي ا، الرماض الفوق
 الفريجات.

  .) دونم90،000بمساحة ( 2015في  ) نسمة 40500يبلغ عدد سكان ھذه التجمعات حوالي (و

اريخ  رز  22/1/2014وبت دمات انتھت بف ة لمجلس الخ ة اإلداري ات للھيئ راء انتخاب م إج ة دارأعضاء إل 7ت
 .موظف لكافة أقسام وأعمال المجلس )26ب( يعمل المجلس حالياً و .المجلس
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  أھداف التقرير 1.2
احة   ى مس دة عل ا الممت ة ريف دورا بكل تجمعاتھ ائم لمنطق ى تشخيص الوضع الق ر إل  90000نھدف من خالل ھذا التقري

يم  وير، ط والتطتحت مسمى مجلس الخدمات المشترك للتخطي والمتضمنةمجلس قروي  14دونم بواقع  ذا من خالل تقي وھ
يد، المجال االقتصادي، المجاالت التنموية األربعة (البنية التحتية والبيئية م الرش اعي ومجال اإلدارة والحك -المجال االجتم

داً  وذلكمواطن القوة والضعف فيھا تحديد حسب الخطة الوطنية) و تقبلية لمنط تمھي ة المس د التوجھات التنموي دء بتحدي ة للب ق
  الريف. 

ويھدف التقرير بشكل خاص إلى تشخيص الوضع الحالي في منطقة نفوذ مجلس خدمات ريف دورا تحضيراً إلعداد الخطة 
 االستراتيجية للتنمية واالستثمار. ويمكن إجمال أھداف ھذا التقرير بما يلي:

 منطقة المجلس في المختلفة التنموية المجاالت واقع وواضحةعن صورةشاملة تقديم  
 المجاالت ھذه من مجال لكل بالنسبة والتحديات وتحديدالفرص والضعف القوة نقاط على الوقوف  
 الوقوف على احتياجات المجتمعات المحلية في التجمعات السكانية التابعة للمجلس في مختلف المجاالت 
 من قضية كل في محددة فأھدا تحقيق على القادرة والمشاريع المجتمعية واألولويات األھمية ذات القضايا تحديد 

 القضايا

 منھجية إعداد التقرير 1.3
اط  ي وضع الريف ونق ؤثرة ف ائم والمشاھدات الم ساھمت اللجان التنموية المتخصصة بتحديد مالمح ومؤشرات الوضع الق

م التقرير بناء على المنھجية المعتمدة في الدليل المعد  إعدادتم قوته وضعفه على مستوى الفرد والمجتمع.  وقد  ل الحك من قب
  وات المرفق بالدليل.وبمساعدة دليل األد -2013دليل التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية  -المحلي

ق  ي تشمل فري تثمار والت ة واإلس تراتيجية للتنتمي داد الخطة اإلس ة إع م تشكيل اللجان المسؤولة عن عملي وبناء على ذلك ت
ة والمجال  التخطيط األساسي واللجان ة والبيئ ة التحتي ة وھي مجال البني المتخصصة في المجاالت التنموية الرئيسية األربع

ا  ي كل مجال كم ة ف ى لجان القطاعات الفرعي اإلقتصادي والمجال اإلجتماعي ومجال اإلدارة والحكم الرشيد ، باإلضافة ال
  يلي: 

 ا ة (الطرق والمواصالت، الكھرب ة والبيئ ة التحتي ال البني اه والصرف الصحي، مج ة واالتصاالت، المي ء والطاق
 البيئة والنفايات الصلبة)

 (التعليم، الثقافة والتراث، الرياضة والشباب، الحماية االجتماعية والتمكين، الخدمات الصحية) المجال اإلجتماعي 
 (الزراعة، السياحة والترفيه، الصناعة والتجارة والخدمات) المجال االقتصادي 
 رة والحكم الرشيد (التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة الكوارث)مجال اإلدا 

  
 وقد قامت اللجان بعملية التشخيص حسب اآللية التالية:

  ل داد دلي ق التخطيط األساسي إلع ة وفري ا للجان األربع ة تعبئتھ عقد اجتماعات تمھيدية الستخدام النماذج وطريق
  التجمع.

 ات عمل مراسالت للجھات المعنية والرسمية و ة كمصدر للمعلوم اد المجالس القروي مصادر المعلومات وتم اعتم
 .gmolgفي حال تعذر الحصول على المعلومة وكذلك موقع الوزارة 

 تجميع المعلومات وإعادة توزيعھا ومناقشتھا وتبادلھا مع  اللجان والفريق األساسي في اجتماع موحد. 
 ) ة الس القروي ى المج دليل عل اذج وال ع النم ات  14توزي ى المعلوم د عل يح والتأكي دقيق والتنق ادة الت س) إلع مجل

 الواردة وشموليتھا لكل ظروف المنطقة.
 .صياغة المعلومات والقضايا والتقييمات في نموذج التقييم والتشخيص المعتمد 
 ى االستشار الھا إل ل إرس ر التشخيص قب ى المسودة لتقري ة عل ي اطالع الفريق األساسي ولجان المجاالت التنموي

 والصندوق.
 .إرسال التقرير الى الجھات المعنية ألخذ الموافقة على الخطوة القادمة 

ي المختلفة التنموية المجاالت عتمد ھذا التقريرالتشخيصي على تحليلا ة المجلس ف د منطق م تحدي ه ت اء علي واطن وبن  م
ات ةالمتاح والموارد الفرص تحديد في يفيد كماأنه المجاالت، ھذه في والضعف القوة ة والمعوق ا. المحتمل  وبناءعل فيھ
د المجاالت، ھذه من كل في واألولويات االحتياجات تحديد يتم التحليل ھذا ٮنتائج ة ذات القضايا وتحدي  وأھداف األولوي
  .مجال لكل والبرامج المشاريع من مجموعة اقتراح خالل من لتحقيقھا محددة
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 لمحة عامة عن التجمع السكاني 2
 والتاريخ والمساحةالموقع الجغرافي  2.1

ي لمحافظ وب الغرب ل وعل ةيقع ريف دورا في الجن د الخلي و 9.9ى بع وائيكيل ل متر ھ ة الخلي اس  -من مدين اد القي م اعتم ت
فأ –مثلث خرسا  إلىھوائي من نقطة مبنى مديرية الحكم المحلي في الخليل  داخل الري ع الريف  ويمكن -حد م حصر موق

اً  84000) وخطي العرض (غرباً 139000و شرقاً 165000بين خطي الطول ( اع و). شماالً  101500وجنوب راوح ارتف يت
  متر.  800و 400بين  المنطقة عن سطح البحر

رة  الذيويحد الريف من الشمال مخيم الفوار ومدينة دورا وبيت عوا ومن الغرب جدار الفصل العنصري  يقتطع اجزاء كبي
ا.مدينة الظ فتحده من الجنوب، أما من ريف دورا دار ومن الشرق السموع ويط ة والسموع والج فاھري  وتبلغ مساحة الري

ية 90000 نيفاتھا السياس راوح تص م تت ا دون م تصنيفھا أل 33؛ فمنھ ف 28وAف دون م تصنيفھا أل مأ 29و Bدون ف دون  ل
  .Cاتصنيفھ

  تاريخ ريف دورا   2.1.1

ون العـرب الساميون قبل ما يزيد على خمسة آالف دورا ھي مدينة قديمة لھا جذور عميقة في التاريخ، سـكن فيھـا الكنعـاني
عام. وقد اشتھرت قبائل دورا بشدة مقاومتھا للعبرانيين والعمالقة الذين سكنوھا امتازوا بطول قامتھم حتى عرفوا بجبابرة 

ي مـن خـرب قبل الميالد دمر نبوخذ نصر الكلداني دورا وبيت مرسم (والتي ھ 586في عام  ."الشام "إن فيھا قوم جبـارين
قبل الميالد كانـت دورا في يد األدوميين  200قبل الميالد وحتى عام  1500ومن عام  دورا اليوم) بعد تدميره القدس.

احتل  ة،ت دورا من المدن األدومية المھملقد كان .والذين رفضوا السماح لقوم موسى بالمرور عبر أراضيھم إلى فلسـطين
  ؟وفي العھد اليوناني كانت دورا أحد األقسام اإلدارية  الخمسة الھامة قبل الميالد 332الفرس دورا عام 

عندما تجددت االشتباكات بين  .وفي العھد الروماني كانت دورا تعرف باسم أدورا حيث كانت مركزاً إقليمياً ھاماً  
سلوقيين بعد أن حاصره في المكابي على خصمه "تريفون" ملك ال ونمـيالدي تغلـب "سـيم 167ين عام المكابيين والسلوقي

  .دورا 

ميالدي قسم "جـانيوس" الـبالد إلـى خمس مقاطعات وجعل دورا  636قبل الميالد وحتى  63في العھد الروماني من 
تدل وثائق ومراسالت الدولة العثمانية العديدة  .المكابيين عاصمة منطقة "أدوميا" وأعاد بناء دورا والتي ھدمت فـي حـرب

 1831في وجه إبراھيم باشا الذي تمرد على السلطان الشرعي المسلم بتحريض وتمويل من فرنسا عام  أن دورا ثارت
  .ميالدي

زارت بعثة استكشاف فلسطين حيث وصفت دورا بأنھا قريـة كبيرة زاھرة وأن طريقاً قديمة  1874- 1877بين عامي 
حجري ضخم يقال بأن فيه قبر سيدنا نوح عليه السالم  تتربطھا بفلسطين الغربية وذكرت البعثة أن ھناك مقاماً فيه تابو

يقررون األحداث المحلية في  ذكر المؤرخ "شولش" أن شيوخ دورا ظلوا حتى منتصف ستينات القرن التاسـع عشـر 
بإجالء جميع سكان خرب  1923مناطقھم بسبب مقاومة دورا لسلطات االحتالل البريطاني قام الجيش البريطاني في عـام 

را إلى دورا نفسھا والتي لم تكن تتسع لھم ولقطعان مواشيھم وتـم فرض الحصار عليھم لمدة ستة أشھر باإلضافة إلى دو
خضـعت للحصار المتكرر  1967حوصرت دورا أكثر من مرة. وبعد عـام  1936-1939خالل ثورة  .غرامة مالية باھظة

اجتـاهــات التــطور العــمراين ملـدينـة دورا يف ضوء العالقة اإلقليمية المرجع  (.بسبب مقاومتھا لالحتالل وسقط فيھا الكثير من الشھداء
  )2004,حممد فؤاد" مصطفى دودين" , بالتجمعات احمليطة
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 الموقع الجغرافي 2.1.2
 )2.1(الخارطة توضح ، ومحلياً  مجلساً  14ضمن  سكانياً  تجمعاً  41تقع منطقة ريف دورا ضمن محافظة الخليل وھي تضم 

عينات من المشاھد العمرانية والطبيعية ) 2.1(الشكل ع منطقة ريف دورا ضمن المحيط شبه اإلقليمي، كما يعرض موق
 والطوبوغرافية في منطقة ريف دورا.

 موقع منطقة ريف دورا ضمن اإلطار شبه اإلقليمي 2.1الخارطة 

 

  منطقة ريف دورا: عينات من المشاھد العمرانية والطبيعية والطوبوغرافية في 2.1الشكل 
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 الخصائص الديموغرافية 2.1.3
ف  كان الري دد الس غ ع ائية أجبل ر إحص ام حسب آخ ت ع مة وي29000 -م  2007ري ام نس كان لع دد الس در ع  -م 2015ق

  .)2.1الجدول ، (دناه توزيع السكان على القرى المكونة للريفنسمة، ويظھر الجدول أ 40000ب

 النمو السكاني  2.1.3.1
، فقد تم تقدير عدد السكان في مناطق ريف دورا 1997داد العام للسكان والمساكن والذي جرى في العام بناء على نتائج التع

ة ريف 2.1نسمة، كما يوضح الجدول  29190بحوالي  2007في العام  ، والذي يوضح  أيضا تزايد أعداد السكان في منطق
  نسمة. 40866) الى حوالي 2015- 1997دورا خالل الفترة  ( 

  
 2007الفلسطيني،*الجھاز المركزي لالحصاء حسب تقديرات  2015 – 1997النمو السكاني خالل الفترة 2.1جدول 

ھيئات محلية  اسم القرية  الرقم
عدد السكان 

2007  
عدد السكان 

2015  
موقعھا من 
  الريف

 1197 855  مجلس قروي سكا وطواس  1

 
ي
ف دورا الغرب

 ري

2  
  المجد
 ابو حامد

 2695 1925  مجلس قروي

3  
  دير العسل التحتا

  اسكك
  777  555  مجلس قروي

 2237 1598  مجلس قروي دير العسل الفوقا  4

  522 373  مجلس قروي بيت الروش التحتا  5

6  

 3609 2578  مجلس قروي البرج

 1371 979   بيت الروش الفوقا

 445 318   بيت مرسم

7  

 4593 3281  مجلس قروي الرماضين

 800 572    عرب الفريجات

  ام سدرة
  تتريط

    

      دير سعيدة

 4816 3440  مجلس قروي خرسا  8

 
ي
ف دورا الشرق

 ري
 

 
 

9  

 2695  1925  مجلس قروي الصرة

 380  272    خلة العقد

 301 215    مراح البقار

      خلة وحشة

 897 641    حدب العلقة

 65 47    وادي الكالب

10  

  امريش
  عبده

  لقة الفوقاالع
 العلقة التحتا

 2331 1665  مجلس قروي

11  

  ابو العسجا
 ابو العزالن

 3166 2262  مجلس قروي

      رابود

  كرزا
  ابو العرقان

  771 1079 
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12  

 1001 715  مجلس قروي واد الشاجنة

 883 631    طرامة

 268375  دير رازح

      حفاير بسم

 19182685  مجلس قروي حدب الفوار  13

 1940 1386  مجلس قروي كرمة  14

 40866 29190  المجموع

 –ربعي  –الفقير  –العقيلي  –الفسفوس  - ابو سندس -نموره –وتضم منطقة ريف دورا العائالت التالية: اوالد صالح 
عمرو  –عواوده ال -الحريبات–الشراونه - المسالمه -الحروب -الشرحه  –السويطي  - قزاز  –الدرابيع  –دودين  –المصري 

 –الحناتشه  –المشارقة  -التالحمه –ابو ھواش  –قطينه  –ابو شرار  –عمران  –اوالد محمد  –ابو عرقوب  –الشوامره  –
  حيث ان اقدم سكان البلد ھم عائلة ابو شرار والقاحوش . ،العمايرة -القيمري   - اطبيش  -الشحاتيت   –الفقيات 

  



 ريف دورا –مشروع إعداد الخطة اإلستراتيجية للتنمية واالستثمار والخطة  المكانية 

9 
 

  التركيب النوعي للسكان 2.1.3.2
وذلك وفقًا للبيانات التي يوفرها الجهاز  2015توزيع السكان في مناطق ريف دورا حسب الجنس للعام  )2.2جدول ال(يبين 

  .المركزي لالحصاء الفلسطيني

  )2015توزيع السكان في مناطق ريف دورا حسب الجنس ( :   2.2الجدول 

العدد الكلي 
للسكان 

)2015(  

نسبة االناث  عدد االناث 
% 

بة الذكور نس عدد الذكور
% 

  القرية

  الريف الشرقي  
223 96 42.9% 127 57.1%   عبدة
153 76 49.6% 77 50.4%  العلقة الفوقا
118 59 50.0% 59 50.0%  العلقة التحتا
2130 840 39.5% 1290 60.5%  امريش
2463 1234 50.1% 1229 49.9%  الصرة
348 148 42.5% 200 57.5%   خلة العقد
275 170 61.8% 105 38.2%   مراح البقار
820 431 52.6% 389 47.4%  حدب العلقة
752 362 48.1% 390 51.9%  ابو العسجا 
691 362 52.4% 329 47.6%   ابو الغزالن
4402 2183 49.60% 2219 50.4%  خرسا
987 496 50.30% 491 49.7%  كرزا
590 325 55.1% 265 44.9%  ابو العرقان
2894 1467 50.70% 1427 49.3%  رابود
1773 851 48% 922 52.0%  كرمة
343 169 49.40% 174 50.6%  دبر رازح
915 453 49.50% 462 50.5%  وادي الشاجنة
91 47 51.4% 44 48.6%   خربة بسم
807 424 52.50% 383 47.5%  طرامة
2454 1220 49.70% 1234 50.3%  حدب الفوار
  الريف الغربي  
888 478 53.9% 410 46.1%   سكة
206 99 48.1% 107 51.9%   طواس
2463 1222 49.60% 1241 50.4%   المجد
710 369 52% 341 48.0%   دير العسل التحتا
2045 1044 51.1% 1001 48.9%   دير العسل الفوقا
477 

238 49.90% 239 50.1%

بيت الروش 
  التحتا

407 202 49.70% 205 50.3%   بيت مرسم
49 23 47.5% 26 52.5%   و سحويلةاب
355 151 42.6% 204 57.4%   البيرة
3299 1626 49.30% 1673 50.7%   البرج
4198 2119 50.5% 2079 49.5%   الرماضين
1253 589 47% 664 53.0%   بيت روش الفوقا
732 399 54.5% 333 45.5%   عرب الفريجات
188 87 46.4% 101 53.6%   اسكك

  
  2007*الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،
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 تشخيص المجاالت التنموية 3
  والبيئةمجال البنية التحتية  3.1

 خلفية عن المجال 3.1.1
ة المجاالت باقي لتطور األساسية يعتبر مجال البنية التحتية والبيئة من أھم المجاالت التنموية حيث يعتبرالركيزة ي التنموي  ف

ا ة ب ة المتمثل ة التحتي ال البني ات مج ة قطاع وير كاف ي تط اھم ف ع ويس ة المجتم اء والطاق الت، الكھرب لطرق والمواص
ات الصلبة. و واإلتصاالت، المياه والصرف الصحي ة للنھوض والبيئة والنفاي م المجاالت التنموي ذا المجال من أھ ر ھ يعتب

دة  د للطرق الموجودة و شق لطرق جدي ة من تعبي بواقع وحياة الناس في مناطق الريف من خالل تنفيذ مشاريع ذات العالق
ات رات لتصريف مياه األمطار وكذلك شبكات  للصرف الصحي وتنظيف للبيئة من النفاوعمل عبا ة نفاي يات من خالل خدم

روائح  ،متكاملة ودائمة دا عن ال ا ع والعمل على حل مشكلة سيل المجاري الذي يمر من قرانا ويشكل مصدر تلوث كبيير لن
اس ؤذي الن ي ت اه المو. الكريھة الت بكات المي ذلك تحسين ش ذلوك ادة السكان وك ا يتناسب وزي ا بم ك توسيع جوده وتطويرھ

ةووتطوير شبكات الكھرباء وإنارة الشوارع الرابطة والداخلية  تخدامھاالشمسيه  المساعده للحصول على وحدات للطاق  الس
 ضاءة الشوارع.في إ

كة الطرق إلى جميع وتتوزع شبكة الطرق في حدود مجلس الخدمات المشترك لريف دورا بشكل مقبول، حيث تصل شب
 التجمعات السكنية ضمن منطقة نفوذ المجلس، وتتفاوت حالة ھذه الطرق من جيدة إلى ضعيفة. 

بالنسبة للطرق الداخلية في التجمعات السكانية فما زال جزء منھا بحاجة إلعادة تأھيل وصيانة، وذلك نظراً للتوسع 
فة إلى الحاجة إلى توسعة شبكة الطرق الداخلية والخارجية العمراني وضعف برنامج صيانة الطرق بشكل عام، باإلضا

لمواكبة االحتياجات الحالية والمستقبلية، وكذلك تطوير عناصر فرش الطريق للطرق القائمة مثل األرصفة واألكتاف 
  والشواخص المرورية ونظام تصريف المياه إلخ.

بشكل واضح، وذلك بسبب الملكيات الخاصة وعدم أما الطرق الخارجية، فيمكن وصف معظمھا بأنھا ضيقة ومتعرجة 
وجود مخططات ھيكلية وتوسعة خارج المناطق العمرانية، وھناك أيضا حاجة واضحة لتحسين مداخل القرى والتجمعات 

  السكانية.

بعض وبالرغم من أن معظم األسر في تجمع ريف دورا متصلة بشبكة الطاقة والكھرباء العامة، إال أن الشبكة مھترئة في 
المناطق وبحاجة الى إعادة تأھيل وتجديد للكوابل، ھذا باإلضافة إلى الحاجة إلى توسعة شبكات التوزيع لتشمل مناطق 

  .جديدة

كميات المتاحة ال تكفي لتلبية عالية من السكان غير أن ال ي أنحاء منطقة تجمع ريف دورا نسبةوتخدم شبكات المياه ف
  .في موسم الصيف حتياجات خصوصاً اال

توفر في التجمعات أما فيما يخص قطاع الصرف الصحي فھو يعتبر من أكثر القطاعات محدودية في التجمع حيث ال ت
يتم فيھا استعمال الحفر االمتصاصية والتخلص من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في األودية خدمة صرف صحي و

ود محطة معالجة لمياه الصرف الصحي. وقد نجم عن كل ما المجاورة. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المنطقة تفتقر لوج
سلف ذكره العديد من المشاكل والمخاطر التي تھدد البيئة الفلسطينية، بما في ذلك تدمير التنوع الحيوي والنظام البيئي 

  واألراضي الزراعية كتلوث المياه الجوفية والتربة باإلضافة إلى األخطار الصحية على السكان. 

  مؤھلة.لنفايات في مكبات عشوائية غير حي للنفايات الصلبة باإلضافة إلى التخلص مناذلك سوءاً عدم وجود مكب صويزيد 

بيانات ونتائج تقييم مجال البنية األساسية (التحتية) والبيئة لمنطقة تجمع مجلس ) 2( رقم الملحقفي  وتلخص الجداول
التقييم على مؤشرات رقمية ووصفية  لقياس وتقدير مستوى خدمات  خدمات ريف دورا. وقد اعتمدت المنھجية المتبعة في

البنية األساسية  لقطاعات  النقل والكھرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة ومقارنتھا بقيم قياسية مستخلصة من 
  ين إلخ...مصادر مختلفة بناًء على بيانات اإلحصاءات الرسمية واستطالعات الرأي للمؤسسات واألكاديمي
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  المؤثرات اإليجابية والسلبية في مجال البنية التحتية والبيئة 3.1.2
 مؤثرات اإليجابية والسلبية للقطاعات المختلفة لمجال البنية التحتية والبيئة:سرد للفيما يلي 

 المؤثرات اإليجابية (نقاط القوة)
  الطرق والمواصالتقطاع 

o القائمة وإنشاء شبكة  لتجمعات تنص على توسعة الطرقيوجد مخططات ھيكلية حديثه نسبيا لعدد من ا
 طرق مقترحة؛

o وجود شبكة طرق تربط التجمعات السكانية؛ 
o توفر قدرات بشرية في مجال الطرق والمواصالت في بعض التجمعات؛ 
o  مشاريع تطوير الطرق في الفترة السابقة من خالل تمويل محلي (قطاع خاص) أودولي من  بعضتنفيذ

 لمانحة والصناديق العربية مما يدل على القدرة على استقطاب التمويل الخارجي.خالل الدول ا

  والطاقة واالتصاالت الكھرباءقطاع  
o ؛وجود شبكات كھرباء وھاتف تغطي معظم التجمعات 
o ت شاسعة في الريف يمكن استغاللھا؛وجود مساحا 
o مستوى الخدمات؛.تحسين التوجه نحو تركيب عدادات مسبقة الدفع لضمان جباية األموال و 

  المياه والصرف الصحي وتصريف مياه األمطارقطاع 
o تفيد في تحديد حرم الوادي ومسارات السيو؛ألغلب التجمعات  مخططات ھيكليه حديثه نسبياً  وجود 
o ؛شبكات مياه في معظم التجمعاتوجود 
o ؛خبرات في مجلس الخدمات وكوادر لصيانة الشبكات وتشغيلھاوجود 
o ؛لبناء خزانات مياه يمكن استغاللھا لس الخدماتملك لمج راضيأتوفر 
o قاعدة بيانات للمياه والمواطنين لدى المجلس مما يسھل تطوير الخدمة وفوترتھا وتطوير آليات توفر

 .الجباية

  والنفايات الصلبة البيئةقطاع 
o صر والتي لھا دور في تحديد االستخدامات وح نسبياً  التجمعات حديثة ألغلبد مخططات ھيكليةوجو

  يرھا؛مناطق اإلزعاج وتأث
o ؛ة ومناسبة إليجاد مشاريع متخصصة في المعالجة ووإعادة التدويرتوفر مساحات أراضي واسع 
o  ؛أھمية المحافظة على البيئةبمواطنين دى اللوجود وعي 
o عبدة ،خرسا ،كرمة ،حدب الفوارتحديداً في  ؛التجمعات بعضفنسبيا  النفايات خدمةجمع انتظام، 

 ؛نھا تعاني من قلة عدد الحاوياتبأ علماً  ،سكة طواس ودير العسل التحتا ،المجد ،لقتينالع ،امريش

  المؤثرات السلبية  (نقاط الضعف)
فيما يلي سرد للمؤثرات السلبية (نقاط الضعف) في مجال البنية التحتية والبيئة والتي يمكن اعتبارھا جذوراً وأسباباً للمشاكل 

  لمجال وتجب معالجتھا لتحقيق األھداف التنموية لھذا المجال:الرئيسية التي يعاني منھا ا

  الطرق والمواصالتقطاع  
o  الحالة السيئة لبعض أجزاء شبكات الطرق الداخلية والخارجية وبعض مداخل البلدات وذلك لعدم مالئمة

 العديد من الطرق من حيث التصميم للمواصفات الفنية/الھندسية؛
o اضي الزراعية مما يبطئ ويعطل عملية تنمية القطاع الزراعي حيث ضعف حالة الطرق الموصلة لألر

 يصعب الوصول إلى المزارع لتطويرھاوخدمة المزروعات واستصالح األراضي؛
o إشارات وشواخص؛ -عدم توفر عناصر إرشادية وسالمة مرورية على الطرق 
o بيد ووجود طرق مھمة ضعف برامج صيانة الشوارع المعبدة وعدم وجود تكامل وشمولية لمشاريع التع

 شريانية غير معبدة؛
o ؛األمر العتداء على حرم الشارع العامل المناطقواالبناء العشوائي في ك 
o  جنة للأمام ا يشكل عائقاً مما مرور خطوط الضغط العالي فوق األراضي المحاذية للشوارع الرئيسية

 ؛الشوارعالمحلية للتنظيم والبناء في سبيل تنظيم 
o ؛الريف اتالحتياج تلبيتھافي الريف وعدم  المعتمدة (بيرمت) سيرقلة عدد خطوط ال 
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o  الخدمات األخرى خذ بعين االعتبار تعبيد الشوارع حيث ال يتم األشقو غياب التخطيط المتكامل عند
 ؛ھاتفالمستقبلية من شبكات مياه وكھرباء و

o ق بالعرض المخطط لھا ضعف آلية تعبيد الشوارع من الناحية التنظيمية والمتمثل في عدمشق الطر
حسب المخططات الھيكلية حيث يتم شق الحد األدنى ثم يتم زيادته وفق االحتياج وتعبيد ما يلزم مما ال 

 ؛يضمن حدوث تعديات على حرم الشارع
o  ،ضعف الوعي لدى المواطنين بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة ومتطلبات السالمة المرورية

 الطريق. عناصرفرش قوالسالمةالمروريةوالمحافظةعلىممايؤثرعلٮفرص توسعةالطر
o وجود سيارات غير قانونية تعمل كوسائلنقل عام للمواطنين؛ 

  الطاقة والكھرباء والھاتفقطاع  
o  وجود مساكن وأحياءجديدة غير موصولة بخدمات الكھرباء والھاتف وھذا له عالقة بضعف اإلمكانات

 كبر المساحة؛و
o األمر الذي يحولدون استغاللھا  )3.1(الشكل وق أراضي المواطنينمرور خطوط الضغط العالي ف

بشكل كامل ويشكل عائقاًأمام اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في سبيل تنظيم المنطقة، وخصوصاً في ظل 
 ؛عدم وجود قانون لسلطة الطاقة يتماشى والوضع القائم

o ع التيار الكھربائي خاصة في فصل الشتاء لمعظم القرى وتكرار انقطا ضعف شبكة الكھرباء واھترائھا
 األمر الذي يؤدي إلى تلف األجھزة الكھربائية بسبب زيادة األحمال؛

o عدم وجودإنارةللشوارع العامة؛ 
o ؛عدم استغالل الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو غيرھا 
o  اضين مثل واد الشاجنة وطريق افقيقيس والرمفي بعض المناطق شبكات االتصال الخلوي ضعف

 الذي من أحد أسبابھعدم وجود محطات تقوية؛ووالبرج وبعض المناطق المنخفضة
o أعلى (نترنت عالية في بعض مناطق الريف بسبب عدم وجود دعم فني في القرى عدم توفر سرعات إ

 .)ميجا 4سرعة 
  مرور خطوط الضغط العالي فوق أراضي المواطنين 3.1الشكل 

 
  األمطار مياهالصرف الصحي وتصريف المياه وقطاع 

o ستغالل غير إضافة إلى اال3م 500أن أكبر خزان في الريف سعته  لمياه علماً نقص خزانات جمع ا
 ؛وعدم كفاية عددھا وذلك الرتفاع تكاليف بنائھا -ةض زراعياغرألل-طار الكافي آلبار جمع مياه األم

o ن الحتياجات المنطقة؛ حيث أ قبل سلطة المياهمن المياھالمخصصةلتجمعات ريف دورا كمياتعدم كفاية
لتلبية الحد األدنى من نصيب الفرد يقدر احتياج الريف بينما 3م 462265تبلغ =  المخصصة كمية المياه

  ؛3م 924530ب ) لتر 120(والذي يبلغ 
o  لمناطقجديدة غير موصولة بخدمات المياه وعدم توفر شبكة مياه في بعض ا حياءوأوجود مساكن 

 ية كرمة وجزء من الرماضين؛قرك
o ؛لصيانة مستمرة حاجتھاالحالة السيئة لبعض أجزاء شبكة المياه و 
o ؛بشكل أساسي واستخدام الحفر االمتصاصيةعدم وجود شبكة صرف صحي 
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o (السيول) ريف مياه األمطار وكذلك انسداد وتلوث مجاري المياه الطبيعيةعدم وجود نظام متكامل لتص
 والنفايات فيھا. الصحي الصرفنتيجة التخلص من مياه 

  والنفايات الصلبة البيئةقطاع 
o  ياه للتخلص السليم من الم آلياتعدم توفر ووانتشار الحفر االمتصاصية توفر شبكة صرف صحي عدم

 ؛مخلفات المصانعو العادمة والنفايات الصلبة
o  المصانع  تتواجدبحيث بعض المناطق  في ستخداماتاالالبناء العشوائي في كل المناطق واختالط

راضي والتعدي على األمراض والحشرات وانتشار األتضرر المواطنين  إلىيؤديالمزارع مما بجانب 
 .الزراعية

o  وانسداد وتلوث مجاري المياه الطبيعية(السيول) نتيجة األمطارعدم وجود نظام متكامل لتصريف مياه
 التخلص من مياه الصرف الصحي والنفايات فيھا؛

o فمثالً أصبحت عبّارات المياه عبارة عن  ؛)3.2الشكل ائي من النفايات والمياه العادمة (التخلص العشو
 مكبات ومجمعات للنفايات الصلبة  في ظل غياب الرقابة؛

o بو ووجود قرى غير مخدومة بالكامل (أ خدمة جمع النفاياتب جديدة غير موصولة وجود مساكن وإحياء
الروش  وبيت ،وطرامة بسم ،ووادي الشاجنة ،ورابود دير رازح ،وابو العسجا ،وابو الغزالن ،العرقان

قتصر خدمة جمع النفايات على القرى التالية: حدب الفوار، كرمة، تإذ  ،)الفوقا والتحتا والرماضين
 خرسا، عبدة امريش، العلقتين، المجد، سكة طواس، ودير العسل التحتا؛

o ؛فاياتعدم كفاية الطواقم الفنية والمعدات في قطاع الن 
o  عدم كفاية عدد الحاويات في بعض المناطق ووصعوبة وصول سيارة جمع النفايات لكل المواقع بسبب

 ضيق الطرق أو عدم تعبيدھا؛
o  ؛وتحسينھاتطويرھا وتشغيلھااألمر الذي يعيق  جمع النفايات خدمةدفع مقابل البعدم التزام المواطن 
o نفايات الصلبة؛عدم وجود خطة موثقة للتشغيل والصيانة لقطاع ال 
o ؛وعي المواطنين بكيفية الحفاظ على البيئة ضعف 
o  القضاء على جزء من الغابات واألحراش للحصول على أخشاب أشجارھا والقضاء على بعض أنواع

 التنوع الحيوي جراء أعمال الصيد غير الشرعية.
  

 التخلص العشوائي من النفايات 3.2الشكل 
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 والبيئة مجال البنية التحتيةالقضايا ذات األولوية في  3.1.3
  الطرق والمواصالتقطاع  

o الحالية والمستقبلية؛ة طاقتھا االستيعابية لالحتياجاتكفاءة شبكة الطرق والمواصالت العامة ومالءم  
o المجاورة؛ والمناطق التواصل الجغرافي مع القرى 
o لمنطقة؛مالئمة مرافق مواصالت النقل العام وكفاءة خدماتھا وكفايتھا الحتياجات ا 
o .مستوى وعي المواطنين بما يتعلق بمتطلبات السالمة المرورية والحفاظ على الممتلكات العامة 

  الكھرباء والطاقةقطاع  
o ؛مجلس ريف دوراحالة ووضعية أنظمة التوليد وشبكات التوزيع في بعض أجزاء منطقة مدى تغطية و 
o مدى تغطية وحالة شبكات االتصال الخلوي؛ 
o  شبكة اإلنترنت؛مدى تغطية وحالة 
o .استغالل الطاقة المتجددة  

  المياه والصرف الصحي وتصريف مياه األمطارقطاع  
o مدى كفاية مصادر المياه وكفاءةتغذيةمنطقة التجمعبمياھنقية؛  
o ؛حالة الشبكات  
o .كفاءة نظام التوزيع ومستوى التغطية  

  البيئةقطاع 
o ؛مستوى خدمات النفايات الصلبةمدى تغطية و 
o يعية والتنوع الحيوي في المنطقة وقوانين الحفاظ علياه وحمايتھا؛المحميات الطب  
o خطط التشغيل والصيانة؛ 
o .نظم معالجة مياه الصرف الصحي 
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  االجتماعي المجال 3.2
  خلفية عن المجال 3.2.1

جتماعية والتمكين يعتبر مجال الخدمات االجتماعية والذي يشمل التعليم، الثقافة والتراث، الرياضة والشباب، الحماية اال
في مجلس خدمات ريف دورا من أھم المجاالت الغنية بالموارد لكنه بحاجة الى تطوير من خالل  ،والخدمات الصحية

تجمع  )32ي (ألف نسمة وھم يمثلون حوال 40منطقة ريف دورا حوالي حيثيبلغ عدد سكانتحسين استغالل وإدارة موارده. 
، الرياضة مجاالت االجتماعية مثل التعليم، الصحةالبإلى كافة القطاعات المرتبطة   سكاني وھذا العدد من السكان بحاجة

  . ..الخ) 

إلى تطوير وسد  حاجةفيما يخص التعليم ھناك  مثالً فبشكل مثالي في الريف وتطورة أن ھذه القطاعات ليست مكتملة  إال
 تقتصر إذفي منطقة الريف ويتسم بمحدوديتھ قطاع مھمل فھو الصحةلموجود في الغرف الصفية للمدارس،أما النقص ا

ستراتيجية ومستقبلية تتواءم مع التغيرات التي فمن الضروري العمل على خطة ا. لھذا الخدمة على عيادات أمومة وطفولة
  .وتتماشى مع الزيادة السكانية تحتاجھا المنطقة

قطاع الشباب (الفئة العمرية ما بين  كونرى وذلك لولقطاع الشباب والرياضة أھمية ال تقل عن القطاعات االجتماعية األخ
وتكمن أھمية ھذا  عاما) يمثل شريحة كبيرة في المجتمع في منطقة مجلس الخدمات المشترك في ريف دورا. 35 – 14

فقر القطاع في رعاية التجمع للشباب واستثمار وقت فراغه بما ھو مفيد له وللمجتمع. وتعاني فئة الشباب من ارتفاع نسب ال
والبطالة والتي تطال الشباب وعائالتھم وتنعكس سلباً على حياتھم، إضافة إلى النقص الحاد في الخدمات المقدمة لھذه الفئة 
على صعيد التدريب المھني والرعاية االجتماعية والثقافية والرياضية، وتوفير فرص العمل والرواتب المجدية. وتتعمق 

  منطقة ريف دورا حيث تفتقر ھذه المناطق إلى الخدمات األساسية التي تستھدف الشباب. ھذه األزمة في المناطق الريفية ك

ويتضح أن محاور العمل االجتماعي الرئيسية التي تركز عليھا المؤسسات العاملة في تجمع مجلس الخدمات المشترك ھي: 
عاية المسنين، والحفاظ على البيئة. مساعدة المحتاجين، تطوير وضع المرأة والطفل، رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة، ر

وتعكس ھذه المحاور طبيعة المشاكل االجتماعية التي يعاني منھا المواطنون والتي تعود في أصولھا إلى مشاكل تخص 
إال أن ھذا  فئات مھمشة نتيجة العمر أو اإلعاقة أو النوع االجتماعي، إضافة إلى المشاكل ذات العالقة بالوضع االقتصادي.

ع ال يزال محدودا في مناطق مجلس خدمات ريف دورا حيث تنقص الخدمات اإلجتماعية ويالحظ انخفاض عدد القطا
  ومستوى نشاط فاعلية الجمعيات التي تعنى بالفئات المھمشة.

أما القطاع الصحي فيعاني كما باقي فلسطين من ضغط متزايد على الخدمات الصحية والعالجية وضعف التنمية وذلك 
يادة في نمو السكان، واعتماد القطاع الصحي وغيره من القطاعات على التمويل الخارجي، ھذا باإلضافة إلى بسبب الز

الظروف االحتاللية الصعبة واستمرار اإلغالقات والحصار االقتصادي وانتشار المستوطنات االسرائيلية وما تحتويه ھذه 
فمنطقة مجلس خدمات ريف دورا تتسم بضعف البنية  لبيئة.المستوطنات من مناطق صناعية  تؤثر سلباً على الصحة وا

التحتية الخاصة بقطاع الخدمات الصحية حيث ال تتوفر فيھا مراكز ومختبرات طبيية ومراكز طوارئ ومراكز أشعة 
إضافة إلى نقص شديد في عدد الصيدليات في التجمعات السكانية وبعد مناطق مجلس الخدمات المشترك عن أقرب 

  كومي.مستشفى ح

بيانات ونتائج تقييم المجال االجتماعي لمنطقة تجمع مجلس خدمات ريف دورا وقد )  3( رقم الملحقجداول في وتلخص ال
اعتمدت المنھجية المتبعة في التقييم على مؤشرات رقمية ووصفية لقياس وتقدير مستوى خدمات المجال ومقارنتھا بقيم 

لى بيانات اإلحصاءات الرسمية واستطالعات الرأي للمؤسسات واألكاديميين قياسية مستخلصة من مصادر مختلفة بناًء ع
  إلخ...

  

 في المجال االجتماعيالمؤثرات اإليجابية والسلبية 3.2.2
 المؤثرات اإليجابية (نقاط القوة)

  التعليم قطاع  
o ومدارس ثانوية تخدم بعض المناطق؛،د مدارس أساسية في كافة التجمعاتوجو  
o ظم المناطق؛جود رياض أطفال في معو  
o يتوجھون من مناطق الريفطالب العدد كبير من علمية والجامعية في مجال التعليمفوجود الكفاءات ال

  ؛الى الجامعات يومياً 
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o بالتعليم وانخفاض نسبة األمية نسبياً؛ وجود اھتمام كبير لدى أھالي منطقة 
o الحتياجات؛قطاع التعليم في بعض االتواصل مع الجھات المشرفة على  تعاون وسھولة  
o  بحيث يحصل الطالب على بعكس مدنية دورامدارس ريف دورا الصفوف الدراسية في عدم االكتظاظ،

وسھولة الوصول رب المدارس في معظم من التجمعات السكانية يةصحية نسبياً، إلضافة إلى قميتعلبيئة
  ؛دون الحاجة إلى المواصالت باستثناء العلقتين إليھا مشياً 

o  وجود متبرعين من أھل الخير بقطع األراضي لمجال التعليم وتمويلاللوية المانحة أوإيالء المؤسسات
  ؛لبناء المدارس

o  داخل معظم المدارسووحدات صحيةتوفر مقاصف للبيع. 

  الثقافة والتراثقطاع 
o وجود عدد من المواقع األثرية في التجمعات السكانية؛  
o  وبعض العادات والتقاليد.حفاظ مناطق ريف دورا على التراث وخاصة في اللباس 

  قطاع الشباب والرياضة  
o ة كبيرة من الشباب بالرياضة؛شريح اھتمام لدى وجود  
o دي رياضية في المنطقة؛توفر مساحات لعمل مالعب رياضية او نوا  
o رياضيةلدى عدد من الشباب بحاجة إلى تطوير؛ وجود مواھب 
o  النوادي وغيرھا إنشاء مثلرياضية والشبابية الالمشاريع التنموية توفر بنية تحتية أساسية مما يسھل 

  الحماية االجتماعية والتمكين قطاع 
o ) جمعيات)؛ 9وجود جمعيات نسوية في عدد من التجمعات السكانية  
o ) أبنية) التي تستخدم كمراكز ثقافية ومراكز بناء قدرات في الخطين الشرقي  5وجود بعض األبنية

  والغربي؛
o  ألشخاص ذوي المجلس التي تعنى وتقدم الخدمات لألشخاص وجود مؤسسات في بعض مناطق

 ).CBRمثل مؤسسة التأھيل المجتمعي (اإلعاقة،

 ةيصحخدمات القطاع ال  
o طوال متواجدة لتجمعات مع عاملة صحيةلقدم الخدمات الصحية األولية يتمومة وطفولةأ وجود مركز

  ؛األسبوع
o احة في المنطقة مركز طوارئ يشمل والدة وجر إلى الحاجة إلى إنشاء يجابين مؤشر إنسبة وعدد السكا

  الغربية والشرقية؛
o ؛وجود بعض أطباء القطاع الخاص في التجمعات  
o ؛الصحية في المجتمع المحلي لبناء المرافقتوفر قطع أراضي 
o .قدرة المجتمع المحلي على توفير قطع أراضي لبناء مرافق صحية  

  
  المؤثرات السلبية (نقاط الضعف)

  قطاع التعليم  
o  ؛مالئمة الموجودة للمعايير الفنية المطلوبةنقص في الغرف الصفية وعدم 
o ونقصالوسائاللتعليميةالتوضيحية  والمختبرات العلميةظم المدارس إلى مختبرات الحاسوب مع افتقار

  ؛الھتمام بموضوع المكتبة المدرسيةوعدم اوالتكنولوجية
o ؛وسكةير العسلفي الصرة والمجد ود، وتحديداً نقص في مدارس البنات 
o عدم توفر مدارس مھنية؛ 
o  ضعف الرقابة من الجھة المشرفة على المدارس التي تقيم المدرسين والعملية التدريسية 
o ؛شيكل / يوم 25ة التي قد تصل إلى وتكلفة المواصالت إلى الجامع ارتفاع تكلفة التعليم الجامعي 
o الفن والرياضة  التخصصاتمتفرغين بشكل كامل في بعض  متخصصين معلمين نقص في عدد)

 ؛رشاد)واإل
o  وتطويرھا؛الفن واالبداع وعدم االھتمام بالمواھب الطالبية الثقافية مثل الشعر والخطابة 
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o  ؛بسبب عدم توفر الوظائف التعليمية للخرجينبين المتعلمين ارتفاع نسبة البطالة 
o التعليم. أحياناً مما يؤثر على مستوى الواسطة والمحسوبية في عملية التوظيف  

  الثقافة والتراثقطاع 
o ضعف البنية التحتية الخاصةبالنشاط الثقافي؛ 
o اعتداءات االحتالل على التراث الثقافي والمواقع التراثية 
o  واندثار بعض المباني  وتدھور واالستفادة منھا كعنصر جذب سياحيعدم االھتمام بالمواقع األثرية

  التراثية بسبب عدم الحفاظ عليھا؛
o د.ب في تطوير ثقافة الفراور الكتتھميش د  

 والرياضة  قطاع الشباب 
o ضعفالبنيةالتحتيةالخاصة بالقطاعالرياضيوعدم توفر مالعب ونوادي رياضية؛ 
o  لقطاع الرياضة؛عدم وجود جھات راعية 
o غياب االھتمام باألنشطة الرياضية والبني التحتية المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة 
o بالنشاط الرياضي؛وعدم مشاركتھن إھمال شريحة الفتايات 

 قطاع الحماية االجتماعية والتمكين 
o نقص الخدمات االجتماعية في مناطق مجلس خدمات ريف دورا؛ 
o  الجمعيات الموجودة في مناطق الريف؛فاعليةانخفاض مستوى نشاط  
o ال وعدم وجود ال يوجد سوى جمعية واحدة لھذا المجتعتني بالمعاقين في المناطق حيث قلة الجمعيات التي

 مراكز تأھيل؛
o حيث ال يوجد سوى جمعية واحدة  إھمال بعض فئات المجتمع مثل المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة

 ؛تعنى بذوي اإلعاقة إضافة إلى عدم وجود مراكز تأھيل
o غياب سياسة حكومية واضحة نحو العمل المجتمعي وترخيص مؤسساته؛ 
o .تدني في مستويات العمل التطوعي 

  ةيالصحلخدمات اقطاع  
o ضعفالبنيةالتحتيةالخاصة بقطاع الخدمات الصحية 
o ؛عدم وجود مختبر طبي ومركز لألشعة 
o ؛مركز طوارئو عدم توفر سيارة إسعاف 
o المسافة بينأبعد نقطة في صل حيث ترب مستشفى حكومي عن أق مجلس خدمات ريف دورا مناطقعد ب

  كم؛30الريف إلى أقرب مستشفى إلى حوالي 
o ى فتح عيادات خاصة في المدنية؛طبية إلالكوادر من ال توجھالكثير  
o ؛الصيدليات في التجمعات السكانية نقص شديد في عدد  
o  اكز األمومة الموجودة في المناطق.مرنقص في الكوادر الطبية في 

  

  القضايا ذات األولوية في المجال االجتماعي 3.2.3
 قطاع التعليم  

o  مالئمة عدد المدارس الحتياجات المنطقة؛ 
o مالئمة المدارس ومرافقھا للفئات المختلفة (بحسب العمر والجنس وة البنٮة التحتية لقطاع التعليم جود

 والمراحل التعليمية)؛ 
o :البيئة التعليمية والصحية في المدارس 

  جودة وكفاية مرافق المدارس المختلفة كالغرف متعددة األغراض، الغرف الصفية، الوحدات
رف الحاسوب، المكتبات، المختبرات العلمية والمناطق الصحية، ، مراكز اإلرشاد، غ

 المظللة؛
  جودة وكفاية تجھيزات مرافق المدارس؛ 
  الوسائاللتعليميةالتكنولوجية؛ 

o توفر كلية مھنية. 
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 قطاع الثقافة والتراث 
o البنية التحتية للنشاط الثقافي؛ 
o ستغاللھا؛ وضعية المواقع والمباني التراثية والتاريخية وبرامج استثمارھا وا 
o .الخطط والبرامج الخاصة باألنشطة الثقافية كالمھرجانات الثقافية ورعاية المواھب والمبدعين 

 

 قطاع الشباب 
o كفاية ومستوى البنية التحتية األساسية الخاصة بقطاع الشباب والرياضة؛ 
o المؤسسات الحكومية  البرامج الخاصة ببناء القدرات للھيئات اإلدارية في المراكز الشبابية والعاملين في

 ذات الصلة؛
o  خطط وبرامج تعاون وتنسيق بين المؤسسات الشبابية وبرامج تطوعية شبابية؛ 
o الوعي المجتمعي بأھمية الرياضة للشباب وتأثيرھا على الصحة؛ 

 قطاع الحماية االجتماعية والتمكين 
o ذوي اإلعاقة (مراكز متكاملة كفاية ومستوى البنية التحتية الخاصة برعاية الفئات المھمشة كالمسنين و

 لرعايتھم ومراكز استشارية نفسية وقانونية)؛
o ؛والمسنينوذوي اإلعاقة الوعي العام بشأن قضايا المرأة والطفل 

 قطاع الخدمات الصحية 
o كفاية ومستوى البنية التحتية األساسية الخاصة بقطاعالخدمات الصحية؛ 
o كفاية وكفاءة األطباء والكادر الطبي والصحي؛ 

  

  

.  
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  االقتصادي المجال 3.3
  خلفية عن المجال 3.3.1

دي  المجال اإلقتصادي كل من قطاعشمل ي ياحة وقطاع االي ذلك الس ة وك روه الحيواني ة والث ارة والزراعي الصناعة والتج
ة. رف اليدوي رية) والح وارد البش ة (الم ال  العامل ي المج واطنين ف ات الم ى الحتياج د األدن ة الح دم تلبي ن ع الرغم م وب

ة ،منھا نقص الموارداالقتصادي، وذلك ألسباب  اه والطاق ل المي ية مث ذلك عدم  ،واستحواذ االحتالل على الموارد الرئيس وك
ادي ي واإلداري والم دعم الفن اققدرة المنتج الوطني على منافسة المنتج اإلسرائيلي بسبب نقص ال اك أف واسعة  ؛ إال أن ھن

  .قي للقطاعات االقتصادية المحليةيللتطوير والتنمية اذا وجد الدعم الحق

ه، حيث يعتمد النشاط االقتصادي في منطقة مجلس الخدمات المشترك لريف دورا و ى الزراع ي وبشكل أساسي عل يوجد ف
ة مزروعة وحوالي   38مجلس المنطقة  اك حوالي  350ألف دونم أراضي بعلي ا وھن ة  كم م من األرضي المروي  20دون

تغل ر مس م أراضي غي ف دون نةأل ات ا . وم م المزروع روات أھ ون، والخض ة الزيت ي زراع ة ھ ا المنطق تھر بھ ي تش لت
القمح  ضاً كما ويزرع المزارعون أيالمزروعات  من الخضار: الخيار والبندورة. ت الزراعية، ومن أشھرعة بالدفيئاالمزرو

ارب  والشعير. ا يق ة، فيوجد م روة الحيواني ار  1750أما فيما يخص الث ذا  25000وحوالي رأس من األبق من المواشي، ھ
  .خلية نحل 1250مزرعة دواجن الحمة ووجود  250وجود حوالي باإلضافة إلى 

ة الصغيرة حيث  اريع اإلنتاجي ة والمش ة المجلس الصناعات الحرفي ي منطق كما ويغلب على القطاع الصناعي والتجاري ف
ة مجلس الخ از منطق ا تمت ة يوجد مصنع صابون ومصنع طوب وشايش. كم ة تاريخي ة ذات أھمي اطق أثري دمات بوجود من

ة جذب  إضافة إلى جمال طبيعتھا ونسق برية متنوعة مليئة بالكائنات بمختلف أشكالھا وأنواعھا بحيث يمكن ان تشكل منطق
  استثماري من خالل مشاريع ترفيھية وسياحية.

د شھد تطورا م ذا ومع أن الوضع االقتصادي في منطقة مجلس خدمات ريف دورا ق ابقة، إال أن ھ ي السنوات الس ا ف لحوظ
وير  تم تط ث ي ة بحي ات المتاح تغالل أفضل لإلمكاني الل اس ن خ وير م تدامة وتط ز واس ى تعزي ة إل زال بحاج ال ال ي المج
ى  االقتصاد المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص في ھذا المجال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق مشاريع تھدف إل

  مستدامه في المجتمع المحلي. إيجاد تنمية

لمنطقة تجمع مجلس خدمات  المجاالالقتصادي بقطاعاته المختلفة بيانات ونتائج تقييم )4( رقم الملحق وتلخص الجداول في
  .ريف دورا

  المؤثرات اإليجابية والسلبية في المجال االقتصادي 3.3.2
  المؤثرات اإليجابية (نقاط القوة)

o القابلة لالستصالح؛ راضيوجود مساحات كبيرة  من األ 
o األبقار د باإلضافة إلى وجونحل مزرعة للدواجن وخاليا ثروة حيوانية في المنطقة حيث يوجد وجود

 والمواشي؛ 
o  متنوعة؛ لمحاصيلوبالتالي مالئمتھا تنوع المناخ في منطقة الريف 
o  شاريع برك تجميعية لمياه االمطار؛مل ممما يجعل المنطقة مناسبةلعتنوع التضاريس 
o  لى التدريب لالنخراط في سوق العمل(من كال الجنسين) متعلمة وطموحة بحاجة إوجود كوادر بشرية 
o كانيات الستثمار سياحي وإمثرية ھامة وذات بعد تاريخي مھم أد مواقع وجو 
o موال من اھل الريفأ صحاب رؤوسوجود فئة أ 

  المؤثرات السلبية (نقاط الضعف)
o االحتياج ال وشبكات الكھرباء وخصوصا انھا ال تغطي راعية بنية التحتية في الطرق الزضعف ال

 المنزلي وال الصناعي؛
o  وعدم الزراعة واحتياجاتھا من مبيدات وأعالف إلخ... ضعف الدعم الحكومي للمزارع وارتفاع تكاليف

م القدرة على فاعلية الجمعيات الزراعية وغالء مصادر الطاقة من مشتقات بترولية وكھرباء وعد
 ؛-المستوردة- خرى ة المنتجات األمنافس

o ؛موالھم في مناطق خارج الريفمار أصحاب رؤوس األموال أاستث 
o ؛بار جمع كافيةقلة المصادر المائية وعدم وجود آ 
o المعدات من البواقر وغالء  كون األراضي جبلية راضي ذاتياً عدم قدرة المواطن على استصالح األ

 ؛وغيرھا التراكتوراتو
o وتعرضھا الدائم للتنقيب غير القانوني والسرقة والتدمير حيةثرية السيالمواقع األعدم االھتمام با 
o ضعف الشفافية ووجود المحسوبية؛ 
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o  تصنيع غذائي والمنسوجات والمطرزات والعسل - ودعم عمل المراة في االقتصاد الوطنيعدم تنظيم - 
  ن؛سھاماتھا وغياب الدعاية واالعالوضعف التسويق الجيد لمنتجاتھا وا

o لمعظم سكان الريف؛ مستوى الدخل انخفاض 
o عمال الزراعة مثل تنويع المحاصيلطيط والتنظيم والتوجيه ألغياب التخ.  

  القضايا ذات األولوية في المجال االقتصادي 3.3.3
o  استغالل وتأھيل األراضي الزراعية وتسويق المنتجات الزراعية 
o  قطاع الثروة الحيوانية 
o فاعلية الجمعيات الزراعية 
o ريف دورانية التحتية المالئمة لكافة القطاعات االقتصادية في منطقة مجلس الب 
o  األماكن الترفيھية والمنتزھات والمرافق السياحية في المنطقة 
o  والمحافظة عليھا  المنطقةاستغالل وتأھيل األماكن األثرية الموجودة في 
o وعي المواطنين باألھمية السياحية للمنطقة وأھمية الحفاظ عليھا 
o  كيفية استثمار رؤوس األموال لتنفيذ مشاريع منتجة في القطاعات االقتصادية المختلفة 
o المشاركة النسوية في المنظومة االقتصادية 
o التعاون بين القطاع العام والخاص بخصوص تطور القطاع االقتصادي ومنشآته  
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  مجال اإلدارة والحكم الرشيد 3.4
  خلفية عن المجال 3.4.1

لضرورة على جودة الخدمات المجال من المجاالت المھمة والمؤثرة ألن مدى تطور ھذا المجال ينعكس با ويعتبر ھذا
إلعادة تحديث المخططات وذلك بالدراسة والتطوير في منطقة ريف دورا  ھذا المجالتداول ولذلك فمن المھم، المقدمة

. ويشمل ھذا القروية المتعددة في منطقة ريف دوراالھيكلية وتخطيط مناطق جديدة وتطوير العمل المؤسسي في المجالس 
 المجال كل من التخطيط والتنظيم واألمن وإدارة الكوارث.

التخطيط العمراني، ھو عبارة عن مشاريع وخطط تنموية يتم إعدادھا للحاضر والمستقبل بناًء على دراسات اجتماعية 
وسياسية لتحقيق أھداف التنمية في زمن محدد من خالل واقتصادية وطبيعية، وتخضع لمؤثرات جغرافية وديموغرافيه 

االستغالل األمثل والمستدام للحيز المكاني في إطار الموارد واإلمكانيات المتاحة على جميع المستويات الوطنية واإلقليمية 
   والمحلية.

يادة الطلب على الموارد إن المساحة المحدودة لألراضي الفلسطينية بشكل عام والزيادة المطردة في عدد السكان وز
(خاصة األرض التي تتناقص يومياً نتيجة المصادرة المستمرة لبناء المستوطنات والجدار الفاصل وشق الطرق االلتفافية) 
يتطلب تنظيماَ عقالنياً ومتوازناً الستخدامات األراضي وتخطيطاً سليماً لھا، ويفرض على متخذي القرار وضع الخطط 

  الحضري وبناء مؤسسات التخطيط التي تقوم بتوجيه وتنظيم وإرشاد استخدامات األراضي. والسياسات للتطوير 

على المناطق ھذا القطاعي في الحصول على خدماتھا ف تعتمد ن ھذه المناطقأما فيما يخص قطاع األمن وإدارة الكوارث فإ
  ).جاورة مثل(دورا,الظاھرية والخليلالم

  بيانات ونتائج تقييم مجاالإلدارة والحكم الرشيد لمنطقة مجلس خدمات ريف دورا  )5رقم ( الملحقوتلخص الجداول في 

  المؤثرات اإليجابية والسلبية في اإلدارة والحكم الرشيد 3.4.2
  :)نقاط القوةالمؤثرات الإليجابية (

  التخطيط المكاني والتوسع العمرانيقطاع 
o ؛وجود مخططات مكانية (ھيكلية) إرشادية وإن كانت بحاجة لتحديث 
o ؛توفر مساحات واسعة من األراضي الصالحة للسكن والزراعة 
o ؛وجود فرص لالمتداد العمراني  
o ؛وجود مشروع تسوية أراضي جاري سيتم اسغالله لتعديل المخططات 
o وجود توجه لدى أصحاب رؤوس األموال الستثمار أموالھم في اسكانات في منطقة الريف؛ 
o  الريفمن قبل أھل المدن بالسكن في ظھور الھجرة المعاكسة وزيادة االھتمام. 

  التطوير المؤسسيقطاع 
o ؛جيدة لنظام معلوماتي لمنطقة الريف في مجلس الخدمات المشتركة نوا وجود 
o ؛وجود كادر فني ذو خبرة في كل القطاعات الخدماتية في مجلس الخدمات المشترك 
o ؛لكتروني للمجلسإقع وجود مو  
o ؛المجالس المحلية األخرىوجود تجھيزات مكتبية لمقر المجلس و 
o   االنضباط الداخلي واإلحساس بالمسؤولية ألغلبية الموظفين في ظل غياب النظام والھيكلية

 ة.دارة الصحيحواإل

  األمن وإدارة الكوارثقطاع 
o ؛التطوعفي عامة لدى المواطنين رغبة  وجود 
o عمليات مشتركة في حاالت الطوارئ يتم عمل غرفة. 
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  (نقاط الضعف) المؤثرات السلبية
  التخطيط المكاني والتوسع العمرانيقطاع 

o لوجود مساحات خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية (مناطق ج)مع المحيط  الجغرافي التواصل ضعف 
وجود التنظيم فيھا لعدم وجود صالحيات إضافة إلى عمال التي تقطع اوصال المنطقة وتصعب أ

 .مني قبل النزول للخط الغربيتحتاج لتنسيق ألسلطات مثل الشرطة وأي حركة لالجدار العنصري
o ضعف البنية التحتية للمنطقة  مما يؤخر تطوير وضع قطاع االسكان؛ 
o ظاھرةبيع أراضي الريف لشراء شقق سكنية في المدينة؛ 
o ملكيات؛الووضوح  راضيلأل تم عمل المخططات الھيكلية بدون وجود تسجيل وال تسوية  
o مساحة فيما يخص تطوير دارة م وجود مبادرات من قبل اإلغياب خطة وتخطيط استراتيجي وعد

 الشاسعة بين الخط الشرقي والغربي؛ الريف
o ضعف تطبيق القانون العشوائية والفوضى في االمتداد والتوسع العمرانيواستخدامات األراضي و

 .والمخططات الھيكلية

  التطوير المؤسسيقطاع 
o المواطن وعدم وجود وحدة معلومات جغرافية عدم وجود تواصل عبر اإلنترنت بين المؤسسة و

 وعدم وجود موقع إلكتروني فّعال؛
o عدم وجود ھيكلية ونظام داخلي للمؤسسة وسوء اإلدارة؛ 
o عدم كفاية الكادر الفني والموظفين في كل القطاعات وضعف في إدارة المتوفر؛ 
o ية األرشفة؛عدم وجود كتيبات دليل اإلجراءات وعدم وجود مركز خدمة جمھور وضعف عمل 
o  عدم تسديد الديون المتراكمة على المواطن وعدم دفع رسوم العضوية المترتبة على المجالس

  القروية المشاركة في مجلس الخدماتمقابل الخدمات المقدمة؛
o .عدم وجود لجان رقابة فاعلة 

  األمن وإدارة الكوارثقطاع 
o و أإطفائية  أو نمراكز أمعدم وجود ث والكوار وإدارة المدني بالدفاع الخاصة التحتية البنية ضعف

 ؛الظاھرية دورا أو ن الموجودة فيإذ تتم االستعانة بمراكز األم ،إسعاف في منطقة الريف
o ؛عدم وجود خطط إلدارة الكوارث 

 القضايا األولية في مجال اإلدارة والحكم الرشيد
  التخطيط المكاني والتوسع العمراني  قطاع  

o ؛والھيكلية ومالءمتھا الحتياجات المنطقة حداثة المخططات المكانية 
o  ة والزراعية والسياحية والترفيھية؛خطط وبرامج تطوير وتنظيم المناطق السكنية والصناعي 
o ؛التوسع العمراني والبناء العشوائي 
o ؛تسجيل وتسوية األراضي لكل التجمعات السكنية لمنطقة المجلس 
o محفزات اإلستثمار.  

  التطوير المؤسسيقطاع 
o مؤسسةللام اإلدارة الداخلي ظة ونكليھي.  

  األمن وإدارة الكوارثقطاع  
o ؛البنية التحتية للدفاع المدني و إدارة الكوارث  
o ؛كفاية وكفاءة كوادر الدفاع المدني 
o ؛الوعي العام بإدارة الكوارث 
o خطة إدارة الكوارث. 
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 دليل التجمع السكاني) : 1ملحق رقم (



 دلیل التجمع السكاني
 معلومات عامة .1

 
الموقع  .أ

لكل تجمع تابع لمجلس الخدمات رمز خاص وهي حسب التالي: 
الرمز التجمع الرمز التجمع 

 502920حدب الفوار  502860سكة 
 502925دیر العسل التحتا  502915مرح البقار 

 502940وادي الشاجنة  502910المجد 
 502950الصرة  502900طرامة 
 502955دیر راازح  502895خرسا 

 502970دیر العسل الفوقا  503335الرماضین 
 502975خلة العقد  503405عرب الفریجات 

 503010بیت الروش التحتا  502980امریش 
 503075بیت مرسم  503040حدب العلقة 

 503095كرمة  503090بیت الروش الفوقا 
 503135كرزة  503110وادي الكالب 

 503170البرج  503145رابود 
 

رمز التجمع بحسب اإلحصاء 
المركزي 

المرجع موقع الكتروني جھاز 
 االحصاء المركزي

 اسم التجمع ریف دورا
 

 الجغرافیة .ب
 الموقع بالنسبة للمحافظة جنوب غرب محافظة الخلیل

كم –تم قیاس البعد ھوائي من مركز مدینة الخلیل دوار الصحة –مثلث خرسا عن موقع 9
 كم 30كم عن المحافظة-ھوائي- طرق 27الوزارة-وابعد تجمع ھو الرماضین یبعد 

 البعد عن مركز المحافظة (كم)

 –نقطة متوسطة في الریف 97998.77, ص=152034.650س=
غربا ) وخطي 139000شرقا و165000ویمكن حصر موقع الریف بین خطي الطول ( 

 شماال). یتراوح ارتفاع المنطقة عن سطح 101500 جنوبا وخط 84000العرض التالیة (
 متر. 800-400البحر 

 

إحداثیات خطوط الطول والعرض 

االرتفاع عن سطح البحر  م  800-400
جنوب:الظاھریة  شرق: یطا السموع الغرب:الجدار الفصل 

 وبیر السبع والسموع
شمال:دورا 

المدینة -مخیم 
 الفوار -بیت عوا

التجمعات السكانیة المحیطة 

معدل ھطول األمطار   ملم – جھاز االحصاء المركزي300
طبیعة األراضي  سھلیة جبلیة سھلیة/ جبلیة

المساحة الكلیة للتجمع (دونم)  دونم 90,000
 

البنية التحتية والبيئة  .2
 

الطرق والمواصالت  .أ
المداخل الرئيسية للتجمع السكاني 

 بحالة جیدة بحاجة إلى صیانة أسماء المداخل الرئیسیة معبد  غیر معبد 
-  -  حنینة – مثلث خرسا
-   - مثلث بیت عوا 
- -   عقبة غرارة - الظاھریة
- -   مثلث السموع
 - -  طریق یطا
- -   الریحیة-الفوار
 -  -   مثلث الفوار
    مثلث عبدة
    طریق الرماضین الظاھریة
    طریق الرماضین المعبر

شبكة الطرق الداخلية/ المرجع الصور الجوية- موقع الوزارة 
نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)



بحاجة إلى  یوجد بیس كورس ال یوجد
 صیانة

 بحالة جیدة

طرق داخلیة  39.73 52.10 6 75.2
طرق زراعیة  0 0 0 120

شبكة الطرق الرابطة مع المحيط/ المرجع الصور الجوية- موقع الوزارة 
  معبد (كم)  مفتوحة (كم)

بحاجة إلى  يوجد بيس كورس ال يوجد اسم الطريق الرابط
 صيانة

بحالة جيدة  
نود اإلشارة الى ان وضع 
الزفته جيد نسبيا ولكن ال 

 يوجد أرصفة وال انارة
البناء بین المنطقتین متالصق وحالة الطریق معبد وبحاجة لصیانة من ناحیة األرصفة 

 واإلنارة والزفتھ 
-حنینة - دورا المدینة 

كم 1   مثلث بیت عوا  
عقبة غرارة - الظاھریة  كم2   
مثلث السموع   كم6  
طریق یطا    كم6 
الریحیة-الفوار    كم2.3  
مثلث الفوار   كم2.5  
مثلث عبدة  كم3   
كم +یلزم 13  

 توسیعھ
طریق رابط تجمعات الریف الغربي مع بعضھا  

والظاھریة 
طریق رابط الخط الشرقي مع بعضھا   كم 6.6  
طریق رابط الخط الشرقي مع الغربي - فقیقیس   كم6    
طریق رابط الخط الشرقي مع الغربي – مراح    كم7   

البقار 
طریق رابط الخط الشرقي مع الغربي – خلة      كم7

وحشة 
طریق رابط الخط الشرقي مع الغربي – واد      كم6.5

الكالب  
كم  4 طریق رابط افقیقیس طواس    

 

النقل والمواصالت 
انتظام جزئي  انتظام كلي للخدمة

 للخدمة
عدد اآلليات/ المركبات التي 

عددها  توفرها الخدمة نوع الخدمة 

محطة باصات مركزیة  0 0 0 0
محطة باصات فرعیة  0 0 0 0
 ركاب 7خط غربي سیارة 2 0 0

 باص خط غربي ذھاب 1
وایاب فقط مرة واحدة خالل 
الیوم 

 باص خط شرقي طریق 1
اللتفافي ذھاب وایاب فقط مرة 
 واحدة خالل الیوم

خط سرفیس داخلي    0

خط سرفیس خارجي  0  في الرماضین4 0 0
مكتب تاكسي  0 0 0 0
مجمع سفریات  0 0 0 0

 

الطاقة  .ب
الكهرباء 

مصدر الكهرباء   
قطرية + مولد  أخرى (خاليا شمسية)نسبة التغطية 

قطرية  مولد كهرباء كهرباء
*    مبنى واحد/مدرسة ابوالعسجا 92 %

% المرجع معدل للنسب المسلمة من المجالس القرویة 40نسبة تغطیة الشوارع المعبدة: إنارة الشوارع 
 
 

االتصاالت 
% 80نسبة التغطیة: شبكة الھاتف األرضي 



% 85نسبة التغطیة: شبكة الھاتف الخلوي 
 
 
 

المياه والصرف الصحي  .ت
المياه/المرجع مجلس الخدمات كونه مقدم الخدمة 

% كرمة غیر 85
متوفر فیھا شبكة 

والرماضین ال 
تغطي الشبكة 
 كامل المساحة

ال  نعم نسبة تغطیة الشبكة لألحیاء

یوجد شبكة میاه داخلیة 

المصادر   

 

النسب الكمیة 

معدل الكمیة 

السنویة= 

 

آبار جمع میاه أمطار  غیر ذلك بئر خاص 
مجلس خدمات 
مشترك/سلطة 
المیاه تقوع 

ماكروت 

 - 15 % 0 % 65 %

30 %

 

 اسم عين الماء صالحة للشرب غير صالح للشرب /يوم)3معدل التدفق (م
 بیارة دیر العسل خاربة وغیر مستغلة غیر معروف

5    بیر العلقة الفوقا
5    بیر العلقة التحتا

    بیر قیس
30    عیون او سیف

30-3    2عین وادي الشاجنة عدد 
بیر خرسا  خاربة وغیر مستغلة غیر معروف

    بیر مثلث خرسا
50    الدلبة
150    بیر المجنونة
21    ثالث عیون طرامة

 

الصرف الصحي 
طرق التخلص من میاه الصرف الصحي 

نسبة التغطیة لألحیاء 
حفر امتصاصیة  شبكة صرف صحي 

100 % 0 %

السیل/ المناطق البعیدة عن السكن/              أماكن التخلص النھائیة  
 

النفايات الصلبة  .ث
غیر ذلك  یدوي  طرق جمع النفایات الصلبة  سیارات ضاغطة ترولة مع تركتور

مكب خاص بالتجمع  مكب عشوائي مكب إقلیمي أماكن التخلص من النفایات الصلبة 

مجلس خدمات (حدد):مجلس النفایات الصلبة -
الخلیل  المجلس المحلي  قطاع خاص الخدمة تدار من قبل  

غیر ذلك (حدد): مكب النفایات الصلبة /رمي في 
السیل /رمي بدون تخلص  طریقة التخلص من النفایات الصلبة  حرق دفن

 
 
 
 

 

االقتصاد  .3
 

الزراعة/ المرجع مديرية زراعة دورا  .أ
 الثروة الزراعية

دونم في كل الریف 14936.7مع التجمع: 
مصنفة زراعي عالیة القیمة حسب مخطط 

 الحمایة الوطني

 في 2200 دونم+1278خلف الجدار:
 الرماضین

 مساحة األراضي الزراعیة



مساحة األراضي الزراعیة المرویة   دونم336.5
مساحة األراضي الزراعیة البعلیة   دونم37486

 الثروة الحيوانية
مالحظات  عدد   عدد المزارع  النوع 

مزارع في حدب العلقة وواد الكالب وھي مكره 7
 مزرعة في 1صحیة ومصدر ازعاج بیئي للمواطنین/

 في كرزة 3دیر العسل التحتا/

راس 1731 األبقار  

 في 1 في دیر العسل التحتا /15 في الصرة/20
في 20 المجد/2 في دیر العسل الفوقا/1كرمة/
 ابو العسجا ابو.../ 6مزرعة في خرسا/30الرماضین/

راس 26413 األغنام  

 5مزارع في دیر العسل الفوقا/4مزارع في الصرة/ 8
 15مزارعفي المجد/4في كرمة/1في دیر العسل التحتا/

في خرسا 40في الرماضین/

طیر/سنة 1383712 دجاج الحم  245

في الرماضین 5 مزرعة في الصرة/2 طیر /سنة 21000 دجاج بیاض  4
 في 1في في دیر العسل التحتا/2 في الصرة/2

 في الرماضین 4في المجد/2كرمة/
نحل   خلیة 1244

 

 الصناعة والتجارة والخدمات .ب
المنشآت (تحدد بحسب تعريف اإلحصاء)  عدادهاا 

معصرة المجد الحدیثة/ معصرة ابو شرار/بیت 
 الروش مشتل/مشتل سعید 

 المنشآت الزراعیة  4

مصنع االنابیب-المستقبل  في حدب العلقة/مصنع 
صابون المجد/  

 جلفنة 

 المنشآت الصناعیة  3

 المنشآت السیاحیة  0 
 مصنع طوب في الصرة/مصنع 2مصنع طوب في المجد/ 

 شایش
 المنشآت المتعلقة بالصناعات اإلنشائیة  7

+مركزین في المجد+المجالس القرویة+مركز 
خدمات في بیت الروش +مركز ثقافي في 

 الرماضین +نادي ریاضي 

 المنشآت الخدماتیة  20

محطة بنزین -كرزة 
 محطة توزیع غاز- شاھین 

 المنشآت التجاریة  2

 البنوك 0 
 

السياحة واآلثار  .ت
أسماؤھا:خربة رابود-خربة الجوف- خربة حدب الفوار – خربة دیر 

رازح- خربة كرمة- خربة طرامة- بیر خرسا- خربة امریش- 
الرسم/عبدة- قلعة البرج-قصر سالمة علي-خربة بیت مرسم- خربة العلقة 

العلیا- خربة العلقة التحتا- بیر العلقة التحتا بیر العلقة الفوقا بیر قیس – 
كنیس طواس- خربة سكا- كنیسة البیرة – خربة ابو العسجا- خربة ابو 

الغزالن –خربة كرزة- خلة العقد- قبة المرج- حدب العلقة- الصرة- امرة 
– بیارة دیر العسل –كنیسة بیت الروش التحتا-كنیسة عسیلة –مقام ابو 

طوق- حجارة المسخطین 

 عدد المواقع األثریة الرئیسیة  34

 عدد المواقع السیاحیة الرئیسیة  0 أسماؤھا:-
 عدد المكاتب السیاحیة 0
عدد الفنادق  0

 
 

 الوضع االجتماعي .4
 

 معلومات سكانية (السكان والموارد البشرية) .أ
 حیث بلغ عدد السكام حینھا 2007  نسمة (تم حسابھا باالعتماد على احصائیة 40866
 نسمة)29190

 عدد السكان 

 نسبة الذكور 47-50%
نسبة اإلناث  50-53%

 عام حسب 15نسبة من تقل أعمارھم عن  42.9%
 2007احصائیة 

 عام حسب 65نسبة من تزید أعمارھم عن  2.96%
 2007احصائیة 

عدد األسر  اسرة4711



عدد الوحدات السكنیة  5289
7.3 % نسبة األمیة 

10.06 % نسبة الحاصلین على شھادات بعد التوجیھي 
30 % ) بتعریف اإلحصاءنسبة العاطلین عن العمل (

22.17 %  نسبة العاملین في القطاع الحكومي (من 
مجموع العاملین الكلي) 

47 % نسبة العاملین في القطاع الخاص  
نسبة العمال في إسرائیل بتراخیص   650% /// العدد 30

غیر ذلك:العمل 
داخل الخط 

االخضر 

التجارة  الصناعة  الزراعة  وظائف حكومیة    المصدر الرئیسي لدخل السكان 

 
 
 

 الصحة .ب
 التصنيف

 عام/ حكومي خاص أهلي محلي أهلي دولي النوع
العدد 

0 0 0 25 
 في كل تجمع

 یوم بواقع 14أمومة وطفولة (طبیب وفریق تطعیم كل 
نص دوام ) 

0 0 0 3 
في الصرة 
وعبدة 
والرماضین 

عیادة تشمل (طب عام + أمومة وطفولة) یومین كل 
اسبوع نصف دوام 

عیادة تشمل (طب عام + أمومة وطفولة + مختبر +  0 0 0 0
 صحة سنیة)

عیادة تشمل باإلضافة إلى البند األول (أشعة + طوارئ  0   
 + عیادات اختصاصات بدوام جزئي)

 ساعة 24مستوصف + تخصصات بدوام     

مستشفیات عامة وخاصة  0   
مركز طبي خاص أشعة – عیادة تخصصیة  0   

ال یوجد  
 اطباء 8سریر حد ادنى 60ویلزم توفیر مبنى طوارئ (والدة وجراحة) ب

  8 ومختبرات 5 صیادلة 30اداریین 60طبیب عام تمریض 20اخصائي 

إجمالي عدد األسرة في المستشفیات 

إجمالي عدد األطباء  3
إجمالي عدد العاملین في القطاع الصحي  طبیب 2ممرضة+25

 

 التعليم .ت
 اسم الجامعة/ الكلیة عدد الطلبة

 
ال یوجد جامعة في الریف كل طالب الریف یتلون التعلیم 

الجامعي في جامعات الوطن والخارج 
 

 
 

 غ.ص م. العاملين  ط.اناث ط.ذكور اسم المدرسة
اعلى 
 صف

ادنى 
 م.حاسوب صف

م 
 االحتياجات .علوم

         البیادر األساسیة 
 یوجد االول التاسع 9 15 111 65 المختلطة

ال 
   یوجد

ابو العرقان االساسیة 
   یوجد یوجد االول السابع 7 13 49 38 المختلطة

 اضافة طابق ثان یوجد ال یوجد االول العاشر 10 20.5 66 84 ابو العسجا المختلطة
ابو الغزالن االساسیة 

   یوجد یوجد االول العاشر 10 19 72 92 المختلطة

 10 20 19 176 البرج الثانویة المختلطة
ثاني 
   یوجد یوجد الخامس انسانیة

   یوجد یوجد االول التاسع 9 16.75 79 69 البیرة االساسیة المختلطة



 یوجد یوجد االول العاشر 12 20 226 44 الحدب االساسیة المختلطة

اضافة طابق غرف صفیة 
 وعمل اسوار وبوابة  

 ومقصف
الرماضین الثانویة 

 6 13.5 26 84 المختلطة
ثاني 
   یوجد یوجد العاشر انسانیة

 ال یوجد االول السادس 12 18.125 183 137 الصره المختلطھ
ال 
   یوجد

 ال یوجد االول السادس 10 17 136 123 المجد االساسیة المختلطة
ال 
   یوجد

 12 20 305 0 بنات البرج الثانویة
ثاني 
   یوجد یوجد االول انسانیة

 6 14 121 0 بنات الرماضین الثانویة
ثاني 
 ال یوجد العاشر انسانیة

ال 
   یوجد

 11 21.25 230 0 بنات الصرة الثانویة
ثاني 
 یوجد یوجد السابع انسانیة

 غرفة صفیة 12اضافة 
 ومختبرات كاملة 

 13 23 300 0 بنات المجد الثانویة
ثاني 
 یوجد یوجد السابع انسانیة

 غرفة صفیة  14اضافة 
وصیانة عامة والوحدة 

 الصحیة 

 12 20.5 256 0 بنات امریش الثانویة
ثاني 
   یوجد یوجد االول انسانیة

 12 22.75 217 0 بنات بیت الروش االثانویة
ثاني 
   یوجد یوجد االول انسانیة

 14 25.5 322 0 بنات خرسا الثانویة
ثاني 
   یوجد یوجد السادس انسانیة

 10 21.5 189 0 بنات كرزا الثانویة
ثاني 
   یوجد یوجد الخامس انسانیة

 13 21 217 0 بنات كرمة الثانویة
ثاني 
 ال یوجد االول انسانیة

ال 
 یوجد

اسوار وجدران استنادیة 
 وساحات

بیت الروش التحتا 
   یوجد ال یوجد االول الثامن 8 14 47 44 المختلطة

بیت مرسم االساسیة 
   یوجد یوجد االول الثامن 10 15.5 48 61 المختلطة

خالد بن الولید االساسیة 
 ال یوجد االول السابع 7 12.5 66 62 المختلطة

ال 
   یوجد

   یوجد 0 االول الخامس 16 17.5 176 126 خرسا االساسیة المختلطة

 ال یوجد االول الثامن 8 14.5 65 78 دیر العسل التحتا االساسیة
ال 
   یوجد

دیر العسل الفوقا االساسیة 
 یوجد االول العاشر 17 27.125 144 183 المختلطة

ال 
   یوجد

دیر رازح االساسیة 
 ال یوجد االول السابع 7 12 28 39 المختلطة

ال 
   یوجد

 ال یوجد الثالث العاشر 8 17.5 0 144 ذكور الحدب االساسیة
ال 
   یوجد

 12 24 0 248 ذكور الصرة الثانویة
ثاني 
 یوجد یوجد الخامس انسانیة

صیانة عامة للمدرسة 
 والساحات

 13 20.5 0 254 ذكور المجد الثانویة
ثاني 
   یوجد یوجد الخامس انسانیة

   یوجد یوجد االول العاشر 10 18 0 229 ذكور امریش االساسیة

 12 21 0 191 ذكور بیت الروش الثانویة
ثاني 
   یوجد یوجد االول انسانیة

 16 17.5 0 200 ذكور خرسا الثانویھ
ثاني 
   یوجد یوجد الخامس انسانیة

 10 21 0 199 ذكور كرزا الثانویة
ثاني 
   یوجد یوجد الخامس انسانیة

 11 17.5 0 216 ذكور كرمة الثانویة
أول 
   یوجد یوجد االول انسانیة

 14 21 129 167 رابود الثانوي المختلطة
ثاني 
   یوجد یوجد االول انسانیة

   یوجد یوجد االول العاشر 11 18.5 106 105 سكة االساسیة المختلطة
عرب الفریجات االساسیة 

   یوجد یوجد االول العاشر 13 17 45 53 المختلطة
 كرزا االساسیة المختلطھ

 ال یوجد االول الرابع 8 11 69 103 
ال 
 اضافة ثالث غرف صفیة یوجد

 



الر
قم 

عدد الموقع اسم الروضه 
الطالب 
الذكور 

عدد الطالب 
االيناث 

حالة المبنى عدد الغرف عدد الشغب  عدد المربيات المساحة 

ملك  2 2 2 60+48 14 6الرماضین اطفال البادیة  1
مستاجر  2 1 2 60+45 12 12حدب الفوار اطفال الحدب  2
ملك  3 3 4 100+70 20 25الرماضین البادیة  3
روضة بیت  4

الروش التحتا 
بیت الروش 

التحتا 
ملك  2 1 2 40+48 8 8

ملك  1 1 2 50+28 10 10رابود اطفال رابود  5
مستاجر  2 1 2 50+50 11 9ابو الغزالن الحریة  6
مستاجر  2 2 2 90+50 9 9طرامة الحیاة  7
التكنولوجیا  8

الذكیة 
مستاجر  3 3 4 90+50 16 18الصرة 

ملك  2 2 5 100+70 40 35خرسا الفردوس  9
مستأجر  2 2 2  27 12الصرة احالم الطفولة  10
مستأجر  3 3 4 100+60 28 21امریش امریش  11
ملك  1 1 2 100+30 9 10رابود نجوم  12
ملك  2 2 3 80+65 12 8سكة اطفال سكة  13
مستاجر  2 2 3 70+50 25 27الصرة اطفال الصرة  14
الشھید علي  15

الشوامرة 
ملك للمجلس  2 2 3 100+50 9 13دیر العسل 

ملك للنادي  4 3 4 100+90 30 21البرج اطفال البرج  16
ملك  2 2 3 40 20 20كرمة اطفال كرمة  17
دیر العسل  18

التحتا 
دیر العسل 

التحتا 
ملك للمجلس      8 15

      18 20كرمة االنوار كرمة  19
      15 17المجد اطفال المجد  20
روضة بھجت  21

الطرزة 
+145 19 24المجد 

150 
ملك للتربیة  4  2

      10 10بیت مرسم بیت مرسم  22
 
 
 
 
 

الثقافة والرياضة والجمعيات  .ث
 المجال العدد  مالحظات

نادي البرج- نادي رابود- الرماضین  نوادي ریاضیة  3

ملتقى سیدات سكة-سیدات المجد-سیدات بیت الروش الفوقا-سیدات 
الرماضین- سیدات رابود-سیدات بیت مرسم- سیدات كرمة-سیدات الصرة-  جمعیات نسویة  9

مركز بناء وتنمیة القدرات ابوحامد 
مركز بناء وتنمیة القدرات خرسا 

مركز ثقافي كرزة رابود ابو العسجا ابو الغزالن ابو العرقان 
مركز المجد الثقافي  

مركز الرماضین الثقافي 

5 

مراكز ثقافیة 

 - مراكز أطفال  0

 - مكتبة  0

 - متحف  0

 - حدیقة عامة  0

 - ملعب ریاضي  0

 - قاعة عامة  0

 - أخرى  0
 

 مؤسسات أهلية .ج



مالحظات  مجال عملها  اسم المؤسسة 

بیت الروش التحتا  الزراعة  جمعیة زراعیة – بیت الروش التحتا 

الصرة  األسمدة الطبیعیة  جمعیة التعاونیة الزراعیة  

   

   
 

 

اإلدارة والحكم الرشيد  .5
 الوضع اإلداري .أ

تصنیف التجمع السكاني حسب ھرمیة  مركز إقلیمي مركز شبھ إقلیمي مجاورة سكنیة مركز محلي
الخدمات 

-5 مجلس قروي كل مجلس قروي مكون من 14مجلس خدمات مشترك ینضوي تحت اسمھ 
 عضو متطوعین 11

 نوع ھیئة الحكم المحلي

 عدد أعضاء ھیئة الحكم المحلي 7
عدد موظفي ھیئة الحكم المحلي الدائمین  بعقود سنویة قابلة للتجدید موظف 26

ھل تشترك في مجالس مشتركة (مجلس   مجلس قروي14یرجى التحدید إذا كان الجواب نعم: ھو مجلس خدمات ل
خدمات/ مجلس تخطیط وتطویر) 

 

مرافق إدارية رسمية  .ب
 المرافق العدد مالحظات

مكتب برید  0 

غرفة تجاریة  0 

مدیریة تربیة  0 

مدیریة زراعة  0 

مدیریة صحة  0 

مدیریة شؤون اجتماعیة  0 

مكتب داخلیة  0 

دفاع مدني  0 

في ابو العسجا   مخفر شرطة  1

محكمة شرعیة  0 

محكمة صلح  0 

مسلخ  0 

حسبة  0 
 

المخطط الهيكلي  .ت
ھل یوجد مخطط ھیكلي مصادق  نعم ال

دونم 90000 المساحة الكلیة للتجمع (دونم) 
دونم 24560 مساحة المخطط الھیكلي (دونم) 

دونم في كل الریف مصنفة زراعي عالیة القیمة 14936.7 مساحة األراضي الزراعیة  
مساحة األراضي السكنیة  دونم على المخطط الھیكلي 12382.2

مساحة األراضي الصناعیة/حرفیة وصناعات خفیفة  دونم على المخطط الھیكلي 40
على المخطط الھیكلي ویسمح بالتجاري المحلي في مناطق سكن ا+ب 0 مساحة األراضي التجاریة 

دونم على المخطط الھیكلي 2502.06 مساحة األراضي المستخدمة للمواصالت 
مساحة أراضي الغابات  دونم ضمن كل الریف حسب مخطط الحمایة الوطني 1755

 
اإلمكانيات المادية المتاحة للهيئة المحلية (تكلفة المشاريع المنجزة آلخر خمس سنوات)  .ث

قيمة المشاريع المنجزة  السنة
($) 

 مساهمة الهيئة المحلية
($) 

مساهمة الجهات الممولة 
($) 

    



    
    
    
    

    المجموع
    المعدل السنوي ($)

   %100 النسبة المئوية (%)
 

تتراوح نوعیة مساھمة مجلس الخدمات والمجالس القرویة في المشاریع المقامة في منطقتھم حیث تكون في بعض 

االحیان : 

 تصمیم ھندسي وتقدیم خدمات ھندسیة -1

 اعداد وثائق عطاءات واستدراجات -2

 اشراف على المشاریع بالمھندسین الموظفین في المجلس -3

 مساھمة باالعمال والعمال والمواد -4

مساھمة نقدیة   -5

 

 

وضع 
 المشروع

تاريخ 
 االستالم

الجهة 
طبيعة  الموقع قيمة التمويل $ مصدر التمويل المشرفة

 المشروع
حدب  JCSPD USAID/CHF $150,000 25/10/2010 نفذ

 مدرسة جدیدة  الفوار 

أبو  JCSPD USAID/CHF $95,000 2010-10-3 نفذ
 العرقان 

ترمیم وصیانة 
مدرسة +وحدة 

 صحیة 

ترمیم مدرسة  البرج JCSPD USAID/CHF 290,000 NIS 2010-8-1 نفذ
 البنات

دبر العسل   JCSPD USAID/CHF 287,000 NIS  نفذ
 الفوقا 

تأھیل شوارع 
 القریة 

تأھیل شوارع  المجد  80,000دوالر  JCSPD USAID/CHF 2010-8-24 نفذ
 القریة

 ابو العسجا  100,000  دوالر JCSPD USAID/CHF 17/10/2010 نفذ
اعمال خارجیة  
لمدرسة(اسوار 
 وتعبید ساحة )

اضافة غرف  طرامة 90,000دوالر JCSPD USAID/CHF 17/10/2010 نفذ
 صفیة

دیر العسل  130,000 دوالر JCSPD USAID/CHF 23/11/2010 نفذ
 التحتا 

بناء مقر 
 مجتمعي 

وحدة صحیة  سكة   50,000دوالر JCSPD USAID/CHF 2010-8-21 نفذ
 للمدرسة 

 أرصفة شوارع  خرسا  90,00 دوالر USAID/CHF  2010-8-24 نفذ

صندوق ابو ظبي  JCSPD 2010-1-3 نفذ
خرسا –  493,000$ للتنمیة 

 طریق رابط' الصرة

 ………… تمویل ذاتي JCSPD 2010-12-1 نفذ

سكة 
طواس 

المجد دیر 
العسل 

التحتا دیر 
العسل 

الفوقا بیت 
الروش 

مخططات 
 ھیكلیة



 التحتا 

 JCSPD 2010-6-11 نفذ
خالل 
  GTZوزارة

 الحكم المحلي 
 رابود 149,000یورو 

إضافة غرف 
صفیة لمدرسة 

 رابود
 طرق داخلیة خرسا  220,000 وزارة المالیة JCSPD  24/10/2010 نفذ

مجلس   1/3/2010  نفذ
قریة    تمویل ذاتي  الخدمات

 البرج
مخططات 

 ھیكلیة

  70,000 رئاسة الوزراء  JCSPD  2010-2-1 نفذ
بیت 

الروش 
 التحتا 

 طرق داخلیة 

 

 تاريخ األستالم  حالة للمشروع الجهة المشرفة مصدر التمويل قيمة التمويل($) موقع المشروع طبيعة المشروع
 20/4/2011 نفذ JCSPD وزارة المالیة 225,000$خرسا- كرزا طریق رابط 

تشطیب مجمع 
خدمات 

 22/3/2011نفذ  JCSPDبنك التنمیة األسالمي  $40,000بیت الروش الفوقا 

انشاء وتنفیذ شبكة 
میاه 

البنك اإلسال مي $ 180,000الرماضین 
 للتنمیة

JCSPD 20/4/2011 نفذ 

البیرة بیت مرسم خزان میاه 
البرج 

 2011نفذ  EC/ACF JCSPD 120,000یورو

 8/2011نفذ  UNDP/KFW JCSPD 60,000یورو البیرة اضافة غرف صفیة 

 27/10/2011نفذ  UNDP/KFW JCSPD 100,000یورو حدب الفوار اضافة غرف صفیة 

 30/6/2011نفذ  UNDP/KFW JCSPD 50,000یورو خرسا اضافة غرف صفیة 

 31/12/2011نفذ  USAID/CHF JCSPD  قریة ریف دورا 14مشروع میاه /تنكات 

 

 

حالة  تاريخ االستالم
 للمشروع

الجهة 
 المشرفة

قيمة  مصدر التمويل
 التمويل($)

موقع 
 المشروع

طبيعة 
 المشروع

 مدرسة حدب الفوار  الف یورو102 التعاون اإلسباني JCSPD نفذ 8/2012
 الف 330,336 اإلغاثة اإلسالمیة JCSPD نفذ 2012

 شیكل
بیت الروش 

 الفوقا
إضافة طابق 

 للمدرسة
بیت الروش   یوروJCSPD UNDP/KFW 80,000 نفذ 2013

 التحتا
إضافة غرف 

 صفیة
 الف 368,231 اإلغاثة اإلسالمیة JCSPD نفذ 2012

 شیكل
إضافة غرف  بیت مرسم

 صفیة
 الف JCSPD UNDP/KFW 70,000 نفذ 10/2012

 یورو
إضافة غرف  ابو الغزالن

 صفیة
بیت الروش  .......... تمویل ذاتبي JCSPD نفذ 12/2012

 الفوقا
مخططات 

 ھیكلیة
(المرحلة 6/2012

االولى 

 (المرحلة 9/2013
 التانیة 

البنك الدولي من  JCSPD نفذ
خالل وزارة الحكم 

 المحلي

قرى ریف  $792,810
 دورا

مشروع 
تطویر القرى 

واألحیاء 
 الفلسطینیة

   الف شیكل 40 تمویل ذاتي JCSPD نفذ 2012
بیت الروش 

 الفوقا

تغییر الخط 
الناقل لبیت 
 الروش الفوقا

قرى ریف  ملیون دوالر JCSPD USAID 2نفذ  2012
 دورا

مشروع 
شبكات میاه 

 

مكان التنفيذ تاريخ التنفيذ جهة التمويل قيمة المنحة اسم المشروع الرقم 
الرماضین قید التنفیذ صندوق البلدیات $ 150000بناء غرف صفیة  1
الرماضین  2015البنك االسالمي $ 62000تعبید طرق داخلیة  2
البرج  undp 2014$ 132000بالط وأرصفة شوارع  3



وجدران استنادیة 
البرج قید التنفیذ صندوق البلدیات $ 550000بناء مدرسة ثانویة  4
5 
 

بیت الروش الفوقا  undp 2014$ 112000مشروع تعبید طرق داخلیة 

مشروع تعبید طرق داخلیة  6
 

بیت الروش التحتا قید التنفیذ وزارة المالیة $ 150000

7  
مشروع بناء مدرسة ثانویة 

دیر العسل الفوقا قید التنفیذ التربیة والتعلیم $ 600000

وزارة الحكم $ 150000مشروع تعبید طرق داخلیة  8
المحلي 

دیر العسل الفوقا قید التنفیذ 

مشروع تعبید طرق داخلیة  9
وشبكة میاه 

مجتمعات عالمیة $ 290000
ومجلس الخدمات 

المجد  2014

المجد  2015مجتمعات عالمیة $ 350000بناء مجمع خدمات  10
المجد  2014مجتمعات عالمیة $ 70000بناء روضة أطفال  11
12 
 

مشروع تعبید طرق داخلیة 
وشبكة میاه 

سكا  2015وزارة المالیة  شیكل 630000

مشروع بناء مدارس عدد  13
)2 (

 

 دوالر 95000
258000 $ 

بكدار 
صندوق البلدیات 

2015 
قید التنفیذ 

كرمة 

14  
مشروع تعبید طرق داخلیة 

كرمة قید التنفیذ وزارة المالیة $ 150000

15  
        مشروع تعبید طریق 

رابط 

امریش قید التنفیذ صندوق البلدیات $ 107000

مشروع بناء مدرسة  16
 

امریش قید التنفیذ صندوق البلدیات $ 170000

17  
مشروع طریق رابط  

الصرة - العلقة قید التنفیذ صندوق البلدیات $ 114000

18  
مشروع تعبید طریق 

رابود قید التنفیذ صندوق البلدیات $ 90000

  2014البنك االسالمي $ 80000مشروع تعبید طرق   19
ابو الغزالن - كرزا 

مشروع توزیع طرود  20
رمضانیة 

جمیع القرى  2014/07صندوق البلدیات $ 150000

جمیع القرى  22-03-2015صندوق البلدیات $ 5000تكریم المرأة  21
جمیع القرى  2015/06صندوق البلدیات $ 10000تكریم المعلمین  22
تكریم طالب الناجحین في  23

الثانویة العامة 
جمیع القرى  22-07-2015صندوق البلدیات $ 12000

24 
 

تم التنفیذ في صندوق البلدیات $ 90000تورید وشراء باقر 
2015-07 

لمجلس الخدمات  

مشروع إقامة مخیمات  25
صیفیة 

 

جمیع القرى قید التنفیذ صندوق البلدیات $ 30000

مشروع تورید أثاث مكتبي  26
وأجھزة الكترونیة 

 

مجلس الخدمات  06-2015صندوق البلدیات $ 20000

 
27 

تعبید طریق رابط دورا - 
الفریدیس 

خرسا قید التنفیذ صندوق البلدیات $ 350000

28 
 

تأھیل وتعبید طریق رابط 
الطبقة - الیاسریة 

الطبقة - الیاسریة قید التنفیذ صندوق البلدیات $ 300000

29 
 

تصمیم موقع وتنفیذ 
الكتروني 

مجلس الخدمات قید التنفیذ صندوق البلدیات $ 2000

30 
 

مطبوعات ومنشورات 
لمجلس الخدمات 

مجلس الخدمات  2015/07صندوق البلدیات $ 7000

 
31 

عمل لوحات ارشادیة 
للتعریف بمجلس الخدمات  

مجلس الخدمات قید التنفیذ صندوق البلدیات $ 5000

تصمیم وتنفیذ محطات  32
انتظار في شوارع قرى 

الریف 

جمیع القرى قید التنفیذ صندوق البلدیات $ 30000



عقد ورشات عمل مع  33
المجتمع المحلي 

مجلس الخدمات  2014صندوق البلدیات $ 5000

زیارة البلدیات المدمجة قید التنفیذ صندوق البلدیات $ 40000عمل رحلة دراسیة داخلیة  34
 
35 

طریق رابط دیر العسل 
التحتا والفوقا 

دیر العسل التحتا قید التنفیذ صندوق البلدیات $ 110000
والفوقا 

 

  



 مرفقات دليل التجمع :
 

شبكة الطرق الداخلية في سكة طواس 
نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)

بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط
 صيانة

بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  3 2 0 5
طرق زراعیة  0 0 0 3

 
شبكة الطرق الداخلية في المجد 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  2.5 2 0 4
طرق زراعیة  0 0 0 8

 
شبكة الطرق الداخلية في دير العسل التحتا 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  0.2 5 0 4
طرق زراعیة  0 0 0 7

 
شبكة الطرق الداخلية في دير العسل الفوقا 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  0.5 3 1 3.5
طرق زراعیة  0 0 1 8

 
شبكة الطرق الداخلية في بيت الروش التحتا 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  2 2 0 2
طرق زراعیة  0 0 0 2

 
شبكة الطرق الداخلية في بيت الروش الفوقا وبيت مرسم 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  2 4 0 3
طرق زراعیة  0 0 0 5

 
شبكة الطرق الداخلية في البرج والبيرة 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  5 5 0 4.5



طرق زراعیة  0 0 0 10
 

شبكة الطرق الداخلية في الرماضين 
نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)

بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط
 صيانة

بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  1.5 3 2 9
طرق زراعیة  0 0 0 8

 
شبكة الطرق الداخلية في خرسا 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  8.5 4 1 7
طرق زراعیة  0 0 0 7

 
شبكة الطرق الداخلية في طرامة 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  3 2 0 2
طرق زراعیة  0 0 0 3

 
شبكة الطرق الداخلية في وادي الشاجنة 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  0 1 0 2
طرق زراعیة     3

 
شبكة الطرق الداخلية في دير رازح وبسم 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  0 1 0 2.5
طرق زراعیة     5

 
شبكة الطرق الداخلية في حدب الفوار 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  0 0.7 0 2
طرق زراعیة  0 0 0 9

 
شبكة الطرق الداخلية في كرمة 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  2 2 0 4.5



طرق زراعیة     3.5
 

شبكة الطرق الداخلية في رابود 
نوع الطریق  معبد (كم) مفتوحة (كم)

بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط
 صيانة

بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  1.6 0  1
طرق زراعیة     2

 
شبكة الطرق الداخلية في ابو العسجا 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  0 1.6 0.3 1
طرق زراعیة     5

 
شبكة الطرق الداخلية في ابو الغزالن 

نوع الطریق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  0.430 0.6 0.6 2.5
طرق زراعیة     3

 
شبكة الطرق الداخلية في كرزة 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  0 1.2 0 3.7
طرق زراعیة  0 0 0 4

 
شبكة الطرق الداخلية في ابو العرقان 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  0.5 1.5 0 2
طرق زراعیة     2.7

 
شبكة الطرق الداخلية في العلقتين 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  1 3 0 2
طرق زراعیة  0 0 0 3

 
شبكة الطرق الداخلية في عبدة امريش 

نوع الطريق  معبد (كم) مفتوحة (كم)
بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط

 صيانة
بحالة 
 جيدة

طرق داخلیة  1 4 0 5



طرق زراعیة  0 0 0 7
 

شبكة الطرق الداخلية في الصرة 
نوع الطریق  معبد (كم) مفتوحة (كم)

بحاجة إلى  يوجد بيس كورس مشقوقة فقط
 صيانة

بحالة 
 جيدة

5 0 5  
شارع الصرة خرسا 

 وشارع الظاھریة الحدب
5 
 

طرق داخلیة 

طرق زراعیة  0 0 0 12
 

 مساحات المخططات المنجزة
 

ف دورا
ري

 

الموقع من 
 الريف

مساحة  المخطط والتجمعات التي يشملها
 المخطط

 سنة المصادقة

ف دورا الغربي
ري

مخطط ھیكلي ( سكة طواس المجد  
دیر العسل التحتا دیر العسل الفوقا 

 بیت الروش التحتا)

 2011/كانون اول /4  دونم7223

 2014/اذار/23  دونم762 مخطط ھیكلي بیت الروش الفوقا
 2008/نیسان/02  دونم420 مخطط ھیكلي بیت مرسم

 2009  دونم1600 مخطط ھیكلي البرج والبیرة
 2013  دونم2684 مخطط ھیكلي الرماضین

ف دورا الشرقي
ري

مخطط ھیكلي( خرسا الصرة امریش  
عبدة العلقة الفوقا والعلقة التحتا 

وحدب العلقة وخلة العقد وابو العسجا 
وابو الغزالن وابو العرقان ورابود 

 وكرزة)

11871.76 
 دونم

قید االعداد-مرحلة  دراسة 
 االعتراضات 

مخطط ھیكلي (كرمة دیر رازح 
وادي الشاجنة حفایر بسم طرامة 

 حدب الفوار)

مساحة 
المشروع لم 

 تحدد بعد

مرحلة اعداد –قید االعداد 
 الدراسات 

 

 معلومات وزارة الصحة:
 المطلوب الموجود  القرية الرقم

 مركز موجود المجد 1
 تطعیم – یوم طبیب مع فریق 14 كل 

  امومة–
 ممرضة طول االسبوع

 

  ایام 3عیادة 
 طبیب كامل مع ممرض وصیدلي 

 مركز موجود بیت الروش التحتا  2
 تطعیم – یوم طبیب مع فریق 14 كل 

  امومة–
 ممرضة طول االسبوع
 تطعیم حسب البرنامج

 
 

 طبیب كل یوم اسبوعیا 

 مركز موجود دیر العسل التحتا 3
 تطعیم – یوم طبیب مع فریق 14 كل 

  امومة–
 ممرضة طول االسبوع
 تطعیم حسب البرنامج

 
 

 طبیب كل یوم اسبوعیا 



 ایام نص دوام 3عیادة دیر العسل الفوقا  4
یوجد ممرضة كل یوم دوام كامل 

 

 ایام  3عیادة 
طبیب كامل مع ممرض وصیدلي 

مختبر وفني  
عیادة یومین نص ساعات العمل  البرج  5

كل یوم امومة حسب الجدول 
بناء للعیادة 

 ایام طبیب 3
مختبر وفني مختبر 

عیادة تابعة لمجلس الرماضین  6
دوام یومین تشمل امومة  حسب 

الجدول 

بناء للعیادة 
 ایام طبیب 3

مختبر وفني مختبر  
ابو العسجا ابو الغزالن ابو  7

العرقان رابود  
مركز امومة في كل تجمع  

 یوم طبیب مع فریق – تطعیم 14كل 
– امومة 

ممرضة طول االسبوع 
 

بناء كامل  
 ایام طول االسبوع  5مطلوب عیادة متكاملة 

طبیب كامل مع ممرض وصیدلي 
 

وادي الشاجنة بسم طرامة  8
دیر رازح 

مركز امومة في كل تجمع  
 یوم طبیب مع فریق – تطعیم 14كل 

– امومة 
ممرضة طول االسبوع 

 

بناء كامل  
 ایام طول االسبوع  5مطلوب عیادة متكاملة 

طبیب كامل مع ممرض وصیدلي 
 

عیادة یومین نص ساعات العمل  عبد امریش العلقتین  9
كل یوم امومة حسب الجدول 

 ایام  3عیادة 
طبیب كامل مع ممرض وصیدلي 

 
ممرضة طول االسبوع كرزة  10

عیادة یومین نص ساعات العمل  
كل یوم امومة حسب الجدول 

 ایام  2عیادة 
طبیب كامل مع ممرض وصیدلي 

 

مركز موجود حدب الفوار  11
 یوم طبیب مع فریق – تطعیم 14 كل 

– امومة 
ممرضة طول االسبوع 
تطعیم حسب البرنامج 

 

 ایام  2عیادة 
طبیب كامل مع ممرض وصیدلي 

 

مركز موجود كرمة  12
 یوم طبیب مع فریق – تطعیم 14 كل 

– امومة 
ممرضة طول االسبوع 
تطعیم حسب البرنامج 

 

 ایام  2عیادة 
طبیب كامل مع ممرض وصیدلي 

 

مركز امومة في كل تجمع  الصرة وتوابعھا  13
 یوم طبیب مع فریق – تطعیم 14كل 

– امومة 
ممرضة طول االسبوع 

ایام في 3باالضافة الى وجود عیادة 
الصرة (ممرض وطبیب نص دوام) 

 ایام  3عیادة 
طبیب كامل مع ممرض وصیدلي 

 

ممرضة كل یوم حسب الجدول خرسا   14
ایام 3باالضافة الى وجود عیادة 

(ممرض وطبیب نص دوام) 

 ایام  3عیادة 
طبیب كامل مع ممرض وصیدلي 

 
اداریین 60طبیب عام تمریض 20 اطباء اخصائي 8سریر حد ادنى 60ویلزم توفیر مبنى طوارئ (والدة وجراحة) ب

 8 ومختبرات 5 صیادلة 30
 



 

 

 

 ) : تشخيص مجال البنية التحتية والبيئية2ملحق رقم (



 البنية التحتية والبيئة
                                                         

 د. محمد نشویة : ة اللجنة/منسق
:  األعضاء  

االسم الرقم 
د. محمد محمود نشویة  1
شبلي محمود خلیل دودین  2
جمال یاسین العواودة  3
عمر كاشور  4
شاھر مسلم ابو سندس  5
شحدة سلمان الشعور  6
میسر احمد شاكر دودین  7

 
 

 :خلفية عن المجال
 

یتضمن ھذا المجال القطاعات التالیة:   

o الطاقة: وتشمل الكھرباء واستعماالت الطاقة المختلفة (الطاقة الشمسیة وغیرھا) واالتصاالت واالنترنت 

o  الطرق والمواصالت: وتشمل البنیة التحتیة للطرق وأنظمة المواصالت المختلفة وخدمات المواصالت العامة

 والسالمة المروریة والبیئة المروریة للمشاة والمركبات وإمكانیة الوصول

o البیئة: وتشمل القضایا ذات العالقة بتلوث الماء والھواء والضجیج 

o  المیاه وتصریف المیاه: وتشمل البنیة التحتیة لشبكات المیاه والصرف الصحي والخدمات 

o  النفایات الصلبة: وتشمل نظام الجمع والتخلص من النفایات الصلبة من بنیة تحتیة وخدمات 

o اإلسكان: وتشمل توفر البنیة التحتیة المالئمة للمواطنین بما في ذلك مشروعات اإلسكان 

یعتبر ھذا المجال من اھم المجاالت التنمویھ للنھوض بواقع وحیاة الناس في ھذه المناطق من خالل تنفیذ مشاریع ذات 

العالقھ من تعبید لطرق موجوده وذلك شق لطرق جدیده وعمل عبارات لتصریف میاه االمطار وكذلك شبكات  للصرف 

الصحي وتنظیف للبیئھ من النفایات من خالل خدمة نفایات متكاملھ دائمھ والعمل على حل مشكلة سیل المجاري الذي یمر 

  . من قرانا ویشكل مصدر تلوث كبییر لنا عدا عن الروائح الكریھھ التي تؤذي الناس

وكذلك تحسین شبكات المیاه الموجوده وتطویرھا بما یتناسب وزیادة السكان وكذلك على توسیع وتطویر شبكات الكھرباء 

واضاءة الشوارع الرابطھ والداخلیھ والمساعده للحصول على وحدات للطاقھ الشمسیھ تساعد في توفیر الطاقھ الضاءة 

 الشوارع اال اننا مازلنا نعاني من قصور في كل ھذه المجاالت

 
 )كمي(المؤشر

 
 المصدر القيمة

القيمة 
 /القياسية
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

 الطرق و النقل والمواصالت

الطرق  اطوال
 

المخططات  كم284 
والصور 

الجویة 
والمجالس 

  *   كم625.515

المعبده  الطرق نسبة
 

المخططات % 32.39
والصور 

الجویة 
والمجالس 

100%   * 



 والتي المعبده الطرق اطوال
  صیانھ الى تحتاج

المخططات كم 52
والصور 

الجویة 
والمجالس 

0%   * 

  وغیر المقترحھ الطرق طول
  مفتوحھ

المخططات  كم 341.515
والصور 

الجویة 
والمجالس 

0   * 

% 80كم 39المعبده  الرابطھ الطرق اطوال
منھا بحاجة 

لصیانھ 

المخططات 
والصور 

الجویة 
والمجالس 

 *   

 وغیر الرابطھ الطرق اطوال
  معبده

المخططات كم 16.5
والصور 

الجویة 
والمجالس 

  *  

 للطرق الرصفھ وجود نسبة
الموجوده 

 

المخططات % 10
والصور 

الجویة 
والمجالس 

   * 

تغطیة خطوط السیر مواصالت 
عامة  لمناطق الریف نھارا 

المجالس % 15
القرویة 

    *

تغطیة خطوط السیر مواصالت 
عامة  لمناطق الریف لیال 

المجالس % 10
القرویة 

    

نسبة تغطیة الحاجة من خطوط 
السیر من قبل سیارات غیر 

قانونیة 

المجالس % 60
القرویة 

    

نسبة استخدام وسائل السالمة 
المروریة على طرق الریف 

المجالس % 20
القرویة 

    

 النفايات الصلبة
 *    المجالس +60  الموجوده النفایات حاویات عدد
المجالس  %40النفایات  خدمة تغطیة نسبة

 القرویة
   * 

 شھر / النفایات جمع ایام  عدد
 

 ایام في  4
الشھر للقرى 
 المخدومة فقط

المجالس 
 القرویة

   * 

 المياه والصرف الصحي

كمیة المیاه المرسلة للریف من 
سلطة المیاه سنویا 

مجلس  كوب 462265
 الخدمات

   * 

مجلس  %95  المیاه شبكة تغطیة نسبة
 الخدمات

100% *   

مجلس  كوب 1.1للفرد  الشھریھ المیاه حصة
 الخدمات

 *    كوب 2.4

 حاجة سد في المیاه شبكة مساھمة
  المیاه من الناس

المجالس  75%
 القرویة

100%   * 

 حاجة سد في االبار مساھمة
  الماء من الناس

المجالس  15%
 القرویة

   * 

 تنكات لشراء یطرون من نسبة
  میاه

المجالس  15%
 القرویة

   * 

 ابر یملكون الذین الناس نسبة
  المیاه لجمع

المجالس  70%
 القرویة

   * 



المجالس  كوب30المیاه  جمع ابار حجم متوسط
 القرویة

   * 

المجالس  0  االمطار میاه تصریف شبكة
 القرویة

   * 

 میاه تصریف عبارات عدد
   االمطار

 

المجالس  10
 القرویة

   * 

 الصرف شبكة تغطیة نسبة
  الصحي

المجالس  0%
 القرویة

   * 

 البيئة

 القائمھ  الصناعیھ المنشات عدد
 السكنیھ التجمعات داخل

المجالس  4+2
 القرویة

    

 الذي المجاري الملوث سیل طول
السكانیھ  التجمعات بین من یمر

مجلس  كیلو متر2
 الخدمات

   * 

نسبة اختالط االستعماالت 
لمناطق السكن مع المزارع 

الحیوانیة الكبیرة  

المجالس  40%
 القرویة

    

 الطاقة
المجالس  %92  الكھرباء شبكة تغطیة نسبة

 القرویة
    

 في الموجوده عدد وحدات االناره
  الشوارع

المجالس  1430
 القرویة

    

المجالس  %50  المسبق الدفع عدادات نسبة
 القرویة

    

 شبكة تصلھا لم التي المنازل عدد
الكھرباء 

المجالس  5%
 القرویة

    

 الشمسیھ الخالیا وحدات عدد
الموجوده 

المجالس  2
 القرویة

    

نسبة االھتمام باستخدام الطاقة 
المتجددة 

المجالس % 10
 القرویة

    

المجالس  %80الھاتف  شبكة تغطیة نسبة
 القرویة

    

نسبة تغطیة سبكة الھاتف الخلوي 
لمناطق الریف 

المجالس % 85
 القرویة

    

نسبة وصول شبكة االنترنت 
لمناطق الریف 

المجالس % 80
 القرویة

    

 االسكان
نسبة توجھ سكان الریف نحو 
مشاریع االسكان في الریف  

المجالس % 10
 القرویة

    

نسبة توجھ سكان الریف  نحو 
مشاریع اإلسكان في المدن 

االخرى 

المجالس % 25
 القرویة

    

       
 التقييم المصدر المؤشر وصفي

 ضعیف مشاھده  الطرق شبكة جودة
 متوسط مشاھده  المیاه شبكات جودة
 ضعیف مشاھده  المیاه تصریف عملیة جودة
 متوسطمشاھده الكھرباء  خدمة جودة
 ضعیف مشاھدهالنفایات  خدمة جودة
 جید مشاھده الھاتف خدمة جودة

 متوسط مشاھده نسبة توجھ المستثمرین بقطاع اإلسكان نحو الریف
 



 االستنتاجات /تحليل الوضع القائم
 :المؤثرات االيجابية 

 یوجد مخططات ھیكلیھ ألغلب التجمعات حدیثھ نسبیا .1
 یوجد شبكات میاه وكھرباء وھاتف في معظم التجمعات  .2
 یوجد شبكة طرق تخدم ھذه التجمعات .3
  التجمعات بعض في النفایات جمع خدمة انتظام .4
مساحة الریف كبیرة ومناسبة ألي توسع مستقبلي ألي قطاع  .5
البناء متواصل ومستوى األمن في المنطقة جید نسبیا  .6
المواطن عنده الوازع الداخلي لاللتزام بالقانون بشكل عام –الغالبیة-   .7

  
 :المؤثرات السلبية

 ضعف في مستوى خدمة المیاه من حیث التوزیع وشح الكمیات الوارده في كل التجمعات  .1
نقص في عدد ابار الجمع وظاھرة عدم استغالل میاه االمطار باكبر فعالیة. وھذا ناتج عن ارتفاع تكالیف بناء  .2

 االبار . وتلوث میاه االمطار في مساراتھا.
 وجود مساكن وإحیاء جدیده غیر موصولھ بخدمات المیاه والكھرباء والھاتف .3
 كرمة وجزء من الرماضین غیر متوفر فیھا شبكة میاه وھناك حاجة لصیانة مستمرة للشبكات وانظمتھا. .4
 بسب قلیلھالبناء العشوائي في كل المناطق بكل سلبیاتھ وبشكل اساسي االعتداء على حرم الشارع العام  .5
 ویشكل مرور خطوط الضغط العالي فوق اراضي المواطنین ادى لحرمانھم من استغاللھا بشكل كامل .6

  للتنظیم والبناء في سبیل تنظیم المنطقةةعائقا للجنة المحلي
 عدم وجود شبكة صرف صحي  .7
 وجود سیل للمجاري یمر من بین معظم ھذه التجمعات  .8
 )السیول(عدم وجود نظام متكامل لتصریف میاه االمطار وكذلك اغالق الناس لمجاري المیاه الطبیعیھ  .9

 تحول مجاري االمطار الطبیعیة لمیاه ملوثھ ناتج من رمي الصرف فیھا والنفایات  .10
 وجود عدد كبیر من الطرق الداخلیھ المھملھ  .11
یوجد عدید من القرى غیر مخدومة بخدمة النفایات الصلبة علما بوجود عدد من الحاویات -فیھا غیر كافي –  .12

والقرى المخدومھ فقط ھي: حدب الفوا ر كرمة خرسا عبدة امریش العلقتین المجد سكة طواس ودیر العسل 
التحتا علما بانھا تعاني من قلة عدد الحاویات ومشاكل في وصول سیارة الجمع لكل المواقع  في نفس التجمع 

لضیق الطرق او عدم تعبیدھا.اما ما بقي من القرى ال یوجد فیھ خدمة ویتم تجمیع النفایات ورمھا واتالفھا 
 بطریقة عشوائیة  .

عدم وجود خطوط سیر في الریف وعدم تغطیة المتوفر الحتیاج الریف . ومعظم الحوادث التي تحدث ال یتم  .13
 االبالغ عنھا الن السیارات غیر قانونیة. 

 توجھ اصحاب رؤوس االموال للسكن بالریف  .14
كبر مساحة الریف تؤدي الى صعوبة في تطویر البنیة التحتیة للمنطقة وتطویر وضع االسكان.  .15

 
 -:ألولويات /االحتياجات

 فتح الطرق الرابطھ والداخلیھ وكذلك تعبید الطرق المفتوحھ وعمل ارصفھ لھا  .1
توسیع وتطویر وتحدیث شبكات المیاه الموجوده والعمل على بناء خزانات كبیره للمیاه وكذلك جلب  .2

 .مشاریع القامة ابار لجمع المیاه لكل المواطنین
توسیع شبكات الكھرباء الحالیھ الیصال التیار للمساكن الجدیده وكذلك توفیر وحدات اناره ووحدات  .3

للطاقھ الشمسیھ یتم من خاللھا توفیر الطاقھ االزمھ النارة الشوارع والعمل على تحویل خطوط 
 الضغط العالى الى كوابل ارضیھ للحفاظ على اراضي وممتلكات المواطنین 

  لتصریف میاه االمطار ةالعمل على انشاء عدد من العبارات وصیانة العبارات القدیم .4
العمل على تغطیة سیل المجاري الذي یمر بھذه التجمعات السكنیھ وعدم تركھ مكشوفا لما لھ من  .5

 اضرار صحیھ وبیئھ على المواطنین
 توفیر الحاویات للمواطنین وزیادة عدد ایام خدمة جمع النفایات  .6
 .شق الطرق الزراعیھ في الجبال وذلك لتمكین الناس من استغالل اراضیھم والوصول الیھا  .7
  .توسیع شبكة الھاتف لتصل الى كل السكان  .8

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال
  المعبده الطرق صیانة وعدم والرابطھ الداخلیھ الطرق وتوسیع تاھیل عدم *
 ه)المیا كمیات , الشبكات, لتوزیعب (االجوان جمیع من المیاه خدمة في جمھ مشاكل وجود *
 . قاطبة التجمع بسكان صحیھ مكرھھ یمثل والذي المكشوف المجاري سیل *
  زراعیھ طرق شق عدم *



  الحاویات من كافي عدد وجود عدم *
 للمواطن الجدیده للمباني الكھربائي التیار ایصال كلفة الكھرباء شركة تحمیل *
  القائم الھیكلي المخطط اھمال *

*ال یوجد شبكة میاه في كرمة وجزء من الرماضین 
 

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
  التجمعات لغالبیة ھیكلي مخطط وجود**
  جیده طرق شبكة وجود**
 السكنیھ التجمعات لغالبیة والھاتف والكھرباء المیاه شبكات تغطیة**

 
  

 



 

 

 

 جتماعيمجال اإلال) : تشخيص 3ملحق رقم (



 
المجال االجتماعي 

 
  شبلي محمود خلیل دودین ة اللجنة:/منسق

-میسر 6- اشرف دودین 5- میسون شوامرة  4- شاھر ابو سندس   3- عمر كاشور  2-  عماد حنتش   1 األعضاء:
- احمد شوامرة  9- إسماعیل صبار 8- ریاض اقطیط 7دودین 

- سمیة نمورة  12- نایف دودین  11- سمیرة اعور 10
 
 

خلفية عن المجال: 
 

یعتبر ھذا المجال من المجاالت المھمة لما لھ من ارتباط بمواضیع: 
 التعلیم  -1
 الصحة  -2
 الحمایة االجتماعیة والتمكین -3
 الثقافة والتراث -4
 الریاضة -5
 االسكان -6

حیث بعض ھذه الموضوعات بحاجة إلعادة بناء وبعضھا بحاجة إلى تطویر لتتواءم واحتیاجات المواطن وتقدم 
الزمن بھا وان كانت في معظم الحاالت لم تصل المستوى المطلوب حتى اآلن. 

 
 

 
المؤشر (كمي) 

 
المصدر القيمة 

القيمة 
 /القياسية
 )2(المرجعية

التقييم 

ضعيف متوسط جيد 

التربیة والتعلیم- 2+36عدد المدارس  
 UNواثنتان وكالة

   * 

عدد العیادات الصحیة  ( دوام 
جزئي ) 

*    الصحة  10

 *   المجالس  3عدد المراكز الثقافیة   
وزارة الشباب  2عدد األندیة الریاضیة  

والریاضة  
    *

*    جمعیة األمل  0عدد مراكز اإلعاقة  
*    التربیة   0عدد المدارس المھنیة  

*    الدفاع المدني  0عدد مراكز الدفاع المدني  
*    جمعیة األمل   200عدد المعاقین  

*    المجالس القرویة  1عدد جمعیات المعاقین  
تكلفة المتر المربع للمبنى السكني 

في الریف 
250 

دینار 
 *   مھندس 

معدل تكلفة المتر المربع ألرض 
البناء سكن في الریف 

50 
دینار 

مخمن معتمد /م. 
ابراھیم المشارقة 

*    دینار 20

التقييم المصدر المؤشر (وصفي) 
مستوى مرافق التعلیم والمدارس وإمكانیاتھا 

االستیعابیة  
متوسط  مشاھدة  

مستوى الحمایة االجتماعیة والتمكین 
والثقافة  

متوسط  مشاھدة  

متوسط  مشاھدة  مستوى  الخدمات الصحیة  
ضعیف مشاھدة  مستوى االھتمام بالثقافة والتراث  

ضعیف مشاھدة  مستوى خدمة جمع النفایات .بسبب التلوث 



مستوى اھتمام الجھات الحكومیة ومن یمثلھا 
بمشاریع االسكان 

ضعیف مشاھدة  

متوسط  مشاھدة  مستوى وضع السكن -الجودة 
امكانیة ان یمتلك رب العائلة منزل في عمر 

35 
متوسط مشاھدة  

مدى توجھ اھل الریف نحو الشقق بدل 
المساكن المنفصلھ 

قوي مشاھدة  

متوسط مشاھدة  مدى توجھ اھل المدینة للسكن في الریف 
مدى توجھ اھل المدن لشراء اراضي في 

الریف 
قوي مشاھدة  

 
تحليل الوضع القائم/ االستنتاجات 

الفرص): /-بما في ذلك المصادر المتوفرةالمؤثرات االيجابية (نقاط القوة -
وجود مركز صحي یقدم الخدمات الصحیة األولیة لألمومة والطفولة في كثیر من المناطق في معظم  .1

المناطق  
وجود صیدلیة في بعض المناطق    .2
وجود مدارس وریاض أطفال في معظم المناطق   .3
وجود نادي ریاضي ثقافي اجتماعي في رابود   .4
إقبال عالي على التعلیم خصوصا من النساء   .5
وجود الكفاءات العلمیة والعملیة .  .6
وجود مناطق أثریة عریقة   .7
توفر اراضي شاسعة صالحة للبناء ومشاریع االسكان  .8

 
المؤثرات السلبية (نقاط الضعف/ التهديدات): 

عدم وجود حدائق عامة ترفیھیة .  .1
 اھتمام ضعیف بذوي االحتیاجات الخاصة . .2
 قلة االھتمام بالتراث والسیاحة . .3
 ضعف االھتمام بالشباب . .4
 عدم وجود مختبر طبي ومركز لألشعة وعدم توفر سیارة إسعاف . .5
 عدم وجود مركز طوارئ  .6
 نقص في الغرف الصفیة وعدم مالئمتھا .  .7
 نقص في مدارس البنات والمدارس األساسیة . .8
 عدم وجود مدارس مھنیة ومراكز تأھیل للراسبین  .9

 عدم وجود مراكز دفاع مدني  .10
 عدم وجود مبنى لنادي ریاضي  .11
 عدم وجود مباني للعیادات  .12
 عدم وجود كفایة من الجمعیات النسویة  .13
ارتفاع سعر متر األرض بسبب السماسرة ولتوجھ كبار تجار الخلیل واصحاب رؤوس االموال لشراء  .14

اراضي في ریف دورا مما ادا الى ارتفاع غیر منطقي في سعر االرض  مما یصعب حصول الشباب على 
اراضي للبناء رغم كثرتھاواستنزاف كل مدخراتھ وشبابھ لتكوین مسكن لنفسھ.وھناك اسباب اخرى الرتفاع 

سعر المتر منھا تصنیف مناطق ج وصعوبة البناء فیھا و لتبییض االموال  والسیولة الفائقة عند بعض 
 االغنیاء

 توجھ السكان نحو الشقق السكنیة لصعوبة الحصول على مسكن منفصل  .15
ضعف في البنیة التحتیة حاجة الكثیر من المناطق لطرق وكھریاء ومیاه لیتم استثمارھا بعملیات البناء  .16

 واالسكان
ارتفاع تكلفة البناء مقارنة بمستوى دخل الفرد  .17

ألولويات: /االحتياجات
المجال الثقافي : مركز ثقافي في الرماضین   -1
 المجال الصحي : مركزین طوارئ متطورة احدھما في الخط الغربي واآلخر في الخط الشرقي   -2
بناء عیادة في رابود ( األرض متوفرة )   -3



  مركزین دفاع مدني احدھما شرقي واآلخر غربي  -4
 مبنى لنادي ریاضي یتوسط المنطقة . -5
 مبنى لنادي رابود الریاضي ( األرض متوفرة ) -6
  إعادة ترمیم وتأھیل مركز اإلعاقة في خرسا  -7
مجال التعلیم :   -8

مجلس أبو العسجا كرزا رابود أبو الغزالن أبو العرقان :  
كرزا – مدرسة أساسیة  ، مدرسة البنات – مظلة + شاحط معاقین  

 م مربع  + صیانة حدیقة األلعاب  + شیك فوق السور  300رابود – مدرسة إناث + مظلة للمدرج + زفتة 
 غرف دراسیة  5أبو العسجا  - 

أبو العرقان ثالث غرف دراسیة  
أبو الغزالن – ترمیم وحدة صحیة + مقصف + ترمیم أسوار وشبك الفر ندات .  

 غرف دراسیة بما فیھا مختبرین علوم وحاسوب  5-طرامة واد الشاجنة 
 م  500م + مقصف + زفتھ 250– مدرسة البنات جدران كرمة

 م  300عبده ومریش – البنات غرفتین دراسیة + غرفة مصادر والذكور حدیقة عامة + تزفیت 
 غرف صفیة بما فیھن مختبر حاسوب وعلوم وإعادة تأھیل 3– الحدب الصرة ومراح البقار والحدب وخلة العقد

الملعب وجدار استنادي  
– مدرسة بنات ثانویة  الصرة

 م + مظلة + ترمیم سیاج . 400ذكور الصرة قاعة اجتماعات + تزفیت ساحة 
– ثانویة البنات دھان + ترمیم المدرسة  الرماضين

– بناء مدرسة ثانویة وتحل المدرسة األساسیة محل الثانویة  البرج بيت الروش بيت مرسم
 غرف دراسیة  3البرج والبیرة بحاجة إلى 

بیت مرسم – غرفتین دراسیة + مقصف + وحدة صحیة  
بیت الروش ترمیم أسوار وساحات المدرسة  

 م  500– غرفتین دراسیة وتزفیت ساحة دير العسل 
– صیانة الغرف الدراسیة والوحدة الصحیة  المجد

تشطیب طابق في األساسیة + مظلة + وحدة صحیة  
والثانویة تجھیز مختبر  

– ترمیم الطابق األرضي والساحة + غرفتین دراسیة   سكا وطواس
 ترمیمات على المدارس – دھان  خرسا

-  
أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 

 
 وضع سيء في المدارس المختلطة  .1
 قلة الحدائق والمتنزھات العامة  .2
 عدم وجود مراكز شرطة ودفاع مدني  .3
 عدم وجود مراكز إعاقة  .4
 ضعف وتدني الخدمات الصحیة في بعض المناطق .5
 قلة المراكز الثقافیة في بعض المناطق  .6
 عدم وجود مراكز طوارئ متقدمة .7
 ارتفاع تكلفة االراضي والبناء مقارنة بدخل الفرد .8

أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال 
 

 وجود مدارس في كافة المناطق  .1
 وجود مراكز أمومة وطفولة  .2
 وجود مراكز ثقافیة  .3
 توفر األراضي .4

 
 

 



 

 

 

 االقتصاديمجال ال) : تشخيص 4ملحق رقم (



 
 المجال االقتصادي

                                                         

    : ميسر دودين اللجنةة/منسق
  ظاھر ابو عرقوب -4               - جمال یاسین3 بسام جواعدة  -2  - م  شاھر ابوسندس 1 األعضاء: 
 
 

خلفية عن المجال: 
 

ان الوضع االقتصادي قد شھد تطورا ملحوظا في السنوات السابقة ونحن بحاجة الى تعزیز واستدامة وتطویر ھذا المجال مع ان ھناك 
احتیاجات كثیرة للمواطنین لم یلبى الحد االدنى منھا بسبب نقص الموارد واستحواذ االحتالل على الموارد الرئیسیة مثل المیاة والطاقة وكذلك 

عدم قدرة المنتج الوطني على منافسة المنتج االسرائیلي بسبب نقص الدعم الفني واالداري والمادي ومع ذلك ھناك افاق واسعة للتطویر 
یشمل ھذا القطاع المنشات الصناعیة والتجاریة والزراعیة والثروه الحیوانیة –والتنمیة اذا وجد الدعم الحقیقي للقطاعات االقتصادیة المحلیة 

 وكذلك قطاع االیدي العاملة (الموارد البشریة) وكذلك قطاع المیاة والطاقة والحرف الیدویة 
 وھذا الجدول یبین بعض االرقام للمنشات االقتصادیة والموارد المختلفة  

 

 
) كميالمؤشر (
 

المصدر القيمة 

 القيمة
القياسية

/ 
المرجعي

 )2(ة

التقييم 

ضعيف متوسط جيد 

دائرة  دائرة االحصاء 8 عدد المنشات الصناعیة  
 االحصاء 

  * 

مساحة االراضي  270 المحالت التجاریة 
 الزراعیة والمرویة

   * المشاھدة

  *   تقدیرات  20000 عدد رؤس الماشیة  
  *    %20 نسبة االیدي العاملة التي تعمل خلف الخط االخضر 

  *    %20 نسبة العاملین في القطاعات الخدمیة 
  *    %5 نسبة العاملین في القطاع الصناعي
  *    %15 نسبة العاملین في القطاع التجاري

  *    %10 نسبة العاملین في القطاع الزراعي 
  *    %10   نسبة  العاملین في مجال تربیة والثروة الحیوانیة

 *     %20 نسبة مساھمة المراة في القطاعات االقتصادیة المختلفة  
       

التقييم المصدر  )1 (المؤشر (وصفي)
 متوسط  مشاھدة  ضعف في نسبة العاملین في القطاع الزراعي 

 متوسط  مشاھدة  ضعف في نسبة العاملین في تربیة الثروة الحیوانیة 
 ضعیف  مشاھدة  ضعف في نسبة العاملین في القطاع الصناعي

 متوسط مشاھدة  نسبة العاملین في القطاع التجاري مقبولة  
 ضعیف مشاھدة  ضعف في مساھمة المراة في القطاعات المختلفة

 
 
 
 

 
تحليل الوضع القائم/ االستنتاجات 

المؤثرات االيجابية: 
  ألف دونم أراضي بعلیة مزروعة 38وجود مساحات كبیرة  من االراضي الغیر مستصلحة علما انھ یوجد  .1

  ألف دونم أراضي غیر مستغلة  20دنم من األراضي المرویة  وھناك حوالي 350وحوالي 



 من المواشي حیث یمكن مضاعفة ھذه األعداد مع 25000 راس من االبقار وحوالي 1750وجود ما یقارب  .2
  مزرعة دواجن الحمة 250وجود االراضي االزمة ووجود حوالي 

  خلیة نحل  1250وجود  .3
 وجود كوادر بشریة متعلمة وطموحة بحاجة إلى التدریب لالنخراط في سوق العمل  .4
 وجود كوادر بشریة نسویھ متعلمة وطموحة   .5

     
المؤثرات السلبية (نقاط الضعف/ التهديدات): 

 
 ضعف المصادر المائیة  .1
 ضعف الدعم الحكومي  .2
 ضعف البنیة التحتیة مثل الطرق الزراعیة  .3
 غالء مصادر الطاقة من مشتقات بترولیة وكھرباء  .4
عدم قدرة المواطن على استصالح األراضي ذاتیا كون األراضي جبلیة   وغالء أثمان المعدات من البواقر  .5

 وغیرھا
 عدم وجود ابار جمع كافیة  .6
 عدم فاعلیة الجمعیات الزراعیة  .7
 غالء اسعار المعدات الزراعیة مثل التراكتورات والبكبات وغیرھا .8
 عدم االھتمام بالمواقع االثریة السیاحیة  .9

 عدم القدرة على منافسة المنتج االسرائیلي لغیاب الدعم .10
 ضعف الشفافیة ووجود المحسوبیة  . .11
 قلة مساھمة المرأة في االقتصاد الوطني   .12

  
 ألولويات: /االحتياجات

 المجال الزراعي : شق طرق زراعیة  والعمل على استصالح االراضي وزراعتھا  .1
 المساھمة في حفر ابار الجمع  لري تلك االراضي .2
 دعم الثروة الحیوانیة   .3
 ایجاد مشاریع صغیرة تخصص للقطاع النسوي .4
 دعم الجمعیات الزراعیة بتزویدھا بالمعدات والتدریب .5

 
 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال:

 ارتفاع تكالیف استصالح االراضي الجبلٮة  .1
 ارتفاع تكالیف  المعدات المستعملة في االستصالح من بوقر وجرافات  .2
 ارتفاع تكالیف ابار الجمع .3
 ضعف مساھمة المراة في سوق العمل  .4
 .عدم فاعلیة الجمعیات الزراعیة وقلة اعدادھا   .5

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
 الرغبة الشدیدة للمواطنین من الشیاب للعمل في قطاعي الزراعة وتربیة المواشي بسبب البطالة  .1
 جیل الشباب متعلم وواعي بامكانة االستفادة من التكنولوجیا وتطویر العمل  .2
 وجود سوق محلي واعد .3
 نجاح التجارب السابقة من حیث حفر االبار واستصالح االراضي الجبلیة  .4
 االستعداد القوي من المرأة لالنخراط في العمل واإلنتاج .5
 وجود ثروة حیوانیة ال باس بھا . .6
 وجود اراضي واسعة غیر مستغلة  .7
إمكانیة االستفادة من میاه سیل ابو العسجا  عن طریق تحلیة كمیات المیاه الكبیرة المتدفقة واالستفادة منھا  .8

 في الزراعة المرویة .
 

 



 

 

 

 اإلدارة والحكم الرشيد) : تشخيص مجال 5ملحق رقم (



مجال اإلدارة والحكم الرشيد 
                                                         

  سرحان العمایرة ة اللجنة:/منسق
  األعضاء:

محمد حسن عمرو      -1
 غازي الدردون                               -2
 جمال العواوده -3
  طلب ابو شیخھ -4
فیصل قطیط  -5

 
خلفية عن المجال: 

 
یعتبر ھذا المجال من المجاالت المھم تداولھا بالدراسة والتطویر في منطقة ریف دورا العادة تحدیث للمخططات 

الھیكلیة وتخطیط مناطق جدیدة وتطویر العمل المؤسسي في المجالس القرویة المتعدده في منطقة ریف دورا والبالغ 
) الف نسمھ على امتداد 40) تجمع والبالغ عدد سكانھا (40 مجلس قروي وتمثل ھذه المجالس حوالي (14عددھا 

 دونم ،علما ان ھذه المناطق تعتمد في الحصول على خدماتھا في مجال االمن والصحھ على المناطق 90000بمساخة 
المجاورة مثل(دورا,الظاھریة والخلیل ) 

 
 

 
المؤشر (كمي) 

 
المصدر القيمة 

القيمة 
 /القياسية
 )2(المرجعية

التقييم 

ضعيف متوسط جيد 

تم استثناء المجلس    75000مساحة المنطقة  
منطقة ما 

خلف الجدار 

 *  

*   % 100المجلس  % 25معدل ملفات الترخیص  

*    ملف  80المجلس   30عدد الرخص سنویا  
 *  % 100 % 25معدل مساحة المنطقة المخططة  

*    0المجلي  قضیة  60عدد القضایا  
دلیل اإلجراءات للخدمات المقدمة 

من المجلس  
0  1    *

معدل عدد المراجعین لمجلس 
الخدمات/یومیا 

  *    مراجع 50

معدل عدد المراجعین لمجلس 
الخدمات/یومیا 

7    *  

*    1  0عدد مراكز خدمة الجمھور  
*     صفر مراكز الشرطة  

*     صفر مركز دفاع مدني +طوارئ 
نسبة االراضي السكنیة(ا +ب + 

ج + بلدة قریة) 
16.5 %   *  

*     %) 0(تجاري  
 *    %) 5(صناعي 

 *    %) 7,96(سكن زراعي 
 *    % 2،17غابات  

التقييم المصدر  1 (المؤشر (وصفي)
ضعیف المشاھدة مدى التزام المواطنین باترخیص  

ضعیف المشاھدة سھولة الحصول على الخدمات  
متوسط المشاھدة وضوح اإلجراءات  

ضعیف المشاھدة وضوح الھیكلیة اإلداریة  



جید المشاھدة مستوى عملیة التوثیق للعمل والمراسالت  
ضعیف المشاھدة تنظیم االرشفة  

ضعیف المشاھدة  مستوى االمن في منطقة الریف  
ضعیف المشاھدة مستوى التخطیط إلدارة الكوارث  

ضعیف  المشاھدة مستوى اإللتزام بالمخططات  
ضعیف  المشاھدة تعطیة المخططات إلحتیاجات المنطقة  

 
تحليل الوضع القائم/ االستنتاجات 

الفرص): /-بما في ذلك المصادر المتوفرةالمؤثرات االيجابية (نقاط القوة -
المخططات الھیكلیة موجوده   -1
 یوجد مساحات شاسعھ كبیرة للتطویر  -2
 وجود تجھیزات مكتبیة لمقر المجلس  -3
 وجود كادر فني ذو خبرة في كل القطاعات  -4
یوجد مشروع تسویة قادم یتم اسغاللھ لتعدیل المخططات   -5

 
المؤثرات السلبية (نقاط الضعف/ التهديدات): 

عدم تسجیل وال تسویة وملكیات واضحھ   -1
 ) تقطع اوصال المنطقة وتصعب اعمال التنظیم فیھا لعدم وجود صالحیات cمناطق( -2
 الجدار العنصري  -3
 عدم وجود تواصل عبر االنترنت بین المؤسسة والمواطن  -4
 عدم كفایة الكادر الفني (عددیا) -5
 عدم وجود ھیكلیة ونظام داخلي للمؤسسة وسوء ادارة . -6
 ضعف الوضع المادي تؤدي الى ان المساحھ الشاسعة بین الخط الشرقي والغربي عبارة عن عبء للتطویر  -7
 عشوائیة البناء ناتجھ عن ضعف في تطبیق القانون والمخططات الھیكلیة  -8
 عدم وجود وحدة معلومات جغرافیة  -9

 عدم وجود موقع الكتروني فعال  -10
 عدم وجود وحدة تخطیط تابعھ للمجلس  -11
 ال یوجد كتیبات دلیل اإلجراءات  -12
 عدم وجود مركز خدمة جمھور -13
 عدم وجود لجان فعالھ  -14
 ضعف عملیة االرشفة  -15
 عدم وجود مراكز امن وادارة كوارث -16
عدم وجود خطط مسبقھ إلدارة الكوارث   -17

2 - 
  ألولويات:/االحتياجات

 عمل نظام للمجلس وھیكلیة عمل المؤسسة  .1
عمل وحدة معلومات جغرافیة ومنظم معلومات موحد  .2
تدریب وتاھیل كوادر اداریة   .3
ایجاد قسم ارشفة  .4
 توفیر مركز للشرطة والدفاع المدني وطوارىء .5
 تدریب كوادر إلدارة الكوارث وخطط إلدارة الكوارث .6
 مركز خدمات جمھور .7
 ایجاد مصدر دخل للمجلس والمارد المالي لتوظیف الكادر والتشغیل .8

 
أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 

 وجود مشاكل في المخططات الھیكلیة (تحدیث) .1
 ضعف التنسیق بین المجالس القرویة ومجلس الخدمات .2
 عدم وجود موقع الكتروني للمجلس .3
 عدم وجود نظام داخلي وھیكلیة للمجلس .4
 عدم وجود دلیل اجرائي وارشیف .5



 عدم وجود مركز خدمة جمھور ووحدة معلومات جغرافیة .6
 عدم وجود مراكز شرطة ودفاع مدني وطوارئ .7
 ضعف التحصیل والجبایة .8
 عدم تسدید الدیون المتراكمھ سواء على المواطن او المجلس القروي .9

 الیوجد مقابل الخدمة الھندسیة المقدمة من المجلس .10
 الیوجد قانون للمجالس الخدمات .11
 عدم وجود الیات تسھل على المواطنین .12
عدم دفع الرسوم المترتبة على المجاس من عضویتھم في مجلس الخدمات  .13

 
 

أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال 
 وجود مخططات ھیكلیة  .1
وجود مبنى مجھز مكتبیا"  .2

 
 
 

 
 



 

 

 

مراسالت تجمعات مجلس الخدمات المشترك بخصوص ) : 6ملحق رقم (
 استالم مسودة التقریر التشخیصي
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  ركز الھندسة والتخطيطم    ريف دورا –الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار 

  

  

  اإلطار التنموي اإلستراتيجي: 3ملحق رقم 

  



 

 

 
 

 

 مشروع إعداد الخطط اإلستراتيجية للتنمية واالستثمار والخطة المكانية 
 

 ريف دورا –مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير 

 
 

 

 

 

 االستراتيجياإلطار التنموي تقرير 
 

2016شباط   
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 مركز الهندسة والتخطيط

 

 جدول المحتويات

 3 ............................................................................................................................ مقدمة

 3 ................................................................................................................... اللقاء مجريات

 4 ........................................................................................................................... الرؤية

 4 ........................................................................................... القياس ومؤشرات التنموية األهداف

 4 ................................................................................................. :والبيئية التحتية البنية مجال

 7 .......................................................................................................... :االجتماعي المجال

 9 .......................................................................................................... :ياالقتصاد المجال

 12 ............................................................................................. :الرشيد والحكم اإلدارة مجال

 14 ..................................................................................................................... :المرفقات
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 مركز الهندسة والتخطيط

 

 

 مقدمة

لمجلس الخدمات  اإلستراتيجية للتنمية واإلستثمار لمرحلة األولى من عملية إعداد الخطةبعد االنتهاء من إنجاز ا

حسب دليل التخطيط، والتي تضمنت عملية التهيئة واإلعداد وتحليل  المشترك للتخطيط والتطوير لريف دورا

موية المختلفة، وحشد ألصحاب العالقة، وتضمنت كذلك تشخيص وتحليل الوضع القائم بالنسبة للمجاالت التن

الذي شمل العمل المكثف المشترك و لقاء عقدتم وإعداد التقرير التشخيصي الذي يتضمن نتائج هذا التحليل. 

كان . وجنوب سلفيت – مجلس الخدمات المشترك، وريف دورا –مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير 

وخطط  تي تشمل الرؤية واألهداف والمشاريع التنمويةمن هذا اللقاء إنجاز مخرجات المشروع المتبقية وال دفاله

 التخطيط وفريق العالقة أصحاب لجنةل فاعلة ونوعية كمية مشاركة تحقيق إضافة الى .التنفيذ والمتابعة والتقييم

عات ذوي العالقة في االجتما المشاركين عائق جمع األفراد للتغلب علىالمتخصصة  العمل لجانو األساسي

 عقدت في مجالس الخدمات المشتركة. السابقة التي

 مجريات اللقاء 

الحضور والذي كان ممثال لمعظم فئات المجتمع  تسجيلب صباحا 09:30للقاء عند الساعة ا تم البدء بفعاليات

 يوممثلي ذوي احتياجات خاصة وممثلي الهيئات المحلية المنضوية تحت مجلس شباب ولجان مرأه منالمحلي 

ممثلي وزارة ومديرية  إلى باإلضافة في التجمع، ع التعليم والتجارة وغيرها من القطاعاتالخدمات وممثلي قطا

)حسب  .الهندسة والتخطيط مركز - االستشاريوفريق  صندوق تطوير وإقراض البلديات فريقالحكم المحلي و

  .(1رقم مرفق  –قوائم الحضور 

حازم السيد تطوير وإقراض البلديات  عام صندوقر للقائم بأعمال مديأعطيت الكلمة  بدء اللقاء إعالنوبعد 

ودور المجتمع المحلي  ،واالستثمار القواسمي حيث ركز في كلمته على اهمية الخطة اإلستراتيجية للتنمية

تاله كلمات لكل من ممثل وزارة الحكم المحلي المهندس  .تحديد االحتياجات والمشاريع يوأصحاب العالقة ف

 ،د أيضا على أهمية الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار وربطها بالمخطط المكانيجهاد ربايعة والذي أك

رئيس مجلس الخدمات المشترك لريف دورا ونائب تحدث كما  ة على إنجاز المشروع.ودور جميع الجهات العامل

ولين لهذه لقائمين والمما ابالحضور الكريم وشكر ابرححيث  سلفيت رئيس مجلس الخدمات المشترك لجنوب

 .الحكم المحلي صندوق تطوير وإقراض البلديات ووزارةفي الخطة اإلستراتيجية والداعمين لها 

 . لبرنامج لقاء العمل المكثف اوملخص أهمية المشروع وضرورة المشاركة المجتمعيةحول كلمة قدم االستشاري 

لمنطقة جنوب سلفيت المهندس  مشروعومنسق ال راشد ربا المهندسة منسقة المشروع لريف دورا قدم كل منثم 

وأولويات ا لنتائج التقرير التشخيصي م إنجازها وعرضلخطوات التي ت فيه اتناوال ا  تقديمي ا  عرض صالح عفانة

العمل  آلياتح يوض اتقديمي افريق االستشاري عرضالوبعدها قدم خبراء التخطيط اإلستراتيجي من  .القضايا

 مفتتحين بذلك أعمال الورشة. داف التنمويةلتحديد الرؤية التنموية واأله
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 مركز الهندسة والتخطيط

 

 الرؤية

لريف تم توزيع الحضور ضمن أربع مجموعات عمل مختلطة للخروج برؤية تنموية لمجلس الخدمات المشترك 

اتفق المجتمعون على الرؤية  والحوار الجماعي وبعد النقاشاقترحت كل مجموعة رؤية للتجمع، حيث دورا، 

 التالية:

إدارة من خالل يتمتع بخدمات شاملة وفعالة لمواطن منتمي  ،وجذاب ،ومنظم ،نمآو ،ريف متطور"

 "ةؤرشيدة وكف

 (2)مرفق رقم 

 ومؤشرات القياس األهداف التنموية

مع  ،تنمويالمجال مقسمة حسب الالرؤية تم إعادة توزيع الحضور ضمن أربع مجموعات عمل االتفاق على بعد 

 هم الذين واكبوا عملية التخطيط منذ بدايتها.الت التنموية هم نفسالعلم أن أعضاء كل مجموعة من المجا

 وتم تبادل األفكار، بالقضايا ذات األولوية كل حسب مجاله ةأعضاء المجموعات األهداف المقترحة الخاص ناقش

ا التنموية ربط القضاي وقد تم .األولوية والقادرة على معالجة القضايا ذات األولويةالخروج باألهداف ذات ومن ثم 

  على النحو التالي: باألهداف

 مجال البنية التحتية والبيئية: .1

نالحظ أن القضايا المتعلقة بالبنية التحتية لشبكة الطرق والكهرباء والمياه هي التي برزت كأولوية باإلضافة 

 .1.2جدول الية في شرات القياس والقيم الحومؤ 1.1وفيما يلي سرد ألهداف القضايا في الجدول  للمشاكل البيئية.

 القضايا ذات األولوية واألهداف: 1.1جدول 

 (3)مرفق رقم 

 األهداف المقترحة القضية

ضعف مستوى البنية التحتية 

والخدمات وتشمل شبكة الطرق 

وشبكة الكهرباء وشبكة المياه 

وتصريف مياه األمطار والصرف 

المياه  ومشكلة سيلالصحي 

 العادمة

 لعامةزيادة كفاءة شبكة الطرق والمواصالت ا

 توزيع الكهرباء واتفاقيات توسيع نطاق وتحسين حالة أنظمة التوليد وشبكات

 المتجددة وتطوير الطاقةاستغالل 

 زيادة كفاءة نظام التوزيع ومستوى التغطية لشبكة المياه وزيادة حصة الفرد من المياه

 -ي )سيل المياه العادمةتوفير وتحسين آليات للتخلص السليم من المياه العادمة والصرف الصح

 ابو العسجا الشرقي(

 تحسين اإلستفادة من مياه األمطار

تدني مستوى خدمة النفايات 

الصلبة وعدم توفرها في بعض 

 في التجمع القرى

تحسين إدارة قطاع النفايات الصلبة وتوسيع نطاق تغطية خدمة النفايات لتشمل جميع تجمعات 

 المجلس
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 مركز الهندسة والتخطيط

 

 القياس اتف، مؤشراهد، األاياالقض: 1.2جدول 

 المصدر القيمة  المؤشر األهداف  القضية

ضعف مستوى 

البنية التحتية 

والخدمات 

وتشمل شبكة 

الطرق وشبكة 

الكهرباء وشبكة 

المياه وتصريف 

مياه األمطار 

والصرف 

ومشكلة الصحي 

المياه  سيل

 ي  العادمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زيادة كفاءة شبكة الطرق 

 لمواصالت العامةوا

 

 

 

 

 

 مجلس الخدمات 39.73 طرق داخلية معبدة بحالة جيدة )كم(

 مجلس الخدمات 52.1 طرق داخلية معبدة بحاجة إلى صيانة )كم(

 مجلس الخدمات 6 )يوجد بيس كورس( )كم( ةطرق رابطة غير معبد

 مجلس الخدمات 75.2 )ال يوجد بيس كورس( )كم( ةطرق رابطة غير معبد

 مجلس الخدمات 120 كم(زراعية )طرق 

 مجلس الخدمات 11 طرق رابطة بحالة جيدة)كم(

 مجلس الخدمات 38.4 طرق رابطة بحاجة إلى صيانة)كم(

 مجلس الخدمات 6 طرق رابطة غير معبد )يوجد بيس كورس( )كم(

 مجلس الخدمات 17.5 طرق رابطة غير معبد )ال يوجد بيس كورس( )كم(

 %32.39 نسبة الطرق المعبدة

 )ضعيف(

 مجلس الخدمات

 %10 الموجودة للطرقاألرصفة  وجود نسبة

 )ضعيف(

 مجلس الخدمات

 مجلس الخدمات 7 عدد المداخل الرئيسية التي بحالة جيدة

 -)حنينة 2 عدد المداخل الرئيسية التي بحاجة إلى صيانة

مثلث خرسا، 

مثلث بيت 

 عوا(

 مجلس الخدمات

)طريق  1 عدد المداخل الرئيسية غير المعبدة

 يطا(

 مجلس الخدمات

الريف  عامة لمناطقتغطية خطوط السير مواصالت 

 نهارا

15% 

 )ضعيف(

 مجلس الخدمات

 مجلس الخدمات %10 الريف ليال عامة لمناطقتغطية خطوط السير مواصالت 

نسبة تغطية الحاجة من خطوط السير من قبل سيارات 

 قانونية غير
60% 

 مجلس الخدمات

 مجلس الخدمات %20 نسبة استخدام وسائل السالمة المرورية على طرق الريف

توسيع نطاق وتحسين 

حالة أنظمة التوليد 

وشبكات واتفاقيات توزيع 

 الكهرباء

 شركة الكهرباء %5 نسبة المنازل غير الموصولة بالكهرباء

 الكهرباء شركة %92 نسبة تغطية شبكة الكهرباء

 شركة الكهرباء 1430 عدد وحدات اإلنارة الموجودة في الشوارع

 شركة الكهرباء %50 نسبة عدادات الدفع المسبق
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 مركز الهندسة والتخطيط

 

 وتطوير الطاقةاستغالل 

 المتجددة

 لجنة البنية التحتية 2 عدد وحدات الخاليا الشمسيه الموجودة

زيادة كفاءة نظام التوزيع 

ومستوى التغطية لشبكة 

مياه وزيادة حصة الفرد ال

  من المياه

  %85 نسبة تغطية شبكة المياه

كرمة غير  )

متوفر فيها 

شبكة 

والرماضين 

ال تغطي 

الشبكة كامل 

 (المساحة

 مصلحة المياه

 مصلحة المياه  4 كوب 500عدد الخزانات بسعة ال تزيد عن 

 مصلحة المياه ضعيف كفاية المصادر المائية

 462265 مرسلة للريف من سلطة المياه سنوياكمية المياه ال

 كوب

 مصلحة المياه

 أقللتر  27 متوسط كمية االستهالك للفرد الواحد في اليوم )لتر(

من الحد 

االدنى حسب 

معايير 

الصحة 

العالمية بـ 

 لتر93

 مصلحة المياه

 %75-65 مساهمة شبكة المياه في سد حاجة الناس من المياه

 )ضعيف(

 اهمصلحة المي

 %15 مساهمة االبار في سد حاجة الناس من الماء

 )ضعيف(

 مصلحة المياه

 %15 نسبة من يضطرون لشراء تنكات مياه

 )ضعيف(

 مصلحة المياه

 مصلحة المياه  %70 نسبة الناس الذين يملكون ابار لجمع المياه

كوب  30 متوسط حجم ابار جمع المياه

 )ضعيف(

 مصلحة المياه

 مصلحة المياه %40-35 لفاقد في الشبكةنسبة ا

من مياه  االستفادةتحسين 

 األمطار

 لجنة البنية التحتية )ضعيف( 0 االمطار  مياه تصريف نسبة تغطية شبكة

 لجنة البنية التحتية سيول 7 عدد سيول مياه األمطار في الريف

 حتيةلجنة البنية الت )ضعيف( 10 عدد عبارات تصريف مياه االمطار  

 لجنة البنية التحتية 2 عدد عيون المياه العامة غير المستغلة

 لجنة البنية التحتية 14 عدد عيون المياه العامة

 لجنة البنية التحتية %0 نسبة تغطية شبكة الصرفتوفير وتحسين آليات 
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 مركز الهندسة والتخطيط

 

 (4)مرفق رقم 

 :االجتماعيالمجال  .2
 إلىضافة ثالث قضايا تنموية مهمة تخص الخدمات الطبية ومستوى التعليم باإل الجتماعيبرز في المجال ا

 ومؤشرات 2.1 الجدول في القضايا ألهداف سرد يلي وفيما. والرياضة والفئات المهمشة ضعف قطاع الثقافة

 .2.2 الجدول في الحالية والقيم القياس

 : القضايا ذات األولوية واألهداف2.1جدول 

 (3)مرفق رقم 

للتخلص السليم من المياه 

 العادمة 

التجمعات طول سيل المجاري الملوث الذي يمر من بين 

 السكانية

كيلومتر  2

 )ضعيف(

 لجنة البنية التحتية

 لجنة البنية التحتية ال يوجد توفر محطة معالجة للصرف الصحي

دني مستوى ت

خدمة النفايات 

الصلبة وعدم 

توفرها في 

 بعض القرى

تحسين إدارة قطاع 

النفايات الصلبة وتوسيع 

نطاق تغطية خدمة 

النفايات لتشمل جميع 

 المجلستجمعات 

 لجنة البنية التحتية %40 نسبة المناطق المخدومة بجمع النفايات الصلبة

 لجنة البنية التحتية 450 عدد الحاويات

ايام في   4 شهر / عدد أيام جمع النفايات

الشهر للقرى 

المخدومة فقط  

 )ضعيف(

 لجنة البنية التحتية

 األهداف المقترحة القضية

ضعف البنية التحتية لقطاع التعليم بما 

يتضمن المؤسسات التعليمية والمرافق 

 والكوادر والوسائل التعليمية

 

 )المدارس، الكليات، الرياض...( الموجودة في التجمع سد النقص في عدد المنشآت التعليمية

والغرف ، والوحدات الصحيةالمختبرات،  :المدارس مثلمرافق  وتحسين وضعية سد النقص

  الدراسية

 سد النقص في األجهزة التعليمية ورفع مستوى الوسائل التعليمية

 رفع مستوى الكوادر التعليمية

  والصناعي  والتدريب المهنيفرص للتعليم  توفير

ضعف مستوى الخدمات والمرافق 

 الصحية والوعي الصحي

، شعةاألمراكز ، وطبيةالمختبرات ، والاكز الصحيةالمر :الطبية مثلسد النقص في المرافق 

 .ومراكز الطوارئ، والصيدليات

  

ضعف البنية التحتية للمرافق الثقافية 

والرياضية والمراكز التي تعنى بالفئات 

 المهمشة

 

 سد النقص في عدد المراكز الثقافية والشبابية وزيادة فعاليتها 

 تأهيلها. وإعادة الموجودة المرافق لمالعب وتحسينسد النقص في عدد النوادي الرياضية وا

  الشبابية المراكز في االدارية الهيئات قدرات بناء

 زيادة عدد الكوادر التدريبية في قطاع الرياضة ورفع مستوى كفاءتهم 

 زيادة عدد ورفع مستوى البنية التحتية الخاصة برعاية الفئات المهمشة كالمسنين وذوي اإلعاقة 

قضاياها وخلق فرص عمل خاصة  بشأن العام زيادة تمكين المرأة من خالل زيادة الوعي

 بالنساء
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 مؤشرات القياسو واألهداف : القضايا2.2جدول 

 المصدر القيمة الحالية المؤشر األهداف  القضية

ضعف البنية 

التحتية لقطاع 

التعليم بما 

يتضمن 

المؤسسات 

التعليمية 

 والمرافق

والكوادر 

والوسائل 

 التعليمية

سد النقص في عدد المنشآت 

التعليميةةةةةةةةةةة )المةةةةةةةةةةدارس، 

 الكليات(

 مجلس الخدمات دونم90000 عدد الصفوف/مساحة

 مجلس الخدمات 43/40500 عدد المدارس/ عدد المواطنين

وتحسين وضعية  سد النقص

المةةةةةدارس مثةةةةةل: مرافةةةةةق 

المختبةةةةةةرات، والوحةةةةةةةدات 

 اسيةالصحية، والغرف الدر

 اللجنة االجتماعية متوسط مستوى مرافق التعليم والمدارس وإمكانياتها االستيعابية

 اللجنة االجتماعية %60=26/43 نسبة المدارس التي يتوفر فيها مختبرات حاسوب

 اللجنة االجتماعية %62= 27/43 ميةعل اتنسبة المدارس المتوفر فيها مختبر

 اللجنة االجتماعية 5 عدد المدارس التي بحاجة الى وحدات صحية 

 اللجنة االجتماعية 7 عدد المدارس التي بحاجة الى مقاصف

عدد المدارس التي بحاجة الى تاهيل ساحات وبناء 

 اسوار
 اللجنة االجتماعية 10

تةةةةةةةوفير فةةةةةةةرص للتعلةةةةةةةيم 

والتةةةةةةةةةةةةةدريب المهنةةةةةةةةةةةةةي 

 والصناعي

في  والمهنية المتوفرةعدد البرامج الصناعية 
  التجمع

 اللجنة االجتماعية 0

حقين بالقسم الصناعي من عدد الطالب الملت 

 التوجيهي

ال يوجد مدرسة 

صناعية في 

 منطقة الريف

 اللجنة االجتماعية

ضعف مستوى 

الخدمات 

والمرافق 

الصحية 

والوعي 

 الصحي

 

 

 

سةةةد الةةةةنقص فةةةةي المرافةةةةق 

الطبيةةة )المراكةةز الصةةحية / 

شةةةةةةفيات/ مختبةةةةةةرات المست

طبية/ مراكةز أشةعة/ مركةز 

 طوارئ/ صيدليات(

 اللجنة االجتماعية 0 عدد المراكز الصحية/ مواطن

 الصحة مديرية 14 عدد مراكز االمومة والطفولة

رفةةةةةع مسةةةةةتوى الخةةةةةدمات 

 الصحية

 

إجمالي عدد األطباء العاملين في مراكز االمومة 

 والطفولة

 الصحة مديرية اطباء  2-3

إجمالي عدد العاملين في القطاع الصحي بما فيها  

 االطباء

 الصحة مديرية 22

 اللجنة االجتماعية ضعيف الصحية مستوى الخدمات

 

ضعف البنية 

التحتية 

للمرافق 

الثقافية 

والرياضية 

والمراكز التي 

تعنى بذوي 

االحتياجات 

 الخاصة

سد النقص في عدد المراكز 

 الثقافيةةةة والشةةةةبابية وزيةةةةادة

 فعاليتها

 

 اللجنة االجتماعية 0 عدد المكتبات

 اللجنة االجتماعية 3 عدد النوادي الرياضية

 اللجنة االجتماعية 0 عدد النوادي المؤهلة

 اللجنة االجتماعية 5 عدد المراكز الثقافية 

 اللجنة االجتماعية 1 عدد المراكز الثقافية الفعالة

 نة االجتماعيةاللج 0 عدد المراكز الفنية

 اللجنة االجتماعية 0 عدد مراكز أطفال

 اللجنة االجتماعية ضعيف مستوى االهتمام بالثقافة والتراث
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 المصدر القيمة الحالية المؤشر األهداف  القضية

سد النقص في عدد النةوادي  

الرياضةةةةةةةةةية والمالعةةةةةةةةةب 

وتحسين المرافق الموجةودة 

 وإعادة تاْهيلها

 اللجنة االجتماعية 0 عدد المالعب الرياضية

 اللجنة االجتماعية 3 ضيةعدد النوادي الريا

 اللجنة االجتماعية 0 عدد الحدائق العامة

زيةةادة عةةدد ورفةةع مسةةتوى 

البنيةةةةةةة التحتيةةةةةةة الخاصةةةةةةة 

برعايةةةةة الفئةةةةات المهمشةةةةة 

كالمسةةةةةنين وذوي اإلعاقةةةةةة 

)مراكةةز متكاملةةة لرعةةايتهم 

ومراكةةةز استشةةةارية نفسةةةية 

 وقانونية

 اللجنة االجتماعية 9 عدد الجمعيات النسوية 

 اللجنة االجتماعية 0 دد المراكز التي تعنى بذوي اإلعاقة ع

 اللجنة االجتماعية 1 عدد الجمعيات التي تعنى بذوي اإلعاقة

 اللجنة االجتماعية 0 مستوى الحماية االجتماعية والتمكين

 اللجنة االجتماعية 2 عدد الجمعيات الزراعية

زيةةةةادة تمكةةةةين المةةةةرأة مةةةةن 

العةةةام  خةةةالل زيةةةادة الةةةوعي

بشةةةةأن قضةةةةايا هةةةةا وخلةةةةق 

 فرص عمل خاصة بالنساء

 اللجنة االجتماعية 9 عدد الجمعيات النسوية

نسبة العامالت من النساء في القطاعات االقتصادية في 

 التجمع
 اللجنة االجتماعية متوسط

 (4)مرفق رقم 

 :االقتصاديالمجال  .3

قضية  :ألهمية بالنسبة لمجلس الخدمات، وهمان على جانب كبير من اان أساسيتابرز في هذا المجال قضيت

قضية عدم وجود البنية التحتية وضعف االهتمام بالمجال الزراعي بشكل عام بما يشمل قضية الثروة الحيوانية، 

 ومؤشرات 3.1 الجدول في القضايا ألهداف سرد يلي وفيما المناسبة للنشاط االقتصادي والتجاري والسياحي.

 .3.2 الجدول في يةالحال والقيم القياس

 واألهدافذات األولوية : القضايا 3.1جدول 

 (3)مرفق رقم 

 

 

 األهداف المقترحة القضية

عدم وجود بنية تحتية مناسبة للنشاط 

االقتصادي وضعف االهتمام 

 بقطاعات الصناعة والتجارة والسياحة

  رةالخدمات والتجااالقتصادية الخاصة ب التحتية البنية تطوير

 طاع العام والخاص لتطوير القطاع االقتصادي ومنشآتهتعزيز التعاون بين الق

 والصناعات الزراعيةلحرف باتطوير البنية التحتية الخاصة 

 تطوير وزيادة االهتمام بقطاع السياحة وخاصة السياحة التراثية

ضعف االهتمام بقطاع الزراعة 

 والثروة الحيوانية

  زيادة مساحة األراضي الزراعية وتأهيلها

 ين وتطوير المنتجات الزراعية وتسويقها تحس

 تطوير قطاع الثروة الحيوانية
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 مؤشرات القياسو واألهداف : القضايا3.2جدول 

 المصدر القيمة الحالية المؤشر األهداف  القضية

عدم وجود بنية 

تحتية مناسبة للنشاط 

االقتصادي وضعف 

االهتمام بقطاعات 

الصناعة والتجارة 

 السياحةو

تطوير البنية 

التحتية الخدماتية 

والتجارية وتعزيز 

التعاون بين القطاع 

العام والخاص 

لتطوير القطاع 

االقتصادي 

 ومنشآته

المخصصة  مساحة األراضي

 التجارية لالستعماالت

صفر على المخطط 

 الهيكلي 

 غرفة التجارة والصناعة

توجه المستثمرين في قطاع الزراعة 

 ر في الريفنحو االستثما

 غرفة التجارة والصناعة متوسط

حركة سوق تجارة االراضي في  

 منطقة الريف 

 مجلس الخدمات جيد

 منالمربع معدل تكلفة المتر 

 في الريفاألراضي 

 مجلس الخدمات دينار 50

 عدد المنشآت الخدماتية
 غرفة التجارة والصناعة  20

 جارة والصناعةغرفة الت 167 عدد المنشآت التجارية 

 غرفة التجارة والصناعة 0 عدد البنوك

نسبة االيدي العاملة التي تعمل خلف 

 الخط االخضر

 غرفة التجارة والصناعة  20%

 غرفة التجارة والصناعة  %20 نسبة العاملين في القطاعات الخدمية

نسبة مساهمة المراة في القطاعات 

 االقتصادية المختلفة

 التجارة والصناعةغرفة   20%

 غرفة التجارة والصناعة 3 عدد مصانع الرخام

 غرفة التجارة والصناعة 2 عدد مصانع الجلفنة

 غرفة التجارة والصناعة 3 عدد مصانع الطوب

 غرفة التجارة والصناعة 2 عدد مصانع البالط

 غرفة التجارة والصناعة 2 عدد معاصر الزيتون

 غرفة التجارة والصناعة 130 جاريةبقاالت ومحالت ت

 غرفة التجارة والصناعة 18 ورشات حدادة ومنجرة 

 غرفة التجارة والصناعة 15 بنشرجي وميكانيكي

 غرفة التجارة والصناعة 2 محل المنيوم

نسبةالعاملين في قطاع التجارة 

 والخدمات

 غرفة التجارة والصناعة متوسط 15%

نحو مشاريع  نسبة توجه السكان

 االسكان في الريف

 غرفة التجارة والصناعة 10%

نسبة توجه السكان نحو مشاريع 

 االسكان في المدن األخرى

 غرفة التجارة والصناعة 25%

تطوير البنية 

التحتية الخاصة 

لحرف با

والصناعات 

  الزراعية

والمنشأت عدد المنشآت الصناعية 

 اإلنشائية

-االنابيب مصنع 10

حدب  بل فيالمستق

العلقة/مصنع صابون 

 جلفنة 2المجد/ 

مصنع طوب في   

مصنع طوب  2المجد/ 

مصنع  2في الصرة/

 شايش

 غرفة التجارة والصناعة

 غرفة التجارة والصناعة متوسط %5 نسبة العاملين في قطاع الصناعة

داخل  الصناعية القائمة المنشآتعدد 

 التجمعات السكنية
12 

 ناعةغرفة التجارة والص
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 (4)مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 

على  المحددةمساحة االراضي 

المخطط الهيكلي الستخدام صناعات 

 خفيفة وحرف

دونم على المخطط  40

 الهيكلي

 مجلس الخدمات

عالية –مساحة األراضي الزراعية 

 القيمة

دونم في كل 14936.7

الريف مصنفة زراعي 

 عالية القيمة

 مجلس الخدمات

تطوير وزيادة 

االهتمام بقطاع 

وخاصة السياحة 

 السياحة التراثية

 مجلس الخدمات 34 عدد المواقع األثرية الرئيسية 

 مجلس الخدمات 0 عدد المنشآت السياحية 

 مجلس الخدمات دونم  1755 مساحة أراضي الغابات

حسب مخطط الحماية 

 الوطني

ضعف االهتمام 

بقطاع الزراعة 

 والثروة الحيوانية

زيادة مساحة 

األراضي الزراعية 

 تأهيلها و

 

 مديرية زراعة الخليل 14936.7 دونم / مساحة األراضي الزراعية

 / مساحة األراضي الزراعية المروية

 دونم

 مديرية زراعة الخليل 336.5

 / مساحة األراضي الزراعية البعلية

 دونم

 مديرية زراعة الخليل 37486

دونم غير  20000 توفر أراضي قابلة لالستصالح

 مستصلحة

 ديرية زراعة الخليلم

 مديرية زراعة الخليل ضعيف توفر مياه للزراعة

تحسين وتطوير 

المنتجات الزراعية 

 وتسويقها 

 نسبة العاملين في القطاع الزراعي 

 

 مديرية زراعة الخليل 10%

 عدد المنشآت الزراعية 

)معصرة المجد   4

الحديثة/ معصرة 

/بيت الروش -الحدب

 مشتل/مشتل سعي(

 يرية زراعة الخليلمد

تطوير قطاع الثروة 

 الحيوانية

 

 عدد األبقار

 

 مديرية زراعة الخليل راس1731 

 عدد األغنام والماعز

 

26413  

 

 مديرية زراعة الخليل

 خلية 1244 عدد خاليا النحل

 

 مديرية زراعة الخليل

 عدد الدجاج البياض

 

 طير /سنة21000

 

 مديرية زراعة الخليل

 الدجاج الالحم عدد

 

 طير/سنة1383712

 

 مديرية زراعة الخليل

تربيةةةةة الفةةةةي مجةةةةال  نسةةةةبة العةةةةاملين

 والثروة الحيوانية

 مديرية زراعة الخليل متوسط 10%
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 مركز الهندسة والتخطيط

 

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد: .4
ك قضية عدم تمكين برز في هذا المجال قضية المخطط الهيكلي والحاجة إلى تحديثه وتوسيعه، وبرزت كذل

 والقيم القياس ومؤشرات 4.1 الجدول في القضايا ألهداف سرد يلي وفيما مجلس الخدمات وقلة الموارد المتاحه.

 .4.2 الجدول في الحالية

 واألهدافذات األولوية : القضايا 4.1جدول 

 (3)مرفق رقم 

 شرات القياسمؤو واألهداف : القضايا4.2جدول 

 األهداف المقترحة القضية

ضعف التخطيط وانتشار البناء 

 الستعماالتوالبناء متعدد االعشوائي 

 للتجمعتحديث المخططات الهيكلية والتصوير الجوي 

 السكنيةلتشمل كل التجمعات  وتنظيم تسويةتطوير مخططات 

عدم تمكين مؤسسة مجلس الخدمات 

وقلة الموارد المتاحة )الدعم 

 ، الجباية(الحكومي

 للمجلس كمؤسسةداخلي النظام الهيكلية والتطوير 

الكوادر المؤهلة الخاصة بالدفاع المدني وإدارة الكوارث وخطط إدارة و التحتية البنيةتوفير 

 الكوارث

 مؤسسة فعالة وكفوءةكتقوية مجلس الخدمات المشترك 

 تعزيز الدعم الحكومي ونظام الجباية

 المجاورةوالهيئات  البلديات والتنسيق معتعزيز التعاون 

 المصدر القيمة المؤشر األهداف المقترحة القضية

ضعف التخطيط 

وانتشار البناء 

العشوائي والبناء 

متعدد 

 االستعماالت

 

تحديث المخططات 

الهيكلية والتصوير 

 الجوي للمجلس 

ال يشمل  وجود مخطط هيكلی مصادق عليه

جميع 

 التجمعات

 مجلس الخدمات

مديرية الحكم المحلي  دونم 90000 مساحة الريف الكلية

 ومجلس الخدمات

مديرية الحكم المحلي  دونم22500 مساحة الريف الخاضع لمخططات تنظيم هيكلية

 ومجلس الخدمات

مديرية الحكم المحلي  ال يوجد  وجود تصوير جو حديث

 ومجلس الخدمات

الحكم المحلي مديرية  %10 نسبة التزام المواطن بالترخيص والمخططات الهيكلية 

 ومجلس الخدمات

تطوير مخططات 

لتشمل  وتنظيم تسوية

كل التجمعات 

 السكنية

جاري العمل  وجود مخطط تسوية أراضي

عليه لمناطق 

 سياسيا  –ب 

مديرية الحكم المحلي 

 ومجلس الخدمات

عدد االحواض التي تم تنزيل المعلومات التنظيمية عليها 

 قبل عرضها لالعتراض

الحكم المحلي  مديرية صفر

 ومجلس الخدمات

األراضي المساحات المخصصة لكل استخدام )

الزراعية، األراضي السكنية، األراضي 

الصناعية/حرفية وصناعات خفيفة، األراضي التجارية، 

 أراضي الغابات(

نسبة 

األراضي 

 السكنية:

16.5 % 

مديرية الحكم المحلي 

 ومجلس الخدمات

 0تجاري: 

 %5صناعي: 
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 مركز الهندسة والتخطيط

 

 (4)مرفق رقم 

 

 

 

سكن زراعي: 

7.96% 

 

مديرية الحكم المحلي  6 السكنيةداخل التجمعات  الصناعية القائمة المنشآتعدد 

 ومجلس الخدمات

 
نسبة اختالط االستعماالت لمناطق السكن مع المزارع 

 الحيوانية الكبيرة

مديرية الحكم المحلي  40%

 ومجلس الخدمات

عدم تمكين 

مؤسسة مجلس 

ت وقلة الخدما

الموارد المتاحة 

)الدعم 

الحكومي، 

 الجباية(

 

هيكليةةةةةةةةة التطةةةةةةةةوير 

داخلي الةةةةةةةنظةةةةةةةام الو

  للمجلس كمؤسسة

 مجلس الخدمات 26 عدد موظفين المجلس 

 مجلس الخدمات 3 عدد المهندسين

 مجلس الخدمات 3 عدد المحاسبين

 مجلس الخدمات 2 عدد موظفين االدارة وشؤون الموظفين

 مجلس الخدمات ال يوجد الداخلي المتبع في مجلس الخدماتالنظام 

 مجلس الخدمات 7 الهيئة االدارية 

 مجلس الخدمات 15 الهيئة العمومية

 مجلس الخدمات 15 عدد المجالس القروية تحت لواء مجلس الخدمات 

 ومجلس الخدمات 0 عدد مراكز خدمة جمهور

 لخدماتومجلس ا متوسط وضوح اإلجراءات 

في المجلس تلبي االحتياجات االدارية  هيكلية إداريةتوفر 

 و المالية و الفنية
 ال يوجد

 مجلس الخدمات

 مجلس الخدمات متوسط مستوى عملية التوثيق للعمل والمراسالت 

 مجلس الخدمات ضعيف تنظيم االرشفة

 التحتية البنيةتوفير 

والكوادر المؤهلة 

الخاصة بالدفاع 

مدني وإدارة ال

الكوارث وخطط 

 إدارة الكوارث

 

 

 مجلس الخدمات ال يوجد وجود مركز دفاع مدني +طوارئ

 مجلس الخدمات ال يوجد في التجمع مراكز الشرطة عدد 

 مجلس الخدمات ضعيف مستوى االمن في منطقة الريف 

 مستوى التخطيط إلدارة الكوارث 
 ضعيف

 مجلس الخدمات

تعزيز الدعم 

ونظام  لحكوميا

 الجباية

 0نسبة الدعم الحكومي السنوي = 

 

0 

 

 مجلس الخدمات

 مجلس الخدمات %81 2014المياه/ المجلس مننسبة دخل 

 2014التنظيم والبناء/ المجلس مننسبة دخل 

 
 مجلس الخدمات 3%

 مجلس الخدمات %9 2014النفايات/ المجلس مننسبة دخل 

 مجلس الخدمات %7 2014در اخرىنسبة دخل المجلس من مصا

 مجلس الخدمات %23 2014نسبة الجباية لسنة 

تعزيز التعاون 

ع والتنسيق م

 و الهيئات البلديات

 المجاورة

 مجلس الخدمات 4 عدد البلديات المحيطة بالمجلس

 متوسط عدد اتفاقيات التعاون مع البلديات المحيطة
 مجلس الخدمات

 مجلس الخدمات 2 كةعدد المشاريع المشتر

 عدد االنشطة المشتركة
 متوسط

 مجلس الخدمات
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 مركز الهندسة والتخطيط

 

 المرفقات:
 : قوائم الحضور(1) مرفق رقم

 : الرؤية التنموية(2) مرفق رقم

 : األهداف التنموية(3) مرفق رقم

 : مؤشرات القياس(4) مرفق رقم

 : الصور(5) مرفق رقم
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 مركز الهندسة والتخطيط  تقرير اإلطار التنموي االستراتيجي

 

 

  

 قائمة الحضور: 1مرفق رقم 
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الرؤية : 2مرفق رقم 
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األهذاف التنموية : 3مرفق رقم 





  
 
 

 
  
 
 

يػروع انخطح اإلضرراذُجُح نهرًُُح واالضرثًار وانخطح انًكاَُح 

 رَف دورا– نهرخطُظ وانرطىَر  يجهص انخذياخ انًػررك

 انًجال االجرًاػٍ

 األهذاف انًرفق ػهُها األهذاف انًقررحح انقضُح

مؼف انجُٛخ 

انزحزٛخ نمطبع 

انزؼهٛى ثًب ٚزنًٍ 

انًؤعغبد انزؼهًٛٛخ 

ٔانًشافك ٔانكٕادس 

 ٔانٕعبئم انزؼهًٛٛخ

 

   (...انًذاسط، انكهٛبد، انشٚبك)عذ انُمـ فٙ ػذد انًُؾآد انزؼهًٛٛخ 

غشف ففٛخ، غشف يزؼذدح األغشاك، )عذ انُمـ فٙ يشافك انًذاسط ٔرحغٍٛ حبنزٓب 

 (..يخزجشاد، ٔحذاد فحٛخ إنخ

  

  عذ انُمـ فٙ األجٓضح انزؼهًٛٛخ ٔسفغ يغزٕٖ انٕعبئم انزؼهًٛٛخ 

   سفغ يغزٕٖ انكٕادس انزؼهًٛٛخ

   رٕفٛش يذاسط فُبػٛخ ٔيُٓٛخ ٔيشكض رذسٚت يُٓٙ

  

مؼف يغزٕٖ 

انخذيبد ٔانًشافك 

انقحٛخ ٔانٕػٙ 

 انقحٙ

/ يشاكض أؽؼخ/ يخزجشاد هجٛخ/ انًغزؾفٛبد/ انًشاكض انقحٛخ )عذ انُمـ فٙ انًشافك انطجٛخ 

 (فٛذنٛبد/ يشكض هٕاسئ

  

 سفغ يغزٕٖ انخذيبد انقحٛخ 

  

  

  

مؼف انجُٛخ 

انزحزٛخ نهًشافك 

انضمبفٛخ ٔانشٚبمٛخ 

ٔانًشاكض انزٙ رؼُٗ 

 ثبنفئبد انًًٓؾخ

 

  عذ انُمـ فٙ ػذد انًشاكض انضمبفٛخ ٔانؾجبثٛخ ٔصٚبدح فؼبنٛزٓب  

ْْٛهٓب  ٔإػبدح انًٕجٕدح انًشافك عذ انُمـ فٙ ػذد انُٕاد٘ انشٚبمٛخ ٔانًالػت ٔرحغٍٛ   رب

  راد انقهخ  انحكٕيٛخ انًؤعغبد فٙ ٔانؼبيهٍٛ انؾجبثٛخ انًشاكض فٙ االداسٚخ انٓٛئبد لذساد ثُبء

  صٚبدح ػذد انكٕادس انزذسٚجٛخ فٙ لطبع انشٚبمخ ٔسفغ يغزٕٖ كفبءرٓى  

   انؾجبثٛخ انجًؼٛبد خالل يٍ انًجزًغ فٙ انؾجبة دٔس رفؼٛم

صٚبدح ػذد ٔسفغ يغزٕٖ انجُٛخ انزحزٛخ انخبفخ ثشػبٚخ انفئبد انًًٓؾخ كبنًغٍُٛ ٔرٔ٘ اإلػبلخ 

 يشاكض يزكبيهخ نشػبٚزٓى ٔيشاكض اعزؾبسٚخ َفغٛخ ٔلبََٕٛخ)

 

  ْب ٔخهك فشؿ ػًم خبفخ ثبنُغبء لنبٚب ثؾؤٌ انؼبو صٚبدح رًكٍٛ انًشأح يٍ خالل صٚبدح انٕػٙ
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مؤشرات القياس  : 4مرفق رقم 
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انًجال االجرًاػٍ 

انًػروع انقًُح انحانُح  انًؤغر األهذاف  انقضُح

مؼف انجُٛخ انزحزٛخ نمطبع 

انزؼهٛى ثًب ٚزنًٍ 

انًؤعغبد انزؼهًٛٛخ 

ٔانًشافك ٔانكٕادس 

 ٔانٕعبئم انزؼهًٛٛخ

عذ انُمـ فٙ ػذد انًُؾآد انزؼهًٛٛخ 

 (انكهٛبدانًذاسط، )
 (انًغبفخ َٔطبق انخذيخ)انزٕصٚغ انجغشافٙ نًذاسط انزجًغ  -

 ػذد انًٕاهٍُٛ/ ػذد انًذاسط -

انؼبيم انضمبفٙ نهًُطمخ  -

انشجٕع نجذٔل 

انجٛبَبد ٔانزمًٛٛبد 

ثُبء يذاسط نإلَبس فٙ انًُبهك راد 

 )حغت انجذٔل)انًذاسط انًخزهطخ 

عذ انُمـ فٙ يشافك انًذاسط ٔرحغٍٛ 

غشف ففٛخ، غشف يزؼذدح )حبنزٓب 

األغشاك، يخزجشاد، ٔحذاد فحٛخ 

 (..إنخ

انشجٕع نجذٔل يغزٕٖ يشافك انزؼهٛى ٔانًذاسط ٔإيكبَٛبرٓب االعزٛؼبثٛخ  -

انجٛبَبد ٔانزمًٛٛبد 

 

عذ انُمـ فٙ يشافك انًذاسط ٔرحغٍٛ 

غشف ففٛخ، غشف يزؼذدح )حبنزٓب 

األغشاك، يخزجشاد، ٔحذاد فحٛخ 

 (..إنخ

 ٔرٕصع ػهٗ 50ثُبء غشف ففٛخ ػذد    -

 انًذاسط حغت انجذٔل

  يخزجشاد يذسعٛخ 15ثُبء 

  ٔحذح فحٛخ15ثُبء 

رٕفٛش يذاسط فُبػٛخ ٔيُٓٛخ ٔيشكض 

 رذسٚت يُٓٙ
ثُبء يذسعخ يُٓٛخ ٔفُبػٛخ فٙ انشٚف   

 انؾشلٙ ٔأخشٖ فٙ انغشثٙ

ثُبء يشكض رذسٚت يُٓٙ ثبنشٚف    

    



  
 

 
  
 
 

انًجال االجرًاػٍ 

انًػروع انقًُح انحانُح  انًؤغر األهذاف  انقضُح

مؼف يغزٕٖ انخذيبد 

ٔانًشافك انقحٛخ ٔانٕػٙ 

انقحٙ 

 

 

 

 

 

انًشاكض )عذ انُمـ فٙ انًشافك انطجٛخ 

/ يخزجشاد هجٛخ/ انًغزؾفٛبد/ انقحٛخ 

/ يشكض هٕاسئ/ يشاكض أؽؼخ

 (فٛذنٛبد

يٕاهٍ / ػذد انًشاكض انقحٛخ -

ػذد انًغزؾفٛبد نكم يٕاهٍ  -

انشجٕع نجذٔل 

انجٛبَبد ٔانزمًٛٛبد 

رؤْٛم انًشكض انقحٙ انًٕجٕد فٙ 

دٚش انؼغم انفٕلب ثحٛش ٚؾًم جًٛغ 

 انزخققبد ٔدٔاو كبيم

رٕفٛش يشكض فحٙ يزكبيم فٙ يُطمخ 

يزٕعطخ ٚؾًم جًٛغ انزخققبد يغ 

 دٔاو كبيم ٔعٛبسح اعؼبف 

 
سفغ يغزٕٖ انخذيبد انقحٛخ 

 

 إجًبنٙ ػذد األهجبء -

 إجًبنٙ ػذد انؼبيهٍٛ فٙ انمطبع انقحٙ -

يغزٕٖ  انخذيبد انقحٛخ  -

انشجٕع نجذٔل 

انجٛبَبد 

 ٔانزمًٛٛبد

 

 

مؼف انجُٛخ انزحزٛخ نهًشافك 

انضمبفٛخ ٔانشٚبمٛخ ٔانًشاكض 

انزٙ رؼُٗ ثزٔ٘ االحزٛبجبد 

 انخبفخ

 

عذ انُمـ فٙ ػذد انًشاكض انضمبفٛخ 

 ٔانؾجبثٛخ ٔصٚبدح فؼبنٛزٓب 

 

ػذد انًكزجبد  -

 ػذد انُٕاد٘ ٔانًشاكضانضمبفٛخ ٔانفُٛخ -

 ػذد يشاكض أهفبل -

يغزٕٖ االْزًبو ثبنضمبفخ ٔانزشاس  -

انشجٕع نجذٔل 

 انجٛبَبد ٔانزمًٛٛبد

 انًشاكض انؾجبثٛخ ٔانضمبفٛخ لرؤْٛم ٔرفؼٙ

 فٙ انشٚف انؾشلٙ ٔانغشثٙ

 

عذ انُمـ فٙ ػذد انُٕاد٘ انشٚبمٛخ 

ٔانًالػت ٔرحغٍٛ انًشافك انًٕجٕدح 

ْْٛهٓب  ٔإػبدح رب

 ػذد انًالػت انشٚبمٛخ -

ػذد انُٕاد٘ انشٚبمٛخ  -

ػذد انحذائك انؼبيخ  -

انشجٕع نجذٔل 

 انجٛبَبد ٔانزمًٛٛبد

ػًم حذٚمخ ػبيخ ٔيُزضِ ٔيزحف عٛبحٙ 

 فٙ انشٚف

 



  
 

 
  
 
 

انًجال االجرًاػٍ 

انًػروع انقًُح انحانُح  انًؤغر األهذاف  انقضُح

صٚبدح ػذد ٔسفغ يغزٕٖ انجُٛخ انزحزٛخ 

انخبفخ ثشػبٚخ انفئبد انًًٓؾخ 

يشاكض )كبنًغٍُٛ ٔرٔ٘ اإلػبلخ 

يزكبيهخ نشػبٚزٓى ٔيشاكض اعزؾبسٚخ 

 َفغٛخ ٔلبََٕٛخ

 ػذد انجًؼٛبد انُغٕٚخ  -

ػذد انًشاكض انزٙ رؼُٗ ثزٔ٘ اإلػبلخ   -

 يغزٕٖ انحًبٚخ االجزًبػٛخ ٔانزًكٍٛ -

 ػذد انجًؼٛبد انضساػٛخ -

انشجٕع نجذٔل 

 انجٛبَبد ٔانزمًٛٛبد

ثُبء يشكض رؤْٛم رٔ٘ اإلػبلخ فٙ انشٚف 

 انؾشلٙ ٔانغشثٙ

 

صٚبدح رًكٍٛ انًشأح يٍ خالل صٚبدح 

انٕػٙ انؼبو ثؾؤٌ لنبٚب ْب ٔخهك 

فشؿ ػًم خبفخ ثبنُغبء 

 ػذد انجًؼٛبد انُغٕٚخ -

 َغجخ يغبًْخ انًشاح فٙ انمطبػبد االلزقبدٚخ انًخزهفخ -

انشجٕع نجذٔل 

 انجٛبَبد ٔانزمًٛٛبد

إَؾبء جًؼٛخ َغٕٚخ فٙ انشٚف انؾشلٙ 

 ٔرفؼٛم جًؼٛبد انشٚف انغشثٙ
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