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 ملخص تنفيذي

على مختلف نواحي الحياة وأهمها االقتصادية  ديد من التحديات والتي تؤثر سلبًاالفلسطينية الع تواجه المدن والبلدات
نه يقع على عاتقها الحمل إالصلة المباشرة مع المواطنين فواالجتماعية، ولكون الهيئات المحلية الفلسطينية هي المؤسسات ذات 

ن من خالل السعي لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير خدمات متميزة. وفي األكبر في مواجهة التحديات وتوفير حياة أفضل للمواطني
 ظل محدودية الموارد الذاتية وكبر حجم التحديات واالحتياجات، تصبح عملية التخطيط التنموي على المستوى المحلي احتياجًا

 . ملحًا
 

الذي ركز  2017 المحلي د من قبل وزراة الحكمعداد الخطة التنموية على دليل التخطيط التنموي المعإفي  أريحابلدية استندت 
 ساسي على المشاركة المجتمعية من خالل تشكيل اللجان التنموية المختلفة وهي: أبشكل 

 لجنة التخطيط التنموي. 
  األساسيفريق التخطيط. 
 لجان المجاالت التنموية. 
 

وتم دعوة الحضور للمشاركة في اللجان وتم تشكيل مدينة أريحا ق الخطة التنموية لطالول إلحيث تم عقد اللقاء المجتمعي األ
ولجنة التخطيط التنموي، قامت اللجان  األساسيشراف والمتابعة من فريق التخطيط إلالمذكورة. وبالتنسيق وااللجان التنموية 

في  لمدينةتشخيص الواقع الحالي لن أجل التنموية بعقد عدة اجتماعات وجمع البيانات الالزمة من البلدية والمؤسسات المعنية م
 ربعة وهي: األ المجاالت التنموية

 البيئة والبنية التحتية. 
 التنمية االقتصادية. 
 التنمية االجتماعية. 
 والحكم الرشيد دارةاإل. 

 
ا والقضايالتهديدات كما تم تحديد االحتياجات والفرص/تم تحليل نقاط القوة/الضعف  مدينةوعند تشخيص الواقع الحالي لل

لترتيب القضايا التنموية حسب األولوية وصياغة الرؤية  أولى ربعة. وبعدها، تم عقد ورشة عملالتنموية للمجاالت التنموية األ
تم عقد ورشة العمل الثانية واللقاء المجتمعي الثاني حيث تم صياغة البرامج والمشاريع التنموية لكل  خيرًاأوالتنموية  واألهداف

خالل  مدينة أريحااحتياجات وتطلعات  ربعة بهدف الخروج بخطة تنموية شاملة تلبيمن المجاالت التنموية األل رئيسي مجا
 سنوات. 4فترة الخطة ومدتها 
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 مقدمة

والبرامج والمشاريع التنموية للهيئات المحلية خالل  األهدافاألوليات وإن التخطيط التنموي هو منهج علمي يستخدم لبلورة 
فترة زمنية معينة، بما يتماشى مع تطلعات السكان، واألخذ باالعتبار الموارد المتاحة والمعوقات المحتملة. وتنبع أهمية استخدام 

الرشيدة، والتي تعتبر أساسية في أي مجتمع  دارةهذا المفهوم الحديث في التخطيط من كونه مرتكز على مبادئ الحكم واإل
يسعى للتحرر والرقي والنهوض، وذلك باالعتماد على موارده ومقوماته الذاتية. وتتمثل هذه المبادئ بما يلي: المشاركة، 

 والشفافية والمساءلة، والتكاملية، وشمولية التشخيص والبعد االستراتيجي، والكفاءة والفعالية.
 

الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، وبالشراكة مع بعض الجهات الدولية الداعمة في لقد باشرت وزارة 
الفلسطينية في مجال التخطيط التنموي المحلي، بالعمل على تحديد أسس التخطيط التنموي للمستوى المحلي، والمشار  األراضي

إليه بـ "التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية" وذلك باستخدام دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن 
 . 2017والبلدات الفلسطينية 

 
تطوير البلديات والمقدم من صندوق تطوير وإقراض البلديات، وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي تعمل بلدية ضمن برنامج 

. تهدف الخطة إلى إحداث نقلة نوعية بعمل البلدية واالنتقال من مرحلة العمل مدينةداد خطة تنموية استراتيجية للعلى إعأريحا
لى مرحلة التخطيط المنظم والممنهج. حيث يكون ذلك بإعداد خطة تنموية العشوائي كاستجابة لحاجات ومتطلبات الواقع إ

ة ومن ثم األوليات لجميع المجاالت التنموية بمشاركة المجتمع المحلي لتعزيز مبدأ األساسيللبلدية تتحد فيها القضايا  استراتيجية
 الشراكة والحكم الرشيد.

 
الذي يهدف إلى وضع خارطة طريق لعملية التنمية المحلية للبلدات  ومن هنا تأتي أهمية التخطيط التنموي االستراتيجي

 األولويةالفلسطينية من خالل دراسة وتحليل الوضع القائم لجميع المجاالت التنموية المذكورة حتى يتسنى تحديد القضايا ذات 
 والبرامج والمشاريع التنموية. األهدافوالرؤية و

 
 أهداف الخطة .1

 :باآلتيالمرتبطة بعملية التخطيط التنموي االستراتيجي العامة  األهدافتتمثل 
 

 .ترسيخ مبدأ التخطيط االستراتيجي كمنهج عمل أساسي تعتمد عليه البلدية في اتخاذ القرارات 
 .بناء قدرات البلدية ومؤسسات المجتمع المحلي في مجال التخطيط التنموي االستراتيجي 
  المشتركة. األهدافتعزيز مبدأ التعاون والعمل المشترك بين جميع مكونات المجتمع المحلي في سبيل تحقيق 
 .إفساح المجال للكفاءات والمبادرات الريادية في دعم جهود التنمية المحلية 
 .تعزيز مبادىء الحكم الرشيد المتمثلة في الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة االجتماعية 
 

 :لمدينة باآلتيخطة التنموية االستراتيجية لالمتوقعة من عملية إنجاز ال األهدافكما يمكن تلخيص أهم 
 

 .تشخيص وتحليل المجاالت التنموية المختلفة من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف المرتبطة بهذه المجاالت 
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  والرؤية. األولويةتحديد القضايا التنموية ذات 
  األهداف، وتحديد مؤشرات لقياس مدى تحقق هذه األولويةلتنموية المتربطة بالقضايا ذات ا األهدافتحديد. 
  األهدافالمرتبطة بهذه  والمشاريع البرامجتحديد وتوصيف. 
 .وضع خطة التنفيذ وخطة المتابعة والتقييم لمتابعة تنفيذ مخرجات الخطة خالل المدة المحددة 

 
 إعداد الخطة: منهجية .2

 التنظيم والتحليل – ول المرحلة األ
لتحضيرية تم في هذه المرحلة العمل على التهيئة واإلعداد على المستوى الداخلي للبلدية والمجتمع من خالل عقد اللقاءات ا

. وتم كذلك تحليل وتحديد األساسي، وتم أيضًا تشكيل اللجان المرتبطة بعملية التخطيط وفريق التخطيط واللقاء المجتمعي األول
أصحاب العالقة وتشكيل لجنة ممثلي أصحاب العالقة، وبعد ذلك تم تنفيذ عملية التشخيص للوضع القائم من خالل اللجان 

 .مدينةختلف المجاالت التنموية في الالمختصة للوقوف على نقاط القوة والضعف في م
 

  اإلطار التنموي االستراتيجي –المرحلة الثانية 
 بناء على نتائج األولويةمن خالل تحديد القضايا التنموية ذات  مدينةالتوجهات االستراتيجية للديد تم في هذه المرحلة تح

، ومؤشرات مدينةالرؤية واألهداف التنموية لل ، وتم كذلك تحديدولىوالتحليل التي تم الحصول عليها في المرحلة األ التشخيص
 القياس المرتبطة بها.

 
 تيجيةستراالخطة اال –المرحلة الثالثة 

التنموية، وتحضير  األهدافتم في هذه المرحلة تحديد وتوصيف المشروعات والبرامج التنموية المرتبطة بكل هدف من 
اعتمادها والمصادقة عليها وستراتيجية مصفوفة التنفيذ ومصفوفة المتابعة والتقييم، وأخيرا تم تحضير وثيقة الخطة التنموية اال

 سات والمجتمع.من قبل جميع الفعاليات والمؤس
 

 

 

 

  

 منهجية عملية تطوير الخطة التنموية ومراحلها المختلفة
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 مدينة أريحالمحة عامة عن 
  

 
 الموقع الجغرافي والمساحة والتاريخ .1

 الموقع الجغرافي والمساحة 1.1

 280لبحر الميت الشمالي وعلى عمق كم من شاطئ ا 12في القسم الجنوبي من الغور الفلسطيني على بعد  أريحاتمتد مدينة 
مدينة دون مستوى سطح البحر. وتبعد عن  متر

 6كم، ويجري نهر األردن على بعد  35 القدس
 . كم إلى الشرق منها

ويحدها جبل القرنطل من الناحية الغربية، وتقع 
المار عبر نهر  عمان -على طريق القدس

األردن، وفي نفس الوقت على الطريق الرئيسي 
الذي يربط البحر الميت والقدس جنوبًا وبيسان 
شمااًل )أحد المحاور الثالثة الرئيسية من شبكة 

 جنوب(.  -الطرق في فلسطين في االتجاه شمال

منطقة سهلة الميالن مروية بمياه نبع عين  أريحاو
ضرًا خصبًا ذو أخ السلطان مما يجعلها موقعًا

خاللها من الجهة من جمال طبيعي، ويمر 
ويمر ، ة متجهًا إلى الشرق وادي القلطالجنوبي

وادي النويعمة من الجهة الشمالية متجهًا إلى 
 الشرق.

من المراكز المناخية المميزة  أريحاتعتبر مدينة 
وذلك لدفء مناخها في فصل الشتاء وانخفاضها 

بحر، ولذلك يؤمها الكبير تحت مستوى سطح ال
الكثير من الزّوار، ويتفرع من مركز المدينة 
العديد من الشوارع في جميع االتجاهات، ولهذا 

 الزراعية داخل المدينة، وهذا يجعلها تحتفظ بمزايا صحية.  األراضيمساحات من  إضافةالنمط مزايا هامة، منها 

  

 أريحاخارطة محافظة 
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 1أريحامدينة تاريخ  1.2

عند  أريحا"، وأريحاسامي األصل وتلفظه العامة " أريحالوجدنا أن اسم  ريحاالفتح اإلسالمي أللو عدنا إلى أصل التسمية قبل 
ويرح اليرح في لغة جنوبي الجزيرة العربية تعني شهر وقمر،  "yereho" الكنعانين تعني القمر، والكلمة مشتقة من فعل يريحو

 ".في السريانية معناها "الرائحة واألريج أريحاية، ووفي العبرانية "يرحو" أقدم مدينة معروفة في التوراة اليهود

ق.م، وقد ورد ذكرها في التوراة باسم أريحه وهي أول مدينة  1600و 1750اتخذ الهكسوس المدينة قاعدة لهم بين سنة 
 يحاأرق.م من االستيالء على  1450كنعانية هوجمت من قبل العبرانيين، إذ تمكن قائدهم يوشع بن نون وجنده في سنة 

ق.م قام عجلون ملك المؤابيين بإخراج اليهود من  (1030-1170)وأحرقوا المدينة وأهلكوا من فيها، وفي عصر القضاة 
، فامتدت المدينة فوق ما يعرف المنشآتووسعها وزينها بمختلف  أريحاواتخذها عاصمة له، وقد حدد هيرودس الكبير  أريحا

في عهد هيرودس القصور والجنائن والميادين والقنوات والبرك،  أريحااليوم بتالل أبي العليق قرب عين السلطان، ومن منشآت 
 فيما بعد، ولم يبق أريحاأنشأ هيرودس القالع الحصينة لحماية المدينة والدفاع عنها، وبالرغم من ذلك خربت  أريحاوفي جنوب 

                      .التي تدل عليها ثريةمنها سوى األنقاض األ

 أهميةثار األقنية التي شقوها فيها والتي تظهر على وادي القلط. اكتسبت المدينة آأريحا في عهد الرومان، ويؤكد ذلك ازدهرت 
كبيرة في عهد المسيح عليه السالم، إذ زارها المسيح نفسه وأبرأ فيها عيون أعميين، وهما برتيماوس ورفيقه، وزار فيها زكريا 

 .العشار في بيته، وكان قصير القامة مما اضطره إلى الصعود إلى شجرة لمشاهدة يسوع بين الجماهير

بواسطة الرهبان والنساك الذين  أريحا، انتشرت المسيحية في "ية( "مؤسس القسطنطينم337-306وفي عهد قسطنطين الكبير )
م كانت مركزًا لألسقفية وقام 325كانوا يقيمون في األديرة والكنائس التي عمروها لتكون مراكز لنشر المسيحية فيها، وفي عام 

ينها وبين البتراء، وكانت كنيسة فيها، وفي عهده شقت طريق تصل ب إنشاءبم( 565-527اإلمبراطور البيزنطي جستنيان )
 أريحايسان، وتبين أن الكنائس واألديرة حول بأيام، كما شقت طريق أخرى تصل بينها وبين  4-3القوافل تقطعها في مدة 

ازداد عددها عما كانت عليه في القرن السابع، وذكر )الكسورفو( أنه كانت كنسية في الجلجال وأخرى في المكان الذي يظن أن 
فيه رداءه قبل عمادته، وأخرى داخل دير كبير بني على اسم القديس يوحنا، وهي واقعة على مرتفع يشرف على  المسيح خلع

في الدولة العربية اإلسالمية التي قامت في هذه الديار في القرن السابع الميالدي، وفي صدر  أريحانهر األردن. ثم دخلت 
 أريحافي أثناء الحكم العثماني رفعت درجة و  وبها جماعة من قريش، يسمدينة الغور وأهلها من قوم ق أريحااإلسالم كانت 

البدو والقرى المجاورة في متصرفية القدس، وكانت  إدارةمن قرية إلى ناحية، يقيم فيها حاكم يدعى المدير، يتولى إدارتها و
مركزًا للقضاء يحمل  أريحااني أصبحت الناحية هي الناحية الخامسة التي يتألف منها قضاء القدس، في عهد االنتداب البريط

وألحقته بقضاء القدس، كانت مساحة قضاء  أريحام، عندما ألغت سلطة االنتداب قضاء 1944اسمها، وبقيت كذلك حتى عام 
نسمة، وكانت قرى العوجا وديوك والنبي موسى والنويعمة  4,600، وعدد سكانها نحو 2كم341م نحو 1943في عام  أريحا
م 1965مركزًا لقضاء ضم في عام  أريحام عادت 1948عد عام بفضاًل عن القبائل البدوية المتجولة والمستقرة، و أريحاتتبع 
م، وبذلك تعتبر 1967سرائيلي عام زًا لهذا القضاء بعد االحتالل االألف نسمة معظمهم من الالجئين، وقد ظلت مرك 75نحو 

أضافه عصرنا الحالي ألقدم مدينة في العالم وهذه المخيمات هي عقبة جبر، مخيمات الالجئين الفلسطينيين األربع هي أهم ما 

                                                
 وفا -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 1
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والعوجا، وعين السلطان، والنويعمة أما اليوم فليس بهذه المخيمات سوى عشرة آالف الجئ فقط، وذلك ألن جزءا كبيرًا من 
 .م1967يام الستة عام الالجئين قد أصبحوا الجئين للمرة الثانية في األردن بعيد حرب األ

تاريخية كثيرة، فهي أول مدينة يتم تسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية بعد اتفاق  في السنوات األخيرة شهدت المدينة أحداثًا
وعدة أبنية  م، ومنذ ذلك الحين شهدت المدينة تحوالت مهمة لعل أهمها إقامة عدد من المشاريع السياحية1993أوسلو عام 

 همها مزارع النخيل.زراعية أ أمنية باإلضافة إلى مشاريع

 الديموغرافيا/السكان والنمو السكاني .2

 ءاالمركزي لإلحص الجهازتقديرات وفق و 2007لتعداد السكان عام  نسمة وفقًا 17,515أريحا بلغ عدد سكان مدينة 
حوالي  ىإل نسمة في حين يتوقع أن يصل عدد السكان 23,219 بلغ 2016ن عدد سكان المدينة في العام إالفلسطيني ف

 سبوعيًاأريحا أذين يزورون لر محددة من السكان اغينسبة  كن هنالأ ىلإشارة . فيما تجدر اإل2045نسمة في العام  45,690
سكان الضفة الغربية  ضوهم ممن يملكون منازل وال يسكنون بشكل دائم مثل المقدسيين وبع -ًءسيما شتاال–بوتيرة متقطعة  وأ

 اهلل. راموخصوصا 

 20452والنمو السكاني المتوقع لغاية سنة  2007في سنة  أريحاكان مدينة عدد س
 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2015 2007 السنة
عدد 

 السكان)نسمة(
17,515 22,609 25,794 29,260 33,000 36,998 41,237 45,690 

 10,153 8,958 7,860 6,860 5,955 5,141 4,553 3,510 سرعدد األ
 

في  ثنااإلمن هم % 49.3بينما  ،من السكان ذكور 3%50.7 ما نسبته نأداني مي حمسلأما بالنسبة للجنس فقد أظهرت نتائج 
سنة  15في عمر أقل من  فراداألبلغت نسبة ث حي ،العمري لسكانها بالتركي ث. وتعتبر المدينة فتية من حيمدينة أريحا

 .%4.9وكبار السن  ،%59.8 (64-15)السكان. بينما بلغت نسبة السكان في سن العمل  ع% من مجمو35.3

 منتسب 10,0004جد في المدينة ما يقارب من عن غيرها من المدن بطبيعة وتنوع السكان، حيث يو أريحاوتتميز مدينة 
ممن ُيَسّمون بسكان العطل األسبوعية )وهم الذين يملكون منازل في  (5)15000 باإلضافة الى ما يقرب ، جهزة األمنيةلأل

 المدينة ولكنهم ال يقيمون فيها بشكل دائم وإنما يتواجدون في أيام العطل واإلجازات(.

شخص يمرون المدينة  2,977لى الخاصية الحدودية للمدينة من حيث عالقتها بالسكان فنجد أن ما معدله إوإذا ما نظرنا 
 محليسائح يومي في المدينة )سائح 3,0007، ناهيك عن وجود ما معدله 6قادمين وذلك بشكل يومي 2,955ين ومغادر

 (.أجنبيو

                                                
 )تقديرات الفريق(.النتائج النهائيةحصاء الفلسطيني، لإلاد العام للسكان والمساكن والمنشآت، الجهاز المركزي التعد 2
من  2016يار أ، تم تنفيذه بتاريخ أريحافراد المجتمع المحلي في مدينة أسر ومن األ 150تهدف عينات محددة بلغت نتائج المسح الميداني، والذي اس3

 االستشاري.  ABCتبكقبل م
 .2014-2012الهيكلي،يطالي المعد للمخطط دراسة للفريق اإل4
5

 رقم تقديري وال توجد اي احصائيات دقيقة. 
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نسمة، باالضافة الى وجود  55,000وبناًء على االرقام السابقة فيبلغ عدد المتواجدين في المدينة في أوقات الذروة ما يقارب 
ضمن حدود مدينة اريحا وهنالك اعتماد  (9)( 3999ومخيم عين السلطان )عدد السكان (2)( 9088مخيم عقبة جبر )عدد السكان 

كبير من سكان هذه المخيمات على مدينة اريحا في عدة مجاالت مثل النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي الخ. وهذا من 
 شأنه ان يزيد العبء على بلدية اريحا في تقديم الخدمات.

 

  

                                                                                                                                                           
 العامة للمعابر والحدود. اإلدارة6
 .2013ة عالم في الشرطالعالقات العامة واإل إدارةوفق تقرير 7
 .2016الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني, 8
 .2016الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني, 9



21 
 

 التنموية الرئيسيةتشخيص المجاالت 
 

 : مجال البيئة والبنية التحتية .1

 على النحو اآلتي: أريحايشتمل مجال البيئة والبنية التحتية على المجاالت الفرعية التالية والتي تم تشخيصها لمدينة 
الستخدام ال شك بأن التيار الكهربائي من أهم احتياجات اإلنسان في الوقت الحاضر، وهو العنصر الرئيسي الكهرباء: 1.1

التكنولوجيا الحديثة التي أدت إلى تحقيق حياة سهلة والتمتع برفاهية عالية، وتزويد المدينة بالتيار الكهربائي من أهم 
من الشركة  ولىبنقطتي ربط، األ 1964اهتمامات البلدية، حيث يتم تزويدها بالكهرباء من شركة كهرباء القدس منذ عام 

ميغاواط ، وتتميز الشبكة  35ميغاواط بمجموع كلي  20ميجاواط والثانية من األردن بسعة  15القطرية االسرائيلية بسعة 
% من المدينة وال تحوي أسالك عارية إال بنسبة ضئيلة حيث أن الكوابل معظمها 96بأنها بوضع جيد وتغطي نسبة 

(ABC) ارتفاع تكاليف التزود ، اال ان ستمرةإلى التوسعة الم ضافةمعزولة، والشركة تقوم بالصيانة الدورية للشبكة باإل
عدم القدرة اضافة الى  بالكهرباء في مدينة أريحا وخاصة في فصل الصيف مما يؤثر على التطور االقتصادي للمدينة.

 توجهعدم ، واخيرا على توفير اإلنارة في بعض شوارع المدينة وذلك بسبب قلة الموارد المادية والفنية )اآلليات(
 بسبب قلة الوعي لهذا الموضوع وارتفاع التكاليف. المواطنين على استخدام الطاقة المتجددة

بتمويل من الحكومة  2012خدمة تجميع مياه الصرف الصحي في المدينة سنة  إنشاءتم البدء في الصرف الصحي:  1.2
 30خطوط رئيسية بطول حوالي  نشاءإعلى  ولىمليون دوالر أمريكي، حيث شملت المرحلة األ 30اليابانية بمبلغ حوالي 

ة كوب/يوم، تقع المحطة في المنطقة الشرقية الجنوبية من المدين 9800كم ومحطة معالجة بقدرة استيعابية تصل إلى 
عبارة عن توسعة شبكة الصرف الصحي على عدة مراحل، المرحلة الثانية كانت دونم. تم  103على مساحة حوالي 

 2015فرعية بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والتي تم االنتهاء من تنفيذها سنة الخطوط ال من كم 14 اضافة
كم شوارع بحاجة  125% وذلك من أصل 35خطوط الصرف الصحي إلى ب المغطاهوبذلك تصل نسبة طول الشوارع 

مرحلة إضافية من بدأ تنفيذ  2017لخدمة الصرف الصحي لكي يتم خدمة غالبية المباني في المدينة. وفي نهاية سنة 
. 2018سيتم االنتهاء من تنفيذها خالل نهاية عام والتي % 54تغطي الشبكة حوالي كي كم ل 23الخطوط الفرعية بطول 

ومن الجدير بالذكر أن أغلبية المباني والسكان يتمركزون في منطقة تجميع خطوط المراحل السابقة حيث تصل نسبة 
. وبالتوازي مع تمديد خطوط الصرف الصحي 2018% مع نهاية عام 70إلى حوالي  خدمتهم السكان التي يمكن أن يتم

وصلة ومعدل التدفق  750حوالي  الوصالت المنزليةتم تنفيذ عدة مشاريع لربط المنازل على الشبكة القائمة لتصل عدد 
 .2017كوب/يوميًا وهذا حتى تاريخ كانون أول  850اليومي لمحطة الصرف الصحي حوالي 

يعتبر نبع عين السلطان المصدر الرئيسي لتلبية االحتياجات المائية لسكان المدينة وهذا النبع هو من أغزر ينابيع  المياه: 1.3
/ الساعة وعطاء النبع ثابت تقريبًا 3م 650الضفة الغربية مياهًا ومن أجودها نوعية حيث يبلغ معدل تدفق النبع حوالي 

جالت سلطة المياه الفلسطينية لقياس النبع ولكن يوجد انخفاض في السنوات األخيرة بمعدل على مدار السنة استنادًا إلى س
يتم توزيع مياه نبع عين السلطان ما بين  االستخدام المنزلي عبر شبكة مياه الشرب،  .مطارالتدفق ناتج عن انحباس األ

لالستخدام المنزلي  هي مياه نبع عين السلطان% من 42واالستخدام الزراعي عبر شبكة مياه الري، حيث أن ما نسبته 
الزراعية  األراضي% عبر شبكة الري الحديثة لالستخدام الزراعي، حيث أن هنالك جزء من 58والشرب ويتم تحويل 

يتم ريها من نبع عين السلطان والباقي يعتمد على اآلبار االرتوازية. يبلغ عدد االشتراكات على الشبكة  أريحافي مدينة 
 كم موزعة على شوارع المدينة. 200وذلك ضمن شبكة مياه بطول حوالي  أريحااشتراك ضمن مدينة  6000لي حوا
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على نبع عين السلطان، حيث أن الشبكة تغذي المناطق الزراعية  أريحاتعتمد شبكة الري التابعة لبلدية  شبكة الري: 1.4
مياه المعالجة من محطة الصرف الاآلبار الجوفية و ضمن حدود قناة الري األصلية، أما المنطقة الشرقية فتعتمد على

الصحي الخاصة بالبلدية، بينما المناطق الزراعية في المنطقة الغربية والشمالية فتعتمد على نبع الديوك والنويعمة 
مكونة من إلى اآلبار الجوفية، وهنالك قنوات ري مفتوحة يتم االعتماد عليها أيضًا. تاريخيًا كانت شبكة الري  ضافةباإل

قنوات ترابية حجرية مفتوحة توزع المياه على المزارع وتتبع االنحدار الطبيعي للتربة، في الثمانينيات من القرن الماضي 
( PVCتم البدء باستبدال القنوات المفتوحة بقنوات اسمنتية تدريجيًا، وحاليًا معظم شبكة الري مكونة من أنابيب بالستيكية )

 .2006عام  وتم االنتهاء من تنفيذها 1998 تم إنشاؤها في عام
 
يعتبر موضوع الصحة والبيئة من أهم عوامل الحياة السليمة للمواطنين وهي متصلة بشكل   البيئة والنفايات الصلبة: 1.5

نظرًا لموقع مدينة أريحا التاريخي والجغرافي والسياحي، والذي منحها و  ، رئيسي بسلوكيات وعادات وثقافة المواطن
طين الصغيرة  بكل ما يحمله ذلك من معنى، فهي التاريخ والمشتى والسياحة والرياضة، وتعتبر معبر حدودي، لقب فلس

وإليها المسعى في وقت األزمات وإغالقات المدن من قبل االحتالل، وأريحا هي مركز األغوار الفلسطيني الممتد عبر 
الصحراوي وحجب مياه نهر األردن عنها وسعة أراضيها كم مربع، وأيضًا لمساحتها الكبيرة وظروف مناخها شبه  700

مؤسساتها من الزراعية، كل ذلك وضعها أمام تحدي بيئي كبير، أكبر بكثير من طاقات وإمكانيات وقدرات المدينة و
 .مرافق وكوادر وأجهزة

 
المركز باتجاه حدود  هو نمط الطرق الشعاعية حيث تنطلق غالبية الطرق من أريحانمط الطرق في  الطرق والمواصالت: 1.6

إلى بعض الشوارع الرابطة بينها بحيث تشكل أحزمة دائرية حول المركز منتشرة إلى  ضافةالمدينة الخارجية باإل
% من المساحة اإلجمالية للمخطط الهيكلي، وهي 10.83دونم أي ما نسبته  3581الخارج.  وتبلغ مساحة الطرق حوالي 

فلسطين مما يشكل تحدي كبير للهيئة المحلية. تم تطوير شبكة الطرق في  من المساحات األكبر على مستوى مدن
. إن إنارةو إنشاءأرصفةو تأهيلوتعبيد، ولكن هنالك الكثير من الشوارع ما زالت بحاجة ل تأهيلالسنوات األخيرة من 

الموجودة تتفاوت ما بين متوسطة لسيئة، حتى  رصفة، وحالة األأرصفةع في المدينة تفتقر لوجود راالكثير من الشو
 الشوارع الرئيسية معظمها ال يراعي متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة. أرصفة
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 : مجال التنمية االجتماعية .2

 على النحو اآلتي: أريحاعلى المجاالت الفرعية التالية والتي تم تشخيصها لمدينة  تنمية االجتماعيةيشتمل مجال ال
مدرسة منها  16طالب وطالبة تقريبًا موزعين على  6300حوالي  أريحايبلغ عدد الطلبة في مدارس مدينة التعليم:  2.1

 ضافةعمران، باإلبنات المدارس الخاصة التي ارتفع عددها في السنوات األخيرة بعد افتتاح مدارس رواد الغد ومدرسة 
مبكرة مثل رياض األطفال. وعمومًا تتسم المدارس جغرافيًا إلى سيطرة القطاع الخاص على كافة مرافق الطفولة ال

بتمركز غالبية مدارس الذكور في منطقة معينة بينما تتواجد مدارس اإلناث في منطقة أخرى. ويالحظ االرتفاع في 
مستوى التعليم مؤخرًا لدرجة تالشي الفرق في مستوى التحصيل بين طلبة المدارس الحكومية والخاصة وانخفاض 

والعمل على فصل المدارس وفق  دالت التسرب والرسوب. كما وتحتاج المدارس إلى تحسين وصيانة البنية التحتيةمع
 .مواصفات فصل المراحل الصفية لوزارة التربية والتعليم

% من إجمالي عدد السكان في فلسطين وتساهم بشكل كبير في التنمية المجتمعية 49تشكل المرأة حوالي تمكين المرأة:  2.2
%  22في مختلف المجاالت، وبالرغم من ارتفاع نسبة مشاركة النساء في التعليم إال أن مشاركتها السياسية ال تزيد عن 

% وتقتصر في معظمها على التعليم والصحة والمهن التقليدية األخرى 19كما ال تتعدى نسبة التحاقها بسوق العمل 
وية منها اثنتين للتسليف وتقديم القروض الصغيرة وهما مؤسسة فاتن جمعيات ومراكز نس 5 أريحايوجد في مدينة  .للمرأة

إلى  إضافةوجمعية تنمية المرأة للتوفير والتسليف، وجمعية واحدة للتدريب المهني وهي جمعية الشابات المسيحية، 
مرأة ومشاركتها على تعزيز ثقافة ال أريحاالنخيل. بينما تركز جمعية سيدات  أرضمؤسسة معنية بالزراعة وهي مؤسسة 

 رشادفي الحياة االجتماعية. وهناك أيضًا جمعيات تعنى بمكافحة العنف ضد النساء قانونيًا واجتماعيًا، وتقديم اإل
االجتماعي ضمن جوانب مختلفة تخص المرأة. حيث تتعدد المشاكل االجتماعية من تعدي على حقوق المرأة مثل العنف 

إلى صعوبة الحصول على هذه الحقوق بالطرق القانونية ومن خالل  إضافةإلرث، بأنواعه والطالق والزواج المبكر وا
 المحاكم في السنوات األخيرة.

، وعدد من المراكز والعيادات الصحية، أريحاعلى الرغم من وجود مستشفى حكومي في مدينة : اإلعاقةالصحة وذوي  2.3
لب واألعصاب واألوعية الدموية واألورام، وجراحة إال أن المدينة تفتقر لمعظم التخصصات الطبية مثل جراحات الق

األطفال، والصور التشخيصية والمختبرات، وتخصص الكلى، والعيون، هذا مع وجود معدالت انتشار عالية لفقر الدم 
مديرية الصحة، والتي تشتمل على  أريحاكما يتوفر في مدينة  .اإلعاقةوبعض األمراض األخرى، وارتفاع نسبة 

التخصصات الطبية، حيث توفر المديرية عيادات: األمراض المزمنة، الجلدية، األسنان، مراكز األمومة والطفولة والتي 
تتوزع على مختلف مناطق المحافظة، صحة البيئة، الطب العام، األمراض النفسية، الكشف المبكر للسرطانات ويشمل 

المجانية، الطب الوقائي، األمراض السارية والمعدية، التثقيف الصحي، والطب الخاص والذي يختص  التصوير والقراءة
إلى صيدلية، وقسم أشعة، ومختبر  إضافةبالتفتيش على تراخيص العيادات والجمعيات والمراكز الصحية في المدينة، 

حالة من حاالت  800إلى وجود  2015م تشير بعض التقديرات للعا اإلعاقةبالنسبة لذوي  يشمل جميع الفحوصات.
التوحد ومتالزمة داون. ويشكل  ىرض% من عدد السكان ويشمل مصابي االنتفاضة وم2.5أي ما يعادل نسبة  اإلعاقة

الذكور حوالي الثلثين من عدد الحاالت المسجلة بينما يالحظ ارتفاع نسبة اإلعاقات البصرية بين اإلناث. وهناك حاالت ال 
 عنها أو تشخيصها من قبل المؤسسات المحلية العاملة خاصة بين اإلناث.يتم الكشف 
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تشهد المدينة توافد سكاني من عدة جهات وارتفاعًا في عدد السكان نتيجة االمتداد العمراني  الحماية االجتماعية والسكن: 2.4
العمل في المؤسسات الرسمية  غراضالعشوائي وسوء التوزيع للكثافة السكانية بين األحياء المختلفة، فهناك القادمون أل

والمنشآت االقتصادية. ويؤدي التوافد السكاني إلى تغيير التركيبة االجتماعية واالقتصادية للمدينة وال يصب أغلبه في 
صالح السكان الحاليين بسبب تواضع رؤوس األموال المحلية في المدينة وتوجهها إلى االستفادة من الطفرة االقتصادية في 

اعات التقليدية فقط مثل المطاعم، وبعض الوافدين يحول مكان إقامته الدائمة إلى المدينة أو المحافظة. وهناك أفراد القط
 األراضيقوات األمن الفلسطينية تحت التدريب في جامعة االستقالل هذا إلى جانب المقدسيين الذين يعملون على شراء 

وم االستثمار الرأسمالي خاصة من محافظة الخليل. إلى جانب هؤالء يوجد إلى قد ضافةباإل أريحاوبناء فلل وعمارات في 
تجمعات بدوية في المنطقة خاصة في مناطق المعابر والمنطقة الصناعية تقدم لهم البلدية المياه والكهرباء، لكن ظروف 

اجتماعية تعيش تحت  معيشتهم صعبة للغاية خاصة على األطفال واألمهات. كل هذه المتغيرات تعمل على ظهور طبقة
السن يقطنون في بيوت غير صحية ومكتظة، منها المبني باللبن  أن الكثير من العائالت وكبار خط الفقر في المدينة حيث

 والطوب وبسقوف من الصفيح وبدون حماية اجتماعية إال في مواسم معينة خالل العام. 
% من السكان أي ما 35حوالي  أريحاعامًا في محافظة  52-15يشكل الشباب من الشريحة العمرية  الشباب والرياضة: 2.5

بحوالي  2016نسمة وتركزت في صفوفهم أعلى نسبة للبطالة بين الجنسين والتي قدرت خالل عام  14,000يعادل 
% بين اإلناث. وقد أشارت اإلحصائيات الرسمية إلى وجود أدنى 44.7% بين الذكور مقابل 22.2% وبواقع 26.9

 أريحا%. كما تشير اإلحصائيات إلى وجود أعلى نسبة لألمية في محافظة 11ار واألغو أريحامعدل للبطالة في محافظة 
العمل  غراض% خاصة في صفوف اإلناث حيث يزداد التسرب في المراحل اإلعدادية العليا والثانوية أل4.9وبواقع 

، ونادي بلدنا، اأريح، ونادي هالل أريحانادي شباب نوادي رياضية وهي:  4والزواج. أما من حيث الرياضة فيوجد 
استاد رياضي،  2يتوفر في المدينة كما  ن تقوم برعاية فرق الطالئع والبراعم.شبيبة الراعي الصالح منها مؤسستيو

وثالثة مالعب لكرة السلة وثالثة مالعب لكرة الطائرة، ويشهد مجال الرياضة وعدد الفرق الرياضية حالة من التراجع 
مرافق رياضية مثل وفيها مدينة األمل للشباب التابعة للمجلس األعلى للشباب والرياضة  انشاءوحاليا تم منذ عدة سنوات. 

 نادي الفروسية. اضافة الى المالعب والمسابح وألعاب القوى 
 غراضة تحتية ثقافية متنوعة مثل مسرح البلدية المستخدم ألنيتحتوي المدينة على مرافق وبالثقافة والفنون والتراث:  2.6

متنوعة، ومسرح تابع لجامعة االستقالل، وكلها مرافق مفتوحة الستخدام المؤسسات العامة. كذلك يوجد عامة وفنية 
مسرح للثقافة والفنون وقصر للمؤتمرات جاهز للعمل تابع للقطاع الخاص ويتميز باتساع المساحة واألجهزة الحديثة. كما 

والفنون اليدوية والموسيقى وتشجيع القراءة من خالل المكتبة  ويعمل مركز تنمية الطفل التابع للبلدية على تعليم الحاسوب
سنة وبرسوم رمزية. وتجدر اإلشارة إلى ضرورة إحياء  15-6طفل على األقل من سن  100العامة والتي يشترك فيها 

الثقافية الوطنية برامج التعليم الفني والموسيقي لألطفال بناًء على الخبرة السابقة في الشراكات بين المؤسسات المحلية و
مثل الشراكة مع مؤسسة إدوارد سعيد للموسيقى والشراكة مع مديرية الثقافة والتي تعتبر الداعم األول للنشاط الثقافي في 

، رضاوالفرق الفنية المحافظة مثل األمسيات الشعرية، وجوقة الترانيم، والمع نشطةالمدينة ولديها استعداد لدعم األ
الحتفاالت العامة. إلى جانب ذلك يعزز وجود المالعب المختلفة واالستاد الرياضي من جاذبية ودورات محو األمية وا

المدينة وقدرتها على استقطاب العروض الفنية من خارج المحافظة. رغم ذلك يالحظ غياب الفرق الفنية على المستوى 
من  أريحاومركز ثقافي واحد في المدينة. وتعتبر الثقافي والقصور الشديد في المرافق الثقافية فال يوجد إال مكتبة عامة 

الفنية عمومًا، خاصة  نشطةإلى ضعف اإلقبال الجماهيري على األ إضافةالثقافية،  نشطةأقل المحافظات اهتمامًا باأل
ون المسرحية والشعرية، وانعدام االهتمام الشعبي بالثقافة بشكل عام هذا إلى جانب قلة عدد المدربين في مجاالت الفن

 والموسيقى وارتفاع تكلفة التدريب على األهالي وغياب المؤسسات التي تحتضن الموهوبين والمبدعين من الشباب.
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 :مجال التنمية االقتصادية .3

 على النحو اآلتي: أريحاعلى المجاالت الفرعية التالية والتي تم تشخيصها لمدينة  تنمية االقتصاديةيشتمل مجال ال
 

من أهم المدن الفلسطينية في مجال السياحة حيث تتمتع بخصائص سياحية  أريحاتعتبر مدينة  واآلثار:السياحة والترفيه  3.1
هامة، أهمها المناخ الدافئ واللطيف نتيجة طبيعتها وموقعها الفريد من نوعه على مستوى العالم والمتمثل بانخفاضها 

إلى جذبها الكثير من  ضافةللفلسطينيين شتاًء، باإل ولىالكبير تحت مستوى سطح البحر، األمر الذي جعلها الوجهة األ
مقصد سياحي هام ويؤمها الزوار والسياح من  أريحالذلك تعتبر مدينة  السياح بهدف الزيارة واالسترخاء واالستجمام.

ام زائر وسائح أجنبي خالل ع 2,358,000كافة دول العالم، وبحسب اإلحصائيات الرسمية فإنه قد زار المدينة حوالي 
%. كما يشكل قطاع السياحة في المدينة مشغل 50، حيث يشكل الفلسطينيون من داخل الخط األخضر أكثر من 2017

أساسي لأليدي العاملة، حيث يعمل عدد كبير من سكان المدينة في مجال السياحة سواء في المتنزهات السياحية والمطاعم 
كما أن قطاع السياحة يعتبر . وكذلك التجارة والصناعة السياحية ةثريأو الفنادق أو المرافق واألماكن السياحية واأل

االقتصادي من خالل تدفق العمالت األجنبية ومساهمته في الناتج المحلي، وتوفيره الوظائف للمئات من  األساسيالمحرك 
منشأة  138د نحو % من حجم القطاعات االقتصادية العاملة في المدينة بوجو22أهالي المدينة، حيث يشكل ما نسبته 

مشاريع لتأجير شقق سكنية  10فندق،  12مشروع ترفيهي ومتنزه سياحي،  15مطعم،  32خدماتية وسياحية أهمها: 
إلى شركات تأجير السيارات والخدمات والمشاريع المساندة  إضافةمنشآت لخدمات النقل البري،  8ونزل وشليهات، 

 األخرى.
 وتلعب دورًا أريحالمجالي التجارة والصناعة في مدينة  األساسيلصغيرة العصب تشكل المشاريع ا التجارة والصناعة: 3.2

أساسيًا في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في المدينة، وتعتبر المساهم الرئيسي في الناتج المحلي االقتصادي 
 2017لعام  أريحاغرفة تجارة وصناعة  للمدينة وفي تشغيل األيدي العاملة. ويبلغ عدد المنشآت االقتصادية المسجلة لدى

أي  أريحا% من إجمالي عدد المنشآت يعمل في مدينة 76والقرى التابعة لها،  أريحامنشأة عاملة في مدينة  846نحو 
% من عدد المنشآت العاملة في المدينة، ويعتمد نمو هذا 62ويشكل قطاع التجارة ما نسبته  منشأة اقتصادية. 643نحو 

عدد كبير من المحالت  أريحاحد كبير على ازدهار ونشاط قطاعي السياحة والزراعة أساسًا، ويتوفر في القطاع إلى 
التجارية لبيع األغذية والمشروبات بالمفرق كما يتوفر بها محالت لبيع البذور واألسمدة الزراعية ومحالت بيع التحف 

ت وبيع األجهزة الكهربائية والمالبس والمجوهرات والهدايا وفيها مشاتل زراعية ومحالت لبيع قطع غيار السيارا
، فهو يشكل ما نسبته أريحاوغيرها.ويعد القطاع الصناعي أقل القطاعات مساهمة في النشاط االقتصادي في مدينة 

منشأة صناعية، أهمها مصنع لصهر وتشكيل حديد  16، أي نحو أريحا% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في 2.5
ع للمشروبات الغازية، ومصنع لتعبئة المياه المعدنية، ومصانع لتعبئة وفرز التمور، ومصنع لصناعة البناء، ومصن

 المرتديال، ومصنعين لإلسمنت الجاهز، ومصنع للمكمالت الغذائية ومصانع طوب وغيرها.
من أهم المدن الفلسطينية التي تساهم بشكل كبير في توفير السلع الزراعية وذلك بسبب  أريحاتعتبر مدينة الزراعة:  3.3

انتشار المساحات الزراعية الخصبة وتوفر المياه والخبرات الزراعية المتراكمة على مدار التاريخ، حيث تعتبر المدينة 
يفًا( من أفضل العوامل المساعدة على إنتاج ويعتبر مناخ المدينة )الحار الجاف ص.من أهم المدن الزراعية الفلسطينية

األشهر محليًا وإقليميًا في إنتاج التمور  أريحابعض األصناف الزراعية وخصوصًا أشجار النخيل والتمور، إذ تعتبر 
وتتميز بإنتاج التمر المجهول تحديدًا. ويساهم مجال الزراعة بشكل أساسي في االقتصاد المحلي للمدينة إذ يوفر فرص 

عمل المختلفة للكثير من أبناء المنطقة ويساهم بشكل أساسي في التصدير إذ تشكل المنتجات الزراعية جزءًا أساسيًا من ال
للعديد من المنتجات للسوق المحلي الفلسطيني.  األساسيناهيك عن أنها المصدر  أريحامجمل المنتجات المصدرة من 
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من إجمالي العاملين في القطاعات المختلفة بينما تشكل المنشآت  %3.5ويشكل العاملون في مجال الزراعة ما نسبته 
 .تعتبر من النسب األعلى فلسطينيًا%، وهي 1.5الزراعية ما نسبته 

 
 : والحكم الرشيد دارةمجال اإل .4

 

 على النحو اآلتي: أريحاعلى المجاالت الفرعية التالية والتي تم تشخيصها لمدينة  دارة والحكم الرشيديشتمل مجال اإل
 

وجود ظيم بالعديد من المقومات واالنجازات المتراكمة والتي كان أهمها نتميز مجال التخطيط والتي التخطيط والتنظيم: 4.1
العديد من اراضي الخدمات حيث خصص المخطط  ،ترخيص خاصةوقوانين نظمة أومدعم بمخطط هيكلي مصادق 

من ناحية أخرى تعاني المدينة من  .منطقة صناعية ضمن المخطط الهيكليتحديد وكذلك  العامة والتي يمكن استخدامها
مخطط التماشى وعدم  عدم وجود مخططات لحماية الموروث التاريخي والطبيعيالعديد من النواقص كان من أهمها 

انتشار السياحة و عدم حصر مسار الوادي واالعتداء عليه بعدة طرقباإلضافة إلى  مع خصوصية المدينةالحالي هيكلي ال
 .مرخصةالغير 

 
وجود اعداد كبيرة من قوى االمن الفلسطيني وفي مجال األمن وإدارة الكوارث فقد تميز المجال ب الكوارث: إدارةاألمن و 4.2

التعاون المشترك ما بين االجهزة االمنية والمؤسسات الخاصة والمؤسسات في المدينة باالضافة الى  والكوادر البشرية
وجود غرفة عمليات ، كما تميز المجال بمعداتالنة الطوارىء في المحافظة والقطاع الخاص من حيث لجو المدنية

عدم . في المقابل يعاني هذا المجال من غوارمشتركة مكونة من جميع الجهات المختصة ومركزها محافظة أريحا واأل
باإلضافة إلى  تقديم المساعدة وعمليات االنقاذتخصصين في والممن الدفاع المدني المؤهلة الالزمة بشرية القوى الوجود 

 قلة الوعي لدى المواطنين عن كيفية التعامل معو قلة امكانيات الدفاع المدني من آليات ومعدات وبالتحديد معدات االنقاذ
 .الكوارث بانواعها

 
مجموعة من وجود المؤسسي بعلى صعيد البناء المؤسسي فقد تميز مجال البناء البناء المؤسسي والحكم الرشيد:  4.3

هيكل في المدينة بشكل عام، أم بخصوص مؤسسة بلدية أريحا فتميزت بوجود رسمية الدارية الحكومية اإلمرافق ال
وانظمة وإجراءات وأدلة عمل تغطي معظم مناحي العمل في البلدية ووجود أنظمة  تنظيمي مقر من المجلس البلدي

البلدية يعمل على تسهيل خدمات مركز خدمات جمهور في  باإلضافة إلى وجودمحوسبة إلدارة معظم أعمال المؤسسة 
في المقابل يعاني واقع البناء المؤسسي من العديد من نقاط الضعف من أهمها شغور منصب مدير  المواطنين في البلدية.

ضعف تكاملية باإلضافة إلى  صعوبة التواصل المباشر بين موظفي البلدية في مرافق البلدية المختلفةيلي ذلك  البلدية
 .عدم تفعيل آليات االتصال والتواصل الداخلي والخارجيو ضعف القدرات المالية للبلديةو أنظمة المعلومات في البلدية

 
التقرير  -1الملحق رقم وللمزيد من التفاصيل حول تشخيص كافة المجاالت التنموية الرئيسية والفرعية، يرجى االطالع على 

 .أريحادينة التشخيصي لم
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 المحلي طار التنموياإل
 

 الرؤية التنموية .1

 .مدينة تاريخية سياحية خضراء آمنة تتمتع بخدمات نوعية عادلة مستدامة، محافظة على أصالتها وتراثها الثقافي""
 

 مرتبة حسب األولوية القضايا التنموية .2

عدد من القضايا التنموية األساسية لكل مجال من المجاالت بعد عملية التشخيص لكافة المجاالت التنموية، تم التوافق على 
 الرئيسية والتي كانت على النحو التالي:

 
 :مجال البيئة والبنية التحتية .1

جسور ومواقف لرفع مستوى السالمة المرورية  تأهيل، وأرصفةالطرق من تعبيد، بقطاع ضعف البنية التحتية الخاصة  1.1
 والصحية.

مع ازدياد الطلب نتيجة التوسع العمراني وضرورة تقليل التكاليف التشغيلية  كافية لكامل المدينةعدم توفر مصادر مياه  1.2
 قطاع المياه والتقليل من نسبة الفاقد. إدارةالخاصة ب

 عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي لكامل المدينة. 1.3
 .ضعف في الخدمات الصحية والبيئية 1.4
 شجيع استخدام الطاقة المتجددة.ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية وضرورة ت 1.5

 

 :مجال التنمية االجتماعية .2
 مكانيات البيئة المدرسية.ة الخاصة بالتعليم ونوعيته وقلة إضعف البنية التحتي 2.1
 .االجتماعيةفي المجاالت االقتصادية والسياسية و والفرص المتاحةمشاركة الشباب والمرأة ضعف  2.2
 .اإلعاقةذوي  تأهيلالمحلية لتعليم وعدم كفايةالخدمات ضعف البنية التحتية و 2.3
 نقص الحماية االجتماعية وظروف السكن للفئات المهشمة. 2.4
 .ضعف البنية التحتية والمؤسسية للرياضة والثقافة في المدينة 2.5

 
 التنمية االقتصادية:مجال  .3

 .للمدينة ةالسياحيواستغالل الميزات ضعف التسويق  3.1
 االقتصادية.ضعف البيئة الجاذبة لالستثمار والشراكات  3.2
 ضعف القدرات البشرية بشكل عام في معظم المجاالت )الزراعة والسياحة والخدمات(. 3.3
 .عدم كفاية االهتمام الحالي بقطاع الزراعة 3.4
 .لها قلة االهتمام بالمشاريع الصغيرة وتوفير مقومات النجاح 3.5
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 :مجال اإلدارة والحكم الرشيد .4
 .مدينةضعف االهتمام الالزم بالموروث الطبيعي في ال 4.1
 عدم وجود مخططات تفصيلية للمدينة. 4.2
 .جاهزية/استعداد المدينة لمواجهة الكوارث ضعف 4.3
 .بين مرافق البلدية المختلفةطواقم البلدية رتفاع أعباء تواصل ا 4.4
 ضعف ممارسات التخطيط  والمتابعة والتقييم في البلدية. 4.5

هذه  العمل على ترتيب ولىالتنموية، تم خالل ورشة العمل األمن قبل اللجان  الواردة أعالهبعد الخروج بالقضايا التنموية و
 وجاءت كما يلي: األولويةباستخدام مصفوفة المقارنة المزدوجة وتم التوصل إلى القضايا ذات  القضايا حسب األولوية

 
 القضايا الترتيب

العمراني وضرورة تقليـل التكـاليف   عدم توفر مصادر مياه كافية لكامل المدينة مع ازدياد الطلب نتيجة التوسع  1
 التشغيلية الخاصة بإدارة قطاع المياه والتقليل من نسبة الفاقد.

الطرق من تعبيد، أرصفة، وتأهيل جسور ومواقف لرفع مسـتوى السـالمة   بقطاع ضعف البنية التحتية الخاصة  2
 المرورية والصحية.

 استخدام الطاقة المتجددة.ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية وضرورة تشجيع  3
 ضعف ممارسات التخطيط  والمتابعة والتقييم في البلدية. 4
 عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي لكامل المدينة. 5
 ضعف التسويق واستغالل الميزات السياحية للمدينة. 6
 عدم كفاية االهتمام الحالي بقطاع الزراعة لتحسين االمن الغذائي. 7
 جاهزية/استعداد المدينة لمواجهة الكوارث.ضعف  8
 ضعف االهتمام الالزم بالموروث الطبيعي في المدينة. 9
 ضعف في الخدمات الصحية والبيئية. 10
 ضعف البيئة الجاذبة لالستثمار والشراكات االقتصادية.  11
 عدم وجود مخططات تفصيلية للمدينة.  12
 بالتعليم ونوعيته وقلة امكانيات البيئة المدرسية.ضعف البنية التحتية الخاصة  13
 ضعف البنية التحتية وعدم كفاية الخدمات المحلية لتعليم وتأهيل ذوي اإلعاقة. 13
 قلة االهتمام بالمشاريع الصغيرة وتوفير مقومات النجاح لها. 14
 نقص الحماية االجتماعية وظروف السكن للفئات المهشمة. 15
 (.البشرية بشكل عام في معظم المجاالت )الزراعة والسياحة والخدمات ضعف القدرات 16
 ضعف البنية التحتية والمؤسسية للرياضة والثقافة في المدينة. 17
 إرتفاع أعباء تواصل طواقم البلدية بين مرافق البلدية المختلفة. 18
 .االقتصادية والسياسية واالجتماعيةة والفرص المتاحة في المجاالت أضعف مشاركة الشباب والمر 19
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 التنموية األهداف .3

التنموية بمثابة العمود الفقري ألي خطة تنموية محلية، حيث أنها ترسم اإلطار العام للعمل التنموي في  األهدافتعتبر 
. بعد تحديد القضايا التنموية، قامت اللجان التنموية وبدعم من الفريق االستشاري بصياغة المدينة/البلدة خالل فترة تنفيذ الخطة

 التنموية لكل مجال تنموي رئيسي كما يلي:  األهداف
 
 :مجال البيئة والبنية التحتية .1

 والسالمة المرورية.نية التحتية المتعلقة بشبكة الطرق رفع مستوى الب 1.1
 لجميع السكان. توفير مصادر مياه جديدة وعادلة 1.2
 تطوير شبكة المياه الحالية لالستخدامات المختلفة. 1.3
 شبكة الصرف الصحي. استكمال 1.4
 والبيئة. رفع مستوى خدمات الصحة 1.5
 زيادة االعتماد على الطاقة الشمسية.  1.6
 في المدينة. اإلنارةتحسين مستوى  1.7

 
 :مجال التنمية االجتماعية .2

 .التربية والتعليم وزارة رؤية تغيير مستويات )مراحل( المدارس بما ينسجم مع 2.1
 .تحسين ظروف البيئة المدرسية 2.2
 .زيادة فرصة مشاركة المرأة والشباب في المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية 2.3
 .خلق بيئة مالئمة لذوي اإلعاقة 2.4
 .اإلعاقةلذوي  تأهيلتطوير خدمات التعليم وال 2.5
 .للفئات المهمشةتوفير الحماية االجتماعية وتحسين ظروف السكن  2.6
 .تطوير المرافق والمؤسسات الرياضية والثقافية 2.7

 
 التنمية االقتصادية:مجال  .3

 سياحيًا. أريحاتسويق مدينة  3.1
 خلق بيئة جاذبة لالستثمار والشراكات االقتصادية. 3.2
 تطوير الموارد البشرية في المدينة. 3.3
 تحسين العائد والناتج المحلي من قطاع الزراعة. 3.4
 بالمشاريع الصغيرة.زيادة االهتمام  3.5

 
 

 :والحكم الرشيد دارةمجال اإل .4
 .في المدينة والثقافيتعزيز وصيانة الموروث الطبيعي  4.1
 تطوير مخططات تفصيلية لقطاعات ومناطق محددة. 4.2
 تطوير قدرات المدينة على مواجهة الكوارث. 4.3
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 .زيادة التواصل الفيزيائي ما بين أقسام البلدية المختلفة وتخفيض تكاليف ذلك 4.4
 .عزيز ممارسات التخطيط والمتابعة والتقييم في البلديةت 4.5

 

 البرامج التنموية .4

البرامج التنموية -األهداف-، تم بلورة مصفوفة القضيةاألولويةوفق القضايا التنموية ذات  ةالتنموية المحدد األهدافاء على بن
 :والتي تشمل تحديد المكونات الرئيسية لكل برنامج، وكانت كالتالي

 
المجاالت 
 التنموية

القضايا التنموية ذات 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية األهداف التنموية األولوية

البيئة 
والبنية 
 التحتية

ضعف البنية التحتية 
الطرق بقطاع الخاصة 

، أرصفةمن تعبيد 
جسور ومواقف  تأهيلو

لرفع مستوى السالمة 
 المرورية والصحية.

البنية رفع مستوى  -
التحتية المتعلقة 

بشبكة 
والسالمة الطرق

 .المرورية

تطوير قطاع الطرق  -
 والمواصالت.

 شارع عين السلطان. تأهيل -
 شارع عمان. تأهيل -
 شارع المغطس. تأهيل -
 شارع أبو جهاد كتف الواد. تأهيل -
 كم. 20تعبيد طرق داخلية بطول  -
مجموعة من الشوارع في المدينة  تأهيل -

 كم. 10بطول 
موقف للسيارات الخاصة والعمومية  إنشاء -

 المستنبت. أرضفي 
 كم. 10في المدينة بطول  إنشاءأرصفة -
 الجسر الشمالي. تأهيل -

عدم توفر مصادر مياه 
كافية لكامل المدينة مع 
ازدياد الطلب نتيجة 
التوسع العمراني 
وضرورة تقليل التكاليف 

 إدارةالتشغيلية الخاصة ب
قطاع المياه والتقليل من 

 نسبة الفاقد.

توفير مصادر مياه  -
جديدة وعادلة لجميع 

 السكان.
تطوير شبكة المياه  -

الحالية لالستخدامات 
 المختلفة.

 تطوير قطاع المياه. -
 تطوير قطاع الري. -

 قطاع المياه:
قاعدة بيانات صحيحة لقطاع المياه  إنشاء -

 .GISمربوطة بنظام 
 7المياه بطول حوالي تكبير أقطار شبكة  -

عمان وجزء من -كم في شارع فلسطين
شارع المغطس وشارع قصر هشام 

 ومنطقة القصب.
 حملة توعية لترشيد استهالك المياه. -
 وحدة الفاقد. إنشاء -
 كوب/ساعة. 180حفر بئر بقدرة  -
عداد مياه شرب إلى  500استبدال  -

 عدادات مسبقة الدفع تدريجيًا.
 قطاع الري:

ءة لموظفي قسم الري دورات رفع كفا -
 للقيام بمهامهم وفق الحاجة.

تركيب عدادات إلكترونية لكامل شبكة  -
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المجاالت 
 التنموية

القضايا التنموية ذات 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية األهداف التنموية األولوية

 الري.
تقييم شبكة الري من محابس ومناهل  -

 وخطوط.
تحديث نظام الري الخاص بإجراءات  -

 العمل.
إعادة هيكلية شعبة الري وتزويدها بالكادر  -

 المطلوب ورفع قدراتهم.
قبل  Screening)تنفيذ معالجة اولية ) -

 خزان التجميع الخاص بالري.

عدم اكتمال مشروع 
الصرف الصحي لكامل 

 المدينة.

شبكة  استكمال -
 الصرف الصحي.

تطوير قطاع الصرف  -
 الصحي.

مرحلة أولى: تمديد خطوط صرف صحي  -
 كم. 25بطول 

المرحلة األولى: مشروع ربط منزلي لحوالي 
 بناية في المدينة. 2000

صرف صحي مرحلة ثانية: تمديد خطوط  -
 كم. 35بطول 

المرحلة األولى: مشروع ربط منزلي لحوالي 
 بناية في المدينة. 2000

مشروع الصرف الصحي في مخيم  إنشاء -
 عقبة جبر.

ضعف في الخدمات 
 الصحية والبيئية.

رفع مستوى خدمات  -
 الصحة والبيئة.

تحسين المستوى  -
 البيئي في المدينة.

 مكب نفايات جديد. إنشاء -
رادع يشمل على عقوبات مغلظة إقرار نظام  -

 على المتسببين بمكاره صحية.
 مسلخ جديد للحوم والدواجن. إنشاء -
 توسعة الحديقة اإلسبانية. -

ارتفاع تكلفة الطاقة 
الكهربائية وضرورة 
تشجيع استخدام الطاقة 

 المتجددة.

زيادة االعتماد على  -
 الطاقة الشمسية.

تحسين مستوى  -
 في المدينة. نارةاإل

استغالل الطاقة دعم  -
 الشمسية والموفرة.

 نارةتطوير خدمة اإل -
 في المدينة.

 كم. 5بطول  نارةتوسعة شبكة اإل -
 نارةوحدة من وحدات اإل 860استبدال  -

موفرة للطاقة في  إنارةالحالية إلى وحدات 
 الشوارع الرئيسية.

 2محطة طاقة شمسية للبلدية بقدرة  إنشاء -
 ميغاواط.

ى ألواح تسهيالت وقروض للحصول عل -
 شمسية للمنازل والمؤسسات.

التنمية 
 االقتصادية

ضعف التسويق 
واستغالل الميزات 

 السياحية للمدينة.

 أريحاتسويق مدينة  -
سياحيًا محليًا 
وإقليميًا وعربيًا 

تشجيع السياحة في  -
 المدينة.

 

صيانة المواقع التاريخية والسياحية وتشمل  -
موقع  قصر هشام، موقع طواحين السكر،

 تل السلطان، القصر الشتوي.
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المجاالت 
 التنموية

القضايا التنموية ذات 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية األهداف التنموية األولوية

 ودوليًا.
 

 في قصر هشام. نارةصيانة اإل -
من المسارات السياحية )البيئية  2 إنشاء -

 والثقافية(.
 مهرجانات وفعاليات مركزية. 2تنظيم  -
سوق )بازار دائم( للصناعات  تأهيل -

 التقليدية والتراثية )شارع الجميزة(.
تحديث الخريطة السياحية وتطويرها  -

ة وبرامج كاملة  تنزل عبر كخرائط تفاعلي
الموقع الخاص بالبلدية أو مركز 
استعالمات سياحي تشمل كل المواقع 
األثرية ودليل شبكات الطرق والمطاعم 
والفنادق )زيادة االستفادة من الميزات 

 البيئية والجغرافية(.
 خرائط تعريفية وإرشادية للسائح. -
االستعانة بالخبراء من أجل تطوير  -

 ير الحرفة.الحرفيين وتطو

ضعف البيئة الجاذبة 
لالستثمار والشراكات 

 االقتصادية.

خلق بيئة جاذبة  -
لالستثمار 

والشراكات 
 االقتصادية.

تشجيع االستثمار  -
 المحلي.

إعداد دليل خاص يتعلق باإلجراءات  -
 االستثمارية.

البنية التنظيمية ومأسسة وحدة  استكمال -
 التنمية االقتصادية.

تستهدف مناقشة طبيعة ورش عمل  4عقد  -
اإلجراءات والتسهيالت من قبل البلدية 
والجهات ذات العالقة )التراخيص 
والرسوم وخدمات البنية التحتية المساندة 

 من أجل تشجيع فرص االستثمار(.
عقد دورتي تدريب في تجنيد األموال  -

 ومهارات التشبيك.
تصميم خارطة تفاعلية  -

(INTERACTIVE MAP)  تعكس
 عمل مشاريع استثمارية.إمكانيات 

نافذة الخدمات الموحدة بحيث توفر  إنشاء -
قاعدة بيانات تشمل جميع المعلومات 

حتى  أريحاالالزمة للمستثمر عن مدينة 
يسهل عليه الوصول إلى ما يريد من 
معلومات وكذلك المجاالت التي يمكن 

 االستثمار بها.



33 
 

المجاالت 
 التنموية

القضايا التنموية ذات 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية األهداف التنموية األولوية

ضعف القدرات البشرية 
بشكل عام في معظم 

)الزراعة  المجاالت
 (.والسياحة والخدمات

تطوير الموارد  -
 التعليم والتدريب. - البشرية في المدينة.

عقد دورات تدريب وبرامج مهنية  -
متخصصة في جميع المجاالت )السياحة، 

 الزراعة، والصناعة، والتجارة(.
نشر الوعي السياحي بين ذوي العالقة  -

سنوات مع بداية  3حمالت خالل  3بواقع 
 احي.الموسم السي

عدم كفاية االهتمام 
 الحالي بقطاع الزراعة.

تحسين العائد  -
والناتج المحلي من 

 قطاع الزراعة.

تعزيز فرص توسيع  -
زراعة األصناف 

 والمنتجات المنافسة.
توفير مصادر  جديدة  -

مصادر المياه  تأهيلو
الموجودة المخصصة 

 لألنشطة الزراعية.
 

جديدة بأشجار النخيل  أراضيزراعة  -
 دونم. 3000

بناء شبكة ري للنخيل من خالل المياه  -
 كم. 10المعالجة بطول 

من اآلبار )بغض النظر عن  15 تأهيل -
طابع ملكيتها، بما في ذلك تأمين شبكات 

 الري بصفة دورية وتحديث المضخات(.
قرض ميسر لدعم المشاريع  20توفير  -

 الزراعية.
زراعي وتدريب تجهيز وتأثيث المختبر ال -

 دارةالكادر الفني وتجهيز معدات خاصة إل
 المختبر.

قلة االهتمام بالمشاريع 
الصغيرة وتوفير 

 مقومات النجاح لها.

زيادة االهتمام  -
 بالمشاريع الصغيرة.

دعم وتشجيع  -
المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة في 

قطاعات مختلفة       
 )زراعة، سياحة(.

مشاريع  10توفير فرص التمويل لِـ  -
 صغيرة.

 المنطقة الحرفية. إنشاء -
ومنتديات زراعية  7عدد  أرضعمل مع -

محلي،  5تسويقية على المستوى الوطني )
 دولي(. 2

فتح سوق شعبي بشكل دوري لتسويق  -
 المنتجات الحرفية وغيرها.

عمل دراسات تخص المنطقة الصناعية  -
 الحرفية. 

السوق  تأهيلدراسة إلعادة تصميم و -
 األلماني.

التنمية 
 االجتماعية

ضعف البنية التحتية 
الخاصة بالتعليم 
ونوعيته وقلة إمكانيات 

 البيئة المدرسية.

تغيير مستويات  -
)مراحل( المدارس 
بما ينسجم مع رؤية 

 التربية والتعليم.
تحسين ظروف  -

تطوير البيئة  -
 المدرسية.

( 2لبناء مدارس )عدد  أرضتوفير قطعة  -
 ناث.للذكور واإل

 مدرسة مهنية. إنشاء -
مذكرة تفاهم مع مراكز مهنية من أجل  -

 تبادل خبرات حول التعليم المهني.
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المجاالت 
 التنموية

القضايا التنموية ذات 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية األهداف التنموية األولوية

حمالت توعوية أولياء األمور في مجال  - البيئة المدرسية.
 انخراط أبنائهم في التعليم التقني والمهني.

تدريب مدرسي المرحلة األساسية  -
)المصادر( لتسهيل عملية دمج ذوي 

 .عاقةاإل
 تكييف المدارس. -

مشاركة الشباب  ضعف
والمرأة  والفرص 
المتاحة في المجاالت 
االقتصادية والسياسية 

 واالجتماعية.

زيادة فرصة  -
مشاركة المرأة 
والشباب في 

المجاالت 
االقتصادية 
والسياسية 

 واالجتماعية.

تطوير قطاع المرأة  -
 والشباب.

عمل بروشور/بوستر، وحمالت إرشاد  -
نونية وتوعية في القضايا االجتماعية والقا

 للنساء.
تطوير دليل تسهيل إجراءات حصول  -

المرأة على مهنة أو تطوير مهنتها )منزلية 
 أو تجارية(.

برامج توعية لتشجيع النساء والشباب على  -
 المشاركة السياسية.

ضعف البنية التحتية 
وعدم كفاية الخدمات 

 تأهيلالمحلية لتعليم و
 .عاقةذوي اإل

خلق بيئة مالئمة  -
 .عاقةلذوي اإل

تطوير خدمات  -
 تأهيلالتعليم وال

 .عاقةلذوي اإل

تطوير خدمات قطاع  -
 .عاقةذوي اإل

 .أريحاتوسيع وتطوير مستشفى  -
 .عاقةعمل دراسة احتياج لفئة ذوي اإل -
مواءمة المرافق العامة والشوارع  -

 .عاقةالحتياجات ذوي اإل
توفير فرص التدريب المهني ورفع  -

 .عاقةالقدرات لذوي اإل
دات توعوية، وأنشطة تدريبات وإرشا -

 ، وألولياء أمورهم.عاقةتفريغ لذوي اإل
 عاقةتوفير باصات خاصة لنقل ذوي اإل -

إلى المدارس ومرافق الخدمات داخل 
 وخارج البلدة.

نقص الحماية 
االجتماعية وظروف 

 السكن للفئات المهشمة.

توفير الحماية  -
االجتماعية وتحسين 
ظروف السكن 

 للفئات المهشمة.

الحماية تعزيز  -
االجتماعية وتمكين 

 الفئات المهشمة.

مجموعات شبابية للمساعدة في  تأهيل -
 تشكيل لجان تطوير األحياء في المدينة.

تمكين اقتصادي لألمهات والعائالت من  -
 ذوي الدخل المحدود.

تدريبات للنساء في مجاالت التسويق  -
 بطرق نوعية متميزة.

النفسي  تأهيلتوفير خدمات اإلرشاد وال -
 لألطفال والنساء.

توفير مواصالت تغطي كافة المناطق في  -
المدينة بما فيها المنطقة الصناعية 
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المجاالت 
 التنموية

القضايا التنموية ذات 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية األهداف التنموية األولوية

 والمناطق البدوية.

ضعف البنية التحتية 
والمؤسسية للرياضة 

 والثقافة في المدينة.

تطوير المرافق  -
والبرامج للمؤسسات  

 الرياضية والثقافية.

دعم قطاع الثقافة  -
 والرياضة.والشباب 

تدريبات للشباب في مجاالت: رفع  -
القدرات، الريادة، التمكين االقتصادي، 

 المشاركة السياسية.
 صيانة وتطوير المسرح البلدي. -
 وتطوير المجلس الشبابي. تأهيل -
تشكيل فرق فنية متنوعة بالتعاون بين  -

 البلدية والمراكز األهلية. 
 أرضتنظيم المهرجانات الدورية والمع -

اليدوية بما يعكس ثقافة  األشغالوالفنية 
 وخصوصيتها. أريحا

تزيين وتجميل المدينة ومؤسساتها من  -
 خالل الفنانين المحليين.

 التوعية المجتمعية بالثقافة والفنون. -
قاعدة بيانات حول المواهب األدبية  إنشاء -

 والفنية الموجودة في المدينة.
إحياء مشاغل التراث والحرف اليدوية  -

 التراثية.
 تأهيلو عاقةشجيع المواهب لدى ذوي اإلت -

 المرافق الثقافية لمواءمة احتياجاتهم.
برامج تشغيلية للشباب بالتعاون مع القطاع  -

 الخاص.
حدائق بين األحياء السكنية وزوايا  إنشاء -

 للعب األطفال.
الخضراء وزيادة الرقعة  أريحاإحياء لجنة  -

 المزروعة وتخضير المدينة.
 دارةاإل

والحكم 
ضعف االهتمام الالزم 
بالموروث الثقافي 

تعزيز وصيانة  -
الموروث الطبيعي 

حماية المواقع األثرية  -
والتاريخية في 

عقد اتفاقية تعاون بين الجهات المعنية  -
 حماية المواقع األثرية، تطويرها. حول
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المجاالت 
 التنموية

القضايا التنموية ذات 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية األهداف التنموية األولوية

 الرشيد
 
 

 المدينة. في المدينة. الثقافيو الطبيعي في المدينة.
ضبط وحماية مسار  -

الوادي الطبيعي على 
 الواقع. أرض

تنظيف وصيانة وحماية المواقع على  -
 الواقع )تسييج(. أرض

تطوير خارطة سياحية تضم المواقع  -
 السياحية واألثرية كاملة.

التي عليها  راضياستمالك قطع األ -
 المواقع األثرية األكثر أهمية.

ورش عمل، وحمالت توعية، وتبادل  -
 خبرات، ونشرات.

التي  راضيلتحديد قطع األ عمل دراسة -
تقع عليها المواقع األثرية األكثر أهمية 

 ها.ستكماللعمل إجراءات ال
 مسح ميداني لتحديد حرم الوادي الطبيعي. -
 دراسة الواقع التنظيمي لحرم الوادي. -
 تصميم حرم الوادي الطبيعي. -
 جدران استنادية على حدود/حرم الوادي. -
 تجميل حرم الوادي. -
 وادي.حمالت نظافة لل -

عدم وجود مخططات 
 تفصيلية للمدينة.

تطوير مخططات  -
تفصيلية لقطاعات 

 ومناطق محددة.
 مخططات تفصيلية. -

 تطوير نظام ترخيص ومتابعة الالفتات. -
( 5مخطط تفصيلي للشوارع الرئيسية ) -

 والفتات. أرصفةمن 
تحضير مخططات تفصيلية للطرق  -

 الرئيسية.
 للبلدية. راضيمخططات تفصيلية لقطع األ -
 مخططات تفصيلية لقطاع السياحة. -

ضعف جاهزية/استعداد 
المدينة لمواجهة 

 الكوارث.

تطوير قدرات  -
المدينة على مواجهة 

 الكوارث.
 مواجهة الكوارث. -

 الكادر البشري المختص. تأهيلتدريب و  -
 دارةزيادة اآلليات والمعدات الالزمة إل -

 جسور متنقلة. 3الكارثة تشمل 
التوعية المجتمعية في مجال األمن   -

 الكوارث. إدارةو
 دارةوضع  خطة وقواعد عمل إل  -

 الكوارث في المدينة.

ارتفاع أعباء تواصل 
طواقم البلدية بين مرافق 

 البلدية المختلفة.

زيادة التواصل  -
الفيزيائي ما بين 
أقسام البلدية 
المختلفة وتخفيض 

زيادة التقارب  -
تجميع المكاني/ 

مرافق البلدية قدر 
 اإلمكان.

مبنى البلدية الجديد )مبنى مركز  استكمال -
خدمات الجمهور( من خالل بناء طابقين 

 إضافيين.
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المجاالت 
 التنموية

القضايا التنموية ذات 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية األهداف التنموية األولوية

 تكاليف ذلك.

ضعف ممارسات 
التخطيط  والمتابعة 

 والتقييم في البلدية.

تعزيز ممارسات  -
التخطيط والمتابعة 

 والتقييم في البلدية.

تحسين القدرات  -
ة لطواقم دارياإل

 البلدية.

 تعيين مدير بلدية. -
 تطوير نظام مراسالت داخلي محوسب. -
تطبيق نظام تقييم األداء والحوافز  -

 والعقوبات.
 تطوير نظام صيانة وتشغيل محوسب. -
 .GISتطوير نظام  -
تطوير المتابعة والتقييم للخطة التنموية  -

 واالستراتيجية.
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 المشاريع التنمويةومكوناتها/البرامج 
 

القسم البرامج والمشاريع التنموية لكل مجال تنموي حيث يبين كل برنامج ومشروع حسب تصنيفه، سنة تنفيذه، يعرض هذا 
 نجاز وتحقق المشروع. إالمؤشرات لقياس مستوى  يضًاأة، الجهات الشريكة، الدور ويوضح تكلفته المادي

 

 :رقم البرنامج                                                                تطوير قطاع الطرق اسم البرنامج 
(EI/01.) 

من القطاعات الحيوية والمهمة لتنمية المدينة وضمان جودة الخدمات فيها،  يعتبر قطاع الطرق في مدينة أريحا :مقدمة .1
وذلك لما لهذا القطاع من ارتباط وثيق بقطاع السياحة والمواصالت سواء الداخلية والخارجية، ويركز هذا البرنامج على 

 البلد ف سيارات في منطقة وسطموقلشوارع التي تخدم سكان المدينة وإنشاء أرصفة والشوارع الرئيسية وتعبيد ا تأهيل
 . مركز المدينةزمة المرورية عن شارع القدس بشارع عمان لتخفيف األربط  استكمالو

 :النتائج المتوقعة .2
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 كم 160 كم 150 طول شبكة الشوارع المعبدة
 %8 %20 نسبة الطرق التي تحتاج إلى صيانة بنسب متفاوتة

 جيد جدًا ضعيف المواطنين عن مستوى البنية التحتية ارض
 300 387 (2017عدد حوادث السير في السنة )

بالنسبة للطرق  أرصفةنسبة الشوارع المزودة ب
 %20 %14 المعبدة

 
 سنوات. 8إلى  4من  مدة التنفيذ المتوقعة: .3
 جميع سكان المدينة وزوارها.                      الفئات المستهدفة: .4

 نسمة يوميًا 55000حوالي عدد المستفيدين:
 مكونات البرنامج: .5

 التكلفة التقديرية المكونات
، مالي، إداريدوره ) اسم الشريك (دوالر 1000) 

 وفني(
 بنية تحتية، وتشمل:

 وفني مالي USAID،  األشغالوزارة  550 شارع عين السلطان تأهيل
 مالي وفني USAID، األشغالوزارة  1,800 شارع عمان تأهيل

، وزارة الحكم األشغالوزارة  950 شارع المغطس تأهيل
 مالي وفني المحلي

 إداريمالي و MDLFوزارة الحكم المحلي،  360 شارع أبو جهاد كتف الواد تأهيل
 إداريمالي و MDLFوزارة الحكم المحلي،  1,250 كم 10تعبيد طرق داخلية بطول 

 إداريمالي و MDLFوزارة الحكم المحلي،  1,200 كم 10طرق داخلية بطول  تأهيل
موقف للسيارات الخاصة  إنشاء

، وزارة الحكم المحلي، MDLF 800 المستنبت أرضوالعمومية في 
 وفني إداريمالي و شركة الكهرباء



39 
 

 إداريمالي و MDLFوزارة الحكم المحلي،  550 كم 5في المدينة بطول  إنشاءأرصفة
 إداريمالي و JICA، وزارة الحكم المحلي 600 الجسر الشمالي تأهيل

 - - 8,060 التكلفة اإلجمالية
 :رقم البرنامج                                                                  تطوير قطاع المياه اسم البرنامج

(EI/02.) 
يهدف هذا البرنامج لزيادة مصادر المياه عن طريق حفر بئر جديد وذلك لمواجهة زيادة الطلب على المياه وبنفس  :مقدمة .1

الوقت العمل على إدارة المياه بشكل يقلل من الفاقد ويزيد من ترشيد االستهالك، هذا باإلضافة إلى تطوير دائرة المياه عن 
 GIS.نظم المعلومات الجغرافي طريق بناء شبكة معلومات محدثة على برنامج 

 :النتائج المتوقعة .2
 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 0.70 0.96 10ة العملءكفا

 جيد جدًا جيد حالة شبكة المياه
 كم 0 كم 7 خطوط مياه بحاجة لتكبير

 
 سنوات. 4 مدة التنفيذ المتوقعة: .3
سكان المدينة الدائمين والسكان غير الدائمين باإلضافةإلى منتسبي األجهزة األمنية.                                         الفئات المستهدفة: .4

 نسمة.                             55000 ين:يدفعدد المست
 مكونات البرنامج: .5

 

 التكلفة التقديرية المكونات
مالي،  ،إداريدوره ) اسم الشريك (دوالر 1000)

 وفني(
 بنية تحتية، وتشمل:

تكبير أقطار شبكة المياه بطول حوالي  -1
، JICA، سلطة المياه الفلسطينية 500 كم في مناطق محددة7

MDLFإداريوفني  ، البنك الدولي 

 فني وإداري USAID، سلطة المياه الفلسطينية 1,000 كوب/ساعة 180حفر بئر بقدرة  -1
 مالي بلدية باريس 100 تدريجيًاعداد مسبق الدفع  500تركيب  -2

 بناء قدرات، وتشمل:
 ماليفني و بلدية باريس 50 حملة توعية لترشيد استهالك المياه -2
 إداريمالي و دولي، سلطة المياهالبنك ال 10 وحدة الفاقد إنشاء -3

 بحث وتطوير، وتشمل:
قاعدة بيانات صحيحة لقطاع المياه  إنشاء -4

 إداريمالي و أريحا، وزارة الحكم المحليبلدية  GIS 5مربوطة بنظام 

 - - 1,665 التكلفة اإلجمالية

                                                
 والصيانة باإلضافة للتكاليف اإلدارية باستثناء االهالك مقسومة على إيرادات المياه.تكاليف التشغيل 10
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 :رقم البرنامج الري                                                                  تطوير قطاع  اسم البرنامج

(EI/03.) 
لطبيعة المدينة ورؤيتها نحو مدينة خضراء، وللحفاظ الري من القطاعات المهمة في مدينة أريحا وذلك يعتبر قطاع  :مقدمة .1

قدر اإلمكان على األراضي الزراعية. ويركز البرنامج على تطوير القطاع إداريًا في البلدية وزيادة مصادر مياه الري 
 باإلضافة إلى تطوير الشبكة وآليات تجميع وتخزين المياه.

 :النتائج المتوقعة .2
 المنشودة القيمة القيمة الحالية المؤشر

 جيد جدًا مقبول حالة الشبكة
 جيد جدًا مقبول الصيانة عمالسرعة االستجابة أل

 /ساعة3م 270 /ساعة3م 223 الري معدل التدفق الحالي ألغراض
 

 سنوات. 4 مدة التنفيذ المتوقعة: .3
 قطاع المزارعين.الفئات المستهدفة: .4

 غير متوفر. عدد المستفيدين:
 مكونات البرنامج: .5

 التكلفة التقديرية المكونات
دوره )إداري، مالي،  اسم الشريك (دوالر 1000)

 وفني(
 بنية تحتية، وتشمل:

عدادات الكترونية للخطوط الرئيسية  6تركيب  -5
 مالي سلطة المياه 25 لشبكة الري

( قبل خزان Screeningتنفيذ معالجة أولية ) -6
 مالي وفني سلطة المياه 20 التجميع الخاص بالري

 بناء قدرات، وتشمل:
رفع كفاءة لموظفي قسم الري  5عدد  دورات -7

 فني ومالي GIZ 10 للقيام بمهامهم وفق الحاجة

 بحث وتطوير، وتشمل:
 مالي وفني سلطة المياه 15 تقييم شبكة الري من محابس ومناهل وخطوط -8

اعادة هيكلية قسم الري وتزويدها بالكادر 
 إداري وفني الحكم المحليوزارة  15 المطلوب ورفع قدراتهم

 إداري أريحا بلدية 5 تحديث نظام الري الخاص باجراءات العمل
 - - 90 التكلفة اإلجمالية
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 :رقم البرنامج                                                      الصحيالصرف تطوير قطاع  اسم البرنامج 
(E1/04.) 

عندما تم البدء  2012يعد قطاع الصرف الصحي من القطاعات التي تم تطويرها حديثًا في المدينة وذلك منذ العام  :مقدمة .1
بإنشاء محطة المعالجة وجزء من شبكة لتجميع مياه الصرف الصحي، إال أن هنالك عدة خطوات يجب اتخاذها الستكمال 

نها، حيث يركز هذا البرنامج على استكمال شبكة الصرف هذا المشروع لكي تصل خدمته لجميع نواحي المدينة وسكا
الصحي للمناطق غير المخدومة وبالتوازي العمل على ربط المنازل التي تقع ضمن حدود المناطق التي تمتد الشبكة الحالية 

 خاللها. هذا باإلضافة إلى مشاريع االستفادة من المياه المعالجة والحمأة لتنمية القطاع الزراعي. 
 :تائج المتوقعةالن .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 كم 100 كم 45   كة الصرف الصحي ضمن حدود البلديةطول شب

تصل إلى محطة  العادمة التيمتوسط كمية المياه 
 كوب 3000 كوب 1100 الصرف الصحي يوميًا

 ممتاز جيد  المشتركين رضا
 

 سنوات. 8إلى 4من  مدة التنفيذ المتوقعة: .3
 جميع سكان المدينة. الفئات المستهدفة: .4

 نسمة. 55000 عدد المستفيدين:
 مكونات البرنامج: .5

 التكلفة التقديرية المكونات
، مالي، إداريدوره ) اسم الشريك (دوالر 1000)

 وفني(
 بنية تحتية، وتشمل:

ولى: تمديد خطوط صرف صحي أمرحلة 
 ، مالي، وفنيإداري USAID 10,000 كم25بطول 

ولى: مشروع ربط منزلي لحوالي المرحلة األ
 2,000 منزل في المدينة 2000

JICA,USAID 
سلطة المياه، وزارة 

 المالية
 ، مالي، وفنيإداري

مرحلة ثانية: تمديد خطوط صرف صحي 
 مالي UNDP 15,000 كم30بطول 

شبكة الصرف الصحي في مخيم عقبة  إنشاء
 مالي، وفني UNRWA 5,000 جبر

 - - 32,000 اإلجماليةالتكلفة 
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 رقم البرنامج                                                             البيئيتحسين المستوى : اسم البرنامج
(EI/05.) 

يهدف هذا البرنامج  إلى توفير مكب نفايات ضمن المواصفات المطلوبة وذلك للتخلص من النفايات الصلبة في  :مقدمة .1
المدينة بالطريقة الصحيحة، حيث أن المكب الحالي يوشك على استنفاذ طاقته االستيعابية، هذا ويشمل البرنامج أيضًا على 

 المدينة من أجل تحسين المستوى البيئي والترفيهي للمواطنين. إنشاء حدائق عامة في أراضي البلدية بعدة مناطق في
 :النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 1 0 توفر مكب للنفايات بشكل صحي

المواطنين عن المستوى البيئي في  رضى
 جيد جدًا مقبول المدينة

 
 سنوات. 4 مدة التنفيذ المتوقعة: .3
 جميع سكان المدينة وزوارها. الفئات المستهدفة: .4

 نسمة. 55000 عدد المستفيدين:
 مكونات البرنامج: .5

 التكلفة التقديرية المكونات
، مالي، إداريدوره ) اسم الشريك (دوالر 1000)

 وفني(
 بنية تحتية، وتشمل:

 ، مالي، وفنيإداري JICA،AFD 2,500 مكب نفايات جديد إنشاءولى من المرحلة األ
 ، مالي، وفنيإداري MDLF, AFD 330 سبانيةالحديقة اإلتوسعة 

 ، مالي، وفنيإداري AFD 4,000 مسلخ جديد إنشاء
 - - 6,830 اإلجماليةالتكلفة 
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 رقم البرنامج                                         : دعم استغالل الطاقة الشمسية والموفرة     اسم البرنامج

(EI/06.) 
يهدف هذا البرنامج لزيادة االعتماد على الطاقة الشمسية في مدينة أريحا وذلك للتقليل من فاتورة الكهرباء التي تدفعها  :مقدمة .1

البلدية لتشغيل عدة مرافق تابعة لها هذا باإلضافة لعمل شراكات مع سلطة الطاقة والبنوك وشركة الكهرباء من أجل تشجيع 
 شمسية على أسطح منازلهم. المواطنين على تركيب ألواح

 :النتائج المتوقعة .2
 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 1,000 10 عدد المنازل التي تعتمد على الطاقة الشمسية في المدينة

 2توفر محطة جديدة للطاقة الشمسية للبلدية بقدرة 
 1 0 ميغاواط

 م15,000  11م 3500 الموفرة طول الشوارع التي تعتمد على اإلنارة
 

 سنوات  4- مدة التنفيذ المتوقعة: .3
 جميع سكان المدينة وزوارها.   الفئات المستهدفة: .4

 نسمة. 55000 عدد المستفيدين:
 مكونات البرنامج: .5

 

 التكلفة التقديرية المكونات
، مالي، إداريدوره ) اسم الشريك (دوالر 1000)

 وفني(
 بنية تحتية، وتشمل:

موفرة للطاقة في  إنارةوحدة  860تركيب 
 سلطة الطاقة 180 الشوارع الرئيسية

MDLF مالي 

 2محطة طاقة شمسية للبلدية بقدرة  إنشاء
 مالي وفني وإداري AFDشركة الكهرباء،  2,000 ميغاواط

لواح شمسية تسهيالت وقروض للحصول على أ
شركة الكهرباء، سلطة  1000 للمنازل والمؤسسات

 مالي وفني الطاقة

 - - 3,180 اإلجماليةالتكلفة 
 
 
 

  

                                                
 موفرة في الشوارع الرئيسية. إنارةموفرة للطاقة في شارع عمان وشارع ميدفيدف والقيمة المنشودة هي تركيب وحدات  إنارةتم تركيب وحدات  11
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 في المدينة       نارةتطوير خدمة اإل :اسم البرنامج                                           ( رقم البرنامجEI/07.) 
هذا البرنامج يهدف إلى العمل على توسعة شبكة اإلنارة في المناطق القائمة ومناطق التوسع الجديدة والتي تحتاج  :مقدمة .1

 إلى خدمة إنارة.
 :النتائج المتوقعة .2

 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 كم 140 كم 135 في المدينة نارةطول شبكة اإل
 

 سنوات 4 - مدة التنفيذ المتوقعة: .3
 كافة سكان المدينة وزوارها. الفئات المستهدفة: .4

 نسمة. 55000 :عدد المستفيدين
 مكونات البرنامج: .5

 

 التكلفة التقديرية المكونات
، مالي، إداريدوره ) اسم الشريك (دوالر 1000)

 وفني(
 بنية تحتية، وتشمل:

، وزارة MDLFالبلدية،  300 كم5بطول  نارةتوسعة شبكة اإل
 مالي الحكم المحلي

 - - 300 اإلجماليةالتكلفة 
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 رقم البرنامج ينة                                     ع األثرية والتاريخية في المداسم البرنامج:   حماية المواق
(PL01.) 

تهدد الموروث الطبيعي التي مخاطر لى معالجة واتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه كافة اليهدف هذا البرنامج إ مقدمة: .1
 خاصة ما يتعلق باعتداءات السرقة والضياع لمكونات هذه المرافق، حيث تنعم مدينة أريحا بوجود أعدادوالتاريخي للمدينة 

ثرية مهمة ممنوع أثار كمواقع تاريخية وثرية والتاريخية والتي تم تصنيفها من قبل السياحة واآلمن المواقع األ ةكبير
 .ن هذه المواقع في معظمها هي مواقع مفتوحة ومتروكة وغير محميةأالعلم المساس بها، مع 

 

 :النتائج المتوقعة .2
 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 7 5 عدد المواقع األثرية المحمية والمؤهلة للزيارة

 10 5 عدد المواقع األثرية المحمية
 جيد  سيء  شكل المواقع األثرية الحالية غير المحمية

 

 .سنوات 6: مدة التنفيذ المتوقعة .3
 كافة سكان المدينة.د المستفيدين: الفئات المستهدفة وعد .4
 مكونات البرنامج: .5

 

 التكلفة التقديرية المكونات
دوره )إداري، مالي،  اسم الشريك (دوالر 1000)

 وفني(
معنية حـول حمايـة   تفاقية تعاون بين الجهات الا

 السياحة واآلثاروزارة  0 المواقع األثرية
 إداري، مالي، وفني االختصاصالمؤسسات ذات 

 وزارة السياحة واآلثار 10 حماية المواقع األثرية )تسييج(
 إداري، مالي، وفني االختصاصالمؤسسات ذات 

تطوير خارطة سياحية بحيـث تشـمل المواقـع    
 وزارة السياحة واآلثار 10 السياحية واألثرية كاملة مع تطوير مساراتها

 إداري، مالي، وفني االختصاصالمؤسسات ذات 

التـي عليهـا المواقـع     راضيستمالك قطع األا
 500 األثرية األكثر أهمية

 وزارة السياحة واآلثار
 الحكم المحلي
 القطاع الخاص

 إداري، مالي، وفني

 بناء قدرات، وتشمل:
ورشات عمل، حمالت توعية، تبادل خبرات، 

 واآلثاروزارة السياحة  2 نشرات
 إداري، مالي، وفني القطاع الخاص

 بحث وتطوير، وتشمل:
التي تقع عليهـا المواقـع    راضيتحديد قطع األ

 وزارة السياحة واآلثار 5 األثرية األكثر أهمية لعمل إجراءات الستمالكها
 إداري، مالي، وفني القطاع الخاص

مذكرات تفاهم مع الجامعات حول تطوير المواقع 
 وزارة السياحة واآلثار 5 االثرية

 إداري، مالي، وفني القطاع الخاص

 - - 532 التكلفة اإلجمالية
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 والمعدات(: واألدواتر  واألالمدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج )الموارد البشرية وغير البشرية كالمال  .6

مكتب وزارة السياحة واآلثار، تكاليف تنفيذ برامج اقم ، طأريحابلدية –طاقم دائرة الهندسة/طاقم دائرة الثقافة والعالقات العامة 
 التنظيف والحماية وإعداد المخططات.

 البعد المكاني: .7
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 رقم البرنامج                              .الواقع أر ضبط وحماية مسار الوادي الطبيعي عل   سم البرنامج:ا
(PL02.) 

عن خصائص المدينة من الظواهر الطبيعية المتوفرة في المدينة هي وجود الوديان التي تلعب دور كبير في تمييز  :مقدمة .1
ات نشاءالواقع باإلضافة إلى العمل على تنفيذ اإل أرضغيرها، ويهدف هذا البرنامج الى تحديد مسار الوادي تنظيميًا وعلى 

 كذلك حماية المناطق المجاورة من تعديات الوادي عليها.الالزمة لضبط مسار الوادي ومنع التعدي عليه و
 :النتائج المتوقعة .2

 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 محدد غير محدد الواقع على أرض مسار الوادي محدد
 مسيطر عليها غير مسيطر عليها وقف االعتداء على الوادي أو من الوادي

 محدد غير محدد حرم الواديتحديد المساحات المعتدى عليها من 
 محدد غير محدد عليها الوادي تحديد المساحات المعتدي

 

 سنوات. 5مدة التنفيذ المتوقعة:  .3
 كافة المجاورين لحرم الوادي، كافة المنازل المجاورة/المعتدية على حرم الوادي.الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين:  .4
 مكونات البرنامج: .5

 

 التقديريةالتكلفة  المكونات
دوره )إداري، مالي،  اسم الشريك (دوالر 1000)

 وفني(
 بنية تحتية، وتشمل:

الممولين )االتحاد ، وزارة المالية 5,000 جدران استنادية على حدود/حرم الوادي.
 مالي، فني االوروبي(

، الممولين )االتحاد االوروبي( 1,000 تجميل حرم الوادي. -3
 مالي، فني وزارة الزراعة

، المحافظة، المجتمع المحلي 5 حمالت نظافة للوادي -4
 فني، إداري مؤسسات المدينة

 بحث وتطوير، وتشمل:
 مالي، فني ممول، قطاع خاص 15 مسح ميداني لتحديد حرم الوادي الطبيعي -5
 فني الحكم المحلي - دراسة الواقع التنظيمي لحرم الوادي -6
 مالي، فني ممول، قطاع خاص 5 تصميم حرم الوادي الطبيعي -7

 - - 6,025 التكلفة اإلجمالية
 

 
 والمعدات(: واألدواترضواألالمدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج )الموارد البشرية وغير البشرية كالمال  .6

 كوادر دائرة الهندسة
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  :مخططات تفصيليةاسم البرنامج                                                                ( رقم البرنامجPL03.) 
 

ظيم المتقدم لنواحي البنية التحتية والمرافق في المدينة بما يلعب دور خططات التفصيلية شكل من أشكال التنتعتبر الم :مقدمة .1
ويهدف هذا البرنامج إلى هام في تسهيل حياة الساكنين في المدينة والحفاظ على السالمة العامة والشكل الجمالي في المدينة

علق بشوارع المدينة والالفتات ما يت مخططات تفصيلية لكافة نواحي البنية التحتية والمرافق في المدينة خصوصًا عدادإ
 عالنية فيها.اإل

 

 :النتائج المتوقعة .2
 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 محددة غير محددة حجام الالفتات محددة مسبقًامواقع وأشكال وأ

 10 0 لبعض القطاعات والشوارع الرئيسيةمخططات تفصيلية 
 
 سنوات. 5: مدة التنفيذ المتوقعة .3
 -الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين:  .4
 مكونات البرنامج: .5

 

 التكلفة التقديرية المكونات
 دوره )إداري، مالي، وفني( اسم الشريك (دوالر 1000)

( من 5مخطط تفصيلي للشوارع الرئيسية )
مؤسسات ، الحكم المحلي 70 والفتات.  أرصفة

 إداري خاصة

 مخططات قطاعات:
 البلدية أراضيمخططات تفصيلية لقطع  -
 مخططات تفصيلية لقطاع السياحة -

احة السي، الحكم المحلي 100
 إداري، مالي، فني ثارواآل

 بحث وتطوير، وتشمل:
 إداري، فني الحكم المحلي 1 تطوير نظام ترخيص ومتابعة الالفتات -9

 - - 171 اإلجماليةالتكلفة 
 
 

  



51 
 

 رقم البرنامج                                                                  مواجهة الكوارث.سم البرنامج:   ا
(PL04.) 
المدينة ومرافقها وطواقمها وجمهور المدينة لمواجهة الكوارث المحتملة وذلك من  تأهيليهدف هذا البرنامج إلى  :مقدمة .1

بنية األخالل إجراءات التوعية واإلرشاد لساكني المدينة باإلضافة إلى مراجعة األنظمة والقوانين المتعلقة بضمان جاهزية 
ليات والمعدات هذا المجال وتزويده باآللعامل في لمقاومة الكوارث وكذلك تطوير الكادر البشرية ا العامة والخاصة

 الالزمة.
 :تائج المتوقعةالن .2

 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 آلية 60 آلية 36 ليات العاملة في حالة الكوارثعدد اآل
 نشاط سنوي - نشطة التوعية والتثقيفعدد أ

 كادر 300 كادر 40 عدد الكوادر المؤهلة

 

 سنوات. 3مدة التنفيذ المتوقعة:  .3
 .كافة سكان المدينةالفئات المستهدفة وعدد المستفيدين:  .4
 مكونات البرنامج: .5

 

 التكلفة التقديرية المكونات
 دوره )إداري، مالي، وفني( اسم الشريك (دوالر 1000)

 معدات، وتشمل:

 دارةيادة اآلليات والمعدات الالزمة إلز
 10,000 جسور متنقلة(. 3الكارثة )تشمل 

 مالي وزارة المالية
 مالي، إداري وزارة الحكم المحلي

 مالي، إداري، فني األشغال العامة
 بناء قدرات، وتشمل:

 10 الكادر البشري المختص. تأهيلتدريب و

 مالي، فني الدفاع المدني
 فني الشرطة
 مالي، فني األشغال

 إداري، فني الوطنياألمن 
 إداري، فني األحمرالهالل 

 إداري، فني وزارة الصحة

التوعية المجتمعية في مجال األمن 
 1.5 الكوارث. إدارةو

 إداري، فني الشرطة
 فني الدفاع المدني

 فني األحمرالهالل 
 بحث وتطوير، وتشمل:

 دارةوضـع خطــة وقواعــد عمــل إل 
 1 الكوارث في المدينة

 مالي، إداري، فني وزارة الصحة
 إداري، فني األحمرالهالل 

 إداري، فني األشغال العامة
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 إداري، فني الدفاع المدني
   10,012.5 التكلفة اإلجمالية

 رقم البرنامج                                             .اسم البرنامج: التقارب المكاني/تجميع مرافق البلدية
(CB/01.) 

 

يعتبر الترتيب المكاني /الفيزيائي لمكاتب ومواقع الموظفين أحد أهم ركائز : مقدمة .1
تتطلب طبيعة عملها العمل في المؤسسة خصوصًا المؤسسات الخدماتية والتي 

.ويهدف هذا لى مكاتبها ألسباب تتعلق بالخدمات التي يتلقونهاإحضور زبائنها 
األكثر ترابطًا في مبنى واحد بهدف تفعيل وتحسين البرنامج إلى تجميع كوادر البلدية 

ساتية على البلدية مستوى الخدمة المقدم للمواطن وتقليل التكاليف التشغيلية المؤس
 بناء الطابقين اإلضافيين لمبنى بلدية أريحا الحديث/مبنى مركز خدمات الجمهور الحالي. وذلك من خالل استكمال

 :النتائج المتوقعة .2
 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 4 1 دوار/طوابق مركز خدمات الجمهورعدد أ

لى لتنظيمية في مبنى خدمات الجمهور إنسبة الوحدات ا
 %100 %23 الوحدات التنظيمية الواجب تواجدها

 
 .سنوات 6مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:  .3
 .كافة سكان المدينة: موظفي البلدية، الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين .4
 مكونات البرنامج: .5

 
 ، مالي، وفني(إداريدوره ) اسم الشريك )دوالر( التكلفة التقديرية المكونات

 بنية تحتية، وتشمل:

مبنى البلدية الجديـد )مبنـى مركـز     استكمال
 ات الجمهور(/بناء طابقين إضافيينخدم

 مالي MDLF 450,000الطابق األول: 
 مالي MDLF 450,000الطابق الثاني: 
 مالي MDLF 450,000الطابق الثالث: 

 - - 1,350,000 اإلجماليةالتكلفة 
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 رقم البرنامج                                           تحسين القدرات اإلدارية لطواقم البلدية.  :اسم البرنامج
(CB/02.) 

 

اإلدارية لبلدية أريحا في مجال المتابعة والتقييم وذلك لضمان إنجاز ما لى تحسين القدرات يهدف هذا البرنامج إ   مقدمة: .1
 تم التخطيط له من أنشطة ومشاريع.

 :النتائج المتوقعة .2
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 %100 %60 نسبة االلتزام بالخطط
 شاغل شاغر منصب المدير التنفيذي لبلدية أريحا

 

 .سنتانمدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:  .3
 موظفي البلدية، كافة سكان المدينة. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 مكونات البرنامج: .5

 التكلفة التقديرية المكونات
1000$ 

 ، مالي، وفني(إداريدوره ) اسم الشريك

 . بناء قدرات، وتشمل:2
 فني الحكم المحلي 0 تعيين مدير بلدية

 مالي وفني USAID 6 الت داخلي محوسبتطوير نظام مراس
 فني الحكم المحلي 2 تقييم األداء والحوافز والعقوباتتطبيق نظام 
 GIS 20 MDLFتطوير نظام 

 مجتمعات مزدهرة
 مالي وفني

 مالي وفني MDLF 10 تطوير نظام صيانة وتشغيل محوسب
 . بحث وتطوير، وتشمل:3

والتقييم للخطة التنموية تطوير خطة المتابعة 
 واالستراتيجية

 مالي وفني مجتمعات مزدهرة 0

   38 اإلجماليةالتكلفة 
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  رقم البرنامج                                                       البرنامج: تشجيع السياحة في المدينةاسم

(EC/01.) 

المناخ  ،أهمهاحيث تتمتع بخصائص سياحية هامة ةالمدن الفلسطينية في مجااللسياح أهممن  أريحاتعتبر مدينة :مقدمة .1
انخفاضها الكبير تحت مستوى سطح من نوعه على مستوى العالم والمتمثلبواللطيفنتيجة طبيعتها وموقعها الفريد  الدافئ
الكثير من السياح بهدف الزيارة واالسترخاء  ،األمر الذي جعلها الوجهة األولى للفلسطينيين شتاًء، باإلضافة إلى جذبهاالبحر

 .واالستجمام
 :النتائج المتوقعة .2

 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 200 0 يافطات ترويجية
 1 0 خريطة سياحية محدثة

 1 0 خرائط تعريفية وإرشادية للسائح
 2 0 مهرجانات وفعاليات مركزية وفنية

 %70 0 المواقع األثرية تأهيلقياس رضا السياح والمواطنين عن 
 1 0 مسار سياحي بيئي

 
 .سنوات 4:مدة التنفيذ المتوقعة .3
 الزائرين والسياح، المواطنين ذوي العالقة، الحرفيين.الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين(: .4
 مكونات البرنامج: .5

 

 التقديرية التكلفة المكونات
دوره )إداري، مالي،  اسم الشريك دوالر( 1000)

 وفني(
 بنية تحتية، وتشمل:

 صيانة المواقع التاريخية 
 إداري، ومالي ، وفني مديرية السياحة، جايكا 10000 قصر هشام ) قطعة الفسيفساء(

 80 في قصر هشام نارةصيانة اإل
 مديرية السياحة

 بلدية ليون الفرنسية
 الضوءشبكة مدن 

 إداري، ومالي ، وفني

القنصلية البريطانية،  1500 القصر الشتوي
 إداري، ومالي ، وفني قطاع خاص

سوق البازار الدائم للصناعات التقليدية  تأهيل
 إداري، ومالي، وفني VNGقطاع خاص،  300 والتراثية.

 مسار سياحية  بيئي إنشاء
 100 

 مسار إبراهيم
 مديرية السياحة

 األوروبياالتحاد 

 إداري وفني
 إداري ومالي وفني

 مالي وفني
 بناء قدرات، وتشمل:
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يافطات تسويقية وترحيبية تروج للميزات السياحية 
 قطاع خاص 30 للمدينة

 مالي وفني البلدية

تحديث الخريطة السياحية وتطويرها كخرائط 
تفاعلية وبرامج كاملة تنزل عبر الموقع الخاص 

 .استعالمات السياحيبالبلدية أو مركز 
 مديرية السياحة 100

 القطاع الخاص
 مالي وفني
 مالي وفني

 مديرية السياحة 100 خرائط تعريفية وإرشادية للسائح 
 إداري، ومالي ، وفني البلدية

االستعانة بخبراء من اجل  تطوير الحرفيين 
 50 وتطوير الحرفة

Fair trade 
 الحرفيين

 والجمعيات النسوية
 الفسيفساءمركز 

 المنطقة الصناعية

 إداري، ومالي ، وفني

 40 مهرجانات وفعاليات مركزية وفنية 2تنظيم 
 البلدية

 مؤسسات المحلية
womad 

 إداري، ومالي ، وفني

 - - 12,300 التكلفة اإلجمالية
 
)بلدية  رضاألوالمعدات(: واألدواتر  واألالموارد البشرية وغير البشرية كالمال البرنامج )المدخالت الرئيسية لتنفيذ  .6

 (.أريحا
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  :رقم البرنامج                       تشجيع االستثمار المحلي واألجنبي                          اسم البرنامج
(EC/02.) 

  
تمتاز مدينة أريحا بالعديد من المزايا السياحية واألثرية والمناخية ومساحات األراضي الواسعة باإلضافة لكون  مقدمة: .1

اخفض وأقدم مدينة في العالم . هناك العديد من المجاالت التي يمكن للمستثمرين االستثمار بها في المدية ولكن نظرا لعدم 
وكذلك عدم إبراز أهمية المدينة عالميا لم يشجع المستثمرين لالستثمار في توفر البيانات الالزمة وصعوبة اإلجراءات 

 المدينة.
 : النتائج المتوقعة .2
 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 1 0 وجود نافذة بيانات

 2 0 عدد الدورات التدريبية
 4 0 عدد ورشات العمل

 

 سنوات. 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 المستثمرين محليًا و إقليميًا ودوليًا. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 مكونات البرنامج: .5

 

 التكلفة التقديرية المكونات  
دوره )إداري، مالي،  اسم الشركاء  دوالر( 1000)

 وفني(
 بناء قدرات، وتشمل:

البنية التنظيمية ومأسسة وحدة التنمية  استكمال
 VNG 10 االقتصادية

 بلدية أريحا
 مالي وفني

 إداري ومالي وفني

ورشات عمل تستهدف مناقشة طبيعة  4عقد 
اإلجراءات والتسهيالت من قبل البلدية والجهات ذات 

 العالقة فيما يتعلق ) الرسوم التراخيص(
10 

 الغرفة التجارية
 مديرية السياحة

 البلدية
VNG 

 مجتمعات مزدهرة

 إداري ومالي وفني

دورتي تدريب في تجنيد األموال ومهارات عقد 
 VNG 2.5 التشبيك

 مجتمعات مزدهرة
 مالي وفني
 مالي وفني

 تصميم خارطة تفاعلية 
 (inter-active map   ) تعكس إمكانيات عمل

 مشاريع استثمارية 
 جايكا 15

 بلدية أريحا
 مالي وفني

 إداري

نافذة خدمات توفر قاعدة بيانات تشمل جميع  إنشاء
المعلومات الالزمة للمستثمروربطها مع جميع 

 الوزارات
20 

 الغرفة التجارية
 البلدية

 مديرية االقتصاد

 مالي وفني
 إداري
 فني
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 بحث وتطوير، وتشمل:

 5 إعداد دليل خاص يتعلق باإلجراءات االستثمارية

 اتحاد األوروبي
 الغرفة التجارية

االقتصادي  مجلس
 المحلي

 فني، وإداري
 فني، وإداري

 مالي

 - - 62.5 التكلفة اإلجمالية
 

البلدة لبناء المدرسة،  أهاليالهيئة المحلية( تبرعات من  أمالك)مساهمة محلية/ رضاألالمدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .6
 ... الخ.  وأجهزةمواد بناء 

 مدينة أريحا. :البعد المكاني .7
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  البرنامج:  برنامج التعليم والتدريب                                      اسم              ( رقم البرنامجEC/03.) 

إن أهم ما تعاني منه المجاالت المختلفة السياحة والزراعة والحرف والذي يقف عائقًا أمام تقدمها هو عدم تبني فكرة  مقدمة: .1
حديات والمعوقات الناتجة عن عدة عوامل وعدم االهتمام الكافي من الجهات ذات العالقة. علمًا تطوير هذا الكادر لمواجهة الت

بأن المصادر البشرية هي أهم أدوات التنمية االقتصادية وخصوصًا أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي ومتعلم ومنفتح 
 فكريًا.

 : النتائج المتوقعة .2
 

 المنشودةالقيمة  القيمة الحالية المؤشر
 20 0 عدد الدورات المقدمة)سياحة زراعة حرف(

ة )النشرات والبوسترات عدد الحمالت التوعوي
 4  0 (سبوتات

 

 سنوات. 4: مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج .3
 المواطنين السائقين اإلدالء السياحيين التجار أصحاب المرافق السياحية.الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 مكونات البرنامج: .5

 

 المكونات
التكلفة 
 التقديرية

 دوالر( 1000)
 دوره )إداري، مالي، وفني( اسم الشركاء

 بناء قدرات، وتشمل:

عقد دورات تدريب وبرامج مهنية متخصصة في 
جميع المجاالت ) السياحة الزراعة والصناعة 

 والتجارة (
75 

 مجتمعات مزدهرة
 بادكو
 تلفريك

 التجاريةالغرقة 
 البلدية

 وزارة السياحة
 وزارة الزراعة

 إداري ومالي وفني

حمالت 3نشر الوعي السياحي بين ذوي العالقة)
 40 سنوات( مع بداية الموسم السياحي 3خالل 

 وزارة السياحة
 الغرفة التجارية

 البلدية
 التربية والتعليم

 جايكا

 مالي وفني

 - - 115 التكلفة اإلجمالية
 

البلدة لبناء المركز، مواد  أهاليالهيئة المحلية( تبرعات من  أمالك)مساهمة محلية/ رضاألالمدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج:  .6
 ... الخ. وأجهزةبناء 
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 .أريحامدينة البعد المكاني: .7
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 :رقم البرنامج                             تحسين عمليات البحث والتطوير في القطاع الزراعي   اسم البرنامج
(4EC/0.) 

 
في توفير السلع الزراعية وذلك بسبب انتشار  كبيرالفلسطينية التي تساهم بشكل المدن  أهممن  أريحاتعتبر مدينة  :مقدمة .1

 أريحا أيضًاتتميزالمساحات الزراعية الخصبة وتوفر المياه ، حيث تعتبر المدينة من أهم المدن الزراعية الفلسطينية.و
ويعتبر مناخ المدينة بوابات فلسطين التي تربطها بالخارج.  أنهاإحدىكما  ،الجنوبوالشمال  الرابط بينجغرافي هاالبموقع

)الحار الجاف / صيفا( من أفضل العوامل المساعدة على إنتاج بعض األصناف الزراعية وخصوصًا أشجار النخيل 
محليًا وإقليميًا في إنتاج التمور وتتميز بإنتاج التمر المجهول تحديدًا. ويساهم مجال  والتمور، إذ تعتبر أريحا األشهر

الزراعة بشكل أساسي في االقتصاد المحلي للمدينة إذ يوفر فرص العمل المختلفة للكثير من أبناء المنطقة ويساهم بشكل 
المنتجات المصدرة من أريحا ناهيك عن أنها  أساسي في التصدير إذ تشكل المنتجات الزراعية جزءًا أساسيًا من مجمل

 المصدر األساسي للعديد من المنتجات للسوق المحلي الفلسطيني. 
 :النتائج المتوقعة .2

 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 كم 10 كم 0 وجود شبكة ري للنخيل
 بئر 15 0 عدد اآلبار المؤهلة

 1 0 تجهيز المختبر الزراعي
 20 0 القروض الزراعية 

 طن 8000 طن 4000 إنتاج النخيل 
 
 سنوات. 4مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:  .3
 .: المزارعين بشكل عامالفئات المستهدفة وعدد المستفيدين .4
 مكونات البرنامج: .5

 

 التكلفة التقديرية المكونات
دوره )إداري، مالي،  اسم الشريك دوالر( 1000)

 وفني(
 وتشمل:بنية تحتية، 

بناء شبكة ري للنخيل من خالل المياه 
 JICA 200 كم 10المعالجة بطول 

 مديرية الزراعة
 إداري، ومالي ، وفني

 225 ( من اآلبار 15) تأهيل

 مديرية الزراعة
 سلطة المياه
UNDP 
FAO 

 إداري، ومالي ، وفني

       جديدة بأشجار النخيل أراضيزراعة 
 الزراعةمديرية  4,500 ( دونم3000)

 قطاع خاص
 إداري، ومالي ، وفني
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 بناء قدرات، وتشمل:
قرض ميسر لدعم المشاريع  20توفير 

 200 الزراعية
 مديرية الزراعة
 قطاع خاص

FAO 
 إداري، ومالي ، وفني

تجهيز  تأثيث المختبر الزراعي  تدريب  
 دارةكوادر فني+ تجهيز معدات خاصة إل

 المختبر
 إداري، ومالي ، وفني مديرية الزراعة 100

 - - 5225 التكلفة اإلجمالية
 
) بلدية  رضاألوالمعدات(: واألدواترضواأل)الموارد البشرية وغير البشرية كالمال مدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامجال .6

 أريحا(  
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   :رقم البرنامج                                      والمتوسطةدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة اسم البرنامج
(EC/05.) 

تشكل المشاريع الصغيرة العصب األساسي لمجالي التجارة والصناعة في مدينة أريحا وتلعب دورا أساسيا في :مقدمة .1
وفي  االقتصادي للمدينة رئيسي في الناتج المحليالمساهم تعتبر العملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في المدينة، و

 .العاملة األيديتشغيل 
 :النتائج المتوقعة .2

 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0 منطقه صناعية حرفية   إنشاء
 1 0 أعمالحاضنة ومسرعات  إنشاء

 1 0 فتح سوق شعبي لتسويق وترويج المنتجات المحلية 
 
 .سنوات 8 - 4مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:  .3
 الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين.: المستهدفة وعدد المستفيدينالفئات  .4
 مكونات البرنامج: .5

 

 التكلفة التقديرية المكونات
دوره )إداري، مالي،  اسم الشريك دوالر( 1000)

 وفني(
 بنية تحتية، وتشمل:

 وفنيإداري، ومالي ،  الغرفة التجارية * البلدية 20 أعمالحاضنات ومسرعات  إنشاء
سوق شعبي دوري )السوق  تأهيلفتح و

الغرفة التجارية * البلدية  100 األلماني(
 إداري / فني/  مالي GIZ*االقتصاد + 

 200  المنطقة الحرفية  إنشاء
 الغرفة التجارية

 * البلدية
 * جايكا

 إداري،وفني
 إداري وفني
 مالي وفني

 بناء قدرات، وتشمل:

 100 صغيرةمشاريع   10توفير فرص تمويل 

 مديرية االقتصاد
 الغرفة التجارية

 مؤسسات تمويل صغيرة
 الوكالة الفرنسية

GIZ 

 إداري ومالي

ومنتديات زراعية  7عدد  أرضعمل مع
محلي،  5تسويقية على مستوى الوطني  ) 

دولي( والتشبيك مع مزودي الخدمات  2
 والتجار لتعريفهم بالمنتج النسوي والتقليدي

80  

GIZ 
 المنتدى النسوي 
women forum 

 مدن التوأمة

 إداري ، ومالي

 بحث وتطوير، وتشمل:
 إداري ومالي وفني البلدية  7عمل دراسات تخص المنطقة الصناعية 
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 الغرفة التجارية الحرفية
السوق  تأهيلدراسة إلعادة تصميم و

 إداري ومالي وفني البلدية  5 األلماني 

 - - 512 التكلفة اإلجمالية
 
 دونم 322 أرضسوق البازار + قطعة   :المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج .6
 المكاني: البعد .7

 المنطقة الحرفية
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  رقم البرنامج                                                              البيئة المدرسيةتطوير   البرنامج: اسم

(SO/01.) 

يعتبر التعليم من اهم ركائز الخدمات االساسية، ولذا فان البلدة بحاجة الى تطوير المرافق التعليمية الموجودة ورفع  :مقدمة .1
عدد من المدارس لحل مشكلة المراحل اضافة الى توجيه الطلبة للتخصص بناء  إلىبحاجة  كفاءة المعلمين فيها، كما ان المنطقة

 خالل السنوات القادمة. المهني
 :النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 2 0 عدد المدارس المطلوبة لفصل مستويات 

 1 0 عدد المدارس المهنية
 %85 %80 عن ظروف البيئة المدرسية  ىمدى الرض

 
 .سنوات 4 :مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج .3
 الطلبة )فئة المرحلة، فئة اإلعدادية( الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين(: .4
 مكونات البرنامج: .5

 التكلفة التقديرية المكونات
مالي، دوره )إداري،  اسم الشريك دوالر( 1000)

 وفني(
 بنية تحتية، وتشمل:

البلدية ، ومديرية التربية  1,020 إنشاء مدرستين ) للذكور ، اإلناث(
 إداري، ومالي ، وفني والتعليم

البلدية ، ومديرية التربية  5,000 مدرسة مهنية
 إداري، ومالي ، وفني والتعليم

 ومالي ، وفنيإداري،  البلدية ، ومديرية السياحة 3,000 مدرسة سياحية
 بناء قدرات، وتشمل:

حمالت توعية ألولياء األمور في أهمية انخراط أطفالهم 
البلدية، مديرية التربية  4 في التعليم المهني والتقني

 إداري، ومالي ، وفني والتعليم

عقد مذكره التفاهم مع مراكز مهنية من اجل تبادل 
 2 خبرات حول التعليم المهني

التربية البلدية، مديرية 
والتعليم، جمعية الشبان 

المسيحية/ الشبات 
 المسيحية/ جمعية البر

 فني

البلدية، مديرية التربية  240 تركيب مكيفات في عدة مدارس
 إداري، ومالي ، وفنيوالتعليم، صندوق تطوير 
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 وإقراض البلديات
 - - 9266 التكلفة اإلجمالية

رقم البرنامج                                                                 تطوير قطاع المرأة والشباباسم البرنامج: 
(SO/02.) 
% من اجمالي عدد السكان في فلسطين وتساهم بشكل كبير في التنمية المجتمعية في مختلف 49تشكل المرأة حوالي  مقدمة: .1

%، كما ال تتعدى 22مشاركتها السياسية ال تزيد عن  المجاالت، وبالرغم من ارتفاع نسبة مشاركة النساء في التعليم اال ان
الجمعيات وتتفق . %، تقتصر في معظمها على التعليم والصحة والمهن التقليدية األخرى19نسبة التحاقها بسوق العمل عن 

ن عاجزة ومراكز المرأة على وجود مشكلة في عملية التخطيط واشراك المرأة فمعظم البرامج موسمية ومحدودة وأحيانا تكو
عن الوصول لكافة شرائح النساء خاصة المهمشات إضافة إلى غلبة قضايا إدرار الدخل على المشاركة والتمكين السياسي في 

في  وكيفًا عمل المؤسسات والمانحين من خالل التركيز على التشغيل والمشاريع الذاتية أكثر من تعزيز مشاركة المرأة كمًا
 الحياة العامة. 

 : المتوقعةالنتائج  .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
مستوى التمكين ورفع القدرات لدى النساء 

 جيد متوسط والشباب

 جيد متوسط برامج توعية وتثقيف
 

 سنتين.مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 من الشباب(. 50نساء و  50) 100 –المرأة والشبابالفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 مكونات البرنامج: .5

 التكلفة التقديرية المكونات
دوره )إداري، مالي،  اسم الشركاء  دوالر( 1000)

 وفني(
 بناء قدرات، وتشمل:

عقد عدد من ورشات العمل: التمكين، إدارة 
المشاريع، تثقيف في قضايا تهم المرأة 

 والشباب
12 

وزارة شؤون المراة، 
جمعيات حقوقية، وزارة 

الشباب والرياضة، 
USAID 

 مالي وفني واإداري

 مالي وفني مجتمعات مزدهرة 4 تفعيل المجلس الشبابي

حمالت إرشاد وتوعية للمرأة والشباب بما 
 4 يخص للقضايا القانونية )حددي عدد الحمالت(

وزارة شؤون المراة، 
جمعيات حقوقية، وزارة 

الشباب والرياضة، 
 مالي وفني واإداري



66 
 

 

 

USAID 
 بحث وتطوير، وتشمل:

تطوير دليل تسهيل إجراءات حصول المرأة 
على مهنة أو تطوير مهنتها   )منزلية أو 

 تجارية(
2 

وزارة شؤون المراة، 
جمعيات حقوقية ، 

USAID 
 مالي وفني واإداري

 - - 18 اإلجماليةالتكلفة 
رقم البرنامج                                                         تطوير خدمات قطاع ذوي اإلعاقة  البرنامج:اسم 

(SO/03). 

مصابي  ويشمل% من عدد السكان 2.5حالة إعاقة أي ما يعدل نسبة  800الى وجود  2015تقديرات للعام  يرتش مقدمة: .1
زمة داون. ويشكل الذكور حوالي الثلثين من عدد الحاالت المسجلة بينما يالحظ ارتفاع نسبة التوحد ومتال رضااالنتفاضة وم

االعاقات البصرية بين االناث. وهناك حاالت ال يتم الكشف عنها أو تشخيصها من قبل المؤسسات المحلية العاملة خاصة بين 
وبلغت العام الماضي  في في محافظة أريحابين االطفال  سبة إعاقةاالناث.وجاء في تقرير لوزارة الصحة أن سجلت أعلى ن

وتعتبر العائالت التي يوجد فيها . االقارب والزواج المبكر الذي يمكن تفسيره بارتفاع نسبة، زواج % من عدد الحاالت1.2
أكثرها فقرا. أما من حيث التعليم أكثر من حالة إعاقة أو اعاقات متعددة وشديدة من أكثر الفئات افتقادا للمساعدة والرعاية و

بينما يتولى اتحاد ذوي اإلعاقة تقديم خدمات التشبيك  ،الخاص فال توجد إال مدرسة واحدة التابعة للمؤسسة السويدية لإلغاثة
 تأهيلنقص في مرافق ال، ووالمناصرة والتثقيف للعائالت. ويعاني هذا القطاع من غياب خدمات التشخيص لحاالت التوحد

 إضافة الى المشكالت االقتصادية.ويل الحاالت وتح
 : النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 جيد ضعيف برامج توعية وتثقيفكفاية 

الحصول على الرعاية الالزمة من عالج 
 مقبول ضعيف وتعليم

 

 
 ان.: سنتمدة التنفيذ المتوقعة .3
 .1700( = 1000+  700ذوي اإلعاقة + أولياء األمور ) المستفيدين:الفئات المستهدفة وعدد  .4
 مكونات البرنامج: .5

 التكلفة التقديرية المكونات
 دوره )إداري، مالي، وفني( اسم الشركاء دوالر( 1000)

 بناء قدرات، وتشمل:
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العمل لذوي اإلعاقة  عقد عدد من ورشات
الصحة ،المحافظة،  وزارة 12 واولياء امورهم في مواضيع محددة

 مالي وفني واإداري الهالل األحمر

 تدريبات وإرشادات توعية وأنشطة    
 12 )على مدار السنة األولى وأيضا على األربع( 

 مؤسسة قادر
الوكالة االيطالية للتعاون 

 الدولي
 وزارة الصحة

 مالي وفني واإداري

توفير باصات خاصة لذوي اإلعاقة الى 
 80 الخدماتالمدارس ومرافق 

 مؤسسة قادر
الوكالة االيطالية للتعاون 

 الدولي
 وزارة الصحة

 مالي وفني واإداري

 بحث وتطوير، وتشمل:

 2 عمل  دراسة احتياج لفئة ذوي اإلعاقة

 مؤسسة قادر
الوكالة االيطالية للتعاون 

 الدولي
 وزارة الصحة

 مالي وفني واإداري

 - - 106 التكلفة اإلجمالية
 

البلدة لبناء المركز، مواد بناء  أهاليالهيئة المحلية( تبرعات من  أمالك)مساهمة محلية/ رضاألالمدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج:  .6
 ... الخ. وأجهزة

 .أريحامدينة  البعد المكاني: .7
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  رقم البرنامج                                   تعزيز الحماية االجتماعية وتمكين الفئات المهشمةالبرنامج:   اسم

(SO/04.) 

نقص خدمات التعليم يهدف هذا المشروع الى تقليل من االثار السلبية التي اصبحت تعاني منها المدينة مثل وجود  مقدمة: .1
المساكن والظروف  غالء االراضي وايجاراتو  لتقديم الخدمات والبنية التحتية والطفولة المبكرة زيادة الضغط على البلدية

معاناة النساء وخاصة من ذوات الدخل المحدود من الغالء وصعوبة المواصالت ونقص  غير الصحية لبعض المساكن منها.
  .مرافق الرعاية النهارية

 : النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
مدى توفر جهات تعنى بالفئات المهمشة في 

 جيد ضعيف المدينة

 1 0 وجود مراكز تعنى بكبار السن نهارا
 

 ان.: سنتمدة التنفيذ المتوقعة .3
 كبار السن والفئة المهمشة. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 مكونات البرنامج: .5

 التكلفة التقديرية المكونات
 دوره )إداري، مالي، وفني( اسم الشركاء دوالر( 1000)

 بناء قدرات، وتشمل:
 داريامالي و المحافظة  2 تفعيل لجان االحياء

المحافظة ، والغرفة  10  تسويق منتجات النساء والعائالت المهمشة
 مالي وفني وإداري التجارية

المحافظة، التنمية  150 ايجاد مراكز رعاية نهارية لكبار السن
 مالي وفني وإداري االجتماعية

 - - 162 التكلفة اإلجمالية
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  رقم البرنامج                                                         دعم قطاع الثقافة والشباب البرنامج:   اسم

(SO/05.) 

% من السكان، ومن اجل تفعيل 35 ان المجتمع في مدينة اريحا هو مجتمع فتي حيث انه وحسب االحصائيات: مقدمة .1
دور الشباب في هذه المدينة واالستثمار في هذه الطاقات والقدرات التي من شانها ان ترفع من اقتصاد المدينة فان البلدية 

عدم تنوع التخصصات وبمشاركة من المؤسسات االخرى حرصت ومن خالل هذا البرنامج حل عدة قضايا اساسية مثل 
ها مع سوق العمل المتغير بسرعة. انتشار مظاهر عدم احترام القانون مثل العنف واالدمان والتعديات الدراسية أو توافق

ارتفاع نسب البطالة والهجرة بين  على الممتلكات العامة.عزوف الشباب عن المشاركة السياسية والمجتمعية التطوعية
 .الشباب المتعلمين

 : النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
مستوى مشاركة الشباب في النشاطات 

 جيد ضعيف الرياضية

 جيد مقبول مدى اهتمام القطاع الخاص في تشغيل الشباب
 جيد متوسط عدد المستفيدين/ات من مركز مصادر الشباب

 
 .اربع سنوت-سنة: مدة التنفيذ المتوقعة .3
 الشباب. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 مكونات البرنامج: .5

 التكلفة التقديرية المكونات
 دوره )إداري، مالي، وفني( اسم الشركاء دوالر( 1000)

 بناء قدرات، وتشمل:

انشاء صندوق شبابي لدعم المشاريع الصغيرة 
 مالي وفني وإداري المحافظة 100  للشباب والخريجين الجدد

المجلس االعلى للشباب  400 والرياضية القائمةتطوير االندية الشبابية 
 مالي وفني وإداري والرياضة، الحكومة االيطالية

تطوير مدينة االمل لتصبح قريه رياضية تضم 
 80 كافة انواع 

الوكالة االيطالية للتعاون 
، المجلس االعلى الدولي

 للشباب والرياضة
 مالي وفني وإداري

 بحث وتطوير، وتشمل:
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الشراكات مع مجلس الشباب والرياضة بناء 
 1 لزيادة عدد الفرق والمباريات المقامة في المدينة

 
المحافظة، المجلس االعلى 

 للشباب والرياضة
 مالي وفني إداري

 - - 185 التكلفة اإلجمالية

 خطط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

 خطة التنفيذ .1

(2021-2018) عيةخطة التنفيذ الربا 1.1
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وي
تنم
ل ال

مجا
ال

 

 اسم البرنامج

مج
رنا
 الب
رقم

* 

 
اسم مكون 

 البرنامج/ المشروع

وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو

قم 
ر

 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تصنيف مكون  2021-2018خطة 
البرنامج/المشروع حسب 

 توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 مكونات البرامج/المشاريع الجهة المرشحة لتمويل

 المضمونة والمحتملة فقط 
 الصرف السنوي

1000 $ 
الهيئة 
 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك المحلية

 الرابعة الثالثة الثانية األول 
مضم
 ون

 متمن  محتمل
حدد القسم 
 المعني

 دورها اسم الجهه
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 
 المساهمة

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ا
 

تطوير قطاع 
 .الطرق

EI\0
1 

شارع عين  تأهيل
 السلطان

RR/
01 550 250 300 0 0  *  

الدائرة 
 الهندسية

 وزارة األشغال،
USAID 

مالي 
 USAID 550 - - وفني

/RR شارع عمان تأهيل
02 

الدائرة   *  0 0 1150 650 1800
 الهندسية

وزارة األشغال، 
USAID 

مالي 
 وفني

- - USAID 1800 

شارع  تأهيل
 المغطس

RR/
03 950 0 0 950 0   * 

الدائرة 
 الهندسية

وزارة االشغال، 
وزارة الحكم 

 المحلي

مالي 
 - - - - وفني

شارع أبو  تأهيل
 جهاد كتف الواد

RR/
04 

الدائرة  *   0 360 0 0 360
 الهندسية

وزارة الحكم 
المحلي، 
MDLF 

مالي 
 واداري

- - - - 

/AR تعبيد طرق داخلية 
01 

الدائرة   *  300 300 300 350 1250
 الهندسية

وزارة الحكم 
المحلي، 
MDLF 

مالي 
 واداري

وزارة الحكم  - -
 MDLFالمحلي، 

1250 

 طرق داخلية  تأهيل
RR/
05 

1200 300 300 300 300  *  
الدائرة 
 الهندسية

وزارة الحكم 
المحلي، 
MDLF 

مالي 
 واداري

- - 
وزارة الحكم 

 MDLFالمحلي، 
1200 

موقف  إنشاء
للسيارات الخاصة 

والعمومية في ارض 
 المستنبت

CP/
01 800 0 0 0 800   * 

الدائرة 
 الهندسية

MDLF وزارة ،
الحكم المحلي، 
 شركة الكهرباء

مالي 
واداري 

 وفني
- - - - 

في  إنشاءأرصفة
 المدينة 

SW/
01 

550 50 100 200 200  *  
الدائرة 
 الهندسية

وزارة الحكم 
المحلي، 
MDLF 

مالي 
 واداري

- - 
وزارة الحكم 

 MDLFالمحلي، 
550 

الجسر  تأهيل
 الشمالي

NB/
01 

600 0 600 0 0  *  
الدائرة 
 الهندسية

وزارة الحكم 
 المحلي
JICA 

مالي 
 واداري

- - 
وزارة الحكم 

 المحلي
JICA 

600 
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تطوير قطاع 
 .المياه

EI/0
2 

تكبير أقطار شبكة 
المياه بطول حوالي 

كم في مناطق 7
 محددة

ED/
01 500 50 100 150 200  *  

الدائرة 
الهندسية، 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

سلطة المياه 
 الفلسطينية
JICA 
MDLF 

 البنك الدولي

فني و 
 - - اداري

سلطة المياه 
 الفلسطينية
JICA 
MDLF 

 البنك الدولي

500 

 180حفر بئر بقدرة 
 كوب/ساعة

WD/
01 

1000 0 0 0 1000   * 

الدائرة 
الهندسية، 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

,USAID  
سلطة المياه 
 الفلسطينية

فني و 
 اداري

- - - - 

عداد  500تركيب 
 مسبق الدفع تدريجيا

WI/0
1 

100 50 50 0 0 *   
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي
 - - مالي بلدية اريحا

البنك الدولي، 
JICA 

100 

حملة توعية لترشيد 
 استهالك المياه

PA/
01 

55 30 25 0 0 *   
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي
 بلدية باريس

فني و 
 مالي

 50 بلدية باريس - -

 وحدة الفاقد إنشاء
LW/
01 10 2.5 2.5 2.5 2.5  *  

الشؤون 
االدارية، 

دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

البنك الدولي، 
 سلطة المياه.

مالي 
 - - وفني

البنك الدولي، 
 10 سلطة المياه.

قاعدة بيانات  إنشاء
صحيحة لقطاع 

المياه مربوطة بنظام 
GIS 

GIS/
01 

5 1.5 1.5 1 1 *   

الدائرة 
الهندسية، 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

وزارة الحكم 
 المحلي

بناء  فني
 قدرات

5 - - 

تطوير قطاع 
 .الري

EI/0
3 

عدادات  6تركيب 
الكترونية للخطوط 
 الرئيسية لشبكة الري

AW/
01 25 25 0 0 0 *   

دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

 سلطة المياه
 25 سلطة المياه - - مالي بلدية اريحا
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تنفيذ معالجة اولية 
((Screening  قبل

خزانالتجميع الخاص 
 بالري.

SC/
01 20 0 20 0 0   * 

الدائرة 
الهندسية، 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

سلطة 
 المياه،البلدية

مالي 
 - - 20 صيانة وفني

رفع  5عدد  دورات
كفاءة لموظفي قسم 
الري للقيام بمهامهم 

 وفق الحاجة

WS/
01 

10 2.5 2.5 2.5 2.5 *   
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي
GIZ  مالي

 وفني
- - GIZ 10 

تقييم شبكة الري من 
محابس ومناهل 

 وخطوط

EN/
01 15 0 15 0 0 *   

دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي
 سلطة المياه

مالي 
 15 سلطة المياه - - وفني

اعادة هيكلية قسم 
الري وتزويدها 
بالكادر المطلوب 

 ورفع قدراتهم

RS/
01 

15 0 15 0 0 *   

الشؤون 
االدارية، 

دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

وزارة الحكم 
 المحلي

اداري 
 وفني

- - 
وزارة الحكم 

 المحلي
15 

تحديث نظام الري 
الخاص باجراءات 

 العمل

RS/
01 

5 0 5 0 0 *   

الشؤون 
االدارية، 

دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

 بلدية اريحا
مالي 
وفني 
 واداري

بناء 
 قددرات

5 - - 

تطوير قطاع 
الصرف 
 .الصحي

E1/0
4 

مرحلة اولى: تمديد 
خطوط صرف 

 كم25صحي بطول 

FP/0
1 10000 7000 3000 0 0 *   

الدائرة 
الهندسية، 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

    USAID 10000 

المرحلة االولى: 
مشروع ربط منزلي 

 2000لحوالي 
 منزل في المدينة

HC/
01 

2000 1000 1000 0 0  *  

الدائرة 
الهندسية، 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

JICA,USAID 
سلطة المياه، 
 وزارة المالية

مالي 
 وفني

- - 
A,USAID 

المياه، سلطة 
 وزارة المالية

1000 
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مرحلة ثانية: تمديد 
خطوط صرف 

 كم30صحي بطول 

FP/0
2 15000 0 0 0 15000  *  

الدائرة 
الهندسية، 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

UNDP 
مالي 
 UNDP 15000 - - وفني

شبكة الصرف  إنشاء
الصحي في مخيم 

 عقبة جبر

AQ
WW/
01 

5000 3000 2000 0 0 *   

الدائرة 
الهندسية، 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

UNRWA 
مالي، 
 وفني

- - 
الممثلية اليابانية 
لدى السلطة 
 الفلسطينية

5000 

تحسين 
المستوى 

 .البيئي

EI/0
5 

المرحلة االولى من 
مكب نفايات  إنشاء

 جديد

LF/0
1 

2500 0 0 2500 0   * 

مجلس 
الخدمات، 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

GSD  مالي
 وفني

 - كنديةالممثلة ال - -

توسعة الحديقة 
 االسبانية

SG/
01 330 0 0 330 0 *   

الدائرة 
 الهندسية

MDLF 
AFD 

مالي 
 - - وفني

MDLF 
AFD 330 

 مسلخ جديد إنشاء
 للحوم والدواجن

SH/
01 

الدائرة    * 0 0 1500 2500 4000
 الهندسية

AFD 
MDLF 

مالي 
 وفني

- - AFD 
MDLF 

4000 

دعم استغالل 
الطاقة الشمسية 

 .والموفرة

EI/0
6 

وحدة  860تركيب 
انارة موفرة للطاقة 

في الشوارع 
 الرئيسية

LED
/01 

الدائرة  *   60 60 60 0 180
 الهندسية

 سلطة الطاقة
MDLF 

 

مالي 
 وفني

- - - - 

محطة طاقة  إنشاء
شمسية للبلدية بقدرة 

 ميغاواط. 2

SOP
/01 2000 0 0 2000 0  *  

الدائرة 
 الهندسية

شركة الكهرباء، 
AFD 

مالي 
 - - وفني

شركة الكهرباء، 
AFD 2000 

 توسعة شبكة االنارة
EN/
01 

300 50 50 100 100  *  
الدائرة 
 الهندسية

شركة الكهرباء، 
 سلطة الطاقة

مالي 
 وفني

- - 
شركة الكهرباء، 

 سلطة الطاقة
300 

 

تسهيالت وقروض 
للحصول على ألواح 

شمسية للمنازل 
 والمؤسسات

GL/
01 1000 250 250 250 250  *  

الدائرة 
 الهندسية

البلدية، 
MDLF وزارة ،

 الحكم المحلي

مالي 
 - - وفني

، MDLFالبلدية، 
وزارة الحكم 

 المحلي
1000 

        18,216 7,506 10,846.5 15,561.5 52,130 المجموع الجزئي
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حلي
 الم

صاد
القت

ة ا
نمي

ل ت
مجا

 

تشجيع السياحة 
 .في المدينة

EC\
01 

تغطية قصر هشام    
 ) قطعة الفسيفساء(

T/01 10000 3000 4000 3000 0 *   

الدائرة 
 الهندسية

العالقات 
 العامة

وزارة السياحة 
 و االثار
 جايكا
 

 مالي
 فني

 10000 جايكا - -

صيانة اإلنارة في 
 قصر هشام

T/02 80 0 40 40 0  *  

الدائرة 
 الهندسية

العالقات 
 العامة

 مديرية السياحة
 بلدية ليون

 شبكة الضوء

 مالي
 وفني

- - 
 ليونبلدية 

شبكة مدن 
 الضوء

80 

  *  T/03 1500 0 800 700 0 القصر الشتوي
العالقات 

 العامة

القنصلية 
 البريطانية

 القطاع الخاص

 مالي
 - - وفني

القنصلية 
 البريطانية

 القطاع الخاص
1500 

سوق البازار  تأهيل
الدائم للصناعات 

التقليدية والتراثية    
 )منطقة الجميزة(

T/04 300 0 300 0 0  *  

العالقات 
 العامة

الدائرة 
 الهندسية

VNG 
Fair Trade 
Woman 
forum 

 مالي
 وفني

- - 
VNG 

Women 
forum 

300 

مسار سياحية   إنشاء
 بيئي
 

T/05 100 0 0 0 100   * 

العالقات 
 العامة

الدائرة 
 الهندسية

 مسار إبراهيم
 مديرية السياحة
 االتحاد األوربي

 مالي
 وفني

- - 
 مسار إبراهيم
 مديرية السياحة

 االتحاد األوروبي
100 

يافطات تسويقية 
وترحيبية تروج 
للميزات السياحية 

 للمدينة

T/06 30 0 15 15 0  *  

العالقات 
 العامة

الدائرة  
 الهندسية

 فني القطاع الخاص
 ومالي

 30 القطاع الخاص - -

تحديث الخريطة 
السياحية وتطويرها 
كخرائط تفاعلية 

وبرامج كاملة تنزل 
عبر الموقع الخاص 
بالبلدية أو مركز 
 استعالمات السياحي

T/07 100 0 100 0 0  *  

العالقات 
 العامة
GIS 
TIC 
تقنية 

 المعلومات

 القطاع الخاص
السياحة وزارة 

 واالثار

 فني
 ومالي

 100 القطاع الخاص - -
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خرائط تعريفية 
  *  T/08 100 0 33.4 33.3 33.3 وإرشادية للسائح

 
العالقات 

 العامة
الدائرة 
 الهندسية

 مديرية السياحة
 فني

 - - - - ومالي

االستعانة بخبراء من 
اجل  تطوير 

الحرفيين وتطوير 
 الحرفة

T/09 50 0 25 25 0  *  
العالقات 

 العامة

Fair trade 
هيئة المدن 
 الصناعية

الجمعيات 
 النسوية
 الحرفيين

 فني
 - - ومالي

Fair trade 
 المنطقة الصناعية

 
- 

مهرجانات  2تنظيم 
وفعاليات مركزية 

 وفنية
T/10 40 0 20 20 0  *  

العالقات 
 العامة

Womad 
المؤسسات 

 المدنية
مكتب منظمة 

 التحرير

 فني
 - - ومالي

الموسسات 
 المدنية

WOMAD 
40 

تشجيع 
االستثمار 
المحلي 
 واألجنبي

EC/
02 

استكمال البنية 
التنظيمية ومأسسة 

وحدة التنمية 
 االقتصادية

IP/0
1 

شعبة التنمية    * 0 0 5 5 10
 االقتصادية

VNG 
مجتمعات 
 مزدهرة

 فني
 ومالي

- - 
VNG 

مجتمعات 
 مزدهرة

10 

ورشات عمل  4عقد 
تستهدف مناقشة 
طبيعة اإلجراءات 

والتسهيالت من قبل 
البلدية والجهات ذات 
العالقة فيما يتعلق  
 ()الرسوم التراخيص

IP/0
2 

10 2.5 2.5 2.5 2.5 *   

التنمية 
 االقتصادية

قسم 
 األسواق

قسم التنظيم 
 والتخطيط
الدائرة 
 القانونية

 الغرفة التجارية
 مديرية السياحة

VNG 
مجتمعات 
 مزدهرة

 فني
 مالي

- - 
VNG 

مجتمعات 
 مزدهرة

10 

عقد دورتي تدريب 
في تجنيد األموال 
 ومهارات التشبيك

IP/0
3 2.5 0 1.25 1.25 0 *   

التنمية 
 االقتصادية
العالقات 

 العامة

GIZ 
مجتمعات 
 مزدهرة
VNG 

 مالي
 - - فني

GIZ 
مجتمعات 
 مزدهرة
VNG 

2.5 
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تصميم خارطة 
 تفاعلية

 (inter-active 
map   تعكس )

إمكانيات عمل 
 مشاريع استثمارية

IP/0
4 

15 0 7.5 7.5 0  *  

GIS 
شعبة التنمية 
 االقتصادية

 
 

VNG 
مجتمعات 
 مزدهرة

 
 

 مالي
 فني

الموازنة 
 العامة

5 
VNG 

مجتمعات 
 مزدهرة

10 

 

نافذة خدمات  إنشاء
توفر قاعدة بيانات 

تشمل جميع 
المعلومات الالزمة 
للمستثمر وربطها 
 مع جميع الوزارات

IP/0
5 

20 0 20 0 0 *   

التنمية شعبة
 االقتصادية

GIS 
العالقات 

 العامة

 الغرفة التجارية
مديرية 
 االقتصاد

+ مالي
 وفني
 فني

- - 
 الغرفة التجارية
 مديرية االقتصاد

20 

إعداد دليل خاص 
يتعلق باإلجراءات 

 االستثمارية

IP/0
6 

5 0 5 0 0  *  

شعبة التنمية 
 االقتصادية
 الهندسة
 القانوني
 المالية

 الغرفة التجارية
مديرية 
 االقتصاد
VNG 

فني+إد
 اري
 مالي

 االتحاد األوروبي - -
VNG 

5 

برنامج التعليم 
 والتدريب      

EC/
03 

عقد دورات تدريب 
وبرامج مهنية 

متخصصة في جميع 
المجاالت ) السياحة 
الزراعة والصناعة 

 والتجارة (

ET/0
1 75 0 25 25 25  *  

العالقات 
 العامة
مركز 

االستعالمات 
 السياحية

مجتمعات 
 مزدهرة
 باديكو
 تلفريك

 الغرفة التجارية
 الزراعة
 السياحة
 االقتصاد

فني+ 
 - - مالي

مجتمعات 
 مزدهرة
 باديكو

 الغرفة التجارية
الزراعة السياحة 

 االقتصاد

75 

نشر الوعي السياحي 
 بين ذوي العالقة

 3حمالت خالل 3)
بداية سنوات( مع 

 الموسم السياحي

ET/0
2 40 0 10 15 15  *  

العالقات 
 العامة
مركز 

االستعالمات 
 السياحية

مجتمعات 
 مزدهرة
 باديكو
 تلفريك

 الغرفة التجارية
 الزراعة
 السياحة
 االقتصاد

فني+ 
 - - مالي

مجتمعات 
 مزدهرة
 باديكو
 تلفريك

 الغرفة التجارية
 الزراعة
 السياحة
 االقتصاد

40 
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تحسين عمليات 
البحث 

والتطوير في 
القطاع 

 الزراعي                        

EC/
04 

بناء شبكة ري 
للنخيل من خالل 

المياه المعالجة بطول 
 كم10

AG/
01 

200 0 100 100 0   * 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

 مديرية الزراعة
JICA 
AFD 

فني+ 
 ومالي

- - 
 مديرية الزراعة

JICA 
200 

( من 15) تأهيل
 اآلبار

AG/
02 

225 0 75 75 75  *  
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

 مديرية الزراعة
 سلطة المياه
UNDP 

 القطاع الخاص

فني + 
 مالي

- - 

 مديرية الزراعة
 سلطة المياه
UNDP 
FAO 

225 

زراعة أراضي 
جديدة بأشجار 

 النخيل
 ( دونم3000) 

AG/
03 4500 0 1500 1500 1500  *  

التنمية 
 االقتصادية

 

 مديرية الزراعة
اتحاد 

 المزارعين
UNDP 

 القطاع الخاص

فني + 
 - - مالي

 مديرية الزراعة
 اتحاد المزارعين

UNDP 
FAO 

4500 

قرض  20توفير 
ميسر لدعم المشاريع 

 الزراعية

AG/
04 

شعبة التنمية  *   70 70 60 0 200
 االقتصادية

 مديرية الزراعة
FAO 

 القطاع الخاص

مالي+ 
 فني

- - 
 مديرية الزراعة

FAO 
 القطاع الخاص

200 

تجهيز و تأثيث 
المختبر الزراعي و 
تدريب كادر فنيو 
تجهيز معدات 
خاصة إلدارة 

 المختبر

AG0
5 

100 20 80 0 0 *   
شعبة التنمية 
 االقتصادية

 مديرية الزراعة
 

مالي+ 
 فني

 100 مديرية الزراعة - -

دعم وتشجيع 
المشاريع 
الصغيرة 
 والمتوسطة

EC/
05 

حاضنات  إنشاء
 ومسرعات أعمال

LI/0
1 20 0 10 10 0  *  

شعبة التنمية 
 االقتصادية

 الغرفة التجارية
مديرية 
 االقتصاد

مالي+ 
 - - فني

 الغرفة التجارية
 20 مديرية االقتصاد

سوق  تأهيلفتح و
شعبي دوري 

 )السوق األلماني(

LI/0
2 

100 0 100 0 0  *  

تصميم 
 المشاريع
تنفيذ 

 المشاريع

 الغرفة التجارية
 االقتصاد
VNG 

 مالي
 وفني

موازنة 
 العامة

50 GIZ 50 
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المنطقة  إنشاء
 الحرفية

LI/0
3 200 0 0 0 200   * 

الدائرة 
 الهندسية

العالقات 
 العامة

هيئة المدن 
 الصناعية
مديرية 
 االقتصاد

 الغرفة التجارية

 - - - - فني

توفير فرص تمويل 
مشاريع   10

 صغيرة

LI/0
4 100 0 20 40 40  *  

التنمية 
 االقتصادية
العالقات 

 العامة

مديرية 
 االقتصاد

 الغرفة التجارية
 مؤسسات تمويل

مؤسسات 
 االقراض

مالي و 
 - - فني

 مديرية االقتصاد
 الغرفة التجارية
 مؤسسات تمويل
 الوكالة الفرنسية

 

100 

عمل معارض عدد 
ومنتديات زراعية  7

تسويقية على 
   المستوى الوطني 

 2محلي،  5) 
دولي( والتشبيك مع 
مزودي الخدمات 
والتجار لتعريفهم 
بالمنتج النسوي 

 والتقليدي

LI/0
5 80 0 20 30 30  *  

العالقات 
 العامة

التنمية 
 االقتصادية

 

GIZ 
 مدن المتوأمةال

 منتدى النسوي
 

مالي+ 
 - - وفني

GIZ 
 مدن المتوأمةال

 منتدى النسوي
 

80 

عمل دراسات تخص 
المنطقة الصناعية 

 الحرفية

LI/0
6 

7 0 0 7 0   * 
الدائرة 
 الهندسية

 - - - - فني الغرفة التجارية

دراسة إلعادة 
 تأهيلتصميم و

 السوق األلماني

LI/0
7 

5 5 0 0 0  *  

الدائرة 
 الهندسية

العالقات 
 العامة

موازنة  - -
 العامة

5 - - 

        2,090.8 5,716.6 7,374.7 3,032.5 18,214.5 المجموع الجزئي

ية 
تنم

ل ال
مجا

عية
تما

الج
ا

 

تطوير البيئة 
 المدرسية

SO\
01 

ED0 مدرستين إنشاء
1 

الدائرة   *  510 510 0 0 1020
 الهندسية

وزارة التربية 
 والتعليم

مالي 
واداري 

 وفني
وزارة التربية  - -

 والتعليم
1020 
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ED0 مدرسة مهنية
2 

الدائرة   *  2500 2500 0 0 5000
 الهندسية

وزارة التربية 
 والتعليم

مالي 
واداري 

 وفني
وزارة التربية  - -

 والتعليم
5000 

 مدرسة سياحية
ED0

3 3000 0 0 1500 1500 *   
الدائرة 
 الهندسية

TEKA 
وزارة التربية 

 والتعليم
 وزارة السياحة

مالي 
 وفني

 واداري
- - TEKA 3000 

حمالت توعية 
ألولياء األمور في 

أهمية انخراط 
أطفالهم في التعليم 

 المهني والتقني

ED0
4 4 1 1 1 1 *   

العالقات 
 العامة

وزارة التربية 
 والتعليم

مالي 
واداري 

 وفني
- - 

وزارة التربية 
 4 والتعليم

عقد مذكره التفاهم 
مع مراكز مهنية من 
اجل تبادل خبرات 
 حول التعليم المهني

ED0
5 

العالقات    * 0 1 1 0 2
 العامة

وزارة التربية 
والتعليم، جمعية 

الشبان 
المسيحية، 
الشبات 

المسيحية، 
 جمعية البر

مالي 
واداري 

 وفني
وزارة التربية  - -

 والتعليم
2 

تركيب مكيفات في 
 عدة مدارس

ED0
6 240 0 0 240 0  *  

الدائرة 
 الهندسية

وزارة التربية 
والتعليم، 
MDLF 

مالي 
 - - وفني

وزارة التربية 
 MDLF 240والتعليم، 

اع تطوير قط
 المرأة والشباب

SO/
02 

تفعيل المجلس 
 الشبابي

YC0
4 4 2 2 0 0 *   

العالقات 
 العامة

مجتمعات 
 - - مالي مزدهرة

مجتمعات 
 4 مزدهرة

عقد عدد من 
ورشات العمل: 
التمكين، إدارة 

المشاريع، تثقيف في 
قضايا تهم المرأة 

 والشباب

YW0
1 

12 3 3 3 3 *   

العالقات 
 العامة،
الدائرة 
 الهندسية

وزارة شؤون 
المراة، جمعيات 
حقوقية، وزارة 

الشباب 
والرياضة، 

USAID 

مالي 
وفني 
واادار

 ي

- - 

وزارة شؤون 
المراة، جمعيات 
حقوقية، وزارة 

الشباب 
والرياضة، 
USAID 

12 
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حمالت إرشاد 
وتوعية للمرأة 

والشباب بما يخص 
للقضايا القانونية عدد 

2 

YW0
2 

العالقات    * 2 1 1 0 4
 العامة

وزارة شؤون 
المراة، جمعيات 
حقوقية، وزارة 

الشباب 
والرياضة، 

USAID 

مالي 
وفني 
واادار

 ي

- - 

وزارة شؤون 
المراة، جمعيات 
حقوقية، وزارة 

الشباب 
والرياضة، 
USAID 

4 

تطوير دليل تسهيل 
إجراءات حصول 

المرأة على مهنة أو 
تطوير مهنتها   
 )منزلية أو تجارية(

YW0
3 2 0 2 0 0 *   

العالقات 
 العامة

وزارة شؤون 
المراة، جمعيات 

 حقوقية ، 
االتحاد العام 

للمراة 
 الفلسطينية

مالي 
وفني 
واادار

 ي

- - 

زارة شؤون و
المراة، جمعيات 

االتحاد  ، حقوقية
العام للمراة 
 الفلسطينية

2 

تطوير خدمات 
 ذوي اإلعاقة

S0/0
3 

عقد عدد من 
العمل لذوي  ورشات

االعاقة واولياء 
امورهم في مواضيع 

 محددة

HC0
1 12 0 4 4 4 *   

العالقات 
 العامة

وزارة الصحة 
،المحافظة، 
 الهالل االحمر

مالي 
وفني 
واادار

 ي

- - 
وزارة الصحة 
،المحافظة، 
 الهالل االحمر

12 

وإرشادات  تدريبات
لفئة  توعية وأنشطة

 ذوي االعاقة

HC0
2 12 0 6 6 0 *   

العالقات 
 العامة

 مؤسسة قادر
الوكالة االيطالية 
 للتعاون الدولي
 وزارة الصحة

مالي 
وفني 
واادار

 ي

- - 

 مؤسسة قادر
الوكالة االيطالية 
 للتعاون الدولي
 وزارة الصحة

12 

توفير باصات 
خاصة لذوي االعاقة 

الى المدارس 
 ومرافق الخدمات

HC0
3 80 0 0 0 80   * 

دائرة 
الصيانة 
 والحركة

 مؤسسة قادر
الوكالة االيطالية 
 للتعاون الدولي
 وزارة الصحة

مالي 
وفني 
واادار

 ي

- - - - 

عمل  دراسة احتياج 
 لفئة ذوي اإلعاقة

HC0
4 

العالقات    * 0 2 0 0 2
 العامة

 مؤسسة قادر
الوكالة االيطالية 
 للتعاون الدولي
 وزارة الصحة

مالي 
وفني 
واادار

 ي

- - 

 مؤسسة قادر
الوكالة االيطالية 
 للتعاون الدولي

 الصحةوزارة 

2 
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تعزيز الحماية 
االجتماعية 

وتمكين الفئات 
 المهمشة

SO/
04 

/CN تفعيل لجان احياء
1 

2 0 1 1 0 *   
العالقات 

 العامة
 

 المحافظة
مالي 
وفني 

 اداريو

الموازنة 
 العامة

 1 المحافظة 1

تسويق منتجات 
النساء والعائالت 

 المهمشة

MW
P/2 

10 0 2.5 5 2.5  *  
العالقات 

 العامة
 

 الغرفة التجارية
مالي 
وفني 

 اداريو

الموازنة 
 العامة

 5 الغرفة التجارية 2.5

ايجاد مراكز رعاية 
 نهارية لكبار السن

ECC
/3 

150 0 0 0 150   * 
العالقات 

 العامة
التنمية 

 االجتماعية

مالي 
وفني 

 اداريو
- - - - 

دعم قطاع 
الثقافة والشباب 

 والرياضة

SO/
05 

انشاء صندوق 
شبابي لدعم 

المشاريع الصغيرة 
 للشباب والخرجيين

YF/4 100 0 0 0 100   *  العالقات
 العامة

التنمية 
 االدتماعية
 المحافظة
 االقتصاد

مالي 
وفني 

 اداريو
- - - - 

تطوير مدينة االمل 
لتصبح قرية رياضية 

تضم كافة انواع 
الرياضات ولكل 
 الفئات العمرية

S&Y
/5 500 0 166.6 166.6 166.6 *   

العالقات 
العامة/ 
 االنشطة

مجلس الشباب 
 االعلى

مالي 
وفني 

 اداريو
- - 

مجلس الشباب 
 500 االعلى
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بناء الشراكات مع 
المجلس الشباب 
والرياضة لزيادة 

عدد الفرق 
والمباريات المقامة 

 في المدينة

S&Y
/6 

1 0 0.5 0.5 0 *   
العالقات 
العامة/ 
 االنشطة

مجلس الشباب 
 االعلى

مالي 
وفني 

 اداريو
مجلس الشباب  - -

 االعلى
1 

تطوير االندية 
الشبابية والرياضية 

 القائمة

SC/
7 

400 0 133.3 133.3 133.3  *  
العالقات 
العامة/ 
 االنشطة

مجلس الشباب 
االعلى/ 
الحكومة 
 االيطالية

مالي 
وفني 

 اداريو
- - 

مجلس الشباب 
االعلى/ الحكومة 

 االيطالية
400 

         5152.4 5074.4 323.9 6  10,557 المجموع الجزئي

شيد
الر

كم 
الح

ة و
دار

اإل
 

حماية المواقع 
األثرية 

والتاريخية في 
 المدينة.

PL0
1 

إتفاقية تعاون بين 
الجهات المعنية حول 

حماية المواقع 
 األثرية

PL0
1/1 

1 0.5 0.5 0 0 *   

العالقات 
 العامة

الدائرة  
 الهندسة

وزارة السياحة 
 واآلثار

المؤسسات ذات 
 اإلختصاص

مالي 
 فني

- 1 - - 

حماية المواقع 
 األثرية )تسييج(

PL0
1/2 10 5 5 0 0 *   

الدائرة  
 الهندسة

وزارة السياحة 
 واآلثار

اداري 
مالي 
 فني

- 10 - - 

تطوير خارطة 
سياحية بحيث تشمل 
المواقع السياحية 
واألثرية كاملة مع 

 تطوير مساراتها

PL0
1/3 

10 5 5 0 0 *   
العالقات 

 العامة
وزارة السياحة 

 واآلثار

اداري 
مالي 
 فني

- 10 - - 

إستمالك قطع 
األراضي التي عليها 

المواقع األثرية 
 األكثر أهمية

PL0
1/4 500 0 500 0 0  *  

الدائرة  
 الهندسة

وزارة السياحة 
 واآلثار

اداري 
مالي 
 فني

- 500 - - 

ورشات عمل، 
حمالت توعية، 
تبادل خبرات، 

 نشرات

PL0
1/5 2 0.5 0.5 0.5 0.5 *   

العالقات 
 العامة

وزارة السياحة 
 واآلثار

اداري 
مالي 
 فني

- 2 - - 
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تحديد قطع األراضي 
التي تقع عليها 
المواقع األثرية 

األكثر أهمية لعمل 
 إجراءات الستمالكها

PL0
1/6 5 0 0 5 0 *   

الدائرة  
 الهندسة

وزارة السياحة 
 واآلثار

 اداري
 - - 5 - فني

مذكرات تفاهم مع 
الجامعات حول 
تطوير المواقع 

 االثرية

PL0
1/7 

العالقات    * 0 5 0 0 5
 العامة

وزارة السياحة 
 واآلثار

 اداري
 فني

- 5 - - 

ضبط وحماية 
مسار الوادي 
الطبيعي على 
 أرض الواقع.

PL0
2 

جدران استنادية على 
 حدود/حرم الوادي

PL0
2/8 

الدائرة   *   1500 1500 2000 0 5000
 الهندسة

 اداري وزارة االشغال
 فني

- - - - 

 تجميل حرم الوادي
PL0
2/9 

1000 0 200 300 500   * 

دائرة 
 الصحة

الدائرة  
 الهندسة

- 
 اداري
 فني

- - - - 

حمالت نظافة 
 للوادي

PL0
2/10 5 1 1 1.5 1.5 *   

دائرة 
 - الصحة

 اداري
فني 
 مالي

- 5 - - 

مسح ميداني لتحديد 
 حرم الوادي الطبيعي

PL0
2/11 15 8 7 0 0  *  

الدائرة  
 الهندسة

وزارة الحكم 
 المحلي

 اداري
 - - 15 - فني

دراسة الواقع 
التنظيمي لحرم 

 الوادي

PL0
2/12 

15 1 4 5 5  *  
الدائرة  
 الهندسة

وزارة الحكم 
 المحلي

 اداري
 فني

- 15 - - 

تصميم حرم الوادي 
 الطبيعي.

PL0
2/13 

الدائرة    *  1 1.5 1.5 1 5
 الهندسة

وزارة الحكم 
 المحلي

 اداري
 فني

- 5 - - 

مخططات 
 تفصيلية

PL0
3 

مخطط تفصيلي 
للشوارع الرئيسية  

 والفتات أرصفةمن 

PL0
3/14 

الدائرة    *  0 0 70 0 70
 الهندسة

وزارة الحكم 
 المحلي
JICA 

 اداري
 فني
 مالي

- - 
وزارة الحكم 

 المحلي
JICA 

70 
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 مخططات قطاعات:
مخططات  -

تفصيلية لقطع 
 أراضي البلدية

مخططات  -
تفصيلية لقطاع 

 السياحة

PL0
3/15 100 0 100 0 0  *  

الدائرة  
 الهندسة

وزارة الحكم 
 المحلي
JICA 

 اداري
 فني
 مالي

- - 
وزارة الحكم 

 المحلي
JICA 

100 

تطوير نظام 
ترخيص ومتابعة 

 الالفتات

PL0
3/16 1 0 1 0 0  *  

الدائرة 
 الهندسة
دائرة 
 الصحة

وزارة الحكم 
 المحلي

 اداري
 - - 1 - فني

مواجهة 
 الكوارث

PL0
4 

زيادة اآلليات 
والمعدات الالزمة 
الدارة الكارثة 

جسور  3)تشمل 
 متنقلة(

PL0
4/17 10000 0 5000 2500 2500   * 

دائرة 
 الحركة

 االشغال
 الدفاع المدني

 المحافظة
JICA 

 مالي
 اداري
 فتي

- - - - 

 تأهيلتدريب و
الكادر البشري 

 المختص

PL0
4/18 10 10 0 0 0 *   

دائرة 
 الحركة

 وزارة االشغال
 الدفاع المدني

 المحافظة

 مالي
 اداري
 فتي

- - 
 وزارة االشغال
 الدفاع المدني

 المحافظة
10 

التوعية المجتمعية 
في مجال األمن 
 وإدارة الكوارث

PL0
4/19 1.5 0 1.5 0 0 *   

العالقات 
 العامة

 االشغال
 الدفاع المدني

 المحافظة

 مالي
 اداري
 فتي

- - 
 وزارة االشغال
 الدفاع المدني

 المحافظة
1.5 

وضع خطة وقواعد 
عمل إلدارة 

 الكوارث في المدينة

PL0
4/20 

1 1 0 0 0 *   
دائرة 

الصيانة 
 والحركة

وزارة االشغال 
 العامة

 الدفاع المدني
 المحافظة

 مالي
 اداري
 فتي

- - 
 االشغال

 الدفاع المدني
 المحافظة

1 

التقارب  
المكاني/تجميع 

 مرافق البلدية

CB0
1 

إستكمال مبنى البلدية 
الجديد )مبنى مركز 

خدمات 
 3الجمهور(/بناء 
 طوابق إضافية

CB0
1/21 1350 0 0 1350 0   * 

الدائرة 
 الهندسة

USAID 
MDLF 

 مالي
 - - - - فتي

تحسين 
القدرات 

CB0
2 

CB0 تعيين مدير بلدية
2/22 

الشؤون    * 0 0 0 0 0
 االدارية

- - - - - - 
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اإلدارية 
 لطواقم البلدية

تطوير نظام 
مراسالت داخلي 

 محوسب

CB0
2/23 

تقنية    * 0 0 0 6 6
 المعلومات

USAID مالي 
 فتي

- - USAID 6 

 

تطبيق نظام تقييم 
األداء والحوافز 

 والعقوبات

CB0
2/24 0 0 0 0 0 *   

الشؤون 
 االدارية
الحكم 
 المحلي

- - - - - - 

GIS CB0تطوير نظام 
2/25 

الدائرة    * 0 20 0 0 20
 الهندسة

MDLF 
مجتمعات 
 مزدهرة

 مالي
 فتي

- - 
MDLF 

مجتمعات 
 مزدهرة

20 

تطوير نظام صيانة 
 وتشغيل محوسب

 
 

CB0
2/26 10 0 0 10 0 *   

تقنية 
 المعلومات

MDLF 
مجتمعات 
 مزدهرة

 مالي
 - - فتي

MDLF 
مجتمعات 
 مزدهرة

10 

تطوير خطة المتابعة 
والتقييم للخطة 

 التنموية االستراتيجية

CB0
2/27 0 0 0 0 0 *   

وحدة 
 الجودة
وحدة 

التخطيط 
 االستراتيجي

- - - - - - 

           4508 5698.5 7897 39 18,142.50 المجموع الجزئي

 -لمجموع الكلي )محتمل + مضمون( ا
 دوالر أمريكي

74,847 18,639 19,002 14,298 22,907           

           24,197 دوالر أمريكي -الكلي )متمناة(  المجموع

           99,044 دوالر  أمريكي -المجموع الكلي للخطة التنموية )محتمل + مضمون+ متمن ( 
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 2018السنوية للعام خطة التنفيذ  1.2
 

مه
روق

ج 
نام
لبر
م ا
اس

 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

 الصرف الربع سنوي
1000$ 

الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 الهيئة المحليةغير  الهيئة المحلية

 الربع األول
الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 الجهة

 دورها
حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجهة قيمة المساهمة
قيمة 
 المساهمة

رق
الط

ع 
قطا

ير 
طو

ت
 

EI
/0

1
 

RR/0 شارع عين السلطان تأهيل
1 

الدائرة  100 100 50 0 250
 الهندسية 

وزارة 
 االشغال،
USAID 

مالي 
 وفني

- - USAID 250  /بنود مرجعية
 وثائق عطاء

 شارع عمان تأهيل
RR/0

2 
650 0 50 100 500 

الدائرة 
 الهندسية

وزارة 
االشغال، 
USAID 

مالي 
 وفني

- - USAID 650 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء

 تعبيد طرق داخلية
AR/0

1 350 100 100 100 50 
الدائرة 
 الهندسية

وزارة 
الحكم 

المحلي، 
MDLF 

مالي 
 - - واداري

وزارة 
الحكم 

المحلي، 
MDLF 

350 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء 

 طرق داخلية  تأهيل
RR/0

5 300 50 50 100 100 
الدائرة 
 الهندسية

وزارة 
الحكم 

المحلي، 
MDLF 

مالي 
 - - واداري

وزارة 
الحكم 

المحلي، 
MDLF 

300 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء 

 في المدينة  إنشاءأرصفة
SW/0

1 50 10 10 15 15 
الدائرة 
 الهندسية

وزارة 
الحكم 

المحلي، 
MDLF 

مالي 
 - - واداري

وزارة 
الحكم 

المحلي، 
MDLF 

50 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء 

مياه
ع ال

قطا
ير 

طو
ت

 
EI

/0
2

 

قاعدة بيانات صحيحة لقطاع المياه  إنشاء
 GISمربوطة بنظام 

GIS/0
1 1.5 0 0.5 0.5 0.5 

الدائرة 
الهندسية، 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

 بنود مرجعية  - - 1.5 الموازنة العامة - -
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مه
روق

ج 
نام
لبر
م ا
اس

 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

 الصرف الربع سنوي
1000$ 

الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 الهيئة المحليةغير  الهيئة المحلية

 الربع األول
الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 الجهة

 دورها
حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجهة قيمة المساهمة
قيمة 
 المساهمة

كم 7حوالي تكبير أقطار شبكة المياه بطول 
 في مناطق محددة

ED/0
1 50 0 10 20 20 

الدائرة 
الهندسية، 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

سلطة 
المياه 

 الفلسطينية
JICA 
MDLF 
البنك 
 الدولي

فني و 
 - - اداري

سلطة المياه 
 الفلسطينية
JICA 
MDLF 
البنك 
 الدولي

50 
بنود مرجعيـة/  

 وثائق عطاء

 PA/01 30 10 10 5 5 المياهحملة توعية لترشيد استهالك 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

بلدية 
 باريس

فني و 
 مالي

- - 
بلدية 
 باريس

30 
بنود مرجعيـة/  

 وثائق عطاء

 وحدة الفاقد إنشاء
LW/0

1 
2.5 0 0.5 1 1 

الشؤون 
االدارية، 

دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

البنك 
الدولي، 
سلطة 
 المياه.

مالي 
 وفني

- - 

البنك 
الدولي، 
سلطة 
 المياه.

 مقترحات 2.5

 WI/01 50 0 10 15 25 عداد مسبق الدفع تدريجيا 500تركيب 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

بلدية 
 باريس

 - - مالي
البنك 

الدولي، 
JICA 

بنود مرجعية/  50
 وثائق عطاء

ري
ع ال

قطا
ير 

طو
ت

 
EI

/0
3

 

رفع كفاءة لموظفي قسم الري  5عدد  دورات
 الحاجةللقيام بمهامهم وفق 

WS/0
1 

2.5 0.5 0.5 1 0.5 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي
GIZ  مالي

 وفني
- - GIZ 2.5 مقترحات 

عدادات الكترونية للخطوط  6تركيب 
 الرئيسية لشبكة الري

AW/0
1 

25 5 5 5 10 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

سلطة 
 المياه
بلدية 
 اريحا

 25 سلطة المياه - - مالي
بنود مرجعية/ 

 عطاءوثائق 

ع 
قطا

ير 
طو

ت
ف 

صر
ال

حي
ص

ال
 E1

/0
4

 

مرحلة اولى: تمديد خطوط صرف صحي 
 كم25بطول 

FP/01 7000 1000 2000 2000 2000 
الدائرة 

الهندسية، 
دائرة المياه 

USAID  مالي
 وفني

- - USAID 7000 - 
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مه
روق

ج 
نام
لبر
م ا
اس

 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

 الصرف الربع سنوي
1000$ 

الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 الهيئة المحليةغير  الهيئة المحلية

 الربع األول
الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 الجهة

 دورها
حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجهة قيمة المساهمة
قيمة 
 المساهمة

والصرف 
 الصحي

المرحلة االولى: مشروع ربط منزلي لحوالي 
 بناية في المدينة 2000

HC/0
1 1000 0 0 600 400 

الدائرة 
الهندسية، 
دائرة المياه 
والصرف 

 الصحي

JICA, 
USAID 
سلطة 
المياه، 
وزارة 
 المالية

مالي 
 - - وفني

USAID 
سلطة 
المياه، 
وزارة 
 المالية

1000 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء

شبكة صرف صحي في مخيم عقبة  إنشاء
 جبر

FP/02 3000 2000 500 250 250  

الدائرة 
الهندسية، 

دائرة 
المياه 

والصرف 
 الصحي

مالي 
 وفني

- - UNRWA 3000   /بنود مرجعيـة
 وثائق عطاء

ئي
البي

ى 
ستو

 الم
سين

تح
 

EI
/0

5
 

 مسلخ جديد للحوم والدواجن إنشاء
SH/0

1 2500 0 0 500 2000  
الدائرة 
 AFD 2500 - مالي وفني AFD الهندسية

بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء

قة 
لطا

ل ا
غال

است
عم 

د
فرة

لمو
 وا

سية
شم

ال
 

EI
/0

6
 

تسهيالت وقروض للحصول على الواح 
 شمسية للمنازل والمؤسسات

GL/01 250 0 50 100 100  الدائرة
 الهندسية

البلدية، 
MDLF ،
وزارة 
الحكم 
 المحلي

مالي 
 وفني

- - 

البلدية، 
MDLF ،
وزارة 
الحكم 
 المحلي

250 
مقترحات/ بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء

ر 
طوي

ت
مة 

خد ارة
االن

 
ي 

ف ينة
لمد

ا
 EI

/0
7

 
 توسعة شبكة االنارة        

EN/0
1 50 0 10 20 20 

الدائرة 
 الهندسية

شركة 
الكهرباء، 

مالي 
 - - وفني

شركة 
 50الكهرباء، 

مقترحات/ بنود 
مرجعية/ وثائق 
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مه
روق

ج 
نام
لبر
م ا
اس

 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

 الصرف الربع سنوي
1000$ 

الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 الهيئة المحليةغير  الهيئة المحلية

 الربع األول
الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 الجهة

 دورها
حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجهة قيمة المساهمة
قيمة 
 المساهمة

سلطة 
 الطاقة

سلطة 
 الطاقة

 عطاء

         5,597 3,933 2,857 3,176 15,562 المجموع الجزئي

نة 
مدي

ي ال
ة ف

ياح
الس

يع 
شج

 ت
EC

/0
صيانة المواقع التاريخية قصر هشام ) قطعة  1

 (الفسيفساء
T/01 3000 0 0 1500 1500 

العالقات 
 العامة

الدائرة 
 الهندسية

 

وزارة 
 السياحة
 جايكا

 وزارة 

 فني
 إداري
 مالي

- 0 JICA 3000 وثائق عطاء 

نبي
ألج

 وا
حلي

 الم
مار

ستث
 اال

جيع
 تش

EC
/0

2
 

البنية التنظيمية ومأسسة وحدة التنمية استكمال 
 االقتصادية

IP/01 5 0 0 2.5 2.5 
التنمية 

 االقتصادية
VNG 

 فني
 إداري
 مالي

- 0 
VNG 

مجتمعات 
 مزدهرة

5 
مقترحات/ بنود 

 مرجعية

شات عمل تستهدف مناقشة طبيعة ور 4عقد 
اإلجراءات والتسهيالت من قبل البلدية 

والجهات ذات العالقة فيما يتعلق  ) الرسوم 
 التراخيص

IP/02 2.5 0 0 1.5 1 

التنمية 
 االقتصادية

قسم 
 األسواق

قسم التنظيم 
 والتخطيط
الدائرة 
 القانونية

الغرفة 
 التجارية
مديرية 
 السياحة
VNG 

مجتمعات 
 مزدهرة

 فني
 إداري
 مالي

- 0 
VNG 

مجتمعات 
 مزدهرة

2.5 
مقترحات/بنود 

 مرجعية

ت 
مليا

 ع
سين

تح
ث 

ــ
ــ

حـ
الب

ي  
فـ

ر 
طوي

والت
ع 

ــا
ــ

طـ
الق

عي
زرا

ال
 

4
EC

/0
 

تجهيز وتأثيث المختبر الزراعي  و تدريب 
كادر فني وتجهيز معدات خاصة إلدارة 

 المختبر

AG/0
5 

20 0 0 10 10 
التنمية 

 االقتصادية
مديرية 
 الزراعة

 - 0 
مديرية 
 الزراعة

20 
مقترحات/بنود 

مرجعية/ 
 دراسات جدوى

يع 
شار

 الم
جيع

وتش
عم 

د
طة

وس
لمت

 وا
يرة

صغ
ال

 
EC

/0
5

 

 LI/07 5 0 0 2 3 السوق األلماني تأهيلدراسة إلعادة تصميم و

الدائرة 
 الهندسية
وحدة 
التنمية 

 االقتصادية

 مقترحات - - 5 الموازنة العامة - -
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مه
روق

ج 
نام
لبر
م ا
اس

 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

 الصرف الربع سنوي
1000$ 

الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 الهيئة المحليةغير  الهيئة المحلية

 الربع األول
الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 الجهة

 دورها
حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجهة قيمة المساهمة
قيمة 
 المساهمة

         1,517 1,516 0 0 3,033 جزئيالمجموع ال

ئة 
البي

ير 
طو

ت
سية

مدر
ال

 SO
\01

 

حمالت توعية ألولياء األمور في أهمية 
 انخراط أطفالهم في التعليم المهني والتقني

ED04 1 0 0.25 0.25 0.50  العالقات
 العامة

وزارة 
التربية 
 والتعليم

مالي 
واداري 

 وفني
- - 

وزارة 
التربية 
 والتعليم

مقترحات/بنود  1
 مرجعية

اب
لشب

 وا
رأة

 الم
طاع

ر ق
طوي

ت
 

SO
/0

2
 

عقد عدد من ورشات العمل: التمكين، إدارة 
المشاريع، تثقيف في قضايا تهم المرأة 

 والشباب
YW01 3 0 1 1 1  العالقات

 العامة

وزارة 
شؤون 
المراة، 
جمعيات 
حقوقية، 
وزارة 
الشباب 
والرياضة

 ،
USAID 

مالي 
وفني 
 وااداري

- - 

وزارة 
شؤون 
المراة، 
جمعيات 
حقوقية، 
وزارة 
الشباب 

والرياضة، 
USAID 

مقترحات/بنود  3
 مرجعية

 - YC03 2 0.5 0.5 0.5 0.5 تفعيل المجلس الشبابي
العالقات 

 العامة
مجتمعات 
 مزدهرة

- - 
مجتمعات 
 مزدهرة

 مقترحات 2

         2 1.75 1.75 0.5 6 الجزئيالمجموع 

نة 
مدي

ي ال
ة ف

يخي
تار

وال
ية 

ألثر
ع ا

واق
 الم

اية
حم

 
PL

01
 

إتفاقية تعاون بين الجهات المعنية حول حماية 
 المواقع األثرية.

PL01/
1 

0.5 0 0 0.25 0.25 

العالقات 
 عامة

الدائرة 
 الهندسة

وزارة 
 السياحة

بنود مرجعية/  0.5 - - - فني مالي
 مقترحات

 المواقع األثرية )تسييج(.حماية 
PL01/

2 5 0 0 2.5 2.5 
الدائرة 
 هندسة

وزارة 
 - - مالي السياحة

وزارة 
السياحة 
 واآلثار

5 
بنود 

مرجعية/وثائق 
 عطاء

تطوير خارطة سياحية بحيث تشمل المواقع 
 السياحية واألثرية كاملة مع تطوير مساراتها.

PL01/
3 5 0 0 2.5 2.5 

العالقات 
 عامة

الدائرة 

وزارة 
 السياحة

 مالي
 - - اداري

وزارة 
السياحة 
 واآلثار

5 
بنود 

مرجعية/وثائق 
 عطاء
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مه
روق

ج 
نام
لبر
م ا
اس

 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

 الصرف الربع سنوي
1000$ 

الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 الهيئة المحليةغير  الهيئة المحلية

 الربع األول
الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 الجهة

 دورها
حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجهة قيمة المساهمة
قيمة 
 المساهمة

 هندسة

ورشات عمل، حمالت توعية، تبادل خبرات، 
 نشرات

PL01/
5 

العالقات  0.25 0.25 0 0 0.5
 عامة

وزارة 
 السياحة

 مالي
 اداري
 فني

- - 
وزارة 
السياحة 
 واآلثار

بنود  0.5
 مرجعية/مقترات

ية 
حما

ط و
ضب

اقع
الو

ض 
 أر

على
ي 

بيع
الط

ي 
واد

ر ال
مسا

 
  P

L0
2

 

/PL02 حمالت نظافة للوادي
10 

دائرة  0 1 0 0 1
 الصحة

وزارة 
التربية 
 والتعليم

 1 الموازنة العامة اداري
وزارة 
التربية 
 والتعليم

 مقترحات -

/PL02 مسح ميداني لتحديد حرم الوادي الطبيعي
11 

الدائرة   3 4 1 0 8
 الهندسة

وزارة 
 الحكم
 المحلي

 اداري
 فني

 الدائرة  الهندسة - - 8 الموازنة العامة

 دراسة الواقع التنظيمي لحرم الوادي
PL02/

12 
1 0 0 1 0 

الدائرة  
 الهندسة

وزارة 
الحكم 
 المحلي

 اداري
 فني

 - - 1 الموازنة العامة
بنود 

مرجعية/وثائق 
 عطاء

/PL02 تصميم حرم الوادي الطبيعي
13 

1 0 0 0 1 

الدائرة  
 الهندسة
قطاع 
 خاص

وزارة 
الحكم 
 المحلي

 اداري
 فني

 - - 1 الموازنة العامة
بنود 

مرجعية/وثائق 
 عطاء

رث
كوا

ة ال
جه

موا
 

 P
L0

4
 

/PL04 الكادر البشري المختص تأهيلتدريب و
18 

10 0 0 5 5 
دائرة 

الصيانة 
 والحركة

وزارة 
 االشغال
الدفاع 
 المدني

 المحافظة

 مالي
 اداري
 فتي

- - 

وزارة 
 االشغال
الدفاع 
 المدني

 المحافظة

مقترحات/بنود  10
 مرجعية

وضع خطة وقواعد عمل إلدارة الكوارث في 
 المدينة

 

PL04/
20 

1 0 0 0.5 0.5 
دائرة 

الصيانة 
 والحركة

وزارة 
االشغال 

 العامة
الدفاع 
 المدني

 المحافظة

 مالي
 اداري
 فتي

- - 

وزارة 
االشغال 
 العامة
الدفاع 
 المدني

 المحافظة

مقترحات/بنود  1
 مرجعية
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م ا
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 اسم مكون البرنامج/ المشروع

وع
شر
الم
ج/
نام
الر
ن 
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تحضيرات الزمة  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ 
مقترحات / بنود 
مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

 الصرف الربع سنوي
1000$ 

الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 الهيئة المحليةغير  الهيئة المحلية

 الربع األول
الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
 الجهة

 دورها
حدد بند 
 الموازنة

 حدد الجهة قيمة المساهمة
قيمة 
 المساهمة

سين
تح

 
دية

البل
قم 

طوا
ة ل

اري
إلد

ت ا
درا

الق
 

CB
02

 

 تعيين مدير بلدية
CB02
/22 

0 0 0 0 0 
الموارد 
 البشرية

وزارة 
ــم  الحكـ

 المحلي
 - - - - - فني

 ام مراسالت داخلي محوسبتطوير نظ
CB02

/23 6 0 0 0 6 
ــة  تقنيــ

 المعلومات

وزارة 
ــم  الحكـ

 المحلي
USAID 

فني 
 USAID 6 - - ومالي

مقترحات/بنود 
 مرجعية

ة المتابعة والتقييم للخطة التنموية تطوير خط
 واالستراتيجية

CB02
/27 

0 0 0 0 0 

وحدة 
 الجودة
وحدة 

التخطيط 
االستراتيج

 ي

 مقترحات 0 - - - - -

         21 17 1 0 39 المجموع الجزئي

         7,137 5,467 2,859 3,176 18,639  2018مجموع اإلنفاق الكلي للعام 
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 موالتقييخطة المتابعة  .2

 

مكونات البرنامج/المشاريع  البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

مصدر  القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات الخطة
 المعلومات

الجهة المسئولة عن متابعة  أداة القياس
 قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األول 

 التحتية مجال البيئة والبن 

 تطوير قطاع الطرق

 شارع عين السلطان تأهيل
المواطنين عن مستوى البنية  رضا

 التحتية
 البلدية جيد جدا جيد متوسط ضعيف ضعيف

مشاهدات ميدانية 
ولقاءات مع 
 المستفيدين

الدائرة الهندسية ودائرة 
موقف للسيارات الخاصة  إنشاء العالقات العامة

 والعمومية في ارض المستنبت

 شارع عمان تأهيل
نسبة الطرق التي تحتاج إلى صيانة 

 البلدية %8 %10 %15 %18 %20 بنسب متفاوتة
تقرير من الدائرة 

 شارع المغطس تأهيل الدائرة الهندسية الهندسية

 شارع أبو جهاد كتف الواد تأهيل

 طرق داخلية  تأهيل
 300 325 350 370 387 (2017السنة )عدد حوادث السير في 

مديرية شرطة 
 اريحا

 لجنة السير تقرير الشرطة
 الجسر الشمالي تأهيل

 5في المدينة بطول  إنشاءأرصفة
 كم

بالنسبة  أرصفةنسبة الشوارع المزودة ب
 للطرق المعبدة

تقرير من الدائرة  البلدية 20% % 18 17% 15% 14%
 الهندسية

 الهندسيةالدائرة 

 البلدية كم 160 كم 158 كم 155 كم 152 كم 150 طول شبكة الشوارع المعبدة تعبيد طرق داخلية 
تقرير من الدائرة 

 الهندسية
 الدائرة الهندسية

 تطوير قطاع المياه
تكبير أقطار شبكة المياه بطول 

 كم في مناطق محددة7حوالي 
 البلدية كم 0 كم 2 كم 4 كم 6 كم 7 خطوط مياه بحاجة لتكبير

تقرير من دائرة 
المياه والصرف 

 الصحي

دائرة المياه والصرف 
 الصحي
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة الحالية 
 للمؤشر

مصدر  القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات الخطة
 المعلومات

 أداة القياس
الجهة المسئولة عن متابعة 

 قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األول 

 كوب/ساعة 180حفر بئر بقدرة 

 البلدية جيد جدا متوسط جيد متوسط متوسط حالة شبكة المياه
تقرير من دائرة 
المياه والصرف 

 الصحي

دائرة المياه والصرف 
 الصحي

عداد مسبق الدفع  500تركيب 
 تدريجيا

 حملة توعية لترشيد استهالك المياه
 وحدة الفاقد إنشاء

 البلدية 0.70 0.75 0.80 0.95 0.96 12ة العملءكفا
تقرير من دائرة 
المياه والصرف 

 الصحي

دائرة المياه والصرف 
قاعدة بيانات صحيحة لقطاع  إنشاء الصحي

 GISالمياه مربوطة بنظام 

 الري تطوير قطاع

عدادات الكترونية  6تركيب 
 للخطوط الرئيسية لشبكة الري

 مقبول حالة الشبكة
 

 مقبول
 

 جيد جدا جيد متوسط
 

 البلدية
تقرير من دائرة 
المياه والصرف 

 الصحي

دائرة المياه والصرف 
 Screening)تنفيذ معالجة اولية ) الصحي

 قبل خزان التجميع الخاص بالري
رفع كفاءة لموظفي  5دوراتعدد 

قسم الري للقيام بمهامهم وفق 
 مقبول مقبول سرعة االستجابة العمال الصيانة الحاجة

 
 البلدية جيد جدا جيد متوسط

تقرير من دائرة 
المياه والصرف 

 الصحي

دائرة المياه والصرف 
 الصحي

تقييم شبكة الري من محابس 
 ومناهل وخطوط
وتزويدها اعادة هيكلية قسم الري 

 بالكادر المطلوب ورفع قدراتهم
 /ساعة3م 223 معدل التدفق الحالي الغراض الري

223 
 /ساعة3م

250 
 /ساعة3م

260 
 /ساعة3م

265 
 /ساعة3م

 البلدية
تقرير من دائرة 
المياه والصرف 

 الصحي

دائرة المياه والصرف 
تحديث نظام الري الخاص  الصحي

 باجراءات العمل

قطاع تطوير 
 الصرف الصحي

مرحلة اولى: تمديد خطوط صرف 
طول شبكة الصرف الصحي ضمن حدود  كم25صحي بطول 

 البلدية.
 البلدية كم 100 90 80 70 كم 45

تقرير من دائرة 
المياه والصرف 

 الصحي

دائرة المياه والصرف 
مرحلة ثانية: تمديد خطوط صرف  الصحي

 كم30صحي بطول 
االولى: مشروع ربط المرحلة 

منزل في  2000منزلي لحوالي 
 المدينة

متوسط كمية المياه العادمة التي تصل 
 2500 2000 1500 كوب 1100 الى محطة الصرف الصحي يوميا.

3000 
 البلدية كوب

تقرير من دائرة 
المياه والصرف 

 الصحي

دائرة المياه والصرف 
 الصحي

                                                
 .رية باستثناء االهالك مقسومة على ايرادات المياهتكاليف التشغيل والصيانة باالضافة للتكاليف االدا12
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة الحالية 
 للمؤشر

مصدر  القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات الخطة
 المعلومات

 أداة القياس
الجهة المسئولة عن متابعة 

 قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األول 

شبكة الصرف الصحي في  إنشاء
 مخيم عقبة جبر

 البلدية ممتاز جيد جدا متوسط متوسط جيد المشتركين رضا
تقرير من دائرة 
المياه والصرف 

 الصحي

دائرة المياه والصرف 
 الصحي

تحسين المستوى 
 البيئي

مكب  إنشاءالمرحلة االولى من 
 لبلدية 1 1 0 0 0 توفر مكب للنفايات بشكل صحي نفايات جديد

تقرير مجلس 
 مجلس الخدمات المشترك الخدمات المشترك

المواطنين عن المستوى البيئي في  رضا توسعة الحديقة االسبانية
 المدينة

تقريردائرة الصحة  لبلدية جيد جدا جيد متوسط مقبول مقبول
 والبيئة

 دائرة الصحة والبيئة
 مسلخ جديد إنشاء

دعم استغالل الطاقة 
 والموفرةالشمسية 

وحدة انارة موفرة  860تركيب 
 للطاقة في الشوارع الرئيسية

طول الشوارع التي تعتمد على االنارة 
 الموفرة

 البلدية م15000 م 10000 م 5000 م 3500 م 3500
تقرير الدائرة 

 الهندسية
 الدائرة الهندسية

محطة طاقة شمسية للبلدية  إنشاء
 ميغاواط 2بقدرة 

للطاقة الشمسية للبلدية توفر محطة جديدة 
 البلدية 1 1 0 0 0 ميغاواط 2بقدرة 

تقرير الدائرة 
 الدائرة الهندسية الهندسية

تسهيالت وقروض للحصول على 
 الواح شمسية للمنازل والمؤسسات

عدد المنازل التي تعتمد على الطاقة 
 الشمسية في المدينة

تقرير الدائرة  البلدية 1000 700 500 100 10
 الهندسية

 الدائرة الهندسية

تطوير خدمة االنارة 
 في المدينة

 البلدية كم 140 كم 138 كم 137 كم 136 كم 135 طول شبكة االنارة في المدينة كم5توسعة شبكة االنارة بطول 
تقرير الدائرة 

 الهندسية
 الدائرة الهندسية

 مجال تنمية االقتصاد المحلي

تشجيع السياحة في 
 المدينة

قصر هشام    ) قطعة تغطية 
 الفسيفساء(

 تأهيلالسياح والمواطنين عن  رضا
 جيد جدا جيد متوسط مقبول مقبول المواقع األثرية

مديرية السياحة 
والعالقات 

 العامة
 لقاءات واستبيانات

لجنة المتابعة بالقطاع 
 السياحي

 صيانة اإلنارة في قصر هشام
 القصر الشتوي

سوق البازار الدائم  تأهيل
 للصناعات التقليدية والتراثية

 1 0 0 0 0 مسار سياحي بيئي مسار سياحية  بيئي إنشاء
مديرية السياحة 

 والبلدية
 تقرير

لجنة المتابعة بالقطاع 
 السياحي

يافطات تسويقية وترحيبية تروج 
 للميزات السياحية للمدينة

 تقرير مديرية السياحة 200 200 100 0 0 يافطات ترويجية
لجنة المتابعة بالقطاع 

 السياحي
 خرائط تعريفية وإرشادية للسائح 

 20 20 10 0 0 خرائط تعريفية وارشادية للسائح
مديرية السياحة 

 تقرير والبلدية
لجنة المتابعة بالقطاع 

االستعانة بخبراء من اجل  تطوير  السياحي
 الحرفيين وتطوير الحرفة
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة الحالية 
 للمؤشر

مصدر  القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات الخطة
 المعلومات

 أداة القياس
الجهة المسئولة عن متابعة 

 قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األول 

تحديث الخريطة السياحية 
وتطويرها كخرائط تفاعلية وبرامج 
كاملة تنزل عبر الموقع الخاص 
بالبلدية أو مركز استعالمات 

 السياحي

 1 1 0 0 0 خريطة سياحية محدثة
مديرية السياحة 

 تقرير والبلدية
لجنة المتابعة بالقطاع 

 السياحي

مهرجانات وفعاليات  2تنظيم 
 مركزية وفنية

مديرية السياحة  2 2 1 0 0 وفعاليات مركزية وفنيةمهرجانات 
 والبلدية

لجنة المتابعة بالقطاع  تقرير
 السياحي

تشجيع االستثمار 
 المحلي واألجنبي

استكمال البنية التنظيمية ومأسسة 
 وحدة التنمية االقتصادية

وجود بنية تنظيمية وماسسة لوحدة التنمية 
 االقتصادية

0 1 1 1 1 
 وحدة الجودة
دائرة شؤون 

 الموظفيين
 لجنة المتابعة تقرير

ورشات عمل تستهدف  4عقد 
مناقشة طبيعة اإلجراءات 
والتسهيالت من قبل البلدية 

والجهات ذات العالقة فيما يتعلق  
 ) الرسوم التراخيص(

 6 5 2 0 0 عدد الدورات التدريبية
وحدة التخطيط 
االستراتيجي 

 والتنمية
 لجنة المتابعة تقرير

عقد دورتي تدريب في تجنيد 
 األموال ومهارات التشبيك

عدد الدورات التدريبية في مجال تجنيد 
 2 2 1 0 0 االموال ومهارات التشبيك

وحدة التخطيط 
االستراتيجي 

 والتنمية
 تقرير

وحدة التخطيط االستراتيجي 
 والتنمية

 تصميم خارطة تفاعلية
(inter-active map  ) تعكس

 مشاريع استثماريةإمكانيات عمل 

وجود خارطة تفاعلية تعكس امكانيات 
 موجودة موجودة موجودة غير موجودة غير موجودة عمل مشاريع استثمارية

وحدة التخطيط 
االستراتيجي 

 والتنمية
 تقرير

وحدة التخطيط االستراتيجي 
 والتنمية

نافذة خدمات توفر قاعدة  إنشاء
بيانات تشمل جميع المعلومات 

الالزمة للمستثمروربطها مع جميع 
 الوزارات

 وجود نافذة بيانات
 

 موجودة موجودة موجودة غير موجودة غير موجودة
وحدة التخطيط 
االستراتيجي 

 والتنمية
 لجنة المتابعة تقرير

إعداد دليل خاص يتعلق 
 باإلجراءات االستثمارية

خاص يتعلق باإلجراءات وجود دليل 
 االستثمارية

0 0 0 1 1 
وحدة التخطيط 
االستراتيجي 

 والتنمية
 لجنة المتابعة تقرير

برنامج التعليم 
عقد دورات تدريب وبرامج مهنية 

 متخصصة في جميع المجاالت
عدد الدورات المقدمة )سياحة زراعة 

 20 13 6 0 0 حرف(
وحدة التخطيط 
 تقريراالستراتيجي 

وحدة التخطيط االستراتيجي 
 والتنمية
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة الحالية 
 للمؤشر

مصدر  القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات الخطة
 المعلومات

 أداة القياس
الجهة المسئولة عن متابعة 

 قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األول 

) السياحة الزراعة والصناعة   والتدريب
 والتجارة 

 والتنمية

نشر الوعي السياحي بين ذوي 
 3حمالت خالل 3العالقة )

 سنوات( مع بداية الموسم السياحي

 عدد الحمالت التوعوية 
 ) نشرات بوسترات  سبوتات( 

0 0 1 2 4 
وحدة التخطيط 
االستراتيجي 

 والتنمية

لقاءات مع 
 المستفيدين

 تقرير

وحدة التخطيط االستراتيجي 
 والتنمية

تحسين عمليات 
البحث والتطوير في 
 القطاع الزراعي

بناء شبكة ري للنخيل من خالل 
 كم10المياه المعالجة بطول 

 لجنة المتابعة تقرير وزارة الزراعة كم10 كم 6 كم 3 كم0 0 وجود شبكات ري النخيل

 ( من اآلبار15) تأهيل

زراعة أراضي جديدة بأشجار  لجنة المتابعة تقرير وزارة الزراعة 15 10 5  0 عدد االبار المؤهلة
 النخيل

 ( دونم3000)

قرض ميسر لدعم  20توفير 
 المشاريع الزراعية

 لجنة المتابعة تقرير وزارة الزراعة قرض 20 قرض 13 قرض 6  0 القروض الزراعية

تجهيز  تأثيث المختبر الزراعي  
تدريب كوادر فني+ تجهيز معدات 

 خاصة إلدارة المختبر
 لجنة المتابعة تقرير وزارة الزراعة 1 1 1 1 0 تجهيز المختبر الزراعي

دعم وتشجيع 
المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة

 حاضنات ومسرعات أعمال إنشاء

 1 0 0 0 0 وجود منطقة صناعية حرفية
التخطيط وحدة 

االستراتيجي 
 والتنمية

 تقارير

 لجنة المتابعة
سوق شعبي دوري  تأهيلفتح و

 )السوق األلماني(
 المنطقة الحرفية إنشاء 

مشاريع   10توفير فرص تمويل 
 صغيرة
ومنتديات  7عمل معارض عدد 

زراعية تسويقية على مستوى 
 الوطني

دولي( والتشبيك  2محلي،  5)  

 1 1 0 0 0 وجود حاضنة ومسرعات اعمال

 غرفة التجارة
وحدة التخطيط 
االستراتيجي 

 والتنمية

 لجنة المتابعة تقارير 
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة الحالية 
 للمؤشر

مصدر  القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات الخطة
 المعلومات

 أداة القياس
الجهة المسئولة عن متابعة 

 قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األول 

مع مزودي الخدمات والتجار 
 لتعريفهم بالمنتج النسوي والتقليدي
عمل دراسات تخص المنطقة 

 الصناعية الحرفية
 تأهيلتصميم و دراسة إلعادة

 السوق األلماني
سوق شعبي لتسويق وترويج المنتجات 

 المحلية
0 0 1 1 1 

الدائرة 
 الهندسية

 لجنة المتابعة تقارير

 مجال التنمية االجتماعية

تطوير البيئة 
 المدرسية

 مدرستين إنشاء
وزارة التربية  2 1 0 0 0 عدد المدارس المطلوبة لفصل مستويات

 والتعليم
 المتابعة لجنة تقرير

 مدرسة سياحية

 1 1 0 0 0 عدد المدارس المهنية مدرسة مهنية
وزارة التربية 

 والتعليم
 لجنة المتابعة تقرير

حمالت توعية ألولياء األمور في 
أهمية انخراط أطفالهم في التعليم 

 المهني والتقني

 %85 %84 %83 %82 %80 عن ظروف البيئة المدرسية ىرضمدى ال
وزارة التربية 

 والتعليم
 العالقات العامة

 تقرير
 لجنة المتابعة استبيان

عقد مذكره التفاهم مع مراكز 
مهنية من اجل تبادل خبرات حول 

 التعليم المهني

 تركيب مكيفات في عدة مدارس

تطوير قطاع المرأة 
 والشباب

عقد عدد من ورشات العمل: 
المشاريع، تثقيف التمكين، إدارة 

مستوى التمكين ورفع القدرات لدى  في قضايا تهم المرأة والشباب
 النساء والشباب

 جيد جدا جيد متوسط متوسط متوسط

مركز 
االحصاء 
 الفلسطيني

 

مشاهدات ميدانية 
ولقاءات مع 
 المستفيدين
 استبان
 تقرير

 لجنة المتابعة
حمالت إرشاد وتوعية للمرأة 

للقضايا والشباب بما يخص 
 2القانونية عدد 

تطوير دليل تسهيل إجراءات 
حصول المرأة على مهنة أو 
تطوير مهنتها   )منزلية أو 

مستوى الوعي والثقافة لدى فئة الشباب 
 والمراة

  جيد جدا جيد متوسط متوسط متوسط
مشاهدات ميدانية 

ولقاءات مع 
 المستفيدين

 لجنة المتابعة
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة الحالية 
 للمؤشر

مصدر  القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات الخطة
 المعلومات

 أداة القياس
الجهة المسئولة عن متابعة 

 قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األول 

 استبان لجنة المتابعة تجارية(
 تقرير

تطوير خدمات ذوي 
 اإلعاقة

عقد عدد من ورشاتالعمل لذوي 
االعاقة واولياء امورهم في 

 وزارة الصحة جيد جدا جيد مقبول ضعيف ضعيف كفاية برامج توعية وتثقيف مواضيع محددة
 العالقات العامة

 استبان
 تقرير

 لجنة المتابعة
تدريباتوإرشادات توعية 

 ذوي االعاقةوأنشطةلفئة 
توفير باصات خاصة لذوي 

االعاقة الى المدارس ومرافق 
مستوى الحصول على الرعاية الالزمة  الخدمات

 جيد جدا جيد مقبول ضعيف ضعيف من عالج وتعليم
 وزارة الصحة
 العالقات العامة

 استبان
 لجنة المتابعة تقرير

عمل  دراسة احتياج لفئة ذوي 
 اإلعاقة

تعزيززز الحمايززة  
االجتماعية وتمكين 

                                  الفئات المهشمة 

 تفعيل لجان االحياء
مدى توفر جهات تعنى بالفئات المهمشة 

 في المدينة
 جيد جيد مقبول ضعيف ضعيف

الشؤون 
 االجتماعية

تسويق منتجات النساء والعائالت  لجنة المتابعة تقرير
  المهمشة

ايجاد مراكز رعاية نهارية لكبار 
 السن

الشؤون  1 0 0 0 0 وجود مراكز تعنى بكبار السن نهارا
 االجتماعية

 لجنة المتابعة تقرير

دعم قطاع الثقافزة  
 والشباب                                                                                            

انشاء صندوق شبابي لدعم 
المشاريع الصغيرة للشباب 

  والخريجين الجدد

مدى اهتمام القطاع الخاص في تشغيل 
 لجنة المتابعة  المحافظة جيد جيد مقبول ضعيف ضعيف الشباب

تطوير االندية الشبابية والرياضية 
 القائمة

مستوى مشاركة الشباب في النشاطات 
 الرياضية

 جيد جيد مقبول مقبول مقبول
المجلس االعلى 

للشباب 
 والرياضة

 المتابعةلجنة  تقرير

تطوير مدينة االمل لتصبح قريه 
رياضية تضم كافة انواع 

كز اعدد المستفيدين/ات من مرمستوى  الرياضات ولكافة الفئات العمرية
 التي تعنى بالشباب

فوق  متوسط متوسط متوسط
 المتوسط

 جيد
المجلس االعلى 

للشباب 
 والرياضة

 لجنة المتابعة تقرير
الشباب بناء الشراكات مع مجلس 

والرياضة لزيادة عدد الفرق 
 والمباريات المقامة في المدينة

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة الحالية 
 للمؤشر

مصدر  القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات الخطة
 المعلومات

 أداة القياس
الجهة المسئولة عن متابعة 

 قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األول 

حماية المواقع 
األثرية والتاريخية 

 في المدينة

إتفاقية تعاون بين الجهات المعنية 
عدد المواقع األثرية المحمية والمؤهلة  حول حماية المواقع األثرية

 7 6 6 5 5 للزيارة
 وزارة السياحة
 تقرير العالقات العامة

 العالقات العامة
 

 حماية المواقع األثرية )تسييج(

تطوير خارطة سياحية بحيث 
تشمل المواقع السياحية واألثرية 

 10 9 8 5 5 عدد المواقع األثرية المحمية كاملة مع تطوير مساراتها
الدائرة 
 الهندسية

 العالقات العامة
 العالقات العامة تقرير

 
إستمالك قطع األراضي التي عليها 

 المواقع األثرية األكثر أهمية
ورشات عمل، حمالت توعية، 

 تبادل خبرات، نشرات

 جيد جيد مقبول سيء سيء شكل المواقع األثرية الحالية غير المحمية

 العالقات العامة
الدائرة 
 الهندسية

 وزارة السياحة

 تقرير
 استبيان
 

 لجنة المتابعة

ورشات عمل، حمالت توعية، 
 تبادل خبرات، نشرات

تحديد قطع األراضي التي تقع 
عليها المواقع األثرية األكثر أهمية 

 لعمل إجراءات الستمالكها

مذكرات تفاهم مع الجامعات حول 
 تطوير المواقع االثرية

ضبط وحماية مسار 
الطبيعي الوادي 

 عل  أر  الواقع

جدران استنادية على حدود/حرم 
 الوادي

غير مسيطر  وقف االعتداء على الوادي أو من الوادي
 عليها

غير مسيطر 
 عليها

مسيطر عليها 
 جزئيا

مسيطر 
 عليها

مسيطر 
 عليها

الدائرة 
 الهندسية

 الدائرة الهندسية تقرير
 تجميل حرم الوادي

 للواديحمالت نظافة 
مسح ميداني لتحديد حرم الوادي 

 الطبيعي
الدائرة  محدد محدد محدد غير محدد غير محدد مسار الوادي محدد على ارض الواقع

 الهندسية
 الدائرة الهندسية تقرير

دراسة الواقع التنظيمي لحرم 
تحديد المساحات المعتدي عليها في  الوادي

 محدد محدد محدد جزئيا غير محدد غير محدد الوادي
الدائرة 
 الدائرة الهندسية تقرير الهندسية

 تصميم حرم الوادي الطبيعي

 مخططات تفصيلية
مخطط تفصيلي للشوارع الرئيسية 

 والفتات أرصفة( من 5)
مواقع واشكال واحجام الالفتات محددة 

 مسبقا
 محددة محدد جزئيا محدد جزئيا غير محددة غير محددة

الدائرة 
 الهندسية

 الدائرة الهندسية تقرير
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة الحالية 
 للمؤشر

مصدر  القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات الخطة
 المعلومات

 أداة القياس
الجهة المسئولة عن متابعة 

 قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األول 

تطوير نظام ترخيص ومتابعة 
 الالفتات

 مخططات قطاعات:
مخططات تفصيلية لقطع  -

 أراضي البلدية
مخططات تفصيلية لقطاع  -

 السياحة

مخططات تفصيلية لبعض القطاعات 
 والشوارع الرئيسية

الدائرة  10 8 4 0 0
 الهندسية

 الدائرة الهندسية تقرير

 مواجهة الكوارث

زيادة اآلليات والمعدات الالزمة 
جسور  3الدارة الكارثة )تشمل 

 متنقلة(
  60 50 40 36 36 عدد االليات العاملة في حالة الكوارث

 المحافظة
دائرة الصيانة 

 والحركة
 دائرة الصيانة والحركة تقرير

الكادر البشري  تأهيلتدريب و
 المختص

  300 200 150 50  40 الكوادر المؤهلةعدد 
 الدفاع المدني

 المحافظة
 لجنة المتابعة تقرير

وضع خطة وقواعد عمل إلدارة 
 الكوارث في المدينة

التوعية المجتمعية في مجال األمن 
 وإدارة الكوارث

مستوى التوعية والتثقيف في مجال ادارة 
 الكوارث

 جدا جيد جيد جدا جيد مقبول مقبول
 المحافظة

دائرة الصيانة 
 والحركة

 تقرير
 استبيان

 لجنة المتابعة

التقارب 
المكاني/تجميع 
 مرافق البلدية

إستكمال مبنى البلدية الجديد )مبنى 
 3مركز خدمات الجمهور(/بناء 

 طوابق إضافية

نسبة الوحدات التنظيمية في مبنى خدمات 
الجمهور الى الوحدات التنظيمية الواجب 

 تواجدها
23% 23% 23% 100% 100% 

الدائرة 
 الهندسية

دائرة شؤون 
 الموظفين

 دائرة شؤون الموظفين تقرير

تحسين القدرات 
اإلدارية لطواقم 

 البلدية

 شاغل شاغل شاغل شاغل شاغر منصب المدير التنفيذي لبلدية أريحا تعيين مدير بلدية
دائرة شـؤون  

 دائرة شؤون الموظفين تقرر الموظفين

نظام مراسالت داخلي تطوير 
 محوسب

 %100 %80 %70 %60 %60 نسبة االلتزام بالخطط
 وحدة الجودة
دائرة شؤون 

 الموظفين
 لجنة المتابعة تقرير

تطبيق نظام تقييم األداء والحوافز 
 والعقوبات
 GISتطوير نظام 

تطوير نظام صيانة وتشغيل 
 محوسب
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة الحالية 
 للمؤشر

مصدر  القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات الخطة
 المعلومات

 أداة القياس
الجهة المسئولة عن متابعة 

 قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األول 

المتابعة والتقييم تطوير خطة 
 للخطة التنموية االستراتيجية
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 المالحق

 التقرير التشخيصي .1

 وثيقة منفصلة.
 
 
 

 وصف مكونات المشاريع .2

 وثيقة منفصلة.
 
 


