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 التوطئة 

ومعععال خعععالل عمليعععة التخطعععيط االسعععتراتيجي الععع  استةعععراف المسعععتقبل برؤيعععة واضعععحة وخطعععة مجلعععح محلعععي  سعععكاكا يسعععع  

 ، تنبعع أهميعة الخطعة اإلسعتراتيجية والحاجعة اليهعا معال خعاللودوره المجتمعي للمجلح ستراتيجية تنسجم مع التوجهات العامة 

التحتيعة  ةالبنيعي تحسعيال وتطعوير قطاععات والمسعاهمة الفاعلعة فعما تتيحه مال فرص في تحديد الرؤيعة والتوجهعات المسعتقبلية 

 والمجتمع بةكل عام. المختلفةالفئات وبالةراكة مع  تحسيال واقع القريةباالضافة ال   والقطاع االجتماعي واالقتصادي

تطعوير وتعييعي االداا الفنعي هعي اسعتكمال لعنه   2022-7102تعتبر الخطة االستراتيجية الحالية والواقعة ضمال الفترة مال 

تطععوير مسععتود االداا والكفععااة تععاثير ايجععابي و حععدا   والععذي مععال المتوقععع اال يسععاهم فععي  المجلععحالععذي اعتمععده  برامجععيوال

والتركيي  ،  ال تحسيال األداا مرتبط في المقام األول بوضوح الرؤية المستقبليةللمواطنيال والفعالية والبرام  والخدمات المقدمة

مععال تحقيععق المييععد مععال االنجععايات خععالل الفتععرة  لمجلععحالمخطععط لهععا، وبالتععالي تمكععيال  جيةيعلعع  تحقيععق االهععداف االسععترات

 القادمة. 
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  المقدمة
كععم المحلععي والخععدمات المحلي ععة و  تععم اعععداد منفععذ مععال قبععل ويارة الحكععم الالخطععة االسععتراتيجية ضععمال  طععار برنععام  تحسععيال الحا

المجالح المحلية مال وضع رؤيعة تنمويعة واهعداف اسعتراتيجية قابلعة مال اعداد الخطة في تمكيال يتمثل الهدف العام ، المحلي

 للتحقيق بمةاركة فاعلة مال المجتمع المحلي.

التي تحققها المجالح المحلية والتعي تهعدف لتطعوير قعدراتها أهم اإلنجايات ركائي عملية التنمية و  دأحد تعد عملية التخطيط 

فريق التخطيط التنموي مال داخل المجلعح ، تم  تةكيل   الخطة االستراتيجية لذلك ومال اجل تحدي. وتعييي امكاناتها الذاتية

تمثعل لجنعة اصعحال العالقعة والتعي هعذا باالضعافة الع  اجعراا تحليعل لمختلعف الفئعات ؛ المحلعي ومعال ممثلعي المجتمعع المحلعي

لمؤسسعععات ا ممثلعععي، يال فيعععهالمجلعععح والععععاملتتكعععوال معععال أعضعععاا و  البلعععدة،تعتبعععر الجسعععم التمثيلعععي لمع عععم الفئعععات فعععي والتعععي 

، ممثليال عال افراد المجتمعع المحلعي بمختلعف توجهاتعه معع ضعماال وجعود تمثيعل لفئعة المجموعات النسوية والقاعديةو المحلية، 

النسععاا والةععبال، هععذا باالضععافة العع  عقععد ورةععة تخطععيط بمةععاركة المجتمععع المحلععي ولجنععة ممثلععي اصععحال العالقععة والتععي 

البلععدة والتركيعععي علعع  االولويعععات واختيععار المةعععاريع المتوقععع تنفيعععذها خععالل االععععوام القادمععة، معععع تضععمنت تحديععد احتياجعععات 

 .7102التركيي عل  خطة 

معال خعالل جمعع البيانعات المتعلقعة بالقطاععات التنمويعة المختلفعة ، البلعدةواقعع تحليعل لالخطعة اإلسعتراتيجية  أيضا فقد تضعمنت

التحتيعععة، المجعععال االجتمعععاعي، االقتصعععادي( هعععذا الععع  جانعععل تحديعععد االولويعععات وخصوصعععا فعععي مجعععاالت )الحوكمعععة والبنيعععة 

 واالهداف االستراتيجية المتوقع تنفيذها خالل االعوام القادمة واالطار اليمني للتنفيذ.

  



 

5 
 

 واقع البلدة وتحليل القطاعات التنموية
الةرق مال محاف ة سلفيت وتقع في مكاال مرتفع ال أال موقعها جميل  ل   اسكاكا قرية صغيرة بحجمها وعدد سكانها تعتبر 

... أما مقومات حياة أهالي هذه القرية سابقا فكانوا يعتمدوال عل  اليراعة سواا المحاصيل الصيفية والمحاصيل األخرد 
وثم كالقمح والةعير وغيرها ... كانوا يقيموال قبل بناا البلدة القديمة في كهوف بمناطق تسم  الخربة والدير والعيال ، 

انتقلوا  ل  البلدة القديمة وأصبحوا يقيموال ببيوت مبنية مال الطيال والةيد والحجر ، وكانوا حريصوال كل الحرص أال بيوت 
لكافة مستليماتهم وما  يملكوال مال دوال وطيور وغيرها ، وكانت قضاياهم تحل عال طريق مختار القرية وامتد هذا المسم  

واحتالل اليهود لجيا كبير مال فلسطيال أصبحت هناك هجرة طلبا للريق  ل  دول لسنوات عديدة ، وبعد جالا اإلنجليي 
 الخلي  وغيرها مال العالم لتغيير حياتهم لألفضل .

ن را لكثرة أبنائهم دعاهم ذلك للتنقل  ل  منايل جديدة وحديثة وبعد أعوام قليلة أصبحت البلدة القديمة مهجورة ، تطورت 
ول عال حل قضاياها ئرية مال كهرباا وماا وطرق ومدرسة بسيطة ، وأصبح فيها مجلح قروي مسالبنية التحتية نوعا ما بالق

ومةاكلها الرئيسية ، وبقيت البلدة القديمة عل  حالها بدمارها ، حت  سع  المجلح القروي  ل  مةروع ترميم مبن  قديم بها 
 كثر وأكثر. أأصبح مقرا للنساا . ويسع   ل  تطوير القرية 

ة اسكاكا بهذا االسم ألنها تعني المنطقة الوعرة التي تقع بيال القمة والقاع في سفح الجبل، وهناك آخروال يعيوال سميت قري
التسمية  ل  أصل السكاال الذيال هاجروا مال سكاكا الحجايية مال قبيلة بني عطا الذيال سكنوا بجالود وبني نعمة وغية وهم 

 بدو رحل.

دونم، اسكاكا منطقة  2111كم. تبلغ مساحتها الكلية  4كم وعال محاف ة سلفيت  02.1تبعد قرية اسكاكا عال مدينة نابلح 
مرتفعة جوها معتدل صيفا وبارد ةتاا، يحدها مال الجنول اللبال والساوية، ومال الةمال جماعيال ومردة، ومال الةرق قرية 

 دونم. 155 يم الهيكلي متر. تبلغ مساحتها حسل التن 227ياسوف، ومال الغرل سلفيت ، ترتفع عال سطح البحر 

اليعتر، العكول، والمحاصيل اليراعية مثل القمح  ةتهر قرية اسكاكا بأةجار الييتوال واللوييات والنباتات مثل الميرمية،ت
والةعير، الحمص، الفول.يوجد فيها أماكال أثرية قديمة منها منطقة الدير وهي عبارة عال كهوف كاال سكانها مال أصل 

هع وقد بني عل  يمال عمر بال العييي، وفيها ينابيع مياه  281يضا مسجد عمري قديم يرجع  ل  مسيحي، ويوجد فيها أ
  قديمة منها: عيال القصل، العيال التحتا، والعيال الةرقية.

 42، واالنا  % مال مجمل عدد السكاال الكلي14 نسبته يمثل الذكور ماةخصًا، )  1083يبلغ عدد سكاال قرية اسكاكا 
 ؛ 1أسرة  تتكوال منها القرية 011السكاال الكلي( مويعوال عل  % مال مجمل عدد 

                                                

 - اهلل رام .السكاني التجمع نوع حسل األساسية المؤةرات : 2007 -والمنةآت والمساكال للسكاال العام التعداد . 2009 الفلسطيني، لإلحصاا المركيي الجهاي  1        

 .فلسطيال
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هذه العائالت الثال  عائلتيال   ل قرية اسكاكا مويعوال عل  ثال  عائالت رئيسية وهي: المي و حرل و  اهر، يضاف 
قرية الساوية هي "الديك"  وترجع أصولهم  ل واألخرد، 0548عائلة "الطيراوي" وهم مال النايحيال عام   حداهما، أخرييال

 قضاا نابلح.

% مال عدد السكاال الموجوديال فيها حاليا. عدد النايحيال 01%، كما تبلغ نسبة المهاجريال 71تبلغ نسبة اإلعالة في القرية 
% مال عدد سكاال القرية الكلي(. يصل متوسط عدد أفراد األسر في القرية  2.1في القرية سبعوال ةخصًا ) أي ما نسبته 

ذا ما قورال بمتوسط أعداد أفراد األسر في قرد محاف ة سلفيت  طبيعيا جدا فراد األسر هذا يبدو أ؛ ومتوسط عدد 1.5 ل  
% مال مجمل 1.1أةخاص؛ أي ما نسبته  1ل  أال عدد ذوي االحتياجات الخاصة في القرية هو  ةارة المجاورة. تجدر اإل

 عدد السكاال.

 
 
 

  

15% 
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24% 
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8% 2% 

 توزيع سكان القرية على الفئات العمرية

 سنة 05تحت 

 سنة 15 - 05

 سنة 35 - 15

 سنة 45 - 35

 سنة 55 - 45

 سنة  65 - 55

 سنة 65فوق 



 

7 
 

 أوال: الحوكمة والبنية التحتية 
القرية عدد محدود مال المؤسسات التي تقدم الخدمات للمواطنيال ، مما يعني اال اما عال المؤسسات المجتمعية يوجد في 

وتتوفر في القرية  .الخدمات التي تصل للمواطنيال مرهونة بنةاط المجلح ومبادرة المؤسسات االخرد العاملة في القرية
 بنى تحتية مختلفة تتلخص في األتي:

 
تعتبر ةبكة الطرق اجماال جيدة لكنها بحاجة لتاهيل وتوسعة بعض الةوارع، فالطريق التي تصل  : الطرق والمواصالت 

 مال الطرق الداخلية بحاجة لتعبيد.بيال القرية والقرد المجاورة تعتبر بحالة جيدة، ايضا يمكال االةارة ال  وجود عدد 

 
الستخدامها في حياتهم اليومية، واستمر ذلك حت  عام اعتمد سكاال القرية سابقًا عل  آبار لتجميع مياه الةتاا : المياه
حي  تم   ايصال ةبكة المياه القطرية مال جهة مفترق يعترة مرورًا بقرية ياسوف المجاورة ) وبتيويد مال ةركة   7112

 واليراعة. غراض الةخصية والبناا ميكوروت اإلسرائيلية(، هذه المياه القطرية يتم  استخدامها مال قبل مواطني القرية لأل
ةيكل. هذا ويبلغ معدل سحل األسرة  4ةيكل وتباع للمواطنيال بسعر  2ويبلغ سعر المتر المكعل عل  المجلح القروي 

ل  أال مجموع ديوال  ةارة ويعتبر هذا االستهالك متوسط. تجدر اإل –ةيكل  41بما يعادل  -كول 5مال المياه ةهريا 
، وتراكم هذه الديوال يةكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ  2ةيكل 704440طنيال يبلغ المياه المتراكمة للمجلح القروي عل  الموا

 عدد مال المةاريع في القرية. 
نقطاعات ألسبال فنية أو اتتوفر المياه في القرية عل  مدار أربعة وعةريال ساعة باستثناا بعض األيام التي تحد  فيها 

ل عدد مال أنابيل المياه مال سطح األرض، تحد  بيال الحيال ألسبال تتعلق بالميود )ةركة ميكوروت(؛  فنتيجة لقر 
ل  انقطاع المياه عال عدد مال المنايل لحيال تصليح تلك  نابيل، األمر الذي يؤدي واآلخر انكسارات في بعض هذه األ

ية، وقد غدت سرائيلية( تقوم بفصل المياه بعض المرات عال القر ل  أال  الميود )الةبكة اإل ةارة هنا األنابيل.  وتجدر اإل
 .7115\0\0هذه االنقطاعات  اهرة منذ أال بدأت بتاريخ 

 ههناك توسع ديموغرافي وسكاني وعمراني كبير في القرية ال يقابله توسع في ةبكة المياه؛ نت  عال هذا األمر وصول الميا
منايل البعيدة بواسطة أنابيل يصال المياه لل ل  عدد مال منايل القرية بطريقة غير مطابقة للمواصفات الفنية، حي  يتم   

نت  عال هذا الخلل ضعف في كمية المياه و أنش  7نبول أنش في حيال يجل أال يكوال قطر األ¾ أو ½ مياه بقطر 
ل  وجود مخططات جاهية لتوسعة ةبكة المياه وذلك بما يتناسل و المخطط  ةاره هنا الواصلة لتلك المنايل. وال بد مال اإل

 الهيكلي للقرية.
كول، ومياه هذا الخياال ملوثة وبحاجة  ل  فلتره، علمًا بأال المجلح القروي لم  711القرية خياال مياه بسعة  يوجد في

 يتمكال مال تركيل فالتر ضخمة عل  خياال المياه و ذلك يعود  ل  التكلفة العالية والباه ة لهذه ا فالتر.
 : 3لويةلمةاكل التي يعاني منها قطاع المياه في القرية مرتبة حسل األو ا

                                                
2
 .القروي المجلس في المحاسبة سجالت - 

3
 في المجلح القروي. 13/15/1112تم  الخروج بأولويات المةاكل هذه خالل المجموعة البؤرية التي عاقدت بتاريخ  -  
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يصال المياه لعدد مال منايل وجود توسع ديمغرافي كبير في القرية ال يقابله توسع مماثل لةبكة المياه، األمر الذي أدد إل
 القرية بةبكة ال تطابق المواصفات الفنية. 

 تلو  مياه خياال القرية نتيجة لعدم توافر فالتر خاصة بذلك، مما يةكل خطرًا عل  صحة المواطنيال. 
 رض بيال الفترة واألخرد.نابيل القرية مال سطح األانقطاعات في ةبكة المياه نتيجة لتكسر عدد مال األ حدو 

سرائيلية"(، ومما يفاقم المةكلة هو عدم معرفة مواطنو القرية بموعد انقطاع المياه عل  فترات مال قبل الميود )الةركة "اإل
 حتياطهم المائية.ااالنقطاعات مسبقا ليأخذوا 

 
ال يوجد في القرية ةبكة صرف صحي، وعليه يعتمد ساكنو القرية عل  حفر االمتصاص الصماا كحل  :الصحي الصرف

ل  تلو  بيئي و ييادة ملحو ة في أعدد  وحيد للتخلص مال المياه العادمة. هذه الطريقة للتخلص مال النفايات أدت 
سلول في التخلص مال مياه الصرف ويؤدي هذا األ الحةرات السيما في المناطق القريبة مال أماكال الحفر االمتصاصية،

ل  انتةار الروائح الكريهة خاصة عند نضح هذه الحفر االمتصاصية، ومما يفاقم المةكلة أكثر هو وجود هذه  الصحي 
ل  أال هناك مخططات جاهية لعمل ةبكة صرف صحي مع  ةارة الحفر بمحاذاة المنايل في أغلل األحياال.  تجدر اإل

 ة لمحطة تنقية.دراسة كامل
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 تقييم قطاع الحوكمة والبنية التحتية
 االحتياجات القضايا ذات األولوية القطاع #
 االحتياجات القضايا ذات األولوية القطاع #
تطوير قدرة المجلح عل  توفير الموارد مال خالل  - قلة االمكانات المالية والموارد المتوفرة - المجلح المحلي 

 المةاريع المستدامة
  -  - التخطيط والتن يم 
 تعبيد الطرق التي بحاجة لتأهيل  - ضعف البنية التحتية لبعض الطرق - الطرق 

 ةق طرق جديدة -

 فتح وصالت وومرات لبعض االحياا -
ضعععف البنيععة التحتيععة لةععبكة الكهربععاا  الكهرباا 

 وحاجة بعض اجيائها ال  التاهيل 
 تاهيل الةبكة

 ييادة عدد اعمدة االنارة
كفاية كميات المياه المتوفرة  عدم - المياه 

 وارتفاع نسل الفاقد
 تاهيل الةبكة وتقليل نسبة الفاقد

 ييادة كميات المياه المتوفرة
قلة التجهييات المتوفرة في مجال  - النفايات الصلبة 

 النفايات الصلبة
 تحسيال عملية ادارة النفايات الصلبة 

 خدمة الصرف الصحيتوفير  - عدم توفر خدمة الصرف الصحي  - الصرف الصحي  
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 ثانيا: المجال االجتماعي
 

 تقييم القطاع االجتماعي
 االحتياجات القضايا ذات األولوية القطاع #
عدم توفر وسائل النقل  - التعليم 

 والمواصالت للطلبة

ضعف البنية التحتية لرياض  -
 االطفال

توفير وسائل نقل طلبة المرحلة االساسية ورياض  -
 االطفال

االطفال الموجودة عل  مستود تطوير روضة  -
 البلدة

محدودية الخدمات الصحية  - الصحة 
 المتوفرة

توسعععععيع خعععععدمات ومعععععدة عمعععععل العيعععععادة الصعععععحية  -
 لحكومية

تةجيع العامليال في القطاع الصحي معال القطعاع  -
 طبي الخاص مال افتتاح عيادات ومختبر

 الةبال 
 

قلة فرص التاهيل المهني المتوفرة  -
 للةبال

 مهني لفئة الةبال غير المكمليال التعليمتوفير تدريل  -

مسعععاعدة الجمعيعععة النسعععوية علععع  اسعععتدامة انةعععتطتها  - نقص المرافق المتاحة للمراة  - المراة 
 وبرامجها 

الرياضة والثقافة  
 والترفيه

قلة المرافق الرياضية والترفيهية  -
 في البلدة

 تاهيل المرافق الرياضية والترفيهية
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االقتصاديثالثا: القطاع   
 

 

 تقييم القطاع االقتصادي

 االحتياج القضايا ذات األولوية القطاع #
تةجيع المةاريع الصغيرة واالعمال  قلة ومحدودية المةاريع الصغيرة  - التجارة والخدمات 0

 المتناهية الصغر
 محدودية المياه المتوفرة للقطاع اليراعي - اليراعة 

 نقص االحتياجات والتجهييات المساندة -
 للقطاع اليراعي

استغالل مياه الينابيع ونقلها ال   -
 البيوت البالستيكية لليراعة

توفير الدعم للجمعية اليراعية  -
 النسائية

 تيويد البلدة بجرار يراعي -
  



 

12 
 

 اإلطار التنموي اإلستراتيجي

 الرؤية
بوضع اقتصادي وصحي متميي اسكاكا قرية يراعية خضراا ةامخة حققت االكتفاا الذاتي سواعدها لمساعدة الغير تتمتع 

 ... يتوفر فيها مةاريع  نتاجية تحد مال نسبة البطالة واألمية  وتضمال مستقبل الةبال  والنساا

 

    األهداف االستراتيجية

 
 :  تطوير وتحسين كفاءة خدمات البنية التحتية المقدمة للمواطنين.االول الهدف االستراتيجي

  
 .وتحسين قدرة الطلبة على الوصول الى المدارس ورياض االطفال تاهيل المرافق التعليميةالهدف االستراتيجي الثالث:  

 
 وتطوير الخدمات المقدمة للمراة.تشجيع الشباب على الدخول الى االعمال المهنية  الهدف االستراتيجي الرابع:

 
 .ة والترفيهيةالرياضيالمرافق تطوير الهدف االستراتيجي الخامس: 
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 تحديد واختيار أولويات القضايا التنموية:
بهدف انجاي عملية تحديعد االحتياجعات واختيعار االوليعات ومراجععة المةعاريع المقترحعة للتنفيعذ تعم عقعد جلسعة مراجععة الخطعة 

وذلعك معال ،ق التخطيط وممثلعي المجتمعع المحلعيبحضور اعضاا فري 7102\07\1االستراتيجية في المجلح القروي بتاريخ 
اجل مراجعة ومناقةة أهم التعديالت والتحديثات التي نفذت في القرية ضمال ضمال الخطة السابقة باالضافة ال  تحديد اهم 

 احتياجات البلدة واولوياتها التنموية ذلك بعد اال تم استعراض واقع القطاعات التنموية المختلفة.
ومععال خععالل نقععاش المةععاركيال وعمععل المجموعععات المختلفععة وبعععد أال تععم تحديععد اهععم جوانععل الضعععف واالحتياجععات المطلوبععة 

 7102فيما يتعلق باختيار أهم المةاريع ذات االولوية وتحديدا فعي الععام للقرية كما  هر في تقييم القطاعات، تم التصويت 
 والتي كانت عل  النحو التالي:

 المشروع القضايا ذات األولوية القطاع #
الكهرباا والنفايات  1

 الصلبة
ضعف البنية التحتية لةبكة الكهربعاا  -

 وحاجة بعض اجيائها ال  التاهيل
قلععععة التجهيععععيات المتععععوفرة فععععي مجععععال  -

 النفايات الصلبة

تطوير خدمة الكهربعاا والنفايعات الصعلبة 
   ات، أعمدة  نارة(حاوياضافة  )

 

انةعععاا وصعععالت مختصعععرة بعععيال الةعععوارع  البنية التحتية لبعض الطرقضعف  الطرق 2
 3الرئيسية )ممرات(عدد

  صيانة للمنتيه واضافة العال جديدة قلة المرافق الرياضية والترفيهية في البلدة الرياضة والترفيه 3
 

تطوير خدمة الكهرباا مةروع والذي يةمل  LGSIPأخيرا فقد تم التوافق عل  المةروع الذي سيتم تمويله مال قبل مساهمة 

 ضمال مجال الحوكمة والبنية التحتية.والنفايات الصلبة 
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 2022 -2018التنفيذ لألعوام  خطة

# 
 المجال التنموي 

 المشروع
 مصادر التمويل

 مدة التنفيذ
 االطار الزمني

 2022 2021 2020 2019 2018 المجتمع المحلي القطاع الخاص المانحون المجلس القروي الحكومة

 الحوكمة 1

       ةهور        3 وضع هوايات للمياه لتقليل الفاقد
تعبيد واعادة تأهيل الةوارع 

 كم(  1داخل القرية) 
       6 ةهور        

توسعععة صععالة المجلععح ) اضععافة 
بنعععععاا علععععع  القاععععععة ،تةعععععطيل ( 

 متر 021

      2 ةهور        

       ةهور     2   انةاا  ةبكة للصرف الصحي 

القطاع  2
 االجتماعي

صعععععيانة مبنععععع  الروضعععععة )تابععععععة 
 للمجلح(

      4 ةهور       

       ةهور        2 توفير مقر للجمعية النسائية
ةععال علعع  المهععارات  01تععدريل 

المهنيععععععععععععععععععععععععععععععععة )تصععععععععععععععععععععععععععععععععوير، 
 كوافير..وغيرها(

      6 ةهور       

       ةهور        9 ملعل البلدة الرياضيتاهيل 

3 

القطاع 
 االقتصادي

 
 

         ةهور     9   (7تاهيل ينابيع المياه عدد )
دورة للجمعيععععععععة اليراعيععععععععة علعععععععع  

 اساليل اليراعية الحديثة
       3 ةهور       

         ةهور      3   توريد جرار يراعي للبلدة
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 (2012)مصفوفة خطة التنفيذ السنوية للعام 

 مدة التنفيذ الفئة المستهدفة المشروع
 التكلفة التقديرية

 المعيقات المحتملة الشراكات المقترحة مصادر التمويل )بالدوالر االمريكي$(

تطععوير خدمععة الكهربععاا والنفايععات الصععلبة 
   نارة( عمدة أات، حاوياضافة  )

هبات حكومية  005572 ةهور 4 المجتمع المحلي
LGSIP 

 المحليالمجلح 
 الكهربااسلطة 

عدم وجود تعاوال كافي مال قبل بعض 
 المواطنيال في الحفا  عل  ما تم انجايه

انةععععاا وصععععالت مختصععععرة بععععيال الةععععوارع 
 3الرئيسية )ممرات(عدد

اهالي المناطق 
 المستهدفة

ويارة الحكم  6511 ةهور 3
 المحلي

 المجلح المحلي
 ويارة الحكم المحلي

 عدم توفر التمويل الاليم -

اصحال االرضي معارضة  -
 المستقطعة

 المجتمع المحلي  صيانة للمنتيه واضافة العال جديدة
 النساا واالطفال

 ويارة الحكم 210111 ةهور 6
 المحلي

 المجلح المحلي
 ويارة الحكم المحلي

 عدم توفر التمويل الاليم

    225172 المجموع الكلي
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 ات،اعمدة انارة(حاوي)اضافة تطوير خدمة الكهرباء والنفايات الصلبة  ف مشروعيوصتنموذج  :1عمل رقم نموذج
 ملخص برنامج/مشروع

ــــاء  ــــة الكهرب اســــم البرنامج/المشــــروع: تطــــوير خدم
  ات، اعمدة انارة(حاوياضافة  )والنفايات الصلبة 

 البنية التحتية  المجال التنموي: الرقم:

 مكاال التنفيذ البرنام /المةروعخلفية عال 
ضععاف يتضععمال المةععروع تجهيععي  واعمععدةجديععدة  ات نفايععاتحاويعع مواقععف خاصععة للحاويات)باركنععات( وا 

، حيععع  اال قريعععة سعععكاكا تععععاني معععال انتةعععار النفايعععات الصعععلبة نتيجعععة نقعععص ععععدد للقريعععة كهربعععاا انعععارة 
الحاويععات وعععدم وجععود امكععاال مخصصععة للحاويععات، يترافععق ذلععك مععع وجععود نقععص فععي احتياجععات قطععاع 

، لقريةفي ا كهرباااعمود  71الكهرباا والمتمثل بالحاجة ال  اضافة اعمدة انارة ليلية حي  سيتم وضع 
ضافة عةريال حاوية جديدة .للحاويات)بارك المخصصةماكال االمال  71انةاا مع   نات( وا 

 قرية اسكاكا
 التاريخ المتوقع للبدا بالتنفيذ

10/10/7102 
 مدة التنفيذ

 عام
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، ةبال، فئات  أهداف البرنام /المةروع

 مهمةة، الخ( 
األهداف التنموية التي يعمل  العدد المتوقع

 عل  تحقيقها
  تحسعععععيال الم هعععععر الععععععام للقريعععععة

 ون افتها.
 . ييادة اإلنارة في القرية 

 تطوير البنية التحتية للبلدة   0211  المجتمع المحليجميع أفراد 
  تطععععععععععوير قطععععععععععاع النفايععععععععععات

 والكهرباا
تمثل عات التي البرام /المةرو  وصف مختصر لنةاطات )مركبات( البرنام /المةروع وتكاليفها التقديرية

 متطلبا سابقا لهذا
 البرنام /المةروع

التكلفة التقديرية  الخ(  في ذلك خدمات استةارية، معدات،)بما مركبات/عناصر البرنام /المةروع 
)$( 

 71  حاوية 
 

2284.7   تحديععععععععععععععد أمععععععععععععععاكال وضععععععععععععععع
 الحاويات.

  تحديععععععععععععععد أمععععععععععععععاكال وضععععععععععععععع
 الباركنات للحاويات.

  تحديعععد أمعععاكال وضعععع أعمعععدة
 اإلنارة

 71  باركن  للحاويات 
 

7220.1 

 71  1722 عمود كهرباا لإلنارة 

  11,578 المجموع )باألرقام(
 عملية اإلادارة والتةغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المةروع ذي بعد مكاني(

المةعروع لعيح  األرض غير متعوفرة  األرض متوفرة             
 ذي بعد مكاني

 مال خالل المجلح المحلي 

 مال؟  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الاليمة لتوفيرها؟
   المةعروع غيعر  العائد المادي السعنوي المتوقعع )$(؟

 ربحي
 في حالة كاال المةروع ذي بعد مكاني، أدرج الخارطة

 
 

 جهة التنفيذ المقترحة
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 جهات أخرد )حدد( القسم/األقسام المعنية( الهيئة المحلية )حدد
  المجلح القروي 
  

 سلطة الطاقة 
 مجلح الخدمات المةترك 

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

 البنك الدولي  __ االنمائية__تي يندرج البرنام /المةروع ضمنه:بند المواينة ال
 متعععوفرة جيئيعععا متعععوفرة   تكعععاليف تنفيعععذ المةعععروع   

 غير متوفرة
 ال نعم صول عل  موافقتها المبدئية؟ هل تم الح 

 المصادر/االحتياجات الاليمة لتنفيذ المةروع
 غيعععععر  جيئيععععا   متععععوفرة متعععععوفرة المععععوارد البةععععرية

 متوفرة
 غيعععر  متعععوفرة جيئيعععا  متعععوفرة دراسعععات/مخططات

 متوفرة

 غير مطلول  بناا قدرات الجهة المنفذة 
 مطلول)حدد(: ________________________

     غيععر مطلععول جيئيععامطلععول دعععم جمععاهيري
 مطلول
 اآلثار المتوقعة لتنفيذ البرنام /المةروع

 تحسيال الم هر العام للقرية ون افتها.  ايجابية: 
 .تحسيال اإلنارة في القرية 

 ال يوجد  سلبية: 
 

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنام /المةروع
  جرااات التغلل عليها المخاطر/المعيقات

 معارضة بعض االهالي لوضع اماكال االويات بجانل منايلهم   تةعععكيل لجنعععة مجتمعيعععة واطعععالع المجتمعععع المحلعععي قبعععل عملعععةي
 التنفيذ

 خارطة البعد المكاني للمةروع
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 المالحق
 6102 –جانب من االجتماع العام لتحديد االحتياجات واالولويات 

 

 

 
 


