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شكر وتقدير
هدفت هذه الدراسة بشكل عام إلى إعداد خطة إستثمارية ملنطقة املشاريق في وسط الضفة
الغربية ،من خالل حصر االحتياجات من املشاريع التنموية واجملتمعية لتطوير القرى والتجمعات في
هذه املنطقة والتي تشمل القرى التالية :مردة ،ياسوف ،سكاكا ،اللنب  -عمورية ،الساوية ،قبالن ،يتما،
تلفيت ،قصرة ،جوريش ،قريوت ،وجالود.
كما هدفت الدراسة إلى:
1.1حتديد املشاريع التطويرية واجملتمعية ،من خالل حتديد اإلحتياجات واألولويات.
2.2تقدير تكلفة تنفيذ هذه املشاريع.
3.3حتديد اجلهات ذات العالقة بتنفيذ املشاريع من مؤسسات حكومية ومؤسسات أهلية.
4.4حتديد الدور الذي ميكن أن يقوم به مركز تطوير املؤسسات األهلية.
5.5استعراض عوامل اخملاطر التي قد تعترض تنفيذ هذه املشاريع وآلية احلد من آثارها السلبية.
6.6اخلروج بتوصيات عملية للبدء بتنفيذ اخلطة.
ومن املتوقع أن يعمل تنفيذ املشاريع املقترحة في اخلطة على تعزيز صمود أهالي جتمعات منطقة
املشاريق في وجه الهجمة االستيطانية التى تتعرض لها املنطقة.
ويتوجه مركز تطوير املؤسسات األهليةالفلسطينية ( )NDCبالشكر اجلزيل من الوكالة الفرنسية
للتنمية ( )AFDالتي قدمت التمويل الالزم لتنفيذ هذه الدراسة كجزء من متويلها ملشروع املؤسسات
األهلية الفلسطينية الرابع بالشراكة مع البنك الدولي.
كما نتوجه بالشكر للباحث باسم مكحول معد الدراسة ،ورضا الزوربا مساعد الباحث ،ملا بذلوه من
وقت وجهد ومتابعة حتى اخراج هذه اخلطة بشكلها النهائي.
كما ال يفوتنا تقدمي الشكر اخلاص لرؤساء واعضاء اجملالس البلدية والقروية لهذه التجمعات والتي
ساهمت في املشاركة في ورشات العمل اخلاصة باخلطة وفي توفير املعلومات واملالحظات واملداخالت
املهمة والتي اثرت وأغنت هذه اخلطة .والشكر اجلزيل موصول ملمثلي القطاع العام واخلاص واجلهات
املانحة التي شاركت في اي من ورشات العمل خالل اعداد هذه الدراسة او قدمت املالحظات واملداخالت
املهمة.
كما نخص بالشكر أيضا ً الزمالء في مركز تطوير ،اريج دعيبس مديرة دائرة التطوير القطاعي ،وباسمة
بشير منسقة األبحاث وجميع طاقم املركز لدورهم الداعم واملساند في اعداد واخراج هذه الدراسة.
غسان كسابرة
مدير مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية
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مقدمة
لمحة عن مركز تطوير
مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ( )NDCهو مؤسسة فلسطينية ريادية غير ربحية
تعمل على متكني املؤسسات األهلية الفلسطينية من أجل تقدمي اخلدمات احليوية بشكل أفضل
للفلسطينيني الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وخاصة الفئات الفقيرة واملهمشة.
يعمل مركز تطوير بالشراكة مع املؤسسات األهلية الفلسطينية الريادية ،واالحتادات والشبكات على
جتنيد التمويل الذي تقدمه اجلهات املانحة من أجل توفير مزيج فريد من املنح املباشرة وبرامج بناء
القدرات التي تعزز كفاءة املؤسسات األهلية الفلسطينية واعتمادها على ذاتها واستدامتها.
يدعم مركز تطوير حتقيق قدر اكبر من الشفافية واحملاسبة واملصداقية من خالل تبني واستخدام
املمارسات املالية واإلدارية بشكل مهني ،وتعزيز التنسيق في كافة القطاعات وتبادل أفضل املمارسات
واخلبرات ضمن برامجه وعبر بوابته االلكترونية “مصادر” (.)www.masader.ps
يتمتع مركز تطوير بوضع فريد للعمل ميكنه من العمل كجسم إداري للهيئات والوكاالت التي تسعى
إلى تطبيق البرامج في كافة أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة .يوجد لدى مركز تطوير خبرة تزيد عن
 14عاما في إدارة ومراقبة التمويل ،وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية ،كما يتمتع بقيمة إضافية في
مجال بناء القدرات التنظيمية.
يوفر مركز تطوير مزيجا ً فريدا ً من املنح املباشرة للمؤسسات األهلية من أجل مساعدتها على أداء
عملها بجودة عالية ومتطورة وبنتائج موجهة بشكل أفضل .يستخدم مركز تطوير مختلف أشكال
املنح من اجل السماح للمؤسسات األهلية ذات القدرات واإلمكانيات املتعددة التركيز على القطاعات
واحملاور واملواضيع التي تتميز فيها .وقد جرى توجيه متويل مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية
الرابع نحو قطاع املؤسسات األهلية على شكل اتفاقية متويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية ،والبنك
الدولي مببلغ إجمالي مقداره  8مليون دوالر على مدى ثالث سنوات ونصف.
يسعى برنامج الدعم القطاعي في مركز تطوير إلى تطوير قطاع املؤسسات األهلية بأكمله ،كي
يصبح أكثر جتاوبا ً وشفافي ًة ومحاسبة جتاه اجملتمعات احمللية الفلسطينية ،وجتاه اجلهات املانحة عن
طريق إرساء املعايير واملقاييس ،وتعزيز التعاون ضمن القطاع ومن خالل بحوث وتخطيط السياسات
اإلستراتيجية.
يعمل مركز تطوير كجسم إداري للبرنامج املسؤول عن توجيه متويل اجلهات املانحة ،ودعم املبادرات
املنسقة واملبادرات املشتركة لبناء القدرات ،وتعزيز احلوار املتعلق بالسياسات العامة للمؤسسات
األهلية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلكم الصالح في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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خلفية الدراسة
يتكون برنامج التطوير القطاعي ضمن برنامج املؤسسات الفلسطينية األهلية الرابع من ثالثة بنود
فرعية وهي( :أ) تطبيق مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية( ،ب) التنسيق بني املؤسسات
األهلية وتبادل املعلومات ،و(جـ) السياسات والبحوث .وضمن البند الفرعي الثالث ،مت تخصيص جزء
من التمويل إلعداد وتطوير هذه اخلطة االستثمارية ملنطقة املشاريق الواقعة في وسط الضفة الغربية،
شاملة برامج ونشاطات وتدخالت محددة والتي ميكن القيام بها من قبل املؤسسات األهلية بالتعاون
والشراكة الوثيقة مع شركاء التنمية ذوي الصلة (السلطات والهيئات احمللية ،الوزارات ذات العالقة
والقطاع اخلاص) بشكل ينسجم ويتطابق مع االحتياجات التي حتظى باألولوية والتي جرى حتديدها
ضمن الدراسة التي أعدها معهد بحوث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) في العام 2010
لصالح مركز املعلومات التابع لوزارة شؤون اجلدار واالستيطان في احلكومة السابقة.

المنطقة (جـ)
مبوجب اتفاقيات أوسلو املرحلية والتي تفاوض الفلسطينيون واإلسرائيليون عليها في منتصف
التسعينيات ،مت تقسيم األرض في الضفة الغربية إلى ثالث مناطق :منطقة (أ) ،ومنطقة (ب)،
ومنطقة (ج) .في املنطقة (أ) تكون السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على الشؤون املدنية
واألمنية ،وفي املنطقة (ب) تتولى السلطة الفلسطينية باملثل إدارة الشؤون املدنية لكنها تتقاسم
السيطرة األمنية عليها مع إسرائيل ،وفي املنطقة (ج) تتولى اسرائيل مسؤولية معظم السلطات
اإلدارية والسيطرة الكاملة على األمن .ولقد اعتبر هذا الترتيب مؤقتا في انتظار التوصل إلى اتفاق
الوضع النهائي بشأن اقامة الدولة الفلسطينية.
وتشكل املنطقة (ج) حوالي  60باملائة من الضفة الغربية ،حيث حتتفظ إسرائيل بالسيطرة على
األمن وأيضا على اجملاالت والنواحي املتعلقة بالبناء والتخطيط .وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي
 150,000فلسطيني يعيشون في هذه املنطقة مبا في ذلك  27,500من البدو وآخرين ممن يعملون في
رعي املاشية.
وقد أفاد مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAطبقا ملا ورد في التقرير الصادر
عنه بعنوان “التهجير وفقدان األمن في املنطقة (ج) في شهر آب  ،2008انه باإلضافة إلى أهميتها
بالنسبة للذين يقيمون داخل حدودها ،حتتوي املنطقة (ج) على احتياطي األراضي الذي يعتبر حيويا
بالنسبة لدميومة واستمرارية الدولة الفلسطينية املستقبلية ،وتضم املساحة الوحيدة املتوفرة
والضرورية لتوسع املراكز السكانية الفلسطينية باإلضافة إلى احتوائها للجزء األكبر من األراضي
الفلسطينية الصاحلة للزراعة والرعي.
وأفاد التقرير أعاله أن القيود املفروضة على احلصول على التعليم واملياه واخلدمات الصحية سائدة
ومنتشرة بشكل واسع في املنطقة (ج) .ويعتبر نقص البنية التحتية للخدمات العامة أحد القيود
الرئيسية بسبب اإلجراءات الصارمة املتعلقة بالتخطيط واحلصول على التصاريح .وتشمل العوامل
األخرى والتي من ضمنها املعيقات املتعلقة باإلغالق ،والقيود املفروضة على التنقل واحلركة ،وشح املياه
والعنف الذي ميارسه املستوطنني.
من اجلدير بالذكر ،أن سنوات اإلهمال قد تركت الناس الذين يعيشون في املنطقة (ج) في وضع يائس
ومعزول عن املناطق األخرى للضفة الغربية ،وتعرضها للتهديد بالتهجير بشكل كبير .ويساهم الذين
يغادرون هذه املناطق في زيادة أعداد فقراء املناطق احلضرية الذين يعتمدون على املعونات في البلدات
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اجملاورة .مع ذلك ،يستمر الناس في العيش باملنطقة (ج) ،رغم الصعوبات القاسية التي تواجه الرعي
أو الزراعة الضرورية للبقاء واحلياة في املنطقة (ج) على اعتبار أنها البديل الوحيد للعيش.

التجمعات المحلية في منطقة المشاريق
تتكون منطقة املشاريق التي تقع في قلب الضفة الغربية من  10جتمعات محلية طبقا لتصنيف وزارة
الدولة لشؤون اجلدار واالستيطان السابقة  ،وعلى وجه التحديد :سلفيت ،ياسوف ،مردا ،قريوت ،تلفيت،
يتما ،اللنب الشرقية ،الساوية ،سنجل ،وترمسعيا .وتشمل التجمعات احمللية األخرى التي تعتبر جزءا
من هذه املنطقة :قبالن ،جوريش ،قصرة ،جالود ،عمورية ،و سكاكا .تصنف نسبة كبيرة من األراضي في
منطقة املشاريق كمنطقة (ج)( .انظر اخلارطة  .)1ويعيش حوالي  32,000نسمة في هذه اجملتمعات
احمللية على مساحة تقدر بـ 96,680دومن.
تتمتع املنطقة بأهمية جغرافية حيوية ألنها تربط شمال الضفة الغربية بجنوبها ،ولكونها تتعرض
لتهديدات ومخاطر جسيمة بسبب النشاطات اإلسرائيلية املستمرة واملتواصلة التي تسعى إلى عزل
التجمعات احمللية وعرقلة تكاملها اجلغرافي .بعض التجمعات احمللية ضمن هذه املنطقة محاطة متاما ً
باملستوطنات ،أو منعزلة عن بيئتها الطبيعية بسبب التوسع االستيطاني في أراضيها.

اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية

أولت السلطة الوطنية الفلسطينية عناي ًة واهتماما ً كبيرين لهذه املنطقة بسبب موقعها اجلغرافي
احليوي وبسبب األخطار والتهديدات واآلثار املباشرة للنشاطات االستيطانية .ويعكف مركز املعلومات
حتت وزارة شؤون اجلدار واالستيطان في احلكومة السابقة ،حاليا ً على وضع اللمسات النهائية للدراسة
التفصيلية للمنطقة بهدف دعم الناس في مواجهة التحديات اجلسيمة ،وبشكل يواكب نشاطات
التخطيط املتسارعة في املنطقة (ج) من اجل احلفاظ على احلقوق الفلسطينية هناك.

كما تأكدت احلاجة إلى مثل هذه اخلطة االستثمارية في االجتماع الذي عقد بتاريخ  8تشرين ثاني
 ،2012بني مركز تطوير وفريق مركز املعلومات في وزارة شؤون اجلدار واالستيطان للحكومة السابقة
(امللحقة حاليا ً بوزارة احلكم احمللي) ،وتأتي هذه الدراسة ضمن هذا العمل ،وبشكل يستكمل خطط
التنمية احلكومية.

اخلارطة ( :)1حدود منطقة املشاريق وسط الضفة الغربية
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تجارب وخبرات مركز تطوير في العمل بالمناطق المصنفة (ج).
أولى مركز تطوير ،وكجزء من مهمته واختصاصاته على اعتبار انه آلية فلسطينية مستدامة لتقدمي
الدعم لقطاع املؤسسات األهلية بغية توفير خدمات نوعية خصوصا للفئات الفقيرة واملهمشة،
عنايــة واهتماما خاصا للنشاطات والتدخالت والبرامج في املنطقة (ج) .أطلق مركز تطوير في عام
 2011ضمن مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع املمول بشكل مشترك ،مشروعا رئيسيا
ومهما من خالل التعاون والتنسيق الوثيق مع وزارة الدولة لشؤون اجلدار واالستيطان ،والقنصلية
الفرنسية ،والوكالة الفرنسية للتنمية من اجل إعادة تأهيل  13منزال في خربة بيت سكاريا مبحافظة
بيت حلم ،بهدف دعم مواطنيها للبقاء في منازلهم.
يحيط بخربة بيت سكاريا ما يطلق عليه “مجمع غوش عتصيون االستيطاني” الذي يتكون من 12
مستوطنة ،ومعسكر حربي ومكاتب لإلدارة املدنية .يعيش حوالي  600شخص في القرية التي متتد
على مساحة تقدر بـ  6,000دومن .يوجد في القرية مسجد صغير ومدرسة ابتدائية واحدة تضم 50
طالبا يدرسون فيها لغاية الصف السابع ،حيث يتسرب الطالب من املدرسة بعد ذلك أو يواصلوا
في بعض احلاالت تعليمهم في القرى اجملاورة .هناك حوالي  50منزال ً في هذا التجمع احمللي ،يتصل
 47منها بشبكة املياه .تواصل وزارة الدولة العمل من أجل ربط بقية املنازل بشبكة املياه وكذلك
بشبكة الكهرباء .عملت القليل من املؤسسات في القرية ،وهي على وجه التحديد ،جمعية الشبان
املسيحية ،التي وفرت التدريب للنساء ،كما نفذت مشروعا ً إلعادة تأهيل األراضي ،باإلضافة إلى الهالل
األحمر الذي قدم املساعدات اإلنسانية للمقيمني.
بالرغم من أن األولوية الرئيسية بالنسبة للمجتمع احمللي هو إعادة تأهيل املنازل ،إال أن مركز تطوير
أقترح القيام بتدخالت ونشاطات متكاملة بشكل اكبر عن طريق إضافة بند متكني املرأة لنشاطات
إعادة تأهيل املنازل .ال يزال العمل جاريا في هذا املشروع الرئيسي من خالل املؤسسات األهلية بشكل
ينسجم ويتطابق مع اختصاصات مركز تطوير.
يأمل املركز من خالل هذه الدراسة وبناء على النتائج التي متخضت عنها ،وطبقا للمشروع الرئيسي
الذي ينفذه مركز تطوير في بيت سكاريا ،بتنفيذ وتوسعة األنواع األخرى من النشاطات والتدخالت في
منطقة املشاريق.

األهداف العامة للدراسة

تهدف الدراسة إلى املساهمة نحو رسم وتطوير رؤية تنموية اجتماعية – اقتصادية شاملة ملنطقة
املشاريق ،بحيث تدعم مواطنيها وتساندهم في سبيل البقاء والتشبث بأراضيهم ،ودعم اجلهود
املنسقة بني كافة شركاء التنمية في هذا الصدد.

تتضمن الدراسة بشكل رئيسي خطة استثمار تفصيلية شاملة للتجمعات احمللية في منطقة
املشاريق مبا في ذلك تدخالت وبرامج مرتبة حسب األولوية ،وميكن تنفيذها من قبل املؤسسات األهلية
بالتعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية (سلطات وهيئات احلكم احمللي ،املؤسسات الدولية غير
احلكومية ،الوزارات ،اجلهات املانحة ،والقطاع اخلاص).
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نأمل أن تستخدم خطة االستثمار كوثيقة مرجعية يستأنس بها صناع القرار عند القيام بالنشاطات
والتدخالت التنموية االجتماعية -االقتصادية في املنطقة بناء على األولويات التي جرى حتديدها.
فيما يلي اجملتمعات احمللية املشموله في خطة االستثمار هذه:
1.1ياسوف
2.2مردا
3.3قريوت
4.4تلفيت
5.5يتما
6.6اللنب الشرقية
7.7الساوية
8.8قبالن
9.9جوريش
1010قصرة
1111جالود
1212عمورية
1313اسكاكا
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ملخص
الرؤية التنموية لمنطقة المشاريق
هنالك اجماع بني صانعي القرار الرسمي واملؤسسات األهلية واجملتمعية على اهمية منطقة املشاريق
(والتي يقدر عدد سكانها بناء على تقديرات السكان للجهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني بحوالي
 35الف نسمة حتى نهاية عام  )2013من حيث ضمان التواصل اجلغرافي للدولة الفلسطينية العتيدة،
وتعرض املنطقة لهجمة استيطانية شرسة تهدد بتهجير سكانها ،وما تعانيه من تهميش رسمي
يتمثل في ضعف االهتمام باملنطقة وضعف اخلدمات العامة املتوفرة فيها.
وارتكزت اخلطة االستثمارية التنموية ملنطقة املشاريق على رؤية قائمة على “ضرورة احلفاظ على
االرض ،وتعزيز صمود املواطنني من خالل توفير مقومات البقاء والتطور مبا في ذلك توفير خدمات عامة
مناسبة ،وفرص ومصادر دخل”.

أهداف الخطة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى إعداد خطة إستثمارية من خالل حصر االحتياجات من املشاريع التنموية واجملتمعية
لتطوير قرى وجتمعات منطقة املشاريق والتي تشمل قرى (مردة ،ياسوف ،سكاكا ،اللنب  -عمورية،
الساوية ،قبالن ،يتما ،تلفيت ،قصرة ،جوريش ،قريوت ،جالود) ،وتتضمن أهداف الدراسة ما يلي:
1.1حتديد املشاريع التطويرية واجملتمعية ،من خالل حتديد اإلحتياجات واألولويات.
2.2تقدير تكلفة تنفيذ هذه املشاريع.
3.3حتديد اجلهات ذات العالقة بتنفيذ املشاريع من مؤسسات حكومية ومؤسسات أهلية.
4.4حتديد الدور الذي ميكن أن يقوم به مركز تطوير املؤسسات األهلية.
5.5استعراض عوامل اخملاطر التي قد تعترض تنفيذ هذه املشاريع وآلية احلد من آثارها السلبية.
6.6اخلروج بتوصيات عملية للبدء بتنفيذ اخلطة.
وسيعمل تنفيذ املشاريع املقترحة في اخلطة على تعزيز صمود اهالي جتمعات منطقة املشاريق في
وجه الهجمة االستيطانية التى تتعرض لها املنطقة.
ولتحقيق أهداف الدراسة ،مت مراجعة األدبيات والدراسات املتعلقة باملنطقة ،والقيام بزيارات ميدانية
وإجراء مقابالت مع مسؤولي اجملالس القروية وممثلي املؤسسات اجملتمعية في القرى ،وتنظيم ورشتي
عمل مع ممثلي اجملالس القروية ،وعقد لقاءات ومقابالت مع املؤسسات األهلية الفاعلة في املنطقة،
اضافة إلى عقد لقاءات ومقابالت مع اجلهات احلكومية ذات العالقة للتعرف على إمكانية تبنيها
لبعض املشاريع املقترحة في املنطقة ،وقد مت احلصول على خرائط ومخططات لتجمعات الدراسة من
دائرة ملف اجلدار وشؤون االستيطان التابعة لوزارة احلكم احمللي.
وقدرت تكاليف تنفيذ مشاريع املرافق العامة والبنية التحتية الواردة في اخلطة بحوالي  13مليون
دوالر ،كما وتناولت اخلطة املشاريع اجملتمعية لفئات املعاقني واملرأة والشباب واألطفال واملزارعني ،والتي
ارتكزت على توفير مقرات وبناء قدرات وبرامج تأهيل للفئات املستهدفة ،وتوفير اجهزة ومعدات لفئة
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املعاقني لدمجهم باجملتمع وحتسني مستوى الدخل للمزارعني ،ومت تقدير تكاليف املشاريع التنموية
جلميع الفئات بحوالي  3,745مليون دوالر .وقدرت تكاليف مشاريع املرافق العامة والبنية التحتية
املشتركة بحوالي  19.5مليون دوالر ،وللمشاريع اجملتمعية املشتركة  365الف دوالر.

المخاطر والتحديات وآلية الحد من أثارها السلبية
قد يواجه تنفيذ املشاريع املقترحة في اخلطة مجموعة من اخملاطر والتحديات التي قد تعيق أو تؤخر
تنفيذ هذه املشاريع وحتقيق اإلستفادة املرجوة منها ،وميكن تصنيفها إلى:
 .1عدم اإلستقرار السياسي.
 .2ضعف اجلدوى اإلقتصادية لبعض املشاريع.
 .3تدني اجلودة الفنية ملقترحات متويل املشاريع.
 .4عدم اهتمام املانحني بتمويل مشاريع في هذه املنطقة.
 .5احتمالية توقف بعض املانحني عن اإلستمرار في توفير الدعم.
 .6شح املوارد املالية الالزمة لتشغيل املشاريع.
 .7ضعف التنسيق بني مؤسسات اجملتمع املدني الفاعلة في املنطقة.
 .8عدم قدرة املستفيدين املساهمة أو دفع رسوم مقابل اإلستفادة من خدمات املشاريع املقترحة.
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الفصل األول
لمحة عن منطقة المشاريق
وتجمعاتها
الموقع والديموغرافيا
الخدمات االساسية
المؤسسات األهلية النشطة في تجمعات
المشاريق
الرؤية التنموية لمنطقة المشاريق

الفصل األول :لمحة عن منطقة المشاريق وتجمعاتها

اخلارطة ( :)2خارطة جتمعات منطقة املشاريق املشمولة في اخلطة االستثمارية

الموقع والديموغرافيا
تقع منطقة املشاريق ما بني مدن نابلس وسلفيت ورام اهلل ،وتتركز في املناطق احمليطة مبا يعرف بحاجز
زعترة ،وتكتسب هذه املنطقة أهمية كبيرة وإستراتيجية في الضفة الغربية بحكم موقعها وسط
الضفة الغربية ،فهي تصل شمال الضفة بوسطها ،كما أنها مطلة على غور األردن وأريحا .وال يوجد
تعريف رسمي للتجمعات التى تشملها منطقة املشاريق .اال انه والغراض اعداد هذه اخلطة ،فقد
شملت التجمعات كل من :قريوت ،تلفيت ،يتما ،قبالن ،الساوية ،اللنب الشرقية وعمورية ،ياسوف،
اسكاكا ،جوريش ،قصرة ،جالود ،ومردة .ويقدر عدد سكان قرى منطقة املشاريق (التجمعات قيد
الدراسة) بحوالي  35,266نسمة ،وتقدر مساحة أراضيها بحوالي  93.36كم مربع ،ومساحة مسطح
البناء بحوالي 3.22كم مربع ،وتشتهر بتوفر مصادر للمياه والينابيع وزراعة األراضي باحلبوب والفواكه
(انظر اجلدول .)1
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جدول  :1بيانات السكان واملساحة لقرى املشاريق
اسم التجمع – القرية

تقديرات عدد السكان
لعام *2013

مساحة مسطح البناء /
كم مربع2011 /

مساحة األراضي
اإلجمالية/كم مربع

قريوت

2636
3207
3240
8097
2717
3142
1841
1036
1590
4971
527
2262
35266

0.267
0.278
0.28
0.867
0.233
0.198
0.214
0.147
0.162
0.427
0.075
0.072
3.22

7.48
6.21
3.72
8.27
10.76
12.59
6.08
5.33
8.16
8.9
15.86
9.05
102.41

تلفيت
يتما
قبالن
الساوية
اللنب الشرقية وعمورية
ياسوف
اسكاكا
جوريش
قصرة
جالود
مردة
اجملموع

* اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
املصدر :مركز املعلومات لشؤون اجلدار واإلستيطان.2012 ،

وتعرضت املنطقة حلملة استيطانية منذ سبعينات القرن املاضي ،واستهدفت من اإلحتالل اإلسرائيلي
بإحاطتها باملستوطنات (أرئيل ،عيليه ،شيلو ،كفار تفوح ،معاليه ليفونة ،رحليم) واحتالل قمم اجلبال
املطلة عليها (انظر اجلدول  .)2وما زالت املنطقة تتعرض العتداءات يومية من املستوطنني وسلطات
االحتالل .اضافة إلى ذلك تعتبر املنطقة من املناطق املهمشة وال تستقطب اهتماما رسميا كافيا.
وقد ساهم في هذا التهميش وقوعها على اطراف ثالث محافظات (سلفيت ،ونابلس ،ورام اهلل
والبيرة) وبعدها عن مراكز هذه احملافظات.
جدول  :2بيانات انشطة االستيطان في منطقة املشاريق
املستوطنة

عدد السكان2009/

مساحة مسطح البناء /كم مربع

أرئيل
عيليه

16613
2625
2171
798
559
غير متوفر
22766

2.54
0.48
0.52
0.18
0.17
0.048
3.94

شيلو
كفار تفوح
معاليه ليفونة
رحليم
اجملموع

املصدر :مركز املعلومات لشؤون اجلدار واإلستيطان2012 ،
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الخدمات االساسية
تعاني منطقة املشاريق من ضعف البنية التحتية واخلدمات التطويرية ،والبطالة املرتفعة ونقص في
املشاريع اإلستثمارية .كما أن بعدها عن املدن احمليطة بها (نابلس ،وسلفيت ،ورام اهلل) ساهم في
تهميشها وابعادها عن دائرة اهتمام صانع القرار واملؤسسات األهلية والداعمة ،وانعكس ذلك على
جميع التجمعات في املنطقة وبشكل خاص في اخلدمات األساسية التالية:
•الصرف الصحي :تعتمد كافة التجمعات على احلفر اإلمتصاصية للصرف الصحي ،بسبب عدم
توفر شبكة للصرف الصحي ،ويتم نضح املياه العادمة شهريا مما يترتب عليها تكاليف باهظة
على األهالي تتراوح ما بني  500 – 300شيقل سنويا.
•اخلدمات الصحة :يوجد في التجمعات عيادات صحية ،يعمل بها طبيب عام بدوام جزئي وممرضة
بدوام كامل ،وتفتقر لكافة اخلدمات الصحية كالفحص اخملبري وتصوير األشعة واملعدات الطبية.
مما يدفع املرضى للتوجه إلى املراكز الطبية في نابلس أو رام اهلل لتلقي العالج.
•خدمات الطوارىء :صعوبة التعامل مع احلاالت الطارئة و معاجلتها بسبب بعد مراكز الدفاع
املدني وعيادات الطوارىء عن املنطقة ،وكذلك تأخير في تقدمي اخلدمة املطلوبة عند اغالق حاجز
زعترة.

المؤسسات األهلية النشطة في تجمعات المشاريق
يعمل في جتمعات منطقة املشاريق العديد من املؤسسات الدولية املمولة واحمللية املنفذة للمشاريع
التنموية (انظر اجلدول  .)3وجتدر االشارة إلى أن جزء كبير من هذه املشاريع تنفذ بالتعاون أو التنسيق
مع الوزارات واجلهات احلكومية واحمللية ذات العالقة .وتتركز املشاريع التنموية املنفذة في مجاالت البنية
التحتية وبخاصة شبكات املياه والكهرباء ،والطرق ،واملرافق العامة وبخاصة املدارس.
جدول رقم ( :)3املؤسسات الفاعلة في منطقة املشاريق في السنوات الثالث األخيرة
املؤسسة
صندوق تطوير واقراض
البلديات – املشروع قيد
التنفيذ*

املشاريع
بنية جتتية ،ومرافق عامة،
ومجتمعية

بناء جدار استنادي للمدرسة
املنظمة اآلوروبية
الفرنسية لإلسعاف اآلولي الثانوية ،وجدار استنادي وسط
القرية.

التجمعات

التكلفة

تلفيت ،جالود،
قريوت ،قصرة،
جوريش*

حوالي  2.5مليون
دوالر ضمن
برنامج دمج
اجملالس احمللية

الساوية

 150ألف شيقل

سلطة الطاقة
الفلسطينية

جتديد كوابل الكهرباء.

 100ألف دوالر

الرؤيا العاملية

تأهيل ساحة املدرسة
األساسية.2012/

 20ألف شيقل

شق طرق زراعية2011 ،

 140ألف شيقل
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الرؤيا العاملية

الرؤيا العاملية

شق طرق زراعية2011 ،

جالود

 45الف شيقل

مشروع الينابيع

سكاكا

 11ألف شيقل

مشروع بناء جدران استنادية
وتوسعة شوارع2012 /
تعبيد ساحة مدرسة قصرة
األساسية2012 /

قصرة

 14ألف شيقل

قصرة

 85ألف شيقل

مردا

 40ألف شيقل

طرق زراعية 2012 -
صيانة نبع ياسوف2012 /

ياسوف

وزارة احلكم احمللي

إعادة تزفييت الطرق الداخلية

الساوية

البرنامج اإلمنائي لألمم
املتحدة

إعادة تزفييت الطرق الداخلية

تلفيت

بناء غرف مدرسية

جالود

 60ألف يورو

تأهيل طرق للمنازل املهددة بالهدم

يتما

 200ألف دوالر

مبنى جمعية جوريش للتطوير

جوريش

 200ألف دوالر

حديقة عامة

سكاكا

 89ألف يورو

قبالن

 115ألف دوالر

ياسوف

 121الف يورو

ياسوف

 121الف يورو
 115الف دوالر
 90الف دوالر

البرنامج اإلمنائي لألمم
املتحدة
البرنامج اإلمنائي لألمم
املتحدة
البرنامج اإلمنائي لألمم
املتحدة
البرنامج اإلمنائي لألمم
املتحدة
بنك التنمية األملاني

بناء طابق التسوية األولى (مبنى
جديد) 2012 /
بناء خمس غرف صفية في
مدرسة البنات الثانوية2012 /
تأهيل طريق رابط – بيرمزيد2010/

بنك التنمية األملاني

بناء طابق ثاني ملدرسة

قبالن

املؤسسة اللمانية للتعاون بناء وجتهيز غرف صفية

قريوت

الوكالة األمريكية للتنمية خزان مياه الرئيسي 2010

تلفيت

الوكالة األمريكية للتنمية خزان مياه الرئيسي 2010

اللنب الشرقية
وعمورية

مؤسسة اإلسكان
التعاوني

طرق زراعية  700متر 500 ،متر
تركيب مضخات 2011 -

مردا

تأهيل مدخل القرية 2011 -
صندوق األقصى

 350الف دوالر
 7أالف دوالر
 37,5ألف شيقل

طريق زراعي

ياسوف

تأهيل شبكة كهرباء جالود

جالود
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 250ألف شيقل

 66ألف دوالر

احلكومة البلجيكية

مشروع بناء غرف صفية للمدرسة

جالود

اليونسيف

بناء دورة صحية ملدرسة جالود
األساسية

جالود

البلدية

تعبيد شوارع داخلية2011/

قبالن

تعبيد شوارع داخلية2012/
وزارة املالية

تعبيد طرق

مؤسسة اخلبز للجياع

بناء وحدات صحية – تاهيل

وزارة الزراعة

مشروع شق طرق زراعية2011 /

كوبي

توسعة وهدم بيوت قدمية2012 /

منظمة اطباء العالم –
فرنسا
مؤسسة رواق

غرفة طوارىء صحية – 2011

 125ألف دوالر
قريوت

ترميم منازل قدمية2011 - 2010 /
مبنى اجمللس2011/

املصرف العربي للتنمية
في أفريقيا ،بإدارة صندوق
األقصى  /البنك اإلسالمي
للتنمية.
رجل األعمال عبد الرحيم مدرسة عبد الرحيم محمود
صنوبر2012 /
صنوبر

غير معروفة
(التكلفة لدى
التربية والتعليم)
غير معروفة
(التكلفة لدى
التربية والتعليم)
 150ألف دوالر
 220ألف دوالر
 40ألف دوالر

قصرة

 58الف شيقل
 220الف شيقل

مردا
ياسوف
يتما

 130ألف دوالر

ما يقارب 400
ألف دوالر

* املشروع ممول من منحة دمناركية ويهدف اساسا ً إلى حتفيز هذه التجمعات على االندماج في املستقبل املنظور .حاليا ً
يتم تقييم إحتياجات هذه التجمعات من مشاريع البنية التحتية ،واملرافق العامة واالنشطة اجملتمعية .سيتم تنفيذ
مشاريع فردية لكل جتمع على انفراد ومشاريع مشتركة وبخاصة في مجال االنشطة االجتماعية التى تعزز التواصل ما
بني هذه التجمعات.

كمـا تتميـز جتمعـات منطقـة املشـاريق بتوفـر العديـد من املؤسـسـات اجملتمعيـة القـاعديـة
( ،)Community Based Organizationاضافة إلى هيئات احلكم احمللي (بلديات ومجالس) والتى
ميكن أن تلعب دور اساسي في تنفيذ بعض املشاريع التنموية (انظر اجلدول رقم  .)4وجتدر االشارة إلى
ان معظم املؤسسات اجملتمعية تعاني من شح االمكانات املادية ،وتواضع القدرات اإلدارية والتنظيمية
للقائمني عليها ،مما اسهم في تواضع دورها التنموي ،ويخلق حاجة ماسة لتعزيز قدراتها لتمكينها
من القيام بالدور املأمول منها.
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جدول رقم ( :)4املؤسسات اجملتمعية في جتمعات منطقة املشاريق
املؤسسات اجملتمعية في التجمع

اسم التجمع

الساوية

نادي الساوية الرياضي ،جمعية الساوية النسوية ،جمعية احباب األقصى لذوي
اإلحتياجات اخلاصة.

اللنب وعمورية

نادي شباب اللنب الشرقية ،جلنة املرأة للعمل اإلجتماعي ،جمعية نساء اللنب الشرقية
للتنمية اإلجتماعية.

تلفيت

نادي تلفيت الرياضي ،مركز تلفيت النسوي ،جمعية تلفيت التعاونية.

جالود

ال يوجد أي مؤسسات مجتمعية.

جوريش

جمعية جوريش للتطوير.

سكاكا

مركز شباب سكاكا ،نادي سكاكا النسوي ،جمعية نساء سكاكا ،جمعية سكاكا
للدبكة الشعبية وإحياء التراث.

قبالن

جمعية التنمية والرفاه اإلجتماعي ،جمعية ملتقى الشرق املتوسط ،جمعية قبالن
الزراعية اخليرية ،جمعية املستقبل التعاونية للتوفير والتسليف ،جمعية قبالن التعاونية
لعصر وتسويق الزيتون ،نادي القسطل الرياضي ،منتدى قبالن الثقافي ،جمعية قبالن
التعاونية للتنمية الريفية ،جمعية رابعة العدوية اخليرية /فرع قبالن.

قريوت

نادي قريوت الرياضي ،جمعية نساء قريوت ،جمعية قريوت اخليرية.

قصرة

نادي احتاد قصرة الرياضي ،جمعية قصرة النسوية ،جمعية قصرة اخليرية.

مردا

جمعية مردا اخليرية.

ياسوف

نادي شباب ياسوف ،نادي نسوي ياسوف ،نادي اطفال ياسوف ،اجلمعية التعاونية للتوفير
والتسليف ،جمعية تسويق وعصر الزيتون التعاونية ،جمعية املزارعني الفلسطينني /
ياسوف.

يتما

جمعية يتما النسائية ،جمعية مدرسة األمهات.

الرؤية التنموية لمنطقة المشاريق
هنالك اجماع بني صانعي القرار الرسمي واملؤسسات األهلية واجملتمعية على اهمية موقع منطقة
املشاريق من حيث ضمان التواصل اجلغرافي للدولة الفلسطينية العتيدة ،وعلى تعرض املنطقة
لهجمة استيطانية شرسة تهدد بتهجير سكانها ،وما تعانيه من تهميش رسمي يتمثل في ضعف
االهتمام باملنطقة وضعف اخلدمات العامة املتوفرة فيها.
تنطلق اخلطة االستثمارية التنموية من رؤية قائمة على “ضرورة احلفاظ على االرض ومنع تهويدها،
وتعزيز صمود املواطنني من خالل توفير مقومات البقاء والتطور مبا في ذلك توفير خدمات عامة
مناسبة ،وفرص ومصادر دخل لسكانها .
“
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الفصل الثاني

أهداف الخطة االستثمارية التنموية
ومنهجيتها
أهداف الخطة االستثمارية
منهجية الخطة االستثمارية

الفصل الثاني :أهداف الخطة االستثمارية التنموية ومنهجيتها
أهداف الخطة االستثمارية
هدفت اخلطة إلى حصر املشاريع التطويرية من خالل التعرف على االحتياجات من املشاريع التنموية
واجملتمعية لتطوير قرى وجتمعات مختارة من منطقة املشاريق التي تشمل قرى (مردة ،ياسوف ،سكاكا،
اللنب  -عمورية ،الساوية ،قبالن ،يتما ،تلفيت ،قصرة ،جوريش ،قريوت ،جالود) ،وتتضمن اهداف الدراسة
ما يلي:
1.1حتديد األولويات من مشاريع تطويرية في مجاالت البنية التحتية واملرافق العامة واملشاريع
اجملتمعية والتنموية ،إضافة إلى اخلطة اإلستثمارية لكل جتمع على انفراد إضافة إلى املشاريع
املشتركة ألكثر من جتمع.
2.2تقدير تكلفة تنفيذ هذه املشاريع.
3.3حتديد اجلهات ذات العالقة بتنفيذ املشاريع من مؤسسات حكومية ومؤسسات أهلية.
4.4حتديد الدور الذي ميكن أن يقوم به مركز تطوير املؤسسات األهلية.
5.5استعراض عوامل اخملاطر التي قد تعترض تنفيذ هذه املشاريع وآلية احلد من آثارها السلبية.
6.6حشد االهتمام الرسمي الفلسطيني بأهمية هذه املنطقة وما تعانيه من التوسع اإلستيطاني
واحلواجز العسكرية ،وذلك من خالل إعطاء أولوية لتنفيذ املشاريع التنموية واخلدماتية في هذه
املناطق مبا يعزز صمود سكانها.

منهجية الخطة االستثمارية
لتحقيق أهداف الدراسة ،مت اعتماد املنهجية التالية:
1.1مراجعة األدبيات والدراسات املتعلقة باملنطقة (قائمة املراجع التى مت االطالع عليها وردت في
امللحق االول).
2.2الزيارات امليدانية وإجراء مقابالت مع مسؤولي اجملالس القروية وممثلي املؤسسات اجملتمعية في
القرى ،وذلك خالل الفترة من ( .2013/2/26-16ملزيد من التفاصيل ،راجع جدول املقابالت الواردة في
املالحق) .وتعبئة استمارة مت تصميمها للحصول على املعلومات والبيانات املتعلقة بواقع القرى
الدميغرافي وواقع البنية التحتية واملرافق املتوفرة حالياً ،والتعرف على احتياجاتها من اخلطط
اإلستثمارية واجملتمعية ،وأيضا املشاريع املشتركة ألكثر من قرية ،والتي تساعد على حتقيق أهداف
الدراسة.
3.3تنظيم ورشتي عمل مع ممثلي اجملالس القروية ،األولى عقدت في مقر مجلس قروي تلفيت بتاريخ
 ،2013/2/23والثانية في بلدية قبالن بتاريخ  ،2013/3/9مت خاللها مناقشة اإلحتياجات العامة
للقرى واملشاكل التي يواجهونها ،كما مت تعريفهم بالدراسة وأهدافها.
4.4عقد لقاءات ومقابالت مع املؤسسات األهلية الفاعلة في املنطقة والتي ميكن أن تساهم في
متويل املشاريع (ملزيد من التفاصيل ،راجع جدول املقابالت في املالحق).
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5.5عقد لقاءات ومقابالت مع اجلهات احلكومية ذات العالقة للتعرف على إمكانية تبنيها لبعض
املشاريع املقترحة في املنطقة( .ملزيد من التفاصيل ،راجع جدول املقابالت في املالحق).
6.6احلصول على خرائط ومخططات لتجمعات الدراسة من دائرة ملف اجلدار وشؤون االستيطان
التابعة لوزارة احلكم احمللي.
7.7استشارة مكتب هندسي متخصص لتقدير تكلفة تنفيذ املشاريع املقترحة.
8.8كما مت عقد لقاء عمل بتاريخ  2013/5/2ملناقشة مسودة الدراسة مع اجلهات ذات العالقة.
وقد حضر الورشة ممثلون عن املؤسسات األهلية والرسمية ومسؤلو اجملالس البلدية والقروية
لتجمعات منطقة املشاريق.
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الفصل الثالث

الخطة االستثمارية لكل تجمع على
انفراد
الخطة االستثمارية للساوية
الخطة االستثمارية للبن الشرقية وعمورية
الخطة االستثمارية لتلفيت
الخطة االستثمارية لجالود
الخطة االستثمارية لجوريش
الخطة االستثمارية لسكاكا
الخطة االستثمارية لقبالن
الخطة االستثمارية لقريوت
الخطة االستثمارية لقصرة
الخطة االستثمارية لمردا
الخطة االستثمارية لياسوف
الخطة االستثمارية ليتما

الفصل الثالث :الخطة االستثمارية لكل تجمع على انفراد
الخطة االستثمارية للساوية
•المساحة والحدود والسكان
1.1املساحة واحلدود والسكان :تبلغ مساحة أراضي الساوية حوالي  11,000دومن غير مشمولة
بالطابو ،منها  6,000دومن أراضي زراعية و  5,200دومن أراضي مصادرة ومغلقة ألسباب أمنية ،أما
مساحة اخملطط الهيكلي فتبلغ  233دومن فقط .ويقدر عدد السكان بحوالي  3,000نسمة ،يحدها
من الشمال قرية يتما ومن اجلنوب :اللنب الشرقية ومن الشرق :قريوت وتلفيت ومن الغرب :سكاكا
وياسوف.
2.2مخاطر اإلستيطان :حتاط الساوية بثالث مستوطنات ،من الشمال رحيليم ( 97دومن) ومن
اجلنوب ومن الشرق عاليه تسيطر على  7من قمم اجلبال ،ومن الغرب معسكر تدريب .إضافة
إلى السيطرة على نبع مياه يسمى الراهوت .كما تتعرض الساوية إلعتداءات املستوطنني أهمها:
قطع أشجار الزيتون حيث يبلغ عدد أشجار الزيتون  11ألف شجرة ،وإحراق سهل القمح ،واإلعتداء
على طلبة املدارس ،وإطالق اخلنازير البرية لتخريب األشجار.
•البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية في الساوية ضعيفة ،بسبب السيطرة اإلسرائيلية على األراضي ومصادر
املياه فيها ،ونقص اإلمكانيات املالية الالزمة للمشاريع التطويرية كالكهرباء والصرف الصحي
والطرق.
1.1شبكة املياه :يبلغ طول شبكة املياه  4كم ،وهي بحالة سيئة ،وتصل نسبة الفاقد فيها ما
يقارب  ،%60وتعتبر شركة مكوروت اإلسرائيلية املزود الرئيسي للمياه .وتقدر الديون املستحقة
على القرية من مياه وكهرباء حوالي  200ألف شيقل.
2.2الكهرباء :تعتبر الشركة القطرية اإلسرائيلية املزود الرئيسي للكهرباء ،وتصل قوة الكهرباء
 450أمبير ،ويوجد شبكة بحالة متوسطة ،ويتم حاليا ً العمل بنظام الدفع املسبق وتسديد
نسبة من الديون السابقة عمال بقرار مجلس الوزراء ،مما يساهم في احلد من الديون املتراكمة على
القرية للشركة اإلسرائيلية.
3.3النفايات الصلبة :يتم جمع النفايات الصلبة بواسطة تراكتور جرار خاص ،ويتقاضى اجمللس 8
شيقل شهريا رسوم اخلدمة عن كل منزل.
4.4مؤشرات التعليم :يوجد في الساوية ثالث مدارس حكومية ،واحدة أساسية مختلطة وهي
بحالة سيئة وقدمية جدا ،والثانية ثانوية للبنات وهي بحالة جيدة ،والثالثة ثانوية مختلطة بني
اللنب والساوية وهي بحالة متوسطة ،ويقدر عدد الطلبة فيها بحوالي  1,050طالب وطالبة.
كما يوجد في الساوية روضتي أطفال أحداها تابعة للمجلس القروي والثانية خاصة ،ويبلغ عدد
األطفال في الروضتني ما يقارب  100طفل.
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•احتياجات الساوية من المشاريع
1.1مشاريع البنية التحتية واملرافق العامة :بناء على حتليل واقع البنية التحتية للساوية ،تبني
أن أولوياتها من املشاريع التطويرية تتمثل في بناء مدرسة أساسية ،توسيع وجتديد شبكة
الكهرباء ،تأهيل الطرق الداخلية ،استغالل مياه الينابيع كمصدر محلي للمياه (نبع راس العني)
واجلدول رقم  5يوضح تفاصيل اإلحتياجات من املشاريع التطويرية.
جدول رقم ( :)5احتياجات الساوية من املشاريع التطويرية
وصف املشروع

أهداف املشروع

املدة
الزمنية
لتنفيذ
املشروع

تكاليف
اولوية
املشروع -
التنفيذ
خالل الثالث الف دوالر
سنوات
القادمة

اجلهات املقترحة
للتمويل /تنفيذ/
متابعة

مشروع املدرسة معاجلة اإلكتظاظ في
الغرف الصفية وتوفير بيئة
األساسية
تعليمية مناسبة
عدد الطلبة
 300طالب،
عدد الغرف 10
صفوف.
مساحة البناء
 1500متر.

سنة

في السنة
األولى

800

•بكدار
•وزارة التربية
والتعليم
•أنيرا

تخفيف مخاطر الكهرباء
توسيع وجتديد
شبكة الكهرباء من الشبكة احلالية
باسالك معزولة وتخفيض نسبة الفاقد
إضافة إلى تخفيض العبء
بطول 3كم
املالي نتيجة الفاقد،
وشراء محول
ومعاجلة انقطاع التيار
لتقوية التيار
الكهربائي في فصل
الكهربائي
ليصل إلى  1200الشتاء ،و مواجهة قرار
اإلحتالل بهدم  50منزل من
أمبير.
القرية ،لعدم الترخيص
وضعف البنية التحتية
فيها

شهرين

في السنة
األولى

150

•سلطة الطاقة
الفلسطينية،
وميكن تنفيذها
من خالل شركة
كهرباء الشمال
عند توسيع
خدماتها ،اال انه
ال يوجد مؤشرات
قوية لتحقيق
ذلك في املدى
املنظور ،اضافة
إلى ضرورة توقيع
اتفاقية تنظيم
مع سلطة
الطاقة * .

شهر

في السنة
األولى

90

•وزارة احلكم احمللي
•بكدار

تأهيل الطرق
الداخلية
بطول  3كيلو
متر

تخفيف األضرار عن
املركبات الناجتة من احلفر
في الشوارع ومنع جتمع
املياه في الشوارع ،يعزز
التواصل بني التجمعات
القريبة (اللنب وياسوف)،
وتسهيل وصول املواطنني
إلى املدارس واجملالس احمللية
واملؤسسات اجملتمعية
األخرى

29

استغالل مياه
نبع رأس العني
– خزان بسعة
 300كوب مع
شبكة توزيع

ويهدف املشروع إلى توفير
مياه للشرب والري الزراعي،
ومنع سيطرة املستوطنني
عليها ،و تخفيف العبء
املالي عن اهالي الساوية

 3شهور

في السنة
الثالثة

300

•سلطة املياه
•بنك التنمية
األملاني
•انيرا

* سياسة شركة كهرباء الشمال تنطبق على كافة التجمعات السكانية.

 .2املشاريع اجملتمعية :تعاني الفئات اجملتمعية في الساوية من صعوبات في تلبية احتياجاتهم
التنموية وضعف اإلهتمام والتهميش ،وغياب املشاريع والبرامج التنموية لتطوير قدراتهم
ومستوياتهم احلياتية .وفيما يلي ملخص إلحتياجات الفئات اجملتمعية في القرية (انظر اجلدول.)6
جدول رقم ( :)6احتياجات الساوية من املشاريع اجملتمعية
الفئة

مواصفات الفئة
املستهدفة

املرأة

يقدر عددهم
ب  80امرأة.
وميثلون طالبات
جامعيات وربات
بيوت.

•برامج ثقافية للنهوض بواقع املرأة.
•دورات في بناء القدرات مهنية تساهم
في تطويرها.
•توفير معدات وأدوات لألعمال املهنية
خاصة لألشغال اليدوية والتصنيع
الغذائي.

الشباب

يقدر عددهم ب
 ،180مستواهم
التعليمي
جامعي
وتوجيهي.

•توفير معدات وأدوات رياضية خاصة
طاولة تنس ومالبس للفريق.
•توفير مالبس لفرقة الكشافة.
•برامج بناء قدرات للشباب.
•توفير شاشة عرض في اجمللس.

35

األطفال

يقدر عددهم ب
 250طفل.

•حديقة ومرافق ترفيهية لألطفال.
•تطوير الروضة احلالية.
•توفير باص لنقل األطفال.

15

•مؤسسة التعاون.
•الرؤيا العاملية.

•معدات وأدوات زراعية خاصة اجلرارات.
•أسمدة وبذور وحبوب.
•دورات وإرشاد زراعي.

140

•الرؤيا العاملية.
•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية.

املزارعون يقدر عددهم
بحوالي 300
مزارع من
مختلف األعمار.

االحتياجات

30

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

اجلهات املقترحة للتمويل
 /تنفيذ/متابعة

20

•الرؤيا العاملية.

• ميكن تعبئة طلب
والتقدم باملشروع
عبر الصفحة
اإللكترونية
للمؤسسة.
•منتدى شارك
الشبابي لتمويل
مبادرات شبابية.

 .3مشاريع املؤسسات اجملتمعية وترميم املنازل القدمية :تعاني قرية الساوية من ضعف في
مؤسساتها اجملتمعية ،نتيجة لنقص في املقرات واألدوات الالزمة لتقدمي اخلدمات للمواطنني،
وفيما يلي ملخصا إلحتياجات املؤسسات اجملتمعية في القرية (انظر اجلدول رقم .)7
جدول رقم ( :)7احتياجات املؤسسات اجملتمعية في الساوية
املؤسسة

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

اإلحتياج

اجلهات املقترحة للتمويل /
التنفيذ  /املتابعة

اجمللس احمللي

• جتهيز وتأثيث مقر اجمللس القروي

مرافق شبابية

• بناء مقر لنادي الشباب وتوفير ملعب رياضي

•الرؤيا العاملية
•اجمللس األعلى للرياضة
والشباب

مرافق نسوية

• توفير مقر مناسب للجمعية النسوية
وتأثيثها

•الرؤيا العاملية

مرافق طبية

• إعادة تأهيل العيادة الطبية وجتهيزها

•جمعية اإلغاثة الطبية
•جمعية الهالل األحمر

ترميم املنازل
القدمية

• يوجد وسط الساوية مبنى قدمي بحاجة إلى
ترميم ميكن استخدامه ألغراض عامة
ومتعددة
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80

20

•الرؤيا العاملية

•مركز رواق

الخطة االستثمارية للبن الشرقية وعمورية
•المساحة والحدود والسكان
مت دمج قريتي اللنب الشرقية وعمورية عام  2012وأصبحت تضم مجلسا ً قرويا ً موحداً ،كما بلغت
مساحة أراضي القرية حوالي  20,000دومن غير مشمولة بالطابو ،منها  1,500دومن أراضي زراعية
و 1,000دومن أراضي مصادرة ومغلقة ألسباب أمنية ،أما مساحة اخملطط الهيكلي فتبلغ كيلو متر
مربع واحد فقط .ويقدر عدد السكان بحوالي  3,200نسمة ،يحدها من الشمال قرية الساوية
واسكاكا ومن اجلنوب :سنجل ومن الشرق :قريوت وتلفيت ومن الغرب :سلفيت.
1.1مخاطر اإلستيطان :حتاط اللنب مبستوطنتني ،من الشرق مستوطنة عاليه ( 174دومن) إضافة
إلى بؤرة استيطانية ،ومن اجلنوب معاليه ليفونة ( 91دومن) .إضافة إلى السيطرة على نبع مياه
واد علي ونبع اخلان .كما تتعرض القرية العتداءات املستوطنني أهمها :حرق وقطع أشجار الزيتون،
واإلعتداء على طلبة املدارس ،واطالق اخلنازير البرية لتخريب األشجار.
•البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية في اللنب ضعيفة ،بسبب السيطرة اإلسرائيلية على األراضي ومصادر املياه
فيها ،ونقص اإلمكانيات املالية الالزمة للمشاريع التطويرية كالكهرباء والصرف الصحي والطرق.
1.1شبكة املياه :يبلغ طول شبكة املياه  3كم ،وهي قدمية وبحالة سيئة ،وتصل نسبة الفاقد فيها
ما يقارب  ،%50وتعتبر شركة مكوروت اإلسرائيلية املزود الرئيسي للمياه .وتقدر الديون املستحقة
على اللنب من مياه ما يقارب مليون ونصف شيقل.
2.2الكهرباء :تعتبر الشركة القطرية اإلسرائيلية املزود الرئيسي للكهرباء ،وتصل قوة الكهرباء 300
أمبير ،ويوجد شبكة جزء منها بحالة جيدة وجزء بحاجة إلى جتديد ،ويتم حاليا ً العمل بنظام
الدفع املسبق وتسديد نسبة من الديون السابقة عمال بقرار مجلس الوزراء ،مما يساهم في احلد
من الديون املتراكمة على القرية للشركة اإلسرائيلية والتي تقدر بحوالي  3.5مليون شيقل.
3.3النفايات الصلبة :يتم جمع النفايات الصلبة بواسطة تراكتور جرار خاص بتكلفة  2,500شيقل
شهريا ،ويتقاضى اجمللس  8شيقل شهريا رسوم اخلدمة عن كل منزل فيها .ويوجد مكب نفايات
شمال اللنب مستأجر بقيمة  1,900شيقل سنوي.
4.4مؤشرات التعليم :يوجد في اللنب ثالثة مدارس حكومية ،واحدة أساسية مختلطة وهي بحالة
جيدة وبحاجة إلى إعادة تأهيل وبناء غرفتني ،والثانية ثانوية للبنات وهي بحالة سيئة ،والثالثة
ثانوية مختلطة بني اللنب والساوية وهي بحالة متوسطة ،ويقدر عدد الطلبة في القرية بحوالي
 1,038طالب وطالبة .كما يوجد في اللنب روضة أطفال تابعة للجنة املرأة للعمل اإلجتماعي،
ويبلغ عدد األطفال في الروضة حوالي  150طفال.
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•احتياجات اللبن من المشاريع
1.1مشاريع البنية التحتية واملرافق العامة :بناء على حتليل واقع البنية التحتية للقرية ،تبني
أن أولويات اللنب من املشاريع التطويرية تتمثل في جتديد شبكة املياه وتوفير ماتور لضخ املياه
للخزان ،جتديد شبكة الكهرباء ،تأهيل الطرق الداخلية ،شق طرق زراعية واجلدول رقم  8يبني
تفاصيل املشاريع التطويرية.
جدول رقم ( :)8احتياجات اللنب من املشاريع التطويرية
وصف املشروع

أهداف املشروع

املدة
الزمنية
لتنفيذ
املشروع

تكاليف
اولوية
املشروع -
التنفيذ
خالل الثالث الف دوالر
سنوات
القادمة

اجلهات املقترحة
للتمويل /تنفيذ/
متابعة

يهدف املشروع إلى:
• تخفيض نسبة الفاقد
• تخفيض تكلفة فواتير
املياه
• وحتسني جودة املياه

 3شهور

في السنة
األولى

90

•بنك التنمية
األملاني بالتنسيق
مع سلطة املياه.
•مؤسسة أنيرا
بالتنسيق مع
سلطة املياه.

• تقوية التيار الكهربائي
شبكة
ورفعه إلى  1200أمبير.
الكهرباء :جتميع
اخلطوط القدمية
بغرفة خاصة
عدد األعمدة 40
اسالك 90
بناء غرفة
للكهرباء

شهرين

في السنة
الثانية

60

•سلطة الطاقة
الفلسطينية

تأهيل الطرق
الداخلية – 4
كيلو متر

• حتسني البنية التحتية
وتخفيف األضرار الناجتة
عن احلفر في الشوارع.
• تسهيل وصول املواطنني
إلى املدارس واجملالس
احمللية واملؤسسات
اجملتمعية األخرى.

شهر

في السنة
الثانية

120

•وزارة احلكم احمللي.
•بكدار.

تأهيل الطرق
الزراعية – 3
كيلو متر

• تسهيل وصول املزارعني
لألراضي الزراعية،
تسهيل
نقل املزروعات ،تقليل
الوقت واجلهد واملال.

شهرين

في السنة
الثالثة

45

•الرؤيا العاملية.
•اإلغاثة الزراعية.

جتديد شبكة
املياه ( 3كيلو
متر) للخط
الرئيسي و1500
م للشبكة
الداخلية وماتور
لضخ املياه
للخزان.
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 .2املشاريع اجملتمعية :تعاني الفئات اجملتمعية في اللنب من صعوبات في تلبية احتياجاتهم
التنموية وضعف اإلهتمام والتهميش ،وغياب املشاريع والبرامج التنموية لتطوير قدراتهم
ومستوياتهم احلياتية .وفيما يلي ملخص إلحتياجات القطاعات اجملتمعية في اللنب (انظر اجلدول
رقم .)9
جدول رقم ( :)9احتياجات اللنب من املشاريع اجملتمعية
الفئة

مواصفات
الفئة
املستهدفة

املعاقني

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

االحتياجات

اجلهات املقترحة
للتمويل  /تنفيذ/
متابعة

يقدر عدد
املعاقني بحوالي
 13معاق.

•دمجهم مع مؤسسات لرعاية
املعاقني ،صحيا ونفسيا.

10

•مؤسسة التعاون.
•اإلغاثة الطبية.
•الرؤيا العاملية.
•الهالل األحمر
الفلسطيني.

يقدر عددهن
بحوالي 100
امرأة.

•إنشاء مراكز للجان العاملة في
القرية.
•بناء قدرات للمرأة.

20

•الرؤيا العاملية.

الشباب

يقدر عددهم
بحوالي 200
شاب من
مستويات
علمية جامعية
ومتوسطة.

•إنشاء نادي رياضي يضم صالة رياضية
مجهزة.
•توفير ملعب وأدوات رياضية.

60

•وزارة احلكم احمللي.
•اجمللس األعلى
للرياضة
والشباب.

األطفال

يقدر عددهم بـ
 250طفل.

•حديقة ومرافق ترفيهية لألطفال.
•تطوير الروضة احلالية.

15

•مؤسسة التعاون:
برنامج رياض
األطفال.
•الرؤيا العاملية.

•معدات وأدوات زراعية خاصة اجلرارات.
•أسمدة وبذور وحبوب.
•دورات وإرشاد زراعي.

140

•الرؤيا العاملية.
•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية.

املرأة

املزارعون يقدر عددهم
بحوالي 350
مزارع.

 .3مشاريع املؤسسات اجملتمعية وترميم املنازل القدمية :تعاني قرية اللنب عمورية من ضعف في
مؤسساتها اجملتمعية ،نتيجة لنقص في املقرات واألدوات الالزمة لتقدمي اخلدمات للمواطنني،
وفيما يلي ملخصا إلحتياجات املؤسسات اجملتمعية في القرية (انظر اجلدول رقم .)10
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جدول رقم ( :)10احتياجات املؤسسات اجملتمعية في اللنب
املؤسسة

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

اإلحتياج

اجلهات املقترحة للتمويل /
التنفيذ  /املتابعة

اجمللس احمللي

• مقر اجمللس بحاجة إلى جتهيزات مكتبية
(كمبيوترات ،ألة تصوير ،مكاتب
للموظفني).

مرافق شبابية

• توفير مقر للنادي الرياضي وجتهيزه باألثاث
واألجهزة املكتبية واألدوات الرياضية.

•الرؤيا العاملية
•اجمللس األعلى للرياضة
والشباب

مرافق نسوية

• إيجاد مقر للجمعية النسوية وجلنة املرأة
وتوفير األثاث واألجهزة الالزمة له.

•الرؤيا العاملية

ترميم املنازل
القدمية

• خان قدمي على الطريق الرئيسي رام اهلل
نابلس ،بحاجة إلى ترميم واستخدامه
ملشاريع عامة.

35

30

200

•الرؤيا العاملية

•مركز رواق

الخطة االستثمارية لتلفيت
•المساحة والحدود والسكان
تبلغ مساحة أراضي تلفيت حوالي  6,300دومن غير مشمولة بالطابو ،منها  3,000دومن أراضي
زراعية و 400دومن أراضي مصادرة ومغلقة ألسباب أمنية ،أما مساحة اخملطط الهيكلي فتبلغ 279
دومن فقط .ويقدر عدد السكان بحوالي  3,200نسمة ،يحدها من الشمال قرية قبالن ومن اجلنوب:
قريوت ومن الشرق قصرة ومن الغرب :الساوية.
•البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية في تلفيت ضعيفة ،بسبب السيطرة اإلسرائيلية على األراضي ومصادر
املياه في القرية ،ونقص اإلمكانيات املالية الالزمة للمشاريع التطويرية كالكهرباء والصرف
الصحي والطرق.
1.1شبكة املياه :يتم حاليا ً تنفيذ مشروع اخلط الناقل والشبكة الداخلية للمياه بتمويل من بنك
التنمية األملاني ( ،)KFWضمن مشروع منطقة عقربا البالغة  11قرية ،حيث يتم ربطها ببئر
روجيب.
2.2الكهرباء :تعتبر الشركة القطرية اإلسرائيلية املزود الرئيسي للكهرباء ،وتصل قوة الكهرباء
 450أمبير ،ويوجد شبكة بحالة جيدة ،ويتم حاليا ً العمل بنظام الدفع املسبق وتسديد نسبة من
الديون السابقة عمال بقرار مجلس الوزراء ،مما يساهم في احلد من الديون املتراكمة على القرية
للشركة اإلسرائيلية والتي تقدر بحوالي  300ألف شيقل.
3.3النفايات الصلبة :يتم جمع النفايات الصلبة بواسطة تراكتور جرار خاص ،وال يوجد حاويات
مخصصة جلمع النفايات .ويتقاضى اجمللس  12شيقل شهريا ً رسوم اخلدمة عن كل منزل بالقرية.
4.4مؤشرات التعليم :يوجد في تلفيت مدرستني ثانويتني واحدة للذكور والثانية لإلناث وهما بحالة
متوسطة ،ويقدر عدد الطلبة فيها بحوالي  900طالب وطالبة.
كما يوجد فيها روضتي أطفال أحداها تابعة للجمعية والثانية خاصة ،ويبلغ عدد األطفال في
الروضتني ما يقارب  85طفل.
•احتياجات تلفيت من المشاريع
1.1مشاريع البنية التحتية واملرافق العامة :بناء على حتليل واقع البنية التحتية لتلفيت ،تبني أن
أولوياتها من املشاريع التطويرية تتمثل في بناء مدرسة أساسية مختلطة ،توسيع الشوارع
الداخلية وعمل جدران استنادية ،ملعب رياضي وتوفير صالة رياضية مجهزة باملعدات الرياضية،
واجلدول رقم  11يبني تفاصيل املشاريع التطويرية .وجتدر االشارة إلى أن صندوق البلديات سينفذ
بعضا من هذه املشاريع قريبا بعد دراستها التفصيلية من خالل املنحة الدمناركية.
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جدول رقم ( :)11احتياجات تلفيت من املشاريع التطويرية
وصف املشروع

أهداف املشروع

املدة
الزمنية
لتنفيذ
املشروع

تكاليف
اولوية
املشروع -
التنفيذ
خالل الثالث الف دوالر
سنوات
القادمة

اجلهات املقترحة
للتمويل /تنفيذ/
متابعة

مشروع املدرسة • ويهدف املشروع إلى
معاجلة اإلكتظاظ في
األساسية
الغرف الصفية و توفير
اخملتلطة
بيئة تعليمية مناسبة.
مبساحة تقدر
ب 700متر،
مكون من
طابقني ،تشمل
كافة املرافق،
تستوعب ما
يقارب 400
طالب

سنة

في السنة
األولى

900

•بكدار.
•وزارة التربية.
•أنيرا.

توسيع الشوارع • توفير طرق أمنة وصاحلة،
وأرصفة للمشاة خاصة
الداخلية من
طلبة املدارس واآلطفال.
 4 – 2متر بطول
• تعزيز التواصل بني
 1كم وعمل
اجلمعات القريبة ( قبالن
جدران استنادية
وقريوت) ،وتسهيل وصول
بطول 1كم
املواطنني إلى املدارس
وارتفاع  3متر
واجملالس احمللية
واملؤسسات اجملتمعية
األخرى.

شهر

في السنة
األولى

60

•وزارة احلكم احمللي.
•بكدار.
•الرؤيا العاملية.

60

•وزارة احلكم احمللي.
•بكدار

ملعب رياضي
وتوفير صالة
رياضية

• توفير مرافق رياضية
ومراكز شبابية لتطوير
قدرات الشباب
ومهاراتهم،
وتنشيط احلركة
الرياضية في القرية.

سنة

 .2املشاريع اجملتمعية :تعاني الفئات اجملتمعية في تلفيت من صعوبات في تلبية احتياجاتهم
التنموية وضعف اإلهتمام والتهميش ،وغياب املشاريع والبرامج التنموية لتطوير قدراتهم
ومستوياتهم احلياتية .وفيما يلي ملخصا إلحتياجات القطاعات اجملتمعية في تلفيت (انظر
اجلدول .)12
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جدول رقم ( :)12احتياجات تلفيت من املشاريع اجملتمعية
الفئة

املعاقني

مواصفات
الفئة
املستهدفة

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

االحتياجات

اجلهات املقترحة
للتمويل  /تنفيذ/
متابعة

يقدر عددهم
بحوالي 40
معاق من
اجلنسني،
واملستوى
اإلقتصادي
متوسط

•بحاجة إلى خبراء في تأهيل املعاقني
صحيا واجتماعيا.

10

•مؤسسة التعاون:
برنامج للمعاقني.
•الرؤيا العاملية.

املرأة

يقدر عددهن
بحوالي 100
امرأة ،مستواهم
التعليمي جيد
جدا ،حيث ان
نسبة كبيرة
جامعيات.

•دعم مشاريع لدمج املرأة في اجملتمع
وتفعيل دورها اقتصاديا واجتماعيا
وتربويا .كبرامج توعية وتثقيف ،وبناء
القدرات املهنية.

15

•الرؤيا العاملية.

الشباب

يقدر عددهم
بحوالي
 300شاب،
ومستويات
علمية مختلفة،
ومستويات
اقتصادية
متوسطة

•توفير معدات وأدوات رياضية.
•عقد برامج تدريبية في بناء القدرات
تؤهلهم للحصول على عمل مناسب.
•توفير مقر ثقافي للشباب لرفع
مستوى الوعي وتنمية املهارات
اخملتلفة.

35

• مؤسسة
التعاون :لتمويل
برنامج لتنمية
وتشغيل الشباب.
ميكن تعبئة طلب
والتقدم باملشروع
عبر الصفحة
اإللكترونية
للمؤسسة.
•منتدى شارك
الشبابي لتمويل
مبادرات شبابية.

األطفال

يقدر عددهم
بحوالي 400
طفل.

•مركز لتوعية األطفال وتنمية
مواهبهم.

15

•مؤسسة التعاون:
برنامج رياض
األطفال.
•الرؤيا العاملية.

•توفير معدات وأدوات زراعية خاصة
اجلرارات ،وأسمدة وبذور وحبوب ،ودورات
وإرشاد زراعي .وبناء جدران استنادية
وشق طرق زراعية.

100

•الرؤيا العاملية.
•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية.

املزارعون غالبية األسر
في القرية –
 250مزارع.
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 .3مشاريع املؤسسات اجملتمعية وترميم املنازل القدمية :تعاني قرية تلفيت من ضعف في
مؤسساتها اجملتمعية ،نتيجة لنقص في املقرات واألدوات الالزمة لتقدمي اخلدمات للمواطنني،
وفيما يلي ملخصا إلحتياجات املؤسسات اجملتمعية في القرية (انظر اجلدول رقم .)13
جدول رقم ( :)13احتياجات املؤسسات اجملتمعية في تلفيت
املؤسسة

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

اإلحتياج

اجلهات املقترحة للتمويل /
التنفيذ  /املتابعة

اجمللس احمللي

• انشاء غرفة لإلجتماعات العامة.
• توفير اثاث وبرادي.

15

•الرؤيا العاملية

مرافق شبابية

• اعادة تأهيل وصيانة للنادي.

10

•الرؤيا العاملية
•اجمللس األعلى للرياضة
والشباب

مرافق أطفال

• توفير حديقة ألعاب ومالهي لألطفال.

15

•مؤسسة التعاون
•الرؤيا العاملية
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الخطة االستثمارية لجالود
•المساحة والحدود والسكان
1.1املساحة واحلدود والسكان :تبلغ مساحة أراضي جالود حوالي  20,000دومن غير مشمولة
بالطابو ،منها  3,500دومن أراضي زراعية و  16,000دومن أراضي مصادرة ومغلقة ألسباب أمنية ،أما
مساحة اخملطط الهيكلي فتبلغ  500دومن فقط .ويقدر عدد السكان بحوالي  550نسمة ،يحدها
من الشمال قرية تلفيت ومن اجلنوب :قرى ترمسعيا واملغير ومن الشرق :قرية قصره و دوما ومن
الغرب :قرية قريوت.
2.2مخاطر اإلستيطان :حتاط جالود باملستوطنات من ثالث جهات ،من اجلنوب مستوطنات شافوت
راحيل وعادي عاد وكيدا واحيا وهبات هئدوم وحفات مزرعة ومن الشرق مستوطنة (أيش كودش)
ومعسكر للجيش ،ومن الغرب مستوطنة شيلو .إضافة إلى اعتداءات على األراضي واعتداءات
على املمتلكات واألهالي.
•البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية في جالود ضعيفة ،بسبب السيطرة اإلسرائيلية على األراضي ومصادر املياه
في القرية ،ونقص اإلمكانيات املالية الالزمة للمشاريع التطويرية كالكهرباء والصرف الصحي
والطرق.
1.1شبكة املياه :يتم حاليا ً تنفيذ مشروع اخلط الناقل والشبكة الداخلية للمياه بتمويل من بنك
التنمية األملاني  ،KFWضمن مشروع منطقة عقربا البالغة  11قرية ،حيث يتم ربطها ببئر
روجيب.
2.2الكهرباء :تعتبر الشركة القطرية اإلسرائيلية املزود الرئيسي للكهرباء في جالود ،وتصل قوة
الكهرباء  250أمبير ،ويوجد شبكة بحالة جيدة ،ويتم حاليا ً العمل بنظام الدفع املسبق وتسديد
نسبة من الديون السابقة عمال بقرار مجلس الوزراء ،مما يساهم في احلد من الديون املتراكمة على
القرية للشركة اإلسرائيلية.
3.3النفايات الصلبة :يوجد في جالود  12حاوية يتم جمع النفايات فيها ونقلها بواسطة شاحنة
ضاغطة إلى مكب الصيرفي وبعدها إلى مكب زهرة الفنجان ،ويتقاضى اجمللس  15شيقل شهريا
رسوم اخلدمة عن كل منزل بالقرية .وتبلغ تكلفة نقل الطن الواحد شهريا  130شيقل.
4.4مؤشرات التعليم :يوجد في جالود مدرسة جالود األساسية اخملتلطة فقط ،وهي بحالة جيدة،
ويقدر عدد الطلبة فيها بحوالي  150طالب وطالبة .وال يوجد بالقرية روضة أطفال ،علما أن وزارة
التربية بالتعاون مع اليونسيف اعتمدت مدرسة جالود الفتتاح روضة بها العام القادم.

40

•احتياجات جالود من المشاريع
1.1مشاريع البنية التحتية واملرافق العامة :بنا ًء على حتليل واقع البنية التحتية جلالود ،تبني أن
أولويات القرية من املشاريع التطويرية تتمثل في تعبيد الطرق الداخلية وتزفيتها ،بناء أربع غرف
صفية إضافية في املدرسة للصفوف الثانوية ،بناء جدران استنادية ،شق طرق زراعية ،واجلدول 14
يبني تفاصيل اإلحتياجات من املشاريع التطويرية .وجتدر االشارة إلى أن صندوق البلديات سينفذ
بعضا من هذه املشاريع قريبا بعد دراستها التفصيلية من خالل املنحة الدمناركية.
جدول رقم ( :)14احتياجات جالود من املشاريع التطويرية
وصف املشروع

تعبيد طرق
داخلية بطول
 3كم

أهداف املشروع

املدة
الزمنية
لتنفيذ
املشروع

بهدف تسهيل مرور
األهالي خاصة على الطرق
الترابية ووصل الطرق
الداخلية مع بعضها،
ووصول االهالي إلى املدرسة
واملؤسسات اجملتمعية
األخرى.

بناء غرف صفية معاجلة اإلكتظاظ في
–  4غرف ،يقدر الغرف الصفية وتوفير بيئة
تعليمية مناسبة
عدد الطلبة
املستفيدين 150
جدران استنادية
اسمنتية –
بطول  500متر
وارتفاع  3متر

احملافظة على الشارع العام
من اإلنهيار.

شق طرق زراعية التسهيل على املزارعني
للوصول إلى أراضيهم
–  3كيلو متر
خاصة املهددة باملصادرة

تكاليف
اولوية
املشروع -
التنفيذ
خالل الثالث الف دوالر
سنوات
القادمة

اجلهات املقترحة
للتمويل /تنفيذ/
متابعة

شهر

في السنة
األولى

60

•وزارة احلكم احمللي.
•بكدار.
•الرؤيا العاملية.

 4شهور

في السنة
الثانية

80

•وزارة التربية
والتعليم.
•الرؤيا العاملية

شهر

في السنة
الثانية

150

•وزارة احلكم احمللي.
•بكدار.

شهرين

في السنة
الثانية

45

•سلطة املياه.
•بنك التنمية
األملاني.
•انيرا.

 .2املشاريع اجملتمعية :تعاني الفئات اجملتمعية في جالود من صعوبات في تلبية احتياجاتهم
التنموية وضعف اإلهتمام والتهميش ،وغياب املشاريع والبرامج التنموية لتطوير قدراتهم
ومستوياتهم احلياتية .وفيما يلي ملخصا إلحتياجات القطاعات اجملتمعية (انظر اجلدول .)15
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جدول رقم ( :)15احتياجات جالود من املشاريع اجملتمعية
الفئة

مواصفات
الفئة
املستهدفة

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

االحتياجات

اجلهات املقترحة
للتمويل  /تنفيذ/
متابعة

املعاقني

عدد املعاقني
حركيا يبلغ 14
معاق ،واملعاقني
بالنطق ،7
ومستواهم
التعليمي سيء
( أميون).

•تدريب وتأهيل بالنطق وتوفير كراسي
كهربائية.

10

•مؤسسة التعاون:
برنامج للمعاقني.
•مؤسسة الرؤيا
العاملية.

املرأة

يقدر عدد
النساء في
القرية ما يقارب
 ،200عدد قليل
منهم من
ذوي املستوى
التعليمي اجليد.

•وعقد برامج توعية للمرأة.

40

•الرؤيا العاملية.

الشباب

يبلغ عددهم
حوالي 200
شاب من
اجلنسني.

•توفير معدات وأدوات رياضية.
•برامج بناء قدرات للشباب.
•توفير فرص عمل لهم.

35

•مؤسسة التعاون:
لتمويل برنامج
لتنمية وتشغيل
الشباب ،ميكن
تعبئة طلب
والتقدم باملشروع
عبر الصفحة
اإللكترونية
للمؤسسة.
•منتدى شارك
الشبابي لتمويل
مبادرات شبابية.

األطفال

يقدر عددهم
بحوالي 35
طفل

•حديقة ومرافق ترفيهية لألطفال.

15

•مؤسسة التعاون:
برنامج رياض
األطفال.
•الرؤيا العاملية.

•استصالح لألراضي.
•اشتال زراعية.
•توفير معدات زراعية وأسمدة وبذور،
ودورات وإرشاد زراعي.

70

•الرؤيا العاملية.
•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية.

املزارعون يقدر عددهم
بحوالي
 80مزارع،
ومستواهم
التعليمي
متنوع.
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 .3مشاريع املؤسسات اجملتمعية وترميم املنازل القدمية :تعاني قرية جالود من ضعف في
مؤسساتها اجملتمعية ،نتيجة لنقص في املقرات واألدوات الالزمة لتقدمي اخلدمات للمواطنني،
وفيما يلي ملخصا إلحتياجات املؤسسات اجملتمعية في القرية (انظر اجلدول رقم .)16
جدول رقم ( :)16احتياجات املؤسسات اجملتمعية في جالود
املؤسسة

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

اإلحتياج

اجلهات املقترحة للتمويل /
التنفيذ  /املتابعة

اجمللس احمللي

• صيانة مقر اجمللس من الداخل.
• انشاء قاعة اجتماعات في اجمللس.

15

•الرؤيا العاملية

مرافق شبابية

• تأسيس نادي رياضي.
• انشاء ملعب.

30

•اجمللس األعلى للرياضة
والشباب
•الرؤيا العاملية

مرافق نسوية

• تأسيس مقر نسوي.

20

•الرؤيا العاملية
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الخطة االستثمارية لجوريش
•المساحة والحدود والسكان
تبلغ مساحة أراضي جوريش حوالي  10,000دومن غير مشمولة بالطابو ،منها  6,000دومن أراضي
زراعية ،أما مساحة اخملطط الهيكلي فتبلغ  200دومن فقط .ويقدر عدد السكان بحوالي 1,600
نسمة ،يحدها من الشمال قرية اوصرين ومن اجلنوب :قصرة ومن الشرق عقربا واجملدل ومن الغرب:
قبالن.
•البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية في جوريش ضعيفة ،بسبب نقص اإلمكانيات املالية الالزمة للمشاريع
التطويرية كالكهرباء والصرف الصحي والطرق.
1.1شبكة املياه :يتم حاليا ً تنفيذ مشروع اخلط الناقل والشبكة الداخلية للمياه بتمويل من بنك
التنمية األملاني  ،KFWضمن مشروع منطقة عقربا البالغة  11قرية ،حيث يتم ربطها ببئر
روجيب.
2.2الكهرباء :تعتبر الشركة القطرية اإلسرائيلية املزود الرئيسي للكهرباء ،وتصل قوة الكهرباء
 320أمبير ،ويوجد شبكة بحالة متوسطة ،ويتم حاليا ً العمل بنظام الدفع املسبق وال يوجد ديون
مستحقة عليها.
3.3الصرف الصحي :تعتمد جوريش على احلفر اإلمتصاصية للصرف الصحي ،حيث ال يوجد شبكة
للصرف الصحي ،ويتم نضح املياه العادمة شهريا مما يترتب تكاليف باهظة على األهالي تتراوح
ما بني  500 – 300شيقل.
4.4النفايات الصلبة :يتم جمع النفايات الصلبة بواسطة سيارة مجلس اخلدمات للنفايات الصلبة
مبحافظة نابلس ،ويوجد  12حاوية مخصصة جلمع النفايات .ويتقاضى اجمللس  10شيقل شهريا
رسوم اخلدمة عن كل منزل ،ويدفع  130شيقل اجور نقل للطن الواحد.
5.5مؤشرات التعليم :يوجد في جوريش مدرستني ثانويتني واحدة للذكور والثانية لإلناث وهما بحالة
متوسطة ،ويقدر عدد الطلبة فيها بحوالي  465طالب وطالبة .كما يوجد فيها روضة أطفال
واحدة تابعة جلمعية جوريش للتطوير ،ويبلغ عدد األطفال فيها ما يقارب  40طفل.
•احتياجات جوريش من المشاريع
1.1مشاريع البنية التحتية واملرافق العامة :بناء على حتليل واقع البنية التحتية جلوريش ،تبني
أن أولوياتها من املشاريع التطويرية تتمثل في تعبيد طرق داخلية بطول  3كم ،شق طرق
زراعية بطول 3كم  ،استصالح  150دومن من األراضي الزراعية واجلدول  17يبني تفاصيل املشاريع
التطويرية .وجتدر االشارة إلى صندوق البلديات سينفذ بعضا من هذه املشاريع قريبا بعد دراستها
التفصيلية من خالل املنحة الدمناركية.
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جدول رقم ( :)17احتياجات جوريش من املشاريع التطويرية
وصف املشروع

تعبيد طرق
داخلية –  3كم

أهداف املشروع

يهدف إلى حتسني وتطوير
البنية التحتية و تنشيط
املشاريع العمرانية.

شق طرق زراعية مساعدة املزارعني للوصول
إلى أراضيهم ،وتطوير
 3كم
 50أسرة تعمل القطاع الزراعي في
جوريش.
في الزراعة
استصالح
أراضي زراعية –
 150دومن

بهدف مواجهة سياسة
مصادرة األراضي وتشجيع
اإلستثمار في القطاع
الزراعي وحتسني مستوى
الدخل للمزارعني.

املدة
الزمنية
لتنفيذ
املشروع

تكاليف
اولوية
املشروع -
التنفيذ
خالل الثالث الف دوالر
سنوات
القادمة

اجلهات املقترحة
للتمويل /تنفيذ/
متابعة

شهرين

في السنة
األولى

60

•بكدار.
•وزارة احلكم احمللي.
•الرؤيا العاملية.

شهر

في السنة
األولى

45

•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية.
•الرؤيا العاملية.

 3شهور

في السنة
األولى

450

•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية.
•الرؤيا العاملية.

 .2املشاريع اجملتمعية :تعاني الفئات اجملتمعية في جوريش من صعوبات في تلبية احتياجاتهم
التنموية وضعف اإلهتمام والتهميش ،وغياب املشاريع والبرامج التنموية لتطوير قدراتهم
ومستوياتهم احلياتية .وفيما يلي ملخصا إلحتياجات القطاعات اجملتمعية في تلفيت (انظر
اجلدول .)18
جدول رقم ( :)18احتياجات جوريش من املشاريع اجملتمعية
الفئة

املعاقني

املرأة

مواصفات
الفئة
املستهدفة

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

االحتياجات

اجلهات املقترحة
للتمويل  /تنفيذ/
متابعة

يقدر عددهم
بحوالي 40
معاق من
اجلنسني

•بحاجة إلى خبراء في تأهيل املعاقني
صحيا واجتماعيا.

10

•مؤسسة التعاون:
برنامج للمعاقني
سيتم املباشرة به
•الرؤيا العاملية.

يقدر عددهن
بحوالي 100
امرأة ،مستواهم
التعليمي جيد
جدا.

•دعم مشاريع لدمج املرأة في اجملتمع
وتفعيل دورها اقتصاديا واجتماعيا
وتربويا .كبرامج توعية وتثقيف ،وبناء
القدرات املهنية.

20

•مركز تطوير
املؤسسات األهلية
•الرؤيا العاملية.
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الشباب

يقدر عددهم
بحوالي
 300شاب،
ومستويات
علمية مختلفة.

•توفير معدات وأدوات رياضية.
•عقد برامج تدريبية في بناء القدرات
تؤهلهم للحصول على عمل مناسب.
•توفير مقر ثقافي للشباب لرفع
مستوى الوعي وتنمية املهارات
اخملتلفة.

35

• مؤسسة التعاون:
لتمويل برنامج
لتنمية وتشغيل
الشباب ميكن
تعبئة طلب
والتقدم باملشروع
عبر الصفحة
اإللكترونية
للمؤسسة.
•منتدى شارك
الشبابي لتمويل
مبادرات شبابية.

األطفال

يقدر عدد
األطفال ما
يقارب  50طفال
في اجلمعية.

•أجهزة مساندة للتعليم.
•ألعاب.
•برامج رعاية صحية واجتماعية وتوفير
وجبات غذائية صحية لألطفال.

10

•مؤسسة التعاون:
برنامج رياض
األطفال.
•الرؤيا العاملية.

•تأهيل األراضي للزراعة.
•تزويد املزارعني بأشتال لألشجار
املثمرة.
•شق طرق زراعية خلدمة املزارعني.

50

•الرؤيا العاملية.
•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية.

املزارعون يقدر عدد األسر
التي تعتمد
على الزراعة 50
اسرة.

 .3مشاريع املؤسسات اجملتمعية وترميم املنازل القدمية :تعاني قرية جوريش من ضعف في
مؤسساتها اجملتمعية ،نتيجة لنقص في املقرات واألدوات الالزمة لتقدمي اخلدمات للمواطنني،
وفيما يلي ملخصا إلحتياجات املؤسسات اجملتمعية في القرية (انظر اجلدول رقم .)19
جدول رقم ( :)19احتياجات املؤسسات اجملتمعية في جوريش
التكلفة
التقديرية
الف دوالر

اجلهات املقترحة للتمويل /
التنفيذ  /املتابعة

اجمللس احمللي

• بحاجة إلى صيانة كاملة من الداخل
واخلارج.
• بحاجة إلى اثاث كامل وأدوات كهربائية.

20

•وزارة احلكم احمللي

مرافق شبابية

• انشاء وتأسيس نادي رياضي للشباب،
يضم قاعات لأللعاب الرياضية والكمبيوتر
والتدريب.

35

•الرؤيا العاملية.
•مؤسسة التعاون.

املؤسسة

اإلحتياج

46

الخطة االستثمارية لسكاكا
•المساحة والحدود والسكان
1.1املساحة واحلدود والسكان :تبلغ مساحة أراضي سكاكا حوالي  12,500دومن غير مشمولة
بالطابو ،منها  4,300دومن أراضي زراعية ،واألراضي املصادرة  2,100دومن ،أما مساحة اخملطط
الهيكلي فتبلغ  800دومن فقط .ويقدر عدد السكان بحوالي  1,030نسمة ،يحدها من الشمال
جماعني ومردا ومن اجلنوب :الساوية واللنب ومن الشرق ياسوف ويتما ومن الغرب :سلفيت.
2.2مخاطر اإلستيطان :فقدت سكاكا ما يقارب ثلث أراضيها في أعمال التوسعة ملستوطنة ارائيل
القامة اجلدار احمليط بها باإلضافة إلى إقامة عدد من البؤر االستيطانية والقواعد العسكرية
على أراضي القرية الشرقية ،إضافة إلى مصادرة املعدات الزراعية من املزارعني ،ومنع املزارعني من
الوصول ألراضيهم.
•البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية في سكاكا ضعيفة ،بسبب نقص اإلمكانيات املالية الالزمة للمشاريع
التطويرية كالكهرباء والصرف الصحي والطرق ،ومصادرة األراضي واإلعتداءات املستمرة من
املستوطنني على أراضيها ومواردها.
1.1شبكة املياه :يبلغ طول الشبكة 5.4كم ،وهي بحالة جيدة ،وتبلغ نسبة املشتركني بالشبكة
 %80من السكان ،و تصل نسبة الفاقد إلى  ،30%وتعتبر شركة مكوروت اإلسرائيلية املزود
الرئيسي للمياه.
2.2الكهرباء :تعتبر الشركة القطرية اإلسرائيلية املزود الرئيسي للكهرباء ،وتصل قوة الكهرباء
 320أمبير ،ويوجد شبكة بحالة متوسطة ،ويتم حاليا ً العمل بنظام الدفع املسبق وال يوجد ديون
مستحقة عليها.
3.3الصرف الصحي :تعتمد سكاكا على احلفر اإلمتصاصية للصرف الصحي ،حيث ال يوجد شبكة
للصرف الصحي ،ويتم نضح املياه العادمة شهريا مما يترتب تكاليف باهظة على األهالي تتراوح
ما بني  500 – 300شيقل.
4.4النفايات الصلبة :يتم جمع النفايات الصلبة بواسطة سيارة مجلس اخلدمات للنفايات الصلبة،
ويوجد  35حاوية مخصصة جلمع النفايات .ويتقاضى اجمللس  12شيقل شهريا رسوم اخلدمة عن
كل منزل ،ويدفع  500شيقل اجور نقلها إلى املكب.
5.5مؤشرات التعليم :يوجد في سكاكا ثالثة مدارس ،األولى اساسية مختلطة بحالة جيدة ،بينما
مدرستني ثانويتني مشتركتني مع قرية ياسوف واحدة للذكور والثانية لإلناث وهما بحالة ممتازة،
ويقدر عدد الطلبة فيها بحوالي  650طالب وطالبة .كما يوجد فيها روضة أطفال واحدة تابعة
للمجلس القروي ،ويبلغ عدد األطفال فيها ما يقارب  42طفل.
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•احتياجات سكاكا من المشاريع
1.1مشاريع البنية التحتية واملرافق العامة :بناء على حتليل واقع البنية التحتية لسكاكا ،تبني
أن أولوياتها من املشاريع التطويرية تتمثل في شق وتعبيد طريق جديدة للمنازل اجلديدة،
توسيع الشبكة احلالية للمياه ،تشمل اخلطوط الداخلية واخلط الرئيسي والتوصيالت ،توسيع
شبكة الكهرباء للمنازل اجلديدة ،بناء جدران استنادية ،واجلدول رقم 20يبني تفاصيل املشاريع
التطويرية.
جدول رقم ( :)20احتياجات سكاكا من املشاريع التطويرية
وصف املشروع

أهداف املشروع

املدة
الزمنية
لتنفيذ
املشروع

شق تعبيد طرق
داخلية –  6كم

تشجيع احلركة العمرانية،
ومواجهة سياسة مصادرة
األراضي واإلستيطان ،وتعزيز
التواصل مع التجمعات
القريبة ( ياسوف)،
وتسهيل وصل االهالي
للمرافق العامة كاملدارس
واجمللس القروي والعيادة
الصحية.

تكاليف
اولوية
املشروع -
التنفيذ
خالل الثالث الف دوالر
سنوات
القادمة

اجلهات املقترحة
للتمويل /تنفيذ/
متابعة

شهر

في السنة
األولى

300

•بكدار.
•وزارة احلكم احمللي.
•الرؤيا العاملية.

توسيع شبكة
املياه  5كم

توفير املياه لعدد من
املناطق بسبب التمدد
العمراني وعدم ربطها
بالشبكة احلالية

 3شهور

في السنة
األولى

60

•سلطة املياه
الفلسطينية

توسيع شبكة
الكهرباء بطول
 2كم للمنازل
اجلديدة

توصيل خدمة الكهرباء إلى
عدد من املنازل اجلديدة حيث
تشهد متدد عمراني.

شهرين

في السنة
األولى

80

•سلطة الطاقة
الفلسطينية

بناء جدران
استنادية طول
 3800متر وسط
البلد وارتفاع
يتراوح ما بني
متر واحد و 2متر

جتميل القرية واحلفاظ على
الطرق من اإلنهيارات

شهرين

في السنة
الثانية

220

•الرؤيا العاملية

 .2املشاريع اجملتمعية :تعاني الفئات اجملتمعية في سكاكا من صعوبات في تلبية احتياجاتهم
التنموية وضعف اإلهتمام والتهميش ،وغياب املشاريع والبرامج التنموية لتطوير قدراتهم
ومستوياتهم احلياتية .وفيما يلي ملخصا إلحتياجات القطاعات اجملتمعية في سكاكا(انظر
اجلدول .)21
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جدول رقم ( :)21احتياجات سكاكا من املشاريع اجملتمعية
الفئة

مواصفات الفئة
املستهدفة

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

االحتياجات

اجلهات املقترحة
للتمويل  /تنفيذ/
متابعة

املعاقني

 7حاالت الفئة
العمرية متفاوتة
من عمر ( )2إلى
( )38سنة ،من
كال اجلنسني.
اضافة إلى ()2
أنهيا الدراسة
اجلامعية وحالة
على مقاعد
الدراسة اجلامعية،
واثنني في املدارس
وطفلة ال تتجاوز
السنتني وآخر لم
يلتحق بأي مرحلة.

•تأهيل املنازل ومداخلها اخلاصة بهم.
•تأهيل الطرق واألماكن العامة لهم.
•عمل دورات و ورشات عمل تدريبية
تخصهم.
•دمجهم مع باقي أفراد اجملتمع احمللي
في دورات تدريبية ومؤسسات اجملتمع
احمللي.
•توفير مقر خاص بهم حتى يتم
دمجهم في اجملتمع.

10

•مؤسسة التعاون:
برنامج للمعاقني.
•الرؤيا العاملية.

املرأة

يشكلون % 40
من نسبة نساء
القرية من سن
( )18لغاية (.)60

•بناء مقرات.
•جتهيز املقرات باألثاث واملعدات
الالزمة.
•دورات تدريبية وتوعوية باإلدارة
واملشاريع.
•قاعات تدريبية خاصة (جتميل ،تدبير
منزلي).

35

•الرؤيا العاملية.

الشباب

يقدر عددهم
بحوالي  120شب.

•قاعة رياضية.
•توسيع امللعب الرياضي وتوفير مرافق
صحية.
•دورات تأهيل وقيادة وارشاد للشباب.
•جتهيز املقرات باالثاث.

35

•مؤسسة التعاون:
لتمويل برنامج
لتنمية وتشغيل
الشباب ميكن
تعبئة طلب
والتقدم باملشروع
عبر الصفحة
اإللكترونية
للمؤسسة.
•منتدى شارك
الشبابي لتمويل
مبادرات شبابية

األطفال

يقدر عددهم
بحوالي 250
طفل.

•تكملة املنتزه مع وجود العاب.
•توسعة وتأهيل الروضة
•باص لنقل طالب الروضة واملدارس
خاصة بفصل الشتاء.

50

•مؤسسة التعاون:
برنامج رياض
األطفال.
•الرؤيا العاملية

•برامج توعية للمزارعني.
•توفير املواد واملعدات الزراعية .
•املساعدة في تسويق منتجاتهم
الزراعية.

70

•الرؤيا العاملية.
•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية

املزارعون يقدر عددهم ب
 70مزارع ،وهم من
كبار السن.
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 .3مشاريع املؤسسات اجملتمعية :تعاني قرية سكاكا من ضعف في مؤسساتها اجملتمعية ،نتيجة
لنقص في املقرات واألدوات الالزمة لتقدمي اخلدمات للمواطنني ،وفيما يلي ملخصا إلحتياجات
املؤسسات اجملتمعية في القرية (انظر اجلدول رقم .)22
جدول رقم ( :)22جدول احتياجات املؤسسات اجملتمعية في سكاكا
املؤسسة

اإلحتياج

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

اجلهات املقترحة للتمويل /
التنفيذ  /املتابعة

اجمللس احمللي

• جتهيزات من اثاث وأجهزة حاسوب وعمل
مكتبه وقاعة فوق البناء القائم.

25

•وزارة احلكم احمللي

مرافق شبابية

• قاعة رياضية متكاملة مع وجود كافة
االجهزة الرياضية.
• توسيع امللعب الرياضي وتوفير دورات
صحية تابعة له.

40

•اجمللس األعلى للرياضة
والشباب

مرافق أطفال

• تكملة املنتزه مع وجود العاب.
• توسعة وتأهيل الروضة.

25

•مؤسسة التعاون
•الرؤيا العاملية

مرافق نسوية

• بناء مقر وجتهيزه باألثاث واملعدات
الالزمة.
• قاعات تدريبية خاصة (جتميل ،تدبير
منزلي).

50

•الرؤيا العاملية
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الخطة االستثمارية لقبالن
•المساحة والحدود والسكان
تبلغ مساحة أراضي قبالن حوالي  24,000دومن غير مشمولة بالطابو ،منها  4,300دومن أراضي
زراعية ،واألراضي املصادرة  2,100دومن ،أما مساحة اخملطط الهيكلي فتبلغ  2,700دومن فقط .ويقدر
عدد السكان بحوالي  8,000نسمة ،يحدها من الشمال بيتا واوصرين ومن اجلنوب :تلفيت وجالود
وقريوت ومن الشرق جوريش وقصرة ومن الغرب :اللنب والساوية ويتما.
•البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية في قبالن جيدة نسبيا ،إال أنها بحاجة إلى تطوير في املشاريع واخلدمات
بسبب التمدد العمراني في البلدة ،والزيادة في عدد السكان ،اال أن ضعف اإلمكانيات املالية حتد
من قدراتها في تنفيذ العديد من املشاريع.
1.1شبكة املياه :يبلغ طول الشبكة  4كم ،وهي بحالة جيدة ،وتبلغ نسبة املشتركني بالشبكة
 %98من السكان ،و تصل نسبة الفاقد إلى  ،%20وتقدر نسبة التحصيل  %75وتعتبر شركة
مكوروت اإلسرائيلية املزود الرئيسي للمياه ،وتبلغ الديون املستحقة على البلدية من املياه
بحوالي  2,200,000شيقل.
2.2الكهرباء :تعتبر الشركة القطرية اإلسرائيلية املزود الرئيسي للكهرباء ،وتصل قوة الكهرباء
 1,000 – 400أمبير ،ويوجد شبكة بحالة متوسطة ،وتبلغ نسبة الفاقد بالشبكة  %12ويتم
حاليا ً العمل بنظام الدفع املسبق .وتقدر الديون املستحقة على البلدية من الكهرباء 7,750,000
شيقل.
3.3الصرف الصحي :تعتمد قبالن على احلفر اإلمتصاصية للصرف الصحي ،حيث ال يوجد شبكة
للصرف الصحي ،ويتم نضح املياه العادمة شهريا مما يترتب تكاليف باهظة على األهالي تقدر ما
بني  500 – 300شيقل شهريا.
4.4النفايات الصلبة :يتم جمع النفايات الصلبة بواسطة سيارات خاصة تابعة للبلدية ،ويوجد 90
حاوية مخصصة جلمع النفايات .ويتقاضى اجمللس  15شيقل شهريا رسوم اخلدمة عن كل منزل
و 30شيقل من احملل التجاري.
5.5مؤشرات التعليم :يوجد في قبالن ست مدارس حكومية ،اثنتان منهم مدارس أساسية وأربعة
مدارس ثانوية ،ثالثة منهم للذكور وثالثة لإلناث ،وثالثة من املدارس بحالة جيدة وواحدة بحالة
ممتازة ،وواحدة بحالة سيئة ،ويقدر عدد الطلبة فيها بحوالي  2,080طالب وطالبة.
كما يوجد في قبالن ثالثة مدارس خاصة أساسية ،وهي بحالة ممتازة ،ويقدر عددهم بحوالي 300
طالب وطالبة .كما يوجد فيها ثالثة روضات خاصة ،ويبلغ عدد األطفال فيها ما يقارب  350طفل.
6.6مؤشرات الصحة :يوجد في قبالن عيادة قبالن احلكومية ،كشف طبي ،تقدم خدمات في
الفحص اخملبري ،رعاية األمومة والطفولة ،عيادة سكري وصرف األدوية من الصيدلية .يعمل بها
طبيب عام يومني باألسبوع ،و طبيب السكري ،يوم واحد باألسبوع ،و طبيب الرعاية يوم واحد في
األسبوع ،و فني اخملتبر يومني باألسبوع ،وثالثة ممرضني دوام كامل.
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كما يوجد مركز قبالن الصحي ،يتبع للجمعية العلمية الطبية وهي مؤسسة أهلية ،تقدم خدمات
في طب أسنان ،والطب العام والفحص اخملبري وتصوير أشعة .يعمل في املركز أطباء مختصني يوم
واحد باألسبوع لكل طبيب .كما يعمل الطبيب العام وطبيب األسنان واملوظفني الفنيني بدوام كامل.
•احتياجات قبالن من المشاريع
1.1مشاريع البنية التحتية واملرافق العامة :بناء على حتليل واقع البنية التحتية لقبالن ،تبني ان
أولوياتها من املشاريع التطويرية تتمثل في زيادة كمية املياه املزودة للبلدة (خط جوريش)،
مشروع املدرسة األساسية ،إنشاء منطقة حرفية ،إنشاء مبنى للبلدية واجلدول رقم  23يبني
تفاصيل املشاريع التطويرية.
جدول رقم ( :)23احتياجات قبالن من املشاريع التطويرية
وصف املشروع

أهداف املشروع

متديد خط ناقل زيادة كمية املياه بسبب
النقص الكبير في املياه.
قطر  3أنش
من جوريش إلى خاصة في فصل الصيف.
منطقة الظهرة تخفيف العبء املالي عن
في قبالن بطول املواطنني بسبب اإلعتماد
على القطاع اخلاص .تأمني
 2.5كم وبناء
مصدر مياه أخر إضافة إلى
حاووز ماء
بسعة  400متر شركة مكوروت اإلسرائيلية.
تطوير القطاع الزراعي في
مكعب.
القرية .حتسني جودة املياه.

بناء مدرسة
أساسية :بناء
 10غرف صفية
إضافة إلى غرف
لإلدارة واملعلمني
و مبواصفات
جيدة تضم
كافة املرافق

معاجلة اإلكتظاظ في
الغرف الصفية ،و توفير
بيئة تعليمية مناسبة،
وفصل املرحلة األساسية
عن املرحلة الثانوية ،توفير
مدارس في كافة أحياء
البلدة

انشاء منطقة تنظيم البلدة من خالل
جتميع املشاريع احلرفية في
حرفية:
بتخصيص أرض منطقة مؤهلة ،بعيدا عن
األحياء واملنازل السكنية،
وتوفير كافة
متطلبات البنية إضافة إلى تشجيع
اإلستثمار في املشاريع
التحتية من
الصغيرة واحلرفية ،وحتسني
مياه وكهرباء
واتصاالت وطرق الوضع البيئي والصحي في
البلدة ،وتوفير فرص عمل.

املدة
الزمنية
لتنفيذ
املشروع

تكاليف
اولوية
املشروع -
التنفيذ
خالل الثالث الف دوالر
سنوات
القادمة

اجلهات املقترحة
للتمويل /تنفيذ/
متابعة

 3شهور

في السنة
األولى

235

•بنك التنمية
األملاني بالتنسيق
مع سلطة املياه
الفلسطينية

سنة

في السنة
األولى

860

•وزارة التربية
والتعليم

سنة

في السنة
الثانية

600

•وزارة اإلقتصاد

* لم يتم تنفيذ املشروع املشار اليه بسبب غياب التمويل الالزم للتنفيذ.
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 .2املشاريع اجملتمعية :تعاني الفئات اجملتمعية في قبالن من صعوبات في تلبية احتياجاتهم
التنموية وضعف اإلهتمام والتهميش ،وغياب املشاريع والبرامج التنموية لتطوير قدراتهم
ومستوياتهم احلياتية .وفيما يلي ملخصا إلحتياجات القطاعات اجملتمعية (انظر اجلدول رقم .)24
جدول رقم ( :)24احتياجات قبالن من املشاريع اجملتمعية
الفئة

مواصفات الفئة
املستهدفة

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

االحتياجات

اجلهات املقترحة
للتمويل  /تنفيذ/
متابعة

املعاقني

يقدر عددهم
بحوالي  130حالة
إعاقة ،منهم 80
إعاقة خلقية ،و50
نتيجة حوادث .ويبلغ
عدد الذكور من
اإلعاقات اخللقية 46
حالة و 34اناث.

•تأهيل بيئي في املنازل والطرق
واألماكن العامة ،وعقد دورات و
ورشات عمل تدريبية تتناسب
معهم ،وتوفير مركز خاص
بهم ملمارسة بعض األنشطة
الترفيهية والتعليمية والتدريبية
التي تهتم بأمرهم..

30

•مؤسسة
التعاون :برنامج
للمعاقني.
•الرؤيا العاملية.

املرأة

يقدر عدد النساء من
الفئة العمرية 20
–  60سنة بحوالي
.1500

•برامج تأهيل وتدريب للمرأة في
مجاالت مختلفة.

50

•الرؤيا العاملية.

•ترميم البيوت القدمية
الستخدامها كبيت للتراث يشرف
عليه الشباب.
•إنشاء وحدة مصغرة لإلعالم وإنتاج
األفالم الوثائقية.

40

•مؤسسة
التعاون :لتمويل
برنامج لتنمية
وتشغيل الشباب
ميكن تعبئة طلب
والتقدم باملشروع
عبر الصفحة
اإللكترونية
للمؤسسة.
•منتدى شارك
الشبابي لتمويل
مبادرات شبابية.
•مركز رواق لترميم
املنازل القدمية.

•عقد مخيمات صيفية لألطفال

30

•مؤسسة
التعاون :برنامج
رياض األطفال.
•الرؤيا العاملية.

•استصالح أراضي.
•إنشاء آبار جلمع مياه األمطار.
•برنامج دعم للمزارعني.
•شق وتأهيل طرق زراعية.

300

•الرؤيا العاملية.
•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية.

الشباب يقدر عدد الشباب
من الفئة 30 – 15
سنة بحوالي
 2250مناصفة بني
اجلنسني.

األطفال

يقدر عدد األطفال
بالقرية حوالي2500
طفل

املزارعون تتمثل الفئة
املستهدفة بكافة
أصحاب األراضي
الزراعية في البلدة
واملستفيدين منها.
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 .3مشاريع املؤسسات اجملتمعية :تعاني بلدة قبالن من ضعف في مؤسساتها اجملتمعية ،نتيجة
لنقص في املقرات واألدوات الالزمة لتقدمي اخلدمات للمواطنني ،وفيما يلي ملخصا إلحتياجات
املؤسسات اجملتمعية في القرية (انظر اجلدول رقم .)25
جدول رقم ( :)25احتياجات املؤسسات اجملتمعية في قبالن
التكلفة
التقديرية
الف دوالر

اجلهات املقترحة للتمويل /
التنفيذ  /املتابعة

• بناء مبنى كامل للبلدية يضم كافة
األقسام والدوائر ،حيث ان عدد من األقسام
متباعدة عن بعضها البعض.

600

•وزارة احلكم احمللي.
•الرؤيا العاملية.
•بكدار.

مراكز شبابية

• تأهيل امللعب البلدي.

25

•البلدية
•اجمللس األعلى للرياضة
والشباب

مرافق األطفال

• تأهيل احلديقة القائمة وتشغيلها.

15

•مؤسسة التعاون.
•الرؤيا العاملية.

جمعية نسوية

• إنشاء مركز ومقر دائم لتنفيذ النشاطات
املتعلقة باملرأة.

25

•الرؤيا العاملية

املؤسسة

انشاء مبنى
للبلدية

اإلحتياج
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الخطة االستثمارية لقريوت
•المساحة والحدود والسكان
1.1املساحة واحلدود والسكان :تبلغ مساحة أراضي قريوت حوالي  22,473دومن غير مشمولة بالطابو
تشمل أراضي داخل وخارج القرية ،أما أراضي داخل القرية فتقدر بحوالي  7,484دومن منها 5,586
دومن أراضي زراعية ،واألراضي املصادرة  15,114دومن ،أما مساحة اخملطط الهيكلي فتبلغ  1,673دومن
فقط حسب اخملطط اجلديد .ويقدر عدد السكان بحوالي  2,600نسمة ،يحدها من الشمال تلفيت
ومن اجلنوب :ترمسعيا ومن الشرق جالود ومن الغرب :اللنب والساوية.
2.2مخاطر اإلستيطان :يحاط بقريوت بؤرتني استيطانيتني من الغرب ،ومن اجلنوب مستوطنتي
شيلو ومتسبيه شيلو ،ويتعرض املزارعني إلى اعتداءات مستمرة من املستوطنني ،والتي أدت إلى
مقتل شخصني في األعوام العشرة األخيرة ،واقتالع حوالي 1,200شجرة ،إضافة إلى حرق األشجار
وإرهاب املزارعني ،وشق طرق للمستوطنني وإقامة احلواجز العسكرية والسيطرة على ينابيع املياه.
•البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية في قريوت ضعيفة ،وهي بحاجة إلى تطوير في املشاريع واخلدمات بسبب
التمدد العمراني في البلدة ،والزيادة في عدد السكان ،إال أن ضعف اإلمكانيات املالية حتد من
قدراتها في تنفيذ العديد من املشاريع.
1.1شبكة املياه :يتم حاليا ً تنفيذ مشروع اخلط الناقل والشبكة الداخلية للمياه بتمويل من بنك
التنمية األملاني  ،KFWضمن مشروع منطقة عقربا البالغة  11قرية ،حيث يتم ربطها ببئر
روجيب.
2.2الكهرباء :تعتبر الشركة القطرية اإلسرائيلية املزود الرئيسي للكهرباء ،وتصل قوة الكهرباء
 630أمبير ،ويوجد شبكة بحالة متوسطة ،وتبلغ نسبة الفاقد بالشبكة  %15ويتم حاليا ً العمل
بنظام الدفع املسبق .وتقدر الديون املستحقة على البلدية من كهرباء ومياه  539ألف شيقل.
3.3الصرف الصحي :تعتمد قريوت على احلفر اإلمتصاصية للصرف الصحي ،حيث ال يوجد شبكة
للصرف الصحي ،ويتم نضح املياه العادمة شهريا مما يترتب تكاليف باهظة على األهالي ،تتراوح
ما بني  500 – 300شيقل سنويا.
4.4النفايات الصلبة :يتم جمع النفايات الصلبة بواسطة سيارات خاصة تابعة جمللس اخلدمات
املشترك ،واليوجد حاويات مخصصة جلمع النفايات .ويتقاضى اجمللس  15شيقل شهريا ،وتبلغ
تكلفة نقل النفايات  6,000شيقل شهريا.
5.5مؤشرات التعليم :يوجد في قريوت مدرستان ثانويتان إحداهما للذكور واألخرى لإلناث ،وهما
بحالة جيدة ،ويقدر عدد الطلبة فيها بحوالي  405طالب وطالبة .علما بان املستوى التعليمي
في املدرستني من الصف األول وحتى التوجيهي مما أدى إلى اإلكتظاظ فيهما ،وهذا يتطلب بناء
مدرسة أساسية حلل املشكلة.
كما يوجد فيها روضة أطفال تابعة جلمعية قريوت اخليرية ،ويبلغ عدد األطفال فيها ما يقارب 93
طفل.
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•احتياجات قريوت من المشاريع
1.1مشاريع البنية التحتية واملرافق العامة :بناء على حتليل واقع البنية التحتية لقريوت ،تبني ان
أولوياتها من املشاريع التطويرية تتمثل في إعادة تأهيل شبكة الكهرباء ،مشروع املدرسة
األساسية ،تعبيد املدخل اجلنوبي ،واجلدول رقم  26يبني تفاصيل املشاريع التطويرية .وجتدر
االشارة إلى ان صندوق البلديات سينفذ بعضا من هذه املشاريع قريبا بعد دراستها التفصيلية
من خالل املنحة الدمناركية.
جدول رقم ( :)26احتياجات قريوت من املشاريع التطويرية
وصف املشروع

أهداف املشروع

املدة
الزمنية
لتنفيذ
املشروع

تكاليف
اولوية
املشروع -
التنفيذ
خالل الثالث الف دوالر
سنوات
القادمة

اجلهات املقترحة
للتمويل /تنفيذ/
متابعة

شهرين

في السنة
األولى

100

•التنسيق مع
سلطة الطاقة.

توفير بيئة تعليمية لطلبة
املرحلة األساسية ومعاجلة
اإلكتظاظ بالصفوف
باملدارس احلالية.

سنة

في السنة
األولى

850

•وزارة التربية
والتعليم
•بكدار

تعبيد املدخل
تأهيل مدخل القرية
اجلنوبي :طوله بعد إغالقه من اجليش
 3كم مواصفات اإلسرائيلي وتسهيل وصول
اسرائيلية،
األهالي إلى رام اهلل حيث
تعبيد املدخل
يوفر على األهالي ما يقارب
اجلنوبي للقرية  40دقيقة .ويعود السبب
في عدم تنفيذه لعدم
الذي يصل مع
موافقة اجلانب اإلسرائيلي
رام اهلل.
على تنفيذه.

شهر

في السنة
الثانية

150

•بكدار.
•وزارة احلكم احمللي.
•وزارة األشغال
العامة.

توفير احتياجات القرية من
إعادة تأهيل
شبكة الكهرباء الكهرباء وخاصة املناطق
التي يوجد بها ضعف
 3كم :شراءمزداج وتأهيل
الشبكة
الداخلية
للكهرباء.
بناء مدرسة
أساسية
مختلطة:
تشمل  10غرف
صفية إضافة
إلى غرف لإلدارة
واملعلمني و
مبواصفات جيدة
تضم كافة
املرافق.
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 .2املشاريع اجملتمعية :تعاني الفئات اجملتمعية في قريوت من صعوبات في تلبية احتياجاتهم
التنموية وضعف اإلهتمام والتهميش ،وغياب املشاريع والبرامج التنموية لتطوير قدراتهم
ومستوياتهم احلياتية .وفيما يلي ملخصا إلحتياجات القطاعات اجملتمعية (انظر اجلدول رقم .)27
جدول رقم ( :)27احتياجات قريوت من املشاريع اجملتمعية
الفئة

مواصفات الفئة
املستهدفة

املعاقني

يبلغ عدد املعاقني 25
معاقا ً.

املعاقني

املرأة

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

االحتياجات

•توفير كراسي متحركه.
•توفير ووكرات لبعض االعاقات
لتساعد بعض املعاقني على
املشي و التحرك.
•توفير سماعات طبية لضرورتها
لبعض االعاقات السمعية في
القرية.
•انشاء مركز للعالج الطبيعي
لتقدمي العالج الالزم لهم
وتأهليهم.
•عكازات طبية لبعض االعاقات.

10

اجلهات املقترحة
للتمويل  /تنفيذ/
متابعة
•مؤسسة
التعاون :برنامج
للمعاقني.
•الرؤيا العاملية.

•توفير بعض األدوية لبعض
االعاقات التي تكلفهم عالجات
باهظة ال يتمكن اهاليهم من دفع
التكاليف.
•مشدات طبية للقدمني واليدين
لبعض اإلعاقات.
 80مرأة غالبيتهم
تعليم متوسط،
ربات بيوت

•توفير ماكنات خياطة للعمل في
القرية ومساندة في أمور حياتهم.
•توفير أجهزة مكتبة وأثاث مكتبي
للجمعية لعدم وجود اي شيء في
اجلمعية.
•أجهزة كمبيوتر – عدد  5اجهز
كمبيوتر.
•أجهزة مكتبية.
•ادوات مطبخ – لعمل مطبخ في
اجلمعية للتصنيع الغذائي.
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30

•الرؤيا العاملية.

الشباب

يتم استهداف الفئة
العمرية (30 –18
عام) 300 ،شاب،
وغالبيتهم عاطلني
عن العمل.

•دعم الطلبة اخلريجني وتوفير
املشاريع واملبادرات الشبابية لهم.

60

•مؤسسة
التعاون :لتمويل
برنامج لتنمية
وتشغيل الشباب
ميكن تعبئة طلب
والتقدم باملشروع
عبر الصفحة
اإللكترونية
للمؤسسة.
•منتدى شارك
الشبابي لتمويل
مبادرات شبابية.

األطفال

يقدر عددهم
بحوالي  500طفل
من كال اجلنسني.

•مساندة روضة األطفال ودعمها.
•توفير ادوات ترفهية وتعليمية
لألطفال.
•إقامة أيام ترفيهية وتثقيفية
لألطفال.

15

•مؤسسة
التعاون :برنامج
رياض األطفال.
•الرؤيا العاملية.

•أدوات زراعية متنوعة ( تركتور
زراعي للقرية ،ماكنة دراسة
احلبوب ،أالت وماكنات رش املبيدات
الزراعية).
•استصالح أراضي زراعية.
•عمل آبار زراعية في األراضي.
•تأهيل الينابيع في القرية حلمايتها
من االستيطان

200

•الرؤيا العاملية.
•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية.

املزارعون  300مزارع،
حيث مستواهم
اإلقتصادي متدني.

 .3مشاريع املؤسسات اجملتمعية :تعاني بلدة قريوت من ضعف في مؤسساتها اجملتمعية ،نتيجة
لنقص في املقرات واألدوات الالزمة لتقدمي اخلدمات للمواطنني ،وفيما يلي ملخصا إلحتياجات
املؤسسات اجملتمعية في القرية (انظر اجلدول رقم .)28
جدول رقم ( :)28احتياجات املؤسسات اجملتمعية في قريوت
املؤسسة

اإلحتياج

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

مراكز شبابية

• بناء مقر نادي في القرية يتضمن صالة
رياضية متنوعة ومستلزمات الفرق الرياضية.
• تأهيل امللعب الرياضي.

45

58

اجلهات املقترحة للتمويل /
التنفيذ  /املتابعة
•  مؤسسة التعاون
• اجمللس األعلى للرياضة
والشباب
• الرؤيا العاملية

الخطة االستثمارية لقصرة
•المساحة والحدود والسكان
1.1املساحة واحلدود والسكان :تبلغ مساحة أراضي قصرة حوالي  8,900دومن غير مشمولة بالطابو،
منها  4,500دومن أراضي زراعية ،واألراضي املصادرة  8,000كم دومن ،أما مساحة اخملطط الهيكلي
فتبلغ  400دومن .ويقدر عدد السكان بحوالي  5,000نسمة ،يحدها من الشمال جوريش ومن
اجلنوب :جالود ومن الشرق مجدل بني فاضل ومن الغرب :تلفيت.
2.2مخاطر اإلستيطان :متتد ثالثة مستوطنات على أراضي قرية قصرة جنوب نابلس ،أقدمها
”مجداليم” التي أقيمت على جبل احلفر باجلهة الشرقية للقرية ،فيما تستولي”أيش كودش”
التي تأسست عام  2000و”كيدا” التي أقيمت عام ،1997على األراضي اجلنوبية الغربية للقرية.
يعيش سكان قصرة على وقع هواجس قطع الكهرباء واملاء عنهم من قبل اإلحتالل ،وقطع
أشجارهم حوالي ( 2,900شجرة) وذبح مواشيهم على يد املستوطنني ،حيث باتت متطلبات
احلياة اليومية ومصادر الرزق في مهب اإلعتداءات الدائمة ،إضافة إلى حرق املساجد ،و تدمير خط
الكهرباء بطول  1,800متر ،وإصابة  63مواطن بالرصاص احلي واملطاطي ،وتلقيهم إنذارات بالهدم
للمنازل واآلبار واملزارع.
•البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية في قصرة جيدة ،وهي بحاجة إلى تطوير في املشاريع واخلدمات بسبب
التمدد العمراني في البلدة ،والزيادة في عدد السكان ،إال أن ضعف اإلمكانيات املالية حتد من
قدراتها في تنفيذ العديد من املشاريع.
1.1شبكة املياه :يبلغ طول الشبكة  18كم ،وهي بحالة جيدة ،وتبلغ نسبة املشتركني بالشبكة
 %100من السكان ،وتصل نسبة الفاقد إلى  %40بسبب السرقة واعتداءات املستوطنني ،وتقدر
نسبة التحصيل  %100وتعتبر شركة مكوروت اإلسرائيلية املزود الرئيسي للمياه ،وتبلغ الديون
املستحقة على البلدية من املياه بحوالي  3مليون شيقل.
2.2الكهرباء :تعتبر الشركة القطرية اإلسرائيلية املزود الرئيسي للكهرباء ،وتصل قوة الكهرباء
 1,000أمبير ،ويوجد شبكة بحالة جيدة لكن هناك ضعف في املولدات الكهربائية ،وتبلغ نسبة
الفاقد بالشبكة  %15ويتم حاليا ً العمل بنظام الدفع املسبق .وتقدر الديون املستحقة على
البلدية من كهرباء ومياه  539ألف شيقل.
3.3الصرف الصحي :تعتمد قصرة على احلفر اإلمتصاصية للصرف الصحي ،حيث ال يوجد شبكة
للصرف الصحي ،ويتم نضح املياه العادمة شهريا مما يترتب تكاليف باهظة على األهالي ،تتراوح
ما بني  500 – 300شيقل.
4.4النفايات الصلبة :يتم جمع النفايات الصلبة بواسطة تراكتور خاص ،ويوجد  20حاوية مخصصة
جلمع النفايات .ويتقاضى اجمللس  5شيقل شهريا.
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5.5مؤشرات التعليم :يوجد في قصرة اربع مدارس حكومية ،مدرستان منهم مدارس أساسية،
واحدة قدمية جدا وبحاجة إلى إعادة تأهيل ،والثانية بحالة جيدة حيث مت أعادة تأهيلها عام 2009
بتمويل من بنك التنمية اإلسالمي ،ومدرستان ثانويتان واحدة للذكور وأخرى لإلناث ،ويقدر عدد
الطلبة فيها بحوالي  2,000طالب وطالبة .كما يوجد فيها روضتني لألطفال واحدة تابعة جلمعية
خيرية ،والثانية خاصة ويبلغ عدد األطفال فيهما ما يقارب  160طفل.
•احتياجات قصرة من المشاريع
1.1مشاريع البنية التحتية واملرافق العامة :مشاريع البنية التحتية واملرافق العامة :بناء على حتليل
واقع البنية التحتية لقصرة ،تبني ان اولوياتها من املشاريع التطويرية تتمثل في توسيع اخملطط
الهيكلي لقصرة ،توفير مولد كهربائي ،مشروع املدرسة األساسية ،تعبيد وتأهيل طرق
داخلية ،انشاء حديقة عامة ،استصالح أراضي زراعية ،إعادة تأهيل أراضي تقدر مساحتها
ب  120دومن واجلدول  29يبني تفاصيل املشاريع التطويرية .وجتدر االشارة إلى ان صندوق البلديات
سينفذ بعضا من هذه املشاريع قريبا بعد دراستها التفصيلية من خالل املنحة الدمناركية.
جدول رقم ( :)29احتياجات قصرة من املشاريع التطويرية
وصف املشروع

أهداف املشروع

املدة
الزمنية
لتنفيذ
املشروع

تكاليف
اولوية
املشروع -
التنفيذ
خالل الثالث الف دوالر
سنوات
القادمة

اجلهات املقترحة
للتمويل /تنفيذ/
متابعة

توسيع اخملطط زيادة املساحة اخملصصة
الهيكلي للقرية للبناء وإنشاء املرافق احليوية
عدم كفاية املساحة احملددة

سنة

في السنة
األولى

---

•وزارة احلكم احمللي.

تعبيد الطرق
الداخلية –5
كم

توفير اخلدمات األساسية
وحتسني البنية التحتية
وتسهيل وصول املواطنني
إلى منازلهم ،وايضا الوصول
إلى املرافق العامة كاملدارس
والعيادة واجمللس حيث
تعاني الطرق الداخلية من
تواجد احلفر مما يسبب أضرار
للسيارات

شهر

في السنة
األولى

250

•وزارة احلكم احمللي
•بكدار.
•مؤسسة الرؤيا
العاملية.

توفير محول
كهربائي

توفير احتياجات القرية من
الكهرباء وخاصة املنطقة
اجلنوبية التي يوجد بها
ضعف.

شهرين

في السنة
األولى

50

•سلطة الطاقة
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سنة

في السنة
األولى

800

•وزارة التربية
والتعليم.
•بكدار.
•أنيرا.

في السنة
الثانية

50

•مؤسسة الرؤيا
العاملية.
•بكدار.

900

•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية.
•الرؤيا العاملية

120

•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية.
•الرؤيا العاملية

مدرسة
اساسية
في املنطقة
اجلنوبية
مبساحة 1080
متر ،تشمل
 10غرف صفية
إضافة إلى غرف
لإلدارة واملعلمني
و مبواصفات
جيدة تضم
كافة املرافق.

معاجلة اإلكتظاظ في
الغرف الصفية ،و توفير
بيئة تعليمية مناسبة،
وفصل املرحلة األساسية
عن املرحلة الثانوية ،توفير
مدرسة في املنطقة
اجلنوبية.

حديقة عامة
مبساحة  5دومن
تشمل ألعاب
ومرافق صحية

توفير أماكن للترفيه
لألطفال والشباب

شهرين

استصالح
أراضي زراعية
–  300دومن
يستهدف 65
أسرة

يهدف املشروع إلى مواجهة
سياسة اإلستيطان
وحتسني الوضع اإلقتصادي
للمزارعني

شهرين

في السنة
الثانية

إعادة تأهيل
األراضي – 120
دومن يستهدف
 30اسرة

تطوير الوضع اإلقتصادي
للمزارعني وتعزيز صمودهم

شهرين

في السنة
الثانية

 .2املشاريع اجملتمعية :تعاني الفئات اجملتمعية في قصرة من صعوبات في تلبية احتياجاتهم
التنموية وضعف اإلهتمام والتهميش ،وغياب املشاريع والبرامج التنموية لتطوير قدراتهم
ومستوياتهم احلياتية .وفيما يلي ملخصا إلحتياجات القطاعات اجملتمعية (انظر اجلدول .)30
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جدول رقم ( :)30احتياجات قصرة من املشاريع اجملتمعية
الفئة

مواصفات الفئة
املستهدفة

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

االحتياجات

اجلهات املقترحة
للتمويل  /تنفيذ/
متابعة

املعاقني

تقدر عدد حاالت
اإلعاقة ب  31حالة
إعاقة في النطق
والسمع ،إضافة
إلى إعاقات عقلية
وحركية .ونتجت
غالبية اإلعاقات
احلركية من هجمات
املستوطنني واجليش.
غالبيتهم من
األطفال والشباب

•إنشاء مركز لياقة بدنية لرعاية
املعاقني.

10

•مؤسسة
التعاون :برنامج
للمعاقني.
•الرؤيا العاملية

املرأة

يقدر عدد النساء
النشيطات في
القرية ما يقارب 80
امرأة ،ومستواهم
التعليمي متوسط،
وغالبيتهم ربات
بيوت.

•دورات تاهيل مهني في استخدام
احلاسوب ،دورات في التصنيع
الغذائي ،وفي التجميل.
•دورات تأهيل نفسي واجتماعي.

15

•الرؤيا العاملية.

الشباب

يقدر عددهم بحوالي
 2200شاب ،منهم
خريجون بدون عمل،
وعمال يعملون
بالزراعة باجر متدني،
وتراجع املستوى
التعليمي لعدم توفر
اإلمكانيات املادية
لتغطية تكاليف
التعليم.

•تأثيث مقر النادي وجتهيزه مبعدات
رياضية وقاعة لعقد االجتماعات
ودورات التدريب.

40

•مؤسسة
التعاون :لتمويل
برنامج لتنمية
وتشغيل الشباب
ميكن تعبئة طلب
والتقدم باملشروع
عبر الصفحة
اإللكترونية
للمؤسسة.
•منتدى شارك
الشبابي لتمويل
مبادرات شبابية.

األطفال

يشكل األطفال
ما نسبته %20
من أهالي القرية،
ويعانون من مستوى
اقتصادي سيء
وتعليم متدني،
ووضع نفسي معقد

•تأسيس نادي خاصة لتطوير
وتنمية قدرات األطفال.

70

•مؤسسة
التعاون :برنامج
رياض األطفال.
•الرؤيا العاملية.

•شق طرق زراعية.
•استصالح األراضي في املنطقة
اجلنوبية املهددة باملصادرة.
•إنشاء أبار جلمع مياه للزراعة.
•توفير مواد وادوات زراعية.

150

•الرؤيا العاملية.
•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية.

املزارعون  350مزارع
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 .3مشاريع املؤسسات اجملتمعية :تعاني قرية قصرة من ضعف في مؤسساتها اجملتمعية ،نتيجة
لنقص في املقرات واألدوات الالزمة لتقدمي اخلدمات للمواطنني ،وفيما يلي ملخصا إلحتياجات
املؤسسات اجملتمعية في القرية (انظر اجلدول رقم .)31

جدول رقم ( :)31احتياجات املؤسسات اجملتمعية في قصرة
التكلفة
التقديرية
الف دوالر

اجلهات املقترحة للتمويل /
التنفيذ  /املتابعة

اجمللس احمللي

• بناء صالة تابعة للمجلس علما ً بأن االرض
متوفرة.

15

•وزارة احلكم احمللي.

مراكز شبابية

• تأثيث مقر النادي وجتهيزه مبعدات رياضية
وقاعة لعقد االجتماعات ودورات التدريب.
• انشاء مركز ثقافي للشباب.

35

•مؤسسة التعاون.
•الرؤيا العاملية.

مرافق األطفال

• إنشاء حديقة أطفال تتضمن ألعاب ومرافق
ترفيهية وصحية.
• إنشاء روضة منوذجية.

45

•مؤسسة التعاون.
•الرؤيا العاملية.

املؤسسة

اإلحتياج
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الخطة االستثمارية لمردا
•المساحة والحدود والسكان
1.1املساحة واحلدود والسكان :تبلغ مساحة أراضي مردا حوالي  9,050دومن غير مشمولة بالطابو،
منها  3,000دومن أراضي زراعية ،واألراضي املصادرة  4,500دومن ،أما مساحة اخملطط الهيكلي فتبلغ
 721دومن .ويقدر عدد السكان بحوالي  2,200نسمة ،يحدها من الشمال جماعني وزيتا ومن
اجلنوب :مستوطنة أرئيل ومن الشرق ياسوف واسكاكا ومن الغرب :قيرة وكفل حارس.
2.2مخاطر اإلستيطان :بحسب األرقام الصادرة عن مركز أبحاث األراضي ومقره القدس ،فإن %44
من أراضي القرية أما أنها قد صودرت بالفعل أو أنها ستصادر أو ستعزل عن القرية بعد بناء جدار
الفصل العنصري ،وفيما يلي إحصاء لهذه األراضي ومصيرها 3,660 :دومن لبناء مستوطنة أرئيل،
 120دومن إلنشاء طريق عابر السامرة مرحلة أولى110 ،دومن إلنشاء طريق عابر السامرة مرحلة
ثانية1,000 ،دومن إلنشاء جدار الفصل العنصري ،كما مت تدمير  1,000شجرة زيتون واقتالع 500
شجرة إلنشاء طريق عابر السامرة ،إضافة إلى  140شجرة مت احراقها بأدي املستوطنني ،إضافة
إلى سيطرة املستوطنني على احد ينابيع املياه ،وحرق املنازل وإطالق اخلنازير البرية على املزارعني.
•البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية في مردا ضعيفة ،وهي بحاجة إلى تطوير في املشاريع واخلدمات بسبب
التمدد العمراني في البلدة ،والزيادة في عدد السكان ،إال أن ضعف اإلمكانيات املالية في اجمللس
حتد من قدرته على تنفيذ العديد من املشاريع.
1.1شبكة املياه :يبلغ طول الشبكة 5كم ،وهي قدمية وبحالة سيئة جدا ،وتبلغ نسبة املشتركني
بالشبكة  %100من السكان ،و تصل نسبة الفاقد إلى  %40بسبب السرقة واعتداءات املستوطنني،
وتقدر نسبة التحصيل  %100وتعتبر شركة مكوروت اإلسرائيلية املزود الرئيسي للمياه ،وتبلغ
الديون املستحقة عليها من املياه بحوالي  850الف شيقل.
2.2الكهرباء :تعتبر الشركة القطرية اإلسرائيلية املزود الرئيسي للكهرباء ،وتصل قوة الكهرباء
 600أمبير ،ويوجد شبكة بحالة سيئة لكن هناك ضعف في املولدات الكهربائية في القرية ،وتبلغ
نسبة الفاقد بالشبكة  %15ويتم حاليا ً العمل بنظام الدفع املسبق .وتقدر الديون املستحقة
على البلدية من كهرباء مليون و 200ألف شيقل.
3.3الصرف الصحي :تعتمد مردا على احلفر اإلمتصاصية للصرف الصحي ،حيث ال يوجد شبكة
للصرف الصحي ،ويتم نضح املياه العادمة شهريا مما يترتب تكاليف باهظة على األهالي ،تتراوح
ما بني  500 – 300شيقل.
4.4النفايات الصلبة :يتم جمع النفايات الصلبة بواسطة سيارة متخصصة لنقل النفايات تابعة
جمللس اخلدمات املشترك وذلك يومني أسبوعيا (اثنني وخميس ،ويوجد  20حاوية مخصصة جلمع
النفايات .ويتقاضى اجمللس  8شيقل شهريا).
5.5مؤشرات التعليم :يوجد في مردا ثالث مدارس حكومية ،مدرسة واحدة أساسية ،وحالتها قدمية
جدا وبحاجة إلى إعادة تأهيل ،ومدرستان ثانويتان بحالة جيدة ،ويقدر عدد الطلبة فيها بحوالي
 655طالب وطالبة.
كما يوجد فيها ثالثة رياض خاصة لألطفال ويبلغ عدد األطفال فيهما ما يقارب  80طفل.
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•احتياجات مردا من المشاريع
1.1مشاريع البنية التحتية واملرافق العامة :بناء على حتليل واقع البنية التحتية مردا ،تبني أن
اولوياتها من املشاريع التطويرية تتمثل في اعادة تأهيل شبكة الكهرباء ،تركيب محول
كهربائي بقوة  1,200أمبير لتقوية التيار الكهرباء ،اعادة تأهيل شبكة املياه تأهيل اخلط
الرئيسي للمياه بطول 3كم واخلطوط الفرعية بطول 2كم ،إعادة بناء مدرسة ذكور مردا
األساسية ،تأهيل طريق زراعي ،واجلدول  32يبني تفاصيل املشاريع التطويرية.
جدول رقم ( :)32احتياجات مردا من املشاريع التطويرية
وصف املشروع

أهداف املشروع

حل مشكلة انقطاع
إعادة تأهيل
شبكة الكهرباء الكهرباء ،تخفيض نسبة
وتركيب أسالك الفاقد ،تخفيض التكلفة
جديدة معزولة على اجمللس القروي

املدة
الزمنية
لتنفيذ
املشروع

اولوية
التنفيذ
خالل
الثالث
سنوات
القادمة

تكاليف
املشروع -
الف دوالر

شهر

في السنة
األولى

130

•سلطة الطاقة.

شهر

في السنة
األولى

15

•سلطة الطاقة.

في السنة
األولى

150

•سلطة املياه
الفلسطينية

800

•وزارة التربية
والتعليم.
•بكدار.
•أنيرا.

15

•مؤسسة الرؤيا
العاملية.
•بكدار.

تركيب محول
كهربائي بقوة
 1200أمبير

تقوية التيار الكهربائي حلل
مشكلة انقطاع متكرر في
الكهرباء.و تشجيع املشاريع
احلرفية في القرية الصغيرة
(معصرة زيتون ،محددة)...،

إعادة تأهيل
شبكة املياه –
 5كم

تخفيض نسبة الفاقد
وتخفيض التكاليف
وحتسني جودة املياه.

 3شهور

إعادة بناء
مدرسة ذكور
مردة األساسية
مبساحة 400
متر

توفير بيئة تعليمية
مناسبة وجيدة للطلبة.
و إزالة اخملاطر التي قد
يتعرض لها الطلبة بسبب
تصدع اجلدران والسقف ،و
تسرب املياه إلى الصفوف
املدرسية.

 6شهور

في السنة
األولى

تأهيل الطرق
الزراعية – 1.5
كم ،للوصول
لألراضي احملاذية
للمستوطنة

مساعدة املزارعني للوصول
إلى أراضيهم خاصة في
موسم الزيتون ،تسهيل
نقل املنتجات الزراعية،
واالستفادة القصوى من
األراضي الزراعية واإلستثمار
فيها.

شهرين

في السنة
الثانية
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اجلهات املقترحة
للتمويل /تنفيذ/
متابعة

 .2املشاريع اجملتمعية :تعاني الفئات اجملتمعية في مردا من صعوبات في تلبية احتياجاتهم التنموية
وضعف اإلهتمام والتهميش ،وغياب املشاريع والبرامج التنموية لتطوير قدراتهم ومستوياتهم
احلياتية .وفيما يلي ملخصا إلحتياجات القطاعات اجملتمعية (انظر اجلدول رقم .)33
جدول رقم ( :)33احتياجات مردا من املشاريع اجملتمعية
الفئة

مواصفات الفئة
املستهدفة

املعاقني

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

االحتياجات

اجلهات املقترحة
للتمويل  /تنفيذ/
متابعة

يبلغ عددهم 11
إعاقة ( 2بصري5 ،
نطق 4 ،حركي)،
 9منهم من أألطفال
و 2من كبار السن

•التعديل البيئي للمنازل
واملؤسسات.
•عصا للعميان.
•دورات تدريبية للنطق.
•توفير كراسي عجالت.
•توفير سماعات.

10

•مؤسسة
التعاون :برنامج
للمعاقني.
•الرؤيا العاملية

املرأة

يقدر عددهم
بحوالي  50امرأة،
الفئة العمرية
من  22 – 18سنة
طالبات جامعيات،
ومستواهم
اإلقتصادي مقبول

•دورات تدريبية مهنية في التطريز
واخلياطة والتجميل واحلاسوب
والصناعة الغذائية.

15

•الرؤيا العاملية.

الشباب

عددهم ما يقارب
 200شاب

•دورات في بناء القدرات  :احلاسوب
وادارة املشاريع واملهارات احلياتية

35

•مؤسسة
التعاون :لتمويل
برنامج لتنمية
وتشغيل الشباب،
ميكن تعبئة طلب
والتقدم باملشروع
عبر الصفحة
اإللكترونية
للمؤسسة.
•منتدى شارك
الشبابي لتمويل
مبادرات شبابية.

األطفال

عددهم كبير ،يبلغ
عددهم ما يقارب
 300طفل

•مخيمات صيفية.

15

•مؤسسة
التعاون :برنامج
رياض األطفال.
•الرؤيا العاملية.

•شق طرق زراعية.
•بناء جدران استنادية.
•استصالح األراضي.
•تقدمي اشتال بأنواعها اخملتلفة.
•دورات في اإلرشاد الزراعي.
•توفير أدوات ومعدات زراعية.

60

•الرؤيا العاملية.
•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية.

املزارعون يقدر عددهم بحوالي
 100مزارع
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 .3مشاريع املؤسسات اجملتمعية :تعاني قرية مردا من ضعف في مؤسساتها اجملتمعية ،نتيجة
لنقص في املقرات واألدوات الالزمة لتقدمي اخلدمات للمواطنني ،وفيما يلي ملخصا إلحتياجات
املؤسسات اجملتمعية في القرية (انظر اجلدول رقم .)34
جدول رقم ( :)34احتياجات املؤسسات اجملتمعية في مردا
التكلفة
التقديرية
الف دوالر

اجلهات املقترحة للتمويل /
التنفيذ  /املتابعة

مراكز شبابية

• مقر نادي رياضي اجتماعي ثقافي مكتبة
عامة.

35

•مؤسسة التعاون.
•الرؤيا العاملية

مرافق األطفال

• روضة أطفال منوذجية.
• حديقة أطفال.
• مقر للنشاطات الفنية .واملوسيقية في
املدارس.

60

•مؤسسة التعاون.
•الرؤيا العاملية.

مرافق نسوية

• تأسيس جمعية نسائية.

10

•الرؤيا العاملية.

املؤسسة

اإلحتياج
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الخطة االستثمارية لياسوف
•المساحة والحدود والسكان
1.1املساحة واحلدود والسكان :تبلغ مساحة أراضي ياسوف حوالي  6,600دومن غير مشمولة بالطابو،
منها  2,460دومن أراضي زراعية ،واألراضي املصادرة  2,000دومن ،أما مساحة اخملطط الهيكلي فتبلغ
 1,400دومن .ويقدر عدد السكان بحوالي  2,000نسمة ،يحدها من الشمال حوارة وجماعني ومن
اجلنوب :سكاكا ومن الشرق يتما والساوية ومن الغرب :مردة وجماعني.
اسوف مستعمرة (كفار تفواح) التي تبلغ مساحتها
2.2مخاطر اإلستيطان :تقع على أراضي ي َ ُ
العمرانية  233دومناً ،وقد مت تأسيسها عام  ،1978وتصنف كمستعمرة مدنية ( .حسب املوقع
اإللكتروني حملافظة سلفيت) ،إضافة إلى مصادرة أراضي تقدر بحوالي  2,000دومن إلقامة حاجز
زعترة العسكري وطريق عابر السامرة ،وإغالق مناطق مينع على املزارعني الوصول إليها .ومن ابرز
اعتداءات املستوطنني إحراق مسجد القرية عام  ،2009وإحراق سيارات املواطنني.
•البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية في ياسوف جيدة ،وهي بحاجة إلى تطوير في املشاريع واخلدمات بسبب
التمدد العمراني في البلدة ،والزيادة في عدد السكان ،إال أن ضعف اإلمكانيات املالية حتد من
قدراتها في تنفيذ العديد من املشاريع.
1.1شبكة املياه :يبلغ طول الشبكة  9كم ،وهي بحالة ممتازة ،وتبلغ نسبة املشتركني بالشبكة
 %100من السكان ،وتصل نسبة الفاقد إلى  ،%10وتقدر نسبة التحصيل  %100وتعتبر شركة
مكوروت اإلسرائيلية املزود الرئيسي للمياه ،وتبلغ الديون املستحقة عليها من املياه بحوالي 134
الف شيقل.
2.2الكهرباء :تعتبر الشركة القطرية اإلسرائيلية املزود الرئيسي للكهرباء ،وتصل قوة الكهرباء
 400أمبير ،ويوجد شبكة بحالة جيدة لكن هناك ضعف في املولدات الكهربائية ،وتبلغ نسبة
الفاقد بالشبكة  %20ويتم حاليا ً العمل بنظام الدفع املسبق .وتقدر الديون املستحقة على
البلدية من الكهرباء بـ 200ألف شيقل.
3.3الصرف الصحي :تعتمد ياسوف على احلفر اإلمتصاصية للصرف الصحي ،حيث ال يوجد شبكة
للصرف الصحي ،ويتم نضح املياه العادمة شهريا مما يترتب تكاليف باهظة على األهالي ،تتراوح
ما بني  500 – 300شيقل.
4.4النفايات الصلبة :يتم جمع النفايات الصلبة بواسطة سيارة متخصصة لنقل النفايات تابعة
جمللس اخلدمات املشترك ،ويوجد  50حاوية مخصصة جلمع النفايات .ويتقاضى اجمللس  13شيقل
شهريا .ويدفع اجمللس مبلغ  500شهريا أجور نقل النفايات.
5.5مؤشرات التعليم :يوجد في ياسوف ثالث مدارس حكومية ،مدرسة واحدة أساسية ،وحالتها
ممتازة ،ومدرستان ثانويتان مشتركتان مع قرية سكاكا ،واحدة للذكور واألخرى لإلناث ،وهما بحالة
ممتازة ،ويقدر عدد الطلبة فيها بحوالي  700طالب وطالبة .كما يوجد فيها روضة أطفال واحدة
تابعة للمجلس القروي ،ويبلغ عدد األطفال فيهما ما يقارب  80طفل.
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•احتياجات ياسوف من المشاريع
1.1مشاريع البنية التحتية واملرافق العامة :بناء على حتليل واقع البنية التحتية لياسوف ،تبني أن
اولوياتها من املشاريع التطويرية تتمثل في ربط الينابيع باخلزان ،إعادة تأهيل وتوسيع شبكة
الكهرباء ،تأهيل طريق زراعي وشق طرق زراعية ما يلي (انظر اجلدول رقم .)35
جدول رقم ( :)35احتياجات ياسوف من املشاريع التطويرية
املدة
الزمنية
لتنفيذ
املشروع

اولوية
التنفيذ
خالل
الثالث
سنوات
القادمة

تكاليف
املشروع -
الف دوالر

اجلهات املقترحة
للتمويل /تنفيذ/
متابعة

وصف املشروع

أهداف املشروع

ربط اخلزان
بالينابيع
إنشاء شبكة
خاصة لربط
الينبوع بخزان
املياه.

زيادة كمية املياه تخفيض
فاتورة املياه لشركة
مكوروت واإلعتماد الذاتي
على مصادر املياه في
القرية.

 3شهور

في السنة
األولى

100

•سلطة املياه
الفلسطينية.

تأهيل وشق
طرق زراعية –
 12كم

مساعدة املزارعني للوصول
إلى أراضيهم خاصة في
موسم الزيتون ،تسهيل
نقل املنتجات واآلليات
الزراعية ،وتشجيع
اإلستثمار في الزراعة
ومواجهة سياسة مصادرة
األراضي.

شهرين

في السنة
األولى

50

•وزارة الزراعة.
•الرؤيا العاملية.
•اإلغاثة الزراعية

تطوير شبكة
الكهرباء بطول
2كم ،أعمدة
جديدة عدد 80
كوابل 90
 .3املسافة 4
كم.

إزالة اخلطر احلالي ملسار
الشبكة عن املواطنني.
توفير الكهرباء للمنازل
اجلديدة نتيجة التمدد
العمراني التي تشهدها
ياسوف.

 3شهور

في السنة
األولى

150

•سلطة الطاقة
الفلسطينية

سنة

في السنة
الثانية

50

•اجمللس االعلى
للرياضة والشباب.
•الرؤيا العاملية

ملعب كرة
يهدف املشروع إلى تطوير
قدم يتضمن
أداء الفريق الرياضي وتنمية
مدرجات ومرافق مهارات الشباب ،وإعداد
بنية حتتية للرياضة في
صحية
ياسوف.
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 .2املشاريع اجملتمعية :تعاني الفئات اجملتمعية في ياسوف من صعوبات في تلبية احتياجاتهم
التنموية وضعف اإلهتمام والتهميش ،وغياب املشاريع والبرامج التنموية لتطوير قدراتهم
ومستوياتهم احلياتية .وفيما يلي ملخصا إلحتياجات القطاعات اجملتمعية (انظر اجلدول .)36
جدول رقم ( :)36احتياجات ياسوف من املشاريع اجملتمعية
الفئة

مواصفات الفئة
املستهدفة

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

االحتياجات

اجلهات املقترحة
للتمويل  /تنفيذ/
متابعة

املعاقني

يبلغ عددهم 35
معاقا من اجلنسني،
جميعهم أميون

•توفير جهاز حركي بالستيكي
لالستخدام الليلي عدد 1وجهاز
الستخدام النهار حديدي عدد.1
•توفير كراسي كهربائية ومشاية
( )walkerلـ 19معاق حركيا.
•توفير سماعات ل  15معاق
بالسمع.

10

•مؤسسة
التعاون :برنامج
للمعاقني.
•الرؤيا العاملية

املرأة

يقدر عددهم 400
امرأة ،مستواهم
التعليمي جيد
جدا ،أما مستواهم
اإلقتصادي فهو
متوسط

•دورات تأهيل مهني لتوفير فرص
عمل وحتسني مستوى املعيشة.
•برامج توعية اجتماعية وصحية.
•توفير قروض لتمويل املشاريع
جماعية صغيرة للنساء.
•املساعدة في تسويق منتجات
املشاريع النسوية.

20

•الرؤيا العاملية.

الشباب

يقدر عدد الشباب
في القرية مبا يقارب
 800شاب

•تأهيل وجتهيز النادي باملعدات
واألدوات الرياضية واملدربني.

15

•مؤسسة
التعاون :لتمويل
برنامج لتنمية
وتشغيل الشباب،
ميكن تعبئة طلب
والتقدم باملشروع
عبر الصفحة
اإللكترونية
للمؤسسة.
•منتدى شارك
الشبابي لتمويل
مبادرات شبابية.

األطفال

ويقدر عددهم
بالقرية ما يقارب
 200طفل.

•تطوير روضة األطفال.
•العمل على إقامة مخيمات
صيفية.
•جتهيز فرقة كشافة.
•مخيمات علمية وتربوية.

20

•مؤسسة
التعاون :برنامج
رياض األطفال.
•الرؤيا العاملية.
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املزارعون  200مزارع.

•املساعدة في تسويق زيت الزيتون.
•بناء قدرات املزارعني في التعاطي
مع احملصول الرئيسي (الزيتون)
وتوفير العالج الالزم لألمراض
واحلشرات التي تؤثر على شجرة
الزيتون.
•شق طرق زراعية مؤهله متكنهم
من الوصول إلى أراضيهم وجني
محصولهم بحرية وراحة.

•الرؤيا العاملية.
•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية.

100

 .3مشاريع املؤسسات اجملتمعية :تعاني قرية ياسوف من ضعف في مؤسساتها اجملتمعية ،نتيجة
لنقص في املقرات واألدوات الالزمة لتقدمي اخلدمات للمواطنني ،وفيما يلي ملخصا إلحتياجات
املؤسسات اجملتمعية في القرية (انظر اجلدول رقم .)37
جدول رقم ( :)37احتياجات املؤسسات اجملتمعية في ياسوف
اجلهات املقترحة للتمويل /
التنفيذ  /املتابعة

املؤسسة

اإلحتياج

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

مرافق شبابية

• توفير ملعب رياضي ،علما بأنه مت تخصيص
أرض لهذا الغرض
• وإعداد اخملططات الهندسية ودراسة جدوى
للمشروع.
• صالة للمحاضرات ،وأثاث مكتبي للنادي
الرياضي

50

•مؤسسة التعاون.
•الرؤيا العاملية
•اجمللس األعلى للرياضة
والشباب

مرافق األطفال

• حديقة عامة لألطفال

20

•مؤسسة التعاون.
•الرؤيا العاملية.

• ترميم منازل قدمية وربطها بشبكة طرق
استكماال ملشروع الترميم لعدد من املنازل
والتي مت استخدامها كمقرات للنادي الرياضي
وجمعية التوفير والتسليف

50

•مركز رواق

ترميم منازل
قدمية
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الخطة االستثمارية ليتما
•المساحة والحدود والسكان
1.1املساحة واحلدود والسكان :تبلغ مساحة أراضي يتما حوالي  4,000دومن غير مشمولة بالطابو،
منها  1,500دومن أراضي زراعية ،واألراضي املصادرة  1,000دومن ،أما مساحة اخملطط الهيكلي فتبلغ
 280دومن .ويقدر عدد السكان بحوالي  4,000نسمة ،يحدها من الشمال الشارع الرئيسي خط
أريحا ،ومن اجلنوب :الساوية واللنب ومن الشرق قبالن ومن الغرب :ياسوف وسكاكا.
2.2مخاطر اإلستيطان :حتاط قرية يتما مبستوطنتي رحليم وكفار تفوح ،ومت مصادرة أراضي من
القرية بغرض إنشاء طرق التفافية ،إضافة إلى تهديد تسعة من أصحاب املنازل بهدم منازلهم.
•البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية في يتما جيدة ،وهي بحاجة إلى تطوير في املشاريع واخلدمات بسبب التمدد
العمراني في البلدة ،والزيادة في عدد السكان ،إال أن ضعف اإلمكانيات املالية حتد من قدراتها في
تنفيذ العديد من املشاريع.
1.1شبكة املياه :يبلغ طول الشبكة  5كم ،وهي بحالة متوسطة ،وتبلغ نسبة املشتركني بالشبكة
 %100من السكان ،وتصل نسبة الفاقد إلى  ،%30وتقدر نسبة التحصيل بحوالي  %50وتعتبر
شركة مكوروت اإلسرائيلية املزود الرئيسي للمياه ،وتبلغ الديون املستحقة عليها من املياه
بحوالي مليون شيقل يتم تسديدها حسب برنامج اجلدولة املقر من مجلس الوزراء .وتعاني القرية
من نقص في املياه بسبب حتويل جزء من املياه إلى املستوطنة ،وأيضا بسبب التمدد العمراني
والزيادة في عدد السكان.
2.2الكهرباء :تعتبر الشركة القطرية اإلسرائيلية املزود الرئيسي للكهرباء ،وتصل قوة الكهرباء
 350أمبير ،ويوجد شبكة بحالة سيئة إضافة إلى ضعف في املولدات الكهربائية ،وتبلغ نسبة
الفاقد بالشبكة  %50ويتم حاليا ً العمل بنظام الدفع املسبق .وتقدر الديون املستحقة على
البلدية من كهرباء  3مليون شيقل .يتم تسديدها حسب برنامج اجلدولة املقر من مجلس الوزراء
بنسبة  %30من الدين عند كل عملية شحن.
3.3الصرف الصحي :تعتمد يتما على احلفر اإلمتصاصية للصرف الصحي ،حيث ال يوجد شبكة
للصرف الصحي ،ويتم نضح املياه العادمة شهريا مما يترتب تكاليف باهظة على األهالي ،تتراوح
ما بني  500 – 300شيقل.
4.4النفايات الصلبة :يتم جمع النفايات الصلبة بواسطة سيارة متخصصة لنقل النفايات تابعة
جمللس اخلدمات املشترك ،ويوجد  25حاوية مخصصة جلمع النفايات .ويتقاضى اجمللس  15شيقل
شهريا .ويدفع اجمللس مبلغ  130شيقل للطن الواحد كأجور نقل النفايات.
5.5مؤشرات التعليم :يوجد في يتما ثالث مدارس حكومية ،مدرسة واحدة أساسية ،وهي قدمية
وبحالة سيئة ،ومدرستان ثانويتان ،واحدة للذكور وهي بحالة ممتازة تبرع بها رجل األعمال عبد
الرحيم صنوبر واألخرى لإلناث ،وهي بحالة سيئة جدا ،ويقدر عدد الطلبة فيها بحوالي 530
طالب وطالبة.
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كما يوجد فيها ثالثة روضات لألطفال اثنتان خاصة ،وواحدة تابعة جلمعية يتما النسائية ،ويبلغ
عدد األطفال فيهما ما يقارب  115طفل.
•احتياجات يتما من المشاريع
1.1مشاريع البنية التحتية واملرافق العامة :بناء على حتليل واقع البنية التحتية ليتما ،تبني أن
اولوياتها من املشاريع التطويرية تتمثل في توفير محول كهربائي :بقوة  700أمبير ،تعبيد
الطرق الرئيسية والفرعية ،بناء مدرسة ثانوية للبنات ،بناء خزان سعة  500كوب وربطه
باخلط الرئيسي ،جتديد شبكة املياه بطول  5كم ،تاهيل العيادة الصحية في يتما واجلدول رقم
 38يبني تفاصيل املشاريع التطويرية.
جدول رقم ( :)38احتياجات يتما من املشاريع التطويرية
وصف املشروع

أهداف املشروع

املدة
الزمنية
لتنفيذ
املشروع

اولوية
التنفيذ
خالل
الثالث
سنوات
القادمة

تكاليف
املشروع -
الف دوالر

اجلهات املقترحة
للتمويل /تنفيذ/
متابعة

توفير محول
كهربائي :بقوة
 700أمبير

مواجهة التمدد العمراني
في القرية .تلبية احتياجات
الورش احلرفية واملنشأت
األقتصادية في يتما.

شهر

في السنة
األولى

15

•سلطة الطاقة
وشركة كهرباء
الشمال

تعبيد وتأهيل
الطرق –  5كم

تسهيل وصول األهالي
ملنازلهم و تشجيعهم
على البناء وإحداث نهضة
عمرانية في القرية وتوفير
احلوافز االستثمارية في
املشاريع احلرفية.

شهر

في السنة
الثانية

120

•وزارة احلكم احمللي
•بكدار

مدرسة للبنات
الثانوية مكونة
من  12غرفة
صفية إضافة
إلى غرف اإلدارة
واملرافق  ،علما
بان األرض
متوفرة مبساحة
 3.5دومن

حل مشكلة اإلكتظاظ في
الصفوف والساحات خاصة
وان املدرسة احلالية قدمية
وال تتسع للطالبات.

سنة

في السنة
األولى

700

•وزارة التربية
والتعليم
•بكدار

 3شهور

في السنة
االولى

500

•سلطة املياه
الفلسطينية

بناء خزان للمياه معاجلة النقص احلاد في
وربطه باخلط
املياه نتيجة ارتفاع عدد
الرئيسي
السكان
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جتديد شبكة
املياه –  5كم

تقليل الفاقد وتوفير املياه
للمنازل البعيدة خاصة وان
القرية تشهد متدد عمراني

 3شهور

في السنة
الثانية

150

•سلطة املياه
الفلسطينية

عيادة صحية
مبساحة 100
م ،بحاجة إلى
إعادة تأهيل
وبناء طابق ثاني
مبساحة 100م

توفير عيادة تقدم اخلدمات
األساسية والطارئة
للمرضى لعدم توفر عيادة
حديثة ،حيث أن العيادة
احلالية تعمل بدوام جزئي.

 3شهور

في السنة
الثانية

20

•وزارة الصحة.
•الهالل األحمر.
•اإلغاثة الطبية.
•مؤسسة الرؤيا
العاملية.

 .2املشاريع اجملتمعية :تعاني الفئات اجملتمعية في يتما من صعوبات في تلبية احتياجاتهم التنموية
وضعف اإلهتمام والتهميش ،وغياب املشاريع والبرامج التنموية لتطوير قدراتهم ومستوياتهم
احلياتية .وفيما يلي ملخصا إلحتياجات القطاعات اجملتمعية (انظر اجلدول رقم .)39
جدول رقم ( :)39احتياجات يتما من املشاريع اجملتمعية
الفئة

مواصفات الفئة
املستهدفة

التكلفة
التقديرية
الف دوالر

االحتياجات

اجلهات املقترحة
للتمويل  /تنفيذ/
متابعة

املعاقني

يبلغ عدد املعاقني من
الذكور  20معاقا ،بينما
بلغ عدد اإلناث 25
معاقة.

•غرفة مصادر التعليم والتأهيل
اخلاص لذوي إعاقة الذهنية.
•أجهزة مساعدة (كراسي
متحركة ،ووكر ،سماعات)
•التعديل البيئي للمنازل وبعض
املؤسسات في القرية.
• 4رحالت ترفيهية.

15

•مؤسسة
التعاون :برنامج
للمعاقني.
•الرؤيا العاملية
•الهالل األحمر
الفلسطيني

املرأة

جميع نساء القرية
خاصة ربات البيوت
لتحسني مستواهم
اإلقتصادي .واخلريجات
الالتي لم يحصلن على
فرص عمل.

•مشروع حتسني الدخل لألسر
الفقيرة وتوفير مستوى دخل
ثابت لتحسني مستوى املعيشة.
•احتياجات صحية :خاصة
ما يتعلق بالفحوص الطبية
للحوامل.

20

•الرؤيا العاملية.

•توفير معدات وأدوات رياضية
ومدربني

50

•مؤسسة
التعاون :لتمويل
برنامج لتنمية
وتشغيل الشباب
ميكن تعبئة طلب
والتقدم باملشروع
عبر الصفحة
اإللكترونية
للمؤسسة.
•منتدى شارك
الشبابي لتمويل
مبادرات شبابية.

الشباب الشباب من فئة 14
–  17سنة ،خاصة
فترة العطل واإلجازات
املدرسية
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األطفال يقدر عددهم بحوالي
 200طفل

•تنظيم مخيمات صيفية
ومخيمات علمية وتربوية.

20

•مؤسسة
التعاون :برنامج
رياض األطفال.
•الرؤيا العاملية.

املزارعون  60أسرة تعتمد على
الزراعة.

•شق طرق زراعية.
•دعم ومتويل مشاريع تعتمد على
الري احلديث لتقليل التكلفة.
•إنشاء حدائق منزلية لتوفير احلد
األدنى من املنتجات الزراعية.
•حفر أبار جلمع مياه االمطار.

50

•الرؤيا العاملية.
•وزارة الزراعة.
•اإلغاثة الزراعية.

 .3مشاريع املؤسسات اجملتمعية :تعاني قرية يتما من ضعف في مؤسساتها اجملتمعية ،نتيجة
لنقص في املقرات واألدوات الالزمة لتقدمي اخلدمات للمواطنني ،وفيما يلي ملخصا إلحتياجات
املؤسسات اجملتمعية في القرية (انظر اجلدول رقم .)40
جدول رقم ( :)37احتياجات املؤسسات اجملتمعية في يتما
التكلفة
التقديرية
الف دوالر

اجلهات املقترحة للتمويل /
التنفيذ  /املتابعة

مرافق شبابية

• نادي رياضي :لتلبية احتياجاتهم
الصحية والنفسية واللياقة البدنية

35

•مؤسسة التعاون.
•الرؤيا العاملية.

مرافق األطفال

• إنشاء حديقة ترفيهية لألطفال.
• تأسيس مكتبة عامة لألطفال وطلبة
املدارس

30

•مؤسسة التعاون.
•الرؤيا العاملية.

املؤسسة

اإلحتياج
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الفصل الرابع

المشاريع المشتركة
مشاريع المرافق العامة والبنية التحتية
المشاريع المجتمعية المشتركة

الفصل الرابع :المشاريع المشتركة
أو ً
ال :مشاريع المرافق العامة والبنية التحتية
 .1قطاع الصرف الصحي :تعاني جميع القرى املستهدفة بالدراسة من عدم وجود شبكة
صرف صحي ،واستخدام احلفر اإلمتصاصية الذي أدى لنتائج سلبية انعكست على الزراعة
واملياه اجلوفية والتربة .ويقترح إنشاء شبكة صرف صحي ومحطة تنقية للمياه العادمة ،لقرى
قبالن ويتما واللنب الشرقية والساوية تلفيت وقريوت وجالود وجوريش وقصرة ،حيث يستفيد من
املشروع ما يقارب 30الف نسمة ،ويساهم في حتسني الوضع الصحي والبيئي لهذه التجمعات،
واإلستفادة من املياه املعاجلة في ري املزروعات .وتقدر تكلفة املشروع بحوالي  15مليون دوالر.
كما ميكن إنشاء شبكة للصرف الصحي ومحطة تنقية لقرى ياسوف وسكاكا ،بسبب قربهما
اجلغرافي ،حيث يستفيد منها ما يقارب  4,000نسمة .وميكن ربطها بقرية مردا .إال أن هذه املشاريع
حتتاج إلى وقت طويل بسبب الوضع السيئ لشبكات املياه في بعض التجمعات ،وكذلك إجراءات
التنسيق مع اجلانب اإلسرائيلي وتوفير التمويل الالزم من اجلهات املانحة .وتقدر تكلفة املشروع
بحوالي  4ماليني دوالر.
 .2قطاع الصحة :يوجد في قرية قبالن مركز صحي ،ميكن تطويره بحيث يقدم خدمات صحية
كالفحص اخملبري وتصوير األشعة وعمليات الطوارئ والوالدة ،لسكان القرى اجملاورة يتما وتلفيت
وجوريش وقريوت وقصرة وجالود واللنب والساوية .ويساهم املشروع في تخفيض التكلفة على
املواطنني وتخفيض الوقت الالزم لنقل املرضى ملستشفيات وعيادات مدينة نابلس ورام اهلل.
خاصة في ظل وجود احلواجز العسكرية عند مفرق زعترة أو سنجل .غير أن هذا املشروع قد
يتعارض مع متطلبات الترخيص من وزارة الصحة التي تعتمد معايير دولية كعدد السكان،
واملستوى الصحي ،بحيث تشكل التكاليف التشغيلية عبئا على الوزارة ،إضافة إلى عدم توفر
الكوادر الطبية املتخصصة للعمل في العيادات الطبية .علما بأن الوزارة أنشأت مركزا صحيا
متطورا في قرية حوارة حديثا ،األمر الذي يجعل من الصعب إقامة مركز طبي متطور في املنطقة
في املدى املنظور.
 .3قطاع الطرق :ميكن إقامة طريق رابط بني قريتي يتما وقبالن ،بسبب القرب اجلغرافي والعالقات
اإلجتماعية بني القريتني ،كما ميكن إقامة طريق رابط بني قرى اللنب الشرقية والساوية وربطه
بقرية ياسوف ،إضافة إلى طريق رابط بني قرى قريوت وتلفيت وجوريش وربطه بالطريق الرئيسي
رام اهلل – نابلس .ويساهم هذا املشروع في تطوير احلركة العمرانية في القرى ،ومواجهة التمدد
اإلستيطاني على أراضي القرى ،ويساعد على وصول الطلبة ملدارسهم في القرى اجملاورة ،وتعزيز
الروابط والعالقات اإلجتماعية.
 .4قطاع الرياضة والشباب :يوجد في قرية قبالن ملعب رياضي ،يخدم القرى الواقعة بني نابلس
شماال ورام اهلل جنوبا وسلفيت غربا وأريحا شرقا ،حيث تفتقر هذه املنطقة إلى ملعب مبواصفات
دولية ،وقد انشىء ملعب لهذا الغرض مبساحة  12دومن من أراضي قبالن ،وبحاجة إلى توسيعه
في املرافق كاملدرجات وغرف لالعبني ومرافق صحية وإنارة وتعشيب لألرض ،ويساهم هذا املشروع
في تلبية احتياجات الشباب وتوفير فرص عمل ،واإلستثمار في مشاريع جتارية صغيرة ومتوسطة
احلجم.
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ولم يتم تنفيذ املشروع لضعف التمويل من جهة بسبب غياب اإلهتمام الكافي باملشروع والترويج
املناسب من مؤسسات القرية والوزارات واجلهات اخملتصة في احلكومة.
 .5مركز دفاع مدني :يشمل بناء طابقني وجتهيز املقر باملعدات الالزمة وسيارة اطفاء وخزان مياه،
يهدف املشروع إلى تخفيف األعباء املالية على املواطنني وتوفير الوقت واجلهد لوصول سيارات
اإلطفاء من نابلس أو رام اهلل .اضافة إلى وجود احلواجز العسكرية اإلسرائيلية .وبسبب وجود
مركز للدفاع املدني في قرية بورين جنوب نابلس ،قد ال تتم املوافقة عليه من اجلهات في السلطة
الوطنية ،كذلك قد يكون صعوبة في موافقة اجلانب اإلسرائيلي بالسماح إلنشاء مركز في
املنطقة ،وبناء عليه يقترح توفير طفايات يدوية في اجملالس القروية ملواجهة احلرائق في اإلشجار
التي يتسبب بها املستوطنني وأيضا معاجلة احلاالت الطارئة .وتقدر تكلفة تاسيس املركز بحوالي
نصف مليون دوالر.

ثاني ًا :المشاريع المجتمعية المشتركة
مت حصر عدد من املشاريع اجملتمعية املشتركة التى ميكن ان تخدم اكثر من جتمع (انظر اجلدول .)41
وميكن تنفيذ املشاريع اجملتمعية بتمويل ودعم اساسي من مؤسسات القطاع اخلاص ضمن برنامج
املسؤولية األجتماعية .اال ان ضعف قدرات املؤسسات اجملتمعية في املنطقة في التخطيط والترويج
لها ،والتنسيق مع املؤسسات احلكومية واألهلية ،واجلهات التمويلية شكل عائقا في تنفيذها.
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الفئة
املستهدفة

وصف الفئة املستهدفة

جدول رقم ( :)41املشاريع اجملتمعية املشتركة لتجمعات منطقة املشاريق
اإلحتياجات للتنفيذ

املزارعون

املشروع

التكاليف

أولوية
التنفيذ في
السنوات
الثالثة
القادمة
في السنة
األولى

املزارعني في جتمعات
قصرة ،تلفيت ،جوريش،
جالود ،قريوت

األطفال

املعاقني

 50الف
دوالر

يتطلب تنفيذ املشروع
توفير مركز مبعدات
للعالج الطبيعي،
وتوفير باص لنقل
املعاقني ،وقاعة
للتدريب والتأهيل
النفسي واإلجتماعي.

مركز ارشاد و توريد مواد زراعية (قصرة ألنها تشكل اكبر
مساحة اراضي زراعية اضافة إلى توفر امكانية لدى اجمللس
احمللي في توفير مقر لهذا املشروع) :ويتضمن املشروع تزويد
املزارعني مبواد زراعية كالبذور واألشتال واملبيدات وغيرها ،وايضا
معدات زراعية حديثة .وبرنامج تدريبي لتوعية وتنمية خبرات
املزارعني.

يقدر عددهم بحوالي 500
–  700طفل

يقدر عددهم بحوالي
 600حالة من مختلف
انواع اإلعاقة احلركية
والسمعية والعقلية

في السنة
األولى

توفير املواد واملعدات
الزراعية.
اعداد قاعة للتدريب
واإلرشاد الزراعي
اعداد مواد ونشرات في
اإلرشاد الزراعي

مشروع مكتبة متنقلة تضم كتب والعاب لألطفال من خالل
تنظيم زيارات منتظمة للتجمعات ،يهدف املشروع إلى تنمية
قدرات األطفال خاصة قدرات الذكاء ،وتعزيز عادة القراءة لديهم
 ،اضافة إلى أهداف ترفيهية تساهم في التفريغ النفسي
لديهم .ويساعد املشروع على تعزيز التعاون بني اجلمعيات في
املنطقة واإلستفادة من القدرات املتوفرة لديهم.

برنامج تأهيل املعاقني .صحيا ونفسيا ومهنيا( ،مركزه
قبالن) :يهدف املشروع إلى تأهيل املعاقني اجتماعيا وحتسني
أوضاعهم اإلجتماعية والصحية.

 30الف
دوالر

 50الف
دوالر

ويتطلب تنفيذ املشروع في السنة
توفير باص ،وكتب
الثانية
وقصص والعاب ،وتعيني
مشرفتني ،واعداد
برنامج عمل.

اجلهات املقترحة للتمويل /
التنفيذ املتابعة

• ميكن متويل جتهيز املقر من
مؤسسات القطاع اخلاص ومتويل
برامج وأنشطة املشروع من
مؤسسة التعاون ،وجمعية
اإلغاثة الطبية وجمعية الهالل
األحمر الفلسطيني.
وتنفيذ انشطة بالتعاون ما بني
املؤسسات األهلية التى
تعنى باملعاقني ووزارة الشؤون
االجتماعية التى لديها طاقم
من املرشدين االجتماعيني
• مؤسسة الرؤيا العاملية.
• جمعية اإلغاثة الزراعية.
• وزارة الزراعة.

• مؤسسة التعاون.
• الرؤيا العاملية.
• اليونسيف.
• القطاع اخلاص ضمن برنامج
املسؤولية إلجتماعية
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مهرجان ثقافي ورياضي سنوي :يهدف التعريف باملنطقة
وتفعيل لدور املؤسسات اجملتمعية والشبابية ،والتشبيك مع
املؤسسات الرياضية والثقافية اخملتلفة

الشباب

في السنة
الثانية

ويستهدف املشروع
الشباب في غالبية
التجمعات السكانية،
والتي تشكل ما يقارب
 %40من السكان .

الشباب
واألطفال

املرأة

توفير ارض
مناسبة لتنفيذ
األنشطة.
توفير جتهيزات فنية
ولوجستية.
توفير مركز لترويج
املنتجات التراثية
والنسوية.

يستهدف املشروع كافة
أهالي املنطقة ،والتي
تقدر بحوالي  35الف
نسمة اضافة إلى اهالي
قرى محافظة رام اهلل
وسلفيت القريبة من
املنطقة.

يستهدف املشروع املرأة
في قرى قبالن وقصرة
وتلفيت وقريوت وجالود
ويتما وجوريش ويبلغ عدد
املستهدفات باملشروع ما
يقارب  400امرأة.

في السنة
الثانية

مشروع منتزه وحديقة اطفال (قرية قبالن لتوفر بنية حتتية
مناسبة وتشكل اعلى نسبة من السكان) :يقترح انشاء
مشروع ترفيهي يتضمن منتزة ومسبح وحديقة العاب لإلطفال
وقاعة للمناسبات وخدمات الضيافة والوجبات اخلفيفة.

مركز تراث ومعرض للمنتجات النسوية :ويقترح انشاء مركز
تراثي وثقافي في قرية جالود واإلستفادة من منازل قدمية مت
ترميمها من مؤسسة رواق ،يهدف املشروع إلى تعزيز احلرف
التراثية ،ودعم املنتجات النسوية ،وترويج املنطقة ودعم صمود
األهالي خاصة وانها من اكثر املناطق التي تتعرض إلعتدءات
املستوطنني ،وحتسني مستوى املعيشة لألسرة ،وتوفير فرص
عمل للمرأة.

يتطلب املشروع توفير
أرض وانشاء حدائق
وممرات وبركة سباحة
ومقرات لإلدارة والعاب
لإلطفال.

في السنة
الثانية

جتهيز غرفة للتدريب
على األعمال اليدوية
والتراثية.
اعداد قاعة لعرض
املنتجات النسوية.
توفير مشرفة على
اعمال املركز واملعرض.

يتضمن البرنامج
بناء قدرات مسؤولي
املؤسسات اجملتمعية
باملنطقة والتي تقدر
بحوالي  40مؤسسة
اضافة إلى اعضاء اجملالس
احمللية.

املؤسسات
اجملتمعية
في السنة
الثانية

إعداد خطة احتياجات
برنامج بناء قدرات للمؤسسات اجملتمعية :يهدف البرنامج
إلى تنمية قدرات اجلمعيات وتطوير ادائهم وحتسني اخلدمات
تدريبية
التي تقدمها ،وتبادل املعلومات واخلبرات والتجارب ،والقدرة
توفير مدربني مؤهلني.
على التشبيك مع املؤسسات اخملتلفة .ويتضمن البرنامج دورات اعداد قاعات مناسبة
تدريب في مجال الكمبيوتر برامج  ،Microsoftودورات في
للتدريب.
اإلدارة ،واجلوانب املالية ،وادارة املشاريع وجتنيد األموال ،والتشبيك .توفير مواد تدريبية

 100الف
دوالر

 100الف
دوالر

 15الف
دوالر

 20الف
دوالر

• مؤسسات القطاع اخلاص.
• وزارة الثقافة.

• وميكن تنفيذ املشروع من
القطاع اخلاص واملستثمرين،
ويقترح ان تقدم الوزارات واجلهات
احلكومية تسهيالت لإلستثمار
في املشروع ،بهدف احداث تنمية
اقتصادية ووطنية واجتماعية في
املنطقة.
• ميكن متويل املشروع من
مؤسسة التعاون.

 • من املمكن متويل البرنامج من
 • مؤسسة التعاون.
 • ومؤسسة الرؤيا العاملية.

الفصل الخامس

المخاطر والتحديات وآلية الحد
من أثارها السلبية
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الفصل الخامس :المخاطر والتحديات وآلية الحد من أثارها السلبية
من املتوقع أن تتعرض املشاريع املقترحة في اخلطة خالل التنفيذ إلى مجموعة من اخملاطر والتحديات
التي قد تعيق أو تأخر تنفيذ هذه املشاريع وحتقيق اإلستفادة املرجوة منها ،وميكن تصنيفها إلى:
1.1عدم اإلستقرار السياسي :عدم احلصول على التراخيص الالزمة من اجلانب اإلسرائيلي للمشاريع
الواقعة في املنطقة املصنفة (ج) ،وملواجهة ذلك يفضل حتضير الوثائق والدراسات للمشاريع
املطلوبة ومتابعتها مع اجلانب اإلسرائيلي للحصول على املوافقات املطلوبة.
2.2ضعف اجلدوى اإلقتصادية لبعض املشاريع التي ال تبرر جدوى تنفيذها ،لذلك ال بد من إعداد
دراسات جدوى واقعية تعكس اجلدوى احلقيقية للمشاريع والتوجه للمشاريع املشتركة.
3.3تدني اجلودة الفنية ملقترحات متويل املشاريع مبا يضعف فرص احلصول على التمويل من املانحني،
ويتمثل احلل في بناء قدرات مسؤولي هذه التجمعات على كتابة مقترحات املشاريع مبواصفات
ومعايير مهنية وواضحة.
4.4عدم اهتمام املانحني بتمويل مشاريع في هذه املنطقة ،وبخاصة ان جزء منها تقع في املنطقة
املصنفة (ج) وقريبة من املستوطنات ،ولعالج ذلك يجب العمل على تنظيم حمالت لتعريف
وتوعية مجتمع املانحني باخملاطر التي تواجهها هذه التجمعات وأهمية تنفيذ مشاريع تنموية
فيها .اذ لوحظ مؤخرا أن هناك اهتمام دولي بتطوير املناطق املصنفة (ج).
5.5احتمالية توقف بعض املانحني عن اإلستمرارية في متويل بعض املشاريع نتيجة ملواقف
سياسية ال تروق لهذه املؤسسات ،وبالتالي على الهيئات احمللية تنويع مصادر التمويل والبحث
باستمرار عن مصادر متويل بديلة.
6.6شح املوارد املالية الالزمة لتشغيل املشاريع والتي قد حتد من حتقيق الفوائد واألهداف املرجوة
من هذه املشاريع ،ويتمثل احلل في جباية رسوم رمزية من املستفيدين من خدمات هذه املشاريع
وحث اجلهات احلكومية ذات العالقة إلدراج املوازنات التشغيلية لهذه املشاريع في موازنتها العامة.
7.7ضعف التنسيق بني مؤسسات اجملتمع املدني الفاعلة في املنطقة مما قد يؤدي إلى تكرار بعض
املشاريع واإلحجام عن تنفيذ مشاريع مهمة ،لذلك ال بد من تفعيل قنوات التواصل والتنسيق
بني املؤسسات الفاعلة وبني اجملالس احمللية ،ومركز تطوير املؤسسات األهلية ميكن ان يلعب دور بارز
في هذا السياق.
8.8عدم قدرة املستفيدين للمساهمة أو دفع رسوم مقابل اإلستفادة من خدمات املشاريع املقترحة،
وهذا يتطلب تعزيز برامج توعية املستفيدين ألهمية مساهمة املواطنني في متويلها مبا يضمن
استمرارية هذه املشاريع ،وذلك لتعزيز كفاءة ادارة هذه املشاريع مما يقلل من تكلفة تأسيسها
وتشغيلها.
9.9تواضع القدرات اإلدارية واملالية والفنية ملؤسسات اجملتمعية العاملة في التجمعات مما يحد من
قدرتها على استقطاب التمويل ،وتنفيذ املشاريع التنموية.
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الفصل السادس

الدور المتوقع من مركز تطوير
المؤسسات األهلية
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الفصل السادس :الدور المتوقع من مركز تطوير المؤسسات األهلية
ميكن ملركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية القيام مبهمة محورية لتنفيذ اخلطة االستثمارية
ملنطقة املشاريق من خالل قيامها بـ:
1.1املساهمة في بناء قدرات اجملالس احمللية في مجاالت كتابة مقترحات التمويل ،واعداد دراسات
اجلدوى للمشاريع التنموية.
2.2املساهمة في بناء القدرات في مجاالت التواصل ومخاطبة اجلهات املمولة.
3.3تفعيل جهود التنسيق والتواصل مع املؤسسات األهلية والتمويلية والرسمية املهتمة باملنطقة
لضمان تكاملية التدخالت ،وشمولية التغطية اجلغرافية ،جتنب التكرار في االنشطة.
4.4املساهمة في تطوير القدرات االدارية والتنظيمية واملالية ملسؤولي التجمعات.
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الفصل السابع

التوصيات والخطوات القادمة لتنفيذ
الخطة
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الفصل السابع :التوصيات والخطوات القادمة لتنفيذ الخطة
يتطلب تنفيذ املشاريع املقترحة في اخلطة القيام بخطوات عديدة ميكن اجمالها مبا يلي:
1.1عرض نتائج الدراسة مع مسؤولي هذه التجمعات وتبنيها.
2.2إعداد مقترحات مشاريع لتمويلها وتدريب اجملالس احمللية على إعدادها.
3.3التواصل مع املؤسسات األهلية احلكومية ذات العالقة بتمويل وتنفيذ هذه املشاريع ،وترتيب زيارات
ميدانية لهذه املؤسسات وتوجيه دعوات لزيارة املواقع والتعرف على فرص وشروط التمويل وآليات
االستفادة من اجلهات املانحة.
4.4تنظيم حمالت توعية لألهالي في هذه التجمعات وحثهم على املساهمة في متويل املشاريع.
5.5تعزيز التواصل مع مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية بهدف دراسة فرص التعاون
والتشبيك والتنسيق لتجنيد التمويل من اجلهات املانحة لدعم املشاريع.
6.6تفعيل دور مركز تطوير في:
•حشد التمويل للمشاريع املقترحة.
•بناء القدرات املؤسسية لهذه التجمعات.
•بناء قدرات مسؤولي هذه التجمعات في اجلوانب اإلدارية واملالية والفنية.
•التنسيق ما بني املؤسسات الفاعلة واملهتمة في متويل وتنفيذ املشاريع في منطقة املشاريق.
7.7الضغط الدولي على السلطات اإلسرائيلية لتسهيل ومنح التراخيص الضرورية لتنفيذ املشاريع
التطويرية في املناطق املصنفة (ج) ،ومحاولة االلتفاف على االجراءات االسرائيلية املعيقة لتنفذ
املشاريع.
8.8تعزيز التواصل مع مؤسسات القطاع اخلاص التي ترصد موازنات ألنشطة مجتمعية للحصول
على التمويل لبعض املشاريع املقترحة ،خاصة املشاريع اجملتمعية ( مجموعة اإلتصاالت للتنمية
اجملتمعية ،شركة باديكو ،بنك فلسطني ،البنك العربي ،شركة املشروبات الوطنية ،الوطنية
موبايل...الخ).
9.9تعزيز القدرات اإلدارية والفنية للمؤسسات اجملتمعية مبا ميكنها من القيام بدورها بكفاءة وفاعلية.
1010التشبيك مع املؤسسات ذات العالقة للضغط على صانعي القرار في السلطة الوطنية لالهتمام
مبنطقة املشاريق وحتفيز االنشطة االقتصادية فيها من خالل )1 :حشد التمويل ملشاريعها
التنموية )2 ،اعطاء حوافز اضافية ملشاريع القطاع اخلاص فيها.
1111تعزيز التواصل مع مستثمري القطاع اخلاص حلثهم على االستثمار في املنطقة واالستفادة من
مقوماتها الطبيعية وبخاصة ما يتوفر فيها من انتاج زراعي وبخاصة زيت الزيتون ،واستغالل
املقالع.
1212تشجيع ثقافة السياحة الداخلية للمنطقة من خالل تنظيم انشطة ثقافية وترفيهية مثل
مهرجان املشاريق السنوي ،وتنظيم دوري رياضي الندية املنطقة وهكذا.
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1313ضرورة تفعيل عمل مجلس اخلدمات املشترك في املنطقة والذي يضم  22جتمعا بحيث يحسن
نوعية خدمات املرافق العامة.
1414تفعيل التواصل مع شركة كهرباء الشمال لتوسيع نطاق خدمتها لتشمل جتمعات املشاريق مبا
يسهم في حتسني نوعية خدمات الكهرباء.
1515تفعيل انشطة املؤسسات اجملتمعية وبخاصة التعاونيات الزراعية مبا يوفر مصدر دخل العضائها.
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قائمة المراجع

قائمة المراجع
•معهد الدراسات واألبحاث اإلقتصادية (ماس) .واقع واحتياجات قرى املشاريق.2012 .
•اخلطة اإلستراتيجية لبلدية قبالن.2009 ،
•م .عبد اهلل عبد الرازق .دراسة جتمع قرى املشاريق ووادي الشاعر (رؤية تطويرية).
•مصطفى عايد محمود .قبالن – دراسة تاريخية واجتماعية.2009 ،
•املوقع اإللكتروني حملافظة سلفيت.
•املوقع اإللكتروني ملركز أبحاث األراضي.
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مالحق الدراسة
قائمة مقابالت مع ممثلي المجالس البلدية
والمحلية
قائمة مقابالت مسؤولي الجهات الرسمية
واألهلية ذات العالقة
المشاريع التطويرية المقترحة لكل تجمع
على انفراد وتكلفتها
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قائمة مقابالت مع ممثلي المجالس البلدية والمحلية
التجمع
اللنب وعمورية

الساوية

مرد1

قبالن

يتما

املسمى

الشخص

اجلوال

عبد الهادي عويس

رئيس اجمللس

0599315495

عبد الرحيم سليمان

رئيس اجمللس

0598918155

علي عبد اجلليل كفينة

رئيس وعضو مجلس سابق

0598918150

عرفات أحمد سعيد أبو راس

عضو اجمللس احلالي

0598802163

عامر مطلق أبو راس

مسؤول صيانة املياه في اجمللس

0569605950

أنور عودة محمد ديك

جابي في اجمللس

0598404903

إبراهيم إسماعيل دولة

رئيس مجلس سابق -حاليا ً محاسب اجمللس

0597923265

محمد حسن حامد خليل

مدرس

0598462083

نواف عز الدين طرح خطيب

عاطل عن العمل

0598918150

أسامة اخلفش

رئيس اجمللس

0598451797

طالل خفش

رئيس اللجنة املساندة للمجلس

0599376277

هشام األزعر

رئيس البلدية

0598232520

جاسر صبحي عابد

عضو مجلس

0597334725

جميل حسني قاسم عودة

رئيس جمعية قبالن التعاونية

059984983

جاسر يوسف خليل

عضو مجلس

0599210475

م .فتحي منى

مهندس البلدية

0599672472

علي قاسم أزعر

رئيس قسم الشؤون اإلدارية واملالية

0599672473

عبد املنعم جبريل

رئيس اجمللس

0599108784

ناجح عبد اهلل صنوبر

عضو اجمللس

0568735029

طالب علي صنوبر

من وجهاء القرية

0598809760

أمال خليل صنوبر

مديرة جمعية مدرسة األمهات

0598306770

سارة محمد صنوبر

جمعية مدرسة األمهات

0598322482

حورية حسني

جمعية مدرسة األمهات

0597270448

وليد فالح محمد

عضو سابق في اجمللس القروي

0597181213
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التجمع
ياسوف

املسمى

الشخص

اجلوال

حافظ محمود

رئيس اجمللس

0595650533

باسم راشد ابو صالح

نائب رئيس اجمللس

0598638141

أحمد ناجي حسني

أمني سر اجمللس

0598155972

سعاد ناجي حمودة

عضوة مجلس

092510115

جميلة أحمد عبيد

عضوة مجلس

092510115

محمد إبراهيم مصلح

رئيس نادي اطفال ياسوف

0598950130

جودة محمد عبد اهلل

جنار

0598117642

خالد بشر

رئيس اجمللس

0599111373

علي جمال

عضو مجلس

0595444558

أسامة حج محمد

رئيس جمعية تلفيت

0599034903

فخري يوسف حسني

عضو مجلس

0598959743

يونس حج محمد

عضو مجلس

0598070999

حسني إبراهيم فرج

رئيس النادي الرياضي

0599170592

ثائر رزق مسلم

عضو نادي

0598161984

جوريش

غالب فرح

رئيس اجمللس

0598314445

قصرة

عبد العظيم

رئيس اجمللس

0599995367

زياد عودة

عضو مجلس

0598506448

شاهر محمود

رئيس اجمللس

0595901097

رائد محسن

عضو مجلس

0599579553

عبد اهلل حج حمد

رئيس اجمللس

0569107079

هيكل محمود ذيب

عضو مجلس

0599375089

محمد محسن

نائب الرئيس

0597313195

سمير المي

رئيس اجمللس

0599730851

تلفيت

قريوت

جالود

سكاكا
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قائمة مقابالت مسؤولي الجهات الرسمية واألهلية ذات العالقة
املسئول

املؤسسة

اجلوال/هاتف

مؤسسات حكومية
بكدار

هشام شكوكاني /مدير املشاريع

022974340

وزارة التربية والتعليم

م .عبد السالم أبو زهرة

0599375851

سلطة املياه الفلسطينية

عادل ياسني /مدير دائرة الصرف الصحي
زياد دراغمة/مدير دائرة شبكات املياه

0598914042

وزارة الصحة

د .خالد قادري /مدير عام مديرية صحة نابلس

0598816661

وزارة احلكم احمللي

جهاد ربايعة /مسؤول دائرة التنظيم والتخطيط
الهيكلي

0569569748

مؤيد شحادة /مدير دائرة املتابعة واإلشراف – اإلدارة
العامة للمشاريع

0598944333

خالد برغوثي  /ادارة محاربة الفقر

5993285860

وزارة الشؤون االجتماعية

عصام ابو حويلة /مديرية الشؤون االجتماعية في جنوب
نابس  -حوارة
صندوق تطوير واقراض البلديات

حازم قواسمي  /مدير العمليات

296661002

مؤسسات اجملتمع املدني( أهلية وخاصة)
الهالل األحمر

خالد ناصر /مدير الهالل األحمر بنابلس

مؤسسة التعاون

جناد غنام

املركز املعماري الشعبي /رواق

خلدون بشارة

022406887

شركة توزيع كهرباء الشمال

يحيى عرفات /املدير التنفيذي

0599293596

انيرا

م .رباح عودة /مدير مكتب نابلس.

092330861

مؤسسة االسكان التعاوني

اياد عناب

022413616

اإلغاثة الطبية

د .غسان حمدان /مدير اإلغاثة بنابلس

0599877793

الرؤيا العاملية

ناصر معالي /مدير املنطقة

0599268109

منتدى شارك الشبابي

بدر زماعرة /املدير التنفيذي

0599268109

مجموعة الهيدرولوجني
الفلسطينية

م .سامي داود /مدير مكتب نابلس

0599369193

مركز تطوير املؤسسات األهلية
اللفلسطينية

م .غسان كسابرة ،اريج دعيبس ،م .باسمة بشير
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092382153

المشاريع التطويرية المقترحة لكل تجمع على انفراد وتكلفتها
مشاريع البنية التحتية
واملرافق العامة

ياسوف

سكاكا

5790

،6 ،2
12

750

4 ،7

1460

،11 ،1
7 ،6

400

،10
9 ،3

1185

3 ،7

50

17

200

10 ،9

110

،19
5 ،16

1750

10 ،9

مباني بلدية

600

600

19

منطقة
صناعية حرفية

600

600

18

مردا

اجملموع

اللنب و عمورية

الساوية

قبالن

يتما

تلفيت

قصرة

50

100

جوريش

قريوت

جالود

800

860

700

900

800

850

80

اجلهات التى ميكن ان متول
– تنفذ هذه املشاريع

التجمع  -تكلفة تنفيذ املشروع -الف دوالر

بناء – وتوسيع
مدارس

800

توسيع -
جتديد شبكة
الكهرباء

145

150

طرق وجدران
استنادية

520

120

90

100

استغالل مياه
ينابيع
توسيع  -جتديد
شبكة املياه
وخزانات

80

60

150

150

15
60

300
60

235

90

650
50

حديقة عامة
شق -تأهيل
طرق زراعية

250

60

150

210

15

45

50

45

50

ملعب رياضي

45

60
1300

استصالح
اراضي زراعية

450

املشاريع
اجملتمعية
للمرأة

15

20

35

20

20

50

20

15

15

20

30

40

300

13 ،14

للشباب

35

15

35

60

35

40

50

35

40

35

60

35

475

16 ،13

لألطفال

15

20

50

15

15

30

20

15

70

10

15

15

290

14 ،13

للمعاقني

10

10

10

10

30

15

10

10

10

10

125

14

للمزارعني

60

100

70

140

140

300

50

100

150

50

200

70

1430

10 ،9

بناء وتأهيل
مؤسسات
مجتمعية
وترميم منازل
قدمية

105

120

140

230

100

65

65

40

95

55

45

65

1125

،6 ،5 ،1
،12 ،11
،16 ،14
19

اجملموع

1350

635

1000

790

1650

2810

1585

1225

2830

735

1460

570

16640
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مفتاح اجلهات املمولة – املنفذة:
1.1بكدار،
2.2وزارة التربية والتعليم،
3.3سلطة املياه،
4.4سلطة الطاقة،
5.5الرؤيا العاملية،
 6.6مؤسسة اإلسكان التعاونية ،CHF
7.7بنك التنمية االملاني ،KFW
 8.8االغاثة الطبية،
9.9االغاثة الزراعية،
1010وزارة الزراعة،
 1111وزارة احلكم احمللي،
1212املؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئني في الشرق األدنى ،ANERA
1313منتدى شارك،
1414مؤسسة التعاون،
1515الهالل االحمر.،
 1616اجمللس االعلى للشباب،
 1717برنامج األمم املتحدة االمنائي ،UNDP
 1818وكالة التنمية الفرنسية ،AFD
 1919البنك االسالمي للتنمية.
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