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 جٟىح بلضيت حهىص بخًاٞغ (2015-2012) لألٖىام جٟىح لبلضة الخُت الخىمىيت ؤلاؾتراجيجيت بٖضاص جّم 

غي٤ الخىمىي ؤلاؾتراجيجي الخسُيِ ولجىت ومىاَىحها وزبرائها اإلادليت وماؾؿاتها  ألاؾاس ي الخسُيِ ٞو

حن، حك٨يلها جم التي اإلاسخلٟت اإلاخسههت واللجان الٗال٢ت ؤصحاب ولجىت ايت جدذ وطل٪ واإلاخُٖى  ٖع

 الخٗليم مغ٦ؼ مً الخ٣ني الضٖم زال٫ ومً البلضياث، وب٢غاى جُىيغ ونىضو١  اإلادلي الح٨م وػاعة وبقغاٝ

 جىمىيت زُت بٖضاص بضٖم ،"البلضياث جُىيغ "الهىضو١  بغهامج بَاع يمً وطل٪. بحرػيذ حامٗت في اإلاؿخمغ

. ٚؼة و٢ُإ الٛغبيت الًٟت مً والجىىبيت الكماليت اإلاداٞٓاث في بلضيت 41 لـ بؾتراجيجيت
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   للمشاريع املقرتحت على اخلطت اإلسرتاتيجيت2015-2013  املعدلت لعام خطت التنفيذ: اجلزء الثالث 
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ل الجهت اإلاششحت للخىفُز  1/9/2015- 1/9/2013خطت   الجهت اإلاششحت للخمٍى

 غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت اللشر العىىي 

 ألاولى

2012 

 الثاهُت

2013 

 الثالثت

2014 

 الشابعت

2015 

 الجهت بىذ اإلاىاصهت الجهت اللعم 
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 البييت زضماث

الحاليت ال الخدخيت 

جلبي ؤو حُٛي 

اخخياحاث مىاَني 

. بلضة جٟىح

2020 

بوكاء قب٨ت للهٝغ الهخي في 

 .البلضة

ال٣ؿم الهىضس ي  1.020 2 1  - 4.020 

 بااقغاٝ ٖلل اإلا٣او٫ 

مً زال٫ نىضو١  اإلاكاعي٘/ اإلاىاػهت  ؤلاهماثيت 

 البلضياث واإلااهدحن

جإَيل قب٨ت اإلاياٍ لدكمل جىؾي٘ 

 .الكب٨ت الحاليت ومىا٤َ حضيضة

ال٣ؿم الهىضس ي  354 294 304 138 1.090 

 بااقغاٝ ٖلل اإلا٣او٫ 

 اإلااهدحن اإلاكاعي٘/ اإلاىاػهت  ؤلاهماثيت 

. جإَيل الكب٨ت اإلاؼوصة للبلضة

وبىاء زؼان  مياٍ  (الخِ الىا٢ل  )

 .  ٧ىب1000بؿٗت  (1)ٖضص 

ال٣ؿم الهىضس ي  - 400 400 - 800 

 بااقغاٝ ٖلل اإلا٣او٫ 

 اإلااهدحن اإلاكاعي٘/ اإلاىاػهت  ؤلاهماثيت 

جغ٦يب ؤلٟي ٖضاص مؿب٤ الضٞ٘ 

 .ل٣ؿم اإلاياٍ

ال٣ؿم الهىضس ي  53 88 170 - 311 

بااقغاٝ قغ٦ت 

 الخىعيضاث

ىيت  اإلاكاعي٘/ اإلاىاػهت  ؤلاهماثيت  وػاعاث الؿلُت الَى

 الٟلؿُيييت

 (وػاعة اإلااليت )

جإَيل وجىؾٗت قب٨ت ٦هغباء 

 البلضة

ال٣ؿم الهىضس ي  250 159 150 500 1.059 

 بااقغاٝ ٖلل اإلا٣او٫ 

ىيت  اإلاكاعي٘/ اإلاىاػهت  ؤلاهماثيت  وػاعاث الؿلُت الَى

 الٟلؿُيييت

جإَيل وحٗبيض َغ١ صازليت 

 .وعابُت

ال٣ؿم الهىضس ي  715 720 720 355 2.510 

 بااقغاٝ ٖلل اإلا٣او٫ 

مً زال٫ نىضو١  اإلاكاعي٘/ اإلاىاػهت  ؤلاهماثيت 

 البلضياث واإلااهدحن

     2.572 3.661 2.744 993 9.790                                 اإلاجمىع الجضئي  
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ي٠ٗ آلياث 

الخىٓيم والخسُيِ 

الٗمغاوي في بلضة 

جٟىح 

ال٣ؿم الهىضس ي بااقغاٝ  - - 120 - 120  مسُِ َي٨لي جٟهيلي

 ٖلل الكغ٦ت الٟىيت

 وػاعة الح٨م اإلادلي اإلاكاعي٘ 

بٖضاص صعاؾت إلاكغوٕ حؿىيت ؤعاض ي 

البلضة وجسمحن ألاعاض ي زاعج خضوص 

 .البلضيت

وػاعة الح٨م اإلادلي ووػاعة  اإلاىاػهت  ؤلاهماثيت  ال٣ؿم الهىضس ي  - 20 - - 20 

 اإلااليت

     - 20 120 - 140                                   اإلاجمىع الجضئي   
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يت  جضوي مؿخىي هٖى

الخٗليم في اإلاغاخل 

ألاؾاؾيت والثاهىيت 

مكغوٕ جدؿحن البيئت اإلاضعؾيت 

 إلاضاعؽ وعياى ؤَٟا٫ جٟىح

ال٣ؿم الهىضس ي بااقغاٝ -  45 28 9 82 

 ٖلل اإلا٣او٫ 

 التربيت والخٗليم

   حمٗيت جٟىح الخحريت

/ اإلاىاػهت ؤلاهماثيت 

 واإلاكاعي٘

 . وػاعة التربيت والخٗليم •

   اإلااهدحن •

ؤؾاؾيخحن  بوكاء مضعؾخحن همىطحيخحن 

 ة        اؾُاؽ وال٣ُغاوويحيفي مى٤ُ

ال٣ؿم الهىضس ي بااقغاٝ  700 - 700 - 1.400 

 ٖلل اإلا٣او٫ 

 . وػاعة التربيت والخٗليم • اإلاىاػهت ؤلاهماثيت اإلاكاعي٘ التربيت والخٗليم

حر ؤعاض ي لبىاء مضاعؽ   وػاعة اإلااليت• اإلاىاػهت ؤلاهماثيت   ال٣ؿم الهىضس ي 55 55 - 310 420  .جٞى
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ل الجهت اإلاششحت للخىفُز  1/9/2015- 1/9/2013خطت   الجهت اإلاششحت للخمٍى

 غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت اللشر العىىي 

 ألاولى

2012 

 الثاهُت

2013 

 الثالثت

2014 

 الشابعت

2015 

 الجهت بىذ اإلاىاصهت الجهت اللعم 

     755 100 728 319 1.902                                    اإلاجمٕى الجؼجي   
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الخضماث الصحيت 

غة صازل  ألاوليت اإلاخٞى

البلضة ال جلبي 

اخخياحاث الُىاعت 

ايت ألاوليت  والٖغ

للمىاَىحن 

جدؿحن الخضماث الصحيت ألاؾاؾيت 

 .واإلاؿاهضة

٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ -  --  33 33 

 والٗال٢اث الٗامت

ىيت  اإلاىاػهت ؤلاهماثيت اإلاكاعي٘ وػاعة الصحت اإلااهدحن للؿلُت الَى

 الٟلؿُيييت  وػاعة الصحت

     00 00 00 33 33                                  اإلاجمىع الجضئي   
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٢لت الىعي اإلاجخمعي 

الٗام بإَميت جىميت 

٢ضعاث الكباب 

واإلاغؤة ومؿاَمتهم في 

الخىميت اإلاجخمٗيت 

والا٢خهاصيت 

حر  إلااؾؿاث الضٖم اللىحؿتي جٞى

الٗاملت في َظا اإلاجخم٘ اإلاضوي 

 ..ال٣ُإ

 هاصي جٟىح الغياض ي،•  - 36 35 35 106 

مغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت • 

حمٗيت •والٟىىن، 

 الخٗليم الٗالي

   اإلااهدحن • 

ايت طوي  بىاء م٣غ لجمٗيت ؤلاؾغاء لٖغ

ا٢ت  .ؤلٖا

حمٗيت ؤلاؾغاء الخحريت   45 45 45 - 135 

ايت اإلاٗا٢حن  لٖغ

   اإلااهدحن • 

جم٨حن الكباب واليؿاء في جٟىح 

 .(ا٢خهاصيا واحخماٖيا)

 حمٗيت الخٗليم الٗالي •  20 20 20 20 80 

  لجىت جىٓيم اإلاغؤة•

   اإلااهدحن • 

جم٨حن وبىاء ال٣ضعاث ؤلاصاعيت 

والخىٓيميت للماؾؿاث ألاَليت 

 .ال٣اٖضيت التي حٗنى بالكباب واإلاغؤة

٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ  3 4 3 20 30 

 والٗال٢اث الٗامت

اإلاىاػهت ؤلاهماثيت ٢ؿم  

 اإلاكاعي٘

وػاعة الح٨م اإلادلي 

 واإلااهدحن

     68 105 103 75 351                                   اإلاجمىع الجضئي   
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نٗىبت ونى٫ 

وخهى٫ طوي 

ا٢ت ٖلل زضماث  ؤلٖا

صازل وزاعج بلضة 

جٟىح جالءم 

اخخياحاتهم  

مكغوٕ  جدؿحن الٓغوٝ الحياجيت 

 .واإلاٗيكيت للمٗا٢حن

 حمٗيت جٟىح الخحريت، •  45 30 25 25 125 

حمٗيت ؤلاؾغاء الخحريت •

 بلضيت جٟىح

ىيت   اإلااهدحن للؿلُت الَى

 الٟلؿُيييت

     45 30 25 25 125                                   اإلاجمىع الجضئي   
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ي٠ٗ البييت الؼعاٖيت 

وبهخاحيت ألاعاض ي 

ومدضوصيت الاَخمام 

بال٣ُإ الؼعاعي 

٣٦ُإ ا٢خهاصي 

لخدؿحن ألامً الٛظاجي 

. اإلاجزلي

 صوهم مً ؤعاض ي جٟىح 300اؾخهالح 

 .الؼعاٖيت واؾخٛاللها

ال٣ؿم الهىضس ي بااقغاٝ  101 75 75 50 301 

 ٖلل اإلا٣او٫ 

ىيت  اإلاىاػهت ؤلاهماثيت واإلاكاعي٘  وػاعاث الؿلُت الَى

ــــً ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الٟلؿُيييت واإلااهديــ

ال٣ؿم الهىضس ي بااقغاٝ  58 57 57 58 230  .ق٤ وجإَيل َغ١ ػعاٖيت

 ٖلل اإلا٣او٫ 

ىيت  اإلاىاػهت ؤلاهماثيت واإلاكاعي٘  وػاعاث الؿلُت الَى

ــــً ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الٟلؿُيييت و اإلااهديــ

حن اإلاهمكحن  مكغوٕ صٖم نٛاع اإلاؼاٖع

 .وال٣ٟغاء وحٗؼيؼ نمىصَم

ال٣ؿم الهىضس ي بااقغاٝ  40 37 49 67 193 

 ٖلل اإلا٣او٫ 

ىيت  اإلاىاػهت ؤلاهماثيت واإلاكاعي٘  وػاعاث الؿلُت الَى

ــــً ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الٟلؿُيييت و اإلااهديــ
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ل الجهت اإلاششحت للخىفُز  1/9/2015- 1/9/2013خطت   الجهت اإلاششحت للخمٍى

 غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت اللشر العىىي 

 ألاولى

2012 

 الثاهُت

2013 

 الثالثت

2014 

 الشابعت

2015 

 الجهت بىذ اإلاىاصهت الجهت اللعم 

     199 169 181 175 724                   اإلاجمىع الجضئي   
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جىميت وجُىيغ البييت 

الخدخيت للماؾؿاث 

واإلاغا٤ٞ الث٣اٞيت 

والؿياخت والغياييت 

والترازيت 

جُىيغ وججهحز  م٨خبت ٖامت مخٗضصة 

غاى  .ؤلٚا

مغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت     95-  95 

 والٟىىن 

 اإلااهديــــــــــــــــــً 

ال٣ؿم الهىضس ي بااقغاٝ  101 200 10 10 321  جإَيل ملٗب بلضي جٟىح

 ٖلل اإلا٣او٫ 

هاصي قباب جٟىح •

 الغياض ي

ىيت  اإلاىاػهت ؤلاهماثيت واإلاكاعي٘  وػاعاث الؿلُت الَى

 الٟلؿُيييت  واإلااهديــــــــــــــــــً

     101 200 105 10 416                     اإلاجمىع الجضئي   
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ي٠ٗ 

ومدضوصيت 

ال٣ضعة اإلاٗيكيت 

لألؾغ ال٣ٟحرة 

واإلاهمكت والياث 

خهىلها ٖلل 

الخضماث 

 الغثيؿت والترازيت

جم٨حن ألاؾغ ال٣ٟحرة واإلاهمكت في جٟىح 

 .وجدؿحن ؤوياٖها اإلاٗيكيت
حمٗيت جٟىح •  190 150 150 200 690 

 الخحريت،

 لجىت جىٓيم اإلاغؤة •

حمٗيت جىميت •

 اإلاغؤة الغيٟيت

اإلااهديــــــــــــــــــً  

ماؾؿاث زحريت 

زاعحيت 

CHF)) 

بؾ٩ان ألاحيا٫ الكابت ال٣ٟحرة 

 .واإلاهمكت 

حمٗيت جٟىح •  236 207 277 10 730 

 الخحريت

اإلااهديــــــــــــــــــً  

ماؾؿاث زحريت 

 زاعحيت

     426 357 427 210 1.420                                  اإلاجمىع الجضئي   
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ي٠ٗ  ال٣ضعاث 

البييىيت والخىٓيميت 

 لل٣يام للبلضيت

اثٟها بٟاٖليت  بْى

و٦ٟاءة ويمان 

 الاؾخمغاعيت

جدؿحن ججهحزاث وآلالياث الالػمت 

اثٟها الغثيؿت  للبلضيت لل٣يام بْى

 .بٟاٖليت و٦ٟاءة

٢ؿم الكاون ؤلاصاعيت  359 154 223 55 791 

 واإلااليت ، اإلاكترياث

اإلاىاػهت ؤلاهماثيت ٢ؿم  

 اإلاكاعي٘

وػاعة الح٨م اإلادلي 

 واإلااهدحن

مكغوٕ جُىيغ ألاهٓمت الخ٣ىيت 

 .والٟيىت في البلضيت

٢ؿم الكاون ؤلاصاعيت  - 36 18 42 96 

 واإلااليت ، اإلاكترياث

اإلاىاػهت ؤلاهماثيت ٢ؿم  

 اإلاكاعي٘

وػاعة الح٨م اإلادلي 

 واإلااهدحن

مكغوٕ بىاء ٢ضعاث الٗاملحن في 

. البلضيت

٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ  20 20 20 30 90 

 والٗال٢اث الٗامت

اإلاىاػهت ؤلاهماثيت ٢ؿم  

 اإلاكاعي٘

وػاعة الح٨م اإلادلي 

 واإلااهدحن

     379 210 261 127 977                   اإلاجمىع الجضئي   

ة  ع
صا

وب
 ً

ألام
 ٕ

ُا
٢

ر
ىاع

ل٩
ا

 

صماث ري٠ٗ ا٫

اإلاخٗل٣ت باألمً 

. وبصاعة ال٩ىاعر

مكغوٕ حٗؼيؼ الىعي بمجاالث ؤلاؾٗاٝ 

 .والُىاعت 

 حمٗيت جٟىح الخحريت،•  14 13 11 - 38 

 لجىت جىٓيم اإلاغؤة ،•

 حمٗيت جىميت اإلاغؤة  •

ىيت  اإلاكاعي٘ اإلااهدحن للؿلُت الَى

الٟلؿُيييت 

 

 

 

 



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   6صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

ال
ج

اإلا
ي   ى

ىم
لخ

ا
 

 اظم اإلاششوع اللضُت

وع
شش

اإلا
مض 

س
 

الخكلفت 

ت  الخلذًٍش

X1000$ 

 

ل الجهت اإلاششحت للخىفُز  1/9/2015- 1/9/2013خطت   الجهت اإلاششحت للخمٍى

 غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت غير الهُئت اإلادلُت الهُئت اإلادلُت اللشر العىىي 

 ألاولى

2012 

 الثاهُت

2013 

 الثالثت

2014 

 الشابعت

2015 

 الجهت بىذ اإلاىاصهت الجهت اللعم 

     14 13 11 - 38                                  اإلاجمىع الجضئي 

ت  
يئ

الب
 ٕ

ُا
٢

 

اعجٟإ مساَغ الخلىر 

الىاجج ًٖ الحٟغ 

الامخهانيت 

ا حَر . واإلاداحغ  ٚو

يت البيئي  والاؾخسضام ةمكغوٕ الخٖى

. ألامثل للمىاعص الُبيٗيت

٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ  7 10 14 - 31 

 والٗال٢اث الٗامت

هبراؽ لألحيا٫ الكبابيت 

وحمٗيت جٟىح الخحريت  

بلضيت جٟىح 

 

ىيت   اإلااهدحن للؿلُت الَى

الٟلؿُيييت 

USAID 

     7 10 14 - 31                               اإلاجمىع الجضئي   

     4.561 4.870 4.669 1.967 15.967              المجموع الكلي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   7صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

 خطت املتابعت والتقيين : اجلزء الزابع 

الهذر الخىمىي اللضُت 
مؤششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمؤشش 

اللُمت اإلايشىدة للمؤشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

ملذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 مجال البيُت الخدخُت 

زضماث البييت 

الخدخيت الحاليت 

في اإلاجاالث 

اإلاخٗل٣ت 

بالهٝغ 

الهخي واإلاياٍ 

والىٟاياث 

الهلبت 

وال٨هغباء  

والُغ١ 

اإلاىانالث ال 

جلبي اخخياحاث 

مىاَني بلضة 

 .جٟىح

حر البييت .1 جٞى

الخدخيت الالػمت 

 .لهٝغ الهخي٫

 البلضة زال٫ ة الكب٨ت  ألخياء حُٛيوؿبت .1

ىام  .2015- 2012ألٖا

 ال٣ؿم الهىضس ي  سجالث البلضيت البلضيت  50%  25% - - 0

وميؿ٤ الخسُيِ 

 ؤلاؾتراجيجي

جدؿحن ونى٫ .2

اإلاياٍ وال٨هغباء بلل 

مىاَني بلضة جٟىح 

اٖليت  يت ٞو بىٖى

و٦ٟاءة وحُٛيت 

 .ٖاليت 

     ؤول 8ػوص ب٣ُغ الجضيض المعثيس ي ا٫ياٍ المزِ َى٫ . 2

ىامزال٫   .2015- 2013ألٖا

 ٧ىب بلل 800ػياصة خهت جٟىح مً اإلاياٍ مً . 3

 .2014بجهايت الٗام  ٧ىب  يىميا 1300

ؤلٟي ٖضاص مؿب٤ الضٞ٘ مغ٦ب في البلضة زال٫ .4

 .2015بجهايت الٗام 

ٖاثضاث البلضيت مً حبايت ؤزمان وؿبت الؼياصة في .5

ىاماإلاياٍ ىام  2015- 2012  زال٫ ألٖا  م٣اعهت م٘ ألٖا

 .الؿاب٣ت

زال٫ المنازل المربوطة بشبكة الكهرباء وؿبت  .6

ىام من األحياء غير المكهربة   2015- 2012 ألٖا

 .حالياًا 

. 
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30%  

 

 

20%  
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 ٖضاص

50%  

 

 

20%  

  ٦م4

 

950 

 

1300 

ٖضاص 

60%  

 

 

40%  

  ٦م4

 

1100 

 

1600 

 ٖضاص

70%  

 

 

60%  

  ٦م4

 

1300 

 

2000 

 ٖضاص

100%  

 

 

80%  

 ال٣ؿم الهىضس ي  سجالث البلضيت البلضيت

وميؿ٤ الخسُيِ 

 ؤلاؾتراجيجي



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   8صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

الهذر الخىمىي اللضُت 
مؤششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمؤشش 

اللُمت اإلايشىدة للمؤشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

ملذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

جدؿحن خغ٦ت .3

مىانالث اإلاىاَىحن 

الضازليت والغابُت 

  .في البلضة

 

ىامٖبضةاإلااَلت والمَغ١ ٖضص ا٫. 7 - 2012  زال٫ ألٖا

2015. 

٦غوم  (20) بُى٫ .مٗبضةاإلااَلت وَغ١  ا٫  َى٫ .8

ال٣ٗبت جٟىح -  اؾُاؽ واص ٖؼيؼ-  الٛغابت الٓهغ

-  جٟىح بطها صوعا- وقٗب اإلالح الخليل -  الخليل

ىام  .  2015- 2012الجالحل لىػة  زال٫ ألٖا

يكحر  ؾ٩ان اإلاىا٤َ اإلاؿتهضٞت بخدؿً ؤخىا٫ . 9

الى٣ل واإلاىانالث وؾهىلت الحغ٦ت والىنى٫ 

ىام للخضماث الاحخماٖيت اإلاخٗضصة  - 2012زال٫ ألٖا

2015.. 

7 

 

 

  ٦م14.5

 

 

 ؾلبي

9 

 

 

  ٦م19

 

 

  1بيجابي

10 

 

 

  ٦م22

 

 

 بيجابي

11 

 

 

  ٦م24

 

 

 بيجابي

12 

 

 

  ٦م34

 

 

 بيجابي

 البلضيت

 

 

 

 

 

 البلضيت

 سجالث البلضيت

 

 

 

 

ت مغ٦ؼة  مجمٖى

 م٘ اإلاىاَىحن

 

 ال٣ؿم الهىضس ي 

وميؿ٤ الخسُيِ 

 ؤلاؾتراجيجي

 

 

 

 مجال التخطيط والتنظيم 

ي٠ٗ آلياث 

الخىٓيم 

والخسُيِ 

الٗمغاوي في 

 .بلضة جٟىح

حر ال٣اٖضة .4 جٞى

يت الالػمت  اإلاٗٞغ

الخىٓيم لٗمليت 

والخسُيِ الٗمغاوي 

 .في البلضة

مسُِ َي٨لي جٟهيلي يىٓم ٖملياث وحىص .10

البىاء وجهييٟها وجسُيِ ألاما٦ً  الؼعاٖيت 

ىام   .2015- 2012والخضماجيت والهىاٖيت زال٫ ألٖا

حؿىيت ؤعاض ي البلضة صازل صعاؾت خى٫ . 11

 .2015 بجهايت الٗام وزاعج خضوص البلضيت

0 

 

 

 ال بىحض

- 

 -

 

- 

 مس1ُِ

 -

 

- 

 مس1ُِ

 -

 

- 

  مس1ُِ

 

 

  صعاؾت1

 ال٣ؿم الهىضس ي  سجالث البلضيت البلضيت

وميؿ٤ الخسُيِ 

ؤلاؾتراجيجي 

 

 

 

 

                                                           
ت مغ٦ؼة. ال يم٨ً جدضيض ٢يمت ع٢ميت للماقغ الىىعي 1 يكحر ؾ٩ان اإلاىا٤َ اإلاؿتهضٞت بخدؿً ؤخىا٫ الى٣ل واإلاىانالث وؾهىلت الحغ٦ت والىنى٫ للخضماث الاحخماٖيت اإلاخٗضصة " ويٗنى باايجابي َىا ؤي ؤن . بل يخم جدضيض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى

ىام   . و٢ض جم ج٣ييم ٢يمت اإلااقغ الحاليت مً زال٫ صعاؾت الاخخياحاث بالؿلبي."2015- 2012زال٫ ألٖا



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   9صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

الهذر الخىمىي اللضُت 
مؤششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمؤشش 

اللُمت اإلايشىدة للمؤشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

ملذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 التعليم / مجال الخدمات االجتماعية 

جضوي مؿخىي 

يت الخٗليم  هٖى

في اإلاغاخل 

ألاؾاؾيت 

 .والثاهىيت

جدؿحن البيئت . 5

الخٗليميت في مضاعؽ 

وعياى ؤَٟا٫ بلضة 

جٟىح لخخالءم 

 .واخخياحاث الُالب

يكحر َالب اإلاضاعؽ بإن اإلاغا٤ٞ والىؾاثل .12

ٝغ نٟيت ومسخبراث جالءم  الخٗليميت مً ؾاخاث ٚو

 . اخخياحهم

مسخبري ٖلىم وخاؾىب إلاضعؾتي قهضاء وحىص .13

ىام  - 2013جٟىح  والخيؿاء اإلاسخلُت زال٫ ألٖا

2015. 

غ بام ه٣ل حماعي  بيافي لُالب عياى .14 جٞى

ؤَٟا٫ حمٗيت جٟىح الخحريت وزضماث ؤلاصاعة والبالٜ 

البت بجهايت الٗام 500ٖضصَم   .2015 َالب َو

 ؾلبي

 

0 

 

 

  يام1

- 

 

- 

 

 

- 

 2بيجابي

 

  مسخبر1

 

 

- 

 بيجابي

 

  مسخبر2

 

 

- 

 بيجابي

 

  مسخبر2

 

 

  بام2

ت مغ٦ؼة  مضاعؽ البلضة مجمٖى

 م٘ الُالب

 سجالث البلضيت

 والمدارس

 

سجالت 
 الجمعية

 ال٣ؿم الهىضس ي 

وميؿ٤ الخسُيِ 

 ؤلاؾتراجيجي

 

 

 

 الجمعية

في الهٟٝى الخٗليميت في  وؿبت الا٦خٓاّ .15

ىام زال٫  (%  وؿبت)اإلاغاخل ألاؾاؾيت ٢لذ  ألٖا

ىام الؿاب٣ت2015- 2012  . م٣اعهت م٘ ألٖا

 سجالث البلضيت مضاعؽ البلضة  75%   50%   35%  20%  0%

 والمدارس

 ال٣ؿم الهىضس ي 

وميؿ٤ الخسُيِ 

 ؤلاؾتراجيجي

 

 

 

 

 

                                                           
ت مغ٦ؼة. ال يم٨ً جدضيض ٢يمت ع٢ميت للماقغ الىىعي 2 ٝغ نٟيت ومسخبراث جالءم اخخياحهم" ويٗنى باايجابي َىا ؤي ؤن . بل يخم جدضيض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى و٢ض جم ج٣ييم ". يكحر َالب اإلاضاعؽ بإن اإلاغا٤ٞ والىؾاثل الخٗليميت مً ؾاخاث ٚو

 .٢يمت اإلااقغ الحاليت مً زال٫ صعاؾت الاخخياحاث بالؿلبي



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   10صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

الهذر الخىمىي اللضُت 
مؤششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمؤشش 

اللُمت اإلايشىدة للمؤشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

ملذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 الصحة/ مجال الخدمات االجتماعية 

الخضماث 

الصحيت ألاوليت 

اإلاخىٞغة صازل 

البلضة ال جلبي 

اخخياحاث 

الُىاعت 

ايت ألاوليت  والٖغ

 .للمىاَىحن

 يتجُىيغ هٕى.6

ايت الصحيت  الٖغ

ألاوليت واإلاخسههت 

إلاىاَني تها وحُٛي

 .بلضة جٟىح

ي٣ضم الخضماث اإلاسبريت مجهؼ مسخبر َبي .16

ىام  للمىاَىحن بإؾٗاع مىاؾبت - 2012زال٫ ألٖا

2015. 

حكحر الحىامل وطوي ألامغاى اإلاؼمىت بإن .17

َىال٪ جدؿً ملحّى لىنىلهم وجل٣حهم الٗالج 

ىام الخسهص ي   م٣اعهت 2015- 2012زال٫ ألٖا

ىام الؿاب٣ت  . م٘ ألٖا

 )ؾاٖاث الٗمل ٖضص .18
ً
الٗياصة في  (يىميا

  .الح٩ىميت

ايت.19 غ  ٖع جسههيت    َبيتوؿبت جٞى

ىام  في الٗياصة الح٩ىميتللمىاَىحن  زال٫ ألٖا

2012 -2015. 

0 

 

 

 ؾلبي

 

 ؾاٖاث4

10%  

  مسخبر1

 

 

 3بيجابي

 

  ؾاٖاث4

25%  

  مسخبر1

 

 

 بيجابي

 

  ؾاٖاث5

50%  

  مسخبر1

 

 

 بيجابي

 

  ؾاٖاث6

75%  

  مسخبر1

 

 

 بيجابي

 

 ؾاٖاث8

100%  

الٗياصة 

 الصحيت

٢ؿم الخسُيِ  سجالث الٗياصة

والخُىيغ والٗال٢اث 

 الٗامت

 مجال  الزراعة

مدضوصيت 

الاَخمام 

بال٣ُإ 

الؼعاعي ٣٦ُإ 

ا٢خهاصي 

لخدؿحن ألامً 

صٖم نٛاع .7

حن اإلاهمكحن  اإلاؼاٖع

وال٣ٟغاء وحٗؼيؼ 

 .نمىصَم

ؾٗت بزؼاهان لخجمي٘ اإلاياٍ ٖلل هبٗاث اإلاياٍ .20

٧ىب يخم اؾخٛالَا في الؼعاٖت والكغب زال٫   (100)

ىام   .2014- 2011ألٖا

ىن بإن ونىلهم للمهاصع اإلااثيت ٢ض .21 يكحر اإلاؼاٖع

ىام جدؿً  ىام 2015- 2012زال٫ ألٖا  م٣اعهت م٘ ألٖا

 .الؿاب٣ت

0 

 

 ؾلبي

 

2 

 زؼان

 4بيجابي

2 

 زؼان

 بيجابي

2 

 زؼان

 بيجابي

2 

 زؼان

 بيجابي

 البلضيت

 

 سجالث البلضيت

 

ت مغ٦ؼة  مجمٖى

حن  م٘ اإلاؼاٖع

 ال٣ؿم الهىضس ي 

وميؿ٤ الخسُيِ 

 ؤلاؾتراجيجي

                                                           
ت مغ٦ؼة. ال يم٨ً جدضيض ٢يمت ع٢ميت للماقغ الىىعي 3  لىنىلهم وجل٣حهم الٗالج الخسهص ي " ويٗنى باايجابي َىا ؤي ؤن . بل يخم جدضيض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى

ً
ا  ملحْى

ً
ىام حكحر الحىامل وطوو ألامغاى اإلاؼمىت بإن َىال٪ جدؿىا - 2012زال٫ ألٖا

ىام الؿاب٣ت2015  .و٢ض جم ج٣ييم ٢يمت اإلااقغ الحاليت مً زال٫ صعاؾت الاخخياحاث بالؿلبي.  م٣اعهت م٘ ألٖا

ت مغ٦ؼة. ال يم٨ً جدضيض ٢يمت ع٢ميت للماقغ الىىعي 4 ىن بإن ونىلهم للمهاصع اإلااثيت ٢ض جدؿً " ويٗنى باايجابي َىا ؤي ؤن . بل يخم جدضيض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى ىام يكحر اإلاؼاٖع ىام الؿاب٣ت 2015- 2012زال٫ ألٖا و٢ض جم ".  م٣اعهت م٘ ألٖا

 .ج٣ييم ٢يمت اإلااقغ الحاليت مً زال٫ صعاؾت الاخخياحاث بالؿلبي



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   11صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

الهذر الخىمىي اللضُت 
مؤششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمؤشش 

اللُمت اإلايشىدة للمؤشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

ملذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 صوهم مً ؤعاض ي اإلاىاَىحن يخم اؾخٛاللها 300. 22. الٛظاجي اإلاجزلي

حن   .2015بجهايت الٗام مً اإلاؼاٖع

ت ؤل٠ شجغة مثمغة . 23 وزمؿت مكاجل مؼعٖو

 .2015 بجهايت الٗام ػعاٖيت بمؿاخت ٖكغة صوهماث 
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اإلاؿخٟيضون مً زضماث ؤلاعقاص  يً ػإعالم ٖضص.24

ىام الؼعاعي  .2015- 2012 زال٫ ألٖا

 

ٖلل مٗضاث يدهلىن   يً الظيًػإعٖضص الم. .25

ىام  زضماث ػعاٖيت  . 2015- 2012زال٫ ألٖا

 

ىن بإن ويٗهم اإلاٗيش ي الٗام ٢ض . 26 يكحر اإلاؼاٖع

ىام جدؿً  ىام 2015- 2012زال٫ ألٖا  م٣اعهت م٘ ألٖا
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ميؿ٤ الخسُيِ 

 الاؾتراجيجي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت مغ٦ؼة. ال يم٨ً جدضيض ٢يمت ع٢ميت للماقغ الىىعي 5 ىن بإن ويٗهم اإلاٗيش ي الٗام ٢ض جدؿً " ويٗنى باايجابي َىا ؤي ؤن . بل يخم جدضيض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى ىام يكحر اإلاؼاٖع ىام الؿاب٣ت2015- 2012زال٫ ألٖا و٢ض جم .".  م٣اعهت م٘ ألٖا

 .ج٣ييم ٢يمت اإلااقغ الحاليت مً زال٫ صعاؾت الاخخياحاث بالؿلبي



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   12صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

الهذر الخىمىي اللضُت 
مؤششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمؤشش 

اللُمت اإلايشىدة للمؤشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

ملذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 مجال الثقافة والرياضة

ي٠ٗ الاَخمام 

في الخىميت 

الث٣اٞيت 

والغياييت 

وألازغيت 

. والؿياخيت

جم٨حن وبىاء .8

ال٣ضعاث ؤلاصاعيت 

والخىٓيميت 

للماؾؿاث ألاَليت 

ال٣اٖضيت  التي  

حٗنى بالث٣اٞت 

. والغيايت

 ل٣ياصة وبصاعة ٖضص الكباب الظيً جم جضعيبهم .27

ىام ماؾؿاتهم  .2015- 2012 زال٫ ألٖا

المؤسسات  50 35 25 10 0
الثقافية 

 والرياضية

سجالث 

اإلااؾؿاث طاث 

 الٗال٢ت

 هاصي جٟىح الغياض ي،•

مغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت •

 والٟىىن 

 حمٗيت الخٗليم الٗالي•

غاى بمؿاخت وحىص .28 متر  (250)م٨خبت مخٗضصة ألٚا

 .مغب٘

مً ٢بل َلبت ٖضص ال٨خب والٗىاويً اإلاخىٞغة  .29

ت الٟيضيى و وؤحهؼة (LCD) اإلاضاعؽ والجامٗاث وؤقَغ

زال٫  وزضمت الاهترهذ و٢اٖت ٖغى مؿغحي لألَٟا٫

ىام  . 2015- 2012ألٖا

 

 

 م٣اييـ صوليت  بمىانٟاثملٗب بلضي عياض ي.30

يسضم اليكاَاث واإلاىاَب الغياييت في البلضة ماَل 

 .2015بجهايت الٗام 
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ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   13صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

الهذر الخىمىي اللضُت 
مؤششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمؤشش 

اللُمت اإلايشىدة للمؤشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

ملذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 مجال األمن وإدارة الكوارث 

ي٠ٗ 

الخضماث 

الحاليت 

واإلاخٗل٣ت باألمً 

وبصاعة ال٩ىاعر 

وآلالياث 

اإلاجخمٗيت 

للخٗامل م٘ 

. الُىاعت 

وحٗؼيؼ  جُىيغ. 9

الىعي الٗام 

 والٗمل اإلاجخمعي

 الكبابي الخُىعي

لخٗامل م٘ ٫ اإلاىحه

خاالث الُىاعت 

 .وال٩ىاعر

مجاالث  اإلاضعبىن في   الٟخياثاب وبفٖضص ا٫.31

ىام  الضٞإ اإلاضوي وؤلاؾٗاٝ  .2015- 2012زال٫ ألٖا

يتٖضص.32  قملذ اإلاضاعؽ  التي خمالث جٖى

اإلادايغاث  واإلااؾؿاث جمثلذ ب٣ٗض ٖكغاث 

يت في مجاالث الضٞإ اإلاضوي  ؤلاعقاصيت والخٖى

ىام   .2015- 2012وؤلاؾٗاٝ والُىاعت زال٫ ألٖا

هم ٞيما .33 حهم الٗام وجُٖى يكحر اإلاىاَىىن بإن ٖو

يخٗل٤ بمجا٫ الخٗامل م٘ الُىاعت ٢ض جدؿً زال٫ 

ىام  ىام الؿاب٣ت2015-2012ألٖا  . م٣اعهت باأٖل
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ت مغ٦ؼة  مجمٖى

 م٘ اإلاىاَىحن

 حمٗيت جٟىح الخحريت،

 لجىت جىٓيم اإلاغؤة ،•

حمٗيت جىميت اإلاغؤة •

 الغيٟيت

ميؿ٤ الخسُيِ 

 ؤلاؾتراجيجي

 مجال البيئة  

اعجٟإ مساَغ 

 .البيئيالخلىر 

الحض مً آزاع .10

الخلىر البيئي 

الىاجج مً 

 . اإلاداحغ

غ  صعاؾت حضوي ا٢خهاصيت لخدضيض بم٩اهياث .34 جٞى

 .2015اؾخسضام مىا٤َ اإلاداحغ بجهايت الٗام 

ػعاٖت ؤل٠ شجغة خغحيت في اإلاىا٤َ الجبليت .. 35

ىام    .2015- 2012زال٫ ألٖا

هم ٞيما . 36 حهم الٗام وجُٖى يكحر  اإلاىاَىىن بإن ٖو

ىام  يخٗل٤ بمجا٫ خمايت البيئت ٢ض جدؿً زال٫ ألٖا

ىام الؿاب٣ت2012-2015  . م٣اعهت باأٖل
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ت مغ٦ؼة. ال يم٨ً جدضيض ٢يمت ع٢ميت للماقغ الىىعي 6 ىام " ويٗنى باايجابي َىا ؤي ؤن . بل يخم جدضيض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى هم ٞيما يخٗل٤ بمجا٫ الخٗامل م٘ الُىاعت ٢ض جدؿً زال٫ ألٖا حهم الٗام وجُٖى  2015-2012يكحر اإلاىاَىىن بإن ٖو

ىام الؿاب٣ت  .و٢ض جم ج٣ييم ٢يمت اإلااقغ الحاليت مً زال٫ صعاؾت الاخخياحاث بالؿلبي." م٣اعهت باأٖل

ت مغ٦ؼة. ال يم٨ً جدضيض ٢يمت ع٢ميت للماقغ الىىعي 7 ىام " ويٗنى باايجابي َىا ؤي ؤن . بل يخم جدضيض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى هم ٞيما يخٗل٤ بمجا٫ خمايت البيئت ٢ض جدؿً زال٫ ألٖا حهم الٗام وجُٖى  م٣اعهت 2015-2012يكحر  اإلاىاَىىن بإن ٖو

ىام الؿاب٣ت  .و٢ض جم ج٣ييم ٢يمت اإلااقغ الحاليت مً زال٫ صعاؾت الاخخياحاث بالؿلبي." باأٖل



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   14صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

الهذر الخىمىي اللضُت 
مؤششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمؤشش 

اللُمت اإلايشىدة للمؤشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

ملذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 الفقراء والمهمشين/ مجال الخدمات االجتماعية 

ي٠ٗ 

ومدضوصيت 

ال٣ضعة اإلاٗيكيت 

لألؾغ ال٣ٟحرة 

واإلاهمكت 

لياث خهىلها آو

ٖلل الخضماث 

الغثيؿت 

جدؿحن ٞغم .11

اإلاكاع٦ت 

الا٢خهاصيت 

لل٣ٟغاء واإلاهمكحن 

وخهىلهم ٖلل 

الخٗليم الجامعي 

ايت والؿ٨ً  والٖغ

 .الُبيت اإلاالثمت

 نٛحرة مضعة مكاعي٘ التي جضيغ٣ٞحرة ا٫ؾغ ٖضص ألا. .37

ىام    .2015- 2012للضزل زال٫ ألٖا

في  ٖضص ألاؾغ ال٣ٟحرة اإلاؿخٟيضة مً مؿاٖضاث. .38

ىام الخٗليم والصحت   .2015- 2012 زال٫ ألٖا

يلخد٤  يً ؤلاياٞيحن خخاجالم ٖضص الُالب. .39

ىام بالجامٗاث   .2015- 2012 زال٫ ألٖا

ٖضص ألاؾغ الكابت ال٣ٟحرة التي جدهل ٖلل ؾ٨ً . .40

 .2015مالثم بجهايت الٗام 
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نٗىبت ونى٫ 

وخهى٫ طوي 

ا٢ت ٖلل  ؤلٖا

زضماث مالثمت 

الخخياحاتهم 

صازل وزاعج 

 .بلضة جٟىح

جدؿحن . 12

الٓغوٝ الحياجيت 

واإلاٗيكيت 

والىٟؿيت لظوي 

ا٢ت  .ؤلٖا

ٖضص اإلاىاػ٫ و اإلاؿاحض و اإلاضاعؽ و اإلااؾؿاث .41

ىام  ا٢ت زال٫ ألٖا ماَلت الؾخسضاماث طوي ؤلٖا

2012 -2015. 

 

ا٢ت ؤن اإلاباوي الؿ٨ىيت والٗامت .42 يكحر طوي ؤلٖا

اإلااَلت جىاؾب اخخياحاتهم واؾخسضامهم وؤن ويٗهم 

ىام  هديجت 2015- 2012الىٟس ي ٢ض جدؿً زال٫ ألٖا

 .زضماث ؤلاعقاص الىٟس ي
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ت مغ٦ؼة  مجمٖى

 حمٗيت جٟىح الخحريت، •

 

 حمٗيت ؤلاؾغاء الخحريت•

ايت اإلاٗا٢حن  لٖغ

                                                           
ت مغ٦ؼة. ال يم٨ً جدضيض ٢يمت ع٢ميت للماقغ الىىعي 8 ىام " ويٗنى باايجابي َىا ؤي ؤن . بل يخم جدضيض عؤي اإلاىاَىحن مً زال٫ مجمٖى هم ٞيما يخٗل٤ بمجا٫ خمايت البيئت ٢ض جدؿً زال٫ ألٖا حهم الٗام وجُٖى  م٣اعهت 2015-2012يكحر  اإلاىاَىىن بإن ٖو

ىام الؿاب٣ت  .و٢ض جم ج٣ييم ٢يمت اإلااقغ الحاليت مً زال٫ صعاؾت الاخخياحاث بالؿلبي." باأٖل



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   15صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

الهذر الخىمىي اللضُت 
مؤششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمؤشش 

اللُمت اإلايشىدة للمؤشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

ملذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

ا٢ت الظيً خهلىا ٖلل ؤصواث . 43 ٖضص  طوي ؤلٖا

ىام   .2015- 2012مؿاهضة زال٫ ألٖا
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 حمٗيت ؤلاؾغاء
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CBR 

ا٢ت  م٘ طوي ؤلٖا

 الشباب والمرأة/ مجال الخدمات االجتماعية 

٢لت الىعي 

اإلاجخمعي الٗام 

بإَميت جىميت 

٢ضعاث الكباب 

واإلاغؤة 

ومؿاَمتهم في 

الخىميت 

اإلاجخمٗيت 

 .والا٢خهاصيت

جم٨حن وبىاء .13

ال٣ضعاث ؤلاصاعيت 

والخىٓيميت 

للماؾؿاث 

ألاَليت ال٣اٖضيت 

التي  حٗنى 

بالكباب واإلاغؤة في 

بلضة جٟىح وطل٪ 

في ٧اٞت اإلاجاالث 

الخىمىيت 

. والاحخماٖيت

ٖضص ألاشخام مً اإلااؾؿاث ألاَليت الظيً  .44

ىام   .2015- 2012جل٣ىا الخضعيب اإلاىاؾب زال٫ ألٖا

مً َاب٣حن  وحىص م٣غ حضيض لجمٗيت ؤلاؾغاء. 45

 .2015بجهايت الٗام 
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 سجالث البلضيت

 حمٗيت جٟىح الخحريت،•

 لجىت جىٓيم اإلاغؤة ،•

حمٗيت جىميت اإلاغؤة •

 الغيٟيت

جم٨حن الكباب .14

وجإَيلهم واليؿاء 

للمؿاَمت في 

اإلاباصعاث الكبابيت 

واليؿىيت 

واإلاكاعي٘ 

الا٢خهاصيت 

 .والخىمىيت

 جىٞغ ٢اٖضة بياهاث بإؾماء الخغححن الٗاَلحن.46

 .2015بجهايت الٗام 

هم ومكاع٦تهم اإلاجخمٗيت .47 يكحر   الكباب بإن مٗاٞع

ىام  واهضماحهم في ؾى١ الٗمل ٢ض جدؿً زال٫ ألٖا

2012-2015. 

اث٠.48  .ٖضص الخغيجحن الظيً خهلىا ٖلل ْو

 0 

 

 ؾلبي

 

  زغيج40

- 

 

 بيجابي

 

  زغيج10

- 

 

 بيجابي

 

   زغيج20

1 

 

 بيجابي

 

  زغيج30

1 

 

 بيجابي

 

  زغيج40

اإلااؾؿاث 

اإلاضهيت طاث 

 الٗال٢ت

 البلضيت

سجالث 

 اإلااؾؿاث

ت مغ٦ؼة  مجمٖى

 م٘ الكباب

 سجالث البلضيت

 حمٗيت جٟىح الخحريت،•

 لجىت جىٓيم اإلاغؤة ،•

حمٗيت جىميت اإلاغؤة •

 الغيٟيت
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الهذر الخىمىي اللضُت 
مؤششاث اللُاط 

 

اللُمت 

الحالُت 

للمؤشش 

اللُمت اإلايشىدة للمؤشش على امخذاد ظىىاث 

 1/9/2015الى1/9/2011الخطت
 

ألاولى 

2012 

الثاهُت 

2013 

الثالثت 

2014 

الشابعت 

2015 

ملذس 

اإلاعلىمت 
أداة اللُاط 

الجهت اإلاعئىلت 

عً اإلاخابعت 

 مجال البناء المؤسسي 

ي٠ٗ  

ال٣ضعاث 

البييىيت 

والخىٓيميت 

للبلضيت لل٣يام 

اثٟها  بْى

بٟاٖليت و٦ٟاءة 

ويمان 

 .الاؾخمغاعيت

جدؿحن . 15

بلضيت حاَؼيت 

 لل٣يام جٟىح

اثٟها الغثيؿت  بْى

وج٣ضيم زضماتها 

للمىاَىحن ب٨ٟاءة 

اٖليت  . ٞو

وآلالياث والخجهحزاث الالػمت جىٞغ حمي٘ اإلاٗضاث .57

زضمت ال٨هغباء واإلاياٍ والىٟاياث للمىاَىحن في لخ٣ضيم 

 لخضمت الكهغ يىم في 25بما ال ي٣ل ًٖ البلضة 

ىام  البلضيت  .2015-2012زال٫ ألٖا

يكحر  إلاىاَىىن والٗاملىن في البلضيت بإن َىال٪ .58

ىام جىانل البلضيت م٘ اإلاىاَىحن في جدؿً  زال٫ ألٖا

2012-2015. 

لت الجضيضة والمبكغيت ا٧٫ىاصع ٖضص ا٫.59 للٗمل في َئ

ىام   .2015-2012ألا٢ؿام اإلاسخلٟت زال٫ ألٖا

ٟحن . 60 يٟيت  الجضيضة إلاهام اإلاْى ٖضص الىنٝى الْى

ىام   .2015-2012زال٫ ألٖا

ىام .61 ٟي البلضيت زال٫ ألٖا ٖضص اإلاخضعبحن مً مْى

2012-2015. 

هم واججاَاتهم ٢ض . 62 ٟى البلضيت  بإن مٗاٞع يكحر مْى

ىام   م٣اعهت م٘ 2015-2012جدؿيذ زال٫ ألٖا

ىام الؿاب٣ت  .ألٖا

6 

 

 

 ؾلبي

 

9 

 

9 

 

 مخضعب 20

 

 ؾلبي

2 

 

 

 بيجابي

 

2 

 

2 

 

  مخضعب5

 

 بيجابي

4 

 

 

 بيجابي

 

4 

 

4 

 

 مخضعب10

 

 بيجابي

5 

 

 

 بيجابي

 

6 

 

6 

 

  مخضعب15

 

 بيجابي

6 

 

 

 بيجابي

 

9 

 

9 

 

  مخضعب20

 

 بيجابي

 سجالث البلضيت البلضيت

 

 

ت مغ٦ؼة  مجمٖى

ٟي  م٘ مْى

البلضيت 

 واإلاىاَىحن

٢ؿم الكاون ؤلاصاعيت 

 واإلااليت ، اإلاكترياث

والتخطيط والعالقات 
 العامة
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  املشاريع التنمويت لبلدة تفوحفتوصي: 2امللحق رقن   
البيُت الخدخُت  :مجال العمل الخىمىي  1:  سكم اإلاششوع.   إوشاء شبكت لللشر اللحي في البلذة:اظم اإلاششوع

مكان جىفُز اإلاششوع  .2خلفُت عً اإلاششوع  .1

ما جؼا٫ جٟىح حٗاوي مً ٖضم وحىص قب٨ت للهٝغ الهخي ٢اصعة ٖلل جلبيت زضماث  الهٝغ الهخي للمىاَىحن بك٩ل 

 مجز٫ يؿخسضمىن الحٟغ الامخهانيت،  وزمؿماثتمىٓم، خيث يؿ٨ً جٟىح زالزت ٖكغ ؤل٠ وؿمت، وما ػالىا بىا٢٘ ؤل٠

يت ونالخيت مياٍ يىابي٘ الكغب في اإلاضن والبلضاث وال٣غي الٟلؿُيييت، ٢امذ وخضة  و يمً البرهامج الهاصٝ لضعاؾت هٖى

ؤبدار اإلاياٍ والتربت والبيئت بجم٘ ٖيىاث مً مياٍ اليىابي٘ في بلضة جٟىح وجدليلها في مسخبراتها خيث ؤْهغث الىخاثج جلىر 

والىاجج ًٖ ازخالٍ مياٍ الكغب بمياٍ اإلاجاعي مً  (ب٨خحريا اإلاجاعي  )حمي٘ َظٍ اليىابي٘ وآلاباع بماصة ب٨خحريا ال٩ىليٟىعم 

ليه ٝ ن حمي٘ بزال٫ الحٟغ الامخهانيت، م٘ وحىص وؿب ٖاليت مً ال٩لىعيض والىتراث والبىجاؾيىم في مٗٓم الٗيىاث، ٖو

غاى الكغب   .(ال٣غيبت مً مىا٤َ الؿ٨ً ).َظٍ اليىابي٘ ٚحر نالحت لالؾخسضام ؤلاوؿاوي أٚل

يت  و٦ظل٪ جاصي بلل اهدكاع ؤلامغاى وألاوبئت ومجها ألاميبا والتهاب ال٨بض الٟحروس ي، و٦ظل٪ الدؿغب بلل اإلاياٍ الجٞى

ا ٖلل ألابييت الؿ٨ىيت، و ال٩لٟت اإلااصيت الٗاليت لٗملياث الىطح والى٣ل، ويخم الخسلو مجها في ألاما٦ً  وجلىيثها، وزَُغ

 خٟغة، مجها ما َى م٨كٝى 1500 قي٩ل  خيث يبلٜ ٖضص َظٍ الحٟغ 200ة ؤلاحماليت ل٩ل ٖمليت ٝوجبلٜ ال٩ل. اإلا٨كىٞت

حر آمً، م٘ الٗلم    .ؤن حمي٘ مىا٤َ البلضة ٢ض اؾخدضر مً زال٫ الخىؾٗت لحضوص البلضيت واإلاسُِ الهي٨ليبٚو

مل اإلاسُُاث الالػمت لخىٟيظ قب٨ت للهٝغ الهخي  وبىاًء ٖلل َظٍ الىخاثج اإلاظَلت بضؤث بلضيت جٟىح بةٖضاص الضعاؾاث ٖو

ٗال جم بهجاػ َظٍ الضعاؾاث واإلاسُُاث وج٣ضيمها للجهاث اإلااهدت والضاٖمت مً زال٫  ا)في جٟىح ، ٞو حَر .  (ماؾؿت ؤعيج ٚو

لي .  جغي الهيئت اإلادليت يغوعة ملحت لىحىص قب٨ت للهٝغ الهخي٦ٌةصاعة اإلاكاعي٘ في الؿلُت الٟلؿُيييت، ٖو

بلضة جٟىح •  

خ اإلاخىكع للبذء  .3 الخاٍس

بالخىفُز 

 2012مً الٗام  (5)قهغ •   

مذة جىفُز اإلاششوع  .4

 (زالر ؾىىاث)    2015- 2012• 

ت التي ٌعمل على جدلُلها  .7الفئاث اإلاعتهذفت / الفئت  .6أهذار اإلاششوع  / هذر  .5 ألاهذار الخىمٍى

ياٍ الٗاصمت مً زال٫ قب٨ت نٝغ نخي في المالخسلو مً - 1

. البلضة

. الحٟاّ ٖلل اإلاهاصع الُبيٗيت للمياٍ مً الخلىر -   2

٧اٞت ؾ٩ان وؤخياء بلضة جٟىح • 

.  بمٗض٫ ؤلٟي مجز٫ 

حر البييت الخدخيت الالػمت للهٝغ الهخي•    .   جٞى

جإَيل البييت الخدخيت للمهاصع اإلااثيت وػياصة •  

. اإلاىاعص اإلااثيت اإلاخاخت للؼعاٖت

باث)وصف مخخلش ليشاطاث  .8
ّ
ت   (مشك ع التي جمثل مخطلبا ظابلا لهزا  .9اإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش اإلاشاَس

: اإلاششوع

حر ألاعى اإلاىاؾبت إلادُاث الخى٣يت واإلاٗالجت •  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت : ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث  جٞى

  .واإلاىا٣ٞاث

 م٘ ؤصحاب بػالت ٧اٞت اإلاٗى٢اث ال٣اهىهيت• 

  .اإلال٨ياث زال٫ ٞترة الخُت ؤلاؾتراجيجيت

  

 100.000 .جدًحر الخهاميم واإلاسُُاث الالػمت• 

 1.000.000 .(  م 12000) ؤول  ( 12)جمضيض زٍُى عثيؿت ب٣ُغ • 

يت ب٣ُغ •   500.000 .( م 8000) ؤول   (10 )جمضيض زٍُى ٖٞغ

 500.000 .( م6000) ؤول   (8 )جمضيض زٍُى جىنيل ب٣ُغ • 

 1.500.000 .بىاء مدُاث مٗالجت وجى٣يت وونل الكب٨ت بسِ ٢غي قما٫ ٚغب الخليل• 

 500.000 .بنالح البييت الخدخيت للُغ١ اإلاضمغة•

    4.20.000$اإلاجمٕى  

 جهت الخىفُز اإلالترخت  .10

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىيت )الهيئت اإلادليت

     .٢ؿم الصحت،  مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل قغ٦ت م٣اوالثو٢ؿم الهىضؾت •     

ل اإلالترخت   .11 جهت الخمٍى

حهاث ؤزغي  : (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

ىيت الٟلؿُيييت % .  25مؿاَمت بلضيت بيؿبت  واإلاىاػهت  ؤلاهماثيت ٢ؿم الصحت.  بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها  الؿلُت الَى

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ    نىضو١ جُىيغ وب٢غاى البلضياث

الاخخُاجاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع  / اإلالادس  .12

          مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث / صعاؾاثمخىٞغة بك٩ل حؼجي       

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا ٚحر مُلىبت   

   صٖم مجخمعيمُلىب    
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آلاثاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع    .13

حىصة الحياة للمىاًَ وبيئت هٓيٟت زاليت مً الحٟغ الامخهانيت • : بيجابيت

.  الصحيتٌوالٗكىاثيت واإلا٩اع

حر البييت الخدخيت لخضماث الهٝغ الهخي ل٩اٞت ؾ٩ان البلضة•  . جٞى

باع  ، مياٍ ه٣يت آالحٟاّ ٖلل اإلاهاصع الُبيٗيت للمياٍ مً ٖيىن و• 

. ونالحت للكغب في ٧ل بيذ َيلت ؤيام الؿىت 

. زانت الُغ١ اإلاٗبضةبجضمحر ألحؼاء مً البييت الخدخيت و• : ؾلبيت

. جضمحر ألحؼاء مً البييت الخدخيت لألعاض ي الؼعاٖيت• 

اإلاعُلاث التي جىاجه جىفُز اإلاششوع  / اإلاخاطش .14

 الخٛلب ٖلحها  بحغاءاثاإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

حك٨يل لجىت مً البلضيت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب •  .اخخما٫ مماوٗت ؤصحاب اإلال٨ياث الخانت مً مغوع بٌٗ الخٍُى ٖبر ؤعايحهم• 

زال٫ ٞترة الخُت الٗال٢ت وب٢ىإ ؤصحاب اإلال٨ياث خيث يلؼم 

 .ؤلاؾتراجيجيت
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 :  سكم اإلاششوع. جأهُل شبكت اإلاُاه لدشمل جىظُع الشبكت الحالُت و مىاطم جذًذة:  اظم اإلاششوع

 2 

 البيُت الخدخُت :  مجال العمل الخىمىي 

كطاع اإلاُاه 

مكان جىفُز اإلاششوع  .2خلفُت عً اإلاششوع  .1

مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ بلضة جٟىح ، وحٗضص ألاخياء، وبٗضَا، و٢لت ونى٫ زضماث البلضيت لها بك٩ل مىخٓم، 

زانت  بحن ألاخياء ال٣ضيمت ومىا٤َ الخىؾٗت، وهديجت للؼياصة اإلاؿخمغة في ٖضص الؿ٩ان، ال جؼا٫ ؤخياء ٦ثحرة بو

ا  لبلضة جٟىح ال جهلها قب٨ت اإلاياٍ، ووي٘ الكب٨ت الضازليت ؾيئ لحض ما و بداحت بلل بٖاصة جإَيل ألهه ؤنبذ ٖمَغ

يخجاوػ الٗكغيً ٖاما وال جٟي بالٛغى اإلاُلىب مجها،  بااياٞت بلل اعجٟإ وؿبت الٟا٢ض ٞحها ، ٞالبلضيت ٚحر ٢اصعة 

. ٖلل جىنيل اإلااء إلاىاػ٫ اإلاىاَىحن في مىا٤َ الخىؾٗت، وال جىنل ال٨ميت اإلاُلىبت للمىاػ٫ في بٌٗ ؤخياء البلضة

الحاح اإلاتزايض مً ٫مً َىا هبٗذ ٨ٞغة اإلاكغوٕ وخيىيخه ويغوعجه للمىاَىحن ٖلل وا٢٘ جدؿحن الخضماث، هديجت 

لي   جغي الهيئت اإلادليت ٌؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلل يغوعة ؤلاؾغإ في جُىيغ َظٍ الخضمت في بلضة جٟىح  ٖو

. وجىؾٗتها لخُٛي مىا٤َ الخىؾٗت الجضيضة يغوعة جإَيل قب٨ت اإلاياٍ الضازليت

بلضة جٟىح •  

خ اإلاخىكع للبذء بالخىفُز  .3 الخاٍس

    2012مً الٗام  (1)قهغ • 

مذة جىفُز اإلاششوع  .4

 (زالر ؾىىاث)2014 - 2012• 

ت التي ٌعمل على جدلُلها  .7الفئاث اإلاعتهذفت  .6أهذار اإلاششوع  / هذر  .5 ألاهذار الخىمٍى

حر مياٍ ه٣يت ونالحت للكغب في ٧ل بيذ َيلت •  جٞى

يضة، وبك٩ل مىخٓم   .ؤيام الؿىت وبإؾٗاع َػ

. ج٣ليل وؿبت الٟا٢ض في قب٨ت اإلاياٍ الضازليت• 

 ( وؿمت4000)مىا٤َ الخىؾٗت اإلاىاَىىن في • 

 3000)بٌٗ ؤخياء البلضة اإلاىاَىىن في • 

 (وؿمت

اٖليت و٦ٟاءة • يت ٞو جدؿحن ونى٫ اإلاياٍ بىٖى

 .واَني بلضة جٟىحبلل موحُٛيت ٖاليت 

ت   (مشكباث)وصف مخخلش ليشاطاث  .8 ع التي جمثل مخطلبا ظابلا لهزا  .9اإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش اإلاشاَس

: اإلاششوع  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

  400.000 ٦م  4  ؤول ؤهابيب ٞىالط بُى٫ 4جمضيض زٍُى عثيؿت ٢ُغ • 

 

 ال يىحض

 

 375.000 ٦م 5  ؤول ؤهابيب ٞىالط بُى٫ 3جمضيض زٍُى عثيؿت ٢ُغ • 

 180.000 ٦م 3  ؤول ؤهابيب ٞىالط بُى٫ 2جمضيض زٍُى عثيؿت ٢ُغ • 

 135.000 ٦م 3 ؤول ؤهابيب ٞىالط بُى٫ 0.5جمضيض زٍُى عثيؿت ٢ُغ • 

 400.000 ٦م  4  ؤول ؤهابيب ٞىالط بُى٫ 4جمضيض زٍُى عثيؿت ٢ُغ • 

  $ 1.090.000اإلاجمىع  

 : جهت الخىفُز اإلالترخت .10

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىيت )الهيئت اإلادليت

٢ؿم الكاون ؤلاصاعيت واإلااليت، اإلاكترياث، والهىضؾت مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل قغ٦ت م٣اوالث و آلياث  •

. الكغاء والاؾخالم والهياهت

ىيت الٟلؿُيييت  الؿلُت الَى

ل اإلالترخت  .11 : جهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

  اإلااهدحن  • %25بلضيت بيؿبت ا٫ومؿاَمت  اإلاىاػهت ؤلاهماثيت ٢ؿم اإلاياٍ.  بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

 :الاخخُاجاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلالادس  .12

                مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث / صعاؾاثمخىٞغة بك٩ل حؼجي       

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلاثاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع   .13

يت خياة اإلاىاَىحن: بيجابيت  .جدؿحن هٖى

 .جدؿحن ؤصاء البلضيت في ج٣ضيم الخضماث الغثيؿت للمىاَىحن

  في بٌٗ ألاحؼاء . ؾلبيت  
ً
جإزغ البييت الخدخيت للُغ١ اإلاٗبضة خضيثا

.  وجغ٢يٗها

  اإلاعُلاث التي جىاجه جىفُز اإلاششوع/ اإلاخاطش .14

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

اخخما٫ مماوٗت ؤصحاب ألاعاض ي • 

مً مض زٍُى قب٨ت اإلاياٍ ٖبر 

. ؤعايحهم

. حك٨يل لجىت مً البلضيت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت وب٢ىإ ؤصحاب ألاعاض ي بإَميت الُغ١   • 

حر زضماث البييت الخدخيت ل٣ُإ  •  يت للمىاَىحن ًٖ ؤَميت اإلاياٍ و لًمان مؿخ٣بل ؤًٞل لبلضة جٟىح وجٞى ٖمل جٖى

اإلاياٍ 
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( 1)جأهُل الشبكت اإلاضودة للبلذة وبىاء خضان مُاه عذد :   اظم اإلاششوع

.   كىب1000بععت 
 3:   سكم اإلاششوع

 لبيُت الخدخُت  ا:مجال العمل الخىمىي 

كطاع اإلاُاه 

مكان جىفُز اإلاششوع  .2خلفُت عً اإلاششوع  .1

مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ بلضة جٟىح ، وحٗضص ألاخياء، وبٗضَا، و٢لت ونى٫ زضماث البلضيت لها بك٩ل مىخٓم، وزانت  

ؤل٠  (13000)بحن ألاخياء ال٣ضيمت ومىا٤َ الخىؾٗت، وهديجت للؼياصة اإلاؿخمغة في ٖضص الؿ٩ان،  والتي جؼيض ًٖ 

 ؤول ، والظي جم بوكاٍئ ٢بل خىالي ٖكغيً 4وؿمت ؤنبذ مً الًغوعي اؾدبضا٫ الخِ اإلاؼوص للمياٍ والظي ٢ٍُغ 

ى آلان بدالت ؾيئت، و وؿبت الٟا٢ض ٞيه ٖاليت وجخٗضي  ، وال يُٗي ٦ميت اإلاياٍ اإلاُلىبت، لظل٪ يجب  % 25 ـ٫اٖاما َو

جٟىح في - ؤول وليخم عبُه مً ه٣ُت صاثغة اإلاياٍ  في مى٣ُت الجلضة (8)اؾدبضا٫ الخِ اإلاىحىص بسِ مؼوص ؤزغ ٢ٍُغ 

 .  ( ؤول 24)مضيىت الخليل  مً زِ 

ى آلان بداحت بلل نياهت قبه 300 زؼان اإلاياٍ  الىخيض اإلاىحىص في البلضة والظي يدؿ٘ ٫ ٌ وهٓغا ألن  ٧ىب ٣ِٞ ، َو

قهغيت هٓغا لٓهىع الدك٣٣اث ٖلل حضعاهه، ومدضوصيت ؾٗخه ال حُٛي اخخياج اإلاىاَىحن في خا٫ شح ؤو اه٣ُإ 

 ٧ىب ٖلل ألا٢ل ٖلل ؤن يخم جؼويضٍ  باإلاياٍ 1000اإلاياٍ، ؤنبدىا في بلضة جٟىح بداحت بلل بوكاء زؼان مياٍ يدؿ٘ ٫ 

عى في ؤٖلل مى٣ُت في حبا٫ جٟىح ؤؤول ، ولًمان جىٟيظ اإلاكغوٕ جم جسهيو ٢ُٗت  (8)مً الخِ الىا٢ل ٢ُغ 

.   اوكاء زؼان اإلاياٍ ٖلحها وجم الخىاػ٫ ٖجها لؿلُت اإلايا2ٍ م1000بمؿاخت جؼيض ًٖ 

الحاح اإلاتزايض ٫مً َىا هبٗذ ٨ٞغة اإلاكغوٕ وخيىيخه ويغوعجه للمىاَىحن ٖلل وا٢٘ جدؿحن زضماث اإلاياٍ، وهديجت 

لي   جغي الهيئت اإلادليت ٌمً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلل يغوعة ؤلاؾغإ في جُىيغ َظٍ الخضمت في بلضة جٟىح، ٖو

.  يغوعة جإَيل قب٨ت اإلاياٍ اإلاؼوصة وبىاء زؼان مياٍ حضيض

. بلضة جٟىح في مى٣ُت الحىعة•  

خ اإلاخىكع للبذء بالخىفُز  .3 الخاٍس

    2012مً الٗام  (1)قهغ • 

مذة جىفُز اإلاششوع  .4

 (ؾيخان)2013 – 2012• 

ت التي ٌعمل على جدلُلها  .7الفئاث اإلاعتهذفت / الفئت  .6أهذار اإلاششوع  / هذر  .5 ألاهذار الخىمٍى

 .الحض مً الى٣و في ٦ميت اإلاياٍ في بٌٗ ؤخياء بلضة جٟىح• 

. ج٣ليل وؿبت الٟا٢ض في قب٨ت اإلاياٍ الضازليت• 

. حمي٘ ؤَالي بلضة جٟىح • 

. ( وؿمت4000)مىا٤َ الخىؾٗت • 

اٖليت و٦ٟاءة •   يت ٞو جدؿحن ونى٫ اإلاياٍ بىٖى

 .مىاَني بلضة جٟىحبلل وحُٛيت ٖاليت 

ت   (مشكباث)وصف مخخلش ليشاطاث  .8 ع التي جمثل مخطلبا ظابلا لهزا  .9اإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش اإلاشاَس

: اإلاششوع  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

الدكبي٪ م٘ صاثغة مياٍ الًٟت الٛغبيت لؼياصة ٦ميت • 480.000 ٦م 4ول ؤهابيب ٞىالط بُى٫ ب( 8)جمضيض زِ مياٍ مؼوص ٢ُغ • 

 320.000 3 م1000ن مياٍ بؿٗت ابوكاء زؼ•  . للبلضةةاإلاياٍ اإلاىعص

   800.000$اإلاجمىع  

 : جهت الخىفُز اإلالترخت .10

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىيت )الهيئت اإلادليت

 ٢ؿم اإلاياٍ ، والهىضؾت  مً  زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل  قغ٦ت م٣اوالث    •    

ل اإلالترخت ج .11 : هت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

ىيت الٟلؿُيييت % 25بلضيت بيؿبت ا٫ومؿاَمت  اإلاىاػهت ؤلاهماثيت ٢ؿم اإلاياٍ. بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها الؿلُت الَى

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاجاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلالادس  .12

                مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث / صعاؾاثمخىٞغة بك٩ل حؼجي       

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعي  مُلىب  

آلاثاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع   .13

 .جدؿحن آلياث اإلاياٍ ونى٫ بلل اإلاىاَىحن : بيجابيت

يت خياة اإلاىاَىحن  .جدؿحن هٖى

ال يىحض :  ؾلبيت

 

اإلاعُلاث التي جىاجه جىفُز اإلاششوع  / اإلاخاطش .14

اإلاعُلاث  / اإلاخاطش

ٖضم بم٩اهيت ػياصة ٦ميت اإلاياٍ اإلاىعصة لخٟىح 

إجشاءاث الخغلب عليها  

غ ٦مياث اخخياَيت مً اإلاياٍ حؿض  ازظ اإلاىا٣ٞاث والخإ٦يضاث الالػمت بهه في خا٫ بىاء الخؼان ؾىٝ جخٞى

. عجؼ اإلاياٍ في البلضة
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 :   سكم اإلاششوعجىسٍذ وجشكُب ألفي عذاد مُاه معبم الذفع : اظم اإلاششوع

4 

  البيُت الخدخُت :مجال العمل الخىمىي 

كطاع اإلاُاه 

مكان جىفُز اإلاششوع  .2خلفُت عً اإلاششوع  .1

بن الى٣و الحاص في خهت جٟىح مً اإلاياٍ، وشحها في ٞهل الهي٠،  ومدضوصيت الجبايت اإلاخٗل٣ت بإزمان اإلاياٍ ،  

وجغا٦م صيىن اإلاياٍ ٖلل اإلاىاَىحن ، واعجٟإ مضيىهيت البلضيت،  ؤنبذ الػما جغ٦يب ٖضاصاث مؿب٣ت الضٞ٘ للمياٍ 

للمؿاٖضة في الخد٨م في ٦ميت اإلاياٍ التي يدهل ٖلحها ٧ل مكتر٥ ولًمان  اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن في ٦مياث 

ضم جغا٦مها مؿخ٣بال   مً َىا جُىعث ٨ٞغة  .اإلاياٍ ، و٦ظل٪ جدهيل صيىن اإلاياٍ اإلاترا٦مت ٖلل اإلاىاَىحن ٖو

. اإلاكغوٕ  ويغوعة  جُىيغ َظٍ الخضمت في بلضيت جٟىح 

بلضة جٟىح •  

خ اإلاخىكع للبذء بالخىفُز  .3 الخاٍس

    2012مً الٗام  (1)قهغ • 

مذة جىفُز اإلاششوع  .4

 (ؾيخان) 2013 – 2012• 

ت التي ٌعمل على جدلُلها  .7الفئاث اإلاعتهذفت / الفئت  .6أهذار اإلاششوع  / هذر  .5 ألاهذار الخىمٍى

ػياصة بيغاصاث البلضيت و٦ٟاءة ج٣ضيم زضماث • 

. الهياهت ل٣ُإ اإلاياٍ 

 .مىاحهت شح وه٣و اإلاياٍ في ٞهل الهي٠• 

اإلاؿاَمت في خل ؤػمت الضيىن اإلاترا٦مت ٖلل • 

. البلضيت واإلاىاَىحن

٧اٞت مكتر٧ي ومخل٣ي زضمت اإلاياٍ • 

 .مً بلضيت جٟىح 

 

جدؿحن جىانل البلضيت م٘ اإلاىاَىحن بٟاٖليت و٦ٟاءة م٘  •  

حر ألاصواث والىؾاثل الالػمت اصاعة زضماث البييت الخدخيت  جٞى

. اإلا٣ضمت مً ٢بل البلضيت

اٖليت و٦ٟاءة •   يت ٞو جدؿحن ونى٫ اإلاياٍ وال٨هغباء بىٖى

 .مىاَني بلضة جٟىحبلل وحُٛيت ٖاليت 

ت   (مشكباث)وصف مخخلش ليشاطاث  .8 ع التي جمثل مخطلبا ظابلا لهزا  .9اإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش اإلاشاَس

: اإلاششوع

  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت : ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

 ومكغوٕ 2مكغوٕ ع٢م )وحىص قب٨ت مياٍ خضيثت  3000جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت للمكغوٕ • 

 300000 2000جىعيض وجغ٦يب ٖضاص مياٍ مؿب٣ت الضٞ٘ ٖضص •   ( ؤٖال3ٍع٢م 

يت للمىاَىحن بث٣اٞت الضٞ٘ اإلاؿب٤ وجغقيض الاؾتهال٥ •   5000بغامج جٖى

 3000نياهت   • 

 311000$ اإلاجمٕى  

  :جهت الخىفُز اإلالترخت .10

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىيت )الهيئت اإلادليت 

لل آلياث الكغاء •     ٢ؿم الكاون ؤلاصاعيت واإلااليت ، اإلاكترياث ، والهىضؾت  مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل اإلا٣او٫ ٖو

والاؾخالم والهياهت  

٢ؿم اإلاياٍ في بلضيت جٟىح 

ل اإلالترخت  .11 : جهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

ىيت الٟلؿُيييت    %25بلضيت بيؿبت ا٫مؿاَمت  و(٢ؿم اإلاياٍ )اإلاىاػهت ؤلاهماثيت . بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها الؿلُت الَى

 مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاجاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلالادس  .12

                مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث / صعاؾاثمخىٞغة بك٩ل حؼجي       

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

  آلاثاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع .13

. جسٟي٠ مضيىهيت البلضيت واإلاىاًَ بدؿضيض ؤزمان اإلاياٍ ال٣ضيمت والحض مً مضيىهيت حضيضة • : بيجابيت

. جىٞغ اإلاياٍ لضي اإلاىاَىحن ٖلل مضاع الٗام وجغقيض اؾتهال٥ مً ٢بل اإلاىاًَ مخل٣ي الخضمت• 

. (مىاًَ)الخد٨م في ٦ميت اإلاياٍ التي يدهل ٖلحها ٧ل مكتر٥ • 

 ػياصة مداوالث ؾغ٢ت :  ؾلبيت

.   اإلاياٍ

اإلاعُلاث التي جىاجه جىفُز اإلاششوع  / اإلاخاطش .14

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

اخخما٫ مماوٗت ؤصحاب • 

اقترا٧اث اإلاياٍ مً جغ٦يب ٖضاص 

. مؿب٤ الضٞ٘

. حك٨يل لجىت مً البلضيت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت وب٢ىإ ؤصحاب الاقترا٧اث • 

يت للمىاَىحن ًٖ ؤَميت الضٞ٘ اإلاؿب٤  لًمان مؿخ٣بل ؤًٞل لبلضة جٟىح وجغقيض اؾخسضاماث اإلاياٍ •  . ٖمل جٖى
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 البيُت الخدخُت كطاع الكهشباء:  مجال العمل الخىمىي  5:  سكم اإلاششوع مششوع جأهُل وجىظعت شبكت كهشباء البلذة :اظم اإلاششوع

مكان جىفُز اإلاششوع  .2خلفُت عً اإلاششوع  .1

زانت  بحن ألاخياء ال٣ضيمت ومىا٤َ بٖاوي الٗضيض مً ألاخياء مً ٢لت ونى٫ زضماث البلضيت لها بك٩ل مىخٓم، وي

ضم ٢ضعة الكب٨ت ٖلل اؾديٗابها  لظا ٞال جؼا٫ ؤخياء في البلضة  ال ،الخىؾٗت، وهديجت للؼياصة اإلاؿخمغة في ٖضص الؿ٩ان، ٖو

م مً الامخضاص الٗمغاوي الحانل  ٞحها، ٣ٞض  حر م٨هغبه وبالٚغ الحاحت اإلااؾت بلل قب٨ت ْهغث جهلها قب٨ت ال٨هغباء، ٚو

٦هغباء حُٛحها وجؼوص اإلاىاَىحن بال٨هغباء،  و٦ما آن الكب٨ت الضازليت  بداحت بلل بٖاصة جإَيل وجىؾٗت  لخخالءم م٘ 

الخىؾ٘ الٗمغاوي والاػصياص في ٖضص الؿ٩ان والًِٛ اإلاىحىص ٖلل قب٨ت ال٨هغباء، َظا بااياٞت بلل ؤن الكب٨ت اإلاىحىص 

ن البلضيت ٚحر ٢اصعة بوبالخالي ٝ ٚحر مهيإة لخسضم ٖضص اإلاىاَىحن اإلاىحىصيً في جل٪ اإلاىا٤َ وال جٟي بالٛغى اإلاُلىب مجها، 

. ٖلل جىنيل ال٨هغباء إلاىاػ٫ اإلاىاَىحن في مىا٤َ الخىؾٗت، وال جىنل ال٨ميت اإلاُلىبت للمىاػ٫ في بٌٗ ؤخياء البلضة

مً َىا هبٗذ ٨ٞغة اإلاكغوٕ وخيىيخه  .زانت الكإع الغثيـ مضزل البلضة وقإع ال٣غهت و٦غوم الٛغابت والبهتوب

ويغوعجه للمىاَىحن ٖلل وا٢٘ جدؿحن الخضماث، هديجت ؤلالحاح اإلاتزايض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلل يغوعة ؤلاؾغإ 

ليه  جغي الهيئت اإلادليت يغوعة جإَيل قب٨ت  .َال٨هغباء وجُىيغ  افي جُىيغ َظٍ الخضمت في بلضة جٟىح  ٖو

بلضة جٟىح •  

خ اإلاخىكع للبذء بالخىفُز  .3 الخاٍس

    2012مً الٗام  (1)قهغ • 

مذة جىفُز اإلاششوع  .4

 (زالر ؾىىاث)2014 – 2012• 

ت التي ٌعمل على جدلُلها  .7الفئاث اإلاعتهذفت / الفئت  .6أهذار اإلاششوع  / هذر  .5 ألاهذار الخىمٍى

ػياصة حُٛيت قب٨ت ال٨هغباء لدكمل مىا٤َ •  

. مً مىا٤َ البلضة % 50ٚحر م٨هغبت بيؿبت 

. جدضيث  وجُىيغ قب٨ت ٦هغباء جٟىح•  

 ( وؿمت4000)مىا٤َ الخىؾٗت • 

 ( ؾمت4000)بٌٗ ؤخياء البلضة •

اٖليت و٦ٟاءة وحُٛيت ٖاليت •  يت ٞو جدؿحن ونى٫ اإلاياٍ وال٨هغباء بىٖى

 .مىاَني بلضة جٟىحبلل 

جدؿحن الخجهحزاث الحاليت في البلضيت اصاعة وج٣ضيم زضماتها اإلاسخلٟت • 

. بٟاٖليت و٦ٟاءة

ت   (مشكباث)وصف مخخلش ليشاطاث  .8 ع التي جمثل مخطلبا ظابلا لهزا اإلاششوع .9اإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش : اإلاشاَس

 ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

  320.000 ٦م 4جمضيض قب٨ت زِ يِٛ ٖالي اعض ي بُى٫ •

 

 

 

 300.000 ٦م  5 َىاجي بُى٫ ؤبغاججمضيض قب٨ت زِ يِٛ ٖالي م٘ •

 160.000  8ٖضص ( kv 400)جغ٦يب مدىالث ٦هغباء م٘ لىاػمهم ب٣ضعة •

 220.000 ٦م  10جمضيض قب٨ت يِٛ مىسٌٟ بُى٫ •

 320.000 8لىخاث جىػي٘ ٦هغباء للًِٛ اإلاىسٌٟ ٖضص • 

 35.000 وخضة 350ٖضص  ( watt 125 )جغ٦يب وخضاث بهاعة  للكىإع• 

   $ 1.059.000اإلاجمٕى  

 : جهت الخىفُز اإلالترخت .10

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىيت )الهيئت اإلادليت  بلضيت جٟىح 

ؾلُت الُا٢ت م٘ قغ٦ت م٣اوالث • ٢ؿم الكاون ؤلاصاعيت واإلااليت ، اإلاكترياث ، والهىضؾت  مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل آلياث الكغاء والاؾخالم والهياهت  •

ل اإلالترخت  .11 : جهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

ىيت الٟلؿُيييت %  25بلضيت بيؿبت ة ا٫اإلاىاػهت ؤلاهماثيت ٢ؿم ال٨هغباء  ومؿاَم.. بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها الؿلُت الَى

 مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاجاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلالادس  .12

                مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث / صعاؾاثمخىٞغة بك٩ل حؼجي       

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلاثاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع   .13

 .إلاىاَىحن في مىا٤َ الخىؾٗت ابيها٫ ال٨هغباء ل٩اٞت  • : ةبيجابي

 .ج٣ليل وؿبت الٟا٢ض في قب٨ت ال٨هغباء الضازليت• 

.                            حكٛيل ٖضص مً الٗاَلحن ًٖ الٗمل• 

. إلاكاٚل واإلاهاو٘ في البلضةلألخياء واال٨هغباء وحُٛيت جُىيغ ٢ضعة • 

ٖضم عيا اإلاىاَىحن هديجت  لضٞٗهم مؿاَماث في :  ؾلبيت

 .جُىيغ وجىؾٗت الكب٨ت 

اإلاعُلاث التي جىاجه جىفُز اإلاششوع  / اإلاخاطش .14

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

مىانلت اإلاضيىهيت اإلاترا٦مت ٖلل اإلاىاَىحن بض٫ عؾىم • 

. ٦هغباء،  ٢ض ياحل جىٟيظ اإلاكغوٕ

. حك٨يل لجىت مً البلضيت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت لحكض اإلاىاعص  • 

يت للمىاَىحن ًٖ ؤَميت ال٨هغباء وجغقيض اؾتهال٥ الُا٢ت  و صٞ٘ ٞاجىعة ال٨هغباء •  .  ٖمل جٖى
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البيُت الخدخُت كطاع الطشق  مجال العمل الخىمىي  6   سكم اإلاششوع    جأهُل وحعبُذ طشق داخلُت وسابطت:اظم اإلاششوع

مكان جىفُز اإلاششوع  .2خلفُت عً اإلاششوع  .1

مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ الُغ١ في بلضة جٟىح، وحٗضص ألاخياء، وبٗضَا، و٢لت ونى٫ زضماث البلضيت لها بك٩ل مىخٓم، 

زانت  بحن ألاخياء ال٣ضيمت ومىا٤َ الخىؾٗت مً حهت وم٘ اإلاضن والبلضاث اإلاجاوعة، وهديجت للؼياصة اإلاؿخمغة في ٖضص بو

الؿ٩ان، هبٗذ ٨ٞغة اإلاكغوٕ وخيىيخه ويغوعجه للمىاَىحن ٖلل وا٢٘ جدؿحن الخضماث، ول٩ىن الُغ١ اإلاىىي حٗبيضَا 

ا الُىيل زانت الُغ١ الضازليت، و٦ظل٪ الُغي٤ الغثيـ ب  بداحت ماؾت َىو (مضزل البلضة  )بييتها الخدخيت مضمغة لٗمَغ

اصة جإَيل مً حضيض، في الى٢ذ ؤن َظا الُغي٤ َى اإلاضزل الغثيـ الىخيض للبلضة وال يىحض مضازل ؤزغي جغبِ البلضة  ٖا

٤ ٧اَل اإلاىاًَ، في الى٢ذ ؤن ٖضص الؿ٩ان يخجاوػ  حر ماَلت جَغ م٘ اإلاضيىت والبلضاث ألازغي، ووا٢٘ َظٍ الُغ١ مٛل٣ت ٚو

الثالزت  ٖكغ ؤل٠ وؿمت، ول٩ىن َظٍ ال٣ُإ مً ؤَم اإلاجاالث التي ج٨مً ٞحهما الخضمت بك٩ل ؤؾاس ي للمىاَىحن، جُىعث 

٨ٞغة اإلاكغوٕ هديجت ؤلالحاح اإلاتزايض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلل يغوعة ؤلاؾغإ في جىٟيظ َظا اإلاكغوٕ وعبِ ؤخياء 

. و َغي٤ اؾُاؽ واص ٖؼيؼ . (الخليل- ال٣ٗبت- َغي٤ جٟىح)البلضة، مً زال٫ حٗبيض قب٨ت مً الُغ١ مجها  اإلاضزل الغثيس ي 

لىػة –الجالحل – بطها - صوعا–و َغي٤ جٟىح . الخليل– قٗب اإلالح – و َغي٤ جٟىح 

بلضة جٟىح •  

خ اإلاخىكع للبذء  .3 الخاٍس

بالخىفُز 

  2012مً الٗام   (5)قهغ • 

مذة جىفُز اإلاششوع  .4

 (زالر ؾىىاث(2014 – 2012• 

ت التي  .7الفئاث اإلاعتهذفت / الفئت  .6أهذار اإلاششوع  / هذر  .5 ألاهذار الخىمٍى

ٌعمل على جدلُلها 

يت مجها، مما يداٞٔ ٖلل •   الخُىيغ الىىعي وال٨يٟي لحا٫ الُغ١ الغثيؿت والٟٖغ

. ؾالمت اإلاىاًَ

 .عبِ قُغي البلضة بكب٨ت َغ١ ماَلت ومٗبضة و٦ظل٪ عبِ البلضة بُغي٤ اإلاضيىت• 

٧اٞت ؾ٩ان بلضة جٟىح والبالٜ • 

. ؤل٠ وؿمت  (13000)ٖضصَم 

جدؿحن قب٨ت الُغ١  •

الضازليت والغابُت الحاليت في 

البلضة 

ت   (مشكباث)وصف مخخلش ليشاطاث  .8 ع التي جمثل مخطلبا ظابلا  .9اإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش اإلاشاَس

: لهزا اإلاششوع

  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت : ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

 م م٘ 850بُى٫  (الخليل- ال٣ٗبت- َغي٤ جٟىح)بٖاصة جإَيل وحٗبيض اإلاضزل الغثيس ي • 

مل ؤعنٟت وبهاعة  بىاء مغا بي٘ ٖو

600.000   

غى 3الٓهغ بُى٫ – جإَيل وحٗبيض َغي٤ ٦غوم الٛغابت •   400.000 متر 7 ٦م ٖو

غى 3جإَيل وجىؾي٘ وحٗبيض َغي٤ َغي٤ اؾُاؽ واص ٖؼيؼ بُى٫ •  م٘ ) ؤمخاع 7 ٦م ٖو

 (جىؾي٘ الُغي٤

450.000  

غى 2الخليل بُى٫ – قٗب اإلالح – جإَيل وحٗبيض َغي٤ جٟىح •    200.000 ؤمخاع  5 ٦م ٖو

غى 10لىػة بُى٫ –الجالحل – بطها - صوعا–جإَيل َغي٤ جٟىح •   1.400.000 متر 7 ٦م ٖو

  2.510.000$اإلاجمٕى  

 : جهت الخىفُز اإلالترخت .10

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىيت )الهيئت اإلادليت

لل آلياث الخىٟيظ والاؾخالم •    • . الهياهتو٢ؿم الكاون ؤلاصاعيت واإلااليت ، اإلاكترياث ، والهىضؾت مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ قغ٦ت اإلا٣اوالث ٖو

ل اإلالترخت  .11 : جهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي : (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

ىيت الٟلؿُيييت  % 25بلضيت بيؿبت ا٫ؾاَمت  وماإلاىاػهت ؤلاهماثيت ٢ؿم الُغ١ . بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها الؿلُت الَى

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ    نىضو١ جُىيغ وب٢غاى البلضياث

: الاخخُاجاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلالادس  .12

                مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث / صعاؾاث مخىٞغة   

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلاثاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع   .13

 . للمىاَىحنخغ٦ت ؤمىت ٖلل الُغ١ • : بيجابيت

 .حكٛيل ٖضص مً الٗاَلحن ًٖ الٗمل• 

زؿاعة حؼء مً ؤعاض ي اإلاىاَىحن بهضٝ جإَيل :  ؾلبيت

 .الُغ١ 

اإلاعُلاث التي جىاجه جىفُز اإلاششوع  / اإلاخاطش .1

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

اخخما٫ مماوٗت ؤصحاب ألاعاض ي، • 

 .ومٗاعيت ؤٖما٫ الخىؾٗت

. حك٨يل لجىت مً البلضيت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت وب٢ىإ ؤصحاب ألاعاض ي بإَميت الُغ١  • 

يت للمىاَىحن ًٖ ؤَميت  •  يت خياة اإلاىاَىحنالُغ١ جدؿحن ٖمل جٖى  .لخدؿحن هٖى
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 الخخطُط والخىظُم :مجال العمل الخىمىي  7: سكم اإلاششوع . مششوع مخطط هُكلي جفلُلي :اظم اإلاششوع 

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

 ٖضم وحىص مسُِ َي٨لي خضيث خيث ؤن اإلاسُِ الهي٨لي اإلاىحىص في بلضة جٟىح  مً  بلضة جٟىح ٖاهذ وال جؼا٫

ظا اإلاسُِ يكمل جٟىح ال٣ضيمت م٘ مىا٤َ مجاوعة ٦2م 1 بمؿاخت 1994  ٖام  اإلاهاص٢ت ٖليهثجم  ٣ِٞ ، َو

، واؾخسضاماث  خضاءاث ٖلل الكىإع ظا لم يؿاٖض ٖلل خل ال٨ثحر مً اإلاكا٧ل ٞهىا٥ الٗضيض مً الٖا لها ، َو

 ٞاهدكغث ألابييت الؿ٨ىيت واإلاضاعؽ واإلاُاٖم واإلادالث الخجاعيت وبٌٗ اإلاهاو٘ بُغي٣ت ؛ألاعاض ي مخٗضصة

يه  ٖكىاثيت، وؤنبدذ اإلاى٣ُت م٨خٓت بالؿياعاث، ٧ل طل٪ واإلاى٣ُت ٣ٞحرة بلل اإلاغا٤ٞ الٗامت ٦إما٦ً التٞر

ومىا٠٢ الؿياعاث والخضماث الاحخماٖيت ، والحاحت ماؾت بلل بٖاصة ٖمل جسُيِ َي٨لي جٟهيلي، في الى٢ذ 

الظي جمذ ٞيه جىؾٗت خضوص البلضيت لدكمل مىا٤َ الخىؾ٘ الٗمغاوي وبٌٗ مىا٤َ اإلاداحغ لخهبذ مؿاخت 

ظٍ الخىؾٗت بداحت ماؾه لٗمل ٦2م (6.5)ؤي بخىؾٗت جخٗضي  (2 ٦م7.5)خضوص البلضيت   ًٖ اإلاسُِ ال٣ضيم ، َو

وؿاوي، ألنها جًبِ بمسُِ َي٨لي لها ل٩ىن  اإلاسُُاث الهي٩ليت مً اإلاكاعي٘ اإلاهمت والحيىيت لخُىع ؤي مجخم٘ 

ٖمليت الخُىيغ والخىميت بكتى ؤهىاٖها واججاَاتها في الخجمٗاث الحًغيت، وهي ج٣ضم لىا عئيت مؿخ٣بليت وزُت 

يٟيت بحن الخجمٗاث الؿ٩اهيت اإلاسخلٟت وما  ، وجيب٘ ؤَميتها مً زال٫ جدضيض الٗال٢اث الْى
ً
 وحٛغاٞيا

ً
مدضصة ػمىيا

 لُبيٗت الخىميت الٗمغاهيت واججاَاتها
ً
٦ما ؤنها حؿاَم في خل اإلاكا٧ل . خىلها مً مىا٤َ جُىيغ، وجً٘ جهىعا

لي. الٗمغاهيت ال٣اثمت في َظٍ الخجمٗاث .  جغي الهيئت اإلادليت يغوعة ملحت لىحىص مسُِ َي٨ليٌٖو

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

    2012( 1)قهغ •  

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

 (ٖام واخض )2012• 

الٟئاث / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

اإلاؿتهضٞت 

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل 

جد٣ي٣ها 

.   جىٓيم ٖملياث البىاء والخسُيِ الٗمغاوي لألما٦ً الؼعاٖيت والخضماجيت والهىاٖيت• 

حر مسُِ َي٨لي جٟهيلي لحضوص بلضيت جٟىح•   .  جٞى

. عؾم قب٩اث الُغ١ واإلاغا٤ٞ الغثيؿت الٗامت في البلضة•  

 ألاعاض ي ؾىاء ؤ٧ان لالؾخٗما٫ الؿ٨ني ؤو الخجاعي ؤو الهىاعي اثجىييذ اؾخسضام•  

يهي  واإلاداٞٓت ٖلل الجاهب الجمالي والبيئي  . ؤو الؿياحي ؤو التٞر

٧اٞت ؾ٩ان وؤخياء • 

بلضة جٟىح والبالٜ 

. وؿمت (13000)ٖضصٍ 

جُىيغ  ألاهٓمت والٗملياث ؤلاصاعيت •   

 .والٟىيت اإلاٗى٫ بها في البلضيت

جىٓيم ٖملياث البىاء والخسُيِ • 

الٗمغاوي لألما٦ً الؼعاٖيت 

   .والخضماجيت والهىاٖيت

اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕ اإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

ا•  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث  . جىؾٗت لحضوص البلضيت وجم اهجاَػ

. بػالت ٧اٞت اإلاٗى٢اث ال٣اهىهيت• 

حر الخمىيل مً الجهاث اإلااهدت•  . جٞى

 120.000  والخىٟيظ .جدًحر الخهاميم واإلاسُُاث الالػمت• 

   000 . 120$اإلاجمىع  

 : جهت الخىفُز اإلالترخت

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىيت )الهيئت اإلادليت

 ٢ؿم الهىضؾت والخسُيِ ، مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل اإلا٣او٫ •  

ل اإلالترخت  : جهت الخمٍى

حهاث ؤزغي  : (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

وػاعة الح٨م اإلادلي •     اإلاكاعي٘.بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاجاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلالادس 

                مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث / صعاؾاث 
ً
غة حؼثيا    مخٞى

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

   آلاثاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع

: بيجابيت

 

 .جدضيض مىا٤َ اإلاغا٤ٞ الٗامت وجىحيه الامخضاص الؿ٩اوي إلاىا٤َ الخىؾٗت•  

خضاءاث•  . الحٟاّ ٖلل مىا٤َ الخىؾٗت مً الٖا

 .الحض مً الخجاوػاث في ألابييت  مما ياصي بلل جدضيض اؾخسضام ألاعاض ي وجدضيض اإلاؿاٞاث ال٩اٞيت بحن اإلاباوي الؿ٩اهيت• 

ال يىحض : ؾلبيت

اإلاعُلاث التي جىاجه جىفُز اإلاششوع  / اإلاخاطش

 الخٛلب ٖلحها  بحغاءاثاإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

اخخما٫ مماوٗت ؤصحاب اإلال٨ياث الخانت مً • 

لل  مغوع بٌٗ الُغ١  واإلاغا٤ٞ الٗامت ٖبر ٖو

. ؤعايحهم

حك٨يل لجىت مً البلضيت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت وب٢ىإ ؤصحاب اإلال٨ياث  • 

يت للمىاَىحن ًٖ ؤَميت اإلاسُِ الهي٨لي  •   .ٖمل جٖى
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ت أساض ي البلذة  وجخمين ألاساض ي خاسج خذود :اظم اإلاششوع  إعذاد دساظت إلاششوع حعٍى

. البلذًت 

 :مجال العمل الخىمىي  8:   سكم اإلاششوع

الخخطُط والخىظُم 

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

بلضة جٟىح ٖاهذ وال جؼا٫، بؿبب ٖضم وحىص حؿىيت ألعاض ي البلضة ومسُِ َي٨لي خضيث خيث ؤن اإلاسُِ 

 ٣ِٞ ، يكمل جٟىح ال٣ضيمت ٦2م 1 بمؿاخت 1994  ٖام اإلاهاص٢ت ٖليهثالهي٨لي اإلاىحىص في بلضة جٟىح جم

ظا اإلاسُِ لم يؿاٖض ٖلل خل ال٨ثحر مً اإلاكا٧ل واإلال٨ياث ، و٦ظل٪ حٗخمض جٟىح   ؾىضاث اإلال٨يت ازباثَو

٤ ٧اَل اإلاىاًَ وييإ 1967 حؼء مجها م٣ٟىص لضي اإلااليت مً الٗام 1957ٖلل لىاثذ جىػي٘ مً الٗام   مما يَغ

 الؾخسضاماث ألاعاض ي اإلاخٗضصة،  والحاحت ماؾت بلل 
ً
 صعاؾت لخ٩ىن م٣ضمت بٖضاصالح٣ى١ واإلال٨ياث وطل٪ هٓغا

إلاكغوٕ حؿىيت وجىؾٗت لحضوص البلضيت وجسمحن اإلاخب٣ي مً ألامال٥ إلاا لهظا اإلاكغوٕ  مً ؤَميت وخيىيت  لخُىع 

لي. ؤي مجخم٘ ؤوؿاوي ملجغي الهيئت اإلادليت يغوعة ملحت لىحىصٌ ٖو .  َظٍ الضعاؾت  ٖو

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

 •2014    

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

 .2014الغب٘ ألازحر  مً ٖام • 

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

اإلاكغوٕ يهضٝ بلل ٢ياؽ مضي بم٩اهيت البضء بةٖضاص • 

 .مكغوٕ للدؿىيت زاعج خضوص البلضيت

 م٧اٞت ؾ٩ان وؤخياء بلضة جٟىح والبالٜ ٖضصٍ• 

. وؿمت (13000)

جُىيغ آلياث الخىٓيم والخسُيِ الٗمغاوي • 

. في بلضة جٟىح

اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

: اإلاكغوٕ

 .جىؾٗت لحضوص البلضيت •  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

  

  

 .  صوالع ل٩ل صوهم 100. جدًحر الخهاميم واإلاسُُاث الالػمت• 

 . نياٚت ؤَضاٝ وبىىص مغحٗيت واخخياحاث• 

  . الضعاؾتَغح ُٖاءاث جىٟيظ•  

  .ٖمل صعاؾت إلاكغوٕ حؿىيت ؤعاض ي بلضة جٟىح صازل وزاعج خضوص البلضيت•  

   $20.000اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىيت )الهيئت اإلادليت

  .٢ؿم الهىضؾت والخسُيِ ، مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل الكغ٦ت الاؾدكاعيت•  

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

حهاث ؤزغي  : (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

 .وػاعة الح٨م اإلادلي ووػاعة اإلااليت•   اإلاكاعي٘. بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

                مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث / صعاؾاث 
ً
غة حؼثيا    مخٞى

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ   

: بيجابيت

 

يخٗاعى اإلاكغوٕ م٘ مهلحت ٞئت مً اإلاىاَىحن اإلاؿخٟيضيً مً الحالت : ؾلبيت.   ه٣ُت اهُال١ إلاكغوٕ حؿىيت وجسمحن ألاعاض ي في البلضة•  

.  بضوعٍ ٢ض يثحر بٌٗ ؤلاق٩الياث َظاال٣اثمت و

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

 الخٛلب ٖلحها  بحغاءاثاإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

ضاص الضعاؾت ٖلل ألاعض ي اإلاؿتهضٞتؤ الٗمل ٖلل .  بٌٗ اإلاٗي٣اث مً ؤصحاب ألاعاض ي والظيً ٢ض يخإزغون ؾلبا مً اإلاكغوٕ  .زظ اإلاىا٣ٞاث الالػمت ٖا
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م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

  و٦ظل٪ ؾاخاث .واعجٟإ بٖضاص الُلبت حٗاوي جٟىح مً ه٣و خاص في ٖضص الٛٝغ الهٟيت وا٦خٓاْها بؿبب الؼياصة في ٖضص الؿ٩ان،

مهيإة للى٢ايت مً خغ الكمـ في ٞهل هي ٚحر  مً خيث يي٤ اإلاؿاخت و؛ة اإلاُلىبتياإلاضاعؽ ال جخمخ٘ باإلاىانٟاث الٟىيت والبيئ

ا بلل مٓالث وؤشجاع  غ مسخبري ٖلىم وبالهي٠ واإلاُغ في ٞهل الكخاء ٞىلحٔ اٞخ٣اَع زانت مضعؾت الىىع الجضيضة و٦ظل٪ ٖضم جٞى

 العجٟإ ؤٖضاص الُلبت وطل٪ ي ٦ما ؤن اإلاكاعب ال جلب.وخاؾىب إلاضعؾتي قهضاء جٟىح والخيؿاء
ً
 الٛغى اإلاُلىب بؿب ٖضم ٦ٟايتها هٓغا

  .في مٗٓم مضاعؽ البلضة

ٟا٫ في حمٗيت جٟىح الخحريت مً الٗام  و٦ظل٪    وم٘ الؼياصة الؿ٩اهيت وجىؾٗت خضوص البلضة وجىٟغص 1975جُىعث ٨ٞغة عياى ألَا

جم جىؾٗت الغياى لخُٛي مىا٤َ الخجمٗاث الؿ٩اهيت  هديجت ؤلالحاح ٢ض حمٗيت جٟىح ٦ماؾؿت زحريت ج٣ضم زضماتها لهظٍ الٟئت، ٝ

حر مى حر بام لى٣ل ااإلاتزايض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلل جٞى نالث آمىت ومغيدت لٟلظاث ؤ٦باصَم، ٧اهذ الحاحت بلل الٗمل ٖلل جٞى

يه لأليخام مً زال٫ جىٓيم بالُالب مً و لل الغياى، و٦ظل٪ اإلاؿاَمت في جظليل وحؿهيل مهام الجمٗيت ؤلاصاعيت وج٣ضيم زضماث التٞر

حهيت ، في خحن ال جمخل٪ الجمٗيت آيت وؾيلت ه٣ل بصاعيت جغي الهيئت اإلادليت يغوعة  و .ؾىي بام ٢ضيم ال يلبي الاخخياج الغخالث التٞر

حر وبىاء ٢ضعاث اإلاضاعؽ في جُىيغ البيئت اإلاضعؾيت وماؾؿت الجمٗيت لخلبيت الاخخياج مً زال٫   مسخبراث عبىاء مٓالث وجىفي)ملحت لخٞى

لىم حر بام لهالح حمٗيت جٟىح الخحريت (لُلبت٫ وػعاٖت ؤشجاع وػياصة مكاعب ،خاؾىب ٖو .  ألن الُٟل ٖىىان اَخمامىا؛(، وجٞى

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء 

بالخىٟيظ 

 •2012    

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

 •2013 -2014  

 

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل الٟئاث اإلاؿتهضٞت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

ٖلل جد٣ي٣ها 

جدؿحن وي٘ اإلاغا٤ٞ الخٗليميت في بلضة جٟىح مً  مٓالث وؾاخت مصجغة ج٣ي •  

الُالب مً خغاعة الكمـ ومُغ الكخاء ،مكاعب ج٨ٟي الٛغى اإلاُلىب وحؿض 

. اخخياحاث  الُلبت

حر •  ت والخُىع في مجاالث الخىانل والخجغبت جٞى لىم ي٣ضمان اإلاٗٞغ مسخبري خاؾىب ٖو

 .الٗمليت

ٟا٫ الغياى مً والل الغياىيجىٝ• . ع مىنالث آمىت ومغيدت أَل

البلضة مضاعؽ ؤَٟا٫ •  

 اإلاؿتهضٞت
ً
 وبهازا

ً
 2921  ط٧ىعا

البت ، مً بيجهم َالب َو

وبهىعة ؤؾاؾيت َالب الغياى 

والبالٜ . في الجمٗيت وألايخام

 .300ٖضصَم 

جدؿحن البيئت الخٗليميت 

في مضاعؽ وعياى ؤَٟا٫ 

بلضة جٟىح لخالءم 

 .اخخياحاث الُالب

: اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

 10.000 .(الىىع الجضيضة ، جٟىح ألاؾاؾيت للبىاث )بىاء مٓالث لؿاخاث اإلاضاعؽ • 

 3000 .جُىيغ اإلاكاعب في اإلاضاعؽ • 

حر مسخبر ي ٖلىم إلاضعؾت قهضاء جٟىح والخيؿاء•   6000 .جٞى

حر مسخبر ي خاؾىب إلاضعؾت قهضاء جٟىح والخيؿاء•   20.000 .جٞى

 43.000 . عا٦ب لغياى ؤَٟا٫ حمٗيت جٟىح24قغاء بام ه٣ل ع٧اب ؾٗت •  

  82.000$اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

جهاث أخشي :       (بلذًت جفىح ) الهُئت اإلادلُت

ٖلل آلياث جىٟيظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت .٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ  مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ  ٖلل م٣اولحن و• 

  . والخ٣ييم

  حمٗيت جٟىح الخحريت• 

. وػاعة التربيت والخٗليم 

ل اإلالترخت  : جهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي الهيئت اإلادليت    

. وػاعة التربيت والخٗليم •  . مً البلضيت% 15بمؿاَمت   اإلاىاػهت ؤلاهماثيت ٢ؿم ألابييت اإلاضعؾيت.بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها 

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخُاجاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلالادس 

                مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث / صعاؾاث 
ً
غة حؼثيا    مخٞى

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ   

ٟا٫•   : بيجابيت  .جدؿحن البيئت الخٗليميت للمضاعؽ وعياى ألَا

يت الخٗليم في اإلاضاعؽ  .جدؿحن هٖى

ال يىحض : ؾلبيت

 الخٛلب ٖلحها    بحغاءاث ال يىحضاإلاٗي٣اث   / اإلاساَغ
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: سكم اإلاششوع  اظطاط واللطشاوهُت حي  في مىطمجين    إوشاء مذسظخين همىرجُخين أظاس ي:اظم اإلاششوع

10 

كطاع  :مجال العمل الخىمىي 

 لخعلُما

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

  مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ البييت الخدخيت لىا٢٘ اإلاضاعؽ في بلضة جٟىح هجض  ؤنها  حٗاوي مً ه٣و خاص في ٖضص 

حل مىاحهت َظٍ اإلاك٩لت  ٢امذ البلضيت ؤَا بؿبب الؼياصة في ٖضص الؿ٩ان، ومً ّّاالٛٝغ الهٟيت وا٦ذ

حل بوكاء مضعؾخحن  ألاولل في مى٣ُت اؾُاؽ والثاهيت في مى٣ُت ال٣ُغواهيت ، ؤألاعاض ي مً  بكغاء ٖضص مً

التي ج٣ضم زضماتها لخُىيغ وألن طل٪ مً اإلاكاعي٘ الًغوعيت والحيىيت التي حٗنى بخُىيغ زضماث البلضيت  

البت  ب َظٍ اإلاضاعؽ ؤ٦ثر مً ؤل٠ َالب َو حر الٛٝغ الضعاؾيت، ومً اإلاخى٢٘ ؤن حؿخٖى الٗمليت التربىيت، وجٞى

 ٘ ظا ياصي بلل ٞع وحؿاٖض بك٩ل ٦بحر في الحض مً ه٣و الٛٝغ الهٟيت في البلضة، وألابييت اإلاؿخإحغة، َو

مً َىا جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هديجت ؤلالحاح اإلاتزايض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه .مؿخىي الخٗليم في جٟىح 

ً ٖلل ؤؾـ مخيىت ٖماصَا ؤلاوؿان الٟلؿُيني اإلاؼوص  حر م٩ان مىاؾب لخلبيت الاخخياج  ولبىاء الَى ٖلل جٞى

حر البييت الخدخيت و.  بؿالح الٗلم حر   (عىؤ)٧اهذ الحاحت بلل الٗمل ٖلل جٞى جغي الهيئت اإلادليت يغوعة جٞى

ىام   . ألن الُالب ٖىىان اَخمامىا (  2014-2011)مضعؾخحن ؤؾاؾيخحن زال٫ ألٖا

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

 •2012    

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

 (ؾيخان) 2013- 2012• 

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

جد٣ي٣ها 

 . في مى٣ُت ال٣ُغواهيتيبوكاء مضعؾت همىطحيت في مى٣ُت اؾُاؽ  وؤزغ• 

وألابييت اإلاؿخإحغة . الحض مً ه٣و الٛٝغ الهٟيت في البلضة • 

الخُٛيت الجٛغاٞيت باإلاضاعؽ إلاىاحهت التزايض اإلاُغص في ٖضص الُالب، • 

. والخىؾ٘ الٗمغاوي، وج٣ليل اإلاؿاٞت بحن اإلاؿ٨ً واإلاضعؾت 

م ما •   ٟا٫ التي جتراوح ؤٖماَع ألَا

ؾىت في بلضة جٟىح 15-6بحن 

مؿخىي ن٠ ؤو٫ وختى اله٠ )

  (الٗاقغ
ً
 وبهازا

ً
 (2921 ).ط٧ىعا

جدؿحن البيئت الخٗليميت في 

مضاعؽ وعياى ؤَٟا٫ بلضة 

 .جٟىح لخالثم اخخياحاث الُالب

ت   (مشكباث)وصف مخخلش ليشاطاث  ع التي جمثل مخطلبا ظابلا لهزا اإلاششوعاإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش : اإلاشاَس

 ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

 (10مكغوٕ ع٢م ) لبىاء اإلاضعؾخحن ؤعاض يقغاء  500جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت • 

ت صعاؾيت18 بىا٢٘ بىاء مضعؾت ؤؾاؾيت في مى٣ُت اؾُاؽ•     ٚٞغ

ت18  بىا٢٘ لىػة- بىاء مضعؾت ؤؾاؾيت في مى٣ُت ال٣ُغاوهيت  •     ٚٞغ

700.000 

700.000 

 $1.400.500اإلاجمٕى  

 : جهت الخىفُز اإلالترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضيت جٟىح )الهيئت اإلادليت 

 .وػاعة التربيت والخٗليم•    والخ٣ييم٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ   والهىضؾت مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل آلياث جىٟيظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت •  

ل اإلالترخت  : جهت الخمٍى

: حهاث ؤزغي  . (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

  اإلاكاعي٘ . بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها

%  25 بيؿبتبلضيت مؿاَمت ا٫

وػاعة التربيت والخٗليم   

مخىٞغة ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

 :الاخخُاجاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلالادس 

                مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث / صعاؾاث ٚحر مخىٞغة   

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلاثاس اإلادلُت اإلاخىكعت لخىفُز اإلاششوع   

٘ مؿخىي : بيجابيت يت ٞع .  الخٗليم في جٟىحوهٖى

.   بيجاص ٞغم ٖمل للخغيجحن واإلاخُٗلحن ًٖ الٗمل• 

  ال يىحض : ؾلبيت

   اإلاعُلاث التي جىاجه جىفُز اإلاششوع/ اإلاخاطش

اإلاٗي٣اث ال يىحض / اإلاساَغ
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 كطاع الخعلُم  :مجال العمل الخىمىي  11  :سكم اإلاششوعجىفير أساٍض لبىاء مذاسط   :اظم اإلاششوع

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

غ ؤعاٍى خ٩ىميت ؤو ؤمال٥ ٖامت مسههت ل٣ُإ الخضماث يم٨ً الغحٕى  لحها لخلبيت ببلضة جٟىح ٖاهذ وال جؼا٫، مً ٖضم جٞى

لٗضم وحىص مسُِ َي٨لي خضيث يسهو حؼء مً َظٍ ألامال٥ لهالح جل٪ ال٣ُاٖاث للمؿاَمت في خل شح ألاعاض ي، والاخخياحاث 

 للخىؾ٘ الٗمغاوي وػياصة ٖضص الؿ٩ان وزانت َلبت اإلاضاعؽ وا٦خٓاْها في الى٢ذ الظي جمذ ٞيه جىؾٗت 
ً
والحاحت ماؾت اليىم هٓغا

ظٍ ٦2م (6.5)ؤي بخىؾٗت جخٗضي  (2 ٦م7.5)خضوص البلضيت لدكمل مىا٤َ حضيضة بمؿاخت خضوص البلضيت   ًٖ اإلاسُِ ال٣ضيم ، َو

ا الاٞتراض ي،    لىحىص مضعؾخحن مؿخإحغجحن ومضعؾت اهخهى ٖمَغ
ً
الخىؾٗت بداحت لٗمليت جىػي٘ في ٖمليت بىاء اإلاضاعؽ،  و٦ظل٪  هٓغا

لي حر البييت الخدخيت لبىاء مضاعؽ حضيضة في البلضة، ٖو  ؤعاٍى حضيضة مملى٦ت للبلضيت في مى٣ُت ع جغي الهيئت اإلادليت يغوعة جىفيٌولخٞى

. اإلاىا٤َ إلاضاعؽ ؤؾاؾيت َظٍ اؾُاؽ وال٣ُغاوهيت واص لىػة و ٦غوم الٛغابت لحاحت 

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء 

بالخىٟيظ 

 •2012    

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

  ؤقهغ5

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

حر ؤعاٍى اوكاء مضاعؽ في مى٣ُت اؾُاؽ  جٞى

 .وال٣ُغواهيت واص لىػة و٦غوم الٛغبت

ٖضص الُلبت في اإلاغاخل 

 م٘ 2921ألاؾاؾيت والبالٜ 

ٟا٫  .َلبت عياى ألَا

جدؿحن البيئت الخٗليميت في مضاعؽ وعياى ؤَٟا٫ بلضة جٟىح 

 .لخالثم اخخياحاث الُالب

: اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

 ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

 مى٣ُت اؾُاؽ 2011 صوهم في الٗام 3قغاء 

مى٣ُت ال٣ُغاوهيت واص لىػة 2012 صوهم في الٗام 4.5قغاء 

 مى٣ُت ٦غوم الٛغابت 2013 صوهم في الٗام 3قغاء 

110.000 

200.000 

110.000 

 

 

 $ 420.000  اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىيت )الهيئت اإلادليت

 . م ي٢ؿم الكاون ؤلاصاعيت واإلااليت ، اإلاكترياث ، ؤلاقغاٝ اإلاباقغ واإلاخابٗت والخ٣ي•    

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي : (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

اإلاىاػهت ؤلاهماثيت  . بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها

 % 50بلضيت بيؿبت ة ا٫مؿاَم

  وػاعة اإلااليت  •

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

  مىاعص بكغيتمخىٞغة     ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

َم٘ بٌٗ ؤصحاب ألاعض ي  اإلادضصة :  ؾلبيت     .جدؿحن الخٗليم في بلضة جٟىح: بيجابيت

لب مبالٜ مغجٟٗت حضا   َو

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

حر الخمىيل الالػم لىجاح واؾخمغاعيت وصيمىمت اإلاكغوٕ • . ه٣و الخمىيل ال٩افي للمكغوٕ•   . الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث ألاَليت بخٞى
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كطاع الصحت  :مجال العمل الخىمىي  12 :سكم اإلاششوع.       مششوع جدعين الخذماث الصحُت ألاظاظُت واإلاعاهذة:اظم اإلاششوع

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

ن  يٗخمضون ٖلل اإلااؾؿاث يمً زال٫ صعاؾت الىا٢٘ الهخي لبلضة جٟىح  هالخٔ ؤن اإلاىاًَ   

ايت الصحيت ألاوليت البؿيُت واإلاغا٦ؼ الصحيت اإلاخىاحضة في  الح٩ىميت الصحيت صازل البلضة للٖغ

ايت الصحيت الثاهىيت واإلاخسههت ؤيًا  وفي عام هللا ،مضيىت الخليل  لخل٣ي الٗالج ٞيما يسو الٖغ

للٗالج في اإلاؿدكٟياث، وال يىحض في البلضة ؾىي ٖياصة خ٩ىميت واخضة جهى٠ خؿب جهييٟاث 

 َبيب ٖام زالر اوػاعة الصحت الٟلؿُيييت، ٦مؿخىي زاٍن وحٗمل ٞحها ممغيت بضوام ٧امل ويؼوٍع

يا ٣ِٞ، ؤيام  ، وؤ٢غب ، (ألاخض وألاعبٗاء، الخميـ)مغاث ؤؾبٖى وممغيت مخىاحضة ٖلل مضاع ألاؾبٕى

 ٦م ًٖ 7مؿدكٟى يم٨ً الىنى٫ بليه في الحاالث الُاعثت مؿدكٟى الخليل الح٩ىمي، والظي  يبٗض 

غ ؾياعة بؾٗاٝ وؤ٢غب ؾياعة يم٨ً الىنى٫ بلحها ؾياعة الهال٫ ألاخمغ في مضيىت  البلضة، وال جخٞى

٦ما ج٣خهغ الخضماث الصحيت اإلا٣ضمت ٖلل .  ٦م ًٖ مىخه٠ البلضة5الخليل والتي  جبٗض ما ي٣اعب 

ايت الصحيت ألاوليت البؿيُت والتي ج٣ضم ٣ِٞ للمىاَىحن اإلاكمىلحن يمً الخإمحن الهخي  الٖغ

الج ألامغاى الٗامت مً ٢بل الُبيب الٗام، وال يىحض ؤي  حر الخُٗيماث، ٖو الح٩ىمي ٣ِٞ، وجٞى

َبيب جسهص ي في الٗياصة، ؤو مسخبر َبي، ؤو نيضليت خ٩ىميت، حُٛي الاخخياحاث الصحيت  في 

٣ض الىضواث،البلضة يت ٖو يت والخث٣ي٠ وجباص٫ الخبراث ، و٢لت خمالث الخٖى جغي .  و٢لت بغامج الخٖى

. الهيئت اإلادليت ؤن الحاحت بلل الٗمل ٖلل َظا اإلاكغوٕ يغوعة ملحت، ألن اإلاىاًَ ٖىىان اَخمامىا

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

 2011مً الٗام   (9)قهغ •  

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

(. 2011الغب٘ ألازحر مً الٗام  )• 

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

 . مسخبر َبي ي٣ضم الخضماث اإلاسبريت للمىاَىحن بإؾٗاع مىاؾبت • 

ايت َبيت جسههيت للمىاَىحن ٖلل مضاع ؾاٖاث الٗمل •  غ ٖع  )جٞى
ً
يىميا

مً الؿاٖت الثامىت لجهايت الضوام  وب٩اٞت الخسههاث ٖامت مً زال٫ 

 .جىاحض ؤَباء مخسههحن في الٗياصة الح٩ىميت

. ػياصة الىعي لضي اإلاىاَىحن • 

 بلضة جٟىح والبالٜ ومىاًَ•  

 وؿمت  13000ٖضصَم 

ايت الصحيت يتجُىيغ هٕى•   وحُٛيت الٖغ

 . ألاوليت واإلاخسههت إلاىاَني بلضة جٟىح

 

ت   (مشكباث)وصف مخخلش ليشاطاث  ع التي جمثل مخطلبا ظابلا لهزا اإلاششوعاإلاششوع و جكالُفها الخلذًٍش : اإلاشاَس

  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

.ججهحز مسخبر ٖياصة جٟىح الح٩ىميت•    30.000 

ىيت والضوليت لخىٓيم ٖياصاث مخى٣لت •   الخيؿي٤ م٘ اإلااؾؿاث الصحيت الَى

ايت الحىامل وإلاغض ى ألامغاى اإلاؼمىت وعٖايت مخسههت . لٖغ  

جُٕى 

الًِٛ ٖلل وػاعة الصحت لؼياصة ؾاٖاث الٗمل لألَباء ب٩اٞت الخسههاث •  

ايت صحيت ؤوليت ومخسههت ٖلل مضاع  باء لخإمحن ٖع غيً وػياصة ٖضص ألَا اإلاخٞى

.  ألاؾبٕى  

جُٕى 

يت وجث٣ي٠ نخي•    3.000 .٣ٖض هضواث ووعف جٖى

    33.000$اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (.بلضيت جٟىح  )الهيئت اإلادليت 

حمٗيت جٟىح الخحريت وػاعة الصحت و   .والخ٣ييم٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ والٗال٢اث الٗامت مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل آلياث جىٟيظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت •   

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي : الهيئت اإلادليت

ىيت الٟلؿُيييت  وبالخٗاون ال٩امل م٘ %  10 بمؿاَمت  اإلاكاعي٘. بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها اإلااهدحن للؿلُت الَى

 مخىٞغة ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ    . وػاعة الصحت 

: الاخخُاجاث الالصمت لخىفُز اإلاششوع / اإلالادس 

  مىاعص بكغيتمخىٞغة     ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

ٟا٫: بيجابيت  ال يىحض  : ؾلبيت .جدؿً في صحت اإلاىاَىحن وال ؾيما طوي ألامغاى اإلاؼمىت والحىامل وألَا

اإلاعُلاث التي جىاجه جىفُز اإلاششوع  / اإلاخاطش

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها   ال يىحضاإلاٗي٣اث / اإلاساَغ
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مً أساض ي جفىح الضساعُت دوهم  300     اظخلالح :اظم اإلاششوع

 واظخغاللها

 كطاع الضساعت  :مجال العمل الخىمىي  13:   سكم اإلاششوع

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

 ي٠ٗ البييت الؼعاٖيت وبهخاحيت جبحنمً زال٫ الخ٣غيغ الدصخيص ي وزانت اإلاجا٫ الؼعاعي  

لظا .   ومدضوصيت الاَخمام بال٣ُإ الؼعاعي ٣٦ُإ ا٢خهاصي لخدؿحن ألامً الٛظاجي اإلاجزلي،ألاعاض ي

غة  هبٗذ ال٨ٟغة وؤَميت اإلاكغوٕ وخيىيخه ويغوعجه للمىاَىحن، ل٩ىن خا٫ ألاعاض ي الؼعاٖيت ٖو

حر نالحت للؼعاٖت  زانت ؤن الؼعاٖت هي الٗماص الا٢خهاصي الغثيـ للمجخم٘ الغيٟي، وبونٗبت ٚو

في ْل الحهاع الا٢خهاصي، وبىاء حضاع الٟهل الٗىهغي، واعجٟإ مٗض٫ البُالت، ومهاصعة 

هديجت ؤلالحاح اإلاتزايض مً ؤبىاء . ألاعاض ي لٛغى الاؾديُان، ٧اهذ الحاحت ملحت إلاثل َظا اإلاكغوٕ

. اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلل يغوعة ؤلاؾغإ في جىٟيظٍ 

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

 •2012    

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

 (زالر ؾىىاث )2014 – 2012• 

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

. مً ؤعاض ي جٟىح الؼعاٖيت واؾخٛاللهاصوهم  300اؾخهالح •    

خمايت ألاعاض ي الؼعاٖيت مً اإلاهاصعة، والحض مً البُالت، • 

. وجدؿحن ألامً الٛظاجي للمىاَىحن   

ؤصحاب ألاعاض ي الؼعاٖيت • 

. اإلاؿتهضٞت

.  ًٖ الٗملون الٗاَل• 

غة • اؾخهالح وجدؿحن بهخاحيت ألاعاض ي الجبليت والٖى

حن اإلاهمكحن وال٣ٟغاء وحٗؼيؼ • صٖم نٛاع اإلاؼاٖع

. نمىصَم 

: اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

 ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

 .ق٤ َغ١ ػعاٖيت •    1000ججهحز ُٖاءاث باإلاىانٟاث والاخخياحاث الالػمت   • 

 300.000صوهم واؾخٛاللها  (300)اؾخهالح •  

  $ 301.000اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضيت جٟىح  )الهيئت اإلادليت

ت ٖلل اؾخهالح ألاعاض ي.  والخ٣ييممً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ واإلاخابٗت ، الهىضؾت ٢ؿم الكاون ؤلاصاعيت واإلااليت ، اإلاكترياث•   .الجهت اإلاكٞغ

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي : (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

اإلاكاعي٘ . بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها

حن وبلضيت بيـ % 25ة بمؿاَماث مؼاٖع

ىيت الٟلؿُيييت    .وػاعاث الؿلُت الَى

ازت الؼعاٖيت ، اجداص اإلااؾؿاث ألاَليت والضوليت مثل  ؤلٚا

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ    .UNDPماؾؿت ؤعيج، . لجان الٗمل الؼعاعي

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

               مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث /صعاؾاث 
ً
غة حؼثيا  .  مخٞى

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

حن: بيجابيت ال يىحض  . :  ؾلبيت .جدؿحن ألامً الٛظاجي والىي٘ اإلاٗيش ي الا٢خهاصي ألؾغ اإلاؼاٖع

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

ما٫ اإلاهاخبت لٗمليت الاؾخهالح . مٗاعيت اإلاىاَىحن لبٌٗ ألٖا

. ةمٗاعيت الاخخال٫ في بٌٗ اإلاىا٤َ زانت حمغوع

حك٨يل لجىت مً البلضيت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت للخٛلب ٖلل  • 

. بٌٗ الٗىاث٤ الٟىيت

حر  •  يت للمىاَىحن ًٖ ؤَميت الؼعاٖت لًمان مؿخ٣بل ؤًٞل لبلضة جٟىح وجٞى ٖمل جٖى

 .زضماث البييت الخدخيت ل٣ُإ الؼعاٖت
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كطاع الضساعت :  مجال العمل الخىمىي      14:  سكم اإلاششوعصساعُت    شم وجأهُل طشق :اظم اإلاششوع

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

ن ي٠ٗ البييت الؼعاٖيت وبهخاحيت يزانت مجا٫ الُغ١ الؼعاٖيت جببمً زال٫ صعاؾت وا٢٘ اإلاجخم٘ الغيٟي اإلاهمل ،و

لظا هبٗذ ال٨ٟغة وؤَميت .  ألاعاض ي ومدضوصيت الاَخمام بال٣ُإ الؼعاعي ٣٦ُإ ا٢خهاصي لخدؿحن ألامً الٛظاجي اإلاجزلي

حر ماَلت، زانت وؤن الؼعاٖت هي  غة ونٗبت ٚو اإلاكغوٕ وخيىيخه ويغوعجه للمىاَىحن، ل٩ىن خا٫ الُغ١ الؼعاٖيت ٖو

الٗماص الا٢خهاصي الغثيـ للمجخم٘ الغيٟي، في ْل الحهاع الا٢خهاصي، وبىاء حضاع الٟهل الٗىهغي، واعجٟإ مٗض٫ 

هديجت ؤلالحاح اإلاتزايض مً ؤبىاء . البُالت، ومهاصعة ألاعاض ي لٛغى الاؾديُان، ٧اهذ الحاحت ملحت إلاثل َظا اإلاكغوٕ

. ٦م َى٫ َغ١ ػعاٖيت، وطل٪ خؿب اإلاسُِ الهي٨لي (15)اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلل يغوعة ؤلاؾغإ في  ق٤ 

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

 •2012    

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

 (زالر ؾىىاث ) 2014 – 2012• 

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

حن ٖلل اؾخهالح ؤعايحهم الؼعاٖيت•   حر َغ١ ػعاٖيت وحصجي٘ اإلاؼاٖع . جٞى

 .حؿهيل خغ٦ت مغوع  وؾاثل الى٣ل اإلاسخلٟت ٖلل الُغ١ الؼعاٖيت•  

خمايت ألاعاض ي الؼعاٖيت مً اإلاهاصعة، والحض مً البُالت  • 

ؤصحاب ألاعاض ي الؼعاٖيت • 

. اإلاؿتهضٞت

. ًٖ الٗملون الٗاَل• 

حن اإلاهمكحن وال٣ٟغاء وحٗؼيؼ •  صٖم نٛاع اإلاؼاٖع

. نمىصَم 

: اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

    ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

 

  .مكغوٕ اؾخهالح ألاعاض ي الؼعاٖيت

 45.000  ٦م  3َغي٤ لىػة ؤبى قغاع زلت مؿٗىص بُى٫  •

 30.000  ٦م 2َغي٤ الهٗبيت واص ق٣ا١ صوعا زلت مؿٗىص بُى٫  •

 30.000   ٦م2َغي٤ اإلاٗمىصيت الجالحل  الضيغ  بُى٫  •

 30.000  ٦م 2َغي٤ اؾُاؽ  الخمجاث الكغ٢يت والٛغبيت بُى٫  •

ت بُى٫  •  45.000 ٦م 3َغي٤ ٖٞغ

 10.000 م 500َغي٤ ال٣ُغاوهيت  ابى قغاع  •

 15.000 ٦م  1َغي٤ زلت الُٗام ٦غوم الٛغابت   •

 25.000 ٦م  1.5َغي٤ اإلا٣ُإ واص زًحر  قٗب اإلالح   •

  230.000 $اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىيت )الهيئت اإلادليت

ازت الؼعاٖيت ، اجداص لجان الٗمل الؼعاعي•   .، الهىضؾت٢ؿم الكاون ؤلاصاعيت واإلااليت ، اإلاكترياث•     ألاقٛا٫ .  وػاعة الؼعاٖت، وؤلٚا

 .بلضيت جٟىح م٘ قغ٦ت م٣اوالث.  UNDP.الٗامت 

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي : (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

٢ؿم الُغ١ .  بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها ؤلاهماثيت

حن وبلضيت   .% 25 بيؿبتمؿاَماث مؼاٖع

ازت الؼعاٖيت ، اجداص لجان الٗمل •   وػاعة الؼعاٖت، وؤلٚا

.  UNDPألاقٛا٫ الٗامت .  الؼعاعي

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

              مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث /صعاؾاثمخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

 .جدؿحن بهخاحيت ألاعاض ي•  : بيجابيت

حنحٗؼيؼ •   . ٖلل بوكاء  اإلاكاعي٘ الؼعاٖيت في مىا٤َ حضيضة٢ضعة اإلاؼاٖع

.  ال يىحض  :  ؾلبيت

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

مماوٗت ؤصحاب اإلال٨ياث •  

مً ق٤ و بٌٗ جىؾٗت 

. الُغ١ الؼعاٖيت

. حك٨يل لجىت مً البلضيت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت وب٢ىإ ؤصحاب ألاعاض ي بإَميت الُغ١ الؼعاٖيت • 

حر زضماث البييت الخدخيت ل٣ُإ  •  يت للمىاَىحن ًٖ ؤَميت الُغ١  لًمان مؿخ٣بل ؤًٞل لبلضة جٟىح وجٞى ٖمل جٖى

. الُغ١ الؼعاٖيت
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ض صمىدهممششوع دعم صغاس اإلاضاسعين  :اظم اإلاششوع  سكم اإلاششوع    اإلاهمشين والفلشاء وحعٍض

15 

كطاع : مجال العمل الخىمىي 

الضساعت 

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

التي حٗخمض ٖلل مجا٫ ؤلاهخاج الؼعاعي  والظي  جل٪ زانت ب ال٣ٟحرة  ووألاؾغمً زال٫ صعاؾت وا٢٘  ال٣ٟغاء واإلاهمكحن  

هه يٗاوي مً ي٠ٗ  في البييت الؼعاٖيت وبهخاحيت ألاعاض ي ومدضوصيت الاَخمام بال٣ُإ الؼعاعي ٣٦ُإ ا٢خهاصي ؤن  يجب

 هبٗذ ال٨ٟغة وؤَميت اإلاكغوٕ وخيىيخه ويغوعجه للمىاَىحن، زانت وؤن ل٪لظ . لألؾغلخدؿحن ألامً الٛظاجي اإلاجزلي 

الؼعاٖت هي الٗماص الا٢خهاصي الغثيـ للمجخم٘ الغيٟي، في ْل الحهاع الا٢خهاصي، وبىاء حضاع الٟهل الٗىهغي، 

هديجت ؤلالحاح . واعجٟإ مٗض٫ البُالت، ومهاصعة ألاعاض ي لٛغى الاؾديُان، ٧اهذ الحاحت ملحت إلاثل َظا اإلاكغوٕ

حن وال٣ٟغاء ٖلل خض  حر مكاعي٘ بهخاحيت ل٣ُإ اإلاؼاٖع اإلاتزايض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلل يغوعة ؤلاؾغإ في  جٞى

. ؾىاء 

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

 •2012    

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

زالر  )2014 – 2012• 

 .(ؾىىاث

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

حن•  حر ٞغم للمكاع٦ت الا٢خهاصيت للمؼاٖع  .جٞى

جإَيل البييت الخدخيت للمهاصع اإلااثيت وػياصة اإلاىاعص اإلااثيت 

. اإلاخاخت للؼعاٖت

. ؤصحاب ألاعاض ي الؼعاٖيت اإلاؿتهضٞت• 

. ن ًٖ الٗملوالٗاَل• 

حن•  . ألاؾغ ال٣ٟحرة واإلاهمكت ونٛاع اإلاؼاٖع

حن اإلاهمكحن وال٣ٟغاء •  صٖم نٛاع اإلاؼاٖع

. وحٗؼيؼ نمىصَم 

اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا اإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

: ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕ  ($)لخ٣ضيغيتاالخ٩لٟت : ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

حن الؿذ .  ججمي٘ للمياٍ يًاؾخهالح يىابي٘ اإلاياٍ وبىاء زؼان•   40.000للمٗمىصيت ٖو

 

 

 

حن وال٣ٟغاء لٗمل • حر ٢غوى لهٛاع اإلاؼاٖع ثت الم (مكاجل ػعاٖيت وبغ٦ؿاث جغبيت خيىاهيت)جٞى

. مؼإع 

30.000 

 120.000 ٧ىب (80-70) بؿٗت 30خٟغ ؤباع ػعاٖيت ٖضص •

 3000. ػعاٖت اإلاىا٤َ الجبليت باألشجاع الحغحيت•

 193000اإلاجمىع  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضيت جٟىح )الهيئت اإلادليت

 الؼعاعي مً زال٫ ؤلاعقاص٢ؿم الكاون ؤلاصاعيت واإلااليت ، اإلاكترياث ، وخضة •    

.  م يؤلاقغاٝ اإلاباقغ واإلاخابٗت والخ٣ي

ازت ماؾؿاث ؤَليت ٢ض جمى٫ اإلاكغوٕ مثل  ،وػاعة الؼعاٖت•   ؤلٚا

الؼعاٖيت ، اجداص لجان الٗمل الؼعاعي، ؤلاقٛا٫ الٗامت، 

. الهيضولىححن، ماؾؿت ؤعيج 

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي : (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

اإلاكاعي٘ . بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها

حن وبلضيت بيؿبت   .%25مؿاَماث مؼاٖع

ىيت الٟلؿُيييت . اإلااهديـــــــــــــً للؿلُت الَى

ازت الؼعاٖيت، اجداص لجان الٗمل ماؾؿاث ؤَليت مثل  ؤلٚا

. الؼعاعي، ؤلاقٛا٫ الٗامت، الهيضولىححن، ماؾؿت ؤعيج  مخىٞغة   ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

  مىاعص بكغيت       مخىٞغة   

 مسُُاث /صعاؾاثمخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

        .قت وػياصة ٢ضعتهم ٖلل ؤلاهخاج وجُىيغ ؤٖما٫ ػعاٖيت  حضيضة َمحٗؼيؼ ال٣ضعة لضي ألاؾغ ال٣ٟحرة والم   • : بيجابيت

حر      • يضة آجٞى غ اإلاياٍ بإؾٗاع َػ . باع ػعاٖيت و ٞغم ٖمل حيضة وجٞى

 

 :  ؾلبيت

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  اإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

حن .  حك٨يل لجىت مً البلضيت وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت  • . ٖضم عيا بٌٗ ألاؾغ ًٖ آلياث الاؾتهضاٝ لل٣ٟغاء ونٛاع اإلاؼاٖع

.   وازخياع الٟئت اإلاؿخٟيضة بىاء ٖلل مٗايحر يخم ويٗها مً ٢بلهم 
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ب كىادس اإلاؤظعاث ألاهلُت :اظم اإلاششوع : سكم اإلاششوع     مششوع جأهُل وجذٍس

    16 

 :مجال العمل الخىمىي 

اضت والشباب واإلاشأة، البىاء اإلاؤظس ي  كطاع الثلافت والٍش

 .للمؤظعاث اللاعذًت

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

 ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي في بلضة جٟىح جبحن لىا ال٠ًٗ ال٨بحر بصاعة مً زال٫ صعاؾت وا٢٘     

إلااؾؿاث وزانت ٖلل مؿخىي  الدكبي٪ والخيؿي٤، والٗال٢اث ٫الظي حٗاوي مىه َظٍ ؤلاصاعاث 

الخ ، ....، وبٖضاص م٣ترخاث وجىني٠ اإلاكاعي٘ جىمىيتةالٗامت، وحظب الخمىيل، وال٣ياصة والغياص

ع في يجإَيل وجضعيب ال٩ىاصع وؤلاصاعاث في اإلااؾؿاث ألاَليت إلاا جمثله مً حغيوٞال بض مً صٖم 

البلضة، ومً َىا جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هديجت ؤلالحاح اإلاتزايض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه 

حر  الضٖم    .جضعيبي لهظٍ اإلااؾؿاثا٫لبرهامج ٫ٞمً َىا  جغي الهيئت اإلادليت يغوعة جٞى

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

 2012مً الٗام    (1)قهغ •  

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

. (زالر ؾىىاث ) 2012-2014• 

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

خاة ل٣ياصة جضعيب وجم٨حن •      ٞو
ً
زمؿحن قابا

وبصاعة اإلااؾؿاث وجىميت ال٣ضعاث  زال٫ 

ىام   . 2014- 2011ألٖا

قباب وقاباث البلضة مً بيجهم ٧ىاصع  •

 .اإلااؾؿاث ألاَليت وال٣اٖضيت في البلضة 
ال٣ضعاث ؤلاصاعيت والخىٓيميت للماؾؿاث خؿحن الجاَؼيت وث

. ألاَليت ال٣اٖضيت  التي  حٗنى بالث٣اٞت والغيايت

: اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

 ($)لخ٣ضيغيتاالخ٩لٟت : ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

في مىاضُع مثل اللُادة، الدشبُك،  زمـ صوعاث جضعيبيت

ت، الخ ع الخىمٍى  .إداسة وجلمُم اإلاشاَس

25.000  

 5.000. ؤصواث ومٗضاث لىحؿديت

 30.000$اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (.بلضيت جٟىح  )الهيئت اإلادليت 

حمٗيت الخٗليم الٗالي •    .والخ٣ييم٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ والٗال٢اث الٗامت مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل آلياث جىٟيظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت • 

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي : (بلضيت جٟىح )الهيئت اإلادليت 

اإلاكاعي٘ . بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها

 %  15 بمؿاَمت 

 .ماؾؿاث ؤَليت وماهدحن

  مخىٞغة ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

               مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر الػمت  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿاث ألاَليت وزضماتها اإلا٣ضمت : بيجابيت

 .للكباب واإلاغؤة في ٢ُاعي الث٣اٞت والغيايت

 ال يىحض  : ؾلبيت

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

ٖضم هجاح بٌٗ اإلاغ٦باث والبرامج اإلا٣ترخت هديجت لٗضم جىٞغ •

. ؤلام٩اهياث لضي اإلااؾؿاث ألاَليت في البلضة لخىٟيظٍ مىٟغصة

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  

  .مخابٗت ٖمليت الخىٟيظ مً ٢بل البلضيت واإلامى٫ •
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ش و  :اظم اإلاششوع كطاع الثلافت :   مجال العمل الخىمىي  17:سكم اإلاششوع  ججهيز  مكخبت عامت مخعذدة ؤلاغشاضجطٍى

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

 وجىميت اإلاىاَب ،مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ اإلااؾؿاث الث٣اٞيت وخغمان الُٟل الٟلؿُيني والكاب مً آٞا١ الخُىع 

جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هديجت ؤلالحاح . وال٣ضعاث في اإلاجاالث التربىيت الالمىهجيت التي يخمخ٘ بها ؾاثغ ؤَٟا٫ الٗالم

حر م٩ان مىاؾب لخلبيت الاخخياج  ول٩ي  يؿخُي٘ اإلاؿخٟيضون ،اإلاتزايض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلل جٞى

حر البييت الخدخيتال بض مً وماؾؿاث اإلاجخم٘ ألاَليت الاؾخٟاصة مً َظا اإلاكغوٕ ٧ان  م٨خبت )  مً الٗمل ٖلل جٞى

جىميت ال٣ضعاث وجُىيغ اإلاىاَب ، وجىححههم لالؾخٟاصة و لخدخًً الجمي٘ مً ؤحل الدصجي٘ ٖلل اإلاُالٗت و ،(ٖامت

ٟا٫ والكباب َم ٖىىان الحًاعة  ؛ ألن ألَا
ً
مً ؤو٢اث الٟغاٙ  بما يخالءم م٘ جُىع الٗهغ وج٣ضمه خًاعيا

وبىاًء ٖلل . والخُىع، ٞيؿعل َىا ألن  ج٩ىن ؤو٢اتهم مٟٗمت بالؿٗاصة والؿلم والالٖى٠ واللٗب والخٗلم والىماء

غة لضي البلضيت ٞإن ؤٖضاص الُلبت في جؼايض، ٞمً َىا جم وي٘ صعاؾت وعؾم زُِ مؼوصة  ؤلاخهاثياث اإلاخٞى

 ًٖ الخل٣حن التربىي في اإلاضاعؽ
ً
. باألوكُت تهضٝ بلل جُىيغ وجىميت اإلاىاَب بإؾلىب خضيث بٗيضا

حر البييت الخدخيت ل٣ُإ الث٣اٞت والكباب  مً زال٫  ولالؾخٟاصة مً َظا اإلاكغوٕ  جغي الهيئت اإلادليت يغوعة جٞى

غاى ) . ألن الكاب والُٟل واإلاغؤة واإلاىاًَ ٖىىان اَخمامىا (م٨خبت ٖامت مخٗضصة ألٚا

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

    2012(   4)قهغ • 

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

 (ٖام) 2013(  4)قهغ  - 2012• 

 

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

جد٣ي٣ها 

جدؿحن حاَؼيت اإلاغ٦ؼ الث٣افي 

في ج٣ضيم زضماتها مً زال٫ 

الب  اإلا٨خبت الٗامت لألَٟا٫ َو

 .الجامٗاث

 ، مً بيجهم وبهىعة ؤؾاؾيت َالب اإلاضاعؽ•  
ً
 وبهازا

ً
 والبالٜ ؤَٟا٫ البلضة ط٧ىعا

 .3828ٖضصَم 

 . (328)والبالٜ ٖضصَم .َالب الجامٗاث ط٧ىعا  وبهازا •  

م ما بحن •   ٟا٫ التي جتراوح ؤٖماَع مؿخىي ن٠ )ؾىت في بلضة جٟىح 15-6ألَا

م  (ؤو٫ وختى اله٠ الٗاقغ حَر  ب٩اٞت مؿخىياتهم مً مخٟى٢حن ٚو
ً
 وبهازا

ً
ط٧ىعا

. وؤيخام وؤبىاء ؤؾغي وؤبىاء قهضاء وطوي اخخياحاث زانت

ال٣ضعاث ؤلاصاعيت خؿحن الجاَؼيت وث

والخىٓيميت للماؾؿاث ألاَليت ال٣اٖضيت  

. التي  حٗنى بالث٣اٞت والغيايت

اإلاكاعي٘ التي جمثل اإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

مخُلبا ؾاب٣ا لهظا 

: اإلاكغوٕ

 ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

بٖاصة جٟٗيل م٨خبت  500جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت • 

. اإلاغ٦ؼ الث٣افي  اؾيه لىاػم ، م٨خبتؤمحن، (م٣ُٕى)مضيغ مغ٦ؼ، اجهاالث،  مضعب :مهاعي٠ بصاعيت •    25.000 .، نياهت، ٚحر طل٪و٢َغ

حر •    50.000 .ال٨خب والىؾاثل الخٗليميت وألاحهؼة جٞى

 95.000$ اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضيت جٟىح  )الهيئت اإلادليت

٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ  مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل آلياث جىٟيظ •    

 .  والخ٣ييمإلاكغوٕ واإلاخابٗت ا

 .مغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت والٟىىن بااقغاٝ ٖلل قغ٦ت مخسههت للخىعيضاث •  

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي . (مغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت والٟىىن  )الهيئت اإلادليت 

.  اإلااهدحن  •%  20مدليت اإلاكاعي٘ بمؿاَمت .بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها 

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

         مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر الػمت  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

م، وبغامجهم، ووكاَاتهم  • : بيجابيت عئيت واضحت وقاملت خى٫ الكباب والُالج٘ والياث الٗمل مٗهم وؤصواَع

٘ مؿخىي الىعي في اإلاجخم٘ الٟلؿُيني، وب٦ؿاب الٟئاث اإلاؿتهضٞت الخبراث واإلاهاعاث اإلاىاؾب •  ٞع

............. : ؾلبيت

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

 ه٣و الخمىيل ال٩افي للمكغوٕ 

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  

حر الخمىيل الالػم لىجاح واؾخمغاعيت وصيمىمت اإلاكغوٕ بمؿاَمت اإلاجخم٘ اإلادلي  . الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث ألاَليت بخٞى
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اضت : مجال العمل الخىمىي  18 :سكم اإلاششوع    جأهُل ملعب بلذي جفىح :اظم اإلاششوع  كطاع الٍش

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ اإلاجخم٘ الغيٟي اإلاهمل وخغمان الكاب مً آٞا١ الخُىع وجىميت اإلاىاَب وال٣ضعاث في 

ٟا٫  جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هديجت ؤلالحاح . اإلاجاالث الغياييت اإلاسخلٟت التي يخمخ٘ بها ؾاثغ الكباب وألَا

حر م٩ان مىاؾب لخلبيت الاخخياج ول٩ي  يؿخُي٘ اإلاؿخٟيضون  اإلاتزايض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلل جٞى

حر  ملٗب بلضي جٟىح  وماؾؿاث اإلاجخم٘ ألاَليت الاؾخٟاصة مً َظا اإلاكغوٕ ٧اهذ الحاحت بلل الٗمل ٖلل جٞى

مضزل البلضة الغثيس ي، والظي يمخاػ بمى٢ٗه - والظي ي٣٘ في مى٣ُت ال٣ُغاواهيت  ( صوهم7)الغياض ي بمؿاخت 

اإلامحز، وؾهىلت الىنى٫ بليه، ويسضم الىىاصي والٟغ١ الغياييت اإلاسخلٟت في البلضة والبلضاث اإلاجاوعة، ولٗضم 

حهيت للُٟل والكابلم البييت الخدخيت ؤٖما٫اؾخ٨ما٫   ٧ان .لٗب عياض ي يغعل َظٍ ألاوكُت الغياييت والتٞر

ببىاء مضعج في الجهت الجىىبيت وؤؾىاع )لخإَيل واؾخ٨ما٫ البييت الخدخيت إلالٗب بلضي جٟىح   يغوعة َىا٥

 ألن الكاب والُٟل واإلاغؤة واإلاىاًَ ٖىىان ،( وججهحز ٚٝغ ٚياع  ومغا٤ٞ ٖامت، وحٗكيب وبياءةٌ، اصيناؾذ

. اَخمامىا

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

   2011( -1)قهغ• 

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

 (زالر ؾىىاث) 12-2014• 

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

جإَيل البييت الخدخيت إلالٗب بلضي جٟىح ليالءم • 

 .اخخياحاث ألاهضيت الغياييت وقباب وؤَٟا٫ بلضة جٟىح

ؤَٟا٫ وقباب البلضة ، مً بيجهم وبهىعة •  

. ؤؾاؾيت َالب اإلاضاعؽ والغياييحن 

ال٣ضعاث ؤلاصاعيت خؿحن الجاَؼيت وث

والخىٓيميت للماؾؿاث ألاَليت ال٣اٖضيت  

 .التي  حٗنى بالث٣اٞت والغيايت

: اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

 ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

  1500 .جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت• 

 120.000.  بىاء اإلاضعج الجىىبي وألاؾىاع الاؾدىاصيت واإلاغا٤ٞ الٗامت• 

 200.000 .وبهاعةحٗكيذ ؤعييت اإلالٗب • 

 321.500$ اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضيت جٟىح )الهيئت اإلادليت 

٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ وال٣ؿم الهىضس ي  مً زال٫ ؤلاقغاٝ • 

 .م  ياإلاباقغ ٖلل آلياث جىٟيظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت والخ٣ي

بلضيت جٟىح • 

هاصي جٟىح الغياض ي بةقغاٞه ٖلل قغ٦ت اإلا٣اوالث •  

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي : (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

اإلاىاػهت ؤلاهماثيت  . بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها

% 25مؿاَمت بلضيت بيؿبت 

ىيت  • .   اإلااهدحن مً زال٫ وػاعاث الؿلُت الَى

ىيت والضوليت  .اإلااؾؿاث ألاَليت الَى

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

         مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعيٚحر مُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

٘ مؿخىي الىعي في اإلاجخم٘ الٟلؿُيني، وب٦ؿاب الٟئاث اإلاؿتهضٞت الخبراث واإلاهاعاث الغياييت اإلاىاؾبت• : بيجابيت  .ٞع

  .جضعيب الكباب مً زال٫ عػمت اليكاَاث والبرامج التي ؾيىٟظَا اإلاكغوٕ ٖلل مضاع الى٢ذ• 

ال يىحض : ؾلبيت

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

  . ٖضم نالخيت ألاعى اإلاسههت للملٗب للخإَيل والاؾخضامت

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  
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 مجال العمل الخىمىي 

كطاع ألامً وإداسة الكىاسث 

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

  وهٓغا ألَميت الضٞإ اإلاضوي في ، ال٩ىاعربصاعةمً زال٫ صعاؾت وا٢٘ بلضة جٟىح في مجاالث    

مجاالث الحياة ٧لها، والخُىعة التي جخٗغى لها اإلاجخمٗاث حغاء ما يهيبها مً ٧ىاعر 

 ٦بحرة في ألاعواح وألامىا٫ واإلامخل٩اث، ٧ان مً 
ً
َبيٗيت، وخىاصر ماإلات جتر٥ وعاءَا آزاعا

ت مً ؤلاحغاءاث الى٢اثيت لحٟٔ ؤمً اإلاىاًَ  الًغوعي الؿعي مً ؤحل نياٚت مجمٖى

ا ٖمل  ووالٗمل ٖلل و٢ايت الؿ٩ان ويمان اؾخمغاع . وخمايخه مً ال٩ىاعر والحّضِ مً آزاَع

اإلايكاث في حمي٘ الٓغوٝ مً زال٫ الخضعيب لٗىانغ الحمايت الظاجيت في اإلايكأث لخإَيلهم في 

ٟاء وؤلاه٣اط وؤلاؾٗاٝ وؤلايىاء  وجىٟيظ الضوعاث لٗىانغ الكبيبت  ومضيغي الضواثغ ، ٖمل ؤلَا

٣ض و. واإلاٗلمحن يت ٖو يت والخث٣ي٠ وجباص٫ الخبراث ، و٢لت خمالث الخٖى هديجت ل٣لت بغامج الخٖى

يض الخٗاون بحن اإلاجخم٘ وحهاػ الضٞإ اإلاضوي . الىضواث وجَى

ليه  .  الٗمل ٖلل َظا البرهامج، ألن اإلاىاًَ ٖىىان اَخمامىايغوعة جغي الهيئت اإلادليت ٖو

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

 2012مً الٗام    (4)قهغ •  

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

. (زالر ؾىىاث ) 2012-2014• 

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

٘ لضي اإلاىاَىحن اإلاجخمعي  الىعي ٞع

بالؿلى٥ والخهٝغ الؿليم في خاالث 

. الُىاعت وال٩ىاعر

البلضة مً بيجهم َلبت مً  (ط٧ىع وبهار) قباب 100•

.  اإلاضاعؽ والجامٗاث

يت (3820)  (.َالب اإلاضاعؽ اإلاؿتهضٞت مً خمالث الخٖى

حٗؼيؼ وجدؿحن الىعي لضي اإلاىاَىحن بالؿلى٥  •   

. والخهٝغ الؿليم في خاالث الُىاعت وال٩ىاعر

: اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

 20.000. زمـ صوعاث جضعيبيت في مجاالث ؤلاؾٗاٝ والُىاعت والضٞإ اإلاضوي •

يت • في مجاالث ؤلاؾٗاٝ  للُالب وعباث البيىث ؤعب٘ خمالث جٖى

. والُىاعت والضٞإ اإلاضوي

8.000 

 10.000. ؤصواث ومٗضاث لىحؿديت •

   38.000اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (.بلضيت جٟىح  )الهيئت اإلادليت 

٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ والٗال٢اث الٗامت مً زال٫ ؤلاقغاٝ •    

   والخ٣ييماإلاباقغ ٖلل آلياث جىٟيظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت 

حمٗيت جٟىح الخحريت، ولجىت جىٓيم اإلاغؤة ، وحمٗيت جىميت اإلاغؤة الغيٟيت •  

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي : (حمٗيت جٟىح الخحريت  )الهيئت اإلادليت 

ىيت الٟلؿُيييت  وبالخٗاون ال٩امل م٘  %  25اإلاكاعي٘ بمؿاَمت . بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها اإلااهدحن للؿلُت الَى

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ    . وػاعاث وماؾؿاث الازخهام

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

               مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مُلىبت  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغا  ٚحر مُلىبت  

   صٖم مجخمعي  مُلىب  

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

 ال يىحض  : ؾلبيت. الؿليم في خاالث الُىاعت مً ٢بل اإلاىاَىحن  .الخهٝغ والؿلى٥• : بيجابيت

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

ٖضم هجاح بٌٗ اإلاغ٦باث والبرامج اإلا٣ترخت هديجت لٗضم جىٞغ ؤلام٩اهياث لضي •

. اإلااؾؿاث ألاَليت في البلضة لخىٟيظٍ مىٟغصة

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  

يت اإلاجخمٗيت باإلاؿاواة بإَميت الؿلى٥ الؿليم في مجاالث ألامً • الخٖى

وبصاعة ال٩ىاعر 
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كطاع البِئت :   مجال العمل الخىمىي  20 : سكم اإلاششوع الخىعُت البُئُت والاظخخذام ألامثل للمىاسد الطبُعُت :اظم اإلاششوع

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

 في َظا اإلاجا٫ ٖلل اإلاؿخىي اإلاجخمعي والبيئي في جٟىح، وللخلىر ؤهماٍ الح٣ي٣تمك٩لت الخلىر البيئي مً اإلاهضصاث 

 لٗضم وحىص قب٨ت نٝغ نخي، ٕ  الىاحمجلىر ؤباع حم٘  اإلاياٍ: مسخلٟت مجها
ً
ن الدؿغب مً خٟغ الامخهام، هٓغا

و٦ثرة . وجلىر الهىاء بالٛباع والٛاػاث اإلاىبٗثت مً باًَ ألاعى بؿبب ؤٖما٫ ٢ل٘ الحجاعة والٛاػاث اإلاىبٗثت مً آلالياث

ا ومٗالجتها بُغ١ ٖلميت (الحجاعة، البالؾدي٪، الىع١ واإلاٗاصن)الىٟاياث الهلبت  ضم جهييٟها لخضويَغ و٦ظل٪ .  ٖو

اج  ضم وحىص مؿالخ لظبذ اإلااقيت مما يىجم ٖىت بٖػ اهدكاع ْاَغة ال٨الب الًالت بحن ألاخياء الؿ٨ىيت في الليل، ٖو

ٟا٫، وجلىر للبيئت ىام ال جغاعي الكغوٍ واإلاىانٟاث .   للمىاَىحن وزانت ألَا ٦ما ؤن اٚلب مؼإع الضواحً وألٚا

حن بُغ١ ٖكىاثيت  بما ،الصحيت والبيئت اإلاُلىبت، ٦ما ؤن اإلاسلٟاث الؼعاٖيت و َغ١ الخسلو مجها مً ٢بل بٌٗ اإلاؼاٖع

٤ البلضيتو يكٍى اإلآهغ الٗام ممابال٣غب مً الكىإع ؤو في مىا٤َ ٢غيبت مجها   خيث يخُلب طل٪ مجهىصاث ،يَغ

بياٞيت مً ٢ؿم الصحت ، وفي ال٨ثحر مً ألاخيان يخم الخسلو مً اإلابيضاث الحكغيت اإلاؿخسضمت بالؼعاٖت بُغ١ 

ٟا٫ الٗابثحن بها ، ٦ما ؤن وحىصَا في مىا٤َ ؾ٨ىيت يؼيض مً اإلاك٨الث البيئيت و الخإزحراث  ٖكىاثيت مما يهضص صحت ألَا

 الخلىر الىاجج ًٖ وحىص ٦ظل٪الؿلبيت ٖلل الصحت الٗامت، ٦ما ؤنها جٓهغ مضزل وحىىب البلضة بك٩ل ٚحر الث٤، 

 بااياٞت بلل ؤن ،بٌٗ اإلاهاو٘ البالؾدي٨يت ألا٦ثر جإزحر ٖلل البيئت في البلضة هديجت ٖضم جىٓيمها في مى٣ُت نىاٖيت

ت و ال حُٛي الاخخياحاث الهىاٖيت والخجاعيت  هديجت ل٣لت بغامج و ،حمي٘ الحاوياث اإلاىحىصة هي خاوياث نٛحرة وم٨كٞى

يض الخٗاون بحن اإلاجخم٘ والجهاث طاث  ٣ض الىضواث وجَى يت ٖو يت والخث٣ي٠ وجباص٫ الخبراث ، و٢لت خمالث الخٖى الخٖى

 .،٧اهذ ٨ٞغة اإلاكغوٕالازخهام

 .حبلضة جٟى•  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء 

بالخىٟيظ 

مً الٗام    (1)قهغ •  

2012 

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

 •2012-2014 

. (زالر ؾىىاث ) 

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

 .الكبابيجدؿحن الىعي اإلاجخمعي والٗمل الخُىعي •   

    .البيئت لحمايت اإلاىحه

.  اإلاىا٤َ الجبليتحصجحر •  

 .الحض مً آزاع الخلىر البيئي •  

قباب وقاباث البلضة مً بيجهم َلبت •  

.  اإلاضاعؽ والجامٗاث 

 الخُىعي والٗمل وحٗؼيؼ الىعي الٗام اإلاجخمعي جُىيغ• 

 .البيئت لحمايت اإلاىحه الكبابي

الحض مً آزاع الخلىر البيئي وال ؾيما طل٪ الىاجج مً • 

اإلاداحغ 

: اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

 3000 .هاٍص بيئي مً َلبت اإلاضاعؽ يخاب٘ ال٣ًايا البيئت حك٨يل •

يت  •  8.000 .ووعف ٖملؤعب٘ خمالث جٖى

 5.000 .ؤصواث ومٗضاث لىحؿديت •

 م٩ان صعاؾت حضوي ا٢خهاصيت ٦ىىاة مى٣ُت نىاٖيت نضي٣ت للبيئت •

 .اإلاداحغ

10.000 

  5000 . خغحيتشجغة1000 ػعاٖت قغاء و•

    31.000$اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (.بلضيت جٟىح  )الهيئت اإلادليت 

   . والخ٣ييم٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ والٗال٢اث الٗامت مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل آلياث جىٟيظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت •    

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي : (حمٗيت جٟىح الخحريت  )الهيئت اإلادليت 

ىيت الٟلؿُيييت  وبالخٗاون ال٩امل م٘  %  25 بمؿاَمت  اإلاكاعي٘. بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها اإلااهدحن للؿلُت الَى

ىيت وصوليت/. وػاعاث وماؾؿاث الازخهام مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ    .ماؾؿاث ؤَليت َو

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

                مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

 ال يىحض   ةؾلبي .اإلاؿاَمت في جدؿحن اإلاماعؾاث اإلاجخمٗيت نضي٣ت للبيئت.  /الحض مً جلىر البيئت مً مى٣ُت اإلاداحغ: بيجابيت

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

ٖضم هجاح بٌٗ اإلاغ٦باث والبرامج اإلا٣ترخت هديجت •: اإلاٗي٣اث / اإلاساَغ

 .لٗضم جىٞغ ؤلام٩اهياث 

يت اإلاجخمٗيت•: بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  بإَميت الؿلى٥  وبىاء ال٩ىاصع البكغيت الخٖى

. الؿليم في مجاالث اإلاداٞٓت ٖلل البيئت
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  كطاع الفلشاء : مجال العمل الخىمىي 

واإلاهمشين 

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

يتها وعٖايتها صحيا و ز٣اٞيا   مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ اإلاجخم٘ الغيٟي اإلاهمل وخغمان ألاؾغ ال٣ٟحرة  مً آٞا١ الخُىع ا٢خهاصيا وجٖى

خيث جبحن ؤنها  . ال٣ٟغ إلاؿخىياث الخدليل وبيئيا،  وجٟٗيل صوعَا ؾياؾيا، خيث يٗخمض ٚالبيت ؾ٩انها ٖلل ا ألايضي الٗاملت، ومً زال٫

ٖضم وحىص اإلايكأث الهىاٖيت وؤي قغ٧اث زانت بحجم : حٗاوي مً ؤويإ ا٢خهاصيت ؾيئت، وطل٪ مغجبِ بٗىانغ ٖضيضة ومً ؤَمها

ب الٗضص ال٨بحر مً الكباب الٗاَل ًٖ الٗمل ٣ٞض جبحن، ؤن  وؿبت البُالت في البلضة ٖاليت حضا بحن الظيً َم في ؾً الٗمل ، يؿخٖى

لل مٗيلي ألاؾغ في البلضة،  مما ؤصي بلل  اعجٟإ  مً الؿ٩ان بحن ؤلاهار و الكباب ، و٢ض او٨ٗـ طل٪ وبك٩ل ملحّى ٖلل الكباب ٖو

مٗضالث ال٣ٟغ لألؾغ اإلاٗيكيت في البلضة، وػياصة ؾيا١ الاه٨كاٝ وألامً الا٢خهاصي والاحخماعي لألؾغ، واعجٟإ مٗضالث البُالت 

يت لألؾغة مً  حر بغامج الخٖى و٧لٟت الؿل٘ والىنى٫ للخضماث الصحيت والخٗليميت، ٧ان الٗمل ٖلل حٛيحر الاججاَاث و الؿلى٥ و جٞى

بت في جىميت اإلاجخم٘  ألاَليت  .زال٫ بغامج بالخٗاون م٘ اإلااؾؿاث اإلاجخمٗيت في ْل اإلاؿاواة في ألاصواع بحن الغحل و اإلاغؤة ٚع

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء 

بالخىٟيظ 

مً الٗام    (4)قهغ •  

2012 

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

زالر ) 2012-2014• 

. (ؾىىاث

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

 جدؿحن ٞغم ونى٫ ال٣ٟغاء واإلاهمكحن بلل اإلاكاع٦ت •

الا٢خهاصيت والاحخماٖيت مً حٗليم حامعي وؾ٨ً وعٖايت َبيت 

  مالثمت الخخياحاتهم

ألاؾغ ال٣ٟحرة وطوي الضزل ٖضص •  

 ؤؾغة بىا٢٘  300بةحمالي ) اإلادضوص

 ( ؤؾغة 1500

والاحخماٖيت جدؿحن ٞغم اإلاكاع٦ت الا٢خهاصيت 

ايت الُبيت)  (الخٗليم الجامعي والؿ٨ً والٖغ

 بما يالءم اخخياحاتهملل٣ٟغاء واإلاهمكحن 

: اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

غة•   20.000 .وبوكاء ٢اٖضة بياهاث مسح بٗضص ال٣ٟغاء واخخياحاتهم ومىاعصَم اإلاخٞى

جضعيب ال٩ىاصع البكغيت الٗاملت م٘ ال٣ٟغاء خى٫ آلياث اؾتهضاٝ ال٣ٟغاء • 

 .وجدضيض اخخياحاتهم وجهميم جضزالث مىاؾبت إلاىاعصَم 

10.000 

 000. 60 . شخو٢30غوى نٛحرة اوكاء مكاعي٘ نٛحرة ومخىؾُت لل٣ٟغاء  ٫ • 

•  شخو بىا٢٘ 100 ٫ .بوكاء نىضو١ لضٖم الُالب اإلادخاج في الصحت• 

 شخو في ٢ُإ الخٗليم 50الخٗليم ؤل٠ صوالع ل٩ل مؿخٟيض في ٢ُإ 

.   ؤالٝ صوالع ل٩ل َالب10بىا٢٘ 

600.000 

  690.000اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (.بلضيت جٟىح  )الهيئت اإلادليت 

٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل آلياث جىٟيظ اإلاكغوٕ •    

 .  والخ٣ييمواإلاخابٗت 

حمٗيت جٟىح الخحريت، ولجىت جىٓيم اإلاغؤة ، وحمٗيت جىميت اإلاغؤة •  

 الغيٟيت

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي : (حمٗيت جٟىح الخحريت  )الهيئت اإلادليت 

ىيت الٟلؿُيييت  وبالخٗاون ال٩امل م٘ % 10اإلاكاعي٘ بمؿاَمت . بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها اإلااهدحن للؿلُت الَى

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ    . وػاعاث وماؾؿاث الازخهام

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

  مىاعص بكغيت             مخىٞغة   

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

 للؿيضاث اإلاٗيالث لألؾغ والٟخياث الخغيجاث مً  لألؾغ ال٣ٟحرة، ال ؾيماػياصة اإلاؿخىي الا٢خهاصي  والاحخماعي• : بيجابيت

. زال٫ ال٣غوى والىضواث الا٢خهاصيت والصحيت والخضعيب الحغفي وآٞا١ حضيضة

 ال يىحض  : ؾلبيت

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

ٖضم هجاح بٌٗ اإلاغ٦باث والبرامج اإلا٣ترخت هديجت لٗضم جىٞغ •

. ؤلام٩اهياث لضي اإلااؾؿاث ألاَليت في البلضة لخىٟيظٍ مىٟغصة

ٌ بٌٗ ألاؾغ اقترا٥ الٟخياث بإوكُت اإلاكغوٕ • . ٞع

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  

حر الخمىيل الالػم لىجاح واؾخمغاعيت وصيمىمت اإلاكغوٕ • الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث ألاَليت لخٞى

مً زال٫ جإؾيـ لجىت الخيؿي٤ والدكبي٪ الٗليا للماؾؿاث ال٣اٖضيت في بلضة جٟىح جًم 

. ممثل ًٖ ٧ل بَاع ماؾس ي ؤو ٢اهىوي ؤو بلضيت وؤي لجىت لها جغزيو ٢اهىوي

يت اإلاجخمٗيت باإلاؿاواة وخ٣ى١ الٟخياث واليؿاء • الخٖى
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كطاع الفلشاء واإلاهمشين : مجال العمل الخىمىي 

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

  مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ اإلاجخم٘ الغيٟي اإلاهمل وخغمان ألاؾغ ال٣ٟحرة  وطوي الضزل اإلادضوص وزانت ألايخام  وألاحيا٫ 

الكابت مً الؿ٨ً اإلاغيذ  في يل ؤػمت الؼياصة الؿ٩اهيت، ويي٤ الغ٢ٗت الؿ٩اهيت في بلضة جٟىح لُبيٗتها الجٛغاٞيت، 

خيث جبحن ؤنها  حٗاوي مً . ال٣ٟغ إلاؿخىياث الخدليل خيث يٗخمض ٚالبيت ؾ٩انها ٖلل  ألايضي الٗاملت، ومً زال٫

ٖضم وحىص اإلايكأث الهىاٖيت وؤي قغ٧اث زانت : ؤويإ ا٢خهاصيت ؾيئت، وطل٪ مغجبِ بٗىانغ ٖضيضة ومً ؤَمها

ب الٗضص ال٨بحر مً الكباب الٗاَل ًٖ الٗمل ٣ٞض جبحن، ؤن  وؿبت البُالت في البلضة ٖاليت حضا بحن ، بحجم يؿخٖى

الظيً َم في ؾً الٗمل مً الؿ٩ان بحن ؤلاهار و الكباب، والخغححن الجضص وألاحيا٫ الكابت، و٢ض او٨ٗـ طل٪ 

لل مٗيلي ألاؾغ في البلضة، وزانت ألايخام  مما ؤصي بلل  اعجٟإ  وبك٩ل ملحّى ٖلل الكباب اإلا٣بلحن ٖلل الؼواج، ٖو

مٗضالث ال٣ٟغ لهظٍ ألؾغ  في البلضة، وػياصة ؾيا١ الاه٨كاٝ وألامً الا٢خهاصي والاحخماعي ، واعجٟإ مٗضالث 

البُالت و٧لٟت الؿل٘ والىنى٫ للخضماث الصحيت والخٗليميت، والؿ٨ىيت، ٧ان الٗمل ٖلل حٛيحر الاججاَاث و الؿلى٥ 

حر مؿا٦ً بإؾٗاع مىاؾبت مً زال٫ مكغوٕ بؾ٩ان م٩ىن مً ٖماعجحن ؾ٨ىيخحن في مى٣ُت ال٣ُغاوهيت واص لىػة  و جٞى

ايت لهظٍ الٟئت  .لهالح حمٗيت جٟىح الخحريت التي ج٣ضم َظٍ الخضمت والٖغ

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

  2012مً الٗام    (1)قهغ •  

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

 (زالر ؾىىاث )2014- 2012• 

 

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

جىٞغ ؾ٨ً مغيذ  للٟئاث اإلاؿتهضٞت مىت مً ٣ٞغاء وؤحيا٫ •   

. قابت وطوي الضزل اإلادضوص وزانت ألايخام 

قابت ا٫حيا٫ ألا  مً ال٣ٟغاء و100•  

وطوي الضزل اإلادضوص وزانت ألايخام، 

 
ً
. مٗيكيا

والاحخماٖيت جدؿحن ٞغم اإلاكاع٦ت الا٢خهاصيت 

ايت الُبيت)  (الخٗليم الجامعي والؿ٨ً والٖغ

 بما يالءم اخخياحاتهملل٣ٟغاء واإلاهمكحن 

: اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

 ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

  300جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت • 

 30.000مغخلت الخإؾيـ ونب ال٣ىاٖض   •  

 150.000مغخلت البىاء الٗٓم  للمغخلت ألاولل الضوع ألاو٫ والثاوي •  

 120.000مغخلت البىاء الٗٓم  للمغخلت ألاولل الضوع الثالث والغاب٘   •  

 150.000مغخلت حكُيب  للمغخلت ألاولل الضوع ألاو٫ والثاوي •  

ما٫ •   مغخلت حكُيب  للمغخلت الثاهيت الضوع الثالث والغاب٘ والؿاخاث وألٖا

الخاعحيت 

180.000 

  730.300$ اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضيت جٟىح  )الهيئت اإلادليت

٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ   مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل آلياث جىٟيظ •    

م   ياإلاكغوٕ واإلاخابٗت والخ٣ي

 .  حمٗيت جٟىح الخحريت• 

 

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي . (حمٗيت جٟىح الخحريت  )الهيئت اإلادليت 

ىيت % 25اإلاكاعي٘ بمؿاَمت .بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها  . وػاعاث الؿلُت واإلااهديـــــــــــــــــــً للؿلُت الَى

 مخىٞغة بك٩ل حؼجي   ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

               مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث  /صعاؾاثٚحر مُلىبت  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيمُلىب    

مخىٞغة بك٩ل حؼجي   ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

يت الحياة لل٣ٟغاء الكباب : بيجابيت ال يىحض : ؾلبيت جدؿحن هٖى

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلاعُلاث  / اإلاخاطش

 للمبنى  الدكٛيليتٖضم ٢ضعة الجمٗيت ٖلل جدمل اإلاهاعي٠ •  

إجشاءاث الخغلب عليها  

وي٘ زُت حكٛيله واضحت  • 

حر الخمىيل الالػم لىجاح واؾخمغاعيت وصيمىمت اإلاكغوٕ•  . الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث ألاَليت بخٞى



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   40صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

 سكم اإلاششوع   مششوع  جدعين الظشور الحُاجُت واإلاعِشُت للمعاكين:اظم اإلاششوع

 23 

كطاع روي الاخخُاجاث :   مجال العمل الخىمىي 

الخاصت 

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

واإلاهمت واإلاخٟاٖلت، ، حٗخبر ال٣ًيت مً ٢ًايا الخىميت ألاؾاؾيت مً زال٫ صعاؾت وا٢٘  طوي الاخخياحاث الخانت    

والٗمل ٖلل بٖاصة جإَيلهم صمجهم في اإلاجخم٘،مً ألاَميت بم٩ان، ولٗل الىٓغة الكمىليت واإلاٗم٣ت لهظٍ ال٣ًيت حُٗي 

ا٢ت ومً َىا جٟخ٣غ بلضة جٟىح للٗضيض مً  . نىعة واضحت ججاٍ مىاحهت اإلاك٨الث التي جىاحه ألاشخام طوي ؤلٖا

غ الٟغم والخبراث، و نٗىبت ونى٫ طوي  الخسههيت اإلاسخلٟت في مسخل٠ ال٣ُاٖاث ٧الخإَيل وطل٪ ل٣لت جٞى

بيٗت  ت لضي ألاَالي في هٕى الخضمت اإلا٣ضمت ومضي مالثمتها، َو الاخخياحاث وطويهم للخضماث اإلاسخلٟت، وه٣و اإلاٗٞغ

ضم مالثمت اإلاضاعؽ واإلاباوي  ا٢ت، وهضعة اإلاىانالث الخانت، ٖو اإلاىاػ٫  الٛحر مالثمت لظوي الاخخياحاث للخٛلب ٖلل ؤلٖا

والُغ١، وه٣و الىعي اإلاجخمعي، والىٓغة لإلٖا٢ت واإلاٗا١ مً مىٓىع ؾلبي، و٢لت ؤلاخهاثياث والبياهاث مما يضلل ًٖ 

ا٢ت ما ػالذ مهمكت وماحلت ولم   صوعَا،و٦ظل٪ ه٣و ألاصواث اإلاؿاٖضة لخإَيل اإلاٗا٢حن واعجٟإ جإزظؤن ٢ًيت ؤلٖا

ضم ٢ضعاتها ٖلل  ضم وحىص مغا٤ٞ مغيدت ومىاؾبت  للمٗا٢حن ٖو ا٢ت البهغيت والؿمٗيت، ٖو ا وزهىنا ؤلٖا ؤؾٗاَع

  .اؾديٗاب اإلاٗا٢حن، و٢لت الدؿهيالث الهىضؾيت وؤلاحغاثيت في بٌٗ اإلااؾؿاث ألاَليت والح٩ىميت للمٗا٢حن

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء 

بالخىٟيظ 

مً الٗام    (1)قهغ •  

2012 

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

زالر  ) 2012-2014• 

. (ؾىىاث

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

حر ؤصواث مؿاهضة •   ا٢تلظوي وبعقاص هٟس ي جٞى  ؤلٖا

مالثمت ومىاثمت البييت الخدخيت لخضمت طوي الاخخياحاث الخانت  

ٟل ة قباب وقاب( 750)•  مً َو

ا٢اث وطويهم . البلضة مً طوي ؤلٖا

جدؿحن الٓغوٝ الحياجيت واإلاٗيكيت والىٟؿيت 

ا٢ت     لظوي ؤلٖا

: اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

 ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

ا٢ت واخخياحاتهم ومىاعصَم  • ٢اٖضة بياهاث وصعاؾت لخدضيض طوي ؤلٖا

 اإلاسخلٟت

30.000  

 30.000 . ؤصواث مؿاهضة لظوي الاخخياحاث الخانت •

ا٢ت إلاالثمت ومىاثمت اخخياحاتهم •  40.000. .جإَيل بيىث طوي ؤلٖا

ا٢ت لثالر مضاعؽ  • جإَيل ألاما٦ً الٗامت إلاالثمت ومىاثمت طوي ؤلٖا

 ماؾؿاث  وؤعب٘

15000 

زضمت ؤلاعقاص الىٟس ي لألؾغ وطوي الاخخياحاث الخانت بالخٗاون  •

 . واللي٠ حيذ cbrم٘ 

10000 

   125.000$اإلاجمىع  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (.بلضيت جٟىح  )الهيئت اإلادليت 

٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل آلياث • 

   والخ٣ييمجىٟيظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت 

حمٗيت جٟىح الخحريت، حمٗيت ؤلاؾغاء الخحريت  •  

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي : (بلضيت جٟىح حمٗيت جٟىح الخحريت، حمٗيت ؤلاؾغاء الخحريت   )الهيئت اإلادليت 

ىيت الٟلؿُيييت  وبالخٗاون ال٩امل م٘ وػاعاث % 20اإلاكاعي٘ بمؿاَمت . بىذ اإلاىاصهت التي ًىذسج اإلاششوع ضمنها اإلااهدحن للؿلُت الَى

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ    . وماؾؿاث الازخهام

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

              مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

غ ؤصواث مؿاهضة لظوي الاخخياحاث الخانت•    : بيجابيت   2014-2011إلااثت شخو مٗا١ زال٫ الٟترة .جٞى

ا٢ت يت الحياة لظوي ؤلٖا  .جدؿحن هٖى

 ال يىحض  : ؾلبيت

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

ٖضم هجاح بٌٗ اإلاغ٦باث والبرامج : اإلاٗي٣اث / اإلاخاطش

اإلا٣ترخت هديجت لٗضم جىٞغ ؤلام٩اهياث لضي اإلااؾؿاث 

. ألاَليت في البلضة لخىٟيظٍ مىٟغصة

حر الخمىيل الالػم لىجاح واؾخمغاعيت •: إجشاءاث الخغلب عليها الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث ألاَليت لخٞى

وصيمىمت اإلاكغوٕ مً زال٫ جإؾيـ لجىت الخيؿي٤ والدكبي٪ الٗليا للماؾؿاث ال٣اٖضيت في بلضة 

. جٟىح جًم ممثل ًٖ ٧ل بَاع ماؾس ي ؤو ٢اهىوي ؤو بلضيت وؤي لجىت لها جغزيو ٢اهىوي

يت اإلاجخمٗيت باإلاؿاواة وخ٣ى١ الٟخياث واليؿاء • الخٖى
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روي ؤلاعاكت :  مجال العمل الخىمىي  24 :  سكم اإلاششوع ؤلاعاكت  بىاء ملش لجمعُت ؤلاظشاء لشعاًت روي :اظم اإلاششوع

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

ايت الُٟىلت واإلاٗا٢حن ) مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ اإلااؾؿت ألاَليت  التي ج٣ضم زضماتها ألَالي بلضة جٟىح،   (حمٗيت ؤلاؾغاء لٖغ

وزانت ٢ًيت طوي الاخخياحاث الخانت  والتي حٗخبر مهمت بوؿاهيت واحخماٖيت ومً ٢ًايا الخىميت ألاؾاؾيت واإلاهمت 

واإلاخٟاٖلت، وججضع ؤلاقاعة َىا ؤنَّ َظٍ الجمٗيت الىخيضة في البلضة ٦جمٗيت مخسههت والتي ج٣ضم زضماتها لهظٍ الٟئت مً 

حر ألاحهؼة وألاصواث  ايت صحيت ومخابٗت اإلاٗا٢حن اإلاضعححن في سجالتها ٧الخ٣ييم الُبي والٗالج الُبيعي  والى٣ُي  وجٞى ٖع

يت اإلاجخمٗيت ب٣ًايا ، اإلاؿاٖضة وجإَيل بٌٗ مىاػ٫ اإلاٗا٢حن ٧الىخضاث الصحيت وألاؾُذ اإلااثلت  بياٞت بلل زضماث الخٖى

ا٢ت واإلاسح اإلايضاوي وزضماث الخإَيل اإلابني ٖلل اإلاجخم٘ اإلادلي، والٗمل ٖلل بٖاصة جإَيلهم صمجهم في اإلاجخم٘ حمٗيت  ). ؤلٖا

ايت الُٟىلت واإلاٗا٢حن . (ؤلاؾغاء لٖغ

ايت وجإَيل اإلاٗا٢حن ، ٞهي مجغص بىاء مؿخإحغ يٟخ٣غ للخجهحزاث الخ٣ىيت الالػمت، ومً ػاويت جدليليت لجمٗيت ؤلاؾغاء لٖغ

م الحاحت اإلااؾت، وػياصة الُلب لهظٍ الخضمت، ويٟخ٣غ للخضماث الخسههيت مً . ويٟخ٣غ لل٩اصع الخسهص ي الٗامل ٞيه ٚع

حر م٩ان مىاؾب لخلبيت الاخخياج  َىا جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هديجت ؤلالحاح اإلاتزايض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلل جٞى

حر البييت الخدخيت  ايت اإلاٗا٢حن)٧اهذ الحاحت بلل الٗمل ٖلل جٞى لخدخًً الجمي٘     (ببىاء م٣غ لجمٗيت ؤلاؾغاء الخحريت لٖغ

 
ً
غ الٟغم والخبراث، و٦ظل٪ نٗىبت ونى٫ طوي الاخخياحاث وطويهم للخضماث اإلاسخلٟت والتي يدخاحىنها هٓغا وطل٪ ل٣لت جٞى

٣حرة . ل٩لٟتها الٗاليت، ووحىصَا زاعج البلضة م٘ الٗلم ؤن ٖضص ٦بحر مً َظٍ ألاؾغ مهمكت ٞو

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

   2012مً الٗام    (4)قهغ •  

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

زالر  )2014 – 2012• 

 (ؾىىاث

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

ايت اإلاٗا٢حن ٟل ة قباب وقاب( 750) جدؿحن البييت الخدخيت لجمٗيت ؤلاؾغاء الخحريت لٖغ  مً َو

ا٢اث   البلضة مً طوي ؤلٖا

جدؿحن الٓغوٝ الحياجيت واإلاٗيكيت والىٟؿيت 

ا٢ت     لظوي ؤلٖا

: اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

 ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

  500جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت • 

 

 

 

 

 40.000 متر مغب250٘بمؿاخت  .(بىاء الٗٓم )ؤٖما٫ اإلاغخلت ألاولل • 

 60.000 (الدكُيب)ؤٖما٫ اإلاغخلت الثاهيت • 

 35.000جإزيث اإلا٣غ • 

 135.500$ اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضيت جٟىح )الهيئت اإلادليت 

٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ   مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل آلياث جىٟيظ •    

 .  والخ٣ييماإلاكغوٕ واإلاخابٗت 

ايت اإلاٗا٢حن•   . م٘ قغ٦ت م٣اوالث . حمٗيت ؤلاؾغاء الخحريت لٖغ

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

ايت اإلاٗا٢حن  )الهيئت اإلادليت  : حهاث ؤزغي : (حمٗيت ؤلاؾغاء الخحريت لٖغ

ىيت وصوليت ماؾؿاث  •% 10بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها اإلاكاعي٘ مؿاَمت بيؿبت   .ؤَليت َو

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

              مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعي  مُلىب  

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

ال يىحض : ؾلبيت .جدؿحن ؤصاء الجمٗيت وزضماتها للمٗا٢حن: بيجابيت

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

. حك٨يل لجىت مً الجمٗيت  وممثلحن مً اإلاجخم٘ اإلادلي وؤصحاب الٗال٢ت لحكض اإلاىاعص  • ٢لت اإلاىاعص اإلااليت • 
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ت والخىظُمُت للمؤظعاث ألاهلُت اللاعذًت التي  :اظم اإلاششوع     جمكين وبىاء اللذساث ؤلاداٍس

حعنى بالشباب واإلاشأة 

 :سكم اإلاششوع

 25 

: مجال العمل لخىمىي 

 الشباب واليعاء

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

 جبحن لىا ال٠ًٗ ال٨بحر الظي حٗاوي مىه اإلااؾؿاث في البلضة وزانت  ٖلل مؿخىي اإلاىحىصاث، ٞهي ال جؼا٫ 

جٟخ٣ض وبإٚلبها وزانت اإلاغ٦ؼ الث٣افي والىاصي الغياض ي للخجهحزاث، و٦ظل٪ الجمٗيت الؼعاٖيت وحمٗيت الخٗليم 

مً ؾ٩ان البلضة بالًٗىيت وفي % 20الٗالي وحمٗيت ؤلاؾغاء للم٣غاث، ٞهي ماؾؿاث يىًم بلحها ما ي٣اعب مً

ولٗل الخمثيل اليؿبي ال٨بحر لخل٪ اإلااؾؿاث في البلضة يٗؼػ مً صوع الكباب واإلاغؤة ؤ٦ثر . الجمٗياث الٗامت لها

وؤ٦ثر  و٦ظل٪ ال بض مً صٖم اإلاغ٦ؼ الث٣افي والىاصي الغياض ي والجمٗياث الخسههيت إلاا جمثله مً حٛحر في 

ما واضحا وزانت في  ٞتراث وكاَاتهما،مً َىا جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هديجت ؤلالحاح  البلضة، و٢ض ٧ان جإزحَر

حر م٩ان مىاؾب لخلبيت الاخخياج و الاؾخٟاصة مً َظا اإلاكغوٕ  اإلاتزايض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلل جٞى

حر الضٖم اللىحؿتي ٫  هاصي جٟىح الغياض ي، ومغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت والٟىىن، وحمٗيت الخٗليم  )الٗمل ٖلل جٞى

؛   (الٗالي
ً
لخدخًً الجمي٘، وجىححههم لالؾخٟاصة مً ؤو٢اث الٟغاٙ  بما يخالءم م٘ جُىع الٗهغ وج٣ضمه خًاعيا

ٟا٫ والكباب َم ٖىىان الحًاعة والخُىع، ٞيؿعل َىا ألن  ج٩ىن ؤو٢اتهم مٟٗمت بالؿٗاصة والؿلم  ألن ألَا

ٟا٫  غة لضي البلضيت ٞإن ؤٖضاص الكباب وألَا والالٖى٠ واللٗب والخٗلم والىماءن وبىاًء ٖلل ؤلاخهاثياث اإلاخٞى

حر  الضٖم اللىحؿتي لهظٍ اإلااؾؿاث  ألن الكاب  في جؼايض ، مً َىا  جغي الهيئت اإلادليت يغوعة ملحت لخٞى

. والُٟل واإلاغؤة واإلاىاًَ ٖىىان اَخمامىا

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

 2012مً الٗام    (4)قهغ •  

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

 (زالر ؾىىاث ) 2012-2014• 

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

حر الخجهحزاث للماؾؿاث الٗاملت في َظا • جٞى

ال٣ُإ 

جإَيل ٧ىاصع اإلاىٓماث الكبابيت وألاَليت ال٣اٖضيت • 

الٗاملت في ٢ُاعي الث٣اٞيت والغيايت  والكباب واإلاغؤة 

٢ضعاتهم  وبىاء

. َالب الجامٗاث ط٧ىعا  وبهازا  382•  

م ما بحن •   ٟا٫ التي جتراوح ؤٖماَع -6ألَا

ضصَم ؾىت15  2600   ٖو

٧ىاصع اإلاىٓماث ألاَليت والبالٜ ٖضصَم •  

  شخو170

جم٨حن وبىاء ال٣ضعاث ؤلاصاعيت والخىٓيميت 

للماؾؿاث ألاَليت ال٣اٖضيت التي  حٗنى 

بالكباب واإلاغؤة في بلضة جٟىح وطل٪ في ٧اٞت 

. اإلاجاالث الخىمىيت والاحخماٖيت

: اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

 ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

  1000. جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت• 

 35.000. صٖم لىحؿتي إلاغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت والىىن وصوعاث جضعيبيت• 

 35.000. صٖم لىحؿتي لىاصي قباب جٟىح الغياض ي وصوعاث جضعيبيت• 

 35.000. صٖم لىحؿتي لجمٗيت الخٗليم الٗالي وصوعاث جضعيبيت •

 106.000$ اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضيت جٟىح )الهيئت اإلادليت

٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ   مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ •    

 .  والخ٣ييمٖلل آلياث جىٟيظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت 

هاصي جٟىح الغياض ي، مغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت والٟىىن، حمٗيت الخٗليم  ) ).اإلااؾؿاث ألاَليت•  

. م٘ قغ٦ت جىعيضاث . (الٗالي

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي هاصي جٟىح الغياض ي، مغ٦ؼ جٟىح للث٣اٞت والٟىىن، حمٗيت الخٗليم الٗالي   )الهيئت اإلادليت 

ىيت وصوليت ماؾؿاث  •% 15اإلاكاعي٘ بمؿاَمت بيؿبت .بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها  .ؤَليت َو

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

               مىاعص بكغيتمخىٞغة   

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

 .جدؿحن ؤصاء وبغامج اإلااؾؿاث الكبابيت واليؿىيت ال٣اٖضيت•  : بيجابيت

٘ مؿخىي الىعي في اإلاجخم٘ الٟلؿُيني، وب٦ؿاب الٟئاث اإلاؿتهضٞت الخبراث واإلاهاعاث اإلاىاؾبت•   ٞع

.   بيجاص ٞغم ٖمل للخغيجحن واإلاخُٗلحن ًٖ الٗمل• 

ال يىحض .: ؾلبيت

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

حر الخمىيل الالػم ٫: إجشاءاث الخغلب عليها  ه٣و الخمىيل ال٩افي للمكغوٕ: اإلاعُلاث / اإلاخاطش هجاح والاؾخمغاعيت  ٫الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث ألاَليت بخٞى
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كطاع جمكين الشباب واإلاشأة 

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

ا حٗخبر  مغخلت الكباب ؤَم ٞترة في خياة ؤلاوؿان ويٗض ألاٞغاص الظيً يسىيىن في زًمها مً ؤٚلل اإلاىاعص التي يخىحب اؾدثماَع

وجدىيل َا٢اتهم وببضاٖاتهم بلل ٖىانغ بهخاج بيجابيت جسضم وجبني اإلاجخم٘ ؾياؾيا وز٣اٞيا واحخماٖيا وا٢خهاصيا، وهي بداحت بلل 

الاَخمام اإلاتزايض لخلبيت الاخخياحاث اإلالحت لهم، ومً اإلاالخٔ جىٞغ بٌٗ الخضماث لهظٍ الٟئاث بال ؤنها ليؿذ ٧اٞيت بديث َىا٥ 

جضوي في مؿخىي اإلاكاع٦ت في الحياة الؿياؾيت، وفي اليكاَاث الث٣اٞيت والاحخماٖيت، وجضوي الىي٘ الا٢خهاصي، و٦ثرة ؤو٢اث 

وي٠ٗ الاَخمام باليكاَاث الث٣اٞيت لٗضم وحىص ماؾؿاث  ومغا٤ٞ احخماٖيت وز٣اٞيت وعياييت خايىت ابضاٖاث  الٟغاٙ،

يت  ومباصعاث الكباب،  و٦ظل٪ حىص بٌٗ اإلاك٨الث الاحخماٖيت والاٞخ٣اع بلل بٌٗ الخضماث الصحيت ومجها الخث٣ي٠ والخٖى

مً َىا جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هديجت ؤلالحاح اإلاتزايض مً  .الصحيت،وبلل اإلاهاعاث وال٣ضعاث اإلاهىيت التي جاَلهم صزى٫ ؾى١ الٗمل

حر بغامذ جُىيغ مىاؾب لخلبيت الاخخياج ول٩ي  يؿخُي٘ اإلاؿخٟيضون وماؾؿاث اإلاجخم٘ ألاَليت  ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٖلل جٞى

حر  بغهامج جم٨حن الكباب واليؿاء وحٗؼيؼ ٢ضعاتهم  .الاؾخٟاصة مً َظا اإلاكغوٕ ٧اهذ الحاحت بلل الٗمل ٖلل جٞى

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء 

بالخىٟيظ 

مً الٗام    (4)قهغ • 

2012 

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

زالر ) 2012-2014• 

 (ؾىىاث

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

 جإَيل الكباب الخغيجحن الجضص وجم٨يجهم للضزى٫ في ؾى١ الٗمل

حٗؼيؼ الىعي في الٗضيض مً ل٣ًايا الحياجيت التي تهم الكباب واإلاغؤة في •  

البلضة   

 ؤل٠ قاب 13000•  

ٟل وؤؾغة    . وقابت َو

وجإَيلهم للمؿاَمت واليؿاء جم٨حن الكباب 

واإلاكاعي٘ واليؿىيت في اإلاباصعاث الكبابيت 

 .الا٢خهاصيت والخىمىيت

اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا اإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

: ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕ

  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

وبوكاء الٗاَلحن ًٖ الٗمل وجسههاتهم ومهاعاتهم واخخياحاتهم خهغ ٖضص الخغيجحن 

  ٢اٖضة بياهاث بظل٪

10000 

جضعيب ال٩ىاصع البكغيت الٗاملت في ال٣ُاٖاث الث٣اٞيت والغياييت و الكباب الخغيجحن 

. الجضص

10000 

 50000 ٢غوى نٛحرة لضٖم الكباب اوكاء مكاعي٘ نٛحرة

 5000 وكاَاث ومباصعاث للدكبي٪ والخيؿي٤ م٘ اإلااؾؿاث الدكٛيليت

يت وجث٣ي٠ نخي•   5000. ٣ٖض هضواث ووعف جٖى

 $80.000اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (بلضيت جٟىح )الهيئت اإلادليت 

٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ وال٣ؿم الهىضس ي  مً زال٫ •    

. ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل آلياث جىٟيظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت والخ٣يم  

ا مً ماؾؿاث البلضة •   حَر حمٗيت الخٗليم الٗالي  ولجىت جىٓيم اإلاغؤة  ٚو

. وبالخٗاون  م٘ مضعبحن مخسههحن وقغ٧اث ٞىيت

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي : (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

ىيت وصوليت  ماؾؿاث • % 5اإلاكاعي٘ بمؿاَمت  .بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها    ؤَليت َو

مخىٞغة   ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

         مىاعص بكغيت      مخىٞغة   

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيمُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

ال يىحض : ؾلبيت.   بيجاص ٞغم ٖمل للخغيجحن واإلاخُٗلحن ًٖ الٗمل• : بيجابيت

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلاعُلاث  / اإلاخاطش

ٖضم ٢ضعة واهدهاع اإلاكاع٦ت في ٞئت صون ألازغي  •

اإلااؾؿاث صازل البلضة ٖلل جىٟيظ ٧ل مغ٦باث اإلاكغوٕ  

إجشاءاث الخغلب عليها  

. حٗؼيؼ الىعي بًغوعة ٖضم بٟٚا٫ ؤي مً ٢ًايا الصحت ؤو الى٢ايت لحياة ٧ل بوؿان •

حر الخمىيل الالػم لىجاح واؾخمغاعيت وصيمىمت اإلاكغوٕ• . الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث ألاَليت بخٞى

. حٗؼيؼ ٖال٢ت اإلااؾؿاث وال٣اثمحن ٖلل الىاصي البيئي بٟئت الكباب بك٩ل صاثم ووزي٤•  
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 البىاء اإلااؾس ي 

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

  مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ اإلاجخم٘ الغيٟي اإلاهمل، وماؾؿت البلضيت، وحٗضص ألاخياء، وبٗضَا، و٢لت ونى٫ زضماث البلضيت لها 

بك٩ل مىخٓم، وهديجت للؼياصة اإلاؿخمغة في ٖضص الؿ٩ان، والى٣و الحاص في آلالياث الخانت ب٣ُإ الخضماث الٗامت في 

ؤ٢ؿام ال٨هغباء، وؤلاصاعة، واإلاياٍ، والصحت ول٩ىن َظٍ ال٣ُاٖاث مً ؤَم اإلاجاالث الخىمىيت التي ج٨مً ٞحهما الخضمت 

ت الخىانل وؤصاء اإلاهماث   يم٨ً ال٣ى٫ ؤن بلضيت جٟىح حٗاوي بك٩ل ٦بحر مً  بك٩ل ؤؾاس ي،  ل٩اٞت اإلاىاَىحن وجد٣ي٤  ؾٖغ

يت الخضماث التي ج٣ضمها وعٚبت مجها في جُىيغ بىائها  ه٣و هىعي في آلالياث، ألامغ الظي يدض مً ٢ضعتها ٖلل جدؿحن هٖى

ت مً  حر مجمٖى اإلااؾس ي وفي مداولت للخٛلب ٖلل بٌٗ مً الهٗىباث التي جىاحهها جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ ٖلل يغوعة جٞى

آلالياث  لخ٣ضيم َظٍ الخضمت ب٨ٟاءة ٖاليت، هديجت المخضاص قب٨ت ال٨هغباء واإلاياٍ ٖلل مؿاخاث واؾٗت مً البلضة، و٦ثرة 

ما٫ في مجا٫ ٦هغبت اإلاىا٤َ الٛحر م٨هغبت  وؤٖما٫ الهياهت الىاحمت ًٖ ٢ضم قب٨ت ال٨هغباء واإلاياٍ في َظٍ ألاخياء،  ألٖا

وجىؾ٘ خضوص البلضيت ويم ؤخياء وججمٗاث حضيضة ، ول٩ي  حؿخُي٘ البلضيت ج٣ضيم زضماتها ل٩اٞت اإلاىاَىحن، وجد٣ي٤ 

ت الخىانل وؤصاء اإلاهماث، جغي الهيئت اإلادليت يغوعة ملحت  لخدؿحن وحٗؼيؼ ٢ضعاث البلضيت في َظا اإلاجا٫  مً زال٫  ؾٖغ

.  جىعيض ونياهت آلياث وججهحزاث أل٢ؿام البلضيت ومٗضاث)

بلضيت جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

  2012مً الٗام     (1)قهغ •   

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

 

 

  •2012 -2014  

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

جدؿحن الخجهحزاث الحاليت في البلضيت اصاعة 

. وج٣ضيم زضماتها اإلاسخلٟت بٟاٖليت و٦ٟاءة

.  بلضيت جٟىح • 

ٟي ؤ٢ؿام الخضماث اإلاسخلٟت في البلضيت  •  مْى

اثٟها الغثيؿتبلضيت جٟىحجدؿحن حاَؼيت   وج٣ضيم  لل٣يام بْى

اٖليت  زضماتها للمىاَىحن ب٨ٟاءة ٞو

اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

: اإلاكغوٕ

  ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

 2000جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت • 

 100.000 2جىضع ٖضص  ((TOYTA )ؾياعة زضماث هٕى •  

حر ؾياعة حم٘ هٕى •   ًَ ٖضص  (10)ؾٗت  (1)حضيضة ٖضص ((VOLVOجٞى

1 

200.000 

حر ؾياعة ٦يـ قىإع  ٖضص •   120.000 1ًَ ٖضص  (10)ؾٗت . (1)جٞى

 80.000 1ٖضص  (مغؾيضؽ)عاٞٗت ٦هغباء هٕى • 

  91.000 3 م1 ؾٗت 300جىعيض خاوياث هٟاياث مً الحضيض ٖضص •  

$ 791.000اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىيت )الهيئت اإلادليت

٢ؿم الكاون ؤلاصاعيت واإلااليت ، اإلاكترياث ،  مً زال٫ •    

ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلل آلياث الكغاء والاؾخالم والهياهت  

م٘ قغ٦ت جىعيضاث . بلضيت جٟىح •  

 

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي : (بلضيت جٟىح)الهيئت اإلادليت 

.   وػاعة الح٨م اإلادلي واإلااهدحن  •%  25اإلاىاػهت  ؤلاهماثيت مؿاَمت بلضيت بيؿبت . بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

  مىاعص بكغيت            مخىٞغة   

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيٚحر مُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

 جدؿحن الخضماث اإلا٣ضمت للمىاَىحن •: بيجابيت

 جدؿحن ؤصاء البلضيت

ال يىحض : ؾلبيت

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها اإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

حر الخمىيل الالػم  ٢لت اإلاىاعص اإلااليت اإلاخاخت،   الٗمل ٖلل جٞى



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   45صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

البىاء اإلااؾس ي :  مجا٫ الٗمل الخىمىي  28  : ع٢م اإلاكغوٕ .  مكغوٕ جُىيغ ألاهٓمت الخ٣ىيت والٟيىت في البلضيت:اؾم اإلاكغوٕ

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

ٟحن، ووحىص قىاٚغ في ألا٢ؿام  اإلاسخلٟت، الخسُيِ الاؾتراجيجي ) ما جؼا٫ بلضيت جٟىح حٗاوي بك٩ل ٦بحر مً ه٣و هىعي في اإلاْى

غ مغ٦ؼ زضماث حمهىع، الٗىىان (.والصحت والجابيت. والٗال٢اث الٗامت، و ال٨هغباء، واإلاياٍ والؿ٨غجاعيا واإلاداؾبت ضم جٞى ، ٖو

حر الخضماث البلضيت في اإلاجاالث  اإلاسخلٟت ول٩ىهه خل٣ت الىنل بحن اإلاىاَىحن و الضواثغ  الىخيض للمىاًَ، بديث يٗمل ٖلل جٞى

غ مى٢٘ ال٨ترووي للبلضيت والظي يٗض الىاٞظة التي يُل مجها اإلاغء ٖلل ما يجغي خىله، و في طاث . اإلاسخلٟت في البلضيت ٦ما ال يخٞى

الى٢ذ خل٣ت الىنل بحن البلضيت واإلاجخم٘ اإلادلي، وبحن الضاثغة واإلااؾؿاث الٗامت والخانت، الغؾميت والكٗبيت والضوليت، و 

 
ً
 عاثضا

ً
 ز٣اٞيا

ً
الىؾيلت التي يخم مً زاللها بعؾاء خغ٦ت بٖالميت حُٛي مٗٓم ألاوكُت والٟٗالياث، بلل حاهب بهه يماعؽ صوعا

ىىان للمىاًَ يٗمل ٖلل  ض نالث اإلادبت بحن الجمهىع والبلضيت وحمهىع الٗاملحن ٖو  يٗؼػ جالخم ؤ٢ؿام البلضيت ويَى
ً
وزال٢ا

حر ٧اٞت اإلاٗلىماث ًٖ زضماث البلضيت في اإلاجاالث  اإلاسخلٟت، و٦ظل٪ ال يىحض وخضة  ، ووخضة هٓم وخمايت للبرامج وهٓم GISجٞى

اإلاٗلىماث، وبغهامج جضعيب لبىاء ٢ضعاث للٗاملحن في البلضيت، وطل٪ لخىؾ٘ الخضماث  هديجت للؼياصة اإلاؿخمغة في ٖضص الؿ٩ان، 

يت الخضماث التي ج٣ضمها مً حهت، ويدض . (+ج)بلل ٞئت  (ج)واهخ٣ا٫ البلضيت مً ٞئت  ألامغ الظي يدض مً ٢ضعتها ٖلل جدؿحن هٖى

  ول٩ىن َظٍ ال٣ُاٖاث مً ؤَم اإلاجاالث الخىمىيت  .بك٩ل ٦بحر مً ٢ضعتها ٖلل الخسُيِ الٗمغاوي والخضماحي مً حهت ؤزغي 

ت الخىانل وؤصاء  التي ج٨مً ٞحهما الخضمت بك٩ل ؤؾاس ي،  ل٩اٞت اإلاىاَىحن مً زال٫ جُىيغ بىاء ٢ضعاث البلضيت وجد٣ي٤ ؾٖغ

ليت جغي الهيئت اإلادليت يغوعة ملحت لخىٟيظ َظا البرهامج . اإلاهماث  والاعج٣اء في ج٣ضيم الخضماث ٖو

 بلضيت جٟىح

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء 

بالخىٟيظ 

مً الٗام   (1)بضايت قهغ • 

2012    

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

زالر ) 2014- 2012• 

 (ؾىىاث

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

جُىيغ  ألاهٓمت والٗملياث ؤلاصاعيت والٟىيت اإلاٗى٫ بها في 

. البلضيت

ٟحهاالبلضيت•   . ومْى

. اإلاىاَىحن ومغاحعي البلضيت • 

اثٟها الغثيؿتبلضيت جٟىحجدؿحن حاَؼيت    لل٣يام بْى

اٖليت  وج٣ضيم زضماتها للمىاَىحن ب٨ٟاءة ٞو

: اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

 ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

بغهامج بىاء ٢ضعاث للٗاملحن في البلضيت    3000. جدًحر الُٗاءاث واإلاىانٟاث الالػمت• 

 55.000بوكاء مغ٦ؼ زضماث حمهىع • 

 5000بوكاء مى٢٘ ال٨ترووي للبلضيت •  

    GISبوكاء هٓام مٗلىماث   وخضة • 

هٓام خمايت البرامج وهٓم اإلاٗلىماث 

هٓام مغا٢بت للىنالث ال٨هغباثيت الحاليت 

15000      

5000 

3000 

يٟيت وجُىيغ بحغاءاث الٗمل  10000 مغاحٗت الىنٝى الْى

   $96.000اإلاجمٕى   

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (ألا٢ؿام اإلاٗىيت )الهيئت اإلادليت

ٟحن •  •      واإلاكترياث مً زال٫ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ البلضيت.٢ؿم الكاون ؤلاصاعيت واإلااليت، وقاون اإلاْى

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

حهاث ؤزغي  الهيئت اإلادليت  بلضيت جٟىح 

إلاىاػهت الدكٛيليت ، واؤلاهماثيت   ا. بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها

ٟحن 0%100مؿاَمت بلضيت بيؿبت  مكاعي٘ بهماثيت % 50مً البلضيت و مْى

 

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي   مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

              مىاعص بكغيتمخىٞغة  . 

 مسُُاث /صعاؾاث 
ً
غة حؼثيا  .  مخٞى

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعي  ٚحر مُلىب  

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ   

 : ؾلبيتوألانض٢اء واإلااؾؿاث الضوليت الغؾميت والكٗبيت بٟاٖليت و٦ٟاءة واإلاىليحن  م٘ اإلاىاَىحن َاجىانلوجدؿحن ٢ضعاث البلضيت •   ةبيجابي

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

 الخٛلب ٖلحها  بحغاءاثاإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

حر الخمىيل الالػم  ٢لت اإلاىاعص اإلااليت اإلاخاخت،   الٗمل ٖلل جٞى

جضعيب ال٩ىاصع البكغيت ٖلل ؤؾلىب ج٣ضيم الخضمت واليت الخٗامل م٘ الجمهىع  ي٠ٗ ٢ضعاث ال٩ىاصع البكغيت 



 

ت ؤلاظتراجُجُت لبلذة جفىح   46صفدت     عماس ًا جفىح      ......عماس ًا فلعطين                                   (2015-2012)الخطت الخىمٍى

 

  ٢ُإ البىاء اإلااؾس ي : مجا٫ الٗمل الخىمىي  29: ع٢م اإلاكغوٕمكغوٕ بىاء ٢ضعاث الٗاملحن في البلضيت :  اؾم اإلاكغوٕ

م٩ان جىٟيظ اإلاكغوٕ زلٟيت ًٖ اإلاكغوٕ 

 مً زال٫ صعاؾت وا٢٘  بصاعة ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي في بلضة جٟىح   جبحن لىا ال٠ًٗ ال٨بحر 

الظي حٗاوي مىه َظٍ ؤلاصاعاث إلااؾؿاث وزانت ٖلل مؿخىي  الدكبي٪ والخيؿي٤، والٗال٢اث 

الخ ، ٞال ....الٗامت، وحظب الخمىيل، وال٣ياصة والغياصٍ، وبٖضاص م٣ترخاث وجىني٠ اإلاكاعي٘ جىمىيت

بض مً صٖم جإَيل وجضعيب ال٩ىاصع وؤلاصاعاث في اإلااؾؿاث ألاَليت إلاا جمثله مً حٛحر في البلضة، ومً 

َىا جُىعث ٨ٞغة اإلاكغوٕ هديجت ؤلالحاح اإلاتزايض مً ؤبىاء اإلاجخم٘ وماؾؿاجه ٞمً َىا  جغي الهيئت 

حر  الضٖم البرهامج جضعيبي لم ٟي البلضيتاإلادليت يغوعة ملحت لخٞى . ْو

بلضة جٟىح •  

الخاعيش اإلاخى٢٘ للبضء بالخىٟيظ 

 2012مً الٗام    (1)قهغ •  

مضة جىٟيظ اإلاكغوٕ 

. (زالر ؾىىاث ) 2012-2014• 

ألاَضاٝ الخىمىيت التي يٗمل ٖلل جد٣ي٣ها الٟئاث اإلاؿتهضٞت / الٟئت ؤَضاٝ اإلاكغوٕ  / َضٝ 

ٟي ماؾؿت البلضيت وبىاء•      ٢ضعاتهم جإَيل ٧ىاصع مْى

  ماَلت حٗحن قىاٚغ •  

ٟي البلضيت   •   مْى

مماؾؿت البلضيت  •  

اثٟها الغثيؿتبلضيت جٟىحجدؿحن حاَؼيت    لل٣يام بْى

اٖليت  وج٣ضيم زضماتها للمىاَىحن ب٨ٟاءة ٞو

: اإلاكاعي٘ التي جمثل مخُلبا ؾاب٣ا لهظا اإلاكغوٕاإلاكغوٕ و ج٩اليٟها الخ٣ضيغيت   (مغ٦باث)ون٠ مسخهغ ليكاَاث 

 ($)الخ٩لٟت الخ٣ضيغيت: ٖىانغ اإلاكغوٕ/ مغ٦باث 

بُت الخلىُت والخىظُمُت للمىظفين   5000 جدذًذ الاخخُاجاث الخذٍس

ب  ٟي ماؾؿت البلضيت بشامج جأهُل وجذٍس   10.000 ٧ىاصع مْى

ي٠ا٫ قىاٚغ حٗحن الخسُيِ الاؾتراجيجي والٗال٢اث  في جْى

الٗامت، ومهىضؽ ٦هغباء، وؾ٨غجاعيا ومداؾب ومٟدل صحت 

 ةيومهىضؽ مياٍ وحبا

75.000 

    90.000$اإلاجمٕى  

 : حهت الخىٟيظ اإلا٣ترخت

حهاث ؤزغي :       (.بلضيت جٟىح  )الهيئت اإلادليت 

٢ؿم الخسُيِ والخُىيغ والٗال٢اث الٗامت مً زال٫ ؤلاقغاٝ •    

اإلاباقغ ٖلل آلياث جىٟيظ اإلاكغوٕ واإلاخابٗت والخ٣يم   

 

 •

: حهت الخمىيل اإلا٣ترخت 

: حهاث ؤزغي : (بلضيت جٟىح )الهيئت اإلادليت 

.  بىض اإلاىاػهت التي يىضعج اإلاكغوٕ يمجها

  وؤلاهماثيتاإلاىاػهت الدكٛيليت ، 

ٟحن 0%100مؿاَمت بلضيت بيؿبت  مكاعي٘ بهماثيت % 50 مْى

 

 

مخىٞغة  ٚحر مخىٞغة بك٩ل حؼجي  مخىٞغة  ج٩الي٠ جىٟيظ اإلاكغوٕ   

: الاخخياحاث الالػمت لخىٟيظ اإلاكغوٕ / اإلاهاصع 

              مىاعص بكغيتمخىٞغة  . 

 مسُُاث /صعاؾاثٚحر مخىٞغة  . 

  ٝبىاء ٢ضعاث الجهت اإلاىٟظة ٖلل ؤٖما٫ اإلاغا٢بت وؤلاقغاٚحر مُلىبت   . 

   صٖم مجخمعيٚحر مُلىب    

آلازاع اإلادليت اإلاخى٢ٗت لخىٟيظ اإلاكغوٕ  

الدكبي٪ والخيؿي٤، الٗال٢اث الٗامت، حظب الخمىيل، ال٣ياصة والغياصٍ، بٖضاص م٣ترخاث وجىني٠ مكاعي٘ •  : بيجابيت

ىام .  الخ....جىمىيت  . 2014- 2011زال٫ ألٖا

. ٧ىاصع بكغيت  ماَلت حٗمل ٖلل مغا٢بت الىنالث ال٨هغباثيت الحاليت•  

ٟي الخسُيِ الاؾتراجيجي والٗال٢اث الٗامت، ومهىضؽ ٦هغباء، وؾ٨غجاعيا ومداؾب ومٟدل صحت ومهىضؽ •  حٗحن مْى

مياٍ وحباة جاصي ٖملها في البلضيت ب٨ٟاءة ٖاليت 

 ال يىحض  : ؾلبيت

اإلاٗي٣اث التي جىاحه جىٟيظ اإلاكغوٕ  / اإلاساَغ

اإلاٗي٣اث  / اإلاساَغ

ال يىحض  • 

بحغاءاث الخٛلب ٖلحها  

 

 

 


