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  مقدمة 
  

ان عملیة  متابعـة خطـة التنفیـذ السـنویة بشـكل سـنوي امـر ضـروري حیـث تكـون المتابعـة مـن خـالل ضـبط 

في عام مـا بحسـب مـا كـان مخطـط لهـا، وأیضـا مـن خـالل  المشاریع المتأخرة التي لم تنفذ/مكونات البرامج

. المشــاریع التــي نفــذت بشــكل ُمَســّبق وكــان مــن المفتــرض تنفیــذها فــي أعــوام الحقــة/ضــبط مكونــات البــرامج

باالضافة الى إجراء تقییم سنوي لمدى تحقق األهـداف التنمویـة وانجـاز البـرامج التـي حـددتها الخطـة؛ علـى 

مؤشرات التنمویة التي حددت مسبقا في مصفوفة المتابعة والتقییم؛ وهي المصـفوفة أن یرتكز التقییم على ال

التـي تـربط بــین البـرامج التنمویــة ومؤشـرات القیـاس ومصــادرها وطریقـة قیاســها، وبنـاء علـى ذلــك یـتم اعــداد 

  .مسودة خطة السنة القادمة

  القضایا التنمویة ذات األولویة .1

المشاركة المجتمعیة والسكانیة تم تشكیل لجان عمل تمثل المؤسسات بهدف تحقیق مبادئ الحكم الرشید من 

والمجتمع المحلي في المدینة، وكذلك لجان عمل تخصصیة في كافة المجاالت التنمویة، والتي عملت معًا على 

عیة للخروج بأهم القضایا التنمویة في المجاالت المختلفة باالستناد إلى حقائق ومعطیات واقعیة وبمشاركة مجتم

  -: واسعة حیث تم عرض هذه القضایا خالل ورشة العمل األولى على النحو التالي

  

  القضایا التنمویة ذات األولویة  المجاالت التنمویة

  

  

  

  

  مجال البیئة والبنى التحتیة

  

  

محدودیة مصادر الطاقة الكهربائیة في المدینة لتلبیة  .1

  االحتیاجات اآلنیة والمستقبلیة 

ضعف البنیة التحتیة لنظام الطرق والمواصالت والسالمة  .2

 المروریة 

الحاجة الى تطویر إدارة متكاملة لنظام المیاه والصرف  .3

  الصحي ومیاه األمطار في المدینة 

دارة متكاملة للمیاه العادمة  .4 الحاجة الى إیجاد آلیة وإ

  الصناعیة 

نفایات الحاجة الى تطویر إدارة متكاملة للنفایات الصلبة وال .5

  الخطیرة 
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 ضعف الوعي الصحي والبیئي والسلوكي لدى الجمهور  .6

  
  

  مجال تنمیة االقتصاد المحلي

  

  

  ضعف البنیة التحتیة لقطاع السیاحة .7

  ضعف الشراكات بین القطاع العام والقطاع الخاص .8

عدم االهتمام بدعم الصناعات وتطویرها والحرف الخفیفة في  .9

  المدینة 

  
  

  

  

  االجتماعیةمجال التنمیة 

  

  

الحاجة الى تطویر نوعیة الخدمات الصحیة نوعا وكما  .10

  وتوزیعا

ضعف البنیة التحتیة للمرافق الریاضیة والشبابیة والثقافیة  .11

  وقلة االهتمام بالبلدة القدیمة

الحاجة الى تطویر االستثمار في القطاع الصحي والتعلیم  .12

  والخدمات

الحاجة الى تطویر قدرات النساء واألطفال وذوي االحتیاجات  .13

 الخاصة في المواقع المختلفة ودعمهم 

ضعف مخرجات التعلیم وضعف مستوى البنیة التحتیة  .14

 للخدمات والمرافق التعلیمیة 

  
  

  

  

  مجال اإلدارة والحكم الرشید

  

عدم مالئمة مساحة المخطط الهیكلي وقله األراضي لتلبیة  .15

سكان وضعف العالقة التنظیمیة والتخطیطیة بین حاجات ال

  المدینة ومحیطها

  الحاجة الى تطویر الموارد المالیة والبشریة في البلدیة  .16

  الحاجة تطویر النظام االداري في بلدیة نابلس .17

الحاجة الى تطویر القدرات في مجال االستعداد لمواجهة  .18

  الكوارث وحاالت الطوارئ

 –االستعداد (مخاطر الكوارث ضعف اإلمكانیات للحد من  .19

 )التعافي - االستجابة –المواجهة 

الحاجة الى تفعیل دور الجهات االمنیة للمحافظة على االمن  .20

 والنظام

  

أما القضایا التي تم اختیارها كأهم قضایا تنمویة ملحة وذات أولویة خالل ورشة العمل األولى من قبل 

  :لمجتمع المحلي فكانت على النحو التاليممثلي أصحاب العالقة واللجان المتخصصة وا
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  محدودیة مصادر الطاقة الكھربائیة في المدینة لتلبیة االحتیاجات االنیة والمستقبلیة .1
عدم وجود إدارة متكاملة لنظام المیاه والصرف الصحي ومیاه االمطار في المدینة والنفایات وضعف الوعي الصحي  .2

  والبیئي والسلوكي لدى الجمھور
البنیة التحتیة لنظام الطرق والمواصالت والسالمة المروریة وتزاید الضغط المروري في الشریانات الرئیسیة في ضعف  .3

  المدینة مثال شارع فیصل باالتجاھیین
  ضعف البنیة التحتیة للمرافق الریاضیة والشبابیة والثقافیة .4
  یةضعف الموارد المالیة والبشریة وعدم تطویر النظام االداري في البلد .5
عدم مالءمة مساحة المخطط الھیكلي ومحدودیة االراضي لتلبیة حاجات السكان وضعف العالقة التنظیمیة والتخطیطیة بین  .6

  المدینة ومحیطھا
والحاجة الى تطویر القدرات في ) التعافي-االستجابة –المواجھة  –االستعداد (ضعف اإلمكانیات للحد من مخاطر الكوارث  .7

  لمواجھة الكوارث وحاالت الطوارئمجال االستعداد 
  عدم االھتمام بدعم الصناعات وتطویرھا والحرف الخفیفة في المدینة  .8
  ضعف االھتمام بتطویر قدرات النساء واألطفال وذوي االعاقة في المواقع المختلفة ودعمھم .9

 ضعف نوعیة الخدمات الصحیة نوعا وكما وتوزیعا .10
  االھتمام بالبلدة القدیمة ضعف البنیة التحتیة لقطاع السیاحة وقلة .11
  ضعف الشراكات بین القطاع العام والقطاع الخاص  .12
 ضعف مخرجات التعلیم وضعف مستوى البنیة التحتیة للخدمات والمرافق التعلیمیة .13
 عدم تفعیل دور الجھات االمنیة للمحافظة على االمن والنظام .14

  

 الرؤیة. 2
  

  "للصمود وطن، وللعراقة عنوان لالقتصاد عاصمة، للعلم حاضنة، : نابلس باھلھا" 

  

  األهداف التنمویة. 3
 

 الجدول التالي یوضح األهداف التنمویة المتعلقة بمدینة نابلس

  

  األهداف التنمویة  القضایا التنمویة

محدودیة مصادر الطاقة الكهربائیة في المدینة  .1

  لتلبیة االحتیاجات االنیة والمستقبلیة

 
  

الكهربائیة والطاقة ایجاد مصادر اضافیة للطاقة  .1

 البدیلة

 ترشید استخدام الطاقة .2

 تطویر الشبكات وتقلیص الفاقد .3

عدم وجود إدارة متكاملة لنظام المیاه والصرف  .2

الصحي ومیاه االمطار في المدینة والنفایات 

زیادة كمیات المیاه الالزمة لتلبیة احتیاجات  .1

 المنزلیة والصناعیة والتجاریة السكان
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وضعف الوعي الصحي والبیئي والسلوكي لدى 

 الجمهور

 تطویر نظام الصرف الصحي .2

  تحسین نظام تصریف میاه االمطار .3

  تصمیم إدارة متكاملة للتخلص من النفایات  .4

ضعف البنیة التحتیة لنظام الطرق والمواصالت  .3

والسالمة المروریة وتزاید الضغط المروري في 

الشریانات الرئیسیة في المدینة مثال شارع فیصل 

 باالتجاهیین

  

  تحسین مستوى الخدمة المروریة للطرق .1

تطویر مرافق المواصالت والمشاة ومواقف  .2

  السیارات والسالمة المروریة 

عادة تأهیل الطرق الداخلیة  .3   شق وإ

تحسین خدمة ومواقع مجمعات البلدیة الداخلیة  .4

  والخارجیة

  

ضعف البنیة التحتیة للمرافق الریاضیة والشبابیة  .4

  والثقافیة

  تطویر البنیة التحتیة الثقافیة .1

  ایجاد مراكز ومرافق ریاضیة .2

  زیادة الفعالیات واالنشطة الثقافیة .3

  

الحاجة لتطویر الموارد المالیة والبشریة وتطویر  .5

  النظام االداري في البلدیة

تطویر الهیكلیة الحالیة واعداد االوصاف  .1

  الوظیفیة

ایجاد بدائل تمویلیة مالئمة وتحسین مصادر  .2

  البلدیةدخل 

  تفعیل الشراكة بین القطاع العام والخاص .3

 تحسین خدمات البلدیة وتطویرها االلكترونیا  .4

  

عدم مالئمة مساحة المخطط الهیكلي ومحدودیة  .6

االراضي لتلبیة حاجات السكان وضعف العالقة 

  التنظیمیة والتخطیطیة بین المدینة ومحیطها

  

تطویر عملیة التخطیط في المدینة بما یتالءم  .1

  مع االحتیاجات المستقبلیة 

توسعة حدود المدینة وعمل تخطیط مشترك مع  .2

المحیط لخدمة السكان بمشاریع مختلفة مما 

  یعزز النسیج الحضري المتكامل

عدم وجود خطة متكاملة للحد من مخاطر  .7

او التخفیف، /التجنب: ویشمل ذلك(الكوارث 

، )االستجابة، والتعافي/داد، والمواجهة واالستع

 Resilienceوعدم دمج القدرة على الصمود   

مع وظائف المدینة الرئیسة األخرى، باإلضافة 

تطوبر القدرات في مجال ادراة مخاطر الكوارث  .1

وذلك بهدف رفع الجاهزیة للحد من مخاطر 

  الكوارث

وضع خطة متكاملة للحد من مخاطر الكوارث  .2

تتوافق مع المعاییر العالمیة واالممیة واهمها 
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  .الى لضعف اإلمكانیات والقدرات

  
  

  

إطار سینداي، بحیث یتم ادماج القدرة على 

مع وظائف المدینة ((Resilienceالصمود   

  . الرئیسة األخرى

تحدید االخطار التي یمكن ان تتعرض لها  .3

المدینة، وتقییم المخاطر والخسائر المحتملة، 

  .وعمل خرائط لجمیع المخاطر المحتملة

تعزیز التأهب لعملیات االستجابة أثناء الكوارث  .4

عادة البناء بعد الحدث   .وللتعافي وإ

  

عدم االهتمام بدعم الصناعات وتطویرها  .8

  والحرف الخفیفة في المدینة

  تطویر البنیة التحتیة في المناطق الصناعیة والحرفیة.1
  تفعیل اشغال المناطق الصناعیة . 2

  تشجیع االستثمار وتقدیم التسهیالت الالزمة.3

  

ضعف االهتمام بتطویر قدرات النساء واألطفال  .9

وذوي االعاقة االدمیة في المواقع المختلفة 

  ودعمهم

تمكین ودعم المرأة والطفل في كافة المجاالت  .1

  وتعزیز االهتمام بهم 

  لألشخاص ذوي اإلعاقةتوفیر الرعایة المناسبة  .2

الحاجة الى تطویر نوعیة الخدمات الصحیة  .10

  والتعلیمیة نوعًا وكمًا وتوزیعًا 

تطویر المرافق الصحیة وضمان تغطیة الخدمات  .1

  الصحیة بشكل متوازن جغرافیا 

  رفع المستوى الصحي  .2

  تطویر المرافق التعلیمیة  .3

  تحسین مستوى التعلیم.  .4

السیاحة وقلة ضعف البنیة التحتیة لقطاع  .11

  االهتمام بالبلدة القدیمة

  تسهیل اإلجراءات االستثماریة في المدینة  .1

  تطویر عناصر الجذب السیاحي في المدینة  .2

  تنشیط وتفعیل الحرف التراثیة والمهنیة والسیاحیة .3

  احیاء البلدة القدیمة في نابلس .4
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ئة 
لبی

ا
تیة

تح
ى ال

لبن
وا

  

تطویر وتأھیل 
  نظام المیاه

استبدال خط البادان الناقل 
 المرحلة األولى - 

EI\01.1 قید التنفیذ  
بئر البادان لمحطة ضخ ( 

  )المساكن الشعبیة

 
 
30%  

 
 
إنشائیة   -   دائرة المیاه  174  2,600  

  وتطویریة

صندوق تطویر 
البلدیات   

وسلطة المیاه 
  الفلسطینیة

  منفذ EI\01.2 مضخة سبسطیة تورید 
تم التورید وبقي التركیب 

  فقط 

100%   -   
40  
  

  -   تطویر آبار  -   دائرة المیاه  40

استبدال وانشاء  شبكات 
المیاه التالفة في عدة 

مناطق من المدینة وفي 
 مناطق التوسعة 

EI\01.5  منفذ  
مخیم عسكرالقدیم،شارع (

متفرع من الزیوت،شارع 
كوریا،التعاون 
العلوي،نابلس 

الجدیدة،المساكن الشعبیة 
- العلیا،إسكان الموظفین

الشارع الدائري روجیب 
  خلف اكادیمیة النجاح

100%   -  

صیانة   -   دائرة المیاه  176 1200
  تشغیلیة

  الحكم المحلي 
)14000(  

  منفذ EI\01.6 تأھیل آبار المیاه 
تاھیل بئر سبسطیة وبئر 

البادان،الفارعة ،دیر شرف 
وملحقات محطات الضخ 

  واعمال تنظیف 

60%   -  

صندوق   تطویر آبار  -   دائرة المیاه  460 750
  البلدیات

إنشاء خزانات میاه في 
 بعض المواقع

EI\01.7  تم تحضیر وثائق العطاء
وإرسالھا لمؤسسة التعاون 

العطاء واخر وتم طرح 
موعد لتسلیم العروض 

12 -2 -2019  
  

 -   -  

الصندوق   -   -   دائرة المیاه  -  1100
  العربي
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تطویر وتأھیل 
نظام الصرف 

  الصحي
  

  
  

  
  
  
  
  

انشاء شبكات للصرف 
الصحي في مناطق 

 EI\02.1  متعددة من المدینة

  منفذ
: في المنطقة الشرقیة

شارع القدس دخلة (
الشمالي بالطة البلد الشارع 
الرئیسي للمساكن حي أبو 
المعالي وبین المخیمین 

منطقة بالطة،  جوار المھر
منطقة جنوب الشیخ مونس 

  شارع المیاه
  :في المنطقة الغربیة

المخفیة شارع فیصل 
شارع رفیدیا الرئیسي درج 
متفرع من شارع األرصاد 

  شارع تونس،ابیت وزن
الشراكة مع المواطنین 
حیث تقوم البلدیة تساعد 

  المواطنین 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

100%  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -  1750  560  

دائرة المیاه 
والصرف 

  الصحي
 -  

  
  
  
  
  
  
  
  

إنشائیة  - بلدیة
 KfW وتطویریة
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البدء بأعمال محطة تنقیة 
من ، في المنطقة الشرقیة
  مدینة نابلس

  
  
  
  

EI\02. 2 

  
  قید التنفیذ

  : یتضمن المشروع
تحضیر وثائق العطاء 

لتنفیذ محطة التنقیة الشرقیة 
 20وجاھزا للطرح بتكلفة 

ملیون یویرو انشاء وحدات 
معالجة لمصانع الطحینة 

ملیون یورو  1.4بتكلفة 
)60 %KFW من % 40و

وحدات معالجة \)المصانع
أولیة لمناشیر الحجر بمبلغ 

  یورو  639368
استخدام المیاه المعالجة 

خارج حدود محطة التنقیة 
 1,196,599الغربیة بقیمة 

  یورو 

 -   -  
  

  

  

  

  47000    

 
 
 
 
 
 
 
 

دائرة المیاه 
والصرف 

 الصحي

 -  

  
  
  
  
  
 
  
  

إنشائیة - بلدیة 
 وتطویریة

KfW+ السلطة
الفلسطینیة 

  )الحكم المحلي(

  

  محطة التنقیة الغربیة 

 

تورید باجر صغیر بقیمة تم 
یورو معدات 59,550

تورید 472,058بقیمة 
معدات صیانة شبكات 

 90,000الصرف الصحي 
وجمیع ھذه المشاریع 

وبلدیة kfwبتمویل من 
  %10نابلس بنسبة 

  
  

    

8000  70  

دائرة المیاه 
ف والصر

  الصحي 

  

بلدیة بنسبة  
10%  

KFW  بنسبة
90%  
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تطویر نظام میاه 
  األمطار

  
  

انشاء شبكة تصریف میاه 
مطر في مناطق متعددة 

  من المدینة 

EI\03 

  منفذ جزئي
تنفیذ مصافي میاه مطر 

–جوار شركة الكھرباء 
  فرع راس العین

تمدید مواسیر في الجھة 
الغربیة من مصنع الحجر 

  الصناعي في روجیب 
  
  

 
 
 
 
2.4 
 
  

 
 
 
 
 -  250  6  

 
 
 

دائرة المیاه 
والصرف 

 الصحي
 -  

 
 
 

إنشائیة - بلدیة
  -  وتطویریة

    

  مشروع خفض الفاقد

EI\04 

  منفذ
  مضخات  10تركیب 

  اعمال كھر ومیكانیكیة
  كم مواسیر   3

تقسیم مناطق الضخ الى 
  مناطق اصغر 

  KFWوبتمویل من 
 246,125و %)90(

  مساھمة بلدیة 

100%   -  

2,300 1,300 

 
 
 

دائرة المیاه 
والصرف 
  الصحي 

 -  

انشائیة 
 - وتطویریة 

KFW  
  

    

شراء وضخ میاه شرب 
من المزارعین في سھل 

 EI\05  سمیط

  
  منفذ

  بتمویل من بلدیة نابلس 

100%   -  

420 420  

 
دائرة المیاه 
والصرف 

  الصحي
 -  

  
 -  

 - 
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انشاء مركز صحي 
وخدمات طوارئ في 
المنطقة الغربیة لخدمة 
القرى الغربیة ومدینة 

  نابلس
  )لم یذكر في الخطة(

  
  
  
  

EI\06 

  قید التنفیذ
یشمل المشروع انشاء 
 وتشطیب وتأثیث المركز

 KFWبتمویل من 
(90%) 

  %)10(والبلدیة 

 
 
 
 

35%  

 -  

260  91  

 
 

قسم المیاه 
والصرف 

  -   الصحي

بلدیة نابلس 
  %10بنسبة 

KFW 
(90%) 

  

  
  
  

بناء الجدران، 
االرصفة، االدراج 

وشق وتعبید 
  شوارع

  
  
  
  

اس������تكمال ف������تح وتعبی������د 
  شوارع

  

  

  

EI\5.1 

  منفذ 
  : فتح الشوارع التالیة 

  شارع سعد صایل. 1
  شارع حیاة نابلس.2
شارع ملتقى رجال .3

  االعمال 
  وتعبید العدید من الشوارع 

  

  

  
  
  
  
  

100%  
  
  
  

 -  

  -   دائرة الھندسة  2500  2000

  
  

  

  

  بلدیة نابلس 

  

  

صندوق 
  البلدیات 

  الحكم المحلي 
الصندوق 

  العربي

   بناء جدران وادراج

  منفذ كلي
  ) 14ادراج ،جدران  5( 

 
 

100%  

  

    بلدیة نابلس    دائرة الھندسة  300  500
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انش��اء األرص��فة لش��وارع   
  EI\5.2 المدینة

  منفذ 
رصیف بالقرب من .1

  المحافظة 
  رصیف خلة العامود.2
  ارصفة في منطقة الدوار.3
 ارصفة في شارع كشیكھ .4
  رصیف شارع كوریا . 5

 
 
 

100%  

  

    بلدیة نابلس   -   دائرة الھندسة  55  500
  

تطویر البنیة 
االداریة والموارد 
البشریة العاملة في 

مجالي الطرق 
  والمرور

تدریب الموظفین العاملین 
ف��������ي مج��������ال الط��������رق 

  المواصالت
EI\06  

  منفذ كلي
في  GIS مؤتمر . 1

  الجامعة االمریكیة 
جامعة  GISتدریب . 2

  القدس 
 تدریب للنفل العام في.3

  اسطنبول
مشروع التطویر .4

الحضري مع مدینة لیل في 
  فرنسا

تدریب المدن المتكاملة .5
  في االردن

تدریب لمشروع صیانة .6
  وتشغیل المباني والطرق 

قمة النقل الذكي في .7
  تركیا 

مشروع ادارة مخاطر . 8
  الكوارث 

  

  
  
  
  
 
 
 
 
  
100%  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -  

20   -  
  بلدیة لیل   -   -   دائرة الھندسة  

  االتراك 
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ت��وفیر ب��دائل غی��ر 
نوعی������ة للحرك������ة 
المروری�������ة ف��������ي 
مرك�������ز المدین�������ة 
وعالقتھ��ا بمن��اطق 

  خاصة بالمشاة

انش��اء مم��ر عب��ور س��فلي 
  للمشاة

  امام المستشفى الوطني 
 

EI\7.1  

 
 

  قید التنفیذ
  )تم طرح العطاء( 

- -  

2000 -  
  -  -  -  الھندسة   

ادارة متكاملة 
  للنفایات الصلبة

حاوی���ات بأحج���ام مختلف���ة 
  EI\10.1  ومعدات

  منفذ كلي 
  

  )3م 1(700
  3م 10( 20

  )3م 20( 6

 
 
100%  

 -  

صندوق     -   قسم الصحة   222  400
  البلدیات

س����������یارات وش����������احنات 
ضاغطة للنفای�ات بأحج�ام 

  مختلفة
EI\10.2  

  منفذ كلي   
   سیارات ضاغطة 4 

 
100% 

 

 - 
تمویل من   -   -   قسم الصحة   -  1600 

  المانیا

س���یارة حامل���ة للحاوی���ات 
الكبی���رة ومكنس���ة نفای���ات 
ش���وارع وكب����اش وب����اجر 

  وقالب

EI\10.3  

    لم یتم التنفیذ    
  
  

  

عدم وجود   
    تمویل 

انش�����اء محط�����ة ترحی������ل 
وتش����مل اعم����ال انش����ائیة 

  ومعدات
EI\10.4  

  وثائق العطاء جاھزة 
لعطاء قیمة ا( 

  )دوالر 216,000

   -  
  -   -   -   قسم الصحة   -   1200

 
حم������الت توعی������ة لرف������ع 

  مستوى الوعي
EI\10.5  

   منفذ كلي 
100%  

 -  
  قسم الصحة  5  10

  

المرشدات 
الصحیة في 
  المدارس 

 -   -  
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جھ���از ومع���دات لمعالج���ة 
  .النفایات الطبیة
  

EI\10.6  

  
تم تشكیل لجنة من (

لجمع ) المؤسسات الصحیة
البیانات حول النفایات 

الطبیة في جمیع 
المستشفیات والمراكز 

  الطبیة 

  
  
 -  

 -  

  قسم الصحة   -   500
  الدفاع المدني 
  سلطة البیئة 

  الصحة 
 -   -  

  تحویل النفایات الى طاقة    
  EI\10.7  

  تم تقدیم مقترحات 
  

  
 -  

  

 -  
25000   -   -   -   -   -  

  

برن������امج توعی������ة 
ح������ول محدودی������ة 

  مصادر الطاقة 
  

عمل حمالت توعیة لكاف�ة 
الفئ����ات ح����ول محدودی����ة 

  مصادر الطاقة 

  

EI\11 

  
 منفذ جزئي

تبني استراتیجیة وطنیة .1 .
لكفاءة الطاقة وترشید 

االستھالك واصدار 
 :مثلالقوانین التشجیعیة 

لعفاء االجھزة الموفرة (
 الرسوم استبدالللطاقة من 

 المصابیح القدیمة بمصابیح
LED.... 

حمالت توعیة  طالقا. 2
بالتعاون مع الحكومة 

ومؤسسات المجتمع المدني 
الترشید لكل (بعنوان 
  )مستفید

زبارة مدارس وعمل .3
إعالنات وبروشورات 

دعائیة عن الترشید 
  واألجھزة الكھربائیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50%  

 -  

100  6  -  

العالقات العامة 
 شركة الكھرباء

 الحكومة
مؤسسات 

  المجتمع المدني

میزانیة شركة   - 
  الكھرباء 
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برن����امج اس����تغالل  
الطاق����ة الشمس�����یة 
ف��ي مواق��ع خاص��ة 

  للبلدیة وتطویرھا

تركیب خالیا شمسیة فوق 
مب���اني البلدی���ة ومحط���ات 
الض���خ والمراف���ق العام���ة 

  سما نابلس :مثل 
  

EI\12 

  قید التنفیذ 
 BOTمشروع (.1

بالشراكة مع القطاع 
 )الخاص

تركیب خالیا شمسیة في 
مواقع متعددة من المدینة 

 43وعدد  433بقدرة 
  ) مشاریع مستلمة(
مشاریع ( 36عدد  955و

باإلضافة الى ) قید التركیب
 2مشاریع كبیرة بقدرة 

MVA 
مشروع تركیب 

خالیاشمسیة في محطة 
التنقیة الغربیة 

دوالر بتمویل 222,000
  المانیا  نورنبرغمن بلدیة 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20%  

  

  
4000  222  

  
  
  
  

  البلدیة 
  
  
  

  - شركة الكھرباء 

مشاریع شراكة 
مع القطاع 
  الخاص 
KFW  

نورنبرغ  
 المانیا
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  المشروع ملغي ال داعي الستكمال الخانات التي تخصھ/في حال كون مكون البرنامج: مالحظة*
   

  

برن�������امج تأھی�������ل 
  الشبكات الحالیة 

تقی�����یم وض�����ع الش�����بكات 
  الحالي وتحدید الفاقد 

عم����ل خط����ة ش����املة ف����ي 
المواقع التي سیتم تأھیلھ�ا 
اض��افة ال��ى عم��ل ش��بكات 

 جدیدة في منطقة التوسعة
 
 
  

EI\13 

 
  منفذ جزئي

 19%تقلیل نسبة الفاقد من 
وذلك عن (% 18الى 

طریق تطبیق الغرامات 
وزیادتھا وتحسین طرق 

  )الجبایة
تأھیل وضع الشبكات 

والتوسع بھا وعمل صیانة 
  دوریة 

 SCADAتطویر انظمة 
,GIS, advance 

distribution 
,management 

system 
االھتمام بالتدریب لتنمیة 

ورفع كفاءة العنصر 
 البشري

 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 
  

 -  

میزانیة شركة   -   الكھرباء شركة   2,222  6000
    الكھرباء

  8829     دوالر أمریكي) مضمون+ محتمل (المجموع الكلي السنوي 
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التنمیة 
  االجتماعیة 

التثقی����������������ف 
 SO\01  التثقیف الصحي   الصحي 

  منفذ كلي
  مستمر

100%   -  
  -  الصحة  -  12  50

WHO 
UNICEF 
UNESCO 

افتت����اح قس����م 
المبی����ت ف�����ي 
مستش��������������فى 

 12(االم��������ل 
  )سریر

افتت��اح قس��م المبی��ت ف��ي 
 12(مستش������فى االم������ل 

  )سریر
 

  100%    

         

مرك���������������������ز 
ط���وارئ ف���ي 
مستش��������������فى 

  رفیدیا 

افتت���اح مرك���ز ط���وارئ 
  في مستشفى رفیدیا

  )لم یذكر في الخطة (
 

      

         

تأھیل 
 SO\3.1  تأھیل المدارس القائمة  المدارس

 

  منفذ كلي 
بناء وتطویر وتجھیز 

  وصیانھ مدارس حكومیة 

100%   -  
صندوق التربیة  285  200

 -  -   التربیة والتعلیم والتعلیم

 SO\3.2  بناء مدارس جدیدة  

  منفذ جزئي
  مدرسة العكر.1
  عبد الرحمن االدھم .2
تحت (دولت مكاوي .3

  )التنفیذ
علما انھ تم توقیع مذكرات 

تفاھم ل ثالث مدارس  
باإلضافة الى المدرسة 

  المھنیة 
وبتكلفة تقدیریة 

  دوالر  1,650,000
  

 -   -  

 -   -  الھندسة -   6400

  متبرعین 
عبد الرحمن (

  االدھم
 )حمدي العكر 

م����������������دارس 
تطویری�������������ة 

  مبتكرة

انشاء مدرسة مھنیة في  
 SO\4.3  المنطقة الغربیة

  قید التنفیذ 
  توقیع مذكرة تفاھم 

 -   -  
  متبرع  -   -  قسم الھندسة  -   2500

 طاھر ھدھد 



 

19 
 

رف���ع ال���وعي 
 SO\05  حمالت توعویة  وتعزیز القیم

  قید التنفیذ 
  مشروع عصفور الشمس 

مدرسة حكومیة  40یستھدف 
بالتعاون معھ البلدیة وقسم 

الصحة المدرسیة في التربیة 
 31555والتعلیم  بتكلفة 

  بتمویل جزئي من  دوالر 
 االلمانیة  نورنبرغ

 
 
 
 

30%  

 -  

 االلمانیة  نورنبرغ -   التربیة والتعلیم  العالقات العامة    100

انش���اء ملع���ب 
ف����ي المنطق����ة 
الش���رقیة م���ن 

  المدینة 

انشاء ملعب في المنطقة 
 SO\06  الشرقیة من المدینة 

  
  

ملعب نادي اھلي بالطة سیتم 
بتكلفة  2019تنفذیھ 

بالتعاون مع $ 100,000
  مدینة لیل 

   -  

 لیل الفرنسیة  -   -  قسم الھندسة  -   5000

انش���اء قص���ر 
 SO\07  انشاء قصر ثقافي  ثقافي

  
تم تقدیم مقترحات لوزارة 

  الثقافة 

ال یوجد   - 
 -   6000  تمویل 

  قسم الھندسة 
التخطیط 

 االستراتیجي 
 -   -  - 

        50      الى التعاونتم تقدیم مقترح  SO\08  اكتشفي ذاتك  اكتشفي ذاتك

تط������������������ویر 
وتأھیل مركز 
اس���������������������عاد 

  الطفولة  

تطویر وتأھیل مركز 
 SO09  اسعاد الطفولة  

  
تم تقدیم مقترح لتجھیز غرفة 

  كمكتبة 
  

    
  
  
  

نقص 
 -  200  التمویل

مركز اسعاد 
  +الطفولة

  قسم التخطیط 

 -   - 
الجمعیة النسائیة 
 لألمم المتحدة 

 

تم تبلیط منطقة المسرح .1
 على حساب البلدیة 

استبدال األلعاب بتبرع من .2
ملتقى رجال االعمال 

  )شیكل 32000(
 تاھیل ملعب كرة قدم.3
اتفاقیة بین البلدیة ووزارة (

  )الثقافة والشباب 
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المجموع 
الكلي السنوي 

+ محتمل (
) مضمون

دوالر 
 أمریكي

   

      

  
  297      

صادیة
 التنمیة االقت

تأھیل وإعادة 
  احیاء البلدة القدیمة

تأھیل الساحات 
والفراغات الحضریة في 

  البلدة القدیمة
EC\1.1 

  منفذ جزئي
  تاھیل ساحة النصر

20%   -  
وحدة البلدة   400  2000

  التعاون    -   القدیمة

  
اعادة تأھیل االحواش 

السكنیة في البلدة القدیمة 
  )احواش 10حوالي (

EC\1.4  
منفذ كلي تأھیل حوش 

  الخماش
  درج تریتریھ

20%  -  
وحدة البلدة   250 10000

  التعاون    -   القدیمة

  

تأھیل العیادة الطبیة 
التابعة لمركز تنمیة 

لم یذكر (الموارد 
)بالخطة  

وحدة البلدة  50 50 - %100 منفذ كلي 
 القدیمة

 التعاون  -

  

إعادة تأھیل صبانة كنعان  
واصبح مركز اجتماعي 

لم یذكر (للمسنین 
  )بالخطة

 

  منفذ كلي
واجھات ،اسقف (

  )،ارضیات

100%   

وحدة البلدة   500 500
  التعاون    -   القدیمة

  
تأھیل منزل في شارع 

 )محمود طبنجة(النصر 
  )لم یذكر بالخطة(

 
   %100  منفذ كلي

وحدة البلدة   80  80
  التعاون    -   القدیمة

برنامج تطویر 
عدم توفر    لم یتم   EC\2.1  تطویر المنطقة الصناعیة   المنطقة الصناعیة 

  -   5000  التمویل 
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سوق ل تأھی
الخضار المركزي 

  )نقل (

تأھیل سوق الخضار 
  EC\3 المركزي 

  قید التنفیذ 
تم تقدیم عدة مقترحات منھا 

 FAOالبنك اإلسالمي ،

 -   -  
10000   -  

  الھندسة 
التخطیط 

  االستراتیجي 
 -   -   -  

تأھیل و تطویر 
حدائق جمال عبد 

  الناصر 

تأھیل و تطویر حدائق 
  EC\4 جمال عبد الناصر

تم الحصول على التمویل 
  الف دوالر  300بقیمة 

    
صندوق           3000

  البلدیات 

انشاء ارض 
عدم توفر     لم یتم التنفیذ  EC\5  انشاء ارض معارض   المعارض 

            2300  تمویل 

دوالر  ) متمناه+ مضمون+ محتمل (المجموع الكلي السنوي لما تم تنفیذه 
  يأمریك

  

      

  

1280   
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االدارة 
والحكم 
  الرشید 

برن���امج تط����ویر 
النظ����ام  االداري 

  في البلدیة 

تطویر النظام اإلداري في 
 GO\1  البلدیة 

للدائرة  اعداد ھیكلیات 
  االداریة 

  

    
10            

   میزانیة البلدیة   -   -   140      %100  منفذ كلي    تطویر مبنى الجبایة   
برن���امج تط����ویر 

ال یوجد     لم یتم التنفیذ  GO\2  تطویر الموارد المالیة   الموارد المالیة 
  تمویل 

            

برنامج تطویر 
التقنیات في 

  البلدیة

Fire wall  ) دد��2ع (
لص������������د االختراق������������ات 

  االلكترونیة 
 GO\3.1  

  منفذ جزئي
  1عدد 

نقص   50%
  15  30  التمویل 

تكنولوجیا قسم 
المعلومات 

  شعبة الصیانة
 -    

صندوق 
تطویر 

واقراض 
  البلدیات 

تحدیث نظام المعلومات 
  GISالجغرافیة 

  

GO\3.4  مقترح من ( منفذ جزئي
شركة الراعي الصالح 

  )لتفعیل النظام

نقص   
  -   100  التمویل 

قسم تكنولوجیا 
–المعلومات 

  شعبة الصیانة 
 -   -   -  

  

مش���������������روع البلدی���������������ة 
 االلكتروني 

GO\3.6  

  منفذ جزئي
توحید وتوثسق البیانات (

  للمشاركین 
تطویر الخدمات 

  االلكترونیة
العمل جاري على استبدال 

  النظام المالي 
التكامل مع النظام المالي 

  )نظام االیرادات(
الدفع من خالل القطاع 

 pal payالخاص 
التسدید من خالل البنوك 

  االسالمیة 
تشكیل لجنة للتطویر 

  )االلكتروني 

80%   -  

200   -  
 -  

قسم تكنولوجیا 
  المعلومات 

  خبراء 
  استشاریةن 

جھود ذاتیة من 
  -   موظفین البلدیة

توسعة حدود   
ال یوجد     لم یتم التنفیذ GO\4.1  تصویر جوي   المدینة

  تمویل 
50            
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حسب خطة (منفذ كلي   GO\4.2 ث المخطط الھیكلي تحدی.
  )السنة االولى 

  -     الحكم المحلي   التخطیط   15  50  -   100%

توعی��ھ الم��واطنین بأھمی��ة 
  -     الحكم المحلي  التخطیط  10  10  -  %100  منفذ كلي GO\5  التخطیط

بناء منظومة 
إلدارة الطوارئ 

والحد من 
مخاطر الكوارث 

والقدرة على 
الصمود 

)Resilience  (
مع وظائف 

المدینة الرئیسة 
وخططھا 

التنمویة لجمیع 
  الشركاء،

  

عمل خرائط تفصیلیة 
لمصادر االخطار 

 المختلفة
(Hazardsوالمخاطر
(Risks) لناتجة عنھاا.  

GO\6.1  

  منفذ جزئي 
تمویل اعداد خطة تمكین 

المدن على االستدامة 
من  والقدرة على الصمود

UNSIDR 

  
-  

عدم توفر 
  التمویل  

  
  

400  
 -  

قسم التخطیط 
  االستراتیجي 
  قسم الھندسة 
  االطفائیة 

  المحافظة 
  الدفاع المدني 

  الصحة 
  الحكم المحلي 

  االقتصاد الوطني 
سلطة جودة 

  البیئة 

 -   -  

اع��������داد خط��������ة لرف��������ع 
الجاھزیة للحد من مخاطر 

  الكوارث 
GO\6.2 

  -   %50  قید التنفیذ
لجنة الطوارئ   االطفائیة   -   50

  -   العلیا
میزانیة 
لجنة 

  الطوارئ
تجھی��������ز بنی��������ة تحتی��������ة 
لالس���������تجابة للك���������وارث 

مستش��فى می��داني ص��غیر (
مع���دات یدوی���ة خاص���ة + 

مع�����������دات + ب�����������األفراد 
 ....)وأجھزة 

  

GO\6.3 

  منفذ جزئي
  سیارتین اطفاء. 1
مركز طوارئ في .2

  المنطقة الغربیة  

  
  
  
  
  
30 %  

  
  
  
  
  

 -  

 KFW  -  -  االطفائیة   -   1200
 

عم���ل خط���ط ومخطط���ات 
احترازی��ة إلدارة عملی��ات 

  الطوارئ
GO\6.5 

سیناریو (منفذ جزئي 
  )محاكاه الزلزال 

30%   -  

لجنة الطوارئ   االطفائیة   -   50
  -   العلیا

تكلفة 
بسیطة 

الدفاع (
  ) المدني
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عمل حمالت توعیة لكاف�ة 
م�����������واطنین، (الفئ����������ات 

مؤسس��ات ط��الب م��دارس 
باس�������تخدام ) وجامع�������ات

وس���ائل توعوی���ة مختلف���ة 
برش�����������ور، بوس�����������تر، (

 )لقاءات، ورشات
  

GO\6.6 

  
  
  

  منفذ جزئي

  
  

  
60%  

  
  
  
  
  الدفاع المدني   االطفائیة  10  50  - 

    الھالل االحمر
  دفاع مدني 

الھالل 
  االحمر 

عمل دورات تدریبیة بناء 
 على االحتیاجات

  
GO\6.7 

  -   % 25  منفذ جزئي
100  10    

 USAD  -   الدفاع المدني   االطفائیة

   200          دوالر  أمریكي) اهمتمن+ مضمون+ محتمل (السنوي لما تم تنفیذه المجموع الكلي 
    10606          المجموع الكلي 


