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 شكر وعرفان

 
ميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التن القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

ا   وم ةةالا المةةدما   المحليةةالفلسةةطينيين  ةةي الةةو ارا   و  المسةةلولينإلةة  كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال  يةةل   

المشتركة  والل ان والم الا القروية  وال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  لما قدموه من مساعدة وتعاون مع 

 ع البيانا .  ريق البحث خالل عملية جم

 
أريج أيضا تمص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إن ا  هذا العمةل الةذي يهةد     

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 
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 مقدمة

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    نابلا ظة هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  السكانية  ي محا

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ةي المحا ظةة  وإعةدال المطة       نابلاهذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا  السكانية  ي محا ظة 

 التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع  لراسةةة الت معةةا  السةةكانية وتقيةةي           

القدس )أريج(  والممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون الةدولي مةن أجةل     –االحتياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية

 .(AECIDالتنمية )

 

 إلةة  لراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةالية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةوارل الطبيعيةةة  والبشةةرية  يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علة    نةابلا والبيئية  والقيول الحالية المفروضة  وتقيي  االحتياجا  التطويرية لتنمية المنةاطق الريفيةة والمهمشةة  ةي محا ظةة      

أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةدال االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةةي مةةن أثةةر األوضةةاع السياسةةية    

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةاعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتم

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          نةابلا يمكن االطالع عل  جميع أللة الت معةا  السةكانية  ةي محا ظةة     

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 نابلس مدينةدليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

وكفر قليل روجيب    ومن ال نوبولير الحطب  ع ون الشرق . يحدها مننابلامحا ظة  المدينة الوحيدة  يهي   نابلامدينة 

أريج   - ال ترا ية المعلوما  )وحدة نظ   عصيرة الشمالية ومن الشمال   ة و بيت و ن ةّر ومن الترب   وعراق بورين وتل 

 .)1أنظر المريطة رق  ( )2114

 

 نابلس مدينة وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2114  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

مةا بةين    المعةدل السةنوي لطمطةار  يهةا     يتةراوح سةط  البحةر  و    ةوق  متةرا   435 - 464بةين   يتراوح ما  عل  ارتفاع نابلامدينة تقع 

 %61لرجةةة مئويةةة  ويبلةة  معةةدل الرطوبةةة النسةةبية حةةوالي  11-16  يتةةراوح مةةا بةةينملةة   أمةةا معةةدل لرجةةا  الحةةرارة   642 - 471

  (.2114أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية

 

  وذلك بحسب حدول الهيئا  المحلية ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي        لونما 32,947حوالي تبل  مساحة مدينة نابلا 

السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نة االنتمابا  المرك ية وو ارة التمطي  الفلسطيني   والتي قامت بإعداله 

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2111وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحث والدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول ال ديةدة        

وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا  وحدول  راعية عل  األرض والتي تتناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   السكانية والبيئية وال 

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها
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  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة   عضةةوا 13يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن  وم   1165عةةام  نةةابلا لةةدي  ةةيب تةة  تيسةةيا م لةةا 

 33سةيارة ل مةع النفايةا       15يمتلةك الم لةا   كمةا  ملةك.   لائ مقر  للم لا ويوجد  ظيمو 1711 ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

م لةا  ) مكةانا  2أجه ة ةيانة مياه   7جها  كاشي للمعالن   3باجر   1تراكتور   3جرا ة   7سيارة بيك أب   21سيارة شاحنة  

 .(2113  نابلا بلدي

 

   ما يلي (2113  نابلا لديبم لا ) قوم بهاي التي البلديومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

    وتقدي  المدما  االجتماعية. الطرق  وتيهيل شق وتعبيد الشوارع تنظيي جمع النفايا 

 .تنظي  عملية البناء واةدار الرخص 

 .تو ير مقرا  للمدما  الحكومية 

 .حماية األمالك الحكومية 

  ية.المواقع التاريمية واألثرحماية 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 .تو ير سيارة اطفائية 

 . تو ير سيارة إسعا 

 .تو ير االسواق العامة 

 . تو ير المسالخ وتنظي  ذب  الحيوانا 

 . تو ير وسائل المواةال 

 شبكة الصر  الصحي. تو ير 

 .تو ير رياض لططفال 

 .تو ير مكتبة عامة 

 .إلارة مقابر المدينة 

 ق العامة.إلارة الحدائ 

 .إلارة ملسسا  ثقا ية تابعة للبلدية 

 

 نبذة تاريخية
 

ن هذه التسمية جاء  من كلمة عليها اس    شكي   وعل  األرج   إنابلا مدينة قديمة   أنشيها الكنعانيون العرب وأطلقوا مدينة 

ا لهر  مدينة شكي   ي  من الكنعانيين كنعانية بمعن  المدينة المرتفعة  أو الكتي كونها تقع عل  كتي جبل الطور   جر ي    

ا لهارا ملحوظا حت  رضب عليها الرومان الذين لمروها باإلضا ة إل  تسع مدن أخرل يوم احتلوا بالل الشام  وهذه المدن عر ت 

 تيتوس     ي التاريخ الروماني ب  ليكا بولا  أي المدن العشر. ويحدثنا التاريخ أن الذي لمر شكي  هو اإلمبراطور الروماني

وظلت مدمرة إل  أن أمر اإلمبراطور الروماني    سبسيانوس  بإعالة بنائها   يطلق الرومان عليها اس    يال يا نيابولا . و 

      هو اس  عائلة اإلمبراطور   سبسيانوس  أي أن اس  المدينة أةب  مدينة  يال يا ال ديدة ومع األيام ل  يعد يذكر اس  العائلة   يال يا

   يال يا  وظل المقطع الثاني  نيابولا  لارجا عل  األلسن  وهذا المقطع حر  وتحول عل  ألسنة الناطقين بالعربية إل  نابلا.  

ينة نابلا إل  مد ويعول أةل سكان .أواس  األلي الثالث قبل الميالل من قبل الكنعانيون ت مع الحالي إل  ويعول تاريخ إنشاء ال

  كما تض  مدينة نابلا عدة ائلة النمر التي قدمت من مدينتي حماة وحمص وعائلة طوقان من مدينة حماة مناطق  ي سوريا مثل ع

 .(1صورة رق  الأنظر ) (2113  نابلا)م لا بلدي  الماء بيت مميما   لسطينية  وهي  ممي  بالطة  ممي  عسكر  وممي  عين
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 سنابل مدينة من منظر: 1 صورة

 

 األماكن الدينية واألثرية
 

  أهمهةةا  مسة د التينةةة  مسةة د البيةةك  مسة د الشةةهيد محمةةد الحنبلةي  ومسةة د السةةاطون وريرهةةا     مسةة دا  11 نةابلا  مدينةةةيوجةد  ةةي  

مةدان     أهمها  كنيسة بشةارة السةيدة العةذراء  كنيسةة األرثةوذوكا )البلةدة القديمةة(  كنيسةة القةديا يوحنةا المع          كنائا 5باإلضا ة إل  

)أنظةر   (2113  نةابلا  بلةدي  م لةا ) مدينةة لاكما يوجةد بعةا األمةاكن والمنةاطق األثريةة  ةي       . كنيسة ال يارة ) لير الالتين( وريرها

  منها   (2المريطة رق  

 

 ها القديمة.البلدة القديمة بيحواشها ومباني 

   لي  ومس د التينة. الحنبالمساجد التراثية  مس د الساطون  مس د البيك  مس د الكبير  مس د 

  مقاما   منها  مقام البشر  مقام مسعول   ومقام الشيخ مسل. 

 .السبل  الران  السقا  الكيس  السقاية  الصالحي  الطاهر  التوباني 

 .الصبانا   أبو  الروس  الشكعة  عبد الهالي  الصيفي  النابلسي 

   نمر.الالقصور التراثية  عبد الهالي  طوقان 

  الوكالة.المانا   خان 

 .األسواق التراثية  سوق القماش  سوق الصارة  سوق الحدالين 
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 نابلس مدينة في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 

 
 2114  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 
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 السكان 
 

 بلة   نةابلا  مدينةة أن عةدل سةكان     2117ك ي لإلحصاء الفلسةطيني  ةي عةام    بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المر

أسةرة  وعةدل الوحةدا      31,746نسمة من اإلنةاث  ويبلة  عةدل األسةر      76,763و نسمة من الذكور  77,111نسمة  منه   144,471

 وحدة. 31,321السكنية 

 

الفئات العمرية والجنس
 

 

% ضةمن  31  كةان كمةا يلةي     2117لعةام   نةابلا  مدينةة أن تو يع الفئةا  العمريةة  ةي    كن  أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمسا

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      64% ضةمن الفئةة العمريةة    3.9عامةا  و  64 -14% ضةمن الفئةة العمريةة    57.4عاما   14الفئة العمرية أقل من 

 %.49.6%  ونسبة اإلناث 50.4نسبة الذكور    أي أن:101.4 111  هي لمدينةأن نسبة الذكور لإلناث  ي ا أظهر  البيانا 

 العائالت

 

  أهمها  عائلةة النمةر  عائلةة عبةد الهةالي  عائلةة طوقةان  عائلةة المصةري  عائلةة عنبتةاوي             عائلة 167من  نابلا ةمدينيتيلي سكان 

  .(2113  نابلا بلدي)م لا وريرها  عائلة الشكعة

 

قطاع التعليم
 

 

%. ومةن م مةوع السةكان    71%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      3.5  حةوالي  2117عةام   نةابلا  ينةة مدبلتت نسبة األمية لةدل سةكان   

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة     28.1% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة     23.8% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     12.6المتعلمةين  كةان هنةاك    

  حسب ال ةنا  نابلا مدينة  يبين المستول التعليمي  ي 1دول رق  % انهوا لراسته  العليا. ال 16.7% انهوا لراسته  الثانوية  و15

 .2117والتحصيل العلمي لعام 

 

4112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 01) نابلس مدينة سكان: 0جدول 
 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 وسبكالوري

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 56,862 42 339 741 92 4,765 3,204 8,281 16,368 14,350 7,531 1,149 ذكور

 56,584 50 34 342 73 5,194 4,168 8,823 15,578 12,743 6,764 2,815 إناث

 113,446 92 373 1,083 165 9,959 7,372 17,104 31,946 27,093 14,295 3,964 المجموع

 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 

 

 ةمدرسة  86 لمدينةة ا   يوجةد  ةي   2111/2112 ي العةام الدراسةي    نابلا مدينة والثانوية  ياألساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

)مديريةة   رة التربيةة والتعلةي  العةالي الفلسةطينية    مةن قبةل و ا    يةت  إلارتهة  و  للوكالةة  و مدرسةتين تةابعتين   خاةةة  رسةة مد 22و حكومية

 (.1المر ق رق   انظر ) (2112  نابلا -التربية والتعلي 

 

معلمةا   2,233طالبةا وطالبةة  وعةدل المعلمةين      35,354ةةفا  وعةدل الطةالب     1,254 نةابلا مدينةة   ةي   يبل  عةدل الصةفو  الدراسةية   

 نةابلا مدينةة   وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس      (.2112  نابلا -)مديرية التربية والتعلي ومعلمة 

 .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 31طالبا وطالبة  وتبل  الكثا ة الصفية  11يبل  
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يوض  تو يع رياض األطفال  ي   2. ال دول رق  خاةة ا جه ته لططفال  تشر  عل  إلار ةروض 42 نابلامدينة كما يوجد  ي 

 .س واإل  حسب ال هة المشر ة لمدينةا

 

المشرفة والجهة االسم حسب مدينةال في األطفال رياض توزيع: 4جدول 
 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 خاةة 5 4 هياروضة 

 خاةة 4 3 بالطة البلد روضة

 خاةة 3 2 رعاية الطفل جمعية روضة

 خاةة 4 3 العهد روضة

 خاةة 10 9 التعلي  الحديث   رع أ  روضة

 خاةة 4 3 الشموع روضة

 خاةة 4 3 ممي  عسكر ال ديد روضة

 ةيحكوم 6 3 روضة نابلا

 خاةة 4 3 جمعية المرك  االجتماعي روضة

 خاةة 2 2 روضة  رح للطفولة 

 خاةة 5 4 ال هراء روضة

 خاةة 10 5 ارس بكالوريا الروال  منيسوري روضة مد

 خاةة 5 4 روضة االتحال الحديثة

 خاةة 5 3 روضة احباب اهلل

 خاةة 8 4 الروضة النموذجية

 خاةة 5 4 اطفال قطر الندل روضة

 خاةة 5 3 البراءة روضة

 خاةة 4 3 اقرأ روضة

 خاةة 1 1 روضة اطفال االيمان

 اةةخ 4 3 النموذجيةروضة الهداية 

 خاةة 6 5 روضة أطفال الشروق ) ج (

 خاةة 10 7 النموذجيةايثار  روضة

 خاةة 3 2 روضة الن اح ب/نابلا

 خاةة 5 4 ةرنا كبار روضة

 خاةة 5 4 أجيال روضة

 خاةة 5 3 وعد الحق روضة

 خاةة 2 2 المسيحية الوطنية روضة

 خاةة 5 4 روضة اطفال الو اء

 خاةة 4 3 جنة االطفال روضة

 خاةة 6 5 الروضة ال ديدة

 خاةة 4 3 المناهل الحديثة روضة

 خاةة 13 11 العمرية روضة

 خاةة 8 6 السنابل روضة

 خاةة 3 2 جبل النار روضة

 خاةة 7 5 البسطامي روضة

 خاةة 2 1 روال التد النموذجية روضة
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 خاةة 5 3 بيت الطفل االهلية روضة

 خاةة 10 8 الكوثر روضة

 خاةة 6 5 االيمان االسالميةلوحة  روضة

 خاةة 10 7 المعاجين روضةروضة اطفال رياض الصالحين  رع 

 خاةة 8 6 النور روضة

 خاةة 8 5 روضة ةناع الحياة

 خاةة 46 34 طالئع االمل روضة

 خاةة 5 3 الطفولة السعيدة روضة

 خاةة 2 1 شر  االهلية روضة

 خاةة 9 6 الحكمة الوطنية روضة

 خاةة 2 2 ريركية الالتينية البط روضة

 خاةة 5 4 أشبال االقص  روضة

 خاةة 8 6 رياض الصالحين الحديثة  أ  روضة

 خاةة 5 4 نابلا روضة

 خاةة 6 5 االهلية ب اآللابلوحة  روضة

 خاةة 3 2 راهبا  ماريوسي روضة

    2112  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:

 

ا  والكليا   أهمها  جامعة الن اح الوطنية  جامعة القدس المفتوحة  كلية هشام ح اوي  كلية باإلضا ة إل  وجول بعا ال امع

 الروضة للعلوم المهنية  كلية الحاجة عندليب العمد للتمريا والقبالة.

 قطاع الصحة
 

تابعةة للمستشةف    إسةعا     اسةيار  4 وجةول  (. باإلضةا ة إلة   3انظر ال ةدول رقة    ) صحيةالمرا ق ال الكثير من نابلامدينة تتو ر  ي 

سةيارا  ةةحة    7  باإلضا ة إل  وجول  الوطني  مستشف  االتحال  مستشف  االن يلي  مستشف  نابلا التمصصي  ومستشف  ر يديا

 بلةدي  م لةا ) ممتبةر لطسةنان   23مراكة  بصةريا      4  باإلضةا ة إلة    لنقل الموظفين  ي مهما  رسمية تابعة لمديرية ةحة نةابلا 

 .(2113  نابلا

 

 المشرفة والجهة العدد حسب نابلس مدينة في الموجودة الصحية المرافق يبين: 3 جدول

 عدد المراكز حسب الجهة المشرفة

 المراكز الصحية
 جمعيات خيرية

المؤسسات غير 

 (NGOالحكومية )
 حكومية خاصة وكالة

 . عيادة طبيب عام1 - 22 4 - -

 ختص. عيادة طبيب م4

 جلدية - 1 4 - - -

 ةدرية - 1 1 - - -

 طب مهني - 1 - - - -

 طب نفسي  - 1 - - - -

 طب وقائي - 1 - - - -

 عيالة سكري - 1 - - - -

 طب أطفال - 6 11 - - -
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 عيون  - - 6 - - -

 قلب - - 3 - - -

- - - 3 - ENT 

 أعصاب - - 1 - - -

 عظام - - 6 - - -

 نسائية وتوليد - - 12 - - -

 لاخلي - - 3 - - -

 باطني - - 2 - - -

 ةحة المرأة - - 1 - - -

 جراحة عامة - - - 3 - - -

 مسالك بولية - - 2 - - -

 أسنان  - - 71 - - -

 أو عيادة صحية. مركز صحي 3

 مرك  ر ان للعق  - - 1 - - -

 إسعا  نابلا - - 1 - - -

 مرك  النور لطب العيون - - 1 - - -

 الم مع الطبي - - 1 - - -

 يا ور الطبي - - 1 - - -

 مكا حة السرطان وتنظي  األسرة - - 1 - - -

 مرك  االرشال النفسي - - 1 - - -

 الممفية -مديرية الصحة  - 1 - - - -

 ةحة بالطة - 1 - - - -

 العيالة التربية - 1 - - - -

 العيالة الوسط  - 1 - - - -

 عيالة البلدة القديمة - 1 - - - -

 رأس العين - 1 - - - -

 الرعاية المرك ية - 1 - - - -

- - - 1 - 
مرك  مديد لإلرشال والصحة - -

 النفسية

 مرك  شنار- - - 1 - - -

- - - 1 - - Inter health 

 ل ان العمل الصحي - - - - 1 -

 ل ان الرعاية الصحية - - - - 1 -

 مستوةي الرحمة - - - - - 1

 مستوةي التضامن - - - - - 1
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 رة الطبيمرك  األيدي الصتي - - - - - 1

  كاة نابلا - - - - - 1

 . مستشفى 2

 مستشف  الوطني - 1 - - - -

 مستشف  ر يديا - - 1 - - -

 مستشف  العربي التمصصي - - 1 - - -

 مستشف  نابلا التمصصي - - 1 - - -

 مستشف  االتحال - - - - - 1

 مستشف  االن يلي - - - - 1 -

 . مركز أشعة5 2 6 - - -

 تحاليل طبية. مختبر 6 2 34 - - -

 . مركز أمومة وطفولة2 1 - - - -

 . مركز عالج طبيعي8 - 12 - 1 -

 عيالا  خدما  عسكرية –. أخرى 9 - - - - -

 . صيدليات01 7 52 - - -

 2113  نابلام لا بلدي  المصدر:

 

 أهمها   (2113  نابلام لا بلدي ) الكثير من المشاكل والعقبا  نابلامدينة يواجه قطاع الصحة  ي 

 

 .نقص الكالر الفني الملهل وخصوةا الطبي 

 .نقص  ي بعا الت هي ا  الطبية المتطورة ومواكبة التكنولوجيا الطبية التشميصية 

 .الحاجة إل  نظام تيمين ةحي أكثر عدالة وشامل 

 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

)انظةر الشةكل    % مةن القةول العاملةة   41.6سةتوعب  يث حية   الت ةارة قطةاع  عل  عدة قطاعا   أهمهةا   نابلامدينة االقتصال  ي يعتمد 

 .(2113  نابلا بلدي م لا) (1رق  

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2113به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المس  الميداني

 ما يلي ك  نابلامدينة حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

 من األيدي العاملة41.6ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة.24قطاع الصناعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة. 16قطاع المدما   ويشكل % 

  من األيدي العاملة14قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة3سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة1.4قطاع ال راعة  ويشكل %. 
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 نابلسمدينة : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 0شكل 

 

 2113  نابلا م لا بلدي المصدر:

 

 ةي   كمةا يوجةد     تشتهر مدينة نابلا بصناعة الصةابون والحلويةا  النابلسةية    صالية والت اريةمن حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 125و لتقةدي  المةدما  الممتلفةة    محةل  316  والفواكةه المضةار  لبيةع   ةبقالة  454  ملحمةة  121  ممبة   61  الةبق 1,157 نابلامدينة 

 محةل  13 معصرة  يتةون    2 ح ر  منشار 131محاجر أو كسارا  ح ر   4 ( الخوالن ارة ...  للصناعا  المهنية )كالحدالة محل

مشةةتل  141اث المشةةبي والمعةةدني  مصةةنع لطثةة 71مصةةنع كيمةةاوي   61مصةةنع رةةذائي   131  مشةةتل  راعةةي   راعيةةةاللوا  لةةط

بنةك    17مكاتةب سةياحية     5منت هةا  ومنت عةا  ومالهةي      1مطعة     17مسةتولع ألويةة     12مصنع للطوب والبالط   11خياطة  

  نةابلا م لةا بلةدي   ) رمركة  علمةي لالتصةاال  والكمبيةوت     71مطبعةة للدعايةة واإلعةالن      45مرك  علمي تكنولوجي ومهنةي    44

2113). 

 

نتي ةة  لمدينةة  وقةد تبةين أن الفئةة االجتماعيةة األكثةر تضةررا  ةي ا        %.12.5 إل   2113لعام  نابلامدينة ةلت نسبة البطالة  ي ووقد 

   هي عل  النحو التالي (2113  نابلابلدي  م لا) اإلسرائيلية اإلجراءا 

 

 .قطاع الت ارة 

 .قطاع الصناعة 

 .قطاع ال راعة 

  مدما القطاع.  
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 القوى العاملة 
 

% من 36.5  أن هناك 2117عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 45.5% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  62.5 % يعملون(. وكان هناك 17.5السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (.4انظر ال دول رق  ( )عمال المن ل% من المتفررين أل31.2و الطالب 

 

 .4112، العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 01) نابلس سكان :2جدول 

 

 

 قطاع الزراعة

 

نظةر  أ) لونمةا أراض سةكنية   9,448لونة  هةي أراض قابلةة لل راعةة و     11,343نها لونما  م 32,947حوالي  نابلامدينة تبل  مساحة 

 (.3ة رق  وخريط  5ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) نابلسمدينة  في األراضي استعماالت: 5 جدول

 

 مقابر

 

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(11,343) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

ةالكلي زراعات  

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

58 172 1,658 9,426 842 0 7,212 52 8 4,071 9,448 32,947 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 لدراسةل

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 56,862 124 22,537 1,434 798 2,979 58 17,268 34,201 1,711 1,862 30,628 ذكور

 56,584 65 48,847 367 415 2,480 27,216 18,369 7,672 1,051 405 6,216 إناث

 113,446 189 71,384 1,801 1,213 5,459 27,274 35,637 41,873 2,762 2,267 36,844 المجموع

.2115ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:  
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 نابلسمدينة  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2114  جأري - المعلوما  ال ترا يةوحدة نظ   المصدر: 

 

أكثةر   الباميةة والبقةدونا  عتبةر  ت. ونةابلا مدينةة  بعليةة والمرويةة المكشةو ة  ةي       يبين األنواع الممتلفة من المضةروا  ال 6ال دول رق  

 .لمدينةاألنواع  راعة  ي ا

 

)المساحة بالدونم( نابلسة مدينفي  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية مساحة األراضي المزروعة : 6جدول 
  

 المجموع
 خضروات أخرى

 
اءخضرالبقوليات ال األبصال الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

14 14 1 1 1 1 1 4 14 1 1 11 
 2111  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 211 حيث يوجد حوالي ال يتونب راعة  نابلاوتشتهر  .نابلامدينة ع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي   يبين أنوا7ال دول رق  

 . ال يتونم روعة بيش ار  لون 

 

)المساحة بالدونم( نابلسمدينة مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 2جدول 
  

اتالحمضي اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع  الزيتون 

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

1 331 1 12 1 11 1 3 1 5 1 1 1 211 

 2111  نابلامديرية  راعة   المصدر
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 (.1ال دول رق   لون   وأهمها القم  )أنظر 111   ان مساحة الحبوب تبل  نابلامدينة أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

)المساحة بالدونم( نابلسمدينة في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 8جدول 
  

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

يبعل مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي 

1 111 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 111 

 2111  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

المس  الميةداني    ي المساحا  ال راعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرقام أريج )نظ  المعلوما  ال ترا ية(  إل  أن الختال ا يرجع

علةةة  تعريةةةي المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) ل هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الفلسةةةطينياالةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة و

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةةا  حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و   الحيةةةا ا  ال راعيةةةة ح ةةة  محةةةدلأ

 أريةج  مسة   أمةا  الينةابيع.  بعةا  جةد  يهةا  المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التةي تو  السائدة  ي ةتيرة الح   ال راعية األراضي

 وهةذا  األراضةي الفلسةطينية المحتلةة     ةي جميةع أنحةاء    المن ليةة(  ال راعةا  وم ة أة )  ملكيةا  ةةتيرة   عاليةة مةن   وجول نسةبة كتشي  ا

 .يوض  الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

 األرنةام و األبقةار  اشةي  مثةل  ويقومةون بتربيةة الم   نةابلا مدينةة   سةكان  مةن % 4 نبين المسة  الميةداني أ  أما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.5)انظر ال دول رق   (  2113  نابلابلدي  م لا) والماع 

 

نابلسمدينة  في الحيوانية الثروة: 9 جدول
  

 األبقار* األغنام الماعز الجمال الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل

1,141 1 11,111 1 1 1 1 451 1,171 42 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  نابلامديرية  راعة   المصدر
 

 .(11)انظر ال دول رق   ( 2113  نابلابلدي  م لا) ك  طرق  راعية 1   يوجد حوالي لمدينةا أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 

 وأطوالها نابلسمدينة  في راعيةالز الطرق حالة يبين: 01جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 3 ةالحة لسير المركبا 

 4 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 - ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2113  نابلابلدي م لا المصدر: 

  

   منها (2113  نابلابلدي  ام ل) المشاكل بعا نابلامدينة ال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .عدم توجه المواطنين ل راعة أراضيه  واستتاللها للبناء ل دوتها االقتصالية  ي مدينة نابلا 

 .التطور العمراني 

   كا ية لل راعة.عدم تو ر مساحا 

 .قلة مصالر المياه والري 

 .ةعوبة التسويق 
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 قطاع المؤسسات والخدمات 
  

شةعبة بريةد  مكتةب و ارة العمةل  مكتةب و ارة ال راعةة           بريةد  الملسسا  الحكومية منهةا  مكتةب  ن الكثير م نابلامدينة يوجد  ي 

عةدل مةن   مكتب الشلون االجتماعية  مكتب و ارة الداخلية  رر ة ت ارة  مرك  اطفائية  مرك  شرطة  مرك  أمن وطني  كما يوجد 

 بلةدي  م لةا ) الم تمةع و ةي عةدة م ةاال  ثقا يةة ورياضةية وريرهةا        تقدم خدماتها لممتلةي  ئةا    التي  معيا الو محليةاللسسا  مال

    (  منها2113  نابلا

  

  ملسسةة شةبه حكوميةة أهليةة       الحكة  المحلةي   و ارة قبل تّ  ترخيصه الحقا من  م 1869عام  تيسا :نابلسبلدي مجلس

 ليين.تعمل و ق أنظمة وقوانين محدلة تعمل لتقدي  أ ضل المدما  العامة لمواطنيها المح

 .جمعية الهالل األحمر 

 .مؤسسة إنقاذ الطفل 

 .اتحاد لجان العمل النسائي 

 .جمعية شباب بال حدود 

 .جمعية الشبان المسيحين 

 .اتحاد الشباب الفلسطيني 

 .جمعية نابلس للعمل النسائي 

 .جمعية األيدي الصغيرة 

  مؤسسة اإلسكان التعاونيCHF . 

 .)جمعية االقراض والتنمية )فاتن 

 االسالمية لأليتام والمحتاجين. الجمعية 

 .جمعية األفق إلسكان المعلمين 

 .جمعية شؤون الالجئين 

 .اتحاد الجمعيات الخيرية 

 .الجمعية الثقافية االجتماعية الخيرية 

 .الجمعية الخيرية لتنظيم وحماية األسرة 

 .الجمعية الفلسطينية للدراسات اإلقليمية 

 دار المحبة و الوئام للمسنين. 

 دقاء المريض الخيرية.جمعية أص 

 .جمعية االغاثة الطبية الفلسطينية 

 الفلسطينيين جمعية رجال األعمال. 

 .مكتبة بلدية نابلس 

 .مركز نابلس إلسعاد الطفولة 

 .مركز الدراسات السامرية 

 .اللجنة الشعبية للدفاع عن حق العودة 

 .مركز حق العودة وشؤون الالجئين الثقافي 

 .مركز جذور 

 الفلسطيني. جمعية المستقبل 

 .جمعية مركز حواء للثقافة والفنون 

 .جمعية مستشفى االتحاد النسائي 

 .جمعية الدفاع عن األسرة 

 .جمعية اسكان الزهراء التعاونية 

 اسكان المحكمة الشرعية. جمعية 

 .جمعية نابلس التعاونية لإلسكان 
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 .اسكان موظفي جامعة النجاح 

 .اتحاد المهندسين التعاونية 

 وظفي الحكومة.جمعية اسكان م 

 نابلس. -جمعية اسكان المهندسين 

 .االتحاد التعاوني الزراعي 

 .المركز الفلسطيني للبحوث والتنمية الزراعية 

 .االتحاد العام للفالح والتعاونيين 

 .جمعية المركز الفلسطيني لتطوير الثروة الحيوانية 

 .جمعية الهيدرولوجيين الفلسطيني 

 .مركز أبحاث األراضي 

 ات التنمية الريفية.اتحاد جمعي 

 .اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

 .اتحاد الجمعيات التعاونية لمربي الثروة الحيوانية 

 ناتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيي. 

 

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 

 الكهرباء واالتصاالت

 

  لمدينةة االمصدر الرئيا للكهرباء  ةي   القطرية االسرائيليةشركة التعتبر  .م 1545 شبكة كهرباء عامة منذ عام نابلامدينة يوجد  ي 

 منها      ي م ال الكهرباء بعا المشاكليواجه الت مع و .%111ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

 .معيقا  الصيانة من الشركة القطرية 

 .نقص القدرة الم ولة 

% مةن الوحةدا  السةكنية موةةولة بشةبكة      44  وتقريبةا  مدينةة الشةبكة هةاتي  تعمةل مةن خةالل مقسة  خلةي لاخةل          مدينةة ال كما يتو ر  ةي 

 (.2113  نابلام لا بلدي ) الهاتي

 النقل والمواصالت

 

ومةن العوائةق أمةام تنقةل       (.2113  نةابلا م لا بلدي ) المواطنين تقوم بنقل باص عام 151تاكسي  و  2411 نابلامدينة يوجد  ي 

 411وك  من الطرق الرئيسة  11 مدينة يوجد  ي ال  المدينةأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي لركاب   وجول حواج  عسكرية أو ترابية. ا

 .(11 دول رق  ال)أنظر (2113  نابلام لا بلدي ) من الطرق الفرعية ك 

 

 

 نابلسمدينة  في الطرق حالة: 00 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 41 211

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 21 71

 طرق رير معبدة. .3 21 231

 2113  نابلا بلديم لا المصدر: 
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  وتصةل نسةبة الوحةدا  السةكنية      1534بت ويد سكان مدينة نةابلا بالميةاه عبةر شةبكة الميةاه العامةة منةذ عةام         نابلا  يقوم م لا بلدي

 (.2113نابلا   م لا بلدي% )111بشبكة المياه العامة إل   الموةولة

 

  وبالتةالي يبلة    (2113نةابلا    م لةا بلةدي  )مليون متر مكعةب/ السةنة    5.2حوالي  2112وقد بلتت كمية المياه الم ولة للمدينة عام 

ال يسةتهلك هةذه    مدينة نابلا أن المواطن  ي وهنا ت در اإلشارة إل لترا/ اليوم.  111معدل ت ويد المياه للفرل  ي مدينة نابلا حوالي 

  وهةذه تمثةل الفاقةد    (2113نةابلا    م لةا بلةدي  )% 37.5الكمية من المياه  وذلك بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إلة   

من المياه  ي مدينة نابلا عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبل  معدل استهالك الفرل 

( ويعتبر هذا المعدل جيد بالمقارنةة مةع الحةد األلنة  المقتةرح مةن قبةل منظمةة الصةحة          2113نابلا   م لا بلدي)لترا  ي اليوم  112

شةيكل /متةر مكعةب     3.51ويبلة  سةعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة العامةة          لتةر للفةرل  ةي اليةوم.      111العالمية والةذي يصةل إلة     

 (.2113نابلا   م لا بلدي)

 

نةابلا    م لةا بلةدي  ) 12كما يتو ر  ي مدينة نابلا خمسةة خبةار ارتوا يةة وسةتة ينةابيع تسةتمدم مياههةا للشةرب  أنظةر ال ةدول رقة             

 (.2113نابلا   م لا بلدي)متر مكعب  15422كما يوجد  ي المدينة خ ان مياه عام بسعة (. 2113

 

 ينابيع في مدينة نابلس: اآلبار وال04جدول           

معدددددل الضدددد  اليددددومي )متددددر    اسم البئر أو النبع 

 مكعب/السنة(

 الملكية

 

 بلدية نابلا 631,421 عين القريون 1

 414,153 نبع رأس العين 2

 662,115 عين بيت الما 3

 111,267 عين العسل 4

 11,745 عين ل نا 4

 116,556 عين القوارين 6

 1,721,436 بئر سبسطية 7

 1,712,717 بئر أولال 1

 1,655,174 بئر بدان 5

 1,141,414 بئر الفارعة 11

 151,157 بئر لير شر  11

 

 

 

 الصرف الصحي

 

. حيث تصل نسبة الوحدا  السكنية المتصلة بشبكة 1544يتو ر  ي مدينة نابلا شبكة عامة للصر  الصحي ت  إنشاؤها  ي عام 

أما باقي الوحدا   تستمدم الحفر االمتصاةية والحفر  (.2113نابلا   م لا بلدي)% 57إل   بلامدينة ناالصر  الصحي  ي 

 (.2113نابلا   م لا بلدي)الصماء للتملص من المياه العالمة 

 

متةرا   12421رب واستنالا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرل  تقدر كمية المياه العالمة النات ةة يوميةا  ةي المدينةة بمةا يقةا      

مليون متر مكعب سنويا. أما عل  مستول الفرل  ي المدينة   قد قةدر معةدل إنتةاج الفةرل مةن الميةاه العالمةة بحةوالي          4.6مكعبا  بمعن  

  مما لترا  ي اليوم. وهنا ت در اإلشارة إل  أنه ال يت  معال ة المياه العالمة النات ة سواء عند المصدر أو عند مواقع التملص منها 15

 .(2113أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العامة. 

 

 

 النفايات الصلبة

                                                                                                                                                                                                                                                           

النفايةا  الصةلبة ال هةة الرسةمية المسةئولة عةن إلارة النفايةا          إللارةنابلا بالتعاون مع م لا المدما  المشترك  يعتبر م لا بلدي

رل  ي المدينة  والتي تتمثل حاليةا ب مةع النفايةا  والةتملص منهةا. ونظةرا  لكةون عمليةة         الصلبة النات ة عن المواطنين والمنشآ  األخ
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شةةيكل شةةهريا للشةةقة  14إلارة النفايةةا  الصةةلبة مكلفةةة  تةة   ةةرض رسةةوم شةةهرية علةة  المنتفعةةين مةةن خدمةةة جمةةع ونقةةل النفايةةا  تبلةة   

 (.2113لا  ناب م لا بلدي)% 43الواحدة. وتصل نسبة تحصيل الرسوم  ي المدينة ال  

 

ينتفع معظ  سكان مدينة نابلا من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا  والمحةال         

 1411يكية  ومن ث  يت  نقلها إل  حاويا  مو عة  ي أحياء المدينة حيث يوجد  ي المدينةة  الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالست

متةر مكعةب  ليةت  بعةد ذلةك جمعهةا مةن قبةل البلديةة بشةكل يةومي   ونقلهةا بواسةطة               11حاوية بسعة  111متر مكعب و  1حاوية بسعة 

كة  عةن الت مةع  حيةت يةت  الةتملص مةن النفايةا   ةي هةذا            34د سيارة النفايا  إل  مكب  هرة الفن ان  ي محا ظة جنين   والذي يبع

 .  (2113نابلا   م لا بلدي)المكب عن طريق ل نها بطريقة ةحية 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     1.14أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبل  معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايةا  الصةلبة  ةي مدينةة نةابلا      

 -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      ألةي طةن سةنويا .    44طةن   أي بمعةدل    147يوميا عن سكان المدينة بحةوالي  كمية النفايا  الصلبة النات ة 

 .(2113أريج  

 

 

 األوضاع البيئية

 
كتيرها من مدن وبلدا  المحا ظة من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي ال حلول لهةا  والتةي يمكةن حصةرها     مدينة نابلا تعاني 

 بما يلي  

 

 مة المياهأز

 
 

ال  ارتفاع نسبة الفاقد  باإلضا ةانقطاع المياه  ي  صل الصيي وذلك ألن كميا  المياه الذاتية المتاحة ال تكفي لسد احتياجا  السكان. 

  ي شبكة المياه  وذلك بسبب تلي الشبكة وقدمها.  

 
 

 إدارة المياه العادمة

الصحي  ي مدينة نابلا  يت  التملص منها لون معال ة  ي المنةاطق المفتوحةة    المياه العالمة التي يت  ت ميعها بواسطة شبكة الصر 

ال  ان استمدام الحفر االمتصاةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة      باإلضا ةحيث ال تتو ر  ي المدينة أي محطة لمعال ة المياه العالمة. 

الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشةتاء  بسةبب عةدم تمكةنه       ي ج ء من المدينة  وقيام بعا المواطنين بتصريي المياه العالمة  ي 

من تتطية التكاليي العالية الال مة لنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخةل المدينةة. كمةا أن اسةتمدام الحفةر      

ار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هةذه الميةاه   االمتصاةية يهدل بتلويث المياه ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )خب

مع المياه العالمة  مما ي علها رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفةر تبنة  لون تبطةين  وذلةك حتة  يسةهل نفةاذ الميةاه العالمةة إلة            

لمة رير المعال ة التي يةت   طبقا  األرض  وبالتالي ت نب استمدام سيارا  النض  لتفري  الحفر من وقت إل  خخر. كما أن المياه العا

ت ميعها مةن الحفةر االمتصاةةية بواسةطة سةيارة النضة   ومةن ثة  يةت  الةتملص منهةا  ةي منةاطق مفتوحةة لون األخةذ بعةين االعتبةار                  

 األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك.  

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايةا  الصةلبة يقومةان     إللارةة حيةث ان بلديةة نةابلا والم لةا المشةترك      ال تعاني مدينة نابلا من مشاكل  ي الارة النفايا  الصةلب 

بعملية جمع النفايا  النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصحي 

الرئيا الذي يمدم القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.
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 أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
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373202
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 41323 64 
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2111

211716

6

221

3757
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61

(Buffer Zone)

74

59,1

1,23,2

27

59,1

3777

5991
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5,23

 

  

 نابلسينة مدالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

                المشاريع المنفذة

 .(14)انظر ال دول رق  (2113  نابلام لا بلدي ) سنوا  الماضيةالسبعة  مشاريع خالل عدةبتنفيذ  نابلابلدي م لا  قام

 

 الماضية سنوات سبعة خالل بلدي نابلس مجلس نفذها التي المشاريع: 02جدول 

 لةالجهة الممو السنة النوع المشروع اسم

 ةندوق البلديا   2115 خدماتي سما نابلا -مشروع إنشاء منت ه جبلي

 2111 خدماتي مشروع ترمي  البلدة القديمة من ساحا   أبنية  أحواش  وبنية تحتية

الصندوق العربي لإلنماء 

الكويت  -االقتصالي االجتماعي

ضمن برنامج اإلعمار  ي ملسسة 

 التعاون

صب  معلما يحوي  ندق  مطع  ومحال  مشروع تيهيل خان الوكالة لي

 عرض وبيع سياحية
 تمويل ايطالي 2111 خدماتي

مشروع ر ع القدرة الكهربائية وإنشاء محطا  تحويل وتيهيل خطوط 

 الضت  العالي
 ةندوق البلديا  2115 بنية تحتية

 بلدية نابلا 2113 خدماتي مشروع إعدال ممط  هيكلي لمدينة نابلا

شارع طولكرم  -جديدة وتوسيع الشوارع القديمةمشروع  ت  شوارع 

     تل الممفية  مفرق جامع السالمباألكاليمية  شارع عسكر  راب

 رب  نابلا ال ديدة برأس العين

 بلدية نابلا  ةندوق البلديا  2112-2117 بنية تحتية

شارع تونا  الحرش   –شارع  231مشروع ت  يت وتيهيل أكثر من 

 مداخل نابلا الممتلفة. المنطقة الصناعية  و
 بلدية نابلا  ةندوق البلديا  2112-2116 بنية تحتية

موقع  ي مناطق  قيرة  211مشروع إنشاء جدران وألراج  ي أكثر من 

 ومهمشة
 بلدية نابلا  ةندوق البلديا  2112-2116 خدماتي

 و ارة المالية 2111-2115 خدماتي مشروع تيهيل الملعب البلدي 

مدارس قيد  5مدرسة نفذ  و  22مدرسة جديدة _  31مشروع بناء 

 اإلنشاء
 بلدية نابلا  ةندوق البلديا  2112-2116 تعليمي

 ةندوق البلديا  2111-2111 بنية تحتية مشروع إنشاء النفق وس  البلد

 Kfw 2113 خدماتي مشروع محطة التنقية التربية

-تفاحمشروع توسيع شبكة الصر  الصحي وتتطية م رل والي ال

 % من المواطنين 57ك  خطوط لتتطي  21تمديد أكثر من 
 Kfw 2111 بنية تحتية

ك  أنابيب وخطوط  137مشروع المياه   إضا ة بئرين تمديد أكثر من 

 وةل جميع مصالر المياه بشبكة واحدة  وإعالة تيهيل اآلبار القديمة
 Kfw 2112-2116 مياه

 2113بلدي نابلا م لا  المصدر:
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 يع المقترحةالمشار

 

وسكانه  إل  تنفيذ عدة مشاريع خةالل األعةوام القالمةة      ملسسا  الم تمع المدني  ي المدينة   وبالتعاون معنابلايتطلع م لا بلدي 

والتةي قةام بتنفيةذها معهةد      المشةاركة التةي تة  عقةدها  ةي المدينةة      تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السةريع ب  حيث ت 

 القدس )أريج(. و يما يلي هذه المشاريع  مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشاركين  ي الورشة  -بحاث التطبيقيةاأل

 

 قطاع االقتصاد

 

 .الحاجة إل  برنامج الحفاظ عل  الوضع الصحي البيئي لاخل البلدة القديمة 

  ي مواقع ممتلفة من المدينةالحاجة إل  برنامج تيهيل الحدائق العامة . 

 .الحاجة إل  برنامج إعالة تيهيل البن  التحتية لاخل البلدة القديمة 

 .الحاجة إل  تيهيل مبن  تاريمي وإعالة استمدامه كمتحي 

 .الحاجة إل  إنشاء وحدة تسهيل االستثمار 

 .الحاجة إل  إنشاء أرض معارض 

 .الحاجة إل  إنشاء مسلخ لواجن وتيهيل المسلخ البلدي 

 نطقة الحر ية والصناعية.الحاجة إل  تطوير الم 

 .الحاجة إل  تيهيل سوق المضار المرك ي 

 

 قطاع التخطط والتنظيم

 .الحاجة إل  توسعة حدول الممط  الهيكلي 

 . الحاجة إل  عمل ممط   ي يائي للمدينة والمحي 

 .الحاجة إل  عمل برامج توعية  ي م ال التمطي  للمواطنين 
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 قطاع التعليم

 ريب وتيهيل المدرسين.الحاجة إل  برنامج لتد 

 .الحاجة إل  إنشاء وت هي  مدرسة نموذجية للمتمي ين 

  الحاجة إل  برنامج لر ع الوعي لدل الطلبة والمعلمين حول أهمية التعلي  وانعكاساته  ي تع ي  الوعي البيئي والصحي

 والسلوكي لديه .

 .تيهيل المدارس القائمة ورياض األطفال وبناء مدارس جديدة 

  إل  برنامج تطوير التعلي  المهني  ي مدينة نابلا.الحاجة 

 

 قطاع الثقافة والرياضة     

   إنشاء قصر للثقا ة ) ت مع ثقا ي نوعي.الحاجة إل 

 .)الحاجة إل  إنشاء مدينة رياضية)ت مع رياضي جامع 

 .الحاجة إل  إنشاء مرا ق جديدة  ي المكتبة العامة 

 لطفولة  ي المنطقة الشرقية.الحاجة إل  توسيع مرك  نابلا إلسعال ا 

 .الحاجة إل  إنشاء ةالة رياضية متلقة 

 

 قطاع الصحة

 

   الحاجة إل  ت هي  وتفعيل مرك  طوارئ ورعاية ةحية أولية ) موجول  ي منطقة بالطة( وإضا ة طابق ثالث إل  المبن

 ليكون مرك  للتدريب.

   الشمالي ) يتطلب تو ير أرض(.الحاجة إل  إنشاء مرك  رعاية ةحية أولية  ي منطقة ال بل 
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  الحاجة إل  إنشاء قس  أمراض األعصاب الماص  ي المستشف  ال امعي) جامعة الن اح) مرحلةD. 

 .الحاجة إل  ت هي  مستشف  األطفال والواللة التمصصي 

 

 

 قطاع الطرق والمواصالت

 

 .الحاجة إل  برنامج إعالة تيهيل وإنشاء الطرق وتطوير مداخل المدينة 

 اجة إل  برنامج تطوير وإنشاء م معا  المواةال  العامة.الح 

 .الحاجة إل  برنامج إلارة أنظمة المرور 

 . الحاجة إل  برنامج تطوير قدرا  العاملين بم الي الطرق والمواةال 

 

 قطاع المياه والصرف الصحي

   حفر وت هي  بئر مياه  ي المنطقة الشرقية من مدينة نابلا.الحاجة إل 

 إنشاء خ ان مياه  ي المنطقة ال نوبية من مدينة نابلا.الحاجة إل   

 .الحاجة إل  إنشاء خ اني مياه  ي محطة ضخ لير شر  وعين بيت الماء وخ  مياه ناقل بين المحطتين 

 .الحاجة إل  إنشاء شبكة ةر  ةحي  ي المنطقة ال نوبية التربية من مدينة نابلا 

 الشرقية من مدينة نابلا. الحاجة إل  إنشاء محطة تنقية  ي المنطقة 

 .الحاجة إل  إنشاء شبكة تصريي مياه المطر  ي شارع  يصل وشارع وال التفاح والشوارع المحيطة 

 .الحاجة إل  إعالة استمدام المياه المعال ة والمارجة من محطة التنقية التربية 
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 مدينةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

مةن   مدينةة لل   األولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة   14 ةي البنيةة التحتيةة والمدماتيةة. ويبةين ال ةدول رقة          من نقص كبيةر  مدينةالتعاني 

 .البلدي وجهة نظر الم لا

 

 نابلسمدينة  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 05جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  241^  *    أو تعبيد طرقشق 1

 ك  31  *  إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  14   *  توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  14  *  تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *  ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو خبار جو ية 5
 نبع عين العسل -

 بئر لير شر  -

م 6111   * اهبناء خ ان مي 6
3 

 ك  116  *  تركيب شبكة ةر  ةحي 7

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

 حاوية 411  *  حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 5

 سيارا  3  *  ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي 2  *  بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

 مراك  ةحية 3   * إعالة تيهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

  *   الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

  *   بناء مدارس جديدة 1

  *   إعالة تيهيل مدارس موجولة 2

  *   ت هي ا  تعليمية 3

 يةاالحتياجات الزراع

  *   استصالح أراض  راعية 1

  *   إنشاء خبار جمع مياه 2

  *   بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

  *   خدما  بيطرية 4

  *   أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 6

  *   إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 7

  *    لحهبذور  1

  *   نباتا  وموال  راعية 5

 ةلاخلي ك  طرق 231  رئيسة طرقك   21^         

  2113  نابلابلدي م لا المصدر:        
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 المراجع
 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2115ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2117  

  2113  نابلام لا بلدي. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد         (2113( ))أريةج  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2112األراضي لسنة 

 لسطين بيت لح   .قس  أبحاث المياه والبيئة(  قاعدة بيانا  2013)أريج( ) القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

  قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بيت لحة   (2113)أريج( ) القدس –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

  2111)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2112)علةةي  العةةالي و ارة التربيةةة والت-

  لسطين.  -نابلا. (2112

  و ارة ال راعة الفلسطينية(MOA( )2111 بيانا  مديرية  راعة محا ظة  )لسطين. -نابلا. (2111-2115) نابلا   
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 4104/  4100 حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسيمدينة نابلس : توزيع المدارس في 0رفق رقم 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة اسم المدرسة

 ناثإ  ةيحكوم ينا االساسية للبنا ابن سمدرسة 
 ذكور ةيحكوم  همي الصيفي االساسية للبنين مدرسة
 ذكور ةيحكوم الشهيد سعد ةايل االساسية للبنين مدرسة
 ممتلطة ةيحكوم ال نيد االساسية الممتلطة مدرسة
 ناثإ ةيحكوم الثانوية للبنا  الصالحية مدرسة
 ذكور ةيحكوم المعري االساسية للبنين مدرسة
 ذكور ةيحكوم ابن ح م االساسية للبنين ب مدرسة
 ذكور ةيحكوم عمر بن المطاب الثانوية للبنين مدرسة
 ناثإ ةيحكوم عالل  عيتر االساسية للبنا  مدرسة
 ذكور ةيحكوم نللبنيالملك طالل بن عبداهلل الثانوية  مدرسة
 ذكور ةيحكوم ابن قتيبة االساسية للبنين مدرسة
 ذكور ةيحكوم بسام الشكعه االساسية للبنين مدرسة
 ناثإ ةيحكوم العامرية االساسية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم ظا ر المصري الثانوية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم نابلا االساسية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم عمر الممتار االساسية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم بيسان االساسية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم اسماء بنت الصديق االساسية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم العائشية الثانوية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم الحاج عبداللطيي هواش االساسية للبنا  مدرسة
 ذكور ةيحكوم قدري طوقان الثانوية للبنين مدرسة
 ذكور ةيحكوم طارق بن  يال االساسية للبنين مدرسة
 ذكور ةيحكوم حسن عر ا  االساسية للبنين مدرسة
 ناثإ ةيحكوم الفاطمية الثانوية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم عثمان بن عفان االساسية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم المنساء االساسية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم جميله بوحيرل االساسية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم بنا جمال عبدالناةر الثانوية لل مدرسة
 ناثإ ةيحكوم االمام علي االساسية للبنا  مدرسة
 ذكور ةيحكوم ابو بكر الصديق االساسية العليا للبنين مدرسة
 ذكور ةيحكوم نابلا الثانوية الصناعية مدرسة
 ذكور ةيحكوم الرا ي األساسية للبنين مدرسة
 ناثإ ةيحكوم المدي ية االساسية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم الكرمل االساسية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم سمير سعد الدين الثانوية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم ال ينبية االساسية للبنا  مدرسة
 ذكور ةيحكوم ال ينبية االساسية  للبنين مدرسة
 ناثإ ةيحكوم النظامية األساسية للبنا  أ مدرسة
 ناثإ ةيحكوم ر يديا األساسية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم الحاجة رشدة المصري الثانوية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم كمال جنبالط الثانوية للبنا  مدرسة
 ممتلطة ةيحكوم جر ي  االساسية الممتلطة مدرسة
 ذكور ةيحكوم الكندي الثانوية للبنين مدرسة
 ناثإ ةيحكوم سعيد بن عامر االساسية للبنا  مدرسة
 ممتلطة ةيحكوم   لرو ة االساسية الممتلطةمحمد ع  مدرسة
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 ناثإ ةيحكوم عبد الرحي  محمول االساسية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم النظامية االساسية للبنا  ب مدرسة
 ناثإ ةيحكوم الحاج مع و  المصري الثانوية للبنا  مدرسة
 ذكور ةيحكوم المتيث االنصاري االساسية  للبنين عبد مدرسة
 ذكور ةيحكوم للبنين الثانويةمرو بن العاص ع مدرسة
 اناث ةيحكوم المالدية االساسية للبنا  مدرسة
 ذكور ةيحكوم حسيب الصباغ األساسية  للبنين مدرسة
 ممتلطة ةيحكوم القدس األساسية الممتلطة مدرسة
 ذكور ةيحكوم ابن الهيث  األساسية للبنين مدرسة
 ذكور ةيحكوم ة للبنينعبد الرحي  جرلانة االساسي مدرسة
 اناث ةيحكوم  دول طوقان االساسية للبنا  مدرسة
 ذكور ةيحكوم عبد الحميد السائ  الثانوية للبنين مدرسة
 ذكور ةيحكوم الصالحية الثانوية للبنين مدرسة
 ممتلطة ةيحكوم بالل بن رباح االساسية الممتلطة مدرسة
 ناثإ ةيكومح سعد بن ابي وقاص االساسية للبنا  مدرسة
 ذكور ةيحكوم الت الية االساسية للبنين مدرسة
 ذكور ةيحكوم للبنين األساسيةبرهان كمال  مدرسة
 ذكور ةيحكوم نعي  عبد الهالي االساسية للبنين مدرسة
 ناثإ ةيحكوم االمام الشا عي االساسية للبنا  مدرسة
 لطةممت ةيحكوم الحاجة  اطمة حبيشة االساسية الممتلطة مدرسة
 ناثإ ةيحكوم ياسر عر ا  االساسية للبنا  مدرسة
 ذكور ةيحكوم ةارم الدين الن مي الثانوية للبنين مدرسة
 ذكور ةيحكوم الحسن بن علي االساسية للبنين مدرسة
 ناثإ ةيحكوم الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبنا  مدرسة
 ناثإ ةيحكوم الحاج علي الطيبي االساسية للبنا  مدرسة
 ممتلطة ةيحكوم خدي ة ام الملمنين االساسية الممتلطة مدرسة
 ذكور ةيحكوم روحي ملحا الثانوية للبنين مدرسة
 ناثإ ةيحكوم جمال المصري الثانوية للبنا  مدرسة
 ذكور ةيحكوم ابو بكر الصديق األساسية للبنين مدرسة
 اناث ةيحكوم سمير عبد الهالي االساسية للبنا  مدرسة
 اناث ةيحكوم عراق التايه الثانوية للبنا  مدرسة
 ذكور ةيحكوم رياض برهان كمال االساسية للبنين مدرسة
 ذكور ةيحكوم المساكن الثانوية للبنين مدرسة
 ذكور ةيحكوم الممفية االساسية للبنين مدرسة
 ذكور ةيحكوم لطفية الصيفي الثانوية للبنين مدرسة
 ذكور ةيحكوم ة للبنينرشيد منيب المصري االساسي مدرسة
 ممتلطة ةيحكوم الشهيد ناةر اللداوي االساسية الممتلطة مدرسة
 ذكور ةيحكوم ابن ح م االساسية للبنين أ مدرسة
 ناثإ ةيحكوم ابراهي  ةنوبر االساسية للبنا  مدرسة
 ذكور ةيحكوم للبنين األساسيةعصيرة الشمالية  مدرسة
 ممتلطة ةيحكوم لطةالعقربانية الثانوية الممت مدرسة
 ممتلطة خاةة لوحة االيمان االسالمية مدرسة
 ممتلطة خاةة األساسيةرياض الصالحين  مدرسة
 ذكور خاةة الثانوية االسالمية للبنين مدرسة
 ممتلطة خاةة الص  والبك  مدرسة
 ممتلطة خاةة راهبا  ماريوسي  الثانوية الممتلطة مدرسة
 ممتلطة خاةة متلطةالفاروق الثانوية الم مدرسة
 ممتلطة خاةة طالئع االمل الثانوية ال ديدة الممتلطة مدرسة
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 ممتلطة خاةة الممتلطة األساسيةاشبال االقص   مدرسة
 ممتلطة خاةة الروضة الثانوية الممتلطة مدرسة
 ممتلطة خاةة الممتلطة األساسيةالبسطامي  مدرسة
 ممتلطة خاةة الممتلطة األساسيةالمناهل الحديثة  مدرسة
 ممتلطة خاةة التعلي  الحديث االساسية  الممتلطة مدرسة
 ممتلطة خاةة الطفولة السعيدة االساسية  الممتلطة مدرسة
 ذكور خاةة االسالمية االساسية للبنين مدرسة
 ممتلطة خاةة ايثار النموذجية  االساسية الممتلطة مدرسة
 اثنإ خاةة االسالمية االساسية للبنا  مدرسة
 ذكور خاةة اكاليمية القران الكري  الثانوية للبنين مدرسة
 ممتلطة خاةة المنار الحديثة االساسية الممتلطة مدرسة

 ممتلطة خاةة مدارس بكالوريا الروال االساسية الممتلطة
 ممتلطة خاةة مدرسة العطاء / ذوي االحتياجا  الماةة

 طةممتل خاةة العمرية األساسية الممتلطة مدرسة
 ممتلطة خاةة السنابل النموذجية مدرسة

 ذكور وكالة مدرسة العطاء / ذوي االحتياجا  الماةة
 ممتلطة وكالة العمرية األساسية الممتلطة مدرسة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


