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تاأ�سي�س جلنة اإعمار البلدة القدمية بنابل�س ا�سم امل�رشوع

مقر وحدة الرتميم التابعة لبلدية نابل�س امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

�رشورة وجود ج�صم اإداري وفني يعمل تنفيذ خطة اإحياء وتطوير البلدة القدمية بنابل�س مربرات امل�رشوع

1. توفري ج�صم اإداري وفني ملتابعة تنفيذ خطة اإحياء البلدة القدمية و�صمان جناحها. 2. تعزيز التن�صيق والتعاون بني اجلهات املختلفة واملعنية 
باإحياء البلدة القدمية. 3. تعزيز م�صاركة وم�صاهمة اجلهات املختلفة واملعنية يف تطوير واإحياء البلدة القدمية. اأهداف امل�رشوع

اقرتحت درا�صة خطة اإحياء وتطوير البلدة القدمية ت�صكيل ج�صم مرجعي للإحياء والتطوير يف البلدة القدمية )جلنة اإعمار البلدة القدمية 
بنابل�س(. واأن يكون دور هذا اجل�صم، اإ�صافة اىل دوره االإ�رشايف والتن�صيقي يف و�صع اخلطط، اأن ي�رشف اأي�صًا على عملية متابعة وتقييم 

تنفيذ اخلطة. واأن تكون عملية املتابعة وتقييم التنفيذ من خلل هذه اللجنة، وبالتعاون والتن�صيق مع كافة اجلهات احلكومية واالأهلية، ف�صل عن 
القطاع اخلا�س.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

ج�صم اإداري وفني ملتابعة تنفيذ خطة اإحياء البلدة القدمية. 2. �صمان عملية متابعة وتنفيذ اخلطة.. 1 خمرجات امل�رشوع

جميع اجلهات املختلفة واملعنية باإحياء البلدة القدمية. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

5,000
مرحلة حت�صريية:. 1

• اتخاذ قرار اإداري بتاأ�صي�س اللجنة • اإعداد النظام الداخلي والهيكل الوظيفي واإجراءات العمل.

145,000

مرحلة تاأ�صي�س اللجنة:. 2
• ت�صكيل جمل�س ا�صت�صاري للجنة )ي�صم رئي�س البلدية اإىل جانب مدراء وممثلي املوؤ�ص�صات احلكومية 

واالأهلية واخلا�صة املعنية يف البلدة(. • ت�صكيل االأق�صام االإدارية والفنية • تهيئة مقر اللجنة وتاأثيثه باالأثاث 
واالأجهزة الفنية اللزمة.

150,000 املجم�ع

بلدية نابل�س بالتعاون مع اجلهات املختلفة ذات العلقة•  جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

6 اأ�صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
للم�رشوع

عدم تقبل بع�س اجلهات لفكرة تاأ�صي�س اللجنة.•  خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ.(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

التاريخ
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حتديث ال�سجل العقاري للملكيات يف البلدة القدمية وح��سبته ا�سم امل�رشوع

ي�صمل امل�صاحة يف البلدة القدمية جميعها امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

احلاجة املا�صة لتوفري �صجل عقاري حديث وحمو�صب للملكيات يف البلدة القدمية، مبا ي�صاهم يف ت�صهيل عمليات الرتميم وال�صيانة واحلفاظ على 
البلدة، وكذلك تنظيم ا�صتخدام االأرا�صي واملباين. مربرات امل�رشوع

1. و�صع االأ�ص�س واملبادئ وال�صيا�صات التي حتكم تخطيط ا�صتخدامات االأرا�صي واملباين وتوزيعها، مبا يحقق اأهداف خطة االإحياء والتنمية.
2. حتقيق اإثبات امللكية حلماية حقوق االأفراد واجلماعات واملوؤ�ص�صات. 3. اإن�صاء نظام فعال و�صفاف لتخمني اأثمان االأرا�صي ب�صورة من�صفة. 
4. خلق بيئة مواتية ل�صوق االأرا�صي، وتوفري املعلومات درءا للمخاطر واالحتيال. 5. اإن�صاء اإطار قانوين وتنظيمي من�صجم ومرتابط للقوانني 

املتعلقة باالأرا�صي. 6. توفري �صجل عقاري حديث وحمو�صب.
اأهداف امل�رشوع

اأكدت درا�صة التطور العمراين والتخطيط احل�رشي يف تو�صياتها على �رشورة توفري �صجل عقاري يف البلدة القدمية، ما ي�صاهم اإىل درجة 
كبرية يف: 

• ت�صهيل عملية التخطيط والتنظيم العمراين وحتقيق اأهدافها. • حتقيق ا�صرتاتيجيات التخطيط املتعلقة باحلفاظ والرتميم واإعادة اال�صتخدام.
• ت�صهيل عمليات اال�صتثمار العقاري واالقت�صادي. 

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

خمرجات امل�رشوع �صجل عقاري حديث وحمو�صب للممتلكات يف البلدة القدمية.
1. �صكان البلدة القدمية. 2. ملك االأرا�صي والعقارات. 3. امل�صتثمرون يف القطاعات االقت�صادية والثقافية والرتفيهية املختلفة. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
50,000امل�رشوع والكلفة التقديرية

املرحلة التح�صريية: . 1
• ت�صكيل جلنة متابعة وفريق عمل )ا�صت�صاري/اإداري/فني(. • عقد ور�س عمل ولقاءات تعريفية 

وتوعوية ل�صكان البلدة ومالكي العقارات. • حتديد م�صادر جمع املعلومات والبيانات وطرقه، واإعداد 
ا�صتمارة امل�صح. • توفري اخلرائط واملخططات والوثائق اللزمة. • اإعداد فرق امل�صح امليداين وتدريبها.

250,000 جمع البيانات حول ملكيات االأرا�صي والعقارات، واإجراء امل�صوح امليدانية وتوزيع اال�صتمارات اخلا�صة.. 2
250,000 تفريغ املعلومات والبيانات حول ملكيات االأرا�صي والعقارات با�صتخدام تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية.. 3
250,000 حتليل املعلومات والبيانات وتقييمها، واخلروج باال�صتنتاجات.. 4

225,000
مرحلة االإخراج النهائي:. 5

• اإعداد خرائط امللكيات وتق�صيمات االأرا�صي يف �صوء التحليل والتقييم. • اإعداد ال�صجل العقاري املحو�صب.

1,025,000 املجم�ع
البلدية بالتعاون مع جهات ا�صت�صارية متخ�ص�صة يف ت�صجيل العقارات وحو�صبتها.•  جهة التنفيذ املقرتحة

• دوائر البلدية واأق�صامها ذات العلقة. • �صلطة االأرا�صي الفل�صطينية، ودائرة الت�صجيل العقاري )الطابو(. • الوزارات واملوؤ�ص�صات املعنية 
)االأوقاف، العدل، املالية......(. ال�رشكاء يف التنفيذ

24 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(
غري مت�فر مت�فر

الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
• �صجلت البلدية. • �صجلت دائرة الطابو. • �صجلت املحكمة للم�رشوع

ال�رشعية. • خمطط الت�صوير اجلوي قيد االإجناز.
• عدم توفر التمويل اللزم. • م�صكلة تعدد املالكني والورثة. • عدم تقبل وعدم ا�صتجابة بع�س ال�صكان واأ�صحاب االأرا�صي والعقارات.

• عدم توفر وثائق امللكية لدى معظم ال�صكان. • وجود ن�صبة كبرية من مالكي االأرا�صي والعقارات خارج الوطن.
خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 

تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع
حتديد ملكيات امل�صاكن. • الإ�سكان

امل�ا�سالت
امل�صاهمة يف رفع امل�صتوى املعي�صي لل�صكان واأ�صحاب العقارات من خلل توفري �صجل عقاري حديث.القت�ساد
حتديد ملكيات املباين، ما ي�صهل اال�صتخدام ال�صياحي والرتفيهي.• ال�سياحة

• ي�صاهم اإثبات امللكية يف حماية حقوق االأفراد واجلماعات واملوؤ�ص�صات. • حماية ال�صكان واملالكني من خماطر االحتيال يف بيع االأرا�صي الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات
والعقارات. • رفع م�صتوى الوعي جتاه اأهمية ت�صجيل االأرا�صي والعقارات.

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة
التاريخ
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التاأهيل الفيزيائي للمباين، ووقف عملية التده�ر الإن�سائي فيها ا�سم امل�رشوع

ي�صمل جميع املباين )خا�صة التاريخية( يف البلدة القدمية امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

احلاجة املا�صة لتاأهيل املباين التاريخية، خا�صة تلك التي تتعر�س للتدهور االإن�صائي، مبا ي�صمن املحافظة عليها وعلى �صلمة ال�صكان. مربرات امل�رشوع

1. ر�صد املباين ح�صب حالتها االإن�صائية وتوثيقها وت�صنيفها. 2. �صيانة املباين واملحافظة عليها الأطول مدة زمنية ممكنة.
3. املحافظة على اأمن �صكان البلدة القدمية و�صلمتهم. 4. وقف عملية التدهور االإن�صائي يف املباين املتاأثرة، وكذلك منع انتقال التدهور اإىل املباين 

املحيطة. 5. توفري مباٍن موؤهلة لل�صتخدام )ال�صكن، الثقافة، الرتفيه، وغريها( داخل البلدة.
اأهداف امل�رشوع

اأكدت درا�صة التطور العمراين والتخطيط احل�رشي يف تو�صياتها على �رشورة تاأهيل املباين يف البلدة القدمية ووقف عملية تدهورها، ما ي�صاهم 
اإىل درجة كبرية يف: 

• املحافظة على البلدة واإحيائها وا�صتدامتها من خلل �صيانة مبانيها وتاأهيلها. • حتقيق ا�صرتاتيجيات التخطيط املتعلقة بتوفري االأمن وال�صلمة 
لل�صكان. • توفري مباٍن موؤهلة لل�صتخدامات احل�رشية داخل البلدة. 

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. ت�صنيف املباين التي تتعر�س للتدهور االإن�صائي وتوثيقها. 2. حتديد درجات التدخل املطلوبة للمحافظة على املباين وتاأهيلها. خمرجات امل�رشوع

1. �صكان البلدة القدمية. 2. ملك االأرا�صي والعقارات. 3. امل�صتثمرون يف القطاعات االقت�صادية والثقافية والرتفيهية املختلفة. الفئات امل�صتهدفة/امل�صتفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات/ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

5,000
املرحلة التح�صريية: . 1

• ت�صكيل جلنة وفريق عمل )ا�صت�صاري/اإداري/فني(. • حتديد م�صادر املعلومات اللزمة.

50,000
مرحلة الدرا�صة والت�صخي�س:. 2

• ر�صد املباين ح�صب حالتها االإن�صائية وتوثيقها وت�صنيفها. • ت�صخي�س اأ�صباب التدهور.

75,000
مرحلة التحليل والتقييم:. 3

• حتديد درجة التدخل املطلوب يف املباين املعر�صة للتدهور االإن�صائي ونوعه.  • حتديد اأولويات التدخل يف 
املباين. • حتديد التكلفة املالية املطلوبة للقيام بعملية التاأهيل الفيزيائي للمباين.

2,000,000 مرحلة تنفيذ عمليات التاأهيل اللزمة ووقف التدهور للمباين ذات االأولوية، ح�صب التكلفة املالية املحددة.. 4

2,130,000 املجم�ع

دائرة الرتميم واأق�صامها يف البلدية، بالتعاون مع جهات ا�صت�صارية متخ�ص�صة يف الرتميم وال�صيانة والتاأهيل. •  جهة التنفيذ املقرتحة

• دوائر البلدية واأق�صامها ذات العلقة. • اللجنة االأهلية الإحياء البلدة القدمية التابعة ملحافظة نابل�س. • وزارة االأ�صغال العامة واالإ�صكان. ال�رشكاء يف التنفيذ

36 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

ر�صد املباين ح�صب حالتها االإن�صائية وتوثيقها وت�صنيفها.• للم�رشوع
• الدرا�صات القطاعية ذات العلقة املنجزة �صمن م�رشوع خطة اإحياء 

البلدة القدمية )2008(. • امل�رشوع النم�صاوي لتوثيق البلدة القدمية 
واإحيائها )2001(. • درا�صات البلدية واملوؤ�ص�صات االأخرى و�صجلتها.

م�صكلة تعدد املالكني والورثة.•  خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع
ت�صنيف امل�صاكن وحتديد اأهميتها التاريخية وخ�صائ�صها املعمارية.الإ�سكان

امل�ا�سالت
امل�صاهمة يف رفع امل�صتوى املعي�صي لل�صكان واأ�صحاب العقارات من خلل توفري مباٍن موؤهلة واآمنة.القت�ساد
توفري مباٍن موؤهلة لل�صتخدام ال�صياحي والرتفيهي.ال�سياحة

املحافظة على اأمن ال�صكان و�صلمتهم يف املباين املوؤهلة.الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات
البنية التحتية:

• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه
• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة
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تاأهيل ال�ساحات والفراغات احل�رشية يف البلدة القدمية  ا�سم امل�رشوع

ال�صاحات والفراغات احل�رشية  امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

مربرات امل�رشوع

1. توفري مواقع منا�صبة للرتفيه والرتويح عن النف�س واال�صتجمام. 2. توفري اأماكن لعب للأطفال. 3. توفري جو بيئي منا�صب، وتوفري حماية 
معينة من ال�صم�س اأو الرياح اأو ال�صو�صاء اأو غري ذلك من امللوثات اجلوية.  4. حل بع�س امل�صاكل على م�صتوى املدينة والبلدة القدمية مثل 

التلوث، وكذلك جتميل ال�صوارع وامليادين وتن�صيقها. 
اأهداف امل�رشوع

اأكدت درا�صة التطور العمراين والتخطيط احل�رشي يف تو�صياتها على �رشورة تاأهيل ال�صاحات والفراغات احل�رشية وتنظيمها، كعن�رش 
اأ�صا�صي من عنا�رش التخطيط العمراين، وهدف رئي�س من اأهداف املخطط العمراين للبلدة القدمية. 

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. خمطط عام وخمططات تف�صيلية لتخطيط ال�صاحات والفراغات احل�رشية وتنظيمها. 2. �صاحات وفراغات ح�رشية موؤهلة. خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية ب�صكل عام، وفئة االأطفال وربات البيوت ب�صكل خا�س. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

10,000
املرحلة التح�صريية: . 1

• ت�صكيل جلنة متابعة وفريق عمل )ا�صت�صاري/اإداري/فني(. • حتديد م�صادر جمع املعلومات والبيانات 
وطرقه. • توفري اخلرائط واملخططات والوثائق اللزمة.

150,000 اإعداد املخططات والت�صاميم اللزمة لتن�صيق ال�صاحات والفراغات . 2

3,000,000 مرحلة تنفيذ املخططات والت�صاميم لل�صاحات والفراغات. 3

3,160,000 املجم�ع

دائرة تن�صيق احلدائق واملواقع يف البلدية، بالتعاون مع جهات ا�صت�صارية متخ�ص�صة. •  جهة التنفيذ املقرتحة

دوائر البلدية واأق�صامها ذات العلقة.•  ال�رشكاء يف التنفيذ

36 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر غري مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
للم�رشوع

• امل�رشوع النم�صاوي لتوثيق البلدة القدمية واإحيائها )2001(. • درا�صات البلدية و�صجلتها. • خمطط الت�صوير اجلوي قيد االإجناز.
الدرا�سات القطاعية ذات العالقة املنجزة 
�سمن م�رشوع خطة اإحياء البلدة القدمية 

.)2008(

عدم توفر التمويل اللزم.•  خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

توفري مواقع لل�صتخدام ال�صياحي والرتفيهي.• ال�سياحة

توفري اأماكن ترفيهية وترويحية وا�صتجمامية.• الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

التاريخ
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ت�ثيق الرتاث غري املادي يف البلدة القدمية وح��سبته. ا�سم امل�رشوع

البلدة القدمية باأكملها. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. يواجه الرتاث غري املادي خطر االندثار ب�صبب عدم التدوين اأو احلفظ. فكم من االأحداث التاريخية وال�صعر واحلكايات واالأمثال والعادات 
واحلرف والفلكلور التي طواها الن�صيان وماتت مبوت اأ�صحابها ورواتها من كبار ال�صن. 2. بعد التغريات احل�صارية الكبرية التي حدثت يف 

القرن الع�رشين وما زالت م�صتمرة، اأخذ اهتمام االأجيال اجلديدة بتاريخهم وتراثهم يف التناق�س، فلم يعد يهمهم �صماع الروايات التاريخية اأو 
الرتاثية، فح�صلت فرتة انقطاع يف النقل بني االأجيال. 3. نحتاج اإىل تدارك ما ميكن تداركه. وهذا يتطلب امل�صارعة اإىل توثيق ما تبقى من 

تاريخنا املحلي وتراثنا غري املادي وتوثيقه وحفظه. 

مربرات امل�رشوع

1. االإ�صهام يف �صون تراث نابل�س غري املادي من خلل توثيقه ونقله للأجيال القادمة. 2. اإتاحة فهم اأف�صل ملكونات الرتاث غري املادي.
3. ر�صد االأ�صكال املختلفة للرتاث غري املادي وتوثيقها. 4. اإجراء التدريب اللزم يف املجاالت املق�صودة: )الفلكلور، احلرف التقليدية، وغريها(. اأهداف امل�رشوع

اأكدت درا�صة التطور العمراين والتخطيط احل�رشي يف تو�صياتها على �رشورة توثيق الرتاث غري املادي، كونه مكونًا رئي�صيًا من مكونات 
الرتاث الثقايف للبلدة القدمية يف نابل�س، اإىل جانب اأهميته يف تعزيز )وتفعيل( الكثري من االأن�صطة الثقافية والفنية واحلرفية التي ت�صاهم بدورها يف 

دعم االقت�صاد املحلي ورفع امل�صتوى املعي�صي لل�صكان. 

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء
1. جمموعة من االأقرا�س املدجمة )CD's( يف املجاالت املختلفة للرتاث غري املادي. 2. وثائق وخمطوطات و�صور واأفلم ومواد نادرة 

وموؤلفات مطبوعة. 3. موقع اإلكرتوين متخ�ص�س. خمرجات امل�رشوع

• �صكان املدينة ب�صكل عام، و�صكان البلدة القدمية ب�صكل خا�س. • فئة ال�صباب و�صغار ال�صن. • فئة احلرفيني واأ�صحاب املهن. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة
الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
20,000

املرحلة التح�صريية: . 1
• ت�صكيل جلنة متابعة وفريق عمل )ا�صت�صاري/اإداري/فني(. • حتديد م�صادر جمع املعلومات والبيانات وطرقه.

250,000 جمع البيانات واملعلومات املادية وامل�صموعة واملقروءة، واإجراء امل�صوح امليدانية واملقابلت مع املعنيني.. 2
340,000 تفريغ املعلومات والبيانات وتوثيقها وحو�صبتها.. 3

500,000
• مرحلة االإخراج النهائي: • اإعداد االأقرا�س املدجمة )CD's( يف املجاالت املختلفة للرتاث غري املادي.

• اإعداد الوثائق واملخطوطات وال�صور واالأفلم واملواد نادرة واملوؤلفات املطبوعة. • اإن�صاء موقع 
اإلكرتوين متخ�ص�س. • تنفيذ دورات تدريبية متخ�ص�صة.

1,110,000 املجم�ع
البلدية بالتعاون مع جهات ا�صت�صارية متخ�ص�صة.•  جهة التنفيذ املقرتحة
الوزارات واملوؤ�ص�صات ذات العلقة )وزارة الثقافة، وزارة ال�صياحة، وزارة الرتبية، النقابات املهنية، اجلمعيات، املراكز الثقافية، ....( .•  ال�رشكاء يف التنفيذ

36 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(
غري مت�فر مت�فر

الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
�صجلت توثيق الرتاث غري املادي.للم�رشوع • الدرا�صة التاريخية �صمن م�رشوع خطة اإحياء البلدة القدمية )2008(.

• درا�صات البلدية و�صجلتها. • �صجلت الوزارات واملوؤ�ص�صات املعنية.
• املكتبات الوطنية.

عدم توفر التمويل اللزم.•  خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن هذا امل�رشوع قد يك�ن ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع
االإ�صكان

املوا�صلت
تعزيز الكثري من االأن�صطة الثقافية والفنية واحلرفية وتفعيلها، والتي ت�صاهم بدورها يف دعم االقت�صاد املحلي ورفع امل�صتوى املعي�صي.االقت�صاد
تعزيز الكثري من االأن�صطة ال�صياحية والرتاثية وتفعيلها.• ال�صياحة

رفع م�صتوى الوعي ال�صعبي جتاه التاريخ والرتاث غري املادي. • الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات
البنية التحتية:

• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه
• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

اال�صتفادة من املعلومات التاريخية واالأحداث واملمار�صات االجتماعية عرب املراحل املختلفة، والعمل على توثيقها ونقلها للأجيال املقبلة.التاريخ
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حت�سني املظهر اجلمايل لل�س�ارع التجارية يف البلدة القدمية  ا�سم امل�رشوع

البلدة القدمية باأكملها. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تواجه �صوارع البلدة القدمية التجارية بع�س الت�صويه الب�رشي من حيث ع�صوائية اأبواب املحال التجارية، اليافطات، املظلت، اختلف االألوان 
امل�صتخدمة، وكذلك امل�صاحات املتاحة اأمام املحال التجارية ع�صوائية ا�صتخدامها. ومن هنا تبدو احلاجة �رشورية لتح�صني املظهر اجلمايل لل�صوارع 

التجارية يف البلدة القدمية.
مربرات امل�رشوع

1. حت�صني وتطوير املظهر اجلمايل لل�صوارع التجارية يف البلدة القدمية. 2. اإعادة تنظيم ال�صوارع التجارية يف البلدة القدمية. اأهداف امل�رشوع

اأكدت درا�صة التطور العمراين والتخطيط احل�رشي يف تو�صياتها على تطوير وحت�صني املظهر اجلمايل يف البلدة القدمية وو�صع حلول للع�صوائية 
املوجودة، مما ي�صاهم يف زيادة اجلذب ال�صياحي واأعداد املت�صوقني ويدعم االقت�صاد املحلي ويح�صن امل�صتوى املعي�صي لل�صكان. 

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. �صوارع جتارية ذات مظهر جمايل. 2. زيادة اجلذب ال�صياحي. 3. رفع امل�صتوى املعي�صي لل�صكان. خمرجات امل�رشوع

• �صكان البلدة القدمية ب�صكل عام. • فئة التجار واأ�صحاب املحال التجارية. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

50,000 م�صح ميداين لل�صوارع التجارية بهدف حتديد امل�صاكل وال�صلبيات. 1

50,000 و�صع حلول للم�صاكل وال�صلبيات وو�صع نظام خا�س للمحال التجارية واليافطات واملظلت واالأر�صفة. 2

400,000 تنفيذ املقرتحات على اأر�س الواقع. 3

500,000 املجم�ع

البلدية بالتعاون مع جهات ا�صت�صارية متخ�ص�صة.•  جهة التنفيذ املقرتحة

فريق متخ�ص�س من جامعة النجاح الوطنية•  ال�رشكاء يف التنفيذ

36 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

�صجلت توثيق الرتاث غري املادي.للم�رشوع • الدرا�صة التاريخية �صمن م�رشوع خطة اإحياء البلدة القدمية )2008(.
• درا�صات البلدية و�صجلتها.

عدم تقبل بع�س التجار لعملية التح�صني والتغيري.•  خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن هذا امل�رشوع قد يك�ن ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

تعزيز الكثري من االأن�صطة الثقافية والفنية واحلرفية وتفعيلها، والتي ت�صاهم بدورها يف دعم االقت�صاد املحلي ورفع امل�صتوى املعي�صي.القت�ساد

تعزيز الكثري من االأن�صطة ال�صياحية والرتاثية وتفعيلها.ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

التاريخ
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برامج ت�عية �ساملة جتاه اأهمية احلفاظ على البلدة القدمية واإحيائها ا�سم امل�رشوع

البلدة القدمية باأكملها. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تعاين البلدة القدمية كغريها من املراكز التاريخية من انت�صار بع�س الثقافات ال�صلبية وبع�س املمار�صات اخلاطئة من قبل بع�س االأفراد جتاه 
احلفاظ على البلدة واإحيائها. كما وتعاين البلدة من �صعف وعي االأفراد حول مواطنتهم الكاملة وما يرتتب عليهم من حقوق وواجبات على كافة 

االأ�صعدة، اإىل جانب �صعف الوعي حول اأهمية احلفاظ على الرتاث الثقايف.
مربرات امل�رشوع

1. رفع م�صتوى الوعي جتاه اأهمية احلفاظ على البلدة القدمية. 2. تعزيز م�صاركة ال�صكان يف عملية احلفاظ واإحياء البلدة القدمية. اأهداف امل�رشوع

اأكدت درا�صة التطور العمراين والتخطيط احل�رشي يف تو�صياتها على �رشورة رفع م�صتوى وعي ال�صكان جتاه اأهمية الرتاث الثقايف وحمايته 
واحلفاظ عليه، اإىل جانب تعزيز )وتفعيل( م�صاركتهم يف الكثري من االأن�صطة الثقافية والفنية واحلرفية التي ت�صاهم بدورها يف دعم االقت�صاد 

املحلي ورفع امل�صتوى املعي�صي لل�صكان. 

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. رفع م�صتوى امل�صوؤولية لدى املواطنني 2. التخفيف من بع�س الثقافات ال�صلبية ال�صائدة  3. ت�صهيل اإجناز امل�صاريع التنموية  خمرجات امل�رشوع

جميع �صكان البلدة القدمية الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

150,000 عقد ندوات ولقاءات ملجموعات مركزة• 

175,000 عقد ور�س عمل عامة• 

100,000 اإعداد ن�رشات اإر�صادية ومل�صقات • 

425,000 املجم�ع

البلدية بالتعاون مع جهات ا�صت�صارية متخ�ص�صة.•  جهة التنفيذ املقرتحة

الوزارات واملوؤ�ص�صات ذات العلقة )وزارة الثقافة، وزارة ال�صياحة، وزارة الرتبية، اجلمعيات، املراكز الثقافية، ....( .•  ال�رشكاء يف التنفيذ

طيلة مدة اخلطة )15 �صنة( مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
للم�رشوع

• عدم تقبل االأهايل حل�صور فعاليات وبرامج التوعية. • عدم قراءة الن�رشات االإر�صادية. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن هذا امل�رشوع قد يك�ن ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

تعزيز الكثري من االأن�صطة الثقافية والفنية واحلرفية وتفعيلها، والتي ت�صاهم بدورها يف دعم االقت�صاد املحلي ورفع امل�صتوى املعي�صي.القت�ساد

تعزيز الكثري من االأن�صطة ال�صياحية والرتاثية وتفعيلها.• ال�سياحة

رفع م�صتوى الوعي ال�صعبي جتاه التاريخ والرتاث غري املادي. • الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

اال�صتفادة من املعلومات التاريخية واالأحداث واملمار�صات االجتماعية عرب املراحل املختلفة، والعمل على توثيقها ونقلها للأجيال املقبلة.التاريخ
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اإن�ساء ح�سانات وريا�س اأطفال ا�سم امل�رشوع

حارات البلدة القدمية ال�صبعة )ح�صانة/رو�صة لكل حارة( امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تعترب فئة االأطفال من الفئات الهامة يف البلدة القدمية، والتي حتتاج اإىل رعاية واهتمام على �صعيد التعليم والرتفيه والرعاية ال�صحية. يوجد يف 
البلدة عدد قليل جدًا من احل�صانات وريا�س االأطفال التي ال تلبي االحتياجات التعليمية لهذه الفئة. ومن هنا تربز احلاجة اإىل اإن�صاء ح�صانات 

وريا�س اأطفال يف حارات البلدة القدمية.
مربرات امل�رشوع

1. توفري خدمات التعليم والثقافة والرعاية املنا�صبة لفئة االأطفال. 2. رفع م�صتوى اخلدمات االجتماعية يف البلدة القدمية. اأهداف امل�رشوع

اأكدت الدرا�صة االجتماعية �صمن خطة االإحياء على �رشورة رفع م�صتوى اخلدمات واملرافق املجتمعية مبا ال يتعار�س مع الطابع املعماري 
الرتاثي للبلدة القدمية، وذلك من خلل تطوير اخلدمات التعليمية وال�صحية والثقافية والرتفيهية والتطويع الوظيفي للمباين التاريخية ال�صتخدام 

املوؤ�ص�صات التي تقدم هذه اخلدمات، مع الرتكيز على احتياجات الفئات املهم�صة )املراأة، االأطفال، املعاقني، كبار ال�صن(.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. توفري ح�صانات وريا�س اأطفال داخل البلدة القدمية. 2. امل�صاهمة يف رفع م�صتوى اخلدمات االجتماعية يف البلدة القدمية. خمرجات امل�رشوع

االأطفال الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات/ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

350,000 تكلفة �رشاء البيوت )عدد 7(

25,000 عمل املخططات الهند�صية

1,025,000 مرحلة الت�صطيب والتاأثيث

1,400,000 املجم�ع

بلدية نابل�س جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة الرتبية والتعليم / جمعيات وموؤ�ص�صات حملية ال�رشكاء يف التنفيذ

48 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

الدرا�صات القطاعية ذات العلقة املنجزة �صمن م�رشوع خطة اإحياء • للم�رشوع
البلدة القدمية.

عدم توفر مكان ملئم.•  خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

ترميم وتاأهيل امل�صاكن الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

        

التاريخ

التطويع الوظيفي للمباين التاريخية ال�صتخدام املوؤ�ص�صات التي تقدم اخلدمات االجتماعيةالتخطيط العمراين

ي
ران

عم
 ال

ور
ط

لت
وا

ي 
ضر

ح
 ال

ط
طي

خ
لت

ع ا
طا

 ق
)1

(



17   16

S
O

/0
2 

رح
قت

 م
وع

شر
 م

قة
ثي

و

اإن�ساء مركز رعاية �سحية اجتماعية للفئات اخلا�سة )املعاقني، املر�سى، امل�سنني(. ا�سم امل�رشوع

مكان متو�صط بني حارات البلدة القدمية، اأحد املباين التي متلكها البلدية اأو �رشاء اأحد البيوت امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

يوجد يف البلدة القدمية بنابل�س عدد ال باأ�س به من املعاقني واملر�صى وامل�صنني )حوايل 3% من جمموع ال�صكان(، وال يوجد يف البلدة اأي موؤ�ص�صة 
لرعاية هذه ال�رشيحة با�صتثناء بع�س املعونات العينية املقدمة من بع�س االأهايل واملوؤ�ص�صات الوطنية والدولية. ومن هنا تربز احلاجة اإىل اإن�صاء 

مركز خا�س برعاية وتاأهيل املعاقني واملر�صى وامل�صنني .
مربرات امل�رشوع

1. تاأهيل وتدريب املعاقني ورعاية فئات املر�صى وامل�صنني. 2. توفري اخلدمات واالحتياجات الثقافية والرتفيهية للمعاقني واملر�صى وامل�صنني. اأهداف امل�رشوع

اأكدت الدرا�صة االجتماعية �صمن خطة االإحياء على �رشورة رفع م�صتوى اخلدمات واملرافق املجتمعية مبا ال يتعار�س مع الطابع املعماري 
الرتاثي للبلدة القدمية، وذلك من خلل تطوير اخلدمات التعليمية وال�صحية والثقافية والرتفيهية والتطويع الوظيفي للمباين التاريخية ال�صتخدام 

املوؤ�ص�صات التي تقدم هذه اخلدمات، مع الرتكيز على احتياجات الفئات املهم�صة )املراأة، االأطفال، املعاقني، كبار ال�صن(.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. توفري مركز رعاية �صحية اجتماعية. 2. امل�صاهمة يف دمج فئات املعاقني وذوي االحتياجات اخلا�صة والفئات املهم�صة باملجتمع املحلي. خمرجات امل�رشوع

املعاقني / املر�صى / امل�صنني. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�صف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�صاطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

50,000 تكلفة �رشاء البيت )مقر املركز(

10,000 عمل املخططات الهند�صية

1,190,000 مرحلة الت�صطيب والتاأثيث

1,250,000 املجم�ع

بلدية نابل�س جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة ال�صوؤون االجتماعية / جمعيات حملية ال�رشكاء يف التنفيذ

24 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

الدرا�صات القطاعية ذات العلقة املنجزة �صمن م�رشوع خطة اإحياء • للم�رشوع
البلدة القدمية .

عدم توفر مكان ملئم.•  خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

دمج فئات املعاقني وذوي االحتياجات اخلا�صة والفئات املهم�صة باملجتمع املحليالقت�ساد

ال�سياحة

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

        

التاريخ

التطويع الوظيفي للمباين التاريخية ال�صتخدام املوؤ�ص�صات التي تقدم اخلدمات االجتماعية وال�صحيةالتخطيط العمراين
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اإن�ساء مركز تدريب حريف لإحياء بع�س احلرف التقليدية ا�سم امل�رشوع

مكان متو�صط بني حارات البلدة القدمية، اأحد املباين التي متلكها البلدية اأو �رشاء اأحد البيوت امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. يواجه الرتاث غري املرئي خطر االندثار ب�صبب عدم التدوين اأو احلفظ مثل احلرف التقليدية والفلكلور وغريها والتي هي معر�صة للندثار 
مبوت اأ�صحابها. 2. احلاجة اإىل تدارك ما ميكن تداركه. وهذا يتطلب امل�صارعة اإىل توثيق ما تبقى من تاريخنا املحلي وتراثنا غري املرئي وتوثيقه 

وحفظه )واأهمها احلرف التقليدية( من خلل توفري مركز تدريب الإحياء بع�س هذه احلرف.
مربرات امل�رشوع

1. االإ�صهام يف �صون تراث نابل�س غري املرئي من خلل توثيقه ونقله للأجيال القادمة. 2. اإجراء التدريب اللزم يف جمال احلرف التقليدية. اأهداف امل�رشوع

اأكدت درا�صة التطور العمراين والتخطيط احل�رشي يف تو�صياتها على �رشورة توثيق الرتاث غري املرئي، كونه مكونًا رئي�صيًا من مكونات 
الرتاث الثقايف للبلدة القدمية يف نابل�س، اإىل جانب اأهميته يف تعزيز )وتفعيل( الكثري من االأن�صطة الثقافية والفنية واحلرفية التي ت�صاهم بدورها يف 

دعم االقت�صاد املحلي ورفع امل�صتوى املعي�صي لل�صكان. 

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. �صيانة جزء مهم من الرتاث غري املرئي يتمثل يف احلرف التقليدية. 2. توفري حرفيني مدربني. خمرجات امل�رشوع

• �صكان املدينة ب�صكل عام، و�صكان البلدة القدمية ب�صكل خا�س. • فئة ال�صباب و�صغار ال�صن. • فئة احلرفيني واأ�صحاب املهن. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

50,000 تكلفة �رشاء البيت )مقر املركز(

10,000 عمل املخططات الهند�صية

1,000,000 مرحلة الت�صطيب والتاأثيث

450,000 تدريب وتاأهيل حرفيني 

1,510,000 املجم�ع

البلدية بالتعاون مع جهات ا�صت�صارية متخ�ص�صة. جهة التنفيذ املقرتحة

الوزارات واملوؤ�ص�صات ذات العلقة )وزارة الثقافة، وزارة ال�صياحة، وزارة الرتبية، النقابات املهنية، اجلمعيات، املراكز الثقافية، ....(. ال�رشكاء يف التنفيذ

36 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات / امل�سادر الالزمة 

الدرا�صات القطاعية ذات العلقة املنجزة �صمن م�رشوع خطة اإحياء • للم�رشوع
البلدة القدمية

عدم توفر مكان ملئم.• 
عدم توفر عدد كاف من احلرفيني لتغطية معظم احلرف.• 

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

تعزيز الكثري من االأن�صطة الثقافية والفنية واحلرفية وتفعيلها، والتي ت�صاهم بدورها يف دعم االقت�صاد املحلي ورفع امل�صتوى املعي�صي.القت�ساد

تعزيز الكثري من االأن�صطة ال�صياحية والرتاثية وتفعيلها.ال�سياحة

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

التاريخ

اال�صتفادة من املعلومات التاريخية واالأحداث واملمار�صات االجتماعية عرب املراحل املختلفة، والعمل على توثيقها ونقلها للأجيال املقبلة.التخطيط العمراين
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اإن�ساء مركز ثقايف واجتماعي  ا�سم امل�رشوع

مكان متو�صط بني حارات البلدة القدمية، اأحد املباين التي متلكها البلدية اأو �رشاء اأحد البيوت امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

الثقافة جزء ال يتجزاأ من املجتمع ومتطلب ح�صاري ملواكبة التطورات يف ع�رشنا احلايل. تفتقر البلدة القدمية بنابل�س اإىل مراكز ثقافية 
واجتماعية و�صبابية. ومن هنا تربز احلاجة اإىل اإن�صاء مركز ثقايف اجتماعي يخدم �صكان البلدة با�صت�صافة االأن�صطة الثقافية العامة من مهرجانات 
واحتفاالت، ويكون موؤهًل الأن�صطة ثقافية متنوعة بوجود م�رشح وقاعات اأن�صطة �صغرية ومكتبة، وي�صمل على ق�صم خا�س باأن�صطة االأطفال، 

وكذلك ق�صم للأن�صطة احلرفية اخلا�صة باملراأة.
مربرات امل�رشوع

1. توفري اخلدمات واالحتياجات الثقافية لكافة الفئات. 2. توفري مكان منا�صب الإقامة الن�صاطات اخلا�صة بفئات االأطفال والن�صاء. 3. توفري مكان 
منا�صب لعقد الن�صاطات العلمية والثقافية املختلفة.  اأهداف امل�رشوع

اأكدت الدرا�صة االجتماعية �صمن خطة االإحياء على �رشورة رفع م�صتوى اخلدمات واملرافق املجتمعية مبا ال يتعار�س مع الطابع املعماري 
الرتاثي للبلدة القدمية، وذلك من خلل تطوير اخلدمات التعليمية وال�صحية والثقافية والرتفيهية والتطويع الوظيفي للمباين التاريخية ال�صتخدام 

املوؤ�ص�صات التي تقدم هذه اخلدمات.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. تعزيز التفاعل االجتماعي بني القطاعات والفئات واملوؤ�ص�صات املختلفة. 2. رفع امل�صتوى الثقايف والتنموي. 3. حت�صن نوعية حياة املواطنني. خمرجات امل�رشوع

جميع �صكان البلدة. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

50,000 تكلفة �رشاء البيت )مقر املركز(

10,000 عمل املخططات الهند�صية

975,000 مرحلة الت�صطيب والتاأثيث

1,035,000 املجم�ع

البلدية بالتعاون مع جهات ا�صت�صارية متخ�ص�صة. جهة التنفيذ املقرتحة

الوزارات واملوؤ�ص�صات ذات العلقة )وزارة الثقافة، وزارة الريا�صة وال�صباب، وزارة الرتبية، النقابات املهنية، اجلمعيات، املراكز الثقافية، ....(. ال�رشكاء يف التنفيذ

مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر( 36 �صهر

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

الدرا�صات القطاعية ذات العلقة املنجزة �صمن م�رشوع خطة اإحياء • للم�رشوع
البلدة القدمية.

• عدم توفر مكان ملئم. • عدم التفاعل الكايف من بع�س املواطنني واملوؤ�ص�صات. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

تعزيز الكثري من االأن�صطة الثقافية والفنية واحلرفية وتفعيلها، والتي ت�صاهم بدورها يف دعم االقت�صاد املحلي ورفع امل�صتوى املعي�صي.القت�ساد

تعزيز الكثري من االأن�صطة ال�صياحية والرتاثية وتفعيلها.ال�سياحة

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

التاريخ

التطويع الوظيفي للمباين التاريخية ال�صتخدام املوؤ�ص�صات التي تقدم اخلدمات االجتماعية والثقافيةالتخطيط العمراين
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اإن�ساء مدار�س اأ�سا�سية ا�سم امل�رشوع

حارات البلدة القدمية التي ال يتوفر بها مدار�س اأ�صا�صية امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تعترب فئة الطلبة يف املرحلة االأ�صا�صية من الفئات الهامة يف البلدة القدمية، والتي حتتاج اإىل رعاية واهتمام على �صعيد التعليم والثقافة. يوجد يف 
البلدة عدد قليل حمدود من املدار�س االأ�صا�صية )فقط مدر�صتني( التي ال تلبي االحتياجات التعليمية لهذه الفئة. ومن هنا تربز احلاجة اإىل اإن�صاء 

مدار�س اأ�صا�صية يف باقي حارات البلدة القدمية.
مربرات امل�رشوع

1. توفري خدمات التعليم والثقافة والرعاية املنا�صبة لفئة الطلبة يف املرحلة االأ�صا�صية. 2. رفع م�صتوى اخلدمات االجتماعية يف البلدة القدمية. اأهداف امل�رشوع

اأكدت الدرا�صة االجتماعية �صمن خطة االإحياء على �رشورة رفع م�صتوى اخلدمات واملرافق املجتمعية مبا ال يتعار�س مع الطابع املعماري 
الرتاثي للبلدة القدمية، وذلك من خلل تطوير اخلدمات التعليمية وال�صحية والثقافية والرتفيهية والتطويع الوظيفي للمباين التاريخية ال�صتخدام 

املوؤ�ص�صات التي تقدم هذه اخلدمات.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. توفري مدار�س اأ�صا�صية داخل البلدة القدمية. 2. امل�صاهمة يف رفع م�صتوى اخلدمات االجتماعية يف البلدة القدمية. خمرجات امل�رشوع

الطلبة يف املرحلة االأ�صا�صية الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

250,000 تكلفة �رشاء البيوت )عدد 5(

25,000 عمل املخططات الهند�صية

1,525,000 مرحلة الت�صطيب والتاأثيث

1,800,000 املجم�ع

بلدية نابل�س جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة الرتبية والتعليم / جمعيات وموؤ�ص�صات حملية ال�رشكاء يف التنفيذ

48 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

الدرا�صات القطاعية ذات العلقة املنجزة �صمن م�رشوع خطة اإحياء • للم�رشوع
البلدة القدمية.

عدم توفر مكان ملئم.•  خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

ترميم وتاأهيل امل�صاكن الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

        

التاريخ

التطويع الوظيفي للمباين التاريخية ال�صتخدام املوؤ�ص�صات التي تقدم اخلدمات االجتماعية التخطيط العمراين
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اإن�ساء مركز اإر�ساد نف�سي ا�سم امل�رشوع

مكان متو�صط بني حارات البلدة القدمية، اأحد املباين التي متلكها البلدية اأو �رشاء اأحد البيوت امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

يوجد يف البلدة القدمية بنابل�س عدد ال باأ�س به من املعاقني واملر�صى وامل�صنني )حوايل 3% من جمموع ال�صكان( اإ�صافة اإىل �رشيحة كبرية من 
ال�صباب والن�صاء، وال يوجد يف البلدة اأي موؤ�ص�صة لتقدمي االإر�صاد والدعم النف�صي لهذه الفئات. ومن هنا تربز احلاجة اإىل اإن�صاء مركز اإر�صاد نف�صي 

لفئات املعاقني واملر�صى وامل�صنني ب�صكل خا�س وباقي فئات ال�صكان ب�صكل عام.
مربرات امل�رشوع

1. تقدمي االإر�صاد والدعم النف�صي لكافة �رشائح ال�صكان يف البلدة القدمية. 2. توفري اخلدمات واالحتياجات االجتماعية لكافة �رشائح ال�صكان يف 
البلدة القدمية. اأهداف امل�رشوع

اأكدت الدرا�صة االجتماعية �صمن خطة االإحياء على �رشورة رفع م�صتوى اخلدمات واملرافق املجتمعية مبا ال يتعار�س مع الطابع املعماري 
الرتاثي للبلدة القدمية، وذلك من خلل تطوير اخلدمات التعليمية وال�صحية والثقافية والرتفيهية والتطويع الوظيفي للمباين التاريخية ال�صتخدام 

املوؤ�ص�صات التي تقدم هذه اخلدمات، مع الرتكيز على احتياجات الفئات املهم�صة )املراأة، االأطفال، املعاقني، كبار ال�صن(.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. توفري مركز اإر�صاد نف�صي. 2. امل�صاهمة يف دمج الفئات املهم�صة باملجتمع املحلي. خمرجات امل�رشوع

فئات املعاقني واملر�صى وامل�صنني ب�صكل خا�س وباقي فئات �صكان البلدة القدمية ب�صكل عام. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

45,000 تكلفة �رشاء البيت )مقر املركز(

5,000 عمل املخططات الهند�صية

800,000 مرحلة الت�صطيب والتاأثيث

850,000 املجم�ع

بلدية نابل�س جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة ال�صوؤون االجتماعية / جمعيات حملية ال�رشكاء يف التنفيذ

24 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

الدرا�صات القطاعية ذات العلقة املنجزة �صمن م�رشوع خطة اإحياء • للم�رشوع
البلدة القدمية.

عدم توفر مكان ملئم.•  خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

دمج فئات الفئات املهم�صة باملجتمع املحليالقت�ساد

ال�سياحة

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

        

التاريخ

التطويع الوظيفي للمباين التاريخية ال�صتخدام املوؤ�ص�صات التي تقدم اخلدمات االجتماعية التخطيط العمراين
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اإن�ساء عيادات �سحية ومراكز اأم�مة ا�سم امل�رشوع

اأماكن منا�صبة داخل البلدة القدمية )ثلثة مواقع( امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

يوجد يف البلدة القدمية بنابل�س عدد ال باأ�س به من املعاقني واملر�صى وامل�صنني واالأطفال والن�صاء، والتي حتتاج اإىل رعاية واهتمام على �صعيد 
الرعاية ال�صحية. يوجد يف البلدة عدد قليل جدًا من العيادات ال�صحية اخلا�صة اأو التي تديرها جمعيات وموؤ�ص�صات اأهلية، ولكنها ال تلبي 

االحتياجات ال�صحية جلميع ال�صكان ومنها هذه الفئات اخلا�صة. ومن هنا تربز احلاجة اإىل اإن�صاء عدد كاف من العيادات ال�صحية ومراكز 
االأمومة يف البلدة القدمية.

مربرات امل�رشوع

1. تقدمي الرعاية ال�صحية لكافة �رشائح ال�صكان يف البلدة القدمية. 2. توفري اخلدمات واالحتياجات االجتماعية لكافة �رشائح ال�صكان يف البلدة 
القدمية. اأهداف امل�رشوع

اأكدت الدرا�صة االجتماعية �صمن خطة االإحياء على �رشورة رفع م�صتوى اخلدمات واملرافق املجتمعية مبا ال يتعار�س مع الطابع املعماري 
الرتاثي للبلدة القدمية، وذلك من خلل تطوير اخلدمات التعليمية وال�صحية والثقافية والرتفيهية والتطويع الوظيفي للمباين التاريخية ال�صتخدام 

املوؤ�ص�صات التي تقدم هذه اخلدمات، مع الرتكيز على احتياجات الفئات املهم�صة )املراأة، االأطفال، املعاقني، كبار ال�صن(.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. توفري عيادات �صحية ومراكز اأمومة. 2. رفع م�صتوى اخلدمات ال�صحية يف البلدة القدمية. خمرجات امل�رشوع

فئات املعاقني واملر�صى وامل�صنني ب�صكل خا�س وباقي فئات �صكان البلدة القدمية ب�صكل عام. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

150,000 تكلفة �رشاء البيوت )مقار العيادات ومراكز االأمومة الثلث(

25,000 عمل املخططات الهند�صية

2,625 مرحلة الت�صطيب والتاأثيث 

2,800,000 املجم�ع

بلدية نابل�س جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة ال�صوؤون االجتماعية / جمعيات حملية ال�رشكاء يف التنفيذ

48 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

الدرا�صات القطاعية ذات العلقة املنجزة �صمن م�رشوع خطة اإحياء • للم�رشوع
البلدة القدمية .

عدم توفر مكان ملئم.•  خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

        

التاريخ

التطويع الوظيفي للمباين التاريخية ال�صتخدام املوؤ�ص�صات التي تقدم اخلدمات االجتماعية التخطيط العمراين
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اإن�ساء ن�ادي ريا�سية ا�سم امل�رشوع

اأماكن منا�صبة داخل البلدة القدمية )اأربعة مواقع( امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

يوجد يف البلدة القدمية بنابل�س عدد ال باأ�س به من ال�صباب، والتي حتتاج اإىل رعاية واهتمام على �صعيد اخلدمات الريا�صية والرتفيهية. ال 
يوجد يف البلدة اأي نادي ريا�صي اأو ثقايف يقدم خدمات ريا�صية وترفيهية لفئة ال�صباب. ومن هنا تربز احلاجة اإىل اإن�صاء عدد كاف من النوادي 

الريا�صية يف البلدة القدمية.
مربرات امل�رشوع

1. تقدمي اخلدمات الريا�صية والرتفيهية لكافة �رشائح ال�صكان يف البلدة القدمية. 2. توفري اخلدمات واالحتياجات االجتماعية لكافة �رشائح ال�صكان يف 
البلدة القدمية. اأهداف امل�رشوع

اأكدت الدرا�صة االجتماعية �صمن خطة االإحياء على �رشورة رفع م�صتوى اخلدمات واملرافق املجتمعية مبا ال يتعار�س مع الطابع املعماري 
الرتاثي للبلدة القدمية، وذلك من خلل تطوير اخلدمات التعليمية وال�صحية والثقافية والرتفيهية والتطويع الوظيفي للمباين التاريخية ال�صتخدام 

املوؤ�ص�صات التي تقدم هذه اخلدمات.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. توفري نوادي ريا�صية. 2. رفع م�صتوى اخلدمات الريا�صية والرتفيهية يف البلدة القدمية. خمرجات امل�رشوع

فئة ال�صباب ب�صكل خا�س وباقي فئات �صكان البلدة القدمية ب�صكل عام. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

200,000 تكلفة �رشاء البيوت )مقار النوادي االأربع(

15,000 عمل املخططات الهند�صية

1,140,000 مرحلة الت�صطيب والتاأثيث 

1,355,000 املجم�ع

بلدية نابل�س جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة ال�صوؤون االجتماعية / جمعيات حملية ال�رشكاء يف التنفيذ

48 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

الدرا�صات القطاعية ذات العلقة املنجزة �صمن م�رشوع خطة اإحياء • للم�رشوع
البلدة القدمية .

عدم توفر مكان ملئم.•  خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

        

التاريخ

التطويع الوظيفي للمباين التاريخية ال�صتخدام املوؤ�ص�صات التي تقدم اخلدمات االجتماعية التخطيط العمراين
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اإعادة تاأهيل الأح�ا�س ال�سكنية يف البلدة القدمية )ح�ايل 90 ح��س( ا�سم امل�رشوع

مناطق خمتلفة من البلدة القدمية  امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. االحوا�س ال�صكنية هي من املكونات الرئي�صية للن�صيج العمراين ال�صكني يف البلدة القدمية. 2. اإعادة تاأهيل االحوا�س ورفع م�صتواها �صوف يوؤدي 
اإىل رفع م�صتوى البيئة ال�صكنية احل�رشية يف البلدة القدمية. 3. اإعادة تاأهيل االحوا�س ي�صاعد على حت�صني الو�صع العام للأحياء ال�صكنية داخل 

البلدة وي�صجع ال�صكان على االهتمام ب�صكل اكرب ببيوتهم.
مربرات امل�رشوع

1. رفع م�صتوى البيئة احل�رشية يف البلدة القدمية. 2. حت�صني م�صتوى االأحياء ال�صكنية، وت�صجيع ال�صكن فيها. اأهداف امل�رشوع

ترابط وثيق.
ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

اإعادة تاأهيل االحوا�س املكونة من ممرات و�صاحات ومداخل عدة بيوت .  خمرجات امل�رشوع

�صكان البيوت املوجودة يف االحوا�س  الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

الكلفة االإجمالية حوايل:
6,000,000

مبعدل
 65,000 - 50,000 

للحو�س الواحد مبا يف ذلك 
تكاليف �صيانة التفا�صيل 
والزخارف يف املداخل 

والواجهات الرئي�صية داخل 
احلو�س.

تبليط ممرات احلو�س باحلجر.• 
 ق�صارة القناطر املوجودة يف املدخل والتي ت�صقف املمرات. • 
تنظيف الواجهات وتكحيل احلجر.• 
اإزالة االإ�صافات غري املنا�صبة.• 
حت�صني و�صع املداخل واالأدراج.• 
ترتيب التمديدات الكهربائية واأ�صلك الهاتف.• 
اإ�صاءة االأحوا�س.• 
زرع االأ�صجار واالأزهار.• 
تهيئة املكان ال�صتعمال ذوي االحتياجات اخلا�صة.• 

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

مكاتب حملية. ال�رشكاء يف التنفيذ

يتم تنفيذ امل�رشوع على ثلث مراحل خلل ال�صنوات ال15 القادمة مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
توثيق مبدئي من قبل طلبة جامعة النجاحللم�رشوع

ال يوجد خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

Xامل�ا�سالت

) ت�صغيل اأيٍد عاملة(القت�ساد

 ) ميكن اأن تتم زيارة املوقع من قبل ال�صياح( ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

Xالتاريخ

Xالتخطيط العمراين
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�سيانة امل�رشبيات القدمية ا�سم امل�رشوع

مواقع خمتلفة من البلدة القدمية امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. امل�رشبيات من العنا�رش املهمة يف واجهات ال�صوارع يف البلدة القدمية. 2. ت�صاهم امل�رشبيات بدرجة كبرية يف تقوية الطابع املعماري التقليدي 
للموقع التاريخي. 3. اأغلبية امل�رشبيات املوجودة م�صنوعة من اخل�صب، وهو مادة بناء معر�صة للتلف، وحتتاج للعناية وال�صيانة املتكررة. 

4. حالة امل�رشبيات �صيئة، وهي مهددة بالزوال. 5. احلاجة للتدخل ال�رشيع. 6. عدد امل�رشبيات قليل ن�صبيًا ) حوايل 20(.7. ت�صاهم �صيانة 
امل�رشبيات يف رفع م�صتوى البيئة ال�صكنية احل�رشية داخل البلدة القدمية. 

مربرات امل�رشوع

1. رفع م�صتوى البيئة احل�رشية يف البلدة القدمية. 2. احلفاظ على عن�رش معماري مهم ومميز داخلها. اأهداف امل�رشوع

ترابط وثيق
ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

احلفاظ على جميع امل�رشبيات القدمية داخل و�صط نابل�س التاريخي. خمرجات امل�رشوع

البلدة القدمية ب�صكل عام. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

امل�رشبية اخل�صبية الواحدة
)25,000-20,000(

امل�رشبية احلجرية الواحدة
5,000

املجموع=$500,000
)كلفة ترميم 20 م�رشبية(

�صيانة اأو اإعادة بناء امل�رشبيات اخل�صبية.• 
ترميم امل�رشبيات احلجرية و�صيانتها.• 

بلدية نابل�س جهة التنفيذ املقرتحة

حرفيون مع خربة يف التعامل مع تفا�صيل اخل�صب القدمية. ال�رشكاء يف التنفيذ

12 �صهرًا. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
xللم�رشوع

الو�صع املرتّدي لبع�س امل�رشبيات. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

Xامل�ا�سالت

) ت�صغيل اأيٍد عاملة(القت�ساد

) يرفع من م�صتوى البيئة احل�رشية، ويقوي ال�صخ�صية املعمارية للمكان، ويعزز من االإمكانيات ال�صتقبال ال�صياحة( ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

Xالتاريخ

Xالتخطيط العمراين
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حت�سني ال�اجهات الرئي�سة داخل البلدة القدمية  ا�سم امل�رشوع

واجهات �صارع الن�رش، وامتدادات �صارع خان التجار. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. ي�صاهم احلفاظ على واجهات ال�صوارع الرئي�صة وحت�صينها ب�صكل ملمو�س يف احلفاظ على الطابع املميز للموقع التاريخي. 2. التغيريات 
الع�صوائية على الواجهات، والتي توؤثر �صلبًا على قيمة البيئة احل�رشية التقليدية.3. االأثر عام و�صامل بالن�صبة للموقع القدمي.  مربرات امل�رشوع

1. رفع م�صتوى املوقع التاريخي ب�صكل عام وموؤثر. 2. رفع م�صتوى البيئة احل�رشية.  اأهداف امل�رشوع

ترابط وثيق
ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

احلفاظ على الطابع املعماري املميز لل�صوارع الرئي�صة يف البلدة القدمية. خمرجات امل�رشوع

البلدة القدمية ب�صكل عام.
ال�صوارع الرئي�صة. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
10,000,000

• تنظيف احلجر وتكحيله. • اإزالة النباتات من واجهات البيوت. • اإعادة متديد االأ�صلك الكهربائية واأ�صلك 
الهاتف، بو�صعها حتت االأر�س اأو داخل اجلدران. • التخل�س من االإ�صافات ال�صاذة من حيث مواد البناء 

)قدر االإمكان(. • �صيانة التفا�صيل املعمارية والزخارف. • حت�صني و�صع مداخل البيوت.

بلدية نابل�س جهة التنفيذ املقرتحة

مكاتب حملية ال�رشكاء يف التنفيذ

24-36 �صهرًا. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
غري متوفر.للم�رشوع

ال يوجد. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

Xامل�ا�سالت

) ت�صغيل اأيٍد عاملة(القت�ساد

) يرفع من م�صتوى البيئة احل�رشية، ويقوي ال�صخ�صية املعمارية للمكان، ويعزز من االإمكانيات ال�صتقبال ال�صياحة( ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

Xالتاريخ

Xالتخطيط العمراين
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حت�سني ال�اجهات الرئي�سية اخلارجية للبلدة القدمية  ا�سم امل�رشوع

واجهات البلدة القدمية اخلارجية من اجلهات االأربع وخا�صة الواجهة املطلة على مركز املدينة )منطقة الدوار(  امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. احلفاظ على الواجهات اخلارجية للبلدة القدمية وحت�صينها ي�صاهم ب�صكل ملمو�س يف احلفاظ على الطابع املميز للموقع التاريخي 2. التغيريات 
الع�صوائية احلا�صلة على الواجهات توؤثر ب�صكل �صلبي على قيمة البيئة احل�رشية التقليدية 3. االأثر عام و�صامل بالن�صبة للموقع القدمي  مربرات امل�رشوع

1. رفع م�صتوى املوقع التاريخي ب�صكل عام وموؤثر 2. رفع م�صتوى البيئة احل�رشية يف البلدة القدمية 3. احلفاظ على واجهات تظهر قيمة املوقع 
التاريخي املعمارية واإزالة االإ�صافات الع�صوائية  اأهدف امل�رشوع

ترابط وثيق
ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

احلفاظ على الطابع املعماري املميز للبلدة القدمية خمرجات امل�رشوع

البلدة القدمية ب�صكل خا�س ومدينة نابل�س ب�صكل عام  الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

15,000,000

• تنظيف وتكحيل احلجر. • اإزالة النباتات من واجهات البيوت. • اإعادة متديد االأ�صلك الكهربائية والتلفون 
بو�صعها يف االأر�س اأو يف احلوائط. • التخل�س من االإ�صافات ال�صاذه من حيث مواد البناء ) قدر االإمكان(.

• تنظيم لوحات املحلت التجارية ولوحات االإعلنات. • �صيانة التفا�صيل املعمارية والزخارف. • حت�صني و�صع 
مداخل املدينة القدمية. • اإعادة الواجهة للو�صع االأ�صلي قدر االإمكان يف حال توفر معلومات كافية للقيام بذلك.

بلدية نابل�س جهة التنفيذ املقرتحة

مكاتب حملية ال�رشكاء يف التنفيذ

يتم تنفيذ امل�رشوع على ثلث مراحل خلل ال�صنوات ال15 القادمة مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

متوفر درا�صات ومقرتحات مقدمة من طلبة ق�صم العمارة يف جامعة للم�رشوع
النجاح

ال يوجد خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن هذا امل�رشوع قد يك�ن ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

Xامل�ا�سالت

) ت�صغيل اأيدي عاملة(القت�ساد

) يرفع من م�صتوى البيئة احل�رشية ويقوي ال�صخ�صية املعمارية للمكان ويعزز من االإمكانيات ال�صتقبال ال�صياحة( ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

Xالتاريخ

Xالتخطيط العمراين
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اإعادة تاأهيل املطابخ واحلمامات يف م�ساكن البلدة القدمية ا�سم امل�رشوع

خمتلف اأنحاء البلدة القدمية امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. رفع م�صتوى امل�صاكن القدمية من الناحية ال�صحية والبيئية. 2. رفع م�صتوى البيئة ال�صكنية. 3. ت�صجيع ال�صكان على البقاء يف م�صاكنهم. مربرات امل�رشوع

1. حت�صني و�صع املرافق ال�صحية يف البيوت القدمية. 2. رفع م�صتوى امل�صاكن يف البلدة القدمية. اأهداف امل�رشوع

ترابط وثيق.
ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

توفري حمامات ومطابخ منا�صبة للم�صاكن القدمية داخل املوقع التاريخي. خمرجات امل�رشوع

الفئات منخف�صة الدخل. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

- كلفة البيت الواحد =
10,000

- الكلفة االإجمالية ل%25 
من بيوت البلدة القدمية =

10,000,000

حت�صني و�صع احلمام ) تبليط اجلدران واالأر�صية وتركيب مرحا�س ومغ�صلة وحو�س ا�صتحمام(. • 
حت�صني و�صع املطبخ وامل�صاعدة يف اإيجاد مكان الإعداد الطعام والطبخ )تركيب �صطح للعمل، وحو�س • 

للجلي، وتبليط جزء من اجلدران املحيطة، وتركيب بع�س اخلزائن(. 
حل امل�صاكل املتعلقة بالتمديدات ال�صحية للبيوت.• 

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

مكاتب حملية. ال�رشكاء يف التنفيذ

36-48 �صهرًا. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
غري متوفر.للم�رشوع

ال يوجد خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

Xامل�ا�سالت

) ت�صغيل اأيٍد عاملة(القت�ساد

) يرفع من م�صتوى البيئة احل�رشية، ويقوي ال�صخ�صية املعمارية للمكان، ويعزز من االإمكانيات ال�صتقبال ال�صياحة(.ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

Xالتاريخ

Xالتخطيط العمراين
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عزل ال�سق�ف القدمية ا�سم امل�رشوع

خمتلف اأنحاء البلدة القدمية امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. رفع م�صتوى امل�صاكن القدمية من الناحية ال�صحية والبيئية. 2. رفع م�صتوى البيئة ال�صكنية. 3. معاجلة م�صاكل الرطوبة داخل البيوت.
4. ت�صجيع ال�صكان على البقاء يف م�صاكنهم. مربرات امل�رشوع

حت�صني امل�صتوى البيئي للم�صاكن القدمية.
رفع م�صتوى امل�صاكن. اأهداف امل�رشوع

ترابط وثيق
ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

معاجلة م�صاكل ت�رشب املياه عرب االأ�صقف، والتخفيف من م�صاكل الرطوبة. خمرجات امل�رشوع

80% من �صكان البلدة القدمية الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

15,000,000 اإزالة طبقة ب�صمك 15�صم باملعدل من ال�صقف القدمي، وو�صع �صقف جديد يوفر العزل �صد ت�رشب املياه.• 

متعهد خا�س. جهة التنفيذ املقرتحة

مكاتب حملية. ال�رشكاء يف التنفيذ

5-7 �صنوات. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
غري متوفر.للم�رشوع

ال يوجد. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

Xامل�ا�سالت

) ت�صغيل اأيٍد عاملة(القت�ساد

) يرفع من م�صتوى البيئة احل�رشية، ويقوي ال�صخ�صية املعمارية للمكان، ويعزز من االإمكانيات ال�صتقبال ال�صياحة( ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

Xالتاريخ

Xالتخطيط العمراين
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الت�ثيق التاريخي واملعماري لبي�ت نابل�س القدمية ا�سم امل�رشوع

25 موقعًا ) بيوت كبرية وق�صور( 
امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 

القدمية

1. القيمة التاريخية واملعمارية والثقافية لهذه املباين. 2. البيوت القدمية جزء مهم من الرتاث الثقايف الفل�صطيني. 3. تعّر�س هذه املباين للإهمال 
والتلف واخلراب. 4. التغريات التي جترى على البيوت املهمة والق�صور وتوؤدي اإىل طم�س ال�صمات االأ�صلية لها. مربرات امل�رشوع

احلفاظ على جزء مهم من تراث املدينة.
التوثيق الدقيق جلزء من املباين املهمة فيها. اأهداف امل�رشوع

ترابط وثيق.
ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. توثيق معماري وتاريخي للق�صور والبيوت املهمة يف البلدة القدمية. 2. خمططات ور�صومات للم�صاقط االأفقية والواجهات. 3. كتيبات خا�صة 
بكل مبنى. خمرجات امل�رشوع

�صكان املدينة، واالأجيال القادمة ب�صكل عام. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

 كلفة البيت الواحد= 
40,000

الكلفة الكلية:
=x 25 40,000
1,000,000

توثيق معماري عن طريق اإعداد خرائط مف�صلة للم�صاقط االأفقية والواجهات.• 
توثيق دقيق للتفا�صيل والعنا�رش املعمارية املوجودة يف البيوت والق�صور.• 
التوثيق بوا�صطة الت�صوير.• 
التوثيق التاريخي واالجتماعي للق�صور والبيوت.• 
اإعداد كتيبات ون�رشات خا�صة بكل بيت. • 

بلدية نابل�س + جامعة النجاح الوطنية. جهة التنفيذ املقرتحة

مكاتب حملية. ال�رشكاء يف التنفيذ

24 �صهرًا. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

بع�س املخططات والر�صومات متوفرة.للم�رشوع
توجد قائمة بالبيوت لدى بلدية نابل�س.

ال يوجد. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

Xامل�ا�سالت

القت�ساد

) توفري مادة ميكن اأن ي�صتفاد منها يف جمال الرتويج لل�صياحة( ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

Xالتاريخ

Xالتخطيط العمراين
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ا�ستمالك مباين لأغرا�س اإعادة ال�ستخدام والت�ظيف ا�سم امل�رشوع

50 موقعًا )بيوت كبرية وق�صور( 
امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 

القدمية

1. القيمة التاريخية واملعمارية والثقافية لهذه املباين. 2. البيوت القدمية جزء مهم من الرتاث الثقايف الفل�صطيني. 3. تعّر�س هذه املباين للإهمال 
والتلف واخلراب. 4. التغريات التي جترى على البيوت املهمة والق�صور وتوؤدي اإىل طم�س ال�صمات االأ�صلية لها. مربرات امل�رشوع

1. احلفاظ على جزء مهم من تراث املدينة. 2. اإعادة ا�صتخدام وتوظيف لهذه املباين. اأهداف امل�رشوع

ترابط وثيق.
ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. توثيق معماري وتاريخي للق�صور والبيوت املهمة يف البلدة القدمية. 2. عدد من املباين املوؤهلة للرتميم واإعادة اال�صتخدام.  خمرجات امل�رشوع

�صكان املدينة، واالأجيال القادمة ب�صكل عام. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

 كلفة املبنى الواحد= 
50,000

الكلفة الكلية:
=x 50 50,000
2,500,000

ا�صتملك املباين من خلل �رشائها من اأ�صحابها • 

بلدية نابل�س  جهة التنفيذ املقرتحة

موؤ�ص�صات حملية. ال�رشكاء يف التنفيذ

على امتداد مدة اخلطة )15 �صنة( وح�صب احلاجة لهذه املباين مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

بع�س املخططات والر�صومات متوفرة.للم�رشوع
توجد قائمة باملباين لدى بلدية نابل�س.

معار�صة بع�س الورثة للبيع. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

Xامل�ا�سالت

القت�ساد

)توفري مباين ميكن اأن ي�صتفاد منها يف جمال ال�صياحة( ال�سياحة

)توفري مباين ميكن اأن ي�صتفاد منها يف جمال اخلدمات االجتماعية( الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

Xالتاريخ

Xالتخطيط العمراين
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اإن�ساء مركز ت�س�يق للمنتجات احلرفية ا�سم امل�رشوع

اأحد املباين التي متلكها البلدية اأو �رشاء اأحد البيوت امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تعترب نابل�س من اأهم املدن ال�صناعية يف فل�صطني ومتتاز بتوفر عدد من ال�صناعات واحلرف التقليدية مثل ال�صابون والكنافة النابل�صية والن�صيج 
والفخار والزيوت باأنواعها واحللويات املتعددة واخلياطة واحلذاءة والتنجيد واحلدادة.

تعترب م�صكلة الت�صويق من اأهم امل�صاكل التي يواجهها قطاع ال�صناعات التقليدية يف فل�صطني، ويعود ذلك ب�صكل رئي�صي اإىل االعتماد يف الت�صويق 
على ن�صاط قطاع ال�صياحة املرتاجع باطراد ،اإ�صافة اإىل �صيق ال�صوق الداخلية و�صعف الطلب املحلي، وعدم توفر مراكز ت�صويقية حملية موزعة 

على املناطق اجلغرافية املختلفة. 

مربرات امل�رشوع

1. امل�صاهمة يف ت�صويق املنتجات احلرفية والتقليدية. 2. املحافظة على احلرف التقليدية وتطويرها. 3. حت�صني الو�صع املعي�صي لل�صكان. اأهداف امل�رشوع

تهدف خطة االإحياء اإىل حتقيق اإ�صرتاتيجية الإنعا�س احلياة االقت�صادية يف البلدة القدمية، من خلل ال�صعي اإىل جعلها مركزًا وطنيًا وت�صويقيًا 
وخدماتيًا عرب تنظيم فعاليات اقت�صادية واجتماعية وثقافية وت�صويقية وفنية دائمة، و�صيتم هذا من خلل توفري فر�س عمل ودعم مايل لت�صجيع 

اال�صتثمار، واإقامة �رشاكة بني القطاعني العام واخلا�س، واملوؤ�ص�صات االأهلية. وكذلك تعزيز دور املدينة االقت�صادي وتثبيت �صكانها واإيجاد 
فر�س ا�صتثمارية مربحة ت�صتقطب ا�صتثمارات الفل�صطينيني من الداخل اأو يف ال�صتات، متيحة فر�س عمل منا�صبة لل�صكان.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. توفري مركز لت�صويق املنتجات وال�صناعات التقليدية. 2. ا�صتعادة مكانة البلدة القدمية وتعزيزها كاأكرب مركز للت�صوق يف �صمال ال�صفة الغربية خمرجات امل�رشوع

جميع �صكان البلدة القدمية ب�صكل عام وفئات احلرفيني والتجار ب�صكل خا�س. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

45,000 تكلفة �رشاء البيت )مقر املركز(

5,000 عمل املخططات الهند�صية

700,000 مرحلة الت�صطيب والتاأثيث

750,000 املجم�ع

البلدية بالتعاون مع جهات ا�صت�صارية متخ�ص�صة. جهة التنفيذ املقرتحة

الوزارات واملوؤ�ص�صات ذات العلقة )وزارة االقت�صاد، وزارة ال�صياحة، الغرفة التجارية، جمعيات اقت�صادية، القطاع اخلا�س(. ال�رشكاء يف التنفيذ

12 اأ�صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

الدرا�صات القطاعية ذات العلقة املنجزة �صمن م�رشوع خطة اإحياء للم�رشوع
البلدة القدمية

• عدم توفر مكان ملئم. • عدم توفر عدد كاف من املنتجات احلرفية والتقليدية ب�صبب نق�س احلرفيني. خماطر ومعيقات قد توؤثر على اإمكانية تنفيذ 
امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

        

التاريخ
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اإقامة مهرجان �سن�ي للت�س�ق يف داخل البلدة  ا�سم امل�رشوع

كافة املحال وال�صوارع التجارية يف البلدة القدمية امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. احلاجة اإىل اإعادة هيكلة االأن�صطة االقت�صادية يف البلدة القدمية يف اإطار التنوع واملناف�صة، ومبا يتلءم مع خ�صو�صية املكان التاريخية، بحيث 
تقود التجارة وال�صياحة وال�صناعات التقليدية قاطرة االقت�صاد. 2. احلاجة اإىل تنظيم فعاليات اقت�صادية وثقافية ب�صكل دوري بهدف ت�صويق البلدة 

القدمية كمكان مميز للت�صوق.
مربرات امل�رشوع

1. ت�صويق البلدة القدمية كمكان مميز للت�صوق. 2. جعل البلدة القدمية مكانًا جاذبًا لل�صتثمار واملت�صوقني. 3. اإنعا�س واإحياء الو�صع االقت�صادي يف 
البلدة القدمية. اأهداف امل�رشوع

تهدف خطة االإحياء اإىل حتقيق اإ�صرتاتيجية الإنعا�س احلياة االقت�صادية يف البلدة القدمية، من خلل ال�صعي اإىل جعلها مركزًا وطنيًا وت�صويقيًا 
وخدماتيًا عرب تنظيم فعاليات اقت�صادية واجتماعية وثقافية وت�صويقية وفنية دائمة، و�صيتم هذا من خلل توفري فر�س عمل ودعم مايل لت�صجيع 

اال�صتثمار، واإقامة �رشاكة بني القطاعني العام واخلا�س، واملوؤ�ص�صات االأهلية. وكذلك تعزيز دور املدينة االقت�صادي وتثبيت �صكانها واإيجاد 
فر�س ا�صتثمارية مربحة ت�صتقطب ا�صتثمارات الفل�صطينيني من الداخل اأو يف ال�صتات، متيحة فر�س عمل منا�صبة لل�صكان.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

• جعل البلدة القدمية مكان مميز للت�صوق. • حت�صني الو�صع املعي�صي لل�صكان. خمرجات امل�رشوع

جميع �صكان البلدة ب�صكل عام وفئة التجار واأ�صحاب احلرف ب�صكل خا�س. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

25,000 التح�صري واالإعداد للمهرجان )ت�صكيل جلنة متابعة واإ�رشاف، الدعاية واالإعلن، التوعية اجلماهريية، ...(

1,400 تنظيم املهرجان )مدة 15 �صنة(

1,425,000 املجم�ع

بلدية نابل�س وجلنة املتابعة واالإ�رشاف على املهرجان جهة التنفيذ املقرتحة

الوزارات واملوؤ�ص�صات ذات العلقة )وزارة االقت�صاد، وزارة ال�صياحة، الغرفة التجارية، جمعيات اقت�صادية، القطاع اخلا�س(. ال�رشكاء يف التنفيذ

)4-6( اأ�صهر للتح�صري والتنفيذ خلل مدة اخلطة )15 �صنة( مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

الدرا�صات القطاعية ذات العلقة املنجزة �صمن م�رشوع خطة اإحياء للم�رشوع
البلدة القدمية

عدم تقبل بع�س الفئات وال�صكان لفكرة املهرجان. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

رفع م�صتوى الوعي اجلماهريي باأهمية البلدة القدمية ومكانتها االقت�صادية والرتاثية واحل�صاريةالدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة
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اإعداد خارطة ودليل �سياحي للبلدة القدمية  ا�سم امل�رشوع

جميع البلدة القدمية امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. دعم احلفاظ على الرتاث الثقايف الفل�صطيني. 2. توفري دليل اإر�صادي للوفود ال�صياحية املتزايدة التي تزور البلدة القدمية. 3. التوثيق الفعلي 
لكافة املواقع االأثرية والتاريخية و املعمارية. مربرات امل�رشوع

1. توفري احتياجات ال�صياح من اال�صتدالل على مواقع اخلدمات املختلفة. 2. ت�صويق املنطقة على نطاق اأو�صع لدعم اجلذب ال�صياحي لها . اأهداف امل�رشوع

اأكدت الدرا�صة القطاعية على �رشورة ت�صويق املدينة �صياحيا خا�صة بالن�صبة لل�صياحة املحلية، ولدى الفل�صطينيني من املناطق املحتلة عام 1948 من 
خلل اإعداد خارطة �صياحية ملدينة نابل�س تركز على معامل البلدة القدمية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

خارطة ودليل �صياحي للبلدة القدمية خمرجات امل�رشوع

جميع �صكان البلدة الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
500,000 اإعداد خارطة ودليل �صياحي

بلدية نابل�س وجهات ا�صت�صارية متخ�ص�صة جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة ال�صياحة واالآثار / وزارة احلكم املحلي . ال�رشكاء يف التنفيذ

12 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع
العديد من املواقع مت حتديده على املخطط العام للبلدة القدمية.

ال يوجد خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة
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ترميم دار الأدهم وا�ستخدامها كفندق �سياحي ا�سم امل�رشوع

امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

دمج البلدة القدمية مع املناطق املحيطة من التو�صع احلديث يف املدينة كون املبنى على حدود املبنى القدمية .. 1
النهو�س بامل�صتوى البيئي االجتماعي و االقت�صادي يف البلدة القدمية .. 2 مربرات امل�رشوع

1. اإعادة جذب خمتلف الطبقات من ال�صكان ملنطقة البلدة القدمية وتغيري مفهوم البيئة ال�صكنية املتعارف عليه يف البلدة القدمية بكونها بيئة فقرية 
للفقراء. 2. رفع امل�صتوى االقت�صادي و البيئي للبلدة القدمية . خماطر ومعيقات قد توؤثر على اإمكانية تنفيذ امل�رشوع اأهداف امل�رشوع

اأكدت درا�صة القطاع ال�صياحي على �رشورة حماية البيئة الطبيعية والرتاثية والفيزيائية للمواقع واملباين االأثرية من التعديات ومن االآثار 
ال�صلبية الناجتة عن حركة ال�صياحة، مبا ي�صمن ا�صتدامتها من خلل تاأهيل االأماكن ال�صياحية واالأثرية وتوظيف املباين واملن�صاآت التي يتم ترميمها 

الأغرا�س �صياحية وثقافية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. ترميم وتاأهيل املبنى. 2. توفري فندق �صياحي. 3. دعم االقت�صاد املحلي للبلدة القدمية. خمرجات امل�رشوع

الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
1,000,000 • ترميم وتاأهيل املبنى. • جهيز املبنى كفندق �صياحي.

بلدية نابل�س وجهات متخ�ص�صة حملية ودولية جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة ال�صياحة واالآثار / القطاع اخلا�س ال�رشكاء يف التنفيذ

24 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع
خمطط الو�صع القائم متوفر

املبنى يف معظمه ماأهول بامل�صتاأجرين اأو الورثة، ويتطلب العمل تفريغ املبنى و حل املو�صوع) اإخراجهم و تعوي�صهم اأو توفري ال�صكن املنا�صب 
النتقالهم.(

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة
جميع البنية التحتية بحاجة اإىل ا�صتبدال وتغيري
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ترميم �سبانة النابل�سي وا�ستخدامها كمقهى ومطعم �سياحي ا�سم امل�رشوع

امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. احلفاظ على املبنى ذي القيمة املعمارية العالية من التهالك 2. ا�صتثمار الفراغات املفتوحة يف املبنى و امللئم للن�صاط املقرتح مربرات امل�رشوع

1. تطوير البيئة اخلدماتية ال�صياحية يف البلدة القدمية. 2. تن�صيط الو�صع االقت�صادي يف منطقة امل�رشوع. اأهداف امل�رشوع

اأكدت درا�صة القطاع ال�صياحي على �رشورة حماية البيئة الطبيعية والرتاثية والفيزيائية للمواقع واملباين االأثرية من التعديات ومن االآثار 
ال�صلبية الناجتة عن حركة ال�صياحة، مبا ي�صمن ا�صتدامتها من خلل تاأهيل االأماكن ال�صياحية واالأثرية وتوظيف املباين واملن�صاآت التي يتم ترميمها 

الأغرا�س �صياحية وثقافية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. ترميم وتاأهيل املبنى. 2. توفري مطعم/مقهى �صياحي. 3. دعم االقت�صاد املحلي للبلدة القدمية. خمرجات امل�رشوع

الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
1,000,000 • ترميم وتاأهيل املبنى. • جتهيز املبنى كمقهى ومطعم �صياحي

بلدية نابل�س وجهات متخ�ص�صة حملية ودولية جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة ال�صياحة واالآثار / القطاع اخلا�س ال�رشكاء يف التنفيذ

مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر( 12 �صهر

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع
خمطط الو�صع القائم متوفر

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

�صبكات البنية التحتية للم�رشوع بحاجة اإىل تغيري

التاريخ
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ترميم منزل كنعان وا�ستخدامه كمركز ت�جيه �سياحي ا�سم امل�رشوع

امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. ا�صتمرار توافد ال�صياح اإىل داخل البلدة القدمية وحاجتهم اإىل االإر�صاد ال�صياحي 2. و�صع املبنى يف مدخل البلدة القدمية ي�صاعد يف حتقيق الغاية 
املن�صودة 3. املبنى مهجور وحالته االإن�صائية يف تهالك م�صتمر خا�صة بعد ق�صفه من قبل قوات االحتلل يف االجتياح 2002. مربرات امل�رشوع

1. توفري اخلدمة اللزمة للوفود ال�صياحية باالإر�صاد والتوجيه. 2. متابعة وتنظيم ال�صياحة من الداخل واخلارج للبلدة القدمية. 3. النهو�س 
بالوعي لدى ال�صكان بالقيمة االأثرية للممتلكات العمرانية. 4. احلفاظ على املبنى التاريخي. اأهداف امل�رشوع

اأكدت درا�صة القطاع ال�صياحي على �رشورة حماية البيئة الطبيعية والرتاثية والفيزيائية للمواقع واملباين االأثرية من التعديات ومن االآثار 
ال�صلبية الناجتة عن حركة ال�صياحة، مبا ي�صمن ا�صتدامتها من خلل تاأهيل االأماكن ال�صياحية واالأثرية وتوظيف املباين واملن�صاآت التي يتم ترميمها 

الأغرا�س �صياحية وثقافية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. ترميم وتاأهيل املبنى. 2. ت�صويق البلدة القدمية �صياحيًا. خمرجات امل�رشوع

الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
750,000 • ترميم وتاأهيل املبنى. • جتهيز املبنى كمركز توجيه �صياحي

وزارة ال�صياحة واالآثار جهة التنفيذ املقرتحة

جهاز �رشطة املدينة اأو البلدية.
البلدية )لتزويد اخلرائط واملخططات واملعلومات اللزمة من اأق�صام البلدية املختلفة(. ال�رشكاء يف التنفيذ

8 اأ�صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع
خمطط الو�صع القائم متوفر

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة
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ترميم وتاأهيل ق�رش النمر وا�ستخدامه كمتحف ا�سم امل�رشوع

حارة احلبلة امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

احلاجة الإيقاف اأي تدخلت م�صيئة لقيمة هذه املباين، وحماولة عك�س بع�س التغيريات التي اأجريت عليها واإرجاعها قدر االإمكان اإىل االأ�صل. مربرات امل�رشوع

1. ترميم املوقع واحلفاظ عليه من التهالك واالندثار. 2. امل�صاهمة يف احلفاظ على الرتاث املعماري للبلدة القدمية . اأهداف امل�رشوع

اأكدت درا�صة القطاع ال�صياحي على �رشورة حماية البيئة الطبيعية والرتاثية والفيزيائية للمواقع واملباين االأثرية من التعديات ومن االآثار 
ال�صلبية الناجتة عن حركة ال�صياحة، مبا ي�صمن ا�صتدامتها من خلل تاأهيل االأماكن ال�صياحية واالأثرية وتوظيف املباين واملن�صاآت التي يتم ترميمها 

الأغرا�س �صياحية وثقافية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. ترميم وتاأهيل الق�رش. 2. توفري متحف. خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية، ال�صياح، التجار الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
2,000,000 • ترميم الق�رش • تاأهيل الق�رش لل�صتخدام كمتحف • تاأثيث وجتهيز الق�رش

بلدية نابل�س وجهات حملية ودولية متخ�ص�صة جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة ال�صياحة واالآثار. ال�رشكاء يف التنفيذ

24 �صهر. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع
خمططات الو�صع القائم متوفرة

املبنى حاليا ماأهول يف اغلبه من قبل الورثة  خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

        

التاريخ
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ترميم حمام البيدرة وا�ستخدامه كم�قع اأثري ا�سم امل�رشوع

امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. احلفاظ على املوقع االأثري ذو االأ�صول الرومانية من االندثار  2. تاأهيل املوقع كموقع �صياحي. مربرات امل�رشوع

1. ترميم املوقع واحلفاظ عليه من التهالك واالندثار. 2. االإنعا�س االقت�صادي للمنطقة املحيطة. 3. رفد اخلارطة ال�صياحية للبلدة القدمية مبوقع 
اثري ومميز. اأهداف امل�رشوع

اأكدت درا�صة القطاع ال�صياحي على �رشورة حماية البيئة الطبيعية والرتاثية والفيزيائية للمواقع واملباين االأثرية من التعديات ومن االآثار 
ال�صلبية الناجتة عن حركة ال�صياحة، مبا ي�صمن ا�صتدامتها من خلل تاأهيل االأماكن ال�صياحية واالأثرية وتوظيف املباين واملن�صاآت التي يتم ترميمها 

الأغرا�س �صياحية وثقافية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. ترميم وتاأهيل احلمام. 2. حماية املبنى من التهالك واالندثار. خمرجات امل�رشوع

جميع �صكان البلدة الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

250,000 ترميم وتاأهيل املبنى• 

بلدية نابل�س وجهات متخ�ص�صة حملية ودولية جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة ال�صياحة واالآثار. ال�رشكاء يف التنفيذ

مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر( 6 ا�صهر.

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
خمطط الو�صع القائم متوفرللم�رشوع

املوقع حاليا م�صتاأجر. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة
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ترميم حمام الدرجة وا�ستخدامه كم�قع اأثري ا�سم امل�رشوع

امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. احلفاظ على املوقع االأثري ذو االأ�صول الرومانية من االندثار  2. تاأهيل املوقع كموقع �صياحي. مربرات امل�رشوع

1. ترميم املوقع واحلفاظ عليه من التهالك واالندثار. 2. االإنعا�س االقت�صادي للمنطقة املحيطة. 3. رفد اخلارطة ال�صياحية للبلدة القدمية مبوقع 
اثري ومميز. اأهداف امل�رشوع

اأكدت درا�صة القطاع ال�صياحي على �رشورة حماية البيئة الطبيعية والرتاثية والفيزيائية للمواقع واملباين االأثرية من التعديات ومن االآثار 
ال�صلبية الناجتة عن حركة ال�صياحة، مبا ي�صمن ا�صتدامتها من خلل تاأهيل االأماكن ال�صياحية واالأثرية وتوظيف املباين واملن�صاآت التي يتم ترميمها 

الأغرا�س �صياحية وثقافية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. ترميم وتاأهيل احلمام. 2. حماية املبنى من التهالك واالندثار. خمرجات امل�رشوع

جميع �صكان البلدة الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

750,000 ترميم وتاأهيل املبنى• 

بلدية نابل�س وجهات متخ�ص�صة حملية ودولية جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة ال�صياحة واالآثار. ال�رشكاء يف التنفيذ

مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر( 8 ا�صهر.

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
خمطط الو�صع القائم متوفرللم�رشوع

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

        

التاريخ

التخطيط العمراين
ي

ثر
األ

 و
ي

اف
ثق

 ال
اع

ط
لق

( ا
5(

ي
ثر

األ
 و

ي
اف

ثق
 ال

اع
ط

لق
( ا

5(



41   40

C
H

/0
4 

رح
قت

 م
وع

شر
 م

قة
ثي

و

ترميم وتاأهيل املدرج الروماين ا�سم امل�رشوع

امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. احلفاظ على املوقع االأثري ذو االأ�صول الرومانية من االندثار  2. تاأهيل املوقع كموقع �صياحي. مربرات امل�رشوع

1. ترميم املوقع واحلفاظ عليه من التهالك واالندثار. 2. االإنعا�س االقت�صادي للمنطقة املحيطة. 3. رفد اخلارطة ال�صياحية للبلدة القدمية مبوقع 
اثري ومميز. اأهداف امل�رشوع

اأكدت درا�صة القطاع ال�صياحي على �رشورة حماية البيئة الطبيعية والرتاثية والفيزيائية للمواقع واملباين االأثرية من التعديات ومن االآثار 
ال�صلبية الناجتة عن حركة ال�صياحة، مبا ي�صمن ا�صتدامتها من خلل تاأهيل االأماكن ال�صياحية واالأثرية وتوظيف املباين واملن�صاآت التي يتم ترميمها 

الأغرا�س �صياحية وثقافية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1. ترميم وتاأهيل املدرج. 2. حماية املوقع من التهالك واالندثار. خمرجات امل�رشوع

جميع �صكان البلدة الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

7,000,000 ترميم وتاأهيل املدرج• 

بلدية نابل�س وجهات متخ�ص�صة حملية ودولية جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة ال�صياحة واالآثار. ال�رشكاء يف التنفيذ

مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر( 48 �صهر.

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
خمطط الو�صع القائم متوفرللم�رشوع

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة
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اإجراء حفريات اأثرية ا�سم امل�رشوع

امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

1. احلاجة ال�صتك�صاف املواقع االأثرية يف البلدة القدمية  2. احلاجة لتوثيق الرتاث الثقايف واالأثري يف البلدة. مربرات امل�رشوع

1. ا�صتك�صاف املواقع االأثرية يف البلدة القدمية  2. توثيق الرتاث الثقايف واالأثري يف البلدة. 3. رفد اخلارطة ال�صياحية للبلدة القدمية مبواقع اأثرية 
جديدة  اأهداف امل�رشوع

هناك ترابط وثيق، حيث اأن هذا امل�رشوع ي�صاهم يف توثيق الرتاث الثقايف واالأثري ويعزز مكانة البلدة القدمية كموقع مميز حمليًا ودوليًا.
ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

عدد من املواقع االأثرية. خمرجات امل�رشوع

جميع �صكان البلدة الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

10,000,000 تنفيذ احلفريات االأثرية• 

وزارة ال�صياحة واالآثار. جهة التنفيذ املقرتحة

فريق متخ�ص�س من جامعة النجاح الوطنية وجهات متخ�ص�صة حملية ودولية ال�رشكاء يف التنفيذ

مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر( 10 �صنوات.

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
للم�رشوع

تاأثري احلفريات على املباين والبنية التحتية القائمة. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

        

التاريخ

التخطيط العمراين
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اإعادة تاأهيل �سبكة مياه البلدة القدمية ا�سم امل�رشوع

عدة مناطق داخل البلدة القدمية )م�صارات اخلطوط ح�صب املخططات املرفقة( امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

وجود فاقد يف �صبكة مياه البلدة مربرات امل�رشوع

�صمان عدم هدر املياه عن طريق تقليل الفاقد.. 1
تقليل نفقات اأعمال ال�صيانة.. 2
�صمان عدم تلوث املياه.. 3

اأهداف امل�رشوع

هناك ترابط بني اأهداف امل�رشوع وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك ترابط مع اأهداف خطة 
االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

توفري كميات اإ�صافية من املياه.• 
توفري يف الطاقة امل�صتخدمة ل�صخ املياه•  خمرجات امل�رشوع

جميع امل�صرتكني يف البلدة القدمية )مناطق �صكنية وجتارية و�صناعية(. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
12,500,000

اأنابيب رئي�صية وفرعية وملحقاتها.
حفريات واأعمال طمم مع اإعادة الو�صع اإىل ما كان عليه.

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

------ ال�رشكاء يف التنفيذ

�صيتم التنفيذ على عدة مراحل وذلك ح�صب اخلطة التنفيذية املرفقة مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
متوفر.للم�رشوع

عدم توفر املوارد املالية الكافية. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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اإعادة تاأهيل نبع وحمطة �سخ القري�ن ا�سم امل�رشوع

موقع نبع القريون وحمطة �صخ القريون. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تعر�س جودة مياه النبع للتلوث نتيجة للبيئة املحيطة.• 
اخلزانات قدمية تعود اإىل 70 عامًا خلت، وهي لي�صت باأح�صن حال.• 
امل�صخة االحتياطية امل�صتخدمة يف ف�صل ال�صتاء قدمية، ويف حالة ميكانيكية �صيئة.• 

مربرات امل�رشوع

احلفاظ على جودة مياه النبع.• 
اإجراء ترميم داخلي مبا ي�صمن عدم ح�صول اأي ت�رشيب، اأو تدهور يف جودة املياه اأثناء التخزين.• 
ا�صتبدال امل�صخة القدمية.• 

اأهداف امل�رشوع

هناك ترابط بني اأهداف امل�رشوع وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك ترابط مع اأهداف خطة 
االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

�صمان احل�صول على مياه نظيفة طوال الوقت.
احلفاظ على كميات املياه.

رفع كفاءة ال�صخ عند ازدياد كميات املياه املتدفقة من نبع القريون.
خمرجات امل�رشوع

جميع امل�صرتكني يف البلدة القدمية )مناطق �صكنية وجتارية و�صناعية(. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
500,000

تركيب م�صخة• 
�صيانة خلزان القريون• 
�صيانة موقع النبع• 

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

------ ال�رشكاء يف التنفيذ

2 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
متوفر.للم�رشوع

عدم تعاون ال�صكان. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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ا�ستبدال عدادات املياه املنزلية ا�سم امل�رشوع

جميع العدادات املنزلية يف البلدة القدمية. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

ا�صتبدال جميع عدادات ال�رشعة اإىل عدادات حجمية. مربرات امل�رشوع

�صمان ا�صتيفاء اأجور املياه من املواطنني وتقليل الفاقد الناجت من العدادات. اأهداف امل�رشوع

هنالك ترابط بني اأهداف امل�رشوع وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك ترابط مع اأهداف خطة 
االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

تقليل الفاقد من املياه.

حت�صني اجلباية املالية. خمرجات امل�رشوع

جميع امل�صرتكني يف البلدة القدمية )مناطق �صكنية وجتارية و�صناعية(. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
850,000 تركيب عدادات.• 

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

6 اأ�صهر. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع


عدم تعاون ال�صكان. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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درا�سة تاأثري التط�ر العمراين يف مدينة نابل�س على اإنتاجية نبع القري�ن. ا�سم امل�رشوع

االأنحاء املغذية لنبع القريون )جزء خارج البلدة القدمية(. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

يلحظ انخفا�س يف اإنتاجية النبع، ومن االأ�صباب املوؤدية لذلك )ف�صًل عن انخفا�س كميات االأمطار( التمدد العمراين الذي يزيد من امل�صطحات 
غري املنفذة. مربرات امل�رشوع

درا�صة تاأثري التو�صع العمراين على اإنتاجية نبع القريون. اأهداف امل�رشوع

هنالك ترابط بني اأهداف امل�رشوع وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك ترابط مع اأهداف خطة 
االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

معرفة حالية اأف�صل، وتنبوؤ مب�صتقبل اإنتاجية نبع القريون. خمرجات امل�رشوع

جميع امل�صرتكني يف البلدة القدمية )مناطق �صكنية وجتارية و�صناعية(. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
50,000 اإعداد الدرا�صة النظرية العلمية.• 

جامعة النجاح الوطنية. جهة التنفيذ املقرتحة

بلدية نابل�س. ال�رشكاء يف التنفيذ

3 اأ�صهر. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع


خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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ت�فري اآليات ومعدات لأعمال �سيانة �سبكة الكهرباء يف البلدة القدمية  ا�سم امل�رشوع

امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

احلاجة امل�صتمرة لتوفري اآليات ومعدات الأعمال �صيانة �صبكة الكهرباء يف البلدة القدمية  مربرات امل�رشوع

توفري اآليات ومعدات الأعمال �صيانة �صبكة الكهرباء يف البلدة القدمية  اأهداف امل�رشوع

هنالك ترابط بني اأهداف امل�رشوع وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك ترابط مع اأهداف خطة 
االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

توفري اآليات ومعدات الأعمال �صيانة �صبكة الكهرباء يف البلدة القدمية . 1
�صمان ا�صتمرارية اأعمال �صيانة �صبكة الكهرباء يف البلدة القدمية. 2 خمرجات امل�رشوع

جميع امل�صرتكني يف البلدة القدمية )مناطق �صكنية وجتارية و�صناعية(. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
500,000 توفري اآليات ومعدات الأعمال �صيانة ال�صبكة • 

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

36 �صهر. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع


خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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ت�فري اأجهزة للك�سف املبكر عن تل�ث املياه ا�سم امل�رشوع

امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تعر�س م�صادر املياه للتلوث واحلاجة للك�صف عن التلوث ب�صكل مبكر ودائم. مربرات امل�رشوع

توفري اأجهزة للك�صف املبكر عن تلوث املياه.. 1
املحافظة على �صلمة ال�صكان و�صحتهم. . 2 اأهداف امل�رشوع

هنالك ترابط بني اأهداف امل�رشوع وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك ترابط مع اأهداف خطة 
االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

اأجهزة للك�صف املبكر عن تلوث املياه.. 1
�صمان �صلمة ال�صكان و�صحتهم. . 2 خمرجات امل�رشوع

جميع امل�صرتكني يف البلدة القدمية )مناطق �صكنية وجتارية و�صناعية(. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
500,000 �رشاء اأجهزة للك�صف املبكر عن تلوث املياه.• 

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

36 �صهر. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع


خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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ت�فري �سهاريج مياه ا�سم امل�رشوع

امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

احلاجة ل�صهاريج لنقل املياه وتوزيعها عند وجود خلل يف ال�صبكة. مربرات امل�رشوع

توفري �صهاريج لنقل املياه وتوزيعها.. 1
�صمان و�صول املياه اإىل امل�صرتكني. . 2 اأهداف امل�رشوع

هنالك ترابط بني اأهداف امل�رشوع وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك ترابط مع اأهداف خطة 
االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

�صهاريج لنقل املياه وتوزيعها.. 1
و�صول املياه اإىل امل�صرتكني يف جميع احلاالت. . 2 خمرجات امل�رشوع

جميع امل�صرتكني يف البلدة القدمية )مناطق �صكنية وجتارية و�صناعية(. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
100,000 �رشاء �صهاريج لنقل املياه )عدد 2(• 

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

12 �صهر. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع


خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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ب��سرتات ت�عية خا�سة ب�سبكة ال�رشف ال�سحي. ا�سم امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية جميعهم. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

�صيوع الكثري من املمار�صات اخلاطئة املتعلقة بالتخل�س من املخلفات والنفايات عرب �صبكة ال�رشف ال�صحي، ما يوؤدي اإىل ان�صداد بع�س اخلطوط 
يف ال�صبكة. مربرات امل�رشوع

رفع درجة وعي املواطنني بهذا اخل�صو�س. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك ترابط مع اأهداف خطة 
االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

احلفاظ على �صبكة ال�رشف ال�صحي، والعمل على رفع كفاءة الت�رشيف. خمرجات امل�رشوع

ال�صكان جميعهم. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
5000 بو�صرتات توعية يتم توزيعها على املواطنني يف منازلهم وحملتهم وم�صانعهم يف البلدة القدمية. • 

بلدية نابل�س.  جهة التنفيذ املقرتحة

جامعة النجاح الوطنية. ال�رشكاء يف التنفيذ

3 اأ�صهر.  مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع


خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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 )Vacuum( ت�فري �سيارة لإجراء ال�سيانة وال�سحب ا�سم امل�رشوع

البلدة القدمية جميعها. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

يتكرر حدوث ان�صداد يف خطوط املجاري، وال تتوفر �صيارة خا�صة متتلك القدرة على الدخول اإىل البلدة القدمية الإجراء عملية ت�صليك اخلطوط.  مربرات امل�رشوع

رفع كفاءة عمليات ال�صيانة.• 
تقليل االن�صداد يف خطوط ال�رشف ال�صحي. •  اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك ترابط مع اأهداف خطة 
االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

�صمان عمل �صبكة ال�رشف ال�صحي بكفاءة دون حدوث ان�صداد. خمرجات امل�رشوع

جميع امل�صرتكني يف البلدة القدمية )مناطق �صكنية وجتارية و�صناعية(. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

300,000
�صيارة.• 
�صائق.• 
عمال �صيانة عدد 2 .• 

بلدية نابل�س جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر( 

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع


خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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اإعادة تاأهيل خط�ط جماٍر يف البلدة القدمية  ا�سم امل�رشوع

مناطق خمتلفة من البلدة القدمية. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

الكثري من خطوط املجاري يف حالة �صيئة ت�صتدعي اإجراء اإعادة التاأهيل.  مربرات امل�رشوع

الو�صول اإىل �صيانة جميع خطوط املجاري التي تعوزها ال�صيانة. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك ترابط مع اأهداف خطة 
االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

تقليل الت�رشيبات من خطوط املجاري.• 
زيادة �صعة اخلطوط اإذا ا�صتدعى االأمر ذلك.•  خمرجات امل�رشوع

جميع �صكان البلدة القدمية الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
5,000,000 تاأهيل خطوط املجاري• 

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

�صيتم التنفيذ على عدة مراحل وذلك ح�صب اخلطة التنفيذية املرفقة مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع


خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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اإجراء م�سح �سامل ل��سالت الربط املنزلية واملناهل، واإعادة تاأهيلها ا�سم امل�رشوع

البلدة القدمية جميعها.  امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

يتم الربط مع �صبكة ال�رشف ال�صحي حاليًا دون اإ�رشاف البلدية، كما يوجد خطاأ �صائع يف الربط، يتمثل بعدم مراعاة االعتبارات البيئية من 
حيث القرب من خط املياه. مربرات امل�رشوع

تقليل املكاره ال�صحية. • 
�صمان عدم حدوث تلوث للرتبة. • 
حت�صني فعالية الت�رشيف.• 

اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك ترابط مع اأهداف خطة 
االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

معرفة جميع االحتياجات، من حيث اإعادة تاأهيل و�صلت الربط املنزيل، بحيث يتم الربط مع �صبكة ال�رشف ال�صحي وفقًا للمعايري البيئية 
والهند�صية ال�صحيحة. خمرجات امل�رشوع

املن�صاآت املرتبطة مع �صبكة ال�رشف ال�صحي جميعها، ومناهل البلدة القدمية جميعها. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

400,000 اإجراء م�صح �صامل لو�صلت الربط املنزلية واملناهل• 

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

6 اأ�صهر. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
للم�رشوع



خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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اإن�ساء عدد من خط�ط املجاري ا�سم امل�رشوع

مواقع حمددة يف البلدة القدمية )�صارع البا�صا حتى حارة القريون، حو�س عويجان(. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

ال توجد خطوط �رشف �صحي يف تلك املناطق. مربرات امل�رشوع

املحافظة على البيئة، وتقليل املكاره ال�صحية.  اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك ترابط مع اأهداف خطة 
االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

منع ح�صول مكاره �صحية.
ربط املنطقة بال�صبكة.

خمرجات امل�رشوع

�صكان املناطق املجاورة الأعمال امل�رشوع. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
50,000 اإن�صاء خطوط املجاري• 

بلدية نابل�س.  جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

45 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع


خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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اإ�سافة العديد من املناهل ل�سبكة ال�رشف ال�سحي ا�سم امل�رشوع

منطقة خان الوكالة، وحارة الفقو�س، وباب ال�صاحة.  امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

عدم وجود مناهل ل�صبكة ال�رشف ال�صحي، ما ي�صّعب اإجراء ال�صيانة. مربرات امل�رشوع

العمل على رفع كفاءة ال�صبكة. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك ترابط مع اأهداف خطة 
االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

خمرجات امل�رشوع

�صكان خان الوكالة، وحارة الفقو�س، وباب ال�صاحة. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
45,000 اإ�صافة العديد من املناهل لل�صبكة• 

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

3 �صنوات مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع


خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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اإن�ساء خط مياه اأمطار من ال�س�ق التجاري وحتى العّبارة ا�سم امل�رشوع

م�صار اخلط حمدد. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

ال يتم ت�رشيف املياه بفاعلية اأثناء هطول االأمطار الغزيرة. مربرات امل�رشوع

رفع كفاءة �صبكة الت�رشيف. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك ترابط مع اأهداف خطة 
االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

خط مياه اأمطار من ال�صوق التجاري وحتى العّبارة. خمرجات امل�رشوع

املحلت التجارية يف املنطقة امل�صتهدفة. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

1,200,000
اأنابيب.

حفريات.
مناهل.

بلدية نابل�س.  جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

3 اأ�صهر. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع


خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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اإن�ساء خط مياه مطر من راأ�س العني وحتى ال�ادي حلماية البلدة القدمية من مياه الأمطار ا�سم امل�رشوع

م�صار اخلط حمدد. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

ال يتم ت�رشيف املياه بفاعلية اأثناء هطول االأمطار الغزيرة. مربرات امل�رشوع

رفع كفاءة �صبكة الت�رشيف. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك ترابط مع اأهداف خطة 
االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

خط مياه اأمطار من راأ�س العني وحتى الوادي. خمرجات امل�رشوع

املحلت التجارية يف املنطقة امل�صتهدفة. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

6,000,000
اأنابيب.• 
حفريات.• 
مناهل.• 

بلدية نابل�س.  جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

3 اأ�صهر. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع


خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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�رشاء �سيارات نقل نفايات ذات مكب�س خلفي �سعتها 5 اأمتار مكعبة )عدد 10( ا�سم امل�رشوع

املناطق ال�صكنية يف البلدة القدمية. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

حاجة البلدة القدمية املا�صة اإىل �صيارة لنقل النفايات ت�صتطيع الدخول اإىل االأماكن ال�صيقة، وحتميل اأكرب قدر من النفايات بعد كب�صها.  مربرات امل�رشوع

زيادة فعالية عملية جمع النفايات ال�صلبة.. 1
الو�صول اإىل بيئة نظيفة يف مناطق البلدة القدمية ال�صكنية. . 2 اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع للح�صول على بيئة نظيفة وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك 
ترابط مع اأهداف خطة االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

عملية جمع نفايات �صلبة ذات فعالية. . 1
قوى عاملة قليلة العدد، ما يخف�س التكاليف.. 2 خمرجات امل�رشوع

املناطق ال�صكنية من البلدة القدمية. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
500,000

�صيارات نقل نفايات ذات مكب�س خلفي �صعة 5 اأمتار مكعبة )عدد 10(• 
�صائق )عدد 10(.• 
عمال نظافة عدد )20(. • 

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

خلل عدة �صنوات مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
متوفر.للم�رشوع

عدم توفر املوارد املالية الكافية. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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�رشاء �سيارات نقل نفايات �سغرية ب�سندوق �سعته 1.5 مرت مكعب عدد )10(. ا�سم امل�رشوع

املناطق ال�صكنية، وكذلك املنطقة التجارية يف البلدة القدمية. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

احلاجة اإىل �صيارات نقل نفايات �صغرية احلجم، ت�صتطيع احلركة يف االأماكن ال�صيقة، وميكن تفريغ احلاويات �صغرية احلجم فيها، متهيدًا لنقلها 
اإىل احلاوية املعدنية كبرية احلجم )8-10 اأمتار مكعبة(.  مربرات امل�رشوع

زيادة فعالية جمع النفايات ال�صلبة.. 1
الو�صول اإىل بيئة نظيفة خالية من النفايات يف مناطق البلدة القدمية ال�صكنية والتجارية.. 2 اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع للح�صول على بيئة نظيفة وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك 
ترابط مع اأهداف خطة االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

عملية جمع نفايات �صلبة ذات فعالية.. 1
قوى عاملة قليلة العدد، وتكاليف اأقل.. 2 خمرجات امل�رشوع

املناطق ال�صكنية والتجارية من البلدة القدمية. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
300,000

�صيارات نقل نفايات ذات �صندوق �صغري �صعته 1.5 مرت مكعب )عدد 10(.• 
�صائق )عدد 10(.• 
عمال نظافة عدد )20(.• 

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

عدة �صنوات مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
متوفر.للم�رشوع

عدم توفر املوارد املالية الكافية. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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�رشاء حاويات معدنية �سعة 10 اأمتار مكعبة عدد )20( ا�سم امل�رشوع

املناطق ال�صكنية، وكذلك املنطقة التجارية يف البلدة القدمية. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

وجود نق�س يف عدد هذا النوع من احلاويات على مداخل البلدة القدمية، و�رشورتها لتجميع النفايات ال�صلبة، ريثما يتم نقلها اإىل املكب. مربرات امل�رشوع

زيادة فعالية عملية جمع النفايات ال�صلبة.. 1
الو�صول اإىل بيئة نظيفة خالية من النفايات يف مناطق البلدة القدمية ال�صكنية والتجارية.. 2 اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع للح�صول على بيئة نظيفة وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك 
ترابط مع اأهداف خطة االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

عملية جمع نفايات �صلبة ذات فعالية.. 1
بيئة نظيفة با�صتمرار.. 2 خمرجات امل�رشوع

املناطق ال�صكنية والتجارية من البلدة القدمية. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
250,000 حاويات معدنية �صعة 10 اأمتار مكعبة عدد )20( • 

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

عدة �صنوات مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع
متوفر.

عدم توفر املوارد املالية الكافية. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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�رشاء حاويات /�سناديق نفايات لل�س�ارع لأغرا�س الفرز  ا�سم امل�رشوع

املناطق ال�صكنية، وكذلك املنطقة التجارية يف البلدة القدمية. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

وجود نق�س يف عدد هذا النوع من احلاويات على مداخل البلدة القدمية، و�رشورتها لتجميع النفايات ال�صلبة، ريثما يتم نقلها اإىل املكب. مربرات امل�رشوع

زيادة فعالية عملية جمع وفرز النفايات ال�صلبة.. 1
الو�صول اإىل بيئة نظيفة خالية من النفايات يف مناطق البلدة القدمية ال�صكنية والتجارية.. 2 اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع للح�صول على بيئة نظيفة وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك 
ترابط مع اأهداف خطة االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

عملية جمع وفرز نفايات �صلبة ذات فعالية.. 1
بيئة نظيفة با�صتمرار.. 2 خمرجات امل�رشوع

املناطق ال�صكنية والتجارية من البلدة القدمية. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
3,500,000 حاويات /�صناديق نفايات لل�صوارع الأغرا�س الفرز  • 

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

ال�رشكاء يف التنفيذ

عدة �صنوات مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع
متوفر.

عدم توفر املوارد املالية الكافية. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
IS

/2
0 

رح
قت

 م
وع

شر
 م

قة
ثي

و

تنظيم حملة ت�عية وتثقيف بيئي )ن�رشات، ب��سرتات، ور�س عمل، دورات تدريبية(. ا�سم امل�رشوع

املناطق ال�صكنية، وكذلك املنطقة التجارية يف البلدة القدمية. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تديّن م�صتوى الوعي البيئي لدى القاطنني يف البلدة القدمية، وكذلك اأ�صحاب املحلت التجارية والعاملني فيها. مربرات امل�رشوع

رفع م�صتوى الوعي البيئي لدى القاطنني يف البلدة القدمية، وكذلك اأ�صحاب املحلت التجارية والعاملني فيها. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع للح�صول على بيئة نظيفة وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك 
ترابط مع اأهداف خطة االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

بيئة نظيفة با�صتمرار يف املنازل وال�صوارع واملحلت التجارية. . 1
قيم بيئية را�صخة يف وجدان املواطن.. 2 خمرجات امل�رشوع

كافة فئات املواطنني يف املناطق ال�صكنية والتجارية من البلدة القدمية. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع

و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

375,000

ن�رشات توعوية يتم توزيعها على املواطنني يف منازلهم، وعلى اأ�صحاب املحلت التجارية والعاملني فيها. • 
بو�صرتات• 
ور�س عمل.• 
دورات تدريبية• 

جامعة النجاح الوطنية. جهة التنفيذ املقرتحة

بلدية نابل�س، وجامعة النجاح الوطنية. ال�رشكاء يف التنفيذ

طيلة مدة اخلطة )15 �صنة( مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
متوفر.للم�رشوع

عدم توفر املوارد املالية الكافية.• 
عدم التن�صيق مع جهة االخت�صا�س العلمي.• 

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ
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بة

صل
 ال

ت
ايا

نف
 ال

ة:
تي

ح
لت

ة ا
ني

لب
ع ا

طا
 ق

)6
(

بة
صل

 ال
ت

ايا
نف

 ال
ة:

تي
ح

لت
ة ا

ني
لب

ع ا
طا

 ق
)6

(



63   62

IS
/2

1 
رح

قت
 م

وع
شر

 م
قة

ثي
و

ت�فري مالب�س �سالمة ووقاية لعمال النظافة. ا�سم امل�رشوع

------ امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تكرار تعر�س عمال النظافة للأخطار وللإ�صابة باالأمرا�س نتيجة عدم ارتدائهم للملب�س اخلا�صة الكفيلة بوقايتهم من الكثري من املخاطر اأثناء 
قيامهم بعملهم. مربرات امل�رشوع

املحافظة على �صلمة عمال النظافة و�صحتهم، ليقوموا بواجبهم دون تعري�صهم للأخطار وللأمرا�س. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع للح�صول على بيئة نظيفة وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك 
ترابط مع اأهداف خطة االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

خمرجات امل�رشوع عمال يقومون بواجبهم دون ا�صطرارهم الأخذ اإجازات مر�صية بني احلني واالآخر، نتيجة اإ�صابتهم باالأمرا�س اأو تعر�صهم للمخاطر.

عمال النظافة يف منطقة البلدة القدمية ال�صكنية والتجارية. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
150,000 �رشاء ملب�س �صلمة ووقاية لعمال النظافة• 

بلدية نابل�س. جهة التنفيذ املقرتحة

----- ال�رشكاء يف التنفيذ

3 اأ�صهر. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع
متوفر.

عدم توفر املوارد املالية الكافية. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ
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ا�ستخدام و�سائل الإعالم املختلفة لرفع ال�عي البيئي. ا�سم امل�رشوع

--- امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تديّن م�صتوى الوعي البيئي لدى القاطنني يف البلدة القدمية، وكذلك اأ�صحاب املحلت التجارية والعاملني فيها. مربرات امل�رشوع

رفع م�صتوى الوعي البيئي لدى القاطنني يف البلدة القدمية، وكذلك اأ�صحاب املحلت التجارية والعاملني فيها. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع للح�صول على بيئة نظيفة وبني تو�صيات الدرا�صة القطاعية التي قامت بها جامعة النجاح الوطنية، وكذلك 
ترابط مع اأهداف خطة االإحياء.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

بيئة نظيفة با�صتمرار يف املنازل وال�صوارع واملحلت التجارية.. 1
قيم بيئية را�صخة يف وجدان املواطن.. 2 خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية، وكذلك اأ�صحاب املحلت التجارية والعاملون فيها. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
150,000 و�صائل االإعلم املكتوبة واملادية من �صحف وحمطات اإذاعة حملية وحمطات تلفزيون حملية.• 

جامعة النجاح الوطنية. جهة التنفيذ املقرتحة

بلدية نابل�س  ال�رشكاء يف التنفيذ

6 اأ�صهر. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

للم�رشوع
متوفر.

عدم توفر املوارد املالية الكافية.• 
عدم التن�صيق مع جهة االخت�صا�س العلمي.• 

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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اإن�ساء حمطات حت�يل جديدة ا�سم امل�رشوع

حمطة حتويل قرب �صوق الب�صل )امل�صلبة(.•  امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تعاين بع�س املناطق يف البلدة القدمية من انخفا�س اجلهد الكهربائي الوا�صل للم�صرتكني ب�صبب ِثَقل االأحمال على بع�س املغذيات، اأو قدم بع�س 
خطوط التوزيع، ما ي�صتدعي اإعادة تاأهيل وا�صتبدال بع�س ال�صبكات الهوائية بكوابل جمدولة، واإقامة حمطة حتويل جديدة داخل البلدة القدمية 

)منطقة الكركون(.
مربرات امل�رشوع

حت�صني جودة الكهرباء، ومعاجلة م�صاكل انخفا�س اجلهد الكهربائي الوا�صل للم�صرتكني. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع اأعله وبني خطة االإحياء الهادفة اإىل تطوير البلدة القدمية يف نابل�س واإحيائها، للح�صول على خدمات اأف�صل 
يف جماالت البنية التحتية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

اإقامة حمطة حتويل جديدة يف منطقة امل�صلبة.                  . 1
اإعادة تاأهيل �صبكات قدمية.                          . 2 خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية.                                      الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
امل�رشوع والكلفة التقديرية

300,000 اإقامة حمطة حتويل.• 

بلدية نابل�س – ق�صم الكهرباء. جهة التنفيذ املقرتحة

- ال�رشكاء يف التنفيذ

�صنة واحدة. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

قائمة املواد.• للم�رشوع
املواقع املقرتحة.• 

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ
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حت�يل مغذيات ال�سغط املنخف�س الرئي�سية اله�ائية اإىل ك�ابل اأر�سية ا�سم امل�رشوع

مغذيات ال�صغط املنخف�س.•  امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تعاين بع�س املناطق يف البلدة القدمية من انخفا�س اجلهد الكهربائي الوا�صل للم�صرتكني ب�صبب ِثَقل االأحمال على بع�س املغذيات، اأو قدم بع�س 
خطوط التوزيع، ما ي�صتدعي اإعادة تاأهيل وا�صتبدال بع�س ال�صبكات الهوائية بكوابل جمدولة، وكذلك ا�صتبدال بع�س �صبكات تغذية امل�صرتكني.   مربرات امل�رشوع

حت�صني جودة الكهرباء، ومعاجلة م�صاكل انخفا�س اجلهد الكهربائي الوا�صل للم�صرتكني. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع اأعله وبني خطة االإحياء الهادفة اإىل تطوير البلدة القدمية يف نابل�س واإحيائها، للح�صول على خدمات اأف�صل 
يف جماالت البنية التحتية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

عمل تو�صعات ملغذيات ال�صغط املنخف�س.                    . 1
حت�صني و�صع بع�س �صبكات تغذية امل�صرتكني.  . 2 خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية.                                      الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
10,000,000

مواد كهرباء ل�صبكات ال�صغط املنخف�س. • 
مواد كهرباء ال�صتبدال �صبكات هوائية بكوابل جمدولة.• 
مواد كهرباء ل�صبكات تغذية امل�صرتكني.• 

بلدية نابل�س – ق�صم الكهرباء. جهة التنفيذ املقرتحة

- ال�رشكاء يف التنفيذ

�صنة واحدة. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

قائمة املواد.• للم�رشوع
املواقع املقرتحة.• 

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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اإ�سافة مغذيات رئي�سية من حمطات التح�يل القائمة واملقرتحة. ا�سم امل�رشوع

مغذيات ال�صغط املنخف�س.•  امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تعاين بع�س املناطق يف البلدة القدمية من انخفا�س اجلهد الكهربائي الوا�صل للم�صرتكني ب�صبب ِثَقل االأحمال على بع�س املغذيات، اأو قدم بع�س 
خطوط التوزيع، ما ي�صتدعي اإعادة تاأهيل وا�صتبدال بع�س ال�صبكات الهوائية بكوابل جمدولة، وكذلك ا�صتبدال بع�س �صبكات تغذية امل�صرتكني.  مربرات امل�رشوع

حت�صني جودة الكهرباء، ومعاجلة م�صاكل انخفا�س اجلهد الكهربائي الوا�صل للم�صرتكني. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع اأعله وبني خطة االإحياء الهادفة اإىل تطوير البلدة القدمية يف نابل�س واإحيائها، للح�صول على خدمات اأف�صل 
يف جماالت البنية التحتية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

توفري مغذيات رئي�صية من حمطات التحويل القائمة واملقرتحة.                   . 1
حت�صني و�صع بع�س �صبكات تغذية امل�صرتكني.       . 2 خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية.                                      الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
700,000 توفري مغذيات رئي�صية من حمطات التحويل القائمة واملقرتحة.                  • 

بلدية نابل�س – ق�صم الكهرباء. جهة التنفيذ املقرتحة

- ال�رشكاء يف التنفيذ

�صنة واحدة. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

قائمة املواد.• للم�رشوع
املواقع املقرتحة.• 

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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.ABC تغيري �سبكات ه�ائية اإىل ك�ابل ا�سم امل�رشوع

جميع مناطق البلدة القدمية امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تعاين بع�س املناطق يف البلدة القدمية من انخفا�س اجلهد الكهربائي الوا�صل للم�صرتكني ب�صبب ِثَقل االأحمال على بع�س املغذيات، اأو قدم بع�س 
خطوط التوزيع، ما ي�صتدعي اإعادة تاأهيل وا�صتبدال بع�س ال�صبكات الهوائية بكوابل جمدولة، وكذلك ا�صتبدال بع�س �صبكات تغذية امل�صرتكني.   مربرات امل�رشوع

حت�صني جودة الكهرباء، ومعاجلة م�صاكل انخفا�س اجلهد الكهربائي الوا�صل للم�صرتكني. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع اأعله وبني خطة االإحياء الهادفة اإىل تطوير البلدة القدمية يف نابل�س واإحيائها، للح�صول على خدمات اأف�صل 
يف جماالت البنية التحتية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

1 ..ABC تغيري �صبكات هوائية اإىل كوابل
حت�صني و�صع بع�س �صبكات تغذية امل�صرتكني.. 2 خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية.                                      الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
1,000,000  •.ABC تغيري �صبكات هوائية اإىل كوابل

بلدية نابل�س – ق�صم الكهرباء. جهة التنفيذ املقرتحة

- ال�رشكاء يف التنفيذ

عدة �صنوات مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

قائمة املواد.• للم�رشوع
املواقع املقرتحة.• 

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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اإعادة تاأهيل �سبكات ال�سغط املنخف�س ال�ا�سلة للم�سرتكني. ا�سم امل�رشوع

جميع البلدة القدمية امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تعاين بع�س املناطق يف البلدة القدمية من انخفا�س اجلهد الكهربائي الوا�صل للم�صرتكني ب�صبب ِثَقل االأحمال على بع�س املغذيات، اأو قدم بع�س 
خطوط التوزيع، ما ي�صتدعي اإعادة تاأهيل وا�صتبدال بع�س ال�صبكات الهوائية بكوابل جمدولة، وكذلك ا�صتبدال بع�س �صبكات تغذية امل�صرتكني. مربرات امل�رشوع

حت�صني جودة الكهرباء، ومعاجلة م�صاكل انخفا�س اجلهد الكهربائي الوا�صل للم�صرتكني. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع اأعله وبني خطة االإحياء الهادفة اإىل تطوير البلدة القدمية يف نابل�س واإحيائها، للح�صول على خدمات اأف�صل 
يف جماالت البنية التحتية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

اإعادة تاأهيل �صبكات ال�صغط املنخف�س الوا�صلة للم�صرتكني. 1
حت�صني و�صع بع�س �صبكات تغذية امل�صرتكني.. 2 خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية.                                      الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
2,000,000 اإعادة تاأهيل �صبكات ال�صغط املنخف�س الوا�صلة للم�صرتكني• 

بلدية نابل�س – ق�صم الكهرباء. جهة التنفيذ املقرتحة

- ال�رشكاء يف التنفيذ

عدة �صنوات مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

قائمة املواد.• للم�رشوع
املواقع املقرتحة.• 

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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اإعادة تاأهيل وحدات اإنارة يف �س�ارع البلدة القدمية وطرقاتها. ا�سم امل�رشوع

اإنارة عامة / �صوارع. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

حتتاج الكثري من وحدات االإنارة داخل البلدة القدمية )250 ملبة( اإىل اإعادة تاأهيل )ا�صتبدال اأو ا�صتحداث(. مربرات امل�رشوع

اإعادة تاأهيل الإنارة ال�صوارع والطرقات. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع اأعله وبني خطة االإحياء الهادفة اإىل تطوير البلدة القدمية واإحيائها، للح�صول على خدمات اأف�صل يف جماالت 
البنية التحتية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

اإعادة تاأهيل لوحدات اإنارة ال�صوارع والطرقات.                   خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية.                                      الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
1,000,000 وحدات اإنارة )150 ، 250 واط ( HPS عدد 250 وحدة.• 

بلدية نابل�س – ق�صم الكهرباء. جهة التنفيذ املقرتحة

- ال�رشكاء يف التنفيذ

عدة �صنوات مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

قائمة املواد.• للم�رشوع
املواقع املقرتحة.• 

- خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

Xال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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عمل اإنارة خا�سة ) اإنارة جتميلية( لإبراز بع�س امل�اقع الأثرية والتاريخية. ا�سم امل�رشوع

اإنارة خا�صة / مناطق احلمامات، الق�صور، امل�صاجد القدمية، باب ال�صاحة. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

�رشورة اإبراز املعامل التاريخية واالأثرية، من خلل ت�صميم وتنفيذ اإنارة ا�صطناعية جمالية خا�صة بها. مربرات امل�رشوع

اإنارة الإبراز االأماكن االأثرية والتاريخية. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع اأعله وبني خطة االإحياء الهادفة اإىل تطوير البلدة القدمية واإحيائها، للح�صول على خدمات اأف�صل يف جماالت 
البنية التحتية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

اإنارة خا�صة باالأماكن التاريخية داخل البلدة القدمية.  خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية.                                      الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
2,500,000 وحدات اإنارة خا�صة )حتدد ح�صب املوقع( 50 وحدة.• 

بلدية نابل�س – ق�صم الكهرباء. جهة التنفيذ املقرتحة

- ال�رشكاء يف التنفيذ

عدة �صنوات مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

قائمة املواد.• للم�رشوع
املواقع املقرتحة.• 

- خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

Xال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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�رشاء قدرة جديدة ) رفع قدرة التزويد ( ا�سم امل�رشوع

جميع مناطق البلدة القدمية امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تعاين بع�س املناطق يف البلدة القدمية من انخفا�س اجلهد الكهربائي الوا�صل للم�صرتكني ب�صبب ِثَقل االأحمال على بع�س املغذيات، اأو قدم بع�س 
خطوط التوزيع، ما ي�صتدعي اإعادة تاأهيل وا�صتبدال بع�س ال�صبكات الهوائية بكوابل جمدولة، وكذلك ا�صتبدال بع�س �صبكات تغذية امل�صرتكني.   مربرات امل�رشوع

حت�صني جودة الكهرباء، ومعاجلة م�صاكل انخفا�س اجلهد الكهربائي الوا�صل للم�صرتكني. اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع اأعله وبني خطة االإحياء الهادفة اإىل تطوير البلدة القدمية يف نابل�س واإحيائها، للح�صول على خدمات اأف�صل 
يف جماالت البنية التحتية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

زيادة قدرة التزويد. 1
حت�صني و�صع بع�س �صبكات تغذية امل�صرتكني.. 2 خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية.                                      الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
500,000 �رشاء قدرة جديدة ) رفع قدرة التزويد (• 

بلدية نابل�س – ق�صم الكهرباء. جهة التنفيذ املقرتحة

- ال�رشكاء يف التنفيذ

24 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

قائمة املواد.• للم�رشوع
املواقع املقرتحة.• 

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ

التخطيط العمراين
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ت�فري م�سادر طاقة بديلة ا�سم امل�رشوع

جميع مناطق البلدة القدمية امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تعاين بع�س املناطق يف البلدة القدمية من انخفا�س اجلهد الكهربائي الوا�صل للم�صرتكني ب�صبب ِثَقل االأحمال على بع�س املغذيات، اأو قدم بع�س 
خطوط التوزيع، ما ي�صتدعي اإعادة تاأهيل وا�صتبدال بع�س ال�صبكات الهوائية بكوابل جمدولة، وكذلك ا�صتبدال بع�س �صبكات تغذية امل�صرتكني.   مربرات امل�رشوع

توفري م�صادر بديلة للطاقة اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع اأعله وبني خطة االإحياء الهادفة اإىل تطوير البلدة القدمية يف نابل�س واإحيائها، للح�صول على خدمات اأف�صل 
يف جماالت البنية التحتية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

م�صادر بديلة للطاقة خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية.                                      الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
5,000,000 توفري م�صادر بديلة للطاقة• 

بلدية نابل�س – ق�صم الكهرباء. جهة التنفيذ املقرتحة

- ال�رشكاء يف التنفيذ

36 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

قائمة املواد.• للم�رشوع
املواقع املقرتحة.• 

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ
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ا�ستبدال الأجهزة الكهربائية القدمية يف منازل امل�اطنني باأخرى م�فرة للطاقة ا�سم امل�رشوع

جميع مناطق البلدة القدمية امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تعترب االأجهزة الكهربائية املتوفرة لدى ال�صكان يف البلدة القدمية اأجهزة قدمية وم�صتهلكة للطاقة، وبالتايل هناك حاجة ال�صتبدالها باأخرى جديدة 
وموفرة للطاقة.   مربرات امل�رشوع

ا�صتبدال االأجهزة الكهربائية القدمية يف منازل املواطنني باأخرى موفرة للطاقة اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع اأعله وبني خطة االإحياء الهادفة اإىل تطوير البلدة القدمية يف نابل�س واإحيائها، للح�صول على خدمات اأف�صل 
يف جماالت البنية التحتية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

اأجهزة كهربائية جديدة موفرة للطاقة خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية.                                      الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
5,000,000 ا�صتبدال االأجهزة الكهربائية القدمية • 

بلدية نابل�س – ق�صم الكهرباء. جهة التنفيذ املقرتحة

- ال�رشكاء يف التنفيذ

عدة �صنوات مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

قائمة املواد.• للم�رشوع
املواقع املقرتحة.• 

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ
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ا�ستبدال العدادات لعدادات ذكية مع اأنظمة ات�سالت ومركز مراقبة ا�سم امل�رشوع

جميع مناطق البلدة القدمية امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تعترب العدادات الكهربائية املتوفرة لدى ال�صكان يف البلدة القدمية قدمية، وبالتايل هناك حاجة ال�صتبدالها باأخرى جديدة ذكية . مربرات امل�رشوع

ا�صتبدال العدادات الكهربائية القدمية يف منازل املواطنني باأخرى ذكية
توفري مركز مراقبة للعدادات.

اأهداف امل�رشوع

يوجد ترابط بني اأهداف امل�رشوع اأعله وبني خطة االإحياء الهادفة اإىل تطوير البلدة القدمية يف نابل�س واإحيائها، للح�صول على خدمات اأف�صل 
يف جماالت البنية التحتية.

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

عدادات كهربائية جديدة ذكية. 1
مركز مراقبة للعدادات. 2 خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية.                                      الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

امل�رشوع والكلفة التقديرية
2,000,000

ا�صتبدال العدادات الكهربائية القدمية• 
مركز مراقبة للعدادات• 

بلدية نابل�س – ق�صم الكهرباء. جهة التنفيذ املقرتحة

- ال�رشكاء يف التنفيذ

24 �صهر مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

قائمة املواد.• للم�رشوع
املواقع املقرتحة.• 

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

التاريخ
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�سيانة ال�س�ارع والأدراج واإعادة تاأهيلها ا�سم امل�رشوع

مواقع متفرقة منت�رشة يف البلدة القدمية  امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

توجد اأجزاء كبرية من �صوارع البلدة القدمية االأ�صا�صية وطرقاتها يف حالة اإما متو�صطة اأو �صيئة، لذلك من ال�رشوري �صيانة واإعادة تاأهيل 
املتهالكة منها، وبالتحديد ال�صوارع املبلطة )ال�صوارع ذات ال�صطح االإ�صفلتي من املقرتح تبليطها جميعًا(. مربرات امل�رشوع

حت�صني حالة اأ�صطح الطرق واملمرات و�صيانة االأجزاء املتهالكة منها.. 1
رفع م�صتوى الطريق.. 2
حت�صني بيئة امل�صاة يف البلدة القدمية.. 3

اأهداف امل�رشوع

رفع م�صتوى جودة �صبكة الطرق.. 1
حت�صني بيئة احلركة املرورية )م�صاة(، وجذب احلركة التجارية.. 2

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

�صيانة ال�صوارع واالأدراج، ورفع م�صتوى اأ�صطحها. . 1
ترميم االأجزاء املدمرة من الطرق واالأدراج.. 2 خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية وزوارها واملت�صوقون فيها. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

1,275,000امل�رشوع والكلفة التقديرية
اقتلع االأجزاء املك�رشة من حجر التبليط.• 
اإعادة التبليط.• 
�صيانة حجر ال�صك.• 

بلدية نابل�س / الوحدة الفنية الإعمار البلدة القدمية. جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة االأ�صغال، املقاولون.  ال�رشكاء يف التنفيذ

6 �صنوات مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
خمطط ال�صوارع واالأدراج اللزمة الأعمال ال�صيانة.للم�رشوع

حمدودية املوارد املالية.
اأعمال بنية حتتية يف املوقع نف�صه.

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

مرحلة التخطيط - مرتبطة بتح�صني بيئة امل�صاة / احلركة التجارية وال�صياحية.القت�ساد

مرحلة التخطيط - مرتبطة بتح�صني بيئة امل�صاة / احلركة التجارية وال�صياحية.ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

مرحلة التخطيط والتنفيذ - يجب اأن ت�صبق اأعمال البنية التحتية اأّيَة اأعمال �صيانة للطرق.

التاريخ

التخطيط العمراين
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تبليط ال�س�ارع ا�سم امل�رشوع

مواقع متفرقة منت�رشة يف البلدة القدمية  امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

و�صعت بلدية نابل�س خطة لتبليط �صوارع البلدة القدمية جميعها باحلجر، لت�صبح متجان�صة وذات مظهر موّحد. مربرات امل�رشوع

دة، ما يعطي انطباعًا جيدًا للزوار وامل�صتخدمني. . 1 اإعطاء منط وا�صح ل�صوارع البلدة القدمية وطرقاتها، بحيث ت�صبح موحَّ
حت�صني بيئة امل�صاة والبيئة ال�صياحية.. 2 اأهداف امل�رشوع

رفع م�صتوى جودة �صبكة الطرق.. 1
حت�صني بيئة احلركة املرورية )م�صاة(، وجذب احلركة التجارية.. 2

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

توحيد منط �صطح الطريق واإعطائها منط "بيئة م�صاة". خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية وزوارها واملت�صوقون فيها. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

4,500,000امل�رشوع والكلفة التقديرية
اإزالة اأ�صطح الطرق احلالية.• 
تبليط الطرق.• 
تركيب حجر ال�صك.• 

بلدية نابل�س / الوحدة الفنية الأعمار البلدة القدمية. جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة االأ�صغال، املقاولون. ال�رشكاء يف التنفيذ

عدة �صنوات مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

خمطط ال�صوارع اللزم تبليطها.للم�رشوع
قائمة باأ�صماء ال�صوارع املراد تبليطها.

حمدودية املوارد املالية.
اأعمال بنية حتتية يف املوقع نف�صه.

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

مرحلة التخطيط - مرتبطة بتح�صني بيئة امل�صاة / احلركة التجارية وال�صياحيةالقت�ساد

مرحلة التخطيط - مرتبطة بتح�صني بيئة امل�صاة / احلركة التجارية وال�صياحيةال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

مرحلة التخطيط والتنفيذ - يجب اأن ت�صبق اأعمال البنية التحتية اأي اأعمال تبليط للطرق.

التاريخ
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حتديد دخ�ل املركبات ا�سم امل�رشوع

6 مواقع دخول املركبات – نفذت البلدية موقعا واحدا، بالتايل بقيت 5 مواقع. امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

تتميز �صوارع البلدة القدمية ب�صيقها وعدم ملئمتها لدخول املركبات وخا�صة الكبرية منها، هذا عدا عن االزدحام بامل�صاة خلل �صاعات النهار. 
ويوؤيد ال�صكان واأ�صحاب املحلت التجارية فكرة حتديد �صاعات مرور املركبات وال�صاحنات، وميكن تطبيق مثل هذا النظام باآليات ب�صيطة 

عن طريق و�صع اأعمدة معدنية على مداخل املركبات يف البلدة القدمية، بحيث ميكن حتريكها واإزالتها عند احلاجة، وباإ�رشاف بلدية نابل�س 
واإدارتها.

مربرات امل�رشوع

حتديد دخول املركبات اإىل البلدة القدمية. . 1
حت�صني بيئة امل�صاة فيها، والتقليل من التزاحم ما بني املركبات وامل�صاة. . 2 اأهداف امل�رشوع

حت�صني بيئة احلركة املرورية )م�صاة(. . 1
احلد من التفاعل ال�صلبي بني املركبات وامل�صاة.. 2

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

حتديد دخول املركبات اإىل البلدة القدمية اإىل �صاعات حمددة.. 1
احلد من التفاعل بني املركبات وامل�صاة.. 2
ت�صجيع بيئة امل�صاة.. 3

خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية وزوارها واملت�صوقون فيها. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
100,000امل�رشوع والكلفة التقديرية تركيب اأعمدة معدنية على مداخل املركبات.

بلدية نابل�س.  جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة االأ�صغال.  ال�رشكاء يف التنفيذ

1 اأ�صبوع. مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
خمطط للمواقع اللزم تطويرها.للم�رشوع

توفر اأفراد من بلدية نابل�س ل�صبط عملية فتح املداخل واإغلقها يف �صاعات حمددة والأغرا�س الطوارئ. خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

التاريخ
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ت�سمية �س�ارع البلدة القدمية وترقيمها ا�سم امل�رشوع

�صوارع البلدة القدمية واملباين الرئي�صية فيها، واالأحوا�س واحلارات وال�صاحات جميعها.  امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

غياب نظام ت�صمية ال�صوارع واالأحوا�س واحلارات وال�صاحات ب�صكل وا�صح اأو ب�صكل ر�صمي، حيث اأن العديد من االأماكن الرئي�صية تختلف 
م�صمياتها من �صخ�س اإىل اآخر، بناء على ما هو متعارف عليه بني النا�س، بداًل من اأ�صمائها الر�صمية. هذا ف�صًل عن اأن معظم لوحات الت�صمية 

والرتقيم ال�صابقة تلفت مع الزمن، اأو متت اإزالتها والعبث بها.
مربرات امل�رشوع

التوعية ون�رش املعرفة باأ�صماء ال�صوارع واحلارات. . 1
ت�صجيع ال�صياحة.. 2
اإنتاج خارطة �صياحية للبلدة القدمية، وحتديد املواقع والتعرف عليها.. 3

اأهداف امل�رشوع

حت�صني البيئة ال�صياحية.• 
ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

ت�صمية جميع �صوارع البلدة القدمية وحاراتها وترميمها.. 1
امل�صاهمة يف اإنتاج اخلارطة ال�صياحية للبلدة.. 2
رفع م�صتوى الوعي واملعرفة باأ�صماء ال�صوارع واحلارات.. 3

خمرجات امل�رشوع

�صكان البلدة القدمية وزوارها واملت�صوقون فيها. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 
1,500,000امل�رشوع والكلفة التقديرية • اإزالة اللوحات القدمية اإن وجدت. • ت�صنيع لوحات الت�صمية والرتقيم. • موا�صري/اأعمدة حمل اللوحات.

بلدية نابل�س / الوحدة الفنية الإعمار البلدة القدمية. جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة ال�صياحة واالآثار، وموؤ�ص�صات اإحياء البلدات القدمية واإعمارها. ال�رشكاء يف التنفيذ

عدة �صنوات مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر(

غري مت�فر مت�فر
الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 

نظام ترقيم املباين.للم�رشوع
خمطط �صامل باأ�صماء ال�صوارع واحلارات. خمطط )جزئي( باأ�صماء ال�صوارع واحلارات.

حمدودية املوارد املالية.
عدم توفر قائمة كاملة باأ�صماء ال�صوارع ونظام ترقيم املباين.

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

القت�ساد

اإنتاج خارطة �صياحية للبلدة القدمية.ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

مرحلة التخطيط – التحقق من اأ�صماء ال�صوارع تاريخيًا.التاريخ

التخطيط العمراين
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حت�سني اأماكن م�اقف املركبات وتط�يرها ا�سم امل�رشوع

موقف مركبات �صاحة ال�صبانة.• 
مواقف املركبات بالقرب من ال�صوق ال�رشقي.• 
مواقف اأخرى على اأطراف البلدة القدمية.• 

امل�قع/امل�اقع املقرتحة داخل البلدة 
القدمية

توفري العديد من املواقف وال�صاحات الفارغة يف البلدة القدمية وحميطها بحاجة اإىل تطوير وتاأهيل من اأجل حت�صني فر�س ا�صتخدامها ورفع طاقتها 
اال�صتيعابية. مربرات امل�رشوع

رفع الطاقة اال�صتيعابية ملواقف املركبات امل�صتخدمة داخل البلدة القدمية وحميطها.. 1
حت�صني بيئة هذه املواقف.. 2
ا�صتغلل امل�صاحات الفارغة ب�صكل منا�صب.. 3

اأهداف امل�رشوع

حت�صني بيئة حماور االت�صال بني البلدة القدمية وحميطها.. 1
حت�صني بيئة احلركة املرورية )م�صاة( وجذب احلركة التجارية.. 2

ترابط اأهداف امل�رشوع مع ت��سيات 
الدرا�سة القطاعية ومع اأهداف خطة 

الإحياء

زيادة الطاقة اال�صتيعابية ملواقف املركبات.. 1
تقليل االزدحام الناجت عن الوقوف اخلاطئ للمركبات.. 2 خمرجات امل�رشوع

اأ�صحاب املركبات من �صكان البلدة القدمية وزوارها واملت�صوقون فيها. الفئات امل�ستهدفة/امل�ستفيدة

الكلفة التقديرية )دولر( مركبات/ عنا�رش امل�رشوع
و�سف خمت�رش لعنا�رش/مركبات /ن�ساطات 

900,000امل�رشوع والكلفة التقديرية
تهيئة االأر�س وتغطيتها بطبقة اإ�صفلت.• 
حتديد اأماكن الوقوف بوا�صطة الدهانات االأر�صية.• 

بلدية نابل�س / الوحدة الفنية الإعمار البلدة القدمية. جهة التنفيذ املقرتحة

وزارة االأ�صغال، املقاولون، موؤ�ص�صات اإعمار البلدات القدمية. ال�رشكاء يف التنفيذ

مدة التنفيذ املت�قعة )�سهر( 36 �صهر

غري مت�فر مت�فر الدرا�سات/املخططات /امل�سادر الالزمة 
خمطط للمواقع اللزم تطويرها.للم�رشوع

حمدودية املوارد املالية.
عدم تعاون اأ�صحاب ال�صاحات ذات امللكيات اخلا�صة.

خماطر ومعيقات قد ت�ؤثر على اإمكانية 
تنفيذ امل�رشوع

من املت�قع اأن يك�ن امل�رشوع ذا عالقة وثيقة بامل�ساريع املقرتحة يف القطاعات التالية:

جمال التداخل املت�قع )يف مراحل التخطيط/التم�يل/التنفيذ..(ا�سم القطاع

الإ�سكان

امل�ا�سالت

مرحلة التخطيط.القت�ساد

مرحلة التخطيط - مرتبطة بتح�صني بيئة احلركة ال�صياحية.ال�سياحة

الدرا�سات الجتماعية وامل�ؤ�س�سات

البنية التحتية:
• �سبكة الكهرباء • �سبكة املياه

• �سبكة ال�رشف ال�سحي • النفايات ال�سلبة

التاريخ

التخطيط العمراين
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أسس ترميم المعالم األثرية طبقًا للمواثيق الدولية

اجلزء الثاين

مركز اإحياء تراث العمارة الإ�سالمية



اأ�س�س ترميم املعامل الأثرية طبقًا للمواثيق الدولية

مركز اإحياء تراث العمارة الإ�سالمية

85 �سارع رم�سي�س – �س.ب.: 764 - القاهرة – جمهورية م�رص العربية، تليفون: 2495 575 - 2477 575 - 6122 577 فاك�س: 8872 574
E-mail address: info@ciah.biz, Web Address: www.ciah.biz

ال�ستاذ الربوف�سور الدكتور �سالح ملعى م�سطفى



مقدمة
قبل البدء يف اأي من م�رصوعات الرتميم يجب اأن يكون هناك 
حتديد وا�س��ح للمفاهيم  املختلفة: احلفاظ - ال�سيانة - الرتميم 

- الإ�سالح - التقوية- اإعادة الإن�ساء.

كذلك يجب على اللجنة العلمية الفنية و�سع الأطر واملحددات 

التنفيذية لكل املبادئ ال�س��ابق ذكرها  هذا بالإ�سافة اإىل و�سع 
املبادئ )القيم values( التي على اأ�سا�سها �سيتم حتديد قيمة كل 

اأثر واأ�سلوب التعامل معه.

التعاريف القيا�سية لأ�ساليب احلفاظ على املمتلكات الثقافية

 Protection احلماية  -1

Preservation احلفاظ  -2

Conservation احلماية امل�ستدامة  -3

     Consolidation التقوية  -4

Adaptation التاأهيل  -5

  Restoration الرتميم  -6

Reconstruction اإعادة الإن�ساء  -7

اإعادة جتميع العنا�رص املتناثرة   -8
Anastylosis

اإ�سرتاتيجيات احلفاظ على الرتاث املعماري باملدن التاريخية
يتم حتديد اإ�س��رتاتيجيات العمل يف جمال احلفاظ وال�سيانة  يف 
الآثار طبقًا للمعايري الدولية التي و�س��عها اليون�س��كو، اإما من 
خالل املواثيق الدولية ال�س��ادرة عن املجل���س الدويل لالآثار 
)ICOMOS( اأو من خالل اإ�سدارات املركز الدويل للحفاظ 

على املمتلكات الثقافية ICCROM والتفاقيات ال�سادرة عن 
WHC مركز الرتاث العاملي



Protection :احلماية
هى عملية و�س��ع حمددات خا�س��ة به��دف التاأثري على  	•
الظ��روف الفيزيائي��ة للمبن��ى التاريخ��ي للدف��اع عن��ه 
واحلماي��ة م��ن التده��ور اأو الفق��دان اأو التعدي بو�س��ع 
اأ�سلوب وقائي للحماية اأو الوقاية من الأخطار اأو ال�رصقة 
 buffer( اأو النه��ب. كذلك فاإن و�س��ع مناط�ق عازل��ة
zone( ح��ول املب��اين اأو املواقع- ب�رصوط خا�س��ة- هو 

اأحد الو�سائل �سمن اأ�ساليب احلماية. 

كذلك فاإن احلماية ت�سمل و�سع لوائح قانونية اأو تخطيطية  	•
بهدف توفري بيئة �ساحلة حول املمتلكات الثقافية.

كما ت�س��مل احلماية الفيزيائية و�سع �س��قف اأو �سواتر اأو  	•
اإىل   )movable heritage( املنق�ول��ة  املمتل��كات  نق���ل 

اأماكن اآمنة وعلى �سبيل املثال اإيل املتاحف.

معايري احلماية
قبل اإجراءات احلماية والتي هي يف العادة ذات طبيعة موؤقتة  	•
والت��ي ت�س��بق عملية احلفاظ فاإن��ه يجب التحديد ب��كل واقعية 
التهديدات املتوقعة التي ميكن اأن يتعر�س لها الرتاث الثقايف.

احلماية �سوف ت�س��من �سالمة احلالة الفيزيائية اأو البيئية  		•
للممتل��كات الثقافية اأو املواقع الأثرية م��ن اأي تدهور اأو 
اأي �رص ت�سببه الظروف املناخية اأو الطبيعية اأو تهديدات 

بفعل الإن�سان.

يف حالة رفع اأحد العنا���رص التاريخية واملعامل املعمارية  		•
من اأماكنها فيجب ت�س��جيل ذلك بكل دقة وحتفظ يف مكان 

اآمن حلني اإعادتها اإىل اأماكنها الأ�سلية.

Preservation احلفاظ
هي عملية اتخاذ اإجراءات ت�ساند وتوؤازر الو�سع احلايل  	•
للبن��اء وتكامله ومواد الإن�س��اء وو�س��عه الإن�س��ائي هذا 
بالإ�س��افة اإىل املوقع والو�سط املحيط. وقد ت�سمل اأعمال 

�سيانة ملواد البناء واأعمال التوازن البيئي اأو الإن�سائي.

اأي�س��ا الزيارات التفتي�سية وال�س��يانة الدورية  وت�س��مل  	•
ويتبع ذلك ت�سجيل الأ�رصار وعلى �سبيل املثال الأ�رصار 

الناجتة من املياه واحل�رصات والنباتات واإزالتها.

معايري احلفاظ
اإن احلفاظ ي�سمن ا�ستمرار ال�سكل احلايل للمبنى وتكامله  	•

ومواد البناء والهيكل الإن�سائي واملوقع العام.

اإن اإعادة الإن�س��اء اجلوهري اأو ترميم العنا�رص املفقودة  	•
لي�س��ت هي اله��دف يف عملية احلف��اظ؛ اإن عملية احلفاظ 
ت�س��مل توظي��ف جميع التقني��ات لوق��ف اأو تاأخري عملية 
التدهور للممتل��كات الثقافية من خالل برنامج ال�س��يانة 

الدورية.

Conservation احلماية امل�ستدامة
هي متاثل عملية احلفاظ ولكن ب�س��كل اأ�س��مل فهي حماية  	•
عل��ى مدى الزمن من تنظيف واإ�س��الح وتقوية وهدفها 
النهائ��ي ه��و احلفاظ على الأ�س��الة وال�س��ورة املتكاملة 

للممتلكات الثقافية.

معايري احلماية امل�ستدامة
اإن عملية احلماية امل�س��تدامة ت�س��مل اأ�سلوب احلماية مثل  	•
الت�س��جيل يف ال�س��جل العام اأو و�س��ع اتفاقية من املنظمة 
احلكومي��ة واملالك، اأو حماي��ة للموقع با�س��تعمال النظم 

وال�رصوط للمخطط العام.

اإن عملي��ة احلماية قد ت�س��مل ال�س��يانة والرتميم واإعادة  	•
الإن�ساء وال�ستخدام املنا�سب جميعها اأو بع�سها.

ت�س��مل عملية احلماية الحتفاظ بكل الإ�سهامات التي لها  	•
دللت ممي��زة واملرتبطة باملبن��ى اأو املوقع والتي متت 

عرب الفرتات التاريخية التي مرت على املبنى.

اإن التغ��ريات التي ميكن اأن حتدث خالل عملية احلماية  	•
يج��ب اأن تتم يف اأ�س��يق احلدود ويج��ب اأن تكون قابلة 
لال�س��رتجاع وبدون اأن حت��دث تغ��ريات جذرية توؤثر 

على الدللت الثقافية للبناء اأو املوقع.

Consolidation التقوية
هي عملية تدعيم فيزيائي للمبنى عن طريق اإ�سافة مواد  	•
تقوية للمواد الأ�س��لية اأو للعنا�رص املعمارية اأو الإن�سائية 
ل�س��مان وحدتها الإن�سائية وعدم تعر�س��ها للدمار. اإن 

لعملي��ة التقوي��ة جوانب �س��لبية وذل��ك اإذا مل تكن حمددة 
املفه��وم مبعنى هل التقوية للمدى الق�س��ري اأم اأنها للمدى 
البعيد، وعما اإذا كان من املمكن اإزالتها اأو ا�ستبدالها، كل 

هذه النقاط يجب اأن تناق�س بو�سوح قبل بدء العمل.

Adaptation التاأهيل
التاأهيل هو و�سع حمددات لإعادة تاأهيل املبنى ب�سورته  	•
احلالية لأداء وظائفه القدمية اأو اأي وظيفة منا�س��بة وذلك 
من خالل اإ�س��الح اأو تطوير مع احلف��اظ على الأجزاء 
والعنا���رص باملبنى التي بها قيم��ة تاريخية اأو معمارية اأو 
ثقافية مميزة عرب الع�س��ور التي تواكبت على املبنى منذ 

اإن�سائه.

معايري التاأهيل
اأو الإ�س��افة للعنا���رص  اإن الت�س��ميم احلدي��ث للتغي��ري  	•
املوج��ودة حاليا ل ميكن قبوله اإل اإذا كانت هذه التغريات 
اأو الإ�س��افات ل توؤدي اإىل الإ�ساءة اإىل العنا�رص الهامة 
ذات ال�س��فة التاريخي��ة اأو املعماري��ة اأو الثقافية على اأن 
يكون ه��ذا التغري متواف��ق مع احلج��م واملقيا�س واللون 
واملادة والطابع للمبنى والو�سط املحيط والبيئة املحيطة.

يج��ب التاأكيد عل��ى اأن الإ�س��افة اأو التغي��ريات للهيكل  	•
الإن�س��ائى يجب اأن تتم بحي��ث اأن اإزالته��ا اأو تعديلها ل 
تغري من ال�س��كل املتكامل للمن�س��اأ ول ي��وؤدى اإىل اإحداث 

خلل به.



Restoration الرتميم
الرتميم له مفاهيم متعددة ولكن املفهوم الغالب هو اإعادة  	•
املبنى الرتاثي اأو العن�رص الأثري اإىل �س��ورته الأ�سلية 
بتفا�س��يله وموقعه يف ف��رتة زمنية حمددة م��ع اإزالة اأية 
اأعمال م�س��تجدة. ويف مفهوم اآخر فاإن الرتميم يجب اأن 
يحاف��ظ على جميع الفرتات التاريخي��ة التي مر بها البناء 
طاملا اأن وحدة الرتميم لي�س��ت هي الهدف املن�سود )ميثاق 

فين�سيا لعام 1964/ مادة 9 - 13(.

اإن اله��دف الأ�سا�س��ي للرتميم يجب اأن يك��ون احلفاظ  	•
على ال�س��ورة املتكاملة واأي�س��ا  على القي��م الثقافية واأن 
يظهر ويح�سن ال�س��ورة الت�سميمية الأ�سلية �سمن املواد 
املتواجدة يف املوقع، وهذا يخالف ما كان عليه يف ال�سابق 

باإعادة بناء الأجزاء املفقودة.

معايري الرتميم
كل جهد �س��وف يبذل لإمكان ا�ستخدام املبنى يف وظيفته  	•
الأ�س��لية اأو وظيف��ة منا�س��بة والتي تتطل��ب تغريات يف 

اأ�سيق نطاق ممكن للمبنى والو�سط املحيط به.

اأعمال التقوية املطلوبة لالتزان الإن�سائي اأو اإدخال نظم  	•
ميكانيكي��ة يجب اأن حتج��ب يف حالة اأنها ت�س��بب اإنقا�س 
للقيم اجلمالية والتاريخية اإل اإذا كان هذا احلجب �سيوؤدي 
اإىل تغيري اأو هدم القيم التاريخية املميزة للمواد اأو الفراغ.

اإذا اأدت اأعمال الرتميم اإىل اإحداث خلل بامل�سادر الأثرية  	•
فاإن ا�س��رتجاع املواد الأثرية يجب اأن يت��م بالتوافق مع 

اخلربة املهنية احلالية.

Reconstruction اإعادة الإن�ساء
هي عملي��ة اإعادة الو�س��ع الأ�س��لي لالأج��زاء املفقودة  	•
با�س��تخدام م��واد حديث��ة اأو قدمي��ة اأو الثن��ني مع��ا اإىل 
�سورته الأ�س��لية يف ال�سكل اأو احلجم اأو التفا�سيل �سواء 
كانت اأعم��ال اإن�س��ائية اأو عنا�رص معماري��ة وذلك طبقا 
للف��رتة الزمني��ة التاريخية، عل��ى اأن ت�س��تند العملية اإىل 

درا�سة اأثرية وتوثيق معماري ومعلومات اأكيدة.

معايري اإعادة الإن�ساء
اإن عملي��ة اإعادة الإن�س��اء جل��زء اأو كل باملبنى الرتاثي  	•
ميك��ن اإجنازها يف حال��ة اإذا كان هذا العمل �س��يوؤدي اإىل 
اإعادة اإب��راز عن�رص هام يف تاريخ املنطقة وعندما يكون 
عمل حّل ت�سميمي حديث غري مقبول به يف ذلك املوقع.

اإن عملية اإعادة جزء اأو كل املباين ت�س��بح مالئمة عندمًا  	•
يكون اإعادة الإن�س��اء لهذا العمل �س��يوؤدي اإىل فهم اأ�سمل 
للقيم��ة التاريخية للموقع اأو اإذا كان ل يوجد مثيل له على 
الإطالق �سواء من ناحية الإن�س��اء اأو العنا�رص املعمارية 
اأو التنظي��م العمراين واأنه توجد م�س��ادر ووثائق ميكن 

ال�ستناد عليها يف اإعادة ال�سورة الأ�سلية.

اإن اإعادة اإقامة الأجزاء املفقودة با�س��تعمال مواد جديدة  	•
يجب اأن يتم بحيث يكون متجان�س��ًا يف الت�س��ميم واللون 
وامللم���س وكل املظاهر الب�رصي��ة الأخرى، كما اأن ذلك 
يج��ب اأن يت��م طبقا ل�س��ور اأو عنا�رص تاريخي��ة موؤكدة 
ولي�س على ال�ستلهام من عنا�رص معمارية ومظاهر فنية 

من مبان اأخرى.

اإن اإع��ادة الإن�س��اء على موقع اأ�س��يل يجب اأن ي�س��بقه  	•
درا�س��ات وحتري��ات اأثرية يف املوقع ب��كل دقة للتعرف 

وحتديد اأي معامل اأثرية غري مرئية.

اإن عملية اإعادة الإن�ساء يجب اأن يواكبها و�سع كل ال�سوابط  	•
للحفاظ على اأي ا�سا�سات اأو عنا�رص حتت الأر�س.

اإن اإعادة اإن�س��اء اأج��زاء مفقودة يجب اأن يتم ب�س��كل اأو  	•
بطريقة بحيث ل ي�رص بالتكامل وال�س��كل العام للعنا�رص 

املوجودة الأ�سلية.

اإعادة جتميع العنا�رص املتناثرة 
)Ruins – الأطالل( Anastylosis

هي عملية اإعادة اإقامة الأعمدة املتناثرة الأجزاء واأ�سبحت  	•
يف املفه��وم احل��ايل اإعادة جتمي��ع الأج��زاء املتناثرة يف 
املواق��ع الأثري��ة. وه��ي ت�س��ري اإىل جتمي��ع عنا�رص من 
احلجر اأو اخل�س��ب ول تعني اإع��ادة بناء احلوائط. وهي 
عملية ترميم ذات �سفة خا�س��ة با�ستعمال املواد الأ�سلية 

باملوقع وطبقا للدرا�سات الأثرية املتاأنية.

وب�س��كل عام فاإن اأقل تدخ��ل ممكن يف العملية الرتميمية  	•
ه��و من اأف�س��ل ال�س��بل يف عملي��ة الرتميم للحف��اظ على 

الأ�سالة احلقيقية للمباين التاريخية.

يجب تطبيق املادة 15 من امليثاق الدوىل ل�سيانة وترميم  	•
الآثار واملواقع الأثرية )موؤمتر البندقية 1964م( بالن�سبة 

لالأطالل حيث اأنها لها و�سع خا�س.



حتديد مفهوم الأ�سالة يف عملية احلفاظ

اأ�سالة احلرفة  واملواد باك�ستان

الأ�سالة يف املواد:
وه��ي احلفاظ على م��واد البن��اء الأ�س��لية اأو عالمات  	•
 اأو كتاب��ات اأو ر�س��ومات مب��ا يف ذل��ك مظاه��ر الق��دم
)Patina of age(. ويتم ذلك بالتمييز بني املواد اجلديدة 

واملواد الأ�سلية حتى ل يتم تزييف لل�سواهد الأثرية واأن 
تع��رب املواد ع��ن طبيعة املنطق��ة الأثري��ة اأو املنطقة التي 
يتواجد بها الأثر. كما يجب ال�سيانة واحلفاظ على املواد 
الت��ي لها عالقة بالتطور التاريخ��ي للبناء وكذلك احلفاظ 
على الن�سيج العمراين التاريخي يف املواقع الرتاثية وعدم 
اإزال��ة املباين القدمية باملنطقة وحت��ى اإن مل تكن مقيدة يف 
لئح��ة ال��رتاث الوطني. ويت��م ذلك عملي��ا عن طريق 
اأ�س��اليب احلماي��ة للحفاظ عل��ى القدمي واإطال��ة عمره اأو 
اأ�س��اليب اإعادة بناء مبواد تقليدية يف املناطق املتدهورة اأو 
باأ�س��لوب التقوية باإ�سافات اإىل املواد الأ�سلية عن طريق 

الدهان اأو الر�س اأي املعاجلات الكيمائية اأو الفيزيائية.

اأ�سالة احلرفة - ال�سعودية اأ�ستعمال 
اخلو�س فى تغطية املنازل

دير �سانت كاترين – اأ�سالة املوقع

الأ�سالة يف احلرفة اليدوية:
وتت��م عن طري��ق احلفاظ عل��ى العنا�رص التقني��ة يف البناء �س��واء يف العنا�رص  	•
الإن�س��ائية اأو النظام الإن�سائي اأو مواد البناء نف�س��ها. وميكن تطبيق ذلك باإيجاد 
تنا�س��ق بني اجلديد والقدمي خالل عملية الإ�سالح با�س��تعمال نف�س املواد ونف�س 

اأ�ساليب احلرفة اليدوية.

ويجب اأن يتم توثيق ون�رص اأ�س��اليب احلرفة اليدوية؛ وعمليا  فاإنه يجب احلفاظ  	•
على العنا�رص التي ِتظهر هذه احلرفة و�سيانتها وتقويتها وتدري�سها يف املوؤ�س�سات 

التعليمية واملراكز احلرفية.

الأ�سالة يف املوقع:
اإن املواقع الرتاثية مثل احلدائق واملناطق الطبيعية واملناطق العمرانية اأو املدن  	•
التاريخي��ة ترتب��ط مبانيها وعنا�رصها بظ��روف املوقع ولذل��ك فاإنه يجب عدم 
نقلها م��ن اأماكنها حيث اأنها ق�س��ة تاريخية متكاملة بني البناء واملوقع والو�س��ط 

واملحيط.

ويتم التطبيق عن طريق و�س��ع �سوابط للتخطيط اأو التن�سيق املدين ول�رصوط  	•
البن��اء وعلى ذلك فاإن معاجلة الرتاث الثقايف يجب اأن يركز على �سيا�س��ة تعتمد 
على اأق��ل تدخل ممكن ويف نف�س الوق��ت مرتبطة مع برنامج لل�س��يانة الوقائية 

والروتينية.



الأ�سالة يف الت�سميم:
اإن العنا���رص الفنية واملعمارية والهند�س��ية ومواقعها يف  	•
البناء وفكرتها الإبداعية يجب احلفاظ عليها وذلك �س��واء 

يف املباين اأو املواقع الرتاثية.

املقعد – اأ�سالة الت�سميم

وعل��ي ذلك فاإن��ه يف التطبيق يجب مراع��اة التناغم بني  	•
الإ�سافات اجلديدة والتوجه الت�سميمي الأ�سلي. وجتدر 
الإ�س��ارة اإىل اأن عملي��ة اإع��ادة البناء لالأج��زاء املفقودة 
يف الت�س��ميم الأ�س��لي مقبولة ب�س��كل عام اإل اأنها تخ�سع 
ل�رصوط عديدة قا�س��ية ويج��ب اأن تتم من خالل خربات 

متميزة يف احلفاظ على الرتاث الثقايف.

Values معايري تقييم املباين الرتاثية
اإن معاي��ري تقي��م املباين الأثري��ة والتاريخي��ة قد حددته  	•
القوانني الدولية ال�سادرة عن اليون�سكو واملجل�س الدويل 
لالآثار واملواقع )ICOMOS( وكذلك العديد من املواثيق 

اخلا�سة بالدول ال�سناعية الكربى. 

وهن��اك العديد من القي��م التي تلعب دورًا هامًا يف حتديد  	•
اأولوي��ات احلفاظ وحتقيق احلماية. وتب��داأ هذه القيم من 
القيم��ة التاريخي��ة والفنية والقت�س��ادية. وقد تتعار�س 
بع�س القيم مع بع�س��ها مما يت�س��بب يف �س��عوبة العملية 
الإداري��ة ؛ فعل��ى �س��بيل املثال ف��اإن القيم��ة الوظيفية اأو 
ال�سيا�سية قد تكون دافعا للحفاظ اأو ال�سيانة ولكن يف نف�س 
الوق��ت قد تكون هذه القيم �س��ببًا يف فقد امل�س��در الرتاثي 

لعدم توافقه مع املفهوم ال�سيا�سي ال�سائد.

اإن حتديد وتو�سيف القيم الإن�سانية للمباين الرتاثية يجب  	•
اأن يتم عر�سه يف برنامج يتم بامل�ساركة ال�سعبية. كما اأن 
اخلط��ة املحلية للحفاظ على ال��رتاث يجب اأن تتوافق مع 
الأهداف التي جاءت يف املواثيق الدولية لهيئة اليون�س��كو 
واملجل�س الأعل��ى لالآثار واملواق��ع )ICOMOS(؛ ومن 

اأهم القيم الرتاثية املوؤثرة يف التق�سيم العام ما يلي:

القيم التاريخية:
وهي ترتب��ط باحل��وادث التاريخية التي تعاقب��ت على املبنى 

ولعبت �سخ�سياتها فيه دورا هاما.

القيم الثقافية:
اإن القي��م الثقافي��ة مرتبط بواق��ع النظرة احلالية من ال�س��كان 
للرتاث الثق��ايف والتفهم للهوي��ة الثقافية والت��ي هي جمموعة 
م��ن القيم املتعلق��ة بالروابط العاطفية للمجتم��ع مع اأحد املباين 
اأو اأحد املواق��ع الرتاثية وهي ترتكز عل��ى: العمر – العادات 
– الذكريات – الأ�س��اطري واملالحم ال�سعبية – الروحانيات – 

الديانة - الرمز – الوطنية – املواقف ال�سيا�سية.

القيم الفنية:
وترتك��ز ه��ذه القيم عل��ى التقييم النق��دي التاريخ��ي والتقييم 
العلمي من حيث الأهمية التقنية والإن�سائية والوظيفية واملهارة 
احلرفية وذلك من خالل الربط بني الزمن الذي متت فيه هذه 

الأعمال والدللت الفنية الدائمة لهذه الفرتة.

قيم الندرة:
وه��ي تعود اإىل املقارنة بني املبنى النادر واملباين الأخرى يف نف�س 
احلقبة الزمنية من حيث الطابع وال�سكل والنمط املعماري واأ�سلوب 
البناء.ويالحظ اأن الندرة من العنا�رص الأ�سا�س��ية التي ت�سجع على 

و�سع املمتلكات الثقافية يف لئحة الرتاث العاملي باليون�سكو.

القيم القت�سادية:
اإن اقت�س��اديات م�رصوعات التنمية العمرانية ت�سجع بالدرجة 
الأوىل على اإعادة ا�س��تخدام املباين ذات ال�سفة الرتاثية لتلبي 
قدرا من احتياجات املجتمع والو�س��ط املحيط واملجتمع ب�س��كل 

عام من خالل عملية احلفاظ واإعادة التاأهيل.



القيم الوظيفية:
اإن القيم��ة الوظيفي��ة مرتبط��ة بالقيمة القت�س��ادية حيث اأنها 
ترتبط باإمكانية ا�ستعمال املبنى اأو املوقع الأثري اأو التاريخي 

ا�ستعماًل منا�سبًا.

القيم التعليمية:
اإن القيم التعليمية يف املباين يف املباين الرتاثية ت�س��مل القدرات 
املتوفرة بالثقافة ال�س��ياحية والإدراك الكامل للثقافة والتاريخ 
والذي يتاأتى من خالل الدمج بني امل�سادر التاريخية واحلياة 

املعا�رصة.

القيم ال�سيا�سية:
اإن القيم ال�سيا�س��ية تكون دائما مربوطة بحوادث هامة حمددة 
يف تاريخ الأمة وتوؤدى اإىل جذب انتباه املواطنني اإىل �رصورة 

احلفاظ على الرثوات الرتاثية.

املواثيق الدولية ل�سيانة وترميم الآثار

يجب اأن تتناولها الدرا�سة والتنفيذ بالرجوع اإىل املواثيق الدولية مثل:
)اأثينا 1931م(. ميثاق اأثينا الأول ملعماري وفنيي الآثار التاريخية  

)البندقية 1964م(. امليثاق الدوىل للحـفاظ وترمـيم املبانى الأثرية 

)اليون�سكو 1972م(. التفاقية اخلا�سة بحماية الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي 

)نريوبي 1976م(.  تو�سيات ميثاق نريوبي حلماية ووظيفة املناطق التاريخية 

)الوليات املتحدة 1979م(.  الأطر العامة لل�سيانة واحلفاظ - وزارة الداخلية  

)باك�ستان 1980م(. تو�سيات موؤمتر لهـور  

)اأ�سرتاليا 1999م(. ميثاق بورا للحفاظ على الأماكن ذات القيمة الثقافية 

)اإيطاليا 1982م(. ميثاق فلورن�سا للحفاظ على احلدائق التاريخية 

)وا�سنطن 1987م(. ميثاق احلفاظ على املدن واملواقع التاريخية 

)لوزان 1990م( . امليثاق الدوىل حلماية واإدارة الرتاث الأثري 

)اليابان 1994م(. وثيقة نارا لالأ�سالة 

)بولندا 2000م(. ميثاق كراكاو 

)اليون�سكو 2003م(. التفاقية اخلا�سة بحماية الرتاث املعنوي 

)اليون�سكو- نارا 2004م( اإعالن ياماتو للحفاظ على الرتاث الثقافى والطبيعي واملعنوي باأ�سلوب متكامل 



�س��وف نتناول جمموعة من املواثيق الدولية )ميثاق اأثينا عام 
1931 - ميث��اق فين�س��با لع��ام 1964 – مبادئ له��ور لعام 

1980 – ميثاق املدن التاريخية وا�س��نطن 1987 – تو�سيات 

اليون�سكو لعام 1976(، والإقليمية )ت�رصيح اأم�سرتدام لدول 
اأوروب��ا عام 1975 – القان��ون العربي املوحد لعام 1981(، 
واملحلية )ميثاق اأ�سرتاليا لعام 1999 – امليثاق الكندي 1985( 
اخلا�سة بحماية و�سيانة املناطق واملباين الأثرية باملقارنة من 

حيث:

تعريف املبنى الأثري 	•
املبادئ 	•

ال�سيانة 	•
احلفاظ  	•
الرتميم  	•

اإعادة البناء 	•
اإعادة الرتكيب 	•

النقل 	•
التاأهيل  	•

التقنيات واخلامات 	•
التدابري الت�رصيعية والإدارية 	•

التدابري املالية 	•
التدابري العلمية 	•

التدابري الرتبوية والتثقيفية 	•

املواثيق الدولية
ميثاق اأثينا 1931: 	•

�س��در هذا امليثاق عن املوؤمتر ال��دويل الأول ملعماري وفنيي 
الآث��ار التاريخي��ة باأثين��ا 1931 وح��دد لأول م��رة املب��ادئ 
الأ�سا�س��ية ل�سيانة املباين التاريخية و�س��اهمت هذه املبادئ يف 
تطوير حركة دولية وا�س��عة يف �س��كل وثائق وطنية، واإن�ساء 
موؤ�س�سات دولية مثل اليون�س��كو، واملركز الدويل للمتاحف، 

والأيكومو�س. 

ميثاق فين�سيا 1964:  	•
�س��در ه��ذا امليثاق ع��ن املوؤمتر الث��اين 1964، حي��ث راأى 
املوؤمتر اأن العديد من امل�س��كالت مل يتناولها امليثاق ال�س��ابق، 
ولهذا كان من ال�رصوري مراجع��ة الوثيقة من جديد بهدف 
الو�سول اىل وثيقة جديدة حتل تلك امل�سكالت، وبناء عليه فقد 
خرج املوؤمتر بوثيقة تعد امليثاق الدويل الأول امل�ستند عليه فى 

معظم املواثيق الدولية.

مبادئ لهور 1980: 	•
�س��در عن الندوات الدولية ل�سون وترميم املباين الإ�سالمي 
يف لهور بباك�ستان 1980، حيث مت التفاق على ميثاق دويل 
من�س��ق عن ميثاق فين�س��يا ومت�سل ات�س��اًل مبا�رصًا مب�سكالت 

العامل الإ�سالمي، وعرف "مببادئ لهور".

ميثاق املدن التاريخية 1987: 	•
�س��در ه��ذا امليث��اق ع��ن املجل���س ال��دويل لالآث��ار واملواقع 
)الأيكومو���س( 1987 ليكون مكماًل للميثاق الدويل ل�س��يانة 
الآثار واملواقع )فين�س��يا( وم�س��تندَا على تو�سية 76 لليون�سكو 

اخلا�سة ب�سيانة املناطق التاريخية.

ما اتفقت عليه تو�سيات اليون�سكو 1976: 	•
اأ�س��درت اليون�س��كو تو�س��يات خا�س��ة مب�س��كالت بعينها، 
ونقارن ما اتفقت عليه التو�س��يات املرتبطة مب�س��كالت املباين 

الأثرية مع املواثيق الدولية واملحلية الأخرى.

ت�رصيح اأم�سرتدام )الأوروبي( 1975: 	•
اأو�س��ت املواثي��ق الدولي��ة ال�س��ابقة على �رصورة اأن ت�س��ع 
الأقالي��م والأقطار قواعد حملي��ة وفقًا لظروفه��ا الجتماعية 
والقت�سادية وتطبيقًا لذلك فقد قام جمل�س التعاون الأوروبي 
باإع��الن ع��ام 1975 عامًا للرتاث املعم��اري الأوروبي وقد 
انتهى باملوؤمتر الأوروبي للرتاث املعماري الذي خرج بوثيقة 

عرفت بت�رصيح اأم�سرتدام.

القانون العربي املوحد 1981: 	•
ناق�س��ت العديد من املوؤمترات العربية م�رصوع و�سع د�ستور 
اأو قان��ون عربي موحد خا�س بال��رتاث الأثري حتى انتهى 
املوؤمت��ر العربي لوزراء الثقافة العرب ف��ى بغداد 1981 اإىل 
اعتماد م�رصوع قانون عربي موحد لالآثار يعد كوثيقة عربية 

موحدة.



امل�سجد الأق�سى والركن اجلنوبي ال�رصقي من احلرم ال�رصيف

املنزل الريفي - الدرعية

ميثاق املحافظة على الرتاث العمراين للدول  	•
العربية -الريا�س- دي�سمرب 2003:

يهدف امليثاق اإىل احلفاظ على كل ما �سيده الإن�سان )من مدن، 
وق��رى، واأحياء، ومبان، وحدائق( وذات قيمة عمرانية اأو 
اقت�س��ادية اأو علمية اأو وظيفية، وخا�س بالدول الأع�ساء يف 
اجلامعة العربية، واعتمده جمل�س وزراء ال�سياحة العرب فى 

عام 2004.

امليثاق الأ�سرتايل 1999: 	•
ه��و منوذج جيد للميثاق املحلي والذي ارتكز ب�س��فة ر�س��مية 
على ميثاق فين�سيا ولكن مت �س��ياغته وفقًا لالحتياجات املحلية 
اخلا�س��ة واعتمد هذا امليثاق بوا�س��طة الأيكومو�س الأ�سرتايل 
ع��ام 1981 ومت تعديله مرات عدة حتى �س��در يف �س��ورته 

النهائية عام 1999م.

امليثاق الكندي 1985: 	•
وه��و منوذج اأخ��ر للمواثيق املحلي��ة التي و�س��عت يف اإطار 
املواثي��ق الدولية وفقًا للظروف اخلا�س��ة فى كن��دا ويعد هذا 
امليثاق اإطار فل�س��في وخط اإر�س��ادي يجب اأن يلتزم به القائم 

بعمليات الرتميم وال�سيانة.

تعريف املبنى الأثري: املواثيق الدولية
•	ميثاق اأثينا 1931:

مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

•	ميثاق فين�سيا 1964: 
يعرف املبنى الأثري على اإنه العمل املعماري الذي يكت�سف فيه 
دليل حل�س��ارة معينة اأو تطور مهم اأو حدث تاريخي معني، 
ول ينطب��ق هذا التعريف فقط على العمل املعماري الواحد بل 
ي�سمل املوقع احل�رصي اأو الريفي ولي�س فقط الأعمال العظيمة 

بل اأي�سًا الأعمال املتوا�سعة.

•	مبادئ لهور 1980:
يتف��ق مع التعريف ال�س��ابق ويوؤك��د على انه ي�س��مل احلدائق 
التاريخية الإ�سالمية وامل�ساكن العادية التي يقيم فيها امل�سلمون 
فى القرى واملدن فهذه العمارة التقليدية ت�سكل بيئة مادية تتميز 

بالتواوؤم مع الطابع الإ�سالمي واحل�سارة الإ�سالمية. 

•	ميثاق املدن التاريخية 1987:
مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

•	ما اتفقت عليه تو�سيات اليون�سكو 1976:
تقر هذا التعريف ال�سابق.

تعريف املبنى الأثري: املواثيق 
الإقليمية 

•	ت�رصيح اأم�سرتدام )الأوروبي( 1975:
يتفق مع كل ما �س��بق وي�سيف اأن الرتاث املعماري جمموعة 
ل ميكن ا�ستعا�س��تها م��ن القيم الدينية والثقافي��ة والجتماعية 

والقت�سادية والفنية.

•	القانون العربي املوحد 1981:
يتفق مع كل �س��بق وي�س��يف اىل ذل��ك اأطالل وبقاي��ا املباين 
وامل��دن والكهوف والق��الع والأبنية والأ�س��وار التي تركتها 
الأجيال ال�س��ابقة كما يوؤكد على اعتبار الآثار املنقولة املقرونة 

باملبنى الأثري اأو املكملة له جزءًا منه.

اجلامع الأموي الكبري - دم�سق
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تعريف املبنى الأثري: املواثيق 
املحلية

•	امليثاق الأ�سرتايل 1999:
يتفق مع كل �سبق من املواثيق.

•	امليثاق الكندي 1985:
يتفق مع كل �سبق من املواثيق.

وبناء على ذلك:
يع��رف املبنى الرتاثي يف قوانني الآث��ار يف دول العامل ومنها 
القانون امل�رصي )117 ل�سنة 83( باأنه هو البناء الذي مر عليه 
فرتة زمني��ة حتددها كل دولة وله قيمة تاريخي��ة اأو ثقافية اأو 
فنية اأو اأدبية اأو دينية اأو �سيا�س��ية اأو كلهما اأو بع�س��ها جمتمعة 
اأو اأي مبنى ترى الدولة اأنه يجب املحافظة عليه خارج الفرتة 

الزمنية املحددة يف قوانينها.

املواثيق الدولية - املبادئ
•	ميثاق اأثينا 1931:

يدعو امليثاق اإىل عدة مبادئ اأهمها:

اإقامة منظمات دولية للرتميم. 	•

حل م�ساكل الرتميم بالت�رصيعات الوطنية املنا�سبة. 	•

الهتمام بالبيئة املحيطة باملبنى واملناطق التاريخية. 	•

•	ميثاق فين�سيا 1964: 
وي�سيف ما يلي:

ال�س��تعانة بكافة العلوم التي ت�س��اهم فى درا�سة الرتاث  	•
املعماري.

الغر�س من �سيانة وترميم الرتاث املعماري هو حمايته  	•
املبانى باعتبارها اأعماًل فنية و�سواهد تاريخية.

•	مبادئ لهور 1980:
يدع��و امليثاق اإىل ���رصورة التوفيق بني القي��م التقليدية  	•

الإ�سالمية واإمكانيات الع�رص احلديث.

الرتاث املعماري الإ�سالمي هو جزء من الرتاث العاملي. 	•

•	ميثاق املدن التاريخية 1987:
يدعو امليثاق اإىل �رصورة الربط بني احلفاظ على املدن  	•

التاريخية والتطور القت�سادي والجتماعي لهذه املدن.

ن���س على �رصورة م�س��اركة ال�س��كان لنج��اح برامج  	•
احلفاظ على الآثار.

•	ما اتفقت عليه تو�سيات اليون�سكو 1976:
تتفق اليون�س��كو فى تو�س��ياتها املختلفة عل��ى كل املبادئ  	•

الواردة يف املواثيق ال�سابقة.

واأكدت على احل�رص ال�س��امل للرتاث املعماري وكذلك  	•
اأن الرتاث لي�س عقب��ة تعرقل التنمية بل على العك�س من 

ذلك.



املواثيق الإقليمية - املبادئ
•	ت�رصيح اأم�سرتدام )الأوروبي( 1975:

ترى اأن املا�س��ي املج�سد يف الرتاث املعماري ي�ساعد يف حتديد 
البيئة حلياة متوازنة وكاملة.

•	القانون العربي املوحد 1981:
مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

تطبيقا على ما �سبق ن�ستعر�س مبنى م�سيـخة 
الأزهر - القاهرة

املبني الذي �س��غله اأئمة و�س��يوخ الأزهر كان و�سيكون منربًا 
ي�سع بنوره الثقايف على العامل العربي والإ�سالمي.

معاي��ري تقييم املبانى الأثري��ة والتاريخية ق��د حددته القوانني 
ال�سادرة عن اليون�سكو واملجل�س الدوىل لالآثار واملواقع.

اإن احلفاظ على مبني امل�سيخة يغني ويرثي فكر وثقافة الأمة.

ال�سيانة: املواثيق الدولية
•	ميثاق اأثينا 1931:

مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

•	ميثاق فين�سيا 1964: 
يوؤكد امليثاق يف املواد 4، 8 على الأتي:

لبد من اإجراء ال�سيانة على اأ�سا�س ثابت. 	•

ميك��ن �س��يانة املبنى عن طريق ا�س��تخدامه ب�رصط عدم  	•
تغيري زخارفه اأو تخطيطه.

اإن ال�س��يانة تتطل��ب احلف��اظ عل��ى اأي تركي��ب داخل  	•
املخطط واحلفاظ على كل مو�سع تقليدي يف مكانه.

•	مبادئ لهور 1980:
ي�س��يف امليث��اق  �رصورة العناي��ة بال�س��يانة الدورية للمبنى 
الأثري. ويرى اأن �س��يانة املناطق التاريخية يجب اأن تكون 

على اأ�سا�س قواعد ومبادئ مدرو�سة.

•	ميثاق املدن التاريخية 1987:
يع��رف هذا امليثاق ال�س��يانة على اأنها اخلط��وات ال�رصورية 
حلماي��ة و�س��يانة وترمي��م امل��دن التاريخي��ة كم��ا يوؤكد على 

�رصورة ال�سيانة على اأ�سا�س مبادئ ميثاق فينيا ال�سابق.

•	ما اتفقت عليه تو�سيات اليون�سكو 1976:
تتفق اليون�سكو على ما �سبق وتوؤكد على ما يلي:

م�سجد �سيخو – ال�سليبة: اإ�ستبدال خاطئ لأحجار الواجهة

اجلامع الأموي – حلب: تدهور الأحجار والأخ�ساب: عدم ال�سيانة

ال�سيانة تدابري وقائية واإ�سالحية.

هي تدابري حتددها الت�رصيعات. 	•

ال�سيانة ت�ستهدف احلفاظ على املظهر التقليدي واحلماية  	•
م��ن كل بن��اء اأو اإعادة ت�س��كيل لوحداته قد تختل ب�س��ببه 

عالقات الأحجام والألوان القائمة بني الأثر والبيئة.

تت�س��من ال�سيانة هدم الذي ل قيمة له واإزالة الإ�سافات  	•
الغري اأ�سلية.



امل�سجد يف دير �سانت كاترين – �سيانة منا�سبة

ال�سيانة: املواثيق الإقليمية
•	ت�رصيح اأم�سرتدام )الأوروبي( 1975:

مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

•	القانون العربي املوحد 1981:
مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

اجلامع الأزهر- القاهرة : التنظيف بالربي

كاتدرائية نوتردام-باري�س: ال�سيانة با�ستخدام التنظيف بالربي

ال�سيانة: املواثيق املحلية
•	امليثاق الأ�سرتايل 1999:

يرك��ز هذا امليثاق على مفهوم املغ��زى الثقايف للمبنى الأثري 
ويوؤكد اأن مفهوم ال�س��يانة هي عمليات العناية بالأثر من اأجل 
الإبقاء على املغزى الثقايف كما يرى اأن مفهوم ال�سيانة ي�سمل 
احلف��اظ والرتميم واإعادة البن��اء والتاأهيل ويج��ب اأن تكون 
ال�س��يانة يف اأق��ل قدر ممكن من التدخل م��ع بقاء املنظور من 

حيث املقيا�س والألوان والرتكيب واخلامات.

•	امليثاق الكندي 1985:
يتفق م��ع امليثاق الأ�س��رتايل يف تعريف ال�س��يانة، كما اتفق 
م��ع املواثي��ق الأخرى يف ���رصورة احلر�س على ال�س��يانة 

الدورية.



ال�سيانة: املنزل الريفي بالدرعية
ا�س��تبدلت العروق اخل�س��بية املتدهورة بعروق جديدة معاجلة 
ثم و�س��ع اجلريد الذى يدكك يف العروق اخل�سبية باحلبال ثم 

يو�سع عليه خو�س ثم دكة طينية على عدة طبقات.

مت حق��ن الرتبة  اأ�س��فل ال�سا�س��ات عن طريق موا�س��ري حقن 
على م�س��افات 30 �س��م من املحور للمحور، على اأن تتم هذه 
العملي��ة كل ف��رتة طبقا ملوا�س��فات املادة. كذل��ك يحفر حول 
ال�سا�سات ويعمل ردم من تربة نظيفة خملوطة مبادة مقاومة 
 Chlordome, Dieldrin, Aldrin :للنم��ل البي����س م���ث��ل
اأما بالن�س����بة للح���وائط والعن���ا�رص اخل�س��بية فيتم ا�ست��خدام 

4TC Dursban اأو  DragnetFT : م���ادة

جمارى حفرها النمل الأبي�س للو�سول للمادة الع�سوية بال�سقف

احلفاظ: املواثيق الدولية
•	ميثاق اأثينا 1931:

يع��رف امليث��اق احلف��اظ على اأن��ه اإج��راء نظام وقاي��ة دائم 
ومنظم للحفاظ على الأبنية بهدف جتنب املخاطر وتوؤكد على 
احلفاظ على املدن التاريخية ي�س��مل تنا�سق وتناغم الإن�ساءات 
احلديثة املجاورة لها واإبعاد امل�سالح العامة واخلا�سة وامل�سببة 
لل�سو�س��اء واملباين املرتفعة التي م��ن املمكن اأن حتيط باملبنى 

الأثري وحتجبه.

•	ميثاق فين�سيا 1964: 
اتفق ميثاق فين�س��يا يف م�سمونه على �رصورة احلفاظ وتاأمني 

وحماية الرتاث املعماري.

•	مبادئ لهور 1980:
مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

•	ميثاق املدن التاريخية 1987:
يتفق امليثاق مع مفهوم احلفاظ ال�س��ابق ويوؤكد على �رصورة 
الت�س��جيل الدقيق قبل اإجراء احلفاظ، كما ي�س��يف اىل تدابري 
احلفاظ خماطر �سري املركبات داخل املدن واملناطق التاريخية 
وعم��ل الحتياطات الالزمة للحماية م��ن الكوارث الطبيعية 

مثل الزلزل والرباكني والفي�سانات وغريها.

حو�س �رصب الدواب 
اإزالة دورة املياه املال�سقة للمبنى التى ت�رص اإ�رصارًاً ج�سيمَا باملبنى 

حو�س �رصب الدواب
نقل �سندوق الكهرباء املال�سق للمبنى

•	ما اتفقت عليه تو�سيات اليون�سكو 1976:
تتف��ق اليون�س��كو م��ع ما �س��بق وتدع��و اإىل ���رصورة اتخاذ 

ت�رصيعات �سارمة من اأجل احلفاظ على الرتاث املعماري.



احلفاظ : حو�س ال�سلطان قايتباي 
ل�رصب الدواب

اإعادة اإن�ساء وعمل ال�سيانة الالزمة حلمامات املباين املال�سقة 
للمبني.

اإزالة الأ�س��باب التي قد ين�س��اأ عنها ���رصر )دون التدخل فى 
املبنى(. 

تنظيف احلوائط بالفر�س الناعمة

احلفاظ: املواثيق الإقليمية
•	ت�رصيح اأم�سرتدام )الأوروبي( 1975:

متفق م��ع املفاهيم ال�س��ابقة ويوؤكد يف امل��ادة 6 على �رصورة 
احلفاظ على الرتاث من اأخطار التلف الناجت عن عدم الوعي 

والإهمال والرتميم اخلاطئ.

•	القانون العربي املوحد 1981:
يعد منوذجَا يف و�س��ع ت�رصيع يت�س��من عقوبات بال�س��جن اأو 
الغرامة اأو الثنني معًا ملن يت�س��بب عن اإهمال اأو عمد يف تلف 
اأو ت�س��ويه اأو ل�س��ق اإعالنات على الأثر )املباين الأثرية( كما 
حدد القانون اأن من اأهم مهام ال�سلطة املخت�سة بالآثار هو حق 
الإ�رصاف وال�سماح للم�رصوعات التي تقام يف املناطق القريبة 
من املناطق الأثرية ووقف ما تراه �س��ارًا بالأثر بال�س��تعانة 

بال�سلطات الأمنية.

حو�س ال�سلطان قايتباي ل�رصب الدواب
اإزالة الأتربة من �سطح املبنى



احلفاظ: املواثيق املحلية
•	امليثاق الأ�سرتايل 1999:

يع��رف امليث��اق احلفاظ عل��ى اأنه �س��يانة املبنى عل��ى احلالة 
املتواجد عليه��ا ومنع التلف ويكون ذلك منا�س��بًا عندما تكون 
احلال��ة املتواجد عليه��ا املبنى الأثري جيدة وم�س��تمرة كدللة 
على مغ��زى ثقايف مع��ني اأو يحتاج املبن��ى اإىل ترميم لكن مل 
توجد الأدلة الكافية للرتميم وقد ي�س��مل احلفاظ تقوية وتدعيم 

وتثبيت الأجزاء ال�سعيفة.

•	امليثاق الكندي 1985:
يع��رف امليثاق احلفاظ على اأن��ه كل الأعمال التي تنفذ لإعاقة 
التلف وهدفها منع ال�سيانة والرتميم وي�سمل احلفاظ وال�سيطرة 
على بيئته املحيطة وظروف ال�ستخدام وو�سع اأف�سل املعايري 

لإبراز قيم املبنى الأثري.

الرتميم: املواثيق الدولية
•	ميثاق اأثينا 1931:

يرى ميثاق اأثينا اأن الرتميم يكون �رصوريًا يف حالة التهدم اأو 
التلف ويوؤكد على احرتام الأعمال الفنية والتاريخية ال�س��ابقة 

وعدم ا�ستبعاد اأ�سلوب اأي فرتة زمنية.

•	ميثاق فين�سيا 1964: 
يتفق ميثاق فين�سيا مع ميثاق اأثينا يف �رصورة احرتام الأعمال 
ال�سابقة ولكن ي�سيف اأنه يجوز نقل اأو اإزالة بع�س هذه الأعمال 
للك�س��ف عن اأعمال فنية اأ�س��فلها اأكرث اأهمية منه��ا من الناحية 
الفني��ة والتاريخية يف وجود الأدلة واملربرات التي توؤكد ذلك 
وي�س��يف امليثاق اأن الرتميم ي�ستند على احرتام املادة الأ�سلية 
والوثائق احلقيقية ويجب اأن يتوقف الرتميم حني يبداأ احلد�س 
ويجب اأن تن�سجم الأجزاء امل�سافة مع الأجزاء الأ�سلية ولكن 
يجب متييزها عن الأ�س��ل ول ي�سمح باأي اإ�سافات توؤثر على 

الطابع الأثري للبناء.

•	مبادئ لهور 1980:
يتفق ميثاق لهور مع كل ما ورد يف ميثاق فين�سيا من الرتميم 
ويوؤك��د على اأن تقيي��م الأهمية الفنية والتاريخية للم�س��اهمات 
التي اأ�س��افتها فرتات ديني��ة خمتلفة على املبن��ى الأثري لبد 
واأن يكون من خالل علماء واأ�س��اتذة متخ�س�س��ني وا�س��تنادًا  منطقة الأزهر

على العقيدة الإ�سالمية.

•	ميثاق املدن التاريخية 1987:
يتف��ق على �رصورة عمليات ال�س��يانة والرتميم على اأ�س��ا�س 

مبادئ ميثاق فين�سيا 1964.

•	ما اتفقت عليه تو�سيات اليون�سكو 1976:
اأو�س��ت اليون�س��كو على �رصورة التعاون ال��دويل يف ترميم 
املب��اين الأثرية واأكدت عل��ى اأن كل عملية ترميم ملبنى اأثري 

هى حالة خا�سة ولبد اأن توىل اهتمامًا خا�سًا.

مدر�سة جمال الدين الأ�ستاداراأعمال متت 
حتت م�سمى الرتميم ولكنها يف احلقيقة اأعمال 

جتديد خمالفة للقواعد الواردة يف املواثيق 
م�سجد اجليو�سي- اإعادة اإن�ساء حتت م�سمى الرتميمالدولية



الرتميم: مدر�سة �رصغتم�س
جميع اأعمال التك�س��يات الرخامية مل تكن موجودة اأ�س��اَل فى 
الوثيقة، كذلك ل توج��د اأي عنا�رص فى الطبيعة تبني التحليل 
الهند�س��ي اأو الألوان مبا يتعار�س مع ن�س املادة  التا�سعة من 
ميثاق فين�س��يا 1964م: عملية الرتميم يج��ب اأن حترتم املادة 
الأ�سلية والوثائق احلقيقية ويجب التوقف فى اللحظة التى يبداأْ 

فيها احلد�س.

الرتميم: املواثيق الإقليمية
•	ت�رصيح اأم�سرتدام )الأوروبي( 1975:

يوؤكد يف املادة )1( على �رصورة ترميم الأثر من اأجل الت�سدي 
لعوامل وقوع التلف.

•	القانون العربي املوحد 1981:
ي��رى القانون ب��اأن الرتميم هو م��ن اأهم م�س��ئوليات الهيئات 
الآثار والغر�س منها احلف��اظ عليها والإبقاء على معاملها كما 
ت�رصف هذه الهيئات على عمليات الرتميم وال�سيانة التي تقوم 

بها مالك املباين الأثرية وت�سع خطة الرتميم لها.

امل�سجد الأق�سى والركن اجلنوبي ال�رصقي من احلرم ال�رصيف

الرتميم: املواثيق املحلية
•	امليثاق الأ�سرتايل 1999:

يتفق مع ما �سبق خا�س��ة ما جاء يف ميثاق فين�سيا وي�سيف اأن 
الرتمي��م يعني اإعادة الهيكل البنائ��ي للمبنى الأثري اإىل حالته 
الأوىل ويك��ون ذلك منا�س��بًا فقط لو وج��د الدليل الكايف على 
احلال��ة الأوىل لالأثر كما اأن اإعادته اإيل حالته الأوىل يك�س��ف 

عن املغزى الثقايف لالأثر واأ�س��اف اأن العم��ل البنائي اجلديد 
وملئ الفراغات والإ�س��افات تكون مقبولة اإذا كانت ل تزيد 

اأو حتجب املغزى الثقايف للمبنى الأثري.

•	امليثاق الكندي 1985:
يتفق امليثاق الكندي على مفهوم الرتميم يف امليثاق الأ�سرتايل 

وميثاق فين�سيا.

م�سجد اجليو�سى
طم�س الزخارف اللونية العثمانية



اجلامع الموي – دم�سق بني الرتميم 
والتجديد

جتديد املدخل ال�سمايل باأ�سقف من اخلر�سانة امل�سلحة. 	•

جتديد امل�سهد احل�سيني – رخام جديد با�ستخدام مون اأ�سمنتية. 	•

 طالء دعامات ال�سحن باللون البي�س

�س��بك معدين فوق الأجزاء ال�سفلية من دعامات ال�سحن  	•
املثبتة.

الدهانات اجل�س فوق الدعامات باللون البي�س. 	•

جتديد حديث للمي�ساءة و�سط ال�سحن. 	•



املواثيق الدولية - اإعادة البناء
•	ميثاق اأثينا 1931:

مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

•	ميثاق فين�سيا 1964: 
يوؤكد ميثاق فين�سيا يف املادة 15 على رف�س اإعادة البناء بالن�سبة 

لالأطالل الأثرية املكت�سفة يف احلفائر.

•	مبادئ لهور 1980:
مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

•	ميثاق املدن التاريخية 1987:
مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

•	ما اتفقت عليه تو�سيات اليون�سكو 1976:
راأت اليون�س��كو اأن��ه لمان��ع م��ن نق��ل واإعادة بن��اء الرتاث 
املعماري الذي تهدده الأ�س��غال العامة واخلا�سة اإذا كان هذا 
هو احل��ل الوحيد حلمايتها وهذا النوع م��ن اإعادة البناء يعترب 

اإعادة تركيب اأكرث منه اإعادة بناء.

�سور القاهرة ال�سمايل - اإعادة 
اإن�ساء على اأطالل

معبد الدير البحري”معبد 
حت�سب�سوت“اإعادة اإن�ساء

اجلامع الأموي الكبري - بعلبك

املواثيق الإقليمية - اإعادة البناء
•	ت�رصيح اأم�سرتدام )الأوروبي( 1975:

مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

•	القانون العربي املوحد 1981:
مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

املواثيق املحلية - اإعادة البناء
•	امليثاق الأ�سرتايل 1999:

يقر اإعادة البن��اء ويرى اأن اإعادة البناء ه��ي اإعادة الأثر اإىل 
اأقرب ما ميكن م��ن احلالة الأوىل التي كان عليها با�س��تخدام 
مواد حديثه اأو قدمية ب�رصط اأن يكون م�ستندًا على وثائق حقيقية 
ولي�س قائم على التخمني، وتكون اإعادة بنائه �رصورة لبقائه 

وك�سف مغزاه الثقايف معربًا عن الندرة و�سخ�سية املجتمع.

•	امليثاق الكندي 1985:
يتفق مع امليثاق الأ�س��رتايل ح��ول مفهوم اإع��ادة البناء وكن 
ي�س��يف اأنه عملية اإعادة خلق كلي اأو جزئ��ي للمبنى الأثري 

بغر�س اإعادة اإحياء القيم الثقافية للمبنى.

جامع املوؤيد منظور داخلي با�سكال كو�ست 1839

اجلامع العمري الكبري - �سيداجامع املوؤيد اأثناء اإعادة اإن�ساء الإيوانات 



اجلامــع العمـري – �سيدا

الرواق اجلنوبي-الو�سع قبل وبعد الإن�ساء

اإعادة اإن�ساء �رصاي امل�سافرخـانة
ين���س ميثاق كراكو 2000م )Karakow 2000( اأنه لبد اأن 
نتحا�سى اإعادة اإن�ساء اأجزاء كاملة من املباين. ميكن قبول اإعادة 
اإن�س��اء اأجزاء �سغرية ذات مغزى معمارى خا�س ب�رصط اأن 

يكون قائمًا على توثيق حمدد ودقيق غري قابل لل�سك.



اإعادة اإن�ساء: مئذنة جامع اأم ال�سلطان �سعبان - القاهرةاإعادة اإن�ساء: مئذنة خاير بك - القاهرة



اإعادة اإن�ساء: مئذنة وقبة جامع 
الظاهر بيرب�س- القاهرة

تفا�سيل املئذنة
ويالح��ظ م��ن ر�س��م احلمل��ة الفرن�س��ية للواجهة 
الغربي��ة )1800م( وج��ود بقايا ال��دورة الأوىل 
من املئذنة الأ�س��لية التي كانت اأعلي الباب وعلي 
حمور املبني. كما اأن ما ذكره كريزويل بالن�س��بة 
لعم��ودي املدخل يظهران اأي�س��ا يف ر�س��م احلملة 
الفرن�س��ية وبالركن اجلنوبي الغربي ال�سلم املوؤدي 

اإىل �سطح اجلامع.

�سورة تخيلية للمبنى بعد اإعادة اإن�ساء القبة واملئذنة



املواثيق الدولية - اإعادة الرتكيب
•	ميثاق اأثينا 1931:

يدعو امليث��اق اإىل �رصورة اتخاذ اخلط��وات الالزمة لإعادة 
وتركيب الأجزاء التي ميكن اإعادتها اإىل حالتها الأ�س��لية كلما 

اأمكن.

•	ميثاق فين�سيا 1964: 
اتفق ميثاق فين�س��يا يف املادة 15 مع ما �سبق حيث �سمح باإعادة 
تركيب الأج��زاء املبعرثة بجوار الأطالل وبا�س��تخدام مون 

مميزة وباأقل حد ممكن.

زاوية عبد الرحمن كتخدا مت فك واإعادة تركيب الواجهة

•	مبادئ لهور 1980:

•	ميثاق املدن التاريخية 1987:

•	ما اتفقت عليه تو�سيات اليون�سكو 1976:

•	ت�رصيح اأم�سرتدام )الأوروبي( 1975:

•	امليثاق الكندي 1985:
مل يتناول اأيًا من هذه املواثيق هذا املو�سوع.

•	امليثاق الأ�سرتايل 1999:

يتفق مع ما ورد يف ميثاق اأثينا وفين�سيا.

زاوية عبد الرحمن كتخدا الواجهة قبل وبعد الفك والرتكيب

املواثيق الدولية - النقل
•	ميثاق اأثينا 1931:

يرى امليثاق اأنه ل يجوز نقل الأثر اأو عزله عن البيئة املحيطة 
التي يوجد فيها.

•	ميثاق فين�سيا 1964: 
يوؤكد ميثاق فين�س��يا يف مادته اخلام�سة على ما �سبق حيث يرى 
اأن املبن��ى الأث��ري غري قابل لالنف�س��ال ع��ن التاريخ الذي 
يق��ف �س��اهدًا عليه وعن امل��كان الذي يقف �س��اهدًا عليه وعن 
امل��كان الذي يوجد فيه ول يجوز نقله اأو جزء منه اإل يف حالة 

ال�رصورة الق�سوى.

•	مبادئ لهور 1980:
يتفق مع ما �س��بق وي�سيف اأنه ل يجوز نزع اأي منحوتات اأو 
نقل اأي اأثاث اأو تركيبات اأو نقو�س اإل اإذا كان هذا هو الو�سيلة 

الوحيدة ل�سونها.

•	ميثاق املدن التاريخية 1987:
يتفق مع ما �سبق يف م�سمونه.

املواثيق الدولية، الإقليمية، املحلية - النقل
•	ما اتفقت عليه تو�سيات اليون�سكو 1976:

يتفق مع ما �سبق وترى جواز نقل الآثار التي تهددها الأ�سغال 
بعد ت�سجيلها واإعداد بيئة منا�سبة ت�سبه البيئة الأ�سلية. 

•	ت�رصيح اأم�سرتدام )الأوروبي( 1975:
مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

•	القانون العربي املوحد 1981:
يوؤكد القانون العربي املوحد على اعتبار الآثار املنقولة املرتبطة 
باملبنى اآثارًا ثابتة ول يجوز نقلها من بيئتها فهي جزء من املبنى.

•	امليثاق الأ�سرتايل 1999:
يتفق مع كل ما �س��بق ويوؤك��د على عدم ج��واز نقل الأجزاء 
اأو املنق��ولت املرتبطة باملبنى الأث��ري اإل يف حالة ال�رصورة 
الق�س��وى ويج��ب اإعادته��ا اإىل اأماكنها يف املبن��ى عند زوال 

ال�سبب اأو ال�رصورة.

معبد اأبو �سنبل – 
نقل مب�ساعدات 

من اليون�سكو



املواثيق الدولية - التاأهيل 
•	ميثاق اأثينا 1931:

اأو�س��ى امليثاق ب�رصورة احلفاظ على املباين الأثرية امل�ستغلة 
ب�س��كل يوؤكد ا�س��تمراريتها اأو ا�س��تغالل املباين الغري م�س��تغلة 

بطريقة حترتم اخل�سائ�س التاريخية والفنية للمبنى.

•	ميثاق فين�سيا 1964: 
اأتف��ق امليث��اق فين�س��يا يف مادته اخلام�س��ة مع ميث��اق اأثينا يف 
ا�س��تخدام املبني الأثري ل�س��مان ا�س��تمرار �س��يانته وي�سمح 
ببع���س التعديالت التي تتطلبها عملية ا�س��تخدام املبنى ب�رصط 

األ تتغري من تخطيط املبني اأو زخرفته.

•	مبادئ لهور 1980:
اأتفق ميثاق لهور يف مادته ال�ساد�س��ة م��ع ما ورد يف ميثاق 
فين�س��يا ولكن اأ�ساف �رصورة اأن تراعي الأخالق الإ�سالمية 

واأن يتفق مع الوظيفة الأ�سلية للمبنى.

•	ميثاق املدن التاريخية 1987:
يرى امليثاق �رصورة ا�س��تخدام املدين��ة التاريخية يف وظائف 

واأن�سطة جديده ب�رصط اأن تتواءم مع الطابع التاريخي لها.

•	ما اتفقت عليه تو�سيات اليون�سكو 1976:
اتفق��ت تو�س��يات اليون�س��كو عل��ى م��ا �س��بق واأك��دت على 
���رصورة دمج الرتاث لي��وؤدي دورًا يف حي��اة املجتمع واأن 
يكون ال�س��تخدام مالئم��ًا لالحتياجات الثقافي��ة والجتماعية 

والقت�سادية لل�سكان.

�رصاي املان�سرتيلالأوج�ار

املواثيق الإقليمية - التاأهيل
•	ت�رصيح اأم�سرتدام )الأوروبي( 1975:

•	القانون العربي املوحد 1981:
مل يتناول اأيًا من هذه املواثيق هذا املو�سوع.

حمام ال�رصايبي



املواثيق املحلية - التاأهيل 
•	امليثاق الأ�سرتايل 1999:

يتفق على مب��داأ التاأهيل ويرى اأن التاأهيل يكون مقبوًل عندما 
ل ميكن اإجناز ال�س��يانة باأ�سلوب اآخر ول يقلل ال�ستخدام من 
املغزى الثقايف ويتفق على ال�س��ماح بالتعديل كما �س��بق ولكن 

ب�رصط اأن تكون تعديالت ا�سرتجاعية واآمنه.

•	امليثاق الكندي 1985:
مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

املنزل الريفي - الواجهة الغربية اأثناء العمل

املواثيق الدولية - التقنيات واخلامات 
•	ميثاق اأثينا 1931:

راأى امليثاق �رصورة ا�س��تخدام التقني��ات واخلامات احلديثة 
التي ثبت �سالحيتها وخا�سة اخلر�سانة امل�سلحة.

•	ميثاق فين�سيا 1964: 
ي��رى امليثاق يف مادت��ه العا���رصة اأن الأوىل اتب��اع التقنيات 
واخلام��ات التقليدية ق��در امل�س��تطاع ول مانع من ا�س��تخدام 
التقنيات واخلامات احلديثة والتي ثبت فاعليتها بالأدلة العلمية 

يف حالة عدم مالئمة الأ�ساليب التقليدية.

قبة ال�سخرة – اأثناء، وبعد الرتميم

•	مبادئ لهور 1980:
يف املادة 2، 11 يتفق مع ما ورد يف ميثاق فين�سيا.

•	ميثاق املدن التاريخية 1987:

•	ما اتفقت عليه تو�سيات اليون�سكو 1976:
مل يتناول اأيًا من هذه املواثيق هذا املو�سوع.

املنزل الريفي: اأحد الأبواب



املواثيق الإقليمية - التقنيات 
واخلامات

•	ت�رصيح اأم�سرتدام )الأوروبي( 1975:
يرى �رصورة تطبيق التقنيات اجليدة واحلر�س على تدريب 
الأخ�سائيني والتقنني للقيام باأعمال الرتميم وال�سيانة للرتاث 

املعماري. 

•	القانون العربي املوحد 1981:
مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

خان الإفرجن -�سيدا
 Wacker OH ا�ستخدام مادة

لتقوية الأحجار

املواثيق املحلية - التقنيات واخلامات 
•	امليثاق الأ�سرتايل 1999:

يتفق مع ما ورد يف ميثاق فين�سيا.

•	امليثاق الكندي 1985:
يوؤك��د يف امل��ادة 14 على ���رصورة اختيار اأف�س��ل اخلامات 
والتقنيات التي ل توؤثر على اخلوا�س الفيزيائية والقيم الثقافية 
ب�رصط اأن تكون ا�سرتجاعية و�سهلة التطبيق واآمنة على الأثر 

والقائم بالعمل.

خان الإفرجن -�سيدا
 Wacker H ا�ستخدام

كمادة مانعة لنفاذ املياه

املواثيق الدولية - التدابري الت�رصيعية 
والإدارية

•	ميثاق اأثينا 1931:
ي��رى امليثاق اأنه يجب اإقامة موؤ�س�س��ات دولي��ة للرتميم وحل 
م�س��كالت الرتميم عن طريق الت�رصيع على امل�ستوى الوطني 

لكل البلدان وفقًا لد�ستورها وظروفها املحلية.

•	ميثاق فين�سيا 1964: 
اأ�س��اد امليثاق يف مقدمته بنتائج ميثاق اأثينا يف اإن�ساء موؤ�س�سات 
دولي��ة لرتميم املباين الأثرية كما اأكد على �رصورة اأن ت�رصع 
كل دولة برنامج لل�س��يانة والرتميم يف اإطار القواعد الدولية 

ووفقًا لحتياجاتها وظروفها املحلية.

•	مبادئ لهور 1980:

•	ميثاق املدن التاريخية 1987:
مل تتناول هذه املواثيق هذا املو�سوع.

•	ما اتفقت عليه تو�سيات اليون�سكو 1976:
دعت اليون�سكو اإىل �رصورة تكوين هيئات م�سئولة عن حماية 
ال��رتاث يف كل قطر، تكون م�س��ئولة عن تطبيق كل التقنيات 
والت�رصيع��ات الأ�س��اليب الت��ي ت�س��اعد على حماي��ة الرتاث 
املعماري ودعت اإىل �رصورة الت�رصيع الذي يعاقب املت�س��بب 
يف اأي �رصر بالرتاث املعماري واإثابة من ي�س��اهم يف �سيانته 

واإحيائه.

منطقة مطرح القدمية – �سلطنة ُعمان اليون�سكو - 1993

قبة ال�سخرة – احلرم ال�رصيف من الداخل



املواثيق الإقليمية - التدابري 
الت�رصيعية والإدارية

•	ت�رصيح اأم�سرتدام )الأوروبي( 1975:
ي��رى امليث��اق الأوروب��ي اأن ال�س��يانة تعتمد عل��ى الت�رصيع 
والإدارة وامليزاني��ة فالب��د واأن تلتزم ال�س��يانة بتطبيق كافة 
الت�رصيع��ات الدولية وتدعيمها بت�رصيع��ات حملية عند احلاجة 
كما يرى اأنه لبد من اإقامة هيكل اإداري وخدمي منا�سب لهذا 

الغر�س. 

•	القانون العربي املوحد 1981:
اتفق القانون العربي 
ع��ن  ورد  م��ا  م��ع 
تدابري  من  اليون�سكو 

ت�رصيعية واإدارية.

املواثيق املحلية - التدابري الت�رصيعية 
والإدارية

•	امليثاق الأ�سرتايل 1999:
تتف��ق يف امل��ادة 26، 27 م��ع املواثي��ق ال�س��ابقة وتوؤكد على 
���رصورة  حتدي��د م�س��ئوليات كل ف��رد يف عمليات ال�س��يانة 

والرتميم ويجب الحتفاظ بالأدلة التي تربر الإ�سافات.

•	امليثاق الكندي 1985:
يتف��ق مع ما ورد يف امليثاق الأ�س��رتايل ويوؤكد على �رصورة 
التعاون بني الأخ�سائيني والهيئات املنوط بها الإ�رصاف على 
ال��رتاث واملالك ب��دون اأن يتدخل اأحدهما يف اخت�سا�س��ات 

الآخر.

ترميم مدينتي �سيبام، زبيد - اليمن

املواثيق الدولية - التدابري املالية
•	ميثاق اأثينا 1931:

•	ميثاق فين�سيا 1964:

•	مبادئ لهور 1980:
مل يتناول اأيًا من هذه املواثيق هذا املو�سوع.

•	ميثاق املدن التاريخية 1987:
يوؤكد امليثاق على �رصورة اإ�رصاك ال�سكان يف امليزانية اخلا�سة 

بالرتميم وال�سون.

•	ما اتفقت عليه تو�سيات اليون�سكو 1976:
ترى اليون�س��كو اأنه ولبد واأن تلتزم الدولة بتوفري امليزانيات 
الالزمة ل�سيانة وترميم املبنى الأثري كما دعت اإىل �رصورة 
اإن�س��اء �س��ندوق تكون موارده من الهبات وامل�س��اهمات من 

املوؤ�س�سات والأفراد.

املواثيق الإقليمية، املحلية - التدابري املالية

•	ت�رصيح اأم�سرتدام )الأوروبي( 1975:
يوؤكد امليثاق على م�س��ئولية الدولة يف توفري امليزانية وو�سعها 
حتت ت�رصف الهيئات امل�س��ئولة عن ترميم و�س��يانة الرتاث 
كما اأو�س��ى الدول على �رصورة ت�س��جيع الهيئات اخلا�س��ة 

والأفراد على التربع.

•	القانون العربي املوحد 1981:
يتفق مع ما ورد يف تو�سيات اليون�سكو، كما ي�سيف ب�رصورة 
اأن يتحمل الأفراد اأو الهيئات املت�س��ببة يف تلف اأو ت�سويه مبنى 

اأثري نفقة اإ�سالح ما اأتلفه.

•	امليثاق الأ�سرتايل 1999:

•	امليثاق الكندي 1985:
مل يتناول اأيًا من هذه املواثيق هذا املو�سوع.

قبة ال�سخرة – تدبري التمويل



املواثيق الدولية - التدابري العلمية
•	ميثاق اأثينا 1931:

اأك��د امليثاق على ���رصورة اإجراء كافة التحاليل التي ت�س��اعد 
على معرف��ة مكونات الأثر ومكونات مظاه��ر التلف وكيفية 
تكونها، كما اأو�س��ى على �رصورة اإخ�س��اع برامج الرتميم 
للنق��د املتع��ارف عليه ملنع الأخط��ار والتي قد ت��وؤدي اإىل فقد 

اخل�سائ�س الأثرية.

•	ميثاق فين�سيا 1964: 
اأتف��ق ميثاق فين�س��يا مع ما �س��بق يف ميث��اق اأثين��ا واأكد على 
���رصورة ال�س��تعانة بكافة العل��وم التي ميكن اأن ت�س��اهم يف 
درا�سة وحتليل املبنى الأثرى و�سيانته كما اأكد على �رصورة 
ت�س��جيل كافة خطوات ال�س��يانة ووثائقها ون�رصها وجعلها يف 

متناول الباحثني.

•	مبادئ لهور 1980:
يتفق مع ميثاق فين�سيا ب�س��اأن �رصورة ال�ستعانة بكافة العلوم 

مالئمة.

•	ميثاق املدن التاريخية 1987:
يتف��ق على تطبيق كل ما ورد يف ميث��اق على املدن التاريخية 

يف التدابري العلمية.

•	ما اتفقت عليه تو�سيات اليون�سكو 1976:
اتفق��ت اليون�س��كو يف تو�س��ياتها م��ع ما �س��بق واأك��دت على 
�رصورة تنمي��ة مراكز التدري��ب ومراكز البح��وث العلمية 
اخلا�س��ة ب�س��ون الرتاث املعم��اري وال�س��تعانة بالتقدم يف 

تكنولوجيا املعلومات لتطوير تلك الأبحاث.

Description of Endoscopes investigation

 Endoscope's photos  for the wall strata



املواثيق الإقليمية - التدابري العلمية
•	ت�رصيح اأم�سرتدام )الأوروبي( 1975:

مل يتناول امليثاق هذا املو�سوع.

•	القانون العربي املوحد 1981:
مل يتناول امليثاق هذا املو�سوع.

Stone Visual Deterioration Maps

HEINE DERMAPHOT compact camera

املواثيق املحلية - التدابري العلمية
•	امليثاق الأ�سرتايل 1999:

يتفق مع كل ما �سبق.

•	امليثاق الكندي 1985:
يتفق مع كل ما �سبق.

قبة ال�سخرة - اأثناء عمليات ال�سيانة عام 1994

منظور لقبة ال�سخرة  من القرن ال�سابع ع�رص يو�سح اإن�ساء القبة

املواثيق الدولية - التدابري الرتبوية 
والتثقيفية

•	ميثاق اأثينا 1931:
اأكد املوؤمتر على اأن اأف�سل �سمان لرتميم و�سيانة املبنى الرثي 
منبثق من خالل احرتام واهتمام النا�س اأنف�س��هم، ولهذا فالبد 
م��ن اتخاذ تداب��ري تثقيفية تهدف اإىل تعليم الأطفال وال�س��باب 

اأهمية الرتاث وحثهم على املحافظة عليه.

•	ميثاق فين�سيا 1964: 
يتفق مع ما ورد يف ميثاق اأثينا.

•	مبادئ لهور 1980:
مل يتناول امليثاق هذا املو�سوع.

اأعاده ترميم اجلامع الكبري – �سنعاء: اليون�سكو 1997



•	ميثاق املدن التاريخية 1987:
يوؤك��د هذا امليثاق عل��ى �رصورة اإ�رصاك ال�س��كان املحليني يف 
برنامج ال�سيانة ورفع الوعي الأثري لدى ال�سكان كما يدعو 
اإىل �رصورة توفري نظام تعليمي لكافة التخ�س�س��ات الالزمة 

لعمليات ال�سيانة والرتميم.

•	ما اتفقت عليه تو�سيات اليون�سكو 1976:
اأقرت تو�س��يات اليون�س��كو ما �س��بق واأك��دت على �رصورة 
التزام وزارة الرتبية والتعلي��م عن طريق مناهجها ووزارة 
الإع��الم عن طري��ق اأجهزتها املختلفة بن���رص الوعي الأثري 

لدى ال�سكان.

املواثيق الإقليمية - التدابري الرتبوية 
والتثقيفية

•	ت�رصيح اأم�سرتدام )الأوروبي( 1975:
ي�س��يف امليث��اق الأوروب��ي اأن الرتاث املعم��اري يعد خامة 
جيدة للبحث والتعليم وميكن بدرا�س��تها التو�س��ل اإىل خربات 
ومهارات يدوية ميكن تعليمها وتدريب الأجيال عليها بهدف 

احلفاظ على الرتاث املعماري.

•	القانون العربي املوحد 1981:
مل يتناول هذا امليثاق هذا املو�سوع.

تقييم مدينة اي�ساويرا – املغرب : الأيكومو�س 
1997

املواثيق املحلية - التدابري الرتبوية 
والتثقيفية

امليثاق الأ�سرتايل 1999:
يرى �رصورة ن�رص تقارير ال�س��يانة والرتميم وو�س��عها يف 
املكتبات العام��ة لتكون اأحد م�س��ادر الثقاف��ة الأثرية وكيفية 

�سيانتها.

امليثاق الكندي 1985:
اأ�س��اف اأنه يجب اأن ي�سعى اأخ�س��ائي الرتميم اإىل تثقيف ذاته 
اأوًل ثم ال�س��عي اإىل تثقيف املهنيني واأ�سحاب احلرفة امل�ساركة 
يف ترمي��م و�س��يانة املب��اين الأثري��ة كما يو�س��ي ب�رصورة 

الت�سال مع املوؤ�س�سات الدولية املتخ�س�سة يف هذا املجال.

تقييم اجلامع الأموي الكبري 
– حلب: اليون�سكو 1996

خامتة
اإن عملي��ة احلف��اظ على ال��رتاث الثق��ايف يحتاج اإىل 
ت�س��افر كل اجلهود املخل�س��ة �س��واء على امل�س��توى 
احلكومي اأو ال�س��عبي، حيث اأن عملية �سيانة الرتاث 
ه��ي عملي��ة ديناميكية دائم��ة ل تعتمد فق��ط على علم 
الآث��ار ب��ل تتطل��ب قاعدة عري�س��ة م��ن املعلومات 
واملهارات العلمية املتخ�س�س��ة به��دف توفري احلماية 

وال�سون للرتاث الثقايف والطبيعي لالأمة.



ملخص المسح الميداني لقاعدة البيانات ونماذج من المخططات

اجلزء الثالث

اعداد امل�سح امليداين:
م. ن�سري رحمي عرفات

ادارة امل�رشوع و اعداد االنظمة:
املكتب الفني- برنامج اعمار البلدة القدمية يف نابل�س



مقدمة

نتيجة لت�جهات م�ؤ�س�سة التعاون يف عام 2007 العداد خطة �ساملة الحياء البلدة القدمية يف 
نابل�س، بدعم �سخي من ال�سندوق العربي لالمناء االقت�سادي واالجتماعي. قامت امل�ؤ�س�سة 
وبالتعيياون مييع بلدية نابل�س واللجنيية االهلية يف نابل�س وخمت�سيين يف العمارة والتخطيط 
والتاريخ من اخلرباء الفل�سييطينين من جامعة النجاح ال�طنية وم�ؤ�س�سييات اخرى ب��سع 
االطييار العام مل�ييرشوع ت�ثيق املباين التاريخية يف البلدة القدمية يف نابل�س ب�سييكل مف�سييل 
ودقيق لي�سييمل التفا�سيييل والعنا�رش املعمارية امل�ج�دة فيها لت�سييكل الن�اة الرئي�سية لنظام 
معل�ماتي وجغرايف GIS، وذلك ليدعم نتائج االبحاث والدرا�سييات القطاعية،بحيث يتم 
ا�ستخدام هذا النظام ونتائجه من قبل بلدية نابل�س، او اي من الباحثن او العاملن يف جمال 

احياء وترميم تراث البلدة القدمية.

وقييد واجه فريق العمل منذ البداية العديد من الع�ائق وخا�سيية ان امل�سييح امليداين قد مت يف 
فرتة امنية و �سيا�سييية �سييعبة، ونظرا ل�سع�بة ت�سيياري�س وطبيعية املدينة، باال�سافة اىل 
تق�سيييم االح�ا�س واالر�سييي واالغالقات اال�رشائلية، فقد متكن فريق العمل من و�سييع 
اليييات عمل مرنة وحل�ل عملية بالتن�سيييق مع كافة ال�رشكاء للخييروج بنجاح بهذا التقرير 

املتكامل.

وبالرغم من تغطية جميع املباين التاريخية يف البلدة القدمية يف نابل�س ب�سكل مف�سل و�سامل، 
اأال ان احلاجة للتعديل وحتديث البيانات ب�سييكل م�سييتمر ه� اال�سا�س ال�ستمرار هذا النجاح 
نظرا للطبيعة املتغرية للمعل�مات وخ�س��سيييتها والتي ت�سعب اداراتها من قبل م�ؤ�س�سات 
اهلية، لذلك راأت م�ؤ�س�سيية التعاون وبالتن�سيييق مع بلدية نابل�س ان ي�سييبح هذا النظام ه� 
النظام امل�سييتخدم داخل البلدية، والتي �سييتق�م بدورها باإدارته وحتديث معل�ماته ب�سييكل 

م�ستمر.

اأهدف امل�رشوع:
اإن�ساء اأول قاعدة بيانات �ساملة لت�ثيق املباين التاريخية يف البلدة   .1

القدمية يف نابل�س.

اإن�ساء اأول قاعدة بيانات لت�ثيق املباين بالت�س�ير الف�ت�غرايف.  .2

ان�سيياء قاعييدة بيانات حم��سييبة ثنائية اللغيية )عربي/اجنليزي(   .3
وقاعة بيانات جغرافية Geodatabase للبلدة القدمية.

ت�سييكيل جييزء مهم من نظييام معل�مات جغييرايف GIS متكامل   .4
للمدينة مب�ست�ياتها املتعددة. 

متكيين العامليين من القييدرة عل ا�سييتخراج معل�مييات حي�ية   .5
عن ال��سييع الفيزيائي للمباين واخلدمييات واالأمناط املعمارية 
والفييرتات التاريخية وغري ذلك الكثري من املعل�مات والتقارير 

الهامة لتط�ير خطة االحياء. 

ا�سييتخدام كافيية االنظمة املعل�ماتييية واجلغرافية ميين قبل بلدية   .6
نابل�ييس نظرا العتميياد االنظمة على ترقيييم االح�ا�س والقطع 
املعتمييدة ميين البلدية متكنهييا من ا�سييتخدامها لت�فييري اخلدمات 

الالزمة لل�سكان.

7.  اإعييداد اأول خارطة الأهم املبيياين التاريخية يف البلدة القدمية يف 
نابل�س معتمدة من وزارة ال�سياحة واالثار. 

اآلية تنفيذ امل�رشوع ومنهجية العمل
بدء تنفيذ امل�رشوع بتعين فريق خمت�س من م�ؤ�س�سيية التعاون واللجنة 
االهلية يف نابل�س و مب�سيياركة جمم�عة من خييرباء الق�اعد املعل�ماتية 
واجلغرافية واملكتب اال�ست�سيياري والذي قام بت�سميم ا�ستمارة1 ت�سجيل 
�ساملة للمباين يف البلدة القدمية يف نابل�س بحيث ت�سمل �ستة بن�د رئي�سية 

وهي كاالآتي:

 1 امللحق رقم )1( يبن من�ذج ا�ستمارة ت�سجيل املباين التاريخية

املوقع:  .1

ويتم من خالل هذا البند حتديد م�قع املبنى وال��سف الدقيق له من   
حيث رقم القطعة واحل��س وا�سم ال�سارع واحلارة واحل��س.

الت�سمية وامللكية:  .2

وهذا البند ي��سح اال�سم احلايل للمبنى واملتعارف عليه والتتابع   
مللكية العقار وتاريخ بناوؤه

القيمة التاريخية للمبنى:  .3

حيث يتييم حتديد احلقبة التاريخية التي مت بناء املبنى فيها وحتديد   
الطراز املعماري ال�سائد للمبنى ان كان ي�سم طراز اأو اأكرث.

ا�رشار االجتياح اال�رشائيلي:  .4

ومن خالله يتم معرفة مدى االأ�رشار التي تعر�سييت لها البلدة   
القدمية خالل االجتياحييات االإ�رشائيلية املتكررة والتي ال تزال 

تت�اىل وحجمها وان مت ا�سالحه ام ال.

تاريخ البناء واال�ستعمال:  .5

يحييدد ا�سييتعمال املبنى ون�ع ا�سييتخدامه وحتديد عييدد االفراد   
والعائييالت التي ت�سييكن يف املبنى ان كان ذا ا�سييتخدام �سييكني 
وبالتييايل اح�سيياء التعداد ال�سييكاين التقريبي للبلييدة القدمية كما 
ي�ؤدي اىل املعرفة االح�سييائية لكل ن�ع من اال�ستخدام كل على 
حدة ان كان جتاري او �سييناعي او حريف او �سحي او تعليمي 

او معلم تراثي او مهج�ر او .... .

و�سف املبنى:  .6

ويتم بهذا البند و�سييف املبنى ب�سكل �سييامل وتف�سيلي من حيث   
عدد الط�ابق والغرف وامل�ساحات وان حدث عليه اي ا�سافات 
او اعمييال ترميييم واخلدمييات املت�فرة به وي�سييف حالة املبنى 
االن�سائية والفيزيائية و م�اد البناء والفتحات والعنا�رش املعملرية 
املميزة للمبنى كامل�رشبيات والزخارف واأعمال احلديد واخ�سب 
كما وي�سف �سييطح و�سقف املبنى وار�سياته وميتد ال��سف اىل 
حميط املبنى واهمية ذلك املبنى باال�سييافة اىل اخلدمات املت�فرة 

ومدى ر�سى ال�سكان عن تللك اخلدمات.
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فريق ادخال البيانات 
)عدد 2(

من�سق العمل امليداين

م�س�ر ف�ت�غرايف

مدير امل�رشوع

العمل امليداين العمل املكتبي

النتائج: التقارير 
واخلرائط التحليلية

فريق امل�سح امليداين 
)عدد 20-10(

مربمج/ خبري ق�اعد 
البيانات

خبري انظمة املعل�مات 
 اجلغرافية

GIS Analyst

من�سق امل�رشوع

ال�سكل 1: فريق العمل

مت تق�سم العمل اىل ق�سمن: ق�سم ميداين يتم من خالله جمع بيانات اال�ستمارة وق�سم مكتبي م�س�ؤول عن جمع البيانات من امل�سح امليداين 
يف قاعييدة بيانات ودجمهييا داخل انظمة املعل�مات اجلغرافية وحتليلها وا�سييتقرائها. وقد مت التعاقد مع مكتب املهند�س ن�سييري عرفات 
كا�ست�ساري يف نابل�س الدارة العمل امليدانى وجزء من العمل املكتبي، ومت تعين خبريي ق�اعد بينات وانظمة معل�مات جغرافية على 

ان تك�ن جميع االعمال باإدارة وا�رشاف فريق خمت�س من م�ؤ�س�سة التعاون )انظر ال�سكل 1(.

اآلية تق�سيم مناطق العمل
مت تق�سيييم مناطق العمل بح�سييب تق�سيييمات االح�ا�س املتبعة يف بلدية نابل�س وذلك بهدف 
ت�ثيق العمل مبا يتنا�سييب مع املرجعية الر�سييمية للت�سميات وفق نظام ق�سم الهند�سة يف بلدية 
نابل�ييس. ومت كذلك اعتماد نظام الرتقيم يف البلدية للمباين واالأح�ا�س. ومن ثم حتديد هذا 
الرقم على اخلريطة بعد تعديل اخلرائط وو�سييع حدود املباين عليها وت��سيييح ال�سيياحات 
واحلدائق وال�سيي�ارع. ويف مايلي ت�زيع االح�ا�س يف البلدة القدمية املعتمد من قبل بلدية 

نابل�س.

خارطة 1: ت�زيع االح�ا�س يف البلدة القدمية يف نابل�س

بدء عمل امل�رشوع
العمل امليداين

با�ييرشة اللجنة االهلية يف نابل�س القيام بالعمل امليدانى من خالل اختيار عدد من املهند�سيين 
الذين كانت لهم خربة �سييابقة يف العمل يف البلدة القدمية يف فرتة درا�سييتهم اجلامعية. ومت 
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تدربهم لفرتة ا�سييتمرت اأ�سب�عن وق�سمت اىل اأربعة جمم�عات، ت�سم كل جمم�عة اثنن 
ميين املهند�سيين، ومت البدء بالعمل لييكل جمم�عة يف منطقة حمددة. مت اعتميياد اآلية العمل 
امليداين من قبل م�ؤ�س�سيية التعاون بحيث يتم تدقيق العمييل اأواًل باأول بهدف التاأكد من عدم 

وج�د خالل يف الناجت النهائي.

ونتيجيية لتداخل املبيياين وتركيبتها املعقدة واحت�اء املبنى يف اكييرث االحيان على قطعتن اأو 
اأكرث مت اعتماد رقم ت�سل�سلي لكل ا�ستمارة )انظر ال�سكل 2( بحيث ميثل كل رقم مبنى داخل 

حدود البلدة القدمية يف نابل�س والبالغ عددها 3728 مبنى. 

رقم احلو�ضرقم اال�ستمارةرقم البناءالرقم الفرعي

000000000000

واي�سييًا مت اعتماد امل�ست�يات باخلرائط بحيث يك�ن لكل طابق خارطة م�ستقلة تظلل باأل�ان 
تدل علييى املباين بن�عيها ال�سييكني والتجاري وال�سيياحات اخل�رشاء وال�سيياحات الداخلية 
للمباين ويك�ن الرتقيم بنظام مت�سل�سييل ومت�سيياعد على تللك اخلرائط بحيث يبداأ من الرقم 
)1( يف خارطة الطابق االر�سييي بنظام واجتاه معينن وينتهييي الرتقيم باأخر خارطة من 

الط�ابق.

مثال على ذلك اخلرائط التالية التي متثل كل واحدة منها طابق معن:

اخلريطة 2: الدور االول للح��س 28 داخل البلدة القدمية

اخلريطة 4: الدور الثالث للح��س 28 داخل البلدة القدميةاخلريطة 3: الدور الثاين للح��س 28 داخل البلدة القدمية

اأما بالن�سبة للت�ثيق الف�ت�غرايف فقد مت اعتماد الت�ثيق للمباين بال�س�ر 
واختيار ال�س�رة املنا�سبة للمبنى وت�سميتها بحيث يحت�ي ا�سم ال�س�رة 
على رقييم احل��س مك�ن من ثالث خانات ورقم اال�سييتمارة املك�ن 

من ثالث خانات ورقم ال�س�رة.

مثال على ذلك ت�سييمية ال�سيي�ر للمبنى 028014 اذا مت ت�س�ير ثالث 
�س�ر تك�ن الت�سمية كاالتي:

0280141 ، 0280142 ، 0280143. و فيما يلي مناذج عن ال�س�ر 

�س�رة 1: ت��سح م�سجد الن�رش من اخلارج

�س�رة 2: ت��سح مدخل لبيت �سكني يف ح��س الن�رش

�س�رة 3: ت��سح مدخل ملحل جتاري يف �سارع الن�رش
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يف نهاية العمل امليداين لكل ح��س مت عمل تقرير كامل عن احل��س، 
ي�سييتمل علييى حتليييل البيانات التييي يتم جمعهييا من امليييدان من حيث 
االح�سيياءات واالماكيين املهميية وعدد ال�سييكان واملبيياين املميزة لكل 

ح��س وت�ثيق اخلربة العملية من العمل امليداين.

و قد بلغ اجمايل اال�سييتمارت يف كل ح��س من اح�ا�س البلدة القدمية 
كاالتي:- 

عدد اال�ستمارات رقم - احلو�ض
129 14

277 15

311 16

156 17

110 18

220 19

174 20

24 21

185 23

107 25

145 26

158 27

206 28

133 29

246 30

97 38

170 39

245 40

372 41

131 42

132 43

3728 املجموع

عدد اال�ستمارات ح�سب االحوا�ض

�ض
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م ا
رق
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000
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�سكل 2: عدد اال�ستمارات مقابل االح�ا�س

�س�رة 4: �سا�سة االدخال الرئي�سية للنظام

كما مت و�سييع منهجية لربط قاعدة املعل�مات بالنظام اجلغرايف )انظر 
ال�سييكل 3 للتفا�سيييل( وذلييك من خييالل تعين خبري انظميية جغرافية 
باإ�ييرشاف ومب�سيياركة املكتب الفنييي لربنامج اعمار البلييدة القدمية يف 
القد�ييس / التعيياون، حيث ان وحييدة املعل�مات التابعيية للمكتب الفني 
ا�س�ست اول نظام جغرايف للمباين التاريخية يف البلدة القدمية يف القد�س 
وقامت بان�سيياء العديييد من الق�اعد اجلغرافية بالتعاون مع م�ؤ�س�سييات 

حملية ودولية. 

ادخال البيانات على احلا�سوب
مت بنيياء قاعدة معل�مات من خالل خرباء ق�اعييد بيانات اعتمادا على 
ا�سييتمارة املباين بحيث ت�سييمل جميع املعل�مات ال�اردة يف اال�ستمارة 
وباال�سييافة اىل اليات ال�سييرتجاع املعل�مييات وحتليلها وا�سييتخراج 
التقارير والر�سيي�م البيانية. و قد مت البييدء بادخال البيانات بعد ان مت 
االتفيياق مع ثالثيية من العاملن امليدانين يف امل�سييح الإدخييال البيانات 
مكتبيًا ومت اعتماد املهند�سيين الذين قام�ا بالعمل امليداين بهدف التحقق 
من البيانات مرة ثانية وترتيب وت�ثيق اخلرائط وترقيمها. وفيما يلي 

من�ذج عن احدى �سا�سات قاعدة البيانات:- 
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جمع البيانات

ت�سجيل االحداثيات
Registration

بناء العالقات 
املكانية

Topology

ر�سم
Digitize

 ربط اخلريطة
مع قاعدة البيانات

Join Data

ادخال وح�س�بة البيانات يف 
قاعدة البيانات
Data Entry

قاعدة البيانات اجلغرافية
GIS Database

م�سح �س�ئي
Scan

حت�يل اىل متجهات
Vectors

ح��سبة اخلريطة

 ادخال االرقامحترير وتعديلفح�س ب�رشي
املميزة يدويًا

هل اخلريطة اال�سا�سية املت�فرة 
حم��سبة؟

نعم ال

بيانات ال ميكن متثيلها مكانيًا
Attribute Data

ربط با�ستخدام رقم مميز
Unique Identifier

بيانات ميكن متثيلها مكانيًا
Spatial Data

 �سكل 3: منهجية بناء قاعدة املعل�مات

ومت تنفيذ ذلك بدءًا بتح�ل اخلرائط اجل�ية اىل خرائط رقمية ونظرا لطب�غرافيت البلدة القدمية يف نابل�س فقد مت االتفاق باعتماد 4 خرائط رقمية لتمثيل 
امل�ست�يات الطابقية، ثم ربط ارقام اال�ستمارات بامل�اقع اجلغرافية على اخلرائط الرقمية مما يتيح امكانية ا�ستخراج خرائط ذات دالالت عدة، يف مايلي 
من�ذج عن خريطة لطابق االر�سييي ذات داللة تاريخية ت��سييح ت�زيع احلقب التاريخية ملباين البلدة القدمية يف نابل�س )ملزيد من اخلرائط انظر امللحق 

رقم 2(

خريطة 5: احلقب التاريخية للبلدة القدمية

حق�ق الطبع حمف�ظة مل�ؤ�س�سة التعاون
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خمرجات م�سح امليداين
مت من خالل البيانات االح�سييائية ومن خييربة العمل يف البلدة القدمية 
على مدى االع�ام املا�سييية تقدمي عدد من الت��سيييات ت�سمل عدًدا من 
اجل�انييب الهامة التالية والتي مت الت��سييل اليها بنيياًءا على خمرجات 

امل�سح امليداين املرفقة:

اأواًل: اأعداد املباين
يبلغ عدد اح�ا�س البلدة القدمية 21 ومق�سييمة اىل �سييبعة حارات وفيها 
3727 وحدة معمارية بح�سييب تعريف ال�حدة اخلا�سيية بهذا البحث. 

و�سييمت تلييك املبيياين ا�سييتخدامات متعددة �سييكنية وجتارييية حرفية 
و�سناعية وما اىل ذلك من ا�ستخدمات ...

جمموع املباين يف كل حارة مق�سم اىل ثالث فئات:

الفئيية االأوىل: وتت�سييكل من ثييالث حارات واحتيي�ت مبجملها   .1
اكرب عدد ميين املباين وهي: حارة احلبلة وبلييغ عدد املباين فيها 
758 وحدة و�سييكلت ما ن�سبته 20.3% من مباين البلدة القدمية. 

وحارة الغرب وبلغ عدد مبانيها 744 وحدة اأي ما ن�سبته %20 
من مباين البلدة القدمية. وحارة اليا�سييمينة التي بلغ عدد مبانيها 

713 وحدة اأي ما ن�سبته %19.1.

الفئة الثانية: وت�سكلت من ثالث حارات ت�ساوت يف عدد مبانيها   .2
اىل حييد قريب وهييي: املركز التجيياري وبلغ عييدد املباين فيه 
468 وحدة وتعادل ما ن�سييبته 12.6% من مباين البلدة القدمية. 

وحييارة القري�ن التي بلغ عدد مبانيها 410 وحدة اأي ما ن�سييبته 
11%. واخرًيا حارة القي�سارية التي بلغ اجمايل املباين فيها 372 

وحدة اأي ما ن�سبته 10% من مباين البلدة القدمية.

الفئة الثالثة: وت�سييكلت من حارة واحدة وهي التي �سييكلت اأقل   .3
عييدد مباين وهي حييارة العقبة والتي بلغ عييدد مبانيها اىل 262 

وحدة و�سكلت ما ن�سبته 7% من مباين البلدة القدمية.

بلغت الكثافة ال�سكانية ما معدله �سبعة افراد للبيت ال�سكني ال�احد   

يف حييارة القرييي�ن والتي �سييكلت اكرب ن�سييبة يف تلييك احلارة 
وتراوحييت بن خم�سيية افراد و�سييتة يف باقي احلييارات. اكرب 
معييدل لعدد االفراد يف املباين ال�سييكانية ه� يف حييارة القري�ن 
مبعدل �سييبعة افراد للبيت ال�سكني واقلها يف حارة الغرب خم�سة 
افراد للبيت ال�سييكني. وباملت��سييط فان عدد االفييراد لكل مبنى 
�سكني يف البلدة القدمية ككل ه� 6 افراد وه� رقم مرتفع ن�سبًيا.

ثانيًا: فرتات البناء
وت�سكل الفرتة العثمانية ال�سييمة الغالبة ملعظم املباين، اذ ت�سكل ما ن�سبته 

62% وعددها 2693 وحدة.

ثالثًا: مواد البناء
بالن�سييبة مل�اد البناء فييان اكرب عدد من مباين البلدة القدمية هي من�سيياأة 
من احلجر ب�سييكل عام ومبختلف ان�اعييه وان اكرثها كان من احلجر 
املفجر )1589 وحدة( يليه احلجر امل�سم�سم طرائق )1696 وحدة( وه� 
ميزة ملباين نابل�ييس القدمية ومن ثم احلجرغري مهذب االطراف ويبلغ 
عددهييا 1104 وحدة وهذه املباين قدمية ن�سييبًيا اأو اأ�سييحابها من ذوي 
احلييال املتدين واخرًيا احلجر امللط�س ويبلغ عددها 1038 وحدة. وان 
العييدد االقل لباقي ان�اع احلجر واال�سييمنت والط�ب. ومن املالحظ 
ان ا�سييتخدام احلجر احلديث واال�سييمنت والط�ب وجدت يف الن�سييبة 

االأقل من املباين.

رابعًا: االإ�سافات
وحافظت معظم ابنيتها علييى طرازها ومل جتر عليها تعديالت غريت 
ميين طابعها، وو�سييل عددهييا اىل 2616 وحدة ب�سييكل عام. نالحظ 
ان مان�سييبته 70% تقريًبا من اجمايل البلييدة القدمية مل تتعر�س مبانيها 
لال�سييافات. ونرى ان معظم املباين واكربها ن�سبة حدث بها ا�سافات 
كانييت يف حارتي القري�ن والعقبة حيث بلغت ن�سييبهما 42% و %40 
ميين اجمايل كل حارة على حدة واقلهييا كان يف املركز التجاري حيث 
بلغت ن�سييبتها 8% ما اجمايل املباين يف املنطقة ولعل ذلك عائد لل�سغط 

ال�سكاين حيث ان حارة القري�ن هي االأكرث كثافة بال�سكان %6.6.

خام�سًا: اأعداد االأحوا�ض
ويتبن ان بناء عدد من امل�ساكن وفق نظام احل��س متمثل يف 78 جتمًعا 
م�زعيين على امتداد البلييدة القدمية وفق اعييداد متباينة يف كل حارة 

وهي م��سحة يف اجلدول اخلا�س بذلك.

و�سكل عدد االح�ا�س يف حارة اليا�سمينة اكرب عدد حيث بلغ 23 ح��س 
ويليييه حارة الغرب التييي بلغ عدد االح�ا�س فيهييا 21 ح��س ومن ثم 
حييارة القري�ن التي بلييغ عدد االح�ا�س بهييا 14 ح��س، يف حن ان 
حارة احلبلة مل ي�جد بها �سيي�ى ح��س واحد. ورمبا يك�ن �سبب ك�ن 
حارة اليا�سييمينة حتتيي�ي اكرب عدد من االح�ا�س نتيجة �سييكن الطائفة 
ا وج�د ح��س واحد يف حارة  ال�سامرية فيها على االأغلب ويالحظ اأي�سً
احلبلة مع العلم اأن املباين ال�سييكنية فيها ت�سل اىل 280 مبنى �سكني ويف 

اليا�سمينة 369 مبنى �سكني.

�ساد�سًا: الزخارف و�سمات اأخرى
1484 وحييدة بهييا �سيياحة داخلية مفت�حيية و 38 وحدة بهييا م�رشبية. 

الزخييارف احلجرية االكرث كانييت يف حارة القري�ن وبلغت ن�سييبتها 
18.8% من مباين احلارة ذاتها.

متيييزت حييارة القرييي�ن باحت�ائها على اكرب ن�سييبة ميين الزخارف 
واالعمال املميزة حيث بلغت ن�سبة الزخارف احلجرية فيها 18.8% من 
اجمايل املباين يف احلارة ما يعادل 77 مبنى، ون�سييبة االعمال اخل�سبية 
املميزة بلغت 4.1% من مباين احلارة وتعادل 17 مبنى، واي�سييا ن�سبة 
اعمييال احلديد املميزة بلغت 2.2% من مباين احلارة ويعادل 9 مباين. 
كما ونالحظ باالجمال ان اكرب ن�سييب كانت للزخارف احلجرية يليها 
االعمال اخل�سبية املميزة ومن ثم اعمال احلديد املميزة واقلها باالجمال 

هي حارة الغرب.

ب�سييكل عام معظم املباين ال�سييكنية يف البلدة القدمية ي�جد بها �سيياحات 
�سييماوية وقد اأظهرت الن�سييب تقارب ملح�ظ يف الن�سب تراوحت بن 

67.9% وحييدة )190 وحييدة( من جمميي�ع املباين ال�سييكنية يف حارة 

احلبلة ي�جد بها �ساحات �سماوية اىل 78.2% )161 وحدة( من جمم�ع 
املباين ال�سكنية يف حارة الغرب التي ي�جد بها �ساحات �سماوية.

�سابعًا: االأ�رشار
وت�ييرشرت معظييم مباين البلييدة القدمية جييراء االجتياحييات املختلفة 
وخا�سيية اجتياح عام 2002 اذ يبلغ عييدد املباين املت�رشرة فيها 2489 
مبنى، وي�سييكل ما ن�سييبته 66.8%. ترتواح ن�سييبة ال�رشر بن �رشر 
ج�سيييم ومت��سييط وب�سيييط يف حن تعر�س عدد قليل من املباين لدمار 

�سامل.

مت تق�سيييم املباين املت�رشره اىل ق�سمن مباين ت�رشرت خالل االجتياح 
الكبري عام 2002 والق�سم االخر �سمن مباين ت�رشرت يف االجتياحات 
الالحقة واملتكرره وقد كانت اكرب ن�سبة قد ت�رشرت يف اجتياح 2002 
والتييي بلغت 54.6% من اجمايل املباين يف البلدة القدمية، ونالحظ ان 
ما ن�سييبته 12.15% من جممل املباين قد ت�رشرت يف االجتياح 2002 

واالجتياحات الالحقة.

اكرب عدد للمباين املت�ييرشرة قد تعر�س ال�رشار طفيفة حيث بلغ عدد 
املبيياين 1532 وحدة من اجمييايل البلدة القدمية وانه مت ا�سييالح 368 
وحييدة منها، كما ومت ا�سييالح 40 وحييدة من املباين التي تعر�سييت 
ال�رشار ج�سيمة كما ومت اعادة بناء 20 وحدة من املباين التي تعر�ست 

للدمار ال�سامل.

جممييل اعداد املباين التييي ت�رشرت خالل االجتياحييات بلغت 2546 
مبنى وان ما ن�سييبته 50.6% وتعادل 1288 مبنى ذات حالة جيدة جًدا 
اأي انها م�ستقرة اإن�سائيا ولي�ست بحاجة اإىل تدخل طارئ ، وان مان�سبته 
0.9% ميين املباين املت�ييرشرة وتعادل 23 مبنى بحالة خطرة وت�سييكل 

خطرا على ال�سييكان وال�سييالمة العاميية، وي�سييتدعي التدخل الطارئ 
ال�سالحها، وان خم�سيية مباين من اجمايل املباين املت�رشرة هي حالًيا 

قيد االن�ساء وت�سكل ن�سبة 0.2% من اجمايل املباين املت�رشرة.

الن�سييبة االكييرب للمباين التييي ت�ييرشرت نتيجة االجتياحييات كانت يف 
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اجتياح ني�سييان 2002 وبلغت ن�سييب متقاربيية تراوحت بن 61% من 
مبيياين املركز التجيياري و 76% من مبيياين حارة العقبيية مقارنة مع 
االجتياحييات الالحقيية والتي كانت اكرب ن�سييبة لها يف حييارة القري�ن 
)25%( وحارة العقبة )24%( واأقلها يف املركز التجاري )3%( ورمبا 

ذلك عائد ل�سييه�لة الدخيي�ل من منطقة املركز التجيياري يف االجتياح 
الكبري ومتركز املقاومة يف احلارات الداخلية يف االجتياحات الالحقة.

معظم مباين البلدة القدمية ت�ييرشرت نتيجة االجتياحات على اختالف 
درجة �رشرها اذا ما ق�رنت باملباين التي مل ت�رشر، فالن�سييبة االكرب 
كانت للمباين التي تعر�سييت ال�رشار طفيفة )وت�سمل تك�رش الزجاج، 
خلييع وتفجري اأب�اب، ت�سييققات ق�سييارة..الخ( يليها التي تعر�سييت 
ال�رشار مت��سييطة )وت�سييمل اإحداث فجيي�ات يف اجلييدران الداخلية 
واخلارجية ال تهدد ا�سييتقرار املبنى اإن�سييائًيا( وكانت الن�سبة االقل التي 
تعر�سييت للدمار ال�سييامل )تهدم اأكرث من 50% من االأ�سييقف، تهدم 

معظم اجلدراناحلاملة والق�اطع الداخلية، غري �سالح لل�سكن(.

ثامنًا: ا�ستخدام املباين
يكاد يت�ساوى اال�ستخدام ال�سييكني مع اال�ستخدام التجاري اذ يبلغ عدد 
ال�حدات التي ت�سييتخدم جتارًيا ح�ايل 1456 اأما اال�سييتخدام ال�سييكني 
فيبلييغ عدد ال�حدات 1451 وحدة وي�جييد يف البلدة القدمية 190 معلم 
تراثي، ومن ابنيتها 336 وحدة مهج�رة بالكامل و 98 وحدة مهج�رة 

جزئًيا.

الن�سييبة االكرب للمباين ال�سييكنية كان يف حارة العقبة حيث �سكلت %63 
من مباين احلارة ذاتها. الن�سيياط التجاري تركز يف حارة الغرب بعد 
املركز التجاري حيث بلغت ن�سييبته 51% من مباين احلارة. وال ميكن 
اعتبار منطقة املركز التجاري حارة م�سييتقلة يف التق�سيم الرتاثي وذلك 

حلداثتها ن�سبيًا ومتركز الن�ساط التجاري فيها.

اكرب ن�سبة للمباين التجارية تركزت يف املركز التجاري وقد بلغت تلك 
الن�سييبة 72% من مباين املركز التجيياري ما يعادل 338 مبنى. واكرب 
ن�سييبة للمباين ال�سييكنية تركزت يف حارة العقبة والتي بلغت 63% من 
اجمييايل مباين حارة العقبة ما يعادل 164 مبنى. واكرب ن�سييب للمباين 

احلرفية تركييزت يف حارة القري�ن وبلغييت 10% من اجمايل حارة 
القري�ن ما يعادل 41 مبنى.

تركزت الن�سييبة االكرب للمباين ال�سييناعية واحلرفية يف حارة القري�ن 
حيييث بلغييت 10% ميين اجمايل مبيياين حييارة القري�ن. اكرث ن�سييبة 
لال�سييتخدامات يف البلييدة القدمييية كانت للمبيياين التجارية وال�سييكنية 
ونالحييظ وج�د مباين مغلقة والتي هي عبارة عن مباين اما �سييكنية او 
جتارييية او اي ن�ع اخر وتك�ن جاهزة لال�سييتعمال وال ت�سييتخدم او 

يك�ن ا�ستخدامها لفرتة ق�سرية من النهار كاإثبات وج�د.

تا�سعًا: احلالة االن�سائية
ال��سييع االن�سييائي ملباين البلدة القدمية جيد وجيد جًدا بن�سييبة ت�سل اىل 
87.6% وفيهييا 39 مبنييى خطر بحاجة اىل اعمييار �رشيع و 83 وحدة 

و�سعها االن�سائي �سيئ.

املباين يف البلدة القدمية وب�سييكل عام هي م�ستقرة ان�سائًيا ولي�ست بحاجة 
اىل تدخل طارىء و�سييكلت ما جمم�عه 3266 وحدة من ا�سل 3727 
اأي ما ن�سييبته 87.6% بالرغم من وج�د ن�سييبة قليلة تعد من االحاالت 
االن�سييائية ال�سيئة واخلطرة والتي حتتاج اىل تدخل طارىء و�رشيع ملا 
تهدد من ا�سييتقرار للمبنى وخطر على �سكانه وبلغت ن�سبتها 3.2% من 

مباين البلدة القدمية اأي ما يعادل 122 وحدة.

ن�سييبة للمباين ذات احلالة االن�سائية اجليدة جًدا وهي التي تك�ن م�ستقر 
اإن�سييائيا، ولي�سييت بحاجة اإىل تدخل طارئ تركييزت يف حارة احلبلة 
وبلغت ن�سييبتها 94% من مباين احلارة ويف ال�قت نف�سه جندها متقاربة 
يف حارتي الغرب والعقبة واأقلها يف املركز التجاري والتي بلغت %5 
ميين مبانيه. بينمييا بلغت املباين التي حالتها االن�سييائية جيدة التي تك�ن 
مبانيها م�سييتقرة اإن�سييائيا رغم وج�د بع�س الت�سييققات ال�سطحية الن�سبة 
االكييرب يف املركييز التجيياري وت�سيياوي 91% من مبانيييه يليها حارة 
اليا�سييمينة وبلغت 55% من مباين احلارة. وكانت اكرب ن�سييبة للمباين 
ذات احلالة االن�سائية اخلطرة التي ي�سكل املبنى فيها خطرا على ال�سكان 
وال�سييالمة العامة، وي�ستدعي التدخل الطارئ وهي مرتكزة يف حارة 

القي�سارية حيث بلغت 5% من مباين احلارة.

عا�رشًا: احلالة الفيزيائية
ترتبط احلالة الفيزيائية للمباين ال�سييكنية بامل�سييت�ى املعي�سييي لل�سييكان 
وخا�سيية مب�سييت�ى التمديدات ال�سييحية املرتبطة بكل مبنى. وت�سييكل 
احلاليية الفيزيائييية للمباين ال�سييكنية احد اأهييم الركائز للحياة ال�سييحية 
لل�سييكان، وهي مرتبطيية اإىل حد كبري مب�سييت�ى التمديدات ال�سييحية 
املت�فرة يف املباين وكذلك حالة االأ�سييطح و�سييمان عييدم ت�رشيب مياه 

االأمطار.

ولعييل طبيعة املباين ال�سييكنية ذات الطراز التقليدي تكيي�ن اآخذة بعن 
االعتبار احتياجات البيئة ال�سحية للمباين ال�سكنية ولكن البناء الع�س�ائي 
واالإ�سييافات غري املدرو�سة وا�ستعمال امل�اد غري املالئمة كلها جمتمعة 

اأو بع�س منها قد اأ�سهم بخلق هذه امل�سكلة.

احلالة الفيزيائية لداخل هذه املباين ما بن اجليد واجليد جدا ب�سييكل عام 
وت�سل اىل ما ن�سبته 80.3% و�ست�ن وحدة يف و�سع �سيئ للغاية.

ويت�سييح من امل�سييح امليييداين اأن 44% من املباين جيدة جييدا من ناحية 
احلالة الفيزيائية ويقارب هذه احلالة مبا ن�سبته 42% جيدة اأما املت��سطة 
فتبلغ 10.7%، و�سيييئة احلالة مبا ي�سبب اإ�سييكاالت �سحية لل�سكان هي 

4.3% مبنى مبا جمم�عه 61 مبنى.

تتمتع معظم مباين البلدة القدمية بجميع ا�ستخدامها بحالة بته�ية وا�ساءة 
طبيعييين ورط�بة خفيفيية او ال ت�جد يف بع�س االحيييان. وبلغت ما 

ن�سبته 80.4% من اجمايل مباين البلدة القدمية.

حارة احلبلة �سييكلت اكرب ن�سييبة للمباين التي حالتها الفيزيائية جيدة جًدا 
اأي انها تتمتع مبانيها بته�ية واإ�ساءة طبيعين، وال ي�جد اثر للرط�بة 
والعفن فيها وبلغت ن�سبتها 90% من اجمايل املباين يف احلارة، كما وان 
منطقة املركز التجاري �سييكلت اأكرب ن�سبة للمباين التي حالتها الفيزيائية 
جيييدة والتي تتمتع مبانيها بته�ية واإ�سيياءة طبيعييين، رط�بة خفيف 
تظهر ب�سييكل م��سييمي حيث بلغت ن�سييبتها 90% من مباين تلك املنطقة 
ورمبا ذلك عائد ل�ق�عها يف يف اجلهة ال�سمالية بعيًدا عن انحداراجلبل 
ا للمباين التي  اجلن�بي. كما و�سييكلت حارة القي�سارية اكرب ن�سييبة اي�سً
حالتها الفيزيائية خطرة وا�ستخدام هذه املباين ب��سعها احلايل قد يت�سبب 

باإمرا�س مزمنة لل�سيياكنن فيها وبلغت ن�سبتها 11% من اجمايل املباين 
ييا �سكلت اكرب ن�سييبة التي حالتها االن�سائية �سيئة والتي  يف احلارة واي�سً
يكيي�ن معظم املبنى يعاين من الرط�بة والعفن ويفتقر عم�ما مل�سييادر 
ال�سيي�ء الته�ية الطبيعين، يف و�سعه احلايل غري مالئم �سحيا لل�سكن 

وبلغت ن�سبتها 28% من اجمايل املباين يف القي�سارية.

اأحد ع�رش: اخلدمات ومتديدات البنية التحتية
كان تقييم ال�سكان للخدمات ال�سحية خا�ستهم ب�سكل عام بن�سبة %47.2 
جيييدة 34.9% مقب�لة و 11% غري مالئمة. املاء والكهرباء وال�رشف 
ال�سييحي م�ج�د يف معظم امل�سيياكن ولكنييه بحاجة اإىل �سيييانة دائمة 
ومتابعة. معظم البي�ت ال�سييكنية يف البلدة القدمييية تت�فر بها الكهرباء 
وامليياء واملجيياري العييام وان لييكل مبنييى مرحا�س م�سييتقل ومطبخ 
م�ستقل. ا�سافة اىل وج�د بع�س اخلدمات املتفرقة يف بع�س املباين كما 
ه� مبن اأعاله ولكن ي�سييكل وج�د حفرة امت�سا�سيييه لثمانية م�سيياكن 

م�سكله للمياه اجل�فية.

تقييم اخلدمات املت�فرة يف املباين ال�سكنية يف البلدة القدمية من جهة نظر 
امل�ستفيد يبن اأن مان�سبته 70% من املباين ال�سكنية هي مقب�لة ب�سكل جيد 
من جهة نظر امل�سييتفيد وانه را�سييي عنها وان الن�سبة االقل من املباين 
خدماتها غريمالئمة بنظرهم وتعادل 26% من املباين ال�سييكنية وان ما 
ن�سييبته 3% من املباين هي مباين اخلدمات بهييا غري مالئمة كما وامتنع 
1% ميين امل�سييتفيدين من ابداء راأيهم يف امل��سيي�ع ويرجييح اأنها غري 

مالئمة.

يف حارة احلبلة كان م�سييتخدم� املباين را�سيي�ن عن اخلدمات املقدمة 
لهييم حيث بلغييت 73% من اجمييايل املبيياين يف تلك احلييارة وتعادل 
556 وحدة، وكانت اأكرب ن�سييبة لعدم مالئميية اخلدمات لهم يف حارة 

القي�سييارية حيث بلغت 44% من اجمايل املباين يف تلك احلارة وتعادل 
165 وحدة.

هناك م�سكلة يف عمل التمديدات للبنية التحتية من حيث:-

ن�عية امل�اد  	•
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اآلييية تركيبها حيث اأنها م�سيي�هة للمظهر العييام وتفتقر االأيدي  	•
العاملة اإىل املهنية العالية ل�سييمان ح�سيين التنفيذ واحرتام البناء 

القدمي.

�سيانتها ومتابعة �سييالمتها حيث اأن االإهمال ي�ؤدي اإىل ازدياد  	•
اخلراب ولعل اأخطرها ال�رشف ال�سييحي حيث ي�سييبب �سيي�ء 

التنفيذ يف اغلب االأحيان:

تلًفا لالأ�سا�سات   

تزايًدا يف الرط�بة الداخلية ال�ساعدة من االأر�س   

تهديًدا م�ستمًرا لل�سحة العامة   

وكذلييك تهديًدا للمياه اجل�فية والينابيييع املائية التي يعتمد   
عليها ال�سكان

ثاين ع�رش: القيمة الرتاثية
حيييث ان البلدة القدمية غنية بكن�زهييا املعمارية والتي تتمثل بطرازها 
يف اأوجييه يف عدد من امل�اقع واملناطق التي �سييبق تخ�سييي�س احلديث 
عنهييا، وكذلك يف امل�اقع الرتاثية التي ي�سييل عددها اىل 190 م�قًعا. 
وب�سييبب ما يعانيه عدد كبري من هذه املباين ميين االهمال والرتك فان 
ترميمهييا واعييادة تاأهيلهييا يعترب من االول�يييات وتتمثل هييذه امل�اقع 

امل�ساجد احلمامات وامل�سابن وغريها.

باب ال�ساحة

وهي ال�سيياحة املركزية و�سييط البلدة القدمية، وتعترب اهم م�قع داخل 
البلدة القدمية مبا فيها وح�لها من ابنية تراثية دينية ومنها برج ال�سيياعة 

واال�سطبالت وال�سجن املركزي.

�سارع الن�رش

وه� ال�سييارع الرئي�سي الذي يخرتق البلدة القدمية �رشق غرب، وه� 
معرب رئي�سييي لل�سكان ولزوار البلدة القدمية وترتكز فيه ب�ؤرة الن�ساط 

التجاري.

�سارع �سوق اخلان

وه� ال�سارع امل�ازي ل�سارع الن�رش وال ميكن للمركبات االآلية عب�ره 
اال مل�سافة حمدودة من طرفيه ال�رشقي والغربي، ويتمركز فيه الن�ساط 
التجاري م�سيييا على االقدام، ويخرتق �س�ق خان التجار و�سطه وه� 

مق�سد املت�س�قن االول يف البلدة القدمية.

ال�سوق ال�رشقي

وه� ب�ؤرة الن�ساط التجاري للخ�سار والفاكهة.

�سوق احلدادين

كان باال�سل �سيي�ق الفاكهة ال�سامية و�سيي�قا للحرف وخا�سة �سناعة 
النحا�س وما تالها من �سييناعة لييالدوات املنزلية من ال�سيياج، وفيه 

ال�كالة الغربية.

اخلان القدمي

كان �س�ق القما�س اخلا�س الذي بناه م�سطفى با�سا وظل اال�ستغال به 
�سمن هذا املجال اىل عهد قريب، وه� من املناطق التجارية االوىل يف 

البلدة القدمية نتيجة ت�سكيله البنائي وم�قعه.

حب�ض الدم

ورد عنه يف معر�ييس احلديث عن حارة العقبة، وتكمن اهمية املنطقة 
من االبنية وخا�سة منها اال�سطبالت ال�سليبية.

�ساحة التوتة )القريون(

وتعترب اكرب �سيياحة مفت�حة يف حارات البلييدة القدمية وتقع يف منطقة 
ذات كثافة �سكانية عالية وبعيًدة عن التداخل مع املناطق التجارية.

حتليل وا�ستقراء البيانات واإعداد اخلرائط التحليلية

مت اعييداد تقارير مف�سييلة لكل ح��س ليتم اال�سييتفادة يف اعدادها من نظام حتليل البيانات ونظام املعل�مات اجلغييرايف. وميكن من خالل نظام البيانات 
ا�ستخراج عدد ال نهائي من االح�سائيات وتقاطع املعل�مات التي ت�سهم بتك�ين �س�رة �ساملة ح�ل و�سع البلدة القدمية الفيزيائية والدمي�غرافية.

وفيما يلي مناذج للبيانات التي مت ا�ستقراوؤها من خالل نظام البيانات التحليلي. 

ر�سم يو�سح اال�ستخدامات يف البلدة القدمية
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�سكل 4: ا�ستخدام املباين
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ر�سم يبني اال�ستخدامات يف املباين يف البلدة القدمية ون�سبة كل منها
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�سكل 5: ا�ستخدامات املباين يف البلدة القدمية ون�سبة كل منها

ويظهرممييا �سييبق ان اكرث ن�سييب لال�سييتخدامات 
كانت للمبيياين التجارية وال�سييكنية، كما يظهرقلة 
عدد املباين امل�ستخدمة كم�ؤ�س�سات تعليمية ن�سبة اىل 

املباين ال�سكنية.

كما ان هناك ا�ستخدامات مل تذكر يف الر�سم والتي 
تقع �سييمن اال�ستخدام غري ذلك وهي م��سحة يف 

التايل:

اعداد املباين يف البلدة القدمية ال�ستخدامات متعددة غري مذكورة
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�سكل 6: اال�ستخدامات غري املذك�ره يف اال�ستمارة

ويبن الر�سييم ال�سييابق )�سييكل 6( ن�سييبة املباين املغلقة يف البلدة القدمية والتي هي عبارة عن مباين اما �سييكنية او جتارية او اي ن�ع اخر وتك�ن جاهزة 
لال�ستعمال وال ت�ستخدم او يك�ن ا�ستخدامها لفرتة ق�سرية من النهار كاإثبات وج�د.

وفيمايلي ر�سم ي��سح عدد املباين ال�سكنية والتجارية يف كل ح��س:

مقارنة عدد الوحدات ال�سكنية مع عدد الوحدات التجارية يف كل حو�ض

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
14

14

59

92

55
50

63

20

95
88

83

41

15

4

113

16

58

30

69

51

88

43

134

24

93

65

113

24

54

85

41

106

95

141

92
81

26

83

24

38

111

181

149

2018 26 3016 23 28 3915 21 27 3817 2519 29 40 41 42 43

اال�ستخدام �سكن اال�ستخدام جتاري
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من الر�سم البياين ال�سابق )�سكل 7( يتبن ان املحالت التجارية تتمركز يف االح�ا�س 14، 15، 16، 28، 30 والتي ت�سكل مركز البلدة القدمية ومركزها 
التجاري. كما ان التجمع ال�سكاين قد متركز يف حميط البلدة القدمية يف االح�ا�س 23، 40، 41. رغم ك�نهما كا�ستخدامن متقاربن يف عدد املباين.

توزيع الكثافة ال�سكانية يف كل حو�ض
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�سكل 8: عدد ال�سكان يف كل ح��س

يظهر مما �سبق )�سكل 8( ان التجمعات ال�سكانية مرتكزة يف االح�ا�س 41 و 3، كما يبدو مدى زيادتها يف هذين احل��سن ن�سبة اىل االح�ا�س 14 و28 
و29 والتي تعد مركز البلد التجاري.

واجلييدول التايل يبيين اعداد املبيياين املت�ييرشرة نتيجيية االجتياحات 
املتكررة على البلدة القدمية:

العدد
هل ت�رشر 

املبنى ب�سبب 
االجتياح

يف اجتياح 
ني�سان 2002 

)نعم/ال(

يف 
االجتياحات 

 الالحقة
)نعم/ال(

1184 ال ال ال
54 نعم ال نعم

2036 نعم نعم ال
453 نعم نعم نعم

وقييد مت تق�سيييم املبيياين املت�رشره اىل ق�سييمن مباين ت�ييرشرت خالل 
االجتياح الكبري عام 2002 والق�سييم االخر �سييمن مباين ت�رشرت يف 
االجتياحييات الالحقة واملتكرره وقد كانت اكرب ن�سييبة قد ت�رشرت يف 
اجتياح 2002 والتي بلغت 27% من اجمايل املباين، وان ما ن�سبته %6 
ميين جممل املباين قد ت�رشرت يف االجتياح 2002 وما زالت تتعر�س 

لال�رشار يف االجتياحات الالحقة.

وقد بلغ عدد امل�ؤ�س�سييات اواجلهات التي قامت باإ�سالح تلك اال�رشار 
19 م�ؤ�س�سة وجهة، وان غاب ا�سم م�ؤ�س�سة او جهة فذلك يع�د اىل عدد 
من امل�اطنن مل يك�ن�ا على علم باإ�سييم امل�ؤ�س�سيية التي قامت باأ�سييالح 

املبنى املت�رشر.

 ويت�سح ذلك يف اجلدول التايل:

العدد اأ�سالح اال�رشار / املوؤ�س�سة )اجلهة(
3 االوقاف
7 ال�س�ؤون االجتماعية

29 اللجان ال�سعبية
30 اللجنة االهلية

290 املالك
2 املجل�س الفل�سطيني لال�سكان

695 امل�ستاأجر
6 امل�ستخدم

977 بلدية نابل�س
2 جمعية احلفاظ على البلدة القدمية
1 �رشكة الزي�ت
6 م�ؤ�س�سة التعاون
1 م�ؤ�س�سة انقاذ الطفل

10 حمافظة نابل�س
7 مركز اخلدمة املجتمعية

285 وزارة اال�سغال
1 وزارة الرتبيه والتعليم
1 وزارة العمل
3 وكالة الغ�ث
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كما وانه بلغ عدد املباين املت�رشرة والتي مت ا�سييالحها 2033 مبنى اي ما يعادل 80% من 
العدد االجمايل املباين املت�رشرة واجلدول التايل يبن ذلك:

2033
%80

510
%20

هل مت ا�سالح اال�رشار )نعم / ال(

النعم
�سكل 9: ن�سبة ا�سالح اال�رشار

املعوقات: 
االو�سيياع ال�سيا�سييية واالمنية اثناء امل�سييح امليداين التى حالت  	•
دون و�س�ل فريق العمل يف بع�س االحيان اىل م�اقع العمل. 

طبيعية نابل�س اجلغرافية و�سع�بة ربطها بنظام اجلغرايف.  	•

تخيي�ف التجار ب�سييكل خا�س من ك�ن الباحثن من م�سييلحة  	•
ال�رشائب. 

ت�حيد امل�سطلحات مثل ا�ستخدام كلمة بيت او دار او غري ذلك  	•
من امل�سطلحات.

اخلال�سة:
وقد مت العمل يف م�رشوع امل�سييح امليداين من خالل اال�ستمارات ومتت 
كتابة التقارير اخلا�سيية بكل ح��س ح�سب التقييم االداري والتنظيمي 
للمنطقة ب�سم�ليتها ب�سكل معمق اأمكن من خالله روؤية معمقة الرتباطات 
املباين االجتماعية، التجارية وغريها، باال�سييافة اىل امل�سييح ال�سييامل 
مت ان�سيياء نظام معل�ماتي متكامل مرتبط بنظييام جغرايف يتيح اإمكانية 
فح�س واإدارة وحتليل ون�رش املعل�مات ملختلف االبحاث و الدرا�سات 
القطاعييية، و يذكيير هنا انييه من املفرت�س ان ي�سييبح هييذا النظام ه� 
النظام املعتمييد داخل البلدة نظرا الأعتماد النظام على تق�سيييمات البلدة 
لالح�ا�س باال�سييافة على �سييم�لية النظام للخدامييات املقدمة من قبل 

البلدة للم�اطنن مبا فيها امللكيات و ال�س�ؤون القان�نية.

لقييد مت تنيياول البلدة القدمييية يف مدينيية نابل�س يف كثري ميين االبحاث 
والدرا�سييات املعمارية، ب�سييكل فردي او من قبل م�ؤ�س�سييات وهيئات 
ر�سييمية كانت على االرجح تركز علييى قيمة املباين املعمارية او اهمية 
الن�سيييج العمراين من منظ�ر خا�س، اال ان امل�سييح امليداين �سيياهم يف 
و�سع اول ت�س�ر تنم�ي حي و �سامل الحياء البلدة القدمية يف نابل�س، 
�سييامل نظرا النه مت اعداده بالت�ازي مع اعداد الدرا�سييات القطاعية 
ال�ساملة لالحتياجات التنم�ية يف البلدة القدمية و التي �سارك فيها العديد 
من اجلهات الر�سمية و غري الر�سمية يف نابل�س. وحي نظرا الن امل�سح 
امليداين للبلدة القدمية فتح افاقا جديدة وروؤية واقعية للباحثن عما يدور 

خلف ا�سيي�ار هذه املباين واال�س�اق، وعن احلياة احلقيقية التي يعي�سها 
النا�ييس داخلهييا، اذ اتاحييت الفر�سيية للتعاي�س مع اال�ييرش والعائالت 
و�سييماع م�سيياكلهم و روؤية تطلعاتهم وامالهم، بل ور�سم �س�رة حية 
عن مدى ارتباط النا�س بهذه املباين وتاثري ممار�سيياتهم و�سييل�كياتهم 

الي�مية على واقع البلدة القدمية وفر�س احيائها.

يجييدر اال�سييارة هنييا اإىل اأن معظم املعل�مييات القائمة هييي معل�مات 
متغرية بطبيعتها وهي بحاجة دائما للتحديث امل�ستمر، كما انها اعتمدت 
بالدرجيية االوىل على املالحظييات واالآراء واالنطباعات ال�سخ�سييية 
للقائمن بامل�سييح امليداين وللم�سييتفيدين من هذه املباين التاريخية �سيي�اء 
كانييت جتارية او �سييكانية وهي لي�سييت ب�ييرشورة متثييل وجهة نظر 
م�ؤ�س�سة التعاون او �رشكائها او اى من اخلرباء الفل�سطينين امل�سار لهم 

بخطة احياء البلدة القدمية يف نابل�س.
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ا�ستمارة ت�سجيل املباين يف البلدة القدمية يف نابل�ض

الرقم املت�سل�سل
)خا�ض باال�ستخدام املكتبي(

 رقم ال�سورة الرقمية

رقم احلو�ضرقم القطعةرقم البناءاأرقام فرعية

اأواًل: املوقع

ثانيًا: الت�سمية وامللكية

ثالثًا: القيمة التاريخية للعقار

رقم فرعيرقم البناء:رقم القطعة:رقم احلو�ض:

ال�سارع )املدخل الرئي�سي(:احلي )احلارة(:

مداخل اأخرى )ا�سم ال�سارع(:

اال�سم احلايل للعقار:  -1

اال�سم )االأ�سماء ال�سابقة(:  -2

امللك احلايل:  -3

امل�ستاأجر:  -4

املالك ال�سابق اأو االأ�سلي:  -5

ن�ع امللكية:  -6

غري ذلك 

الفاطميةالعبا�سيةاالأم�يةالبيزنطيةالرومانية

عثماين متاأخرعثماين مبكراململ�كيةاالأي�بيةال�سليبية

غري حمددبعد 1994بعد 1967االأردنيةفرتة االنتداب

�سامريم�سيحي  اإ�سالميوقف دينيعائلي )ذري(خا�س

اأ- احلقبة التاريخية  )ميكن اختيار اأكرث من حقبة(

فاطميعبا�سياأم�يبيزنطيروماين

ممل�كياأي�بي�سليبي

نعم

يف اجتياح ني�سان 2002

يف االجتياحات الالحقة    

ال

انتدابيعثماين 

بناء حديث )بني بعد االجتياح(بناء حديث )بني بعد االحتالل( 1947-1967

ب- الطراز املعماري ال�سائد  )ميكن اختيار اأكرث من طراز(

ج- البقايا االأثرية: 

غري ذلك 

رابعًا: اأ�رشار اجتياح 2002 وما تاله 

هل ت�رشر املبنى ب�سبب االجتياح

متى ح�سلت االإ�رشار

حجم االأ�رشار

هل مت اإ�سالح االأ�رشار

مالحظاتال�سنةال�سهر

اأ�رشار طفيفة ) ت�سمل تك�رش الزجاج، خلع وتفجري اأب�اب ..الخ(

دمار �سامل ) تهدم اأكرث من 50% من االأ�سقف، تهدم معظم اجلدران احلاملة والق�اطع الداخلية، غري �سالح لل�سكن(

اأ�رشار ج�سيمة ) ت�سمل هدم جدران حاملة، فج�ات يف االأ�سقف، ت�سدعات اإن�سائية ناجتة عن تفجريات،..الخ، غري �سالح لل�سكن( 

اأ�رشار متو�سطة ) ت�سمل اإحداث فج�ات يف اجلدران الداخلية واخلارجية ال تهدد ا�ستقرار املبنى اإن�سائيًا(

بلال �سنةنعم، من ِقِِِ
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النعم

خام�سًا: تاريخ البناء واال�ستعمال:

�ساد�سًا: و�سف املبنى

 مراحل االإن�ساءالطابق / الغرفة
)بدءا من االأقدم(

اال�ستخدامات االأ�سلية 
)ح�سب مراحل االإن�ساء(

 مواد البناء
)حجر، ا�سمنت، 

معدن،..(

 م�سدر املعلومات
)نق�س حجري، اأين؟ رواية 

�سف�ية، من؟ وثيقة، ما 
ن�عها؟ تقدير �سخ�سي(

اال�ستخدام احلايل:  هل املبنى متعدد اال�ستخدامات
عدد االأفراد:

طبيعة اال�ستخدام:

طبيعة اال�ستخدام:

�سكن

تعليمي

جتاري

معلم تراثي

�سناعي اأو ِحريف

مهجور جزيئيا

عام

مهجور كليا

ديني

غري ذلك

عدد العائالت:

�سبانة

مدر�سة
�سبيل

م�سجد  

مطحنة �سم�سم

رو�سة اأو ح�سانة
قنطرة

كني�سة

منجرة

مركز تدريب
اأدراج

كني�س

غري ذلكحمددة

غري ذلك
غري ذلك

عدد الغرف امل�ستخدمة %ن�سبة اال�ستخدام )تقريبا(

1- املبنى:

2- الطوابق:

3- عدد الغرف وامل�ساحة:

م�ستقل
طابق

عنا�رش اأخرى
ي�جد قنطرةي�جد ِعلّيةي�جد قب� )ت�س�ية(5 ط�ابق4 ط�ابق3 ط�ابقطابقان

ح��س كامليقع �سمن ح��سمت�سل )له جدار م�سرتك على االأقل(  

امل�ساحة )بالتقريب(عدد الغرف      
الطابق االأر�سي

الطابق االأول
الطابق الثاين

الطابق الثالث
الطابق الرابع
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4- االإ�سافات احلديثة:

5- اأعمال ترميم اأو اإ�سالح حديثة:

6- اخلدمات:

7- ال�ساحة ال�سماوية:

8- احلالة االإن�سائية:

9- احلالة الفيزيائية:

10- و�سف الواجهات:

اأفقية

ق�سارة

كهرباء        

ال ي�جد

واجهة خارجية واحدة
و�سف ال�اجهة الرئي�سية:

جيدة جدا )م�ستقر اإن�سائيا، لي�س بحاجة اإىل تدخل طارئ(

جيدة جدا )يتمتع بته�ية واإ�ساءة طبيعين، ال ي�جد اثر للرط�بة والعفن(

جيدة  )م�ستقر اإن�سائيا رغم وج�د بع�س الت�سققات ال�سطحية(

جيدة  )يتمتع بته�ية واإ�ساءة طبيعين، رط�بة خفيف تظهر ب�سكل م��سمي(

متو�سطة ) ي�جد ت�سققات غري اإن�سائية اأو اإن�سائية غري خطرية(

متو�سطة )ي�جد رط�بة دائمة اأو عفن يف اأجزاء من املبنى، بع�س االأجزاء حتتاج اإىل ته�ية ميكانيكية(

�سيئة ) ي�جد ت�سققات اإن�سائية تهدد ا�ستقرار املبنى، ي�ستدعي التدخل الطارئ(

�سيئة )معظم املبنى يعاين من الرط�بة والعفن ويفتقر عم�ما مل�سادر ال�س�ء الته�ية الطبيعين، يف و�سعه احلايل غري مالئم �سحيا لل�سكن(

خطرة ) ي�سكل خطرا على ال�سكان وال�سالمة العامة، ي�ستدعي التدخل الطارئ(

خطرة ) ا�ستخدام املبنى ب��سعه احلايل قد يت�سبب باإمرا�س مزمنة لل�ساكنن(

�ساحة واحدة

اأكرث من واجهة

عامةم�سرتكةخا�سة
اأكرث من �ساحة

واجهة داخلية

�ساحة مغطاة�ساحة  عل�ية

تركيب مرافق �سحية

بئر جتميعمرحا�س م�سرتك

اجلهة املنفذة  للرتميم

اخلدمات املتوفرة )من وجهة نظر امل�ستفيد(

ال�ساحة ال�سماوية

اأعمال اأخرى

اأخرى
غري مالئمةمقب�لةجيدة

تبليط

ماء

تكحيل

هاتف

عزل لالأ�سطح

جماري عامة

تركيب �سبابيك واأب�اب

حفرة امت�سا�س

تركيب خزائن مطبخ

مطبخ م�ستقل

�سنة

تركيب �سبكة كهرباء

مرحا�س م�ستقلمطبخ م�سرتك

عم�دية
م�اد اأخرىحديدا�سمنتحجر

طابق اأو اأكرث غرفة اأو اأكرث كالهما
م�اد بناء االإ�سافات:

تاريخ بناء االإ�سافات:
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مواد البناء
الواجهة

حجر طبزه
حجرية قدمية مك�س�فة ومكحلة

غري ذلكاإ�سمنتية حديثةحجرية حديثة
حجرية قدمية  مق�س�رة ق�سارة اإ�سمنتيةحجرية قدمية مق�س�رة ق�سارة جريية

تركيب �سبكة كهرباءحجر حديثحجر م�سم�سمحجر مفجرحجر ملط�س

�سكل اجلزء العلوي

الدفات:

قمط حجري
ق��س ثالثي اأو متعدد املراكز

حديثةخ�سبي ومعدنية قدميةمعدنية قدميةخ�سبية قدمية

ق��س ب�سليق��س مدببق��س ن�سف دائريق��س م�ت�رق��س م�ستقيم
11- االأبواب اخلارجية:

�سكل اجلزء العلوي

الدفات:

قمط حجري
ق��س ثالثي اأو متعدد املراكز

حديثةخ�سبي ومعدنية قدميةمعدنية قدميةخ�سبية قدمية

ق��س ب�سليق��س مدببق��س ن�سف دائريق��س م�ت�رق��س م�ستقيم
12- ال�سبابيك اخلارجية:

ال ي�جدحديثة )تقليد(قدمية )اأ�سلية( 13- امل�رشبيات اخل�سبية:

ي�جدال ي�جد 14- الزخارف احلجرية:

15- اأعمال خ�سب مميزة:

16- اأعمال حديد مميزة: 

17- عنا�رش معمارية مميزة: 

غري ذلك�سقف مل�ن�سقف زائف )خ�سب او جب�س(
م�ست�ي مع دوامرعقد برميليعقد متقاطعقبة مفلطحةقبة ن�سف كرويةم�ست�ي 19- �سكل ال�سقف:

م�ست�ي
ي�جد بيت درج

غري ذلك
مغطى بروالت زفتةكرميدبالط حديثبالط حجريمدة اإ�سمنتية

اأكرث من م�ست�ىمرك�ب جزئيامرك�بمائلقبة مفلطحةقبة ن�سف كروية 18- �سكل ال�سطح:

ال�سطح من اخلارج

مدة اإ�سمنتيةبالط بلديبالط حجري20- االأر�سيات:
غري ذلك كروميكا او ب�ر�سالن

حديثقدميبالط مل�ن )�سجادة(
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21- حميط املبنى:

22- اأهمية املبنى:

ملحوظات اإ�سافية:

غري ذلك

غري ذلك

�سخ�ر مميزةار�س م�سجرةمباين جماورة ار�س فارغة

�سيا�سية )وطنية(دينيةتاريخيةجمالية معمارية
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ا�سم الباحث امليداين:

) خا�ض باال�ستخدام املكتبي(

تدقيق البيانات:

)1

التاريخالي�م

)2

//

/ // / تاريخ اال�ستالم:

ا�سم املدقق:ا�سم ُمدخل البيانات:

تاريخ اإدخال البيانات:

القيمة التاريخية

االردينة 
االنتداب
االي�بية

البيزنطية 
الرومانية
ال�سليبية
اململ�كية

بعد 1976 
بعد 1994
عثماين مبكر
عثماين متاخر
غري حمدد

االردينة 
االنتداب
االي�بية
البيزنطية 
الرومانية
ال�سليبية
اململ�كية
بعد 1976 
بعد 1994
عثماين مبكر
عثماين متاخر
غري حمدد

امل�ست�ى االأول

امل�ست�ى االأر�سي



تفا�سيل معمارية

حق�ق الطبع حمف�ظة مل�ؤ�س�سة التعاونحق�ق الطبع حمف�ظة مل�ؤ�س�سة التعاون

امل�ست�ى االأر�سي

امل�ست�ى االأول

173   172

ملحق 2ملخص المسح الميداني لقاعدة البيانات

امل�ست�ى االأول

امل�ست�ى االأر�سي

الطراز املعماري

اأي�بي
انتدابي
بناء حديث )بني بعد االجتياح(
بناء حديث )بني بعد االحتالل(
بيزنطي
روماين
�سليبي
عام )1947-1967(
عثماين
غري حمدد
ممل�كي

اأي�بي
انتدابي
بناء حديث )بني بعد االجتياح(
بناء حديث )بني بعد االحتالل(
بيزنطي
روماين
�سليبي
عام )1947-1967(
عثماين
غري حمدد
ممل�كي

تاريخي
جتاري
جتاري تاريخي
جتاري تعليمي
جتاري �سحي عام
جتاري �سناعي
جتاري غريه
تعليمي
ديني
�سكاين
�سكاين تاريخي
�سكاين جتاري
�سكاين جتاري �سحي

�سكاين جتاري �سناعي
�سكاين تعليمي
�سكاين ديني تعليمي
�سكاين �سناعي
�سكاين غريه
�سحي
�سناعي
�سناعي تاريخي
�سناعي غريه
عام
غريه
غريه تاريخي
غريه عام

تاريخي
جتاري
جتاري تاريخي
جتاري تعليمي
جتاري �سحي عام
جتاري �سناعي
جتاري غريه
تعليمي
ديني
�سكاين
�سكاين تاريخي
�سكاين جتاري
�سكاين جتاري �سحي

�سكاين جتاري �سناعي
�سكاين تعليمي
�سكاين ديني تعليمي
�سكاين �سناعي
�سكاين غريه
�سحي
�سناعي
�سناعي تاريخي
�سناعي غريه
عام
غريه
غريه تاريخي
غريه عام

االإ�ستخدامات

امل�ست�ى االأول

امل�ست�ى االأر�سي
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امل�ست�ى االأر�سي

امل�ست�ى االأول
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امل�ست�ى االأول

امل�ست�ى االأر�سي

امللكية

امالك غائبن
بلدية نابل�س
خا�س لعائالت
خا�س لعائلة
عائلي)ذري(
غري معروف
كني�سة الروم االرث�ذك�س
وزارة الرتبية والتعليم
وقف ديني - ا�سالمي
وقف ديني - �سامري
وقف ديني - م�سيحي

امالك غائبن
بلدية نابل�س
خا�س لعائالت
خا�س لعائلة
عائلي)ذري(
غري معروف
كني�سة الروم االرث�ذك�س
وزارة الرتبية والتعليم
وقف ديني - ا�سالمي
وقف ديني - �سامري
وقف ديني - م�سيحي

االإجتياحات

ال، ال

ال، ال

ال، نعم

ال، نعم

نعم، ال

نعم، ال

نعم، نعم

نعم، نعم

االجتياحات الالحقة، هل 
ت�رشر املبنى يف اجتياح ني�سان

االجتياحات الالحقة، هل 
ت�رشر املبنى يف اجتياح ني�سان

امل�ست�ى االأول

امل�ست�ى االأر�سي
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امل�ست�ى االأر�سي

امل�ست�ى االأول
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امل�ست�ى االأول

امل�ست�ى االأر�سي

احلالة االإن�سائية

جيدة جدًا

جيدة جدًا

جيدة

جيدة

خطرة

خطرة

�سيئة

�سيئة

مت��سطة

مت��سطة

احلالة الفيزيائية

جيدة جدًا

جيدة جدًا

جيدة

جيدة

خطرة

خطرة

�سيئة

�سيئة

مت��سطة

مت��سطة

امل�ست�ى االأول

امل�ست�ى االأر�سي
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امل�ست�ى الثاينامل�ست�ى االأر�سي

امل�ست�ى الثالثامل�ست�ى االأول
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مت تدقيق الدرا�سة من قبل وزارة ال�سياحة واالأثار

املعامل االأثرية املعامل االأثرية



من القرن الثاين ميالدي اىل 1407م

اال�ستخدامات اال�سم احلايلاحليالرقم
التاريخية

اال�ستجدام 
مراحل االإن�ساءاحلايل

1030هي  جتاريخمزن �سن�بر1

1168هي  �سناعيم�سغل عالم اخلليلي للخياطهالقري�ن2

   1185هي  جتاري تعليميدار اخلما�ساليا�سمينة3
   1299هي  جتاريحمل قادري لالألب�سة وباتات الزينةعن ال�سكر4
   1311هي  جتاريحمل حمد الله عبده للبقالة حارة احلبلة5
 القرن 11هي �سناعي�سبانة النابل�سيالقري�ن6
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عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار اخلرازاليا�سمينة200
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار التكروري و دار كنعانالقري�ن202
عثماين �سكاين جتاري تاريخيق�رشق�رش عبد الهاديالقري�ن203
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار البناالقري�ن204
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار القد�سيالقري�ن205
عثماين جتاري تاريخيقنطرةخمزن فطايرالقري�ن207
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار فطايرالقري�ن208
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار حممد اال�سمرالقري�ن209

حمل ب�سار اأب� الهدى الن�رش210
عثماين جتاري تاريخيقنطرةلت�سليح االأحذية



خمزن حم��سة لالأدوات القري�ن211
عثماين جتاري تاريخيقنطرةاملنزلية

عثماين �سكاين غريه تاريخيقنطرةدار �سالح ال�سخ�سريالن�رش212
عثماين تاريخي�سبيل�سبيل عن الكا�س213
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار نبيل منك�حارة احلبلة215
عثماين تاريخيقنطرةدار اب�حمم�د ن�رحارة الفق��س216
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار زكي فخر الدينحارة الفق��س217
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار عمار عب�دحارة الفق��س218
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار عدنان بعارة حارة احلبلة219
عثماين متاأخر دينيزاوية ومقام اخل�رشالقي�سارية221
عثماين تاريخيقنطرةبقالة عائلة ال�س��سةالقي�سارية222
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار �سالحالقي�سارية223
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار اب�زيدالقي�سارية224
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار اخلليليالقي�سارية225
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار اخلاروفالقي�سارية226
عثماين تاريخيقنطرةبايكة دار عا�س�رالقي�سارية227
عثماين تاريخيقنطرةدار ال�سايحالقي�سارية228
عثماين عامم�ؤ�س�سة االر�سالقي�سارية229
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار عبيدالقي�سارية230
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار اب�زعرورالقي�سارية231
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار مربوكهالقي�سارية232
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار علي�يالقي�سارية234
عثماين غريه تاريخيقنطرةدي�ان اخلاروفالقي�سارية236
عثماين �سكاين تاريخيقنطرةدار ال�سايحالقي�سارية237
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عثماين تاريخيقنطرةدار ن�س�ح حمامةالقي�سارية240
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عثماين متاأخر جتاريخمزن دروزةخان التجار350
عثماين متاأخر جتاريحمل امل�رشي لالألب�سةخان التجار351
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االنتداب جتاريحمل الغ�ل لالألب�سةخان التجار40
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ت�سنيف درجة 
)ال�رشر(

�سورة 
احلاجة اإىل التدخلو�سف اال�رشارمعيارية

تو�سيف اال�رشار 
با�ستخدام االألوان 

وفقًا للمعايري العاملية

 درجة �سفر:
)مبنى من�ذجي(

Grade (0(

ال ي�جد اأي ن�ع من االأ�رشار اأو الت�سققات 
يف عنا�رش املبنى �س�اء يف العنا�رش االإن�سائية 

اأو غري االإن�سائية.

املبنى م�ستقر جدًا وحالته عنا�رشه 
االن�سائية وغري االن�سائية جيده جدًا

اأزرق

درجة اأوىل:
)مبنى جيد – جيد 

جدًا-اأ�رشار خفيفة(
Grade (1(

ت�سققات خفيفة يف العنا�رش غري االإن�سائية، 
مثل: ت�سققات �سعرية يف عدد قليل جدًا من 
اجلدران املحم�لة، و�سق�ط قطع �سغريه 

من الق�ساره، وج�د فراغات واإهرتاء يف 
بع�س احلل�ل بن القطع احلجرية. وال ي�جد 

ت�سققات يف العنا�رش االإن�سائية.

املبنييى م�سييتقر: وحالته االإن�سييائية 
جيييده جييدًا وحاليية العنا�رش غري 
اإىل  يحتيياج  ال  جيييده.  االإن�سييائية 
تدخل طارئ، وميكيين اإهمال هذا 

الن�ع من اال�رشار.

اأخ�رش

درجة ثانية:
-اأ�رشار مت��سطة-

Grade (2(

ت�سققات مت��سطة يف العنا�رش غري االإن�سائية، 
مثل: ت�سققات يف عدد من اجلدران، �سق�ط 

قطع كبريه من الق�ساره ب�سكل وا�سح، 
اأ�رشار اأو تدمري جزئي يف بع�س العنا�رش 
غري االإن�سائية كاملداخن.وت�سققات خفيفة يف 
العنا�رش االإن�سائية )يف الدعامات واالأق�ا�س 

والعق�د(

املبنى م�ستقر اإن�سائيًا وال يحتاج اإىل 
تدخل طارئ، وميكن معاجلته 
الحقًا، كاأول�ية ثانية اأو ثالثة.

اأخ�رش

ت�سنيف درجة 
)ال�رشر(

�سورة 
احلاجة اإىل التدخلو�سف اال�رشارمعيارية

تو�سيف اال�رشار 
با�ستخدام االألوان 

وفقًا للمعايري العاملية

درجة ثالثة:
اأ�رشار كبرية )حالة 

املبنى �سيئة(
Grade (3(

ت�سققات وت�سدعات كبريه يف العنا�رش 
غري االإن�سائية، مثل اجلدران املحم�لة بن 

دعامات العق�د امل�سلبه، ووج�د انف�سال بن 
ال�سطح واجلدران، و�سق�ط بع�س العنا�رش 
غري االإن�سائية غري املرب�طة جيدًا كالق�اطع 

و/ اأو ت�ساقط عدد من القطع احلجرية

حالة املبنى االإن�سائية �سيئة: ي�جد 
ت�سققات اإن�سائية قد تهدد ا�ستقرار 

املبنى، وي�ستدعي التدخل الطارئ 
عن تط�ر الت�سققات واالأ�رشار 

االإن�سائية

اأ�سفر

درجة رابعة:
اأ�رشار كبريه اأو 
�سديدة جدًا )حالة 

املبنى خطرة(
Grade (4(

اأ�رشار وت�سققات وت�سدعات كبريه جدًا يف 
العنا�رش غري االإن�سائية وكبريه يف العنا�رش 
االإن�سائية، ت�ساقط خطري لبع�س اجلدران، 
و�سق�ط جزئي للعنا�رش غري االإن�سائية من 

االأ�سقف. وح�س�ل انهيارات جزئية يف 
املبنى.

حالة املبنى االإن�سائية خطرية: 
وي�سكل خطرًا على ال�سكان 

وال�سالمة العامة، وهناك حاجة 
للتدخل الطارئ وحتقيق متطلبات 

ال�سالمة العامة ح�ل املبنى.

برتقايل

درجة خام�سة:
انهيار وهدم

Grade (5(

انهيار �سديد جدًا يف العنا�رش االإن�سائية: �سق�ط 
وانهيار كلي اأو قريب من الكلي.

�رشورة ت�فري متطلبات 
ال�سالمة العامة للمبنى 

وحميطة،وخ�س��سًا اإذا كان 
االنهيار قريب من الكلي.

اأحمر




