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 مقذمتاى 1

 2122-2117منىن سئيسي في خطت اىخىميت اىفيسطيىيت سخشاحيجيت اىىطىيت ىقطاع اىمياي اإل 1.1

 

ملذ مً  ؤصعهذ الؿلُت الىَىُت الفلؿُُيُت ؤَمُت ويغوعة وي٘ زُِ وبؾتراجُجُاث للُإ اإلاُاٍ واإلاُاٍ الٗاصمت ٖو

ي َظا اإلاجاٌ مً ؤحل جدؿحن ألاويإ اإلااثُت وزضماث الهغف الهحي زالٌ ؾلُت اإلاُاٍ ومسخلف اإلااؾؿاث الٗاملت ف

 وحؿهُل خُاة الكٗب الفلؿُُني.

م، ؤزظث ٖلى ٖاجلها مؿاولُت بىاء وجُىٍغ 1996لؿىت  2ومىظ بوكاء ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت وفم ؤخيام اللاهىن عكم 

٘ اإلامىلت مً الضٌو اإلااهدت وجىفحر ماؾؿاث كُإ اإلاُاٍ ايافت الى بىاء وجاَُل البيُت الخدخُت اإلاض مغة مً زالٌ اإلاكاَع

 زضماث اإلاُاٍ والهغف الهحي ألبىاء قٗبىا الظًً ُخغمىا مجها ٖلى مغ ٖلىص الاخخالٌ. 

الخىمُت الاؾتراجُجُت مً قإنها اإلاؿاَمت في ببغاػ وجدضًض وجلُُم اإلاىاعص والاخخُاحاث اللُاُٖت ٖلى اإلاؿخىي  بن زُِ

ني، م خباع اإلادافٓاث٘ ألا الَى ًخم بٖضاص زُِ الخىمُت الاؾتراجُجُتفي بِئت جفاٖلُت وحكاعهُت بحن حمُ٘ وبدُث  زظ عٗحن الٖا

غاف، مما ٌكيل ألاؾاؽ للخسُُِ الؿلُم وبماًازغ عكيل مباقغ ٖلى جدضًض ؾُاؾاث الخىمُت الاؾتراجُجُت اإلاؿخضامت  ألَا

ني ومً زم ؤلاكلُمي. ًخم الاؾترق ت، مما ًىفغ فغم  اص بسُِٖلى الهُٗض الَى اث الخىمٍى ؼ ألاولٍى الخىمُت الاؾتراجُجُت لخٍٗؼ

٘ اإلاىبثلت ٖجها صون َضع للمىاعص واإلاهاصع. ل وجىفُظ اإلاكاَع ؿاَم في ٖملُت جمٍى  ؤفًل لىجاح الخُِ َو

لتي جم الاؾدىاص في ،وا2122بلى  2102وفي َظا الؿُاق، جم بٖضاص الخُتالاؾتراجُجُت للُإ اإلاُاٍ في فلؿُحن للفترة مً 

،وؤصواث بٖضاص مسُُاث الخىمُت الاؾتراجُجُت في الًفت  2022-2017 بٖضاصَا بلى صلُل بٖضاص ؤلاؾتراجُجُت اللُاُٖت

، والاؾتراجُجُت 2102-2102الاؾتراجُجُت التي اٖخمضث للُإ اإلاُاٍ للؿىىاث ما بحن  ا ًيسجم م٘بمو الغغبُت وكُإ غؼة، 

ىُت للُإ اإلاُاٍ  ، واإلاىاعص والاخخُاحاث ٖلى اإلاؿخىي الاكلُمي واإلادلي. 2102-2102للفترة  الَى

 مىهجيت اىخخطيظ  1.2

و يمً جىفُظ بغهامج انالح كُإ اإلاُاٍ  بالخٗاون م٘ بثخالف بؾدكاعي كامذ َىاكم فىُت مخسههت مً ؾلُت اإلاُاٍ 

اث والخ م فني صازل ؾلُت اإلاُاٍ خُث جم اٖضاص مهفىفت الاولٍى التي ( 2122-2102ضزالث الؿُاؾاجُت لالٖىام )بدكىُل فٍغ

 م٘ جدضًض ماقغاث اصاء وكُاؽ وجلُُم واضخت  اإلاؿىصة الجهاثُت  الؾتراجُجُت اإلاُاٍ اللُاُٖت، جم اٖخماصَا في 

م اٖضاص الاؾتراًخجُت  جًمً جىفُظ اٖضاص الاؾتراجُجُت  بىفاءة ٖالُت مما ًىٗىـ ؤزٍغ ٖلى جد لُم بن ؤلاصاعة الفٗالت لفٍغ

 مسغحاجه وؤَضافه عكيل فٗاٌ 

ت ؤلاؾتراجُجُت مىهجُت الخسُُِ باإلاكاعهت م٘ ؤصخاب الٗالكت مً ماؾؿاث خيىمُت ومجالـ  حٗخمض الخُِ الخىمٍى

ىُا  خُث ٖلض ٖضة للاءاث ووعف ٖمل بهظا الخهىم. مدلُت وؤًًا جم الاؾترقاص بألُاث الٗمل والخسُُِ اإلاٗمٌى بها َو
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( ًٖ وػاعة اإلاالُه، ؾىاء فُما ًخهل بالخسُُِ 2122-2102ٖضاص الاؾتراجُجُت اللُاُٖت الهاصع)وبالغحٕى الى صلُل ا

ني،الخىمىي ؤلاؾتراجُجي ٖلى اإلاؿخى   .ؤو ؤلاكلُمي، اإلادلي ي الَى

ت الاؾتراجُجُت ٖلى جىفُظ زالر مغاخل ؤؾاؾُت؛ ألاولى عنض وحم٘  وبكيل ؤؾاس ي بٖخمضث مىهجُت بٖضاص الخُت الخىمٍى

ض؟(، والثالثت جدضًض زُت الٗمل وجد اع الخىمىي ؤلاؾتراجُجي )ماطا هٍغ غ واإلاٗلىماث )ؤًً هدً؟(، والثاهُت بٖضاص ؤلَا لُل الخلاٍع

 )هُف ههل؟(. 

ت مًوفُما ًلي ٖغى إلا  ، وجخلخو َظٍ اإلاباصت 2122-2102التي ؾاَمذ في اٖضاص الاؾتراجُجُت اللُاُٖت  ألاؾـ جمٖى

  بالبىىص الخالُت:

ثُكانتى  

ضاص له ؤَمُت هبحرة في ؾهىلت الغحٕى  لُه  بلحهابن جىزُم مسغحاث ٖملُت الٖا  بما ًلي: ؾلُت اإلاُاٍ  ذكامفي ؤًت لخٓت، ٖو

  غاف اإلاكاعهت جىزُم الاحخماٖاث بمدايغ احخماٖاث عؾمُت لًمان مخاعٗت مسغحاث الاحخماٖاث واجفاق حمُ٘ ألَا

ش ووكذ الاحخمإ، ؤَضاف ٖلى فدىي الاحخماٖاث وجىنُاتها. وجخًمً مد ايغ الاحخماٖاث اإلاكاعهحن، ميان وجاٍع

 الاحخمإ، مسغحاث وجىنُاث الاحخمإ.

 .)غ وعف ٖمل مخًمىت وكاج٘ وعف الٗمل وهخاثجها  جىزُم وعف الٗمل اإلاسخلفت )كىاثم خًىع، جهىٍغ، جلاٍع

 ٌوالخجاوب اللخٓي م٘ مسخلف  بصاعة اإلاغاؾالث الغؾمُت بحن مسخلف الجهاث طاث الٗالكت والخىانل الفٗا

 الجهاث.

 االتظال وانتىاطم يغ كافح اندهاخ راخ انؼاللح

م ومؿاَماتهم وآلُت اهسغاَهم في مسخلف مغاخل اٖضاص الاؾتراجُجُت. غاف وجىيُذ ؤصواَع  الخىانل وألاجهاٌ م٘ حمُ٘ ألَا

 خًغ انًؼهىياخ وانتماسَش

ىت حٗاوها جاما خللذ ٖملُت حم٘ البُاهاث جلضما حُضا زالٌ الفتر  غاف الكٍغ ة ألاولى مً اٖضاص الاؾتراجُجُت. خُث ؤبضث الَا

غ اإلاسخلفت وجم مغاحٗتها والخدلم مً ٖالكتها وؤَمُتها مً ؤحل جىفُظ  بهظا الخهىم. وكض جم حم٘ الٗضًض مً الخلاٍع

 مً الىزاثم التي جم حمٗها ومغاحٗتها لجم٘ والخد0الاؾتراجُجُت. ًلخو الجضٌو )
ً
لم مً البُاهاث الالػمت، خُث حٗخبر ( ٖضصا

غ مغخلت ؤؾاؾُت جيخهي باهتهاء اإلاكغوٕ.  مغخلت حم٘ اإلاٗلىماث والخلاٍع
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 ويشاخؼتها خًؼها تى انتٍ انشئُسُح انىثائك1خذول 

 عىىان الىثيقت، املساهمىن، السىت املىخجت الرقم

 2102ُاٍ الفلؿُُيُت، كاهىن اإلاُاٍ الفلؿُُني، ؾلُت اإلا 0

 2102 - 2102الؿُاؾت وؤلاؾتراجُجُت الىَىُت للمُاٍ والهغف الهحي لفلؿُحن، ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت،  2

 2102-2102ؤلاؾتراجُجُت اللُاُٖت للُإ اإلاُاٍ والهغف الهحي  0

  2102-2102اإلالخو الخىفُظي لئلؾتراجُجُت اللُاُٖت للُإ اإلاُاٍ والهغف الهحي  2

 2112واك٘ كُإ اإلاُاٍ في فلؿُحن، ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت،  5

   2101الخُت الكاملت للمُاٍ والهغف الهحي إلادافٓت َىلىغم، ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت،  2

   2112الخُت الكاملت للمُاٍ والهغف الهحي إلادافٓت َىباؽ، ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت،  2

دا، ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت،الخُت الكاملت للمُاٍ إلاض 2     2100ًىت ؤٍع

  2102الخُت الكاملت للمُاٍ والهغف الهحي إلاضًىت كللُلُت، ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت،  2

 2102الخُت الكاملت للخىى الؿفلي لجهغ الاعصن،  01

  2102الخُت الكاملت للمُاٍ والهغف الهحي لجىىب الًفت الغغبُت،  00

 2102للمُاٍ والهغف الهحي لكماٌ الًفت الغغبُت،  الخُت الكاملت 02

  2102الخُت الكاملت للمُاٍ والهغف الهحي إلاهلخت مُاٍ اللضؽ  00

٘ اإلاسخلفت الخانت عؿلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت 02  كىاثم اإلاكاَع

 الخُت ؤلاؾتراجُجُت وزُت الٗمل لىػاعة الؼعاٖت 05

 كاهىن الؼعاٖت 02

 ة بؾخسضام اإلاُاٍ الٗاصمت اإلاٗالجت في ؤلاؾخسضام الؼعاعيحٗلُماث عكإن بٖاص 02

 الىٓام ألاؾاس ي إلاجلـ بصاعة مُاٍ الغي  02

٘ الخهاص اإلااجي مً زالٌ الؿضوص والخىاحؼ الهغحرة وججمُ٘ اإلاُاٍ 02  هٓام مكاَع

 كاهىن الصخت الٗامت 21

 كاهىن البِئت 20

 كاهىن الهُئاث اإلادلُت 22

 2122-2102ؾتراجُجُت اللُاُٖت صلُل اٖضاص الا  20

 2122-2102حٗلُماث وهٍٓغ قاملت خٌى مىهجُت اٖضاص الاؾتراجُجُت اللُاُٖت لالٖىام  22
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 يشاخؼح انذساساخ انساتمح

غ طاث الٗالكت والتي جم حمٗها مً ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت. خُث كام الخبراء ول في  جم اللُام بمغاحٗت الضعاؾاث والخلاٍع

 اله بمغاحٗت الجؼثُاث اإلاخٗللت بخسهو ول زبحر وكام ول زبحر بىي٘ اإلاالخٓاث. مج

 زالٌ مغاحٗت واؾخٗغاى الىزاثم طاث الهلت، كام الخبراء بالخالي: 

 ىاككتها وجغجِب جىزُم اإلاالخٓاث وجىيُذ ؤًت جىاكًاث، خُث كام ول زبحر بىي٘ مالخٓاجه الصخهُت وجم م

 ح مالخٓاجه مً ؤحل جبىٍب اإلافاَُم ووحهاث الىٓغ.  بُغ  ول مجهما ألافياع. وكام

  الفجىاث في اإلاٗلىماث، خُث جم مٗالجت الفجىاث وجىيُدها.مٗالجت و جىزُم وجىيُذ 

  وجدضًض مفهل ألفم وآلُت الٗمل. بضؤ ٘ م الٗملخهغ اإلاٗلىماث واإلاكاَع ٘ واإلالفاث الخانت  فٍغ بدهغ اإلاكاَع

٘ مً ؤحل البضء بدهغ  غ الغؾمُت الخانت بلىاثم اإلاكاَع  عؿلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت.  اإلاخىفغ مجها في الخلاٍع

  .جدضًض الغئٍت مً زالٌ مغاحٗت الضعاؾاث الؿابلت 

 .٘ اث للمكاَع  وي٘  مٗاًحر الزخُاع ألاولٍى

  وجلُُم اصاء وي٘ ماقغاث كُاؽ 

  وي٘ زُت اصاعة اػماث   

 يسح االحتُاخاخ وانًشاسَغ

٘ وحم٘ اإلاٗلىماث الياملت والالػمت مً احل خه ؾلُت اإلاُاٍ عٗمل كامذ  ٘، خُث جم خهغ اإلاكاَع غ لالخخُاحاث واإلاكاَع

 بٖضاص اخخُاحاث اإلاجالـ اإلادلُت واإلادافٓاث وهظلً ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُتفُما ًخٗلم بلُإ اإلاُاٍ والهغف الهحي.

٘ والاخخُاحاث ٖلى مؿخىي اإلادافٓاث، بدُث جم الخيؿُم  لض احخماٖاث ٖلى مؿخىي ول مدافٓت جم خهغ اإلاكاَع ٖو

ُت الخانت باإلاُاٍ الخضماج واإلاغافم وصٖىة الخىم اإلادلي والهُئاث اإلادلُت جدذ مٓلت ول مدافٓت باإليافتبلى اإلاجالـ

 والهغف الهحي.

 تظًُى َظاو تحذَذ األونىَاخ

ت كُإ ا  جم العمل على  اث جغاعي مهالح وعٍئ خباعاث واإلااقغاث جهمُم آلُت وهٓام جدضًض ألاولٍى إلاُاٍ باإليافت بلى الٖا

ت والخضازالث ٖلى اإلاؿخىي الخيىمي، وبالخيؿُم م٘ الجهاث  خباعاث اإلالخت والُاعثت وألاوكُت طاث ألاولٍى ألازغي مثل الٖا

 .اإلاٗىُت طاث الهلت، وحم٘ البُاهاث بلى اإلاؿخىي الظي ٌٗخبر مغيُا لؿلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت واللجىت الخىححهُت

 تحذَذ األونىَاخ

٘ ٖلى مؿخىي الهُئاث  ٘ اإلاسخلفت مً َغف ؾلُت اإلاُاٍ، وهظلً اإلاكاَع اث ٖلى اإلاكاَع ؾِخم جُبُم هٓام جدضًض ألاولٍى

ت الاؾتراجُجُت اإلادلُت واإلادافٓاث وألاوكُت اإلالترخت في ول مدافٓت لخلبُت ألاَضاف اإلاغؾىمت  في الخُت الخىمٍى
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 اتُدُحتطىَش انخطح انتًُىَح االستش

غاف اإلاسخلفت والخغظًت الغاحٗت، جم بٖضاص زُِ الخىفُظ   إلاسغحاث الخُىة الؿابلت والاحخماٖاث اإلاسخلفت م٘ ألَا
ً
بؾدىاصا

جُىٍغ زُت الخىمُت ؤلاؾتراجُجُت للُإ اإلاُاٍ. هظلً جم الخٗاون م٘ اللجىت الخىححهُت   جم الٗمل ٖلى  خُث واإلاخاعٗت، 

 الاؾتراجُجُت وبُٖاء الخغظًت الغاحٗت وجلضًم الضٖم.اإلاؿاولت ًٖ مخاعٗت جُىٍغ 

 وضغ خطظ انتُفُز وانًتاتؼح

وي٘ زُِ الخىفُظ واإلاخاعٗت وطلً باؾخسضام الىمىطج الخام بظلً. وحكخمل   جمبىاء ٖلى مسغحاث اإلاغخلت الؿابلت، 

ت لها ٘ اإلالترخت واإلاىاػهاث الخلضًٍغ اع زُت الخىفُظ ٖلى اللًاًا وألاَضاف واإلاكاَع ٘، وؤلَا ، والغمؼ الىَني إلاجاالث اإلاكاَع

 الؼمني لخىفُظَا، والجهت اإلاؿاولت ًٖ الخىفُظ، وحهاث الخمىٍل اإلالترخت. 

اع الؼمني لخدلُم ألاَضاف وماقغاث  ٘ اإلالترخت وماقغاث اللُاؽ، وؤلَا ؤما زُت اإلاخاعٗت فدكخمل ٖلى ألاَضاف واإلاكاَع

 ، ومهاصع اإلاٗلىماث وؤصواث اللُاؽ.كُاؾها، والجهت اإلاؿاولت ًٖ اإلاخاعٗت

 ئػذاد انخطح انتًُىَح اإلستشاتُدُح

بضؤ بٖضاص الخُت مً زالٌ اٖخماص اللىي الضافٗت للُإ اإلاُاٍ والتي جمذ مىاككتها ؤزىاء مغاخل اٖضاص الاؾتراجُجت  

َضاف ؤلاؾتراجُجُت للُإ اإلاسخلفت، وجم جلُُم هلاٍ اللىة والًٗف والفغم والتهضًضاث. هظلً ٖغى وبٖاصة جدضًض ألا 

 اإلاُاٍ وجدضًض مجاالث الخىمُت بما في طلً ماقغاث ألاصاء والىخاثج اإلاخىكٗت بما في طلً جلضًغاث الخيلفت ليل وكاٍ واإلاحزاهُت.

ت ؤلاؾتراجُجُت ؤخض اإلاسغحاث الخانه بالخيىمه الفلؿُُيُت  اوكاء هٓام بما ًخٗلم وزانت ٌٗخبر بٖضاص الخُت الخىمٍى

خباع الؿلف الؼمني الظي ًهل بلى ؾُا ؾاث وجسُُِ واٖضاص مىاػهه، والهضف مً الخُت بلىعة بؾتراجُجُت ٖامت جإزظ بااٖل

اث  2 ٘ مغاُٖا الاخخُاحاث وألاولٍى اث وؤقياٌ الخسُُِ وجمىٍل اإلاكاَع  جىححهُا إلاؿخٍى
ً
كيل َظا اإلاسُِ بَاعا ؾىىاث، َو

 جالـ اإلادلُت واإلادافٓاث. ٖلى مؿخىي ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُني وهظلً اإلا

 قطاع اىميايوبزة عه  2

لىاك٘ كُإ اإلاُاٍ في  الخلُلُتمً احل بٖضاص زُت بؾتراجُجُت جمخاػ بالىاكُٗت واللابلُت للخُبُم، جم البىاء ٖلى اإلاُُٗاث 

اللاهىهُت، والىي٘ ألاؾاؾُت: مهاصع اإلاُاٍ، زضمت التزوٍض، الهغف الهحي، البنى اإلااؾؿُت و إلايىهاث فلؿُحن، وبما ٌكمل ا

 اإلاالي.

 اىمياي مصادس 2.1

 املياه السطحيت - أ

ان  حٗض مىاعص اإلاُاٍ الؿُدُت في فلؿُحن هاصعة للغاًت، ومٗٓم الىصًان جخضفم ألًام كلُلت في الٗام، وجيىن ٖلى َُئت حٍغ

٘ ماكذ ٌٗلب الٗىانف اإلااَغة. َظا  خمثل اإلاهضع الغثِـ الضاثم إلاىاعص اإلاُاٍ الؿُدُت فيؾَغ ولت فلؿُحن والتي حكيل ص ٍو

 بىفـ الىكذ اإلاهضع الغثِس ي لخغظًت ألاخىاى الجىفُت 
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لُت ًمىً جلؿُم مهاصع اإلاُاٍ في  صولت فلؿُحن الى الخالي:    ٖو

ؿخسضمه ؤلاخخالٌ ؤلاؾغاثُلي بىثرة ألغغاى الغي وبمضاصاث اإلاُاٍ اإلاجزلُت. ومىظ ٖام  .0 ، ال ٌؿخُُ٘ 0222نهغ ألاعصن، َو

 للخضوص، جخلاؾمه ألاعصن وؾىعٍا ولبىان وبؾغاثُل الفلؿُُيُىن ال
ً
 ٖابغا

ً
ى ٌٗض مىعصا ىنٌى بلى َظا اإلاىعص، َو

 ألي اؾتراجُجُت 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
وفلؿُحن. وحٗض ؤلاصاعة اإلاخياملت لهظا اإلاىعص وببغام اجفاكُت ٖلى هُاق خىى نهغ ألاعصن ٖىهغا

  .ٖلى اإلاضي الُىٍل

لّضع همُت اإلاُاٍ اإلاخضف
ُ
، ج

ً
سُا هب في البدغ اإلاُذ جاٍع

ُ
،  3ملُىن م 0211لت بلى الجؼء الجىىبي مً نهغ ألاعصن والتي ج

ً
ا ؾىٍى

 ًٖ 
ً
  3ملُىن م 01وكض اهسفًذ َظٍ الىمُت عكيٍل هبحٍر زالٌ الٗلىص اإلاايُت، وهي جلل خالُا

ً
ا مٗٓمها مُاٍ  ؾىٍى

 .خىى ٖاصمت او مُاٍ قضًضة اإلالىخت والتي جخضفم مً عٌٗ الُاهبُ٘ ٖلى امخضاص ال

ان الؿُحي زالٌ ألاوصًت  .2  025في الًفت الغغبُت خىالي  ؤوصًت الًفت الغغبُت: ًبلغ مخىؾِ الخضفم الؿىىي إلاُاٍ الجٍغ

.  3ملُىن م
ً
ا  ؾىٍى

واصي غؼة: جدانغ بؾغاثُل الخضفم الُبُعي لىاصي غؼة، وكض حؿبب َظا ؤلاحغاء في حفاف الىاصي، فُما ٖضا الؿىىاث  .0

بلغ مخىؾِ الني جمحزث بهٌُى م دي لهظا الىاصي خىالي ُغي قضًض. ٍو . 3ملُىن م 21الخضفم الؿىىي الخاٍع
ً
ا  ؾىٍى

 املياه الجىفيت - ب

م  حٗخمض فلؿُحن في مٗٓمها ٖلى اإلاُاٍ الجىفُت، خُث جإحي غالبُت بمضاصاث اإلاُاٍ الفلؿُُيُت مً َظا اإلاهضع بما ًٖ ٍَغ

ّضع مجمٕى مىاعص اإلا
ُ
 في  222ُاٍ الجىفُت اإلاخاخت بدىالي آلاباع ؤو الُىابُ٘. وكض ك

ً
ا الًفت اخىاى  ملُىن متر مىٗب ؾىٍى

، وخىالي % فل02ِ( اي ما وؿبخه 2105ملُىن متر مىٗب )وفم اعكام للٗام  012ٌؿخسضم الفلؿُُيُىن مجها خىالي  الغغبُت

 في كُإ غؼة 3ملُىن م 022
ً
ا ً ال جخجاوػ اٌ  ؾىٍى ملُىن متر مىٗب ؾىىي مما ٌٗني   21 -55ٖلما بةن كضعة الخىى للخسٍؼ

 ألامغ الظي اصي الى جضَىع الخىى الى صعحت زُحرة.  .ان ما ًخم اؾخسغاحت ًفىق بىثحر كضعة الخىى بدىالي زالزت وههف

حؿخسغج اإلاُاٍ الجىفُت مً زالزت اخىاى عثِؿُت هي الخىى الغغبي والخىى الكغقي والخىى الكماٌ الكغقي. جتراوح  

ٗخبر الخؼان الجىفي الؿاخلي 3ملُىن م  202-222ت اإلاخجضصة الؿىىٍت لهظٍ الاخىاى ما بحن مٗضالث الخغظً ٌُ . في كُإ غؼة 

 بملضاع 
ً
ا  .3ملُىن م 21-55مهضع اإلاُاٍ الاؾاس ي، والظي ًخجضص ؾىٍى

ٌُ 3ملُىن م 002الخهت الفلؿُُيُت مً مهاصع اإلاُاٍ الجىفُت في الًفت الغغبُت خؿب اجفاكُت ؤوؾلى هي  ها ؿخسضم مج، 

ا 3ملُىن م 50خىالي ( مجها 2105)خؿب اخهاثُاث    3ملُىن م 012 فلِ صوهم مً ألاعاض ي، بِىما ًخم  005,111لغي   ؾىٍى

ض ٖلى 3ملُىن م 52اؾخسضام   بإن الفاكض في الكبياث ًٍؼ
ً
 في الاؾتهالن اإلاجزلي والهىاعي ٖلما

ً
ا َظا باإليافت بلى  .%05ؾىٍى

لغاًاث الكغب( لُهبذ  3ملُىن م 50للؼعاٖت و 3ملُىن م 2مً قغهت ميىعوث ؤلاؾغاثُلُت )مجها  3ملُىن م 55قغاء خىالي 

 .2105ختى ٖام  3ملُىن م 022الاؾخسضام الىلي الفلؿُُني للمُاٍ في الًفت الغغبُت 
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% 22خىالي  انبذ فُه الى وي٘ حؿغب مُاٍ البدغ بلى الخؼان الجىفي بااليافت بلى ٖىامل الخلىر الازغي في كُإ غؼة اصي  

 مً اإلاُاٍ اإلاؿخسغحت في كُإ غؼة غحر نالخت لالؾخسضام البكغي.

 املىارد غير الخقليدًت - ت

ذ الخيىمت الفلؿُُيُت بالفٗل في الترهحز ٖلى جُىٍغ اإلاىاعص   لىضعة اإلاىاعص اإلااثُت وػٍاصة الُلب اإلاؿخمغ ٖلى اإلاُاٍ، قٖغ
ً
هٓغا

 الفجىة بحن امضاصاث اإلاُاٍ اإلاخاخت ومٗضالث الُلب ٖلحها:اإلااثُت غحر الخللُضًت بهضف جللُل 

 جدلُت مُاٍ البدغ 

/ًااىم 3م 211َىااان مدُاات واخااضة لخدلُاات مُاااٍ البدااغ جلاا٘ فااي اإلاىُلاات الىؾااُل بلُااإ غااؼة )صًااغ الاابلح( بلااضعة بهخاحُاات جبلااغ 

فتااارى ؤن ًياااى 3ملُاااىن م 1.25) ااااصة كاااضعتها ؤلاهخاحُاااات /ؾاااىت( باؾاااخسضام ازىاااحن ماااً آلابااااع الجىفُااات الكاااااَئُت، ٍو ن كاااض جااام ٍػ

 2111/ؾاااىت(. وحااااعي الٗمااال ٖلاااى اوكااااء مدُااات جدلُااات مُااااٍ البداااغ بُاكااات اهخاحُااات 3ملُاااىن م 0.95/ًاااىم )3م 2211لخاااىالي 

فتاارى ؤلاهتهاااء مااً اإلاغخلاات ألاولااى مجهااا زااالٌ الٗااام الخااالي  /الُااىم لخضماات مىاااَم مدااضصة فااى واال مااً عفااذ وزااان ًااىوـ3م . ٍو

/ؾاااىت، همغخلااات ؤولاااى، بدلاااٌى 3ملُاااىن م 55ع ؤن ًاااخم بوكااااء مدُااات هبحااارة لخدلُااات اإلاُااااٍ بلاااضعة بهخاحُااات جبلاااغ وواااان ماااً اإلالاااغ 

ااصة كاضعتها ؤلاهخاحُات بلاى 2102الٗام  /ؾاىت بدلاٌى الٗاام 3ملُاىن م 022، في الجؼء ألاوؾِ مً كُإ غؼة، بدُث ؤن ًخم ٍػ

 ٕ غؼة طاث َاكت بهخاحُت كلُلت حضا وبملىُاث زانت.. وججضع ؤلاقاعة بلى وحىص مدُاث جدلُت ؤزغي في كُا2105

 

 بٖاصة اؾخسضام مُاٍ الهغف الهحي اإلاٗالجت 

بُت في مىاَم ٘ الخجٍغ اصة اؾخسضام مُاٍ الهغف الهحي اإلاٗالجت، مثل اإلاكاَع   َىان الٗضًض مً ألاوكُت الهغحرة إٖل

/ؾىتام اإلاُاٍ فحها خىالي ملُىن ممخفغكت وزهىنا في كُإ غؼة، والتي ًبلغ مجمٕى همُاث بٖاصة اؾخسض  

 ٘ ي وجبلل وؿبت بٖاصة اؾخسضام مُاٍ الهغف الهحوفي الًفت الغغبُت هظلً َىان ٖضص كلُل مً ؤوكُت ؤو مكاَع

%  0اٖاصة ؤلاؾخسضام لؤلغغاى الؼعاُٖت ال جخجاوػ اٌ   

 اىخضويذ باىمياي 2.2

 في فل
ً
ا لى مضي ًخمثل مؿخىي جىفحر زضماث بمضاصاث اإلاُاٍ ألاهثر قُٖى ؿُحن في الغبِ اإلاجزلي الفغصي بىٓام ألاهابِب. ٖو

 ولم حٗض مؿخسضمت بال في اإلاىاَم التي جفخلغ بلى بمضاصاث اإلاُاٍ 
ً
با الٗلىص الللُلت اإلاايُت، ازخفذ هلاٍ ؤلامضاص الجماعي جلٍغ

وؿمت( عكيل مُغص  011الغبِ ليل  )ٖضص خاالثوقبياث اإلاُاٍ ٖبر ألاهابِب. وكض جؼاًض مٗضٌ الغبِ اإلاجزلي بىٓام ألاهابِب 

 
ً
ى ًبلغ خالُا ت، َو لى الغغم مً حجم الاؾدثماعاث الىبحر لخىفحر وؿمت.  011ونلت ليل  02-02في حمُ٘ اإلاىاَم الخًٍغ ٖو

ت، عٌٗ اللغي الهغحرة، ( ؾياهُا  ججمٗا 021زضماث اإلاُاٍ للمىاَىحن فةهه ال ػاٌ َىان خىالي   )زغب ، ججمٗاث بضٍو

 .واهٓمت جىػَ٘ مً وحىص قبياث اإلاُاٍ فحها  ؤلف مىاًَ مدغومحن  021ثر مً ًلُجها ؤه
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 للفغص في الُىم الىاخض لت 22كُإ غؼة ليل شخو ما مخىؾُه في ًىفغ بحمالي حجم اإلاُاٍ اإلاؿتهلىت 
ً
خباع بإن  را )آزظًً بااٖل

 للفغص في الُىم الىاخض  22ما مٗضله في الًفت الغغبُت  ٪ مً اإلاُاٍ في غؼة غحر نالخت لالؾخسضام اإلاجزلي(، و 25
ً
ظا ٌٗض َو لترا

 .ؤخض ؤصول اليؿب في اإلاىُلت مً

 اىصشف اىصحي 2.3

ا مجها ملُىن متر مىٗب/ؾىت  012جلضع همُاث اإلاُاٍ الٗاصمت اإلاىخجت مً الفلؿُُيُحن بدىالي  ملُىن متر  22ؾىٍى

%. ؤما ما 21وما ًخم حمٗه مجها خىالي  والهىاُٖت،بما في طلً مُاٍ الهغف الهحي البلضًت  في الًفت الغغبُتمىٗب/ؾىت 

غه مً كبل اإلاؿخىَىاث واإلاىاَم الهىاُٖت في بِئت الًفت الغغبُت فُهل بلى  ًخم ملُىن متر مىٗب/ؾىت مً مُاٍ  05جفَغ

 الهغف الهحي غحر اإلاٗالجت.

الهحي في الًفت الغغبُت بالغغم مً حغُُت قبياث الهغف الهحي إلاٗٓم مىاَم كُإ غؼة، بال ؤن قبياث الهغف 

حٗض البيُت الخدخُت إلاٗالجت مُاٍ الهغف الهحي ملخهغة ٖلى اإلاضن الغثِؿُت وبخغُُت حؼثُت في الىثحر مً الخاالث. وبالخالي 

في الًفت الغغبُت غحر كاصعة ٖلى الخٗامل م٘ همُت مُاٍ الهغف الهحي التي ًخم حمٗها. وما ػالذ مُاٍ الهغف الهحي في 

 صازل  الٗضًض مً
ً
هغف في ألاوصًت واإلامغاث اإلااثُت الُبُُٗت. وفي عٌٗ الخاالث، جخضفم اإلاُاٍ ؤًًا

ُ
اإلاضن الفلؿُُيُت ج

 إلاٗالجت 
ً
ا زهُها الخِ ألازًغ، خُث ًخم حمٗها ومٗالجتها في مدُاث اإلاٗالجت ؤلاؾغاثُلُت ؤو في اإلادُاث التي جم بىاَئ

 . مُاٍ الهغف الهحي الفلؿُُيُت الٗابغة للخضوص

وكض جم مازغا بوكاء وجىؾُ٘ ٖضص مً قبياث الهغف الهحي وبوكاء وحكغُل مدُت مٗالجت مُاٍ الهغف الهحي غغبي 

خم خالُا اوكاء قبىت ومدُت اإلاٗالجت في قماٌ َىباؽ وجُاؾحر. دا، ٍو  هابلـ وهظلً قبىت ومدُت اإلاٗالجت في ؤٍع

 اىبىى اىمإسسيت واىقاوىويت  2.4

اع اللاهىوي كمل طلً ؤلَا عي وؤلاصاعي الظي ًًمً بصاعة وخماًت مهاصع اإلاُاٍ عكيل مؿخضام باإليافت  َو والخىُٓمي والدكَغ

ٖخباع يمان بلى آلالُاث الغكابُت التي جًمً زضمت جؼوٍض اإلاُاٍ والهغف الهحي للمؿخفُضًً وفم مٗاًحر جإزظ عٗحن الا 

ت البٗض الاحخماعي والاكخهاصي والبُئي و ٘ مغاٖاةاؾخضامت الخضمت م ؤلاوؿاوي، باٖخباع اإلاُاٍ كُمت احخماُٖت وخاحت يغوٍع

 للخُاة وإلؾخمغاع وجُىع اإلاجخم٘ الفلؿُُني.

اع اإلااؾس ي للُإ اإلاُاٍ خؿب كاهىن اإلاُاٍ الجضًض ) (. وكض هو اللاهىن ٖلى بوكاء مغافم 2102ًٓهغ الهُيلحن الخالُحن ؤلَا

ت، ولها طمت مالُت مؿخللت. ؤما ألاصواع فخخًمً:مُاٍ اكلُمُت للمُاٍ والهغف الهحي وجخمخ٘ َظٍ اإلاغ  خباٍع  افم بالصخهُت الٖا
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  ل ألامض واقغافي مباقغ ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت: صوع ٍى جسُُُي  ٖلى اإلاؿخىي ؤلاؾتراجُجي كهحر ، مخىؾِ َو

 لًمان مٗالجت ؤفًل لؿُاؾاث جىمُت وجسُُِ كُإ اإلاُاٍ.

 بت ٖلى ألاصاء إلاؼوصي زضماث اإلاُاٍ واإلاهاصكت ٖلى اؾٗاع وحٗغفت اإلاُاٍ بما مجلـ جىُٓم كُإ اإلاُاٍ: وكاٍ الغكا

 ًًمً جلضًم مؿخىي مً الخضمت ًدىاؾب م٘ اإلاٗاًحر.

  :جؼوٍض وحمُٗها ٌٗمل ٖلى يمان  مؼوصي زضماث اإلاُاٍ مً صواثغ بلضًت ومغافم اكلُمُت وقغهت اإلاُاٍ الىَىُت

 .اص الخيالُف بهضف يمان اؾخضامت الخضمت وهفاءتها الى اإلاؿخسضمحن ٖلى كاٖضة اؾترص اإلاُاٍ

 وفم الهُيل الخىُٓمي اإلاىضح اصهاٍ: 
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 اىىضع اىماىي 2.5

٘ ٖلى اإلاىذ والضٌو اإلااهدت. وبُبُٗت  حٗخمض اإلاىاعص اإلاالُت للُإ اإلاُاٍ عكيل ؤؾاس ي وزهىنا لغاًاث جمىٍل اإلاكاَع

ت للخيىمت الفلؿُُيُت.الخاٌ ًخم جسهُو مىاػهت لؿلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت و   إلاغافم اإلاُاٍ ألازغي يمً اإلاىاػهت الؿىٍى
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وحٗخبر مٗضالث اإلاُاٍ غحر اإلاداؾب ٖلحها مغجفٗت وؿبُا خُث ٌٗاوي مٗٓم ملضمي الخضماث في فلؿُحن مً اهسفاى 

 %.51-%25% وفي غؼة 25-%21اللضعة ٖلى جدهُل الفىاجحر خُث ًهل مٗضٌ وؿبت الخدهُل في الًفت الغغبُت 

بيافت بلى مٗضالث الخدهُل اإلاىسفًت فةن وؿبت الفاكض في اإلاُاٍ حٗخبر مغجفٗت وؿبُا مما ٌكيل ٖبئا مالُا بيافُا ٖلى 

ت.  واَل مؼوصي الخضمت لظا ًجب جسفٌُ الفاكض في هٓم جىػَ٘ اإلاُاٍ بما ًخماش ى م٘ ؤفًل اإلاماعؾاث الضولُت والخجاٍع

ىُت للم جي مً ماؼوصي ومً َىا حاءث فىغة بوكاء قغهت َو ُاٍ بيافت بلى مغافم اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت لًمان جدٌى الخضٍع

ات ًىفغون ؾلٗت  الخضمات اإلااضٖىمحن وغُاغ ألاهفااء بلال بيُات حضًاضة ؾاخدُذ الخٗامال ما٘ ملاضمي زاضماث ٖلال اؾاـ ججاٍع

 . البُٗض( وبما ًًمً اؾخضامت الخضمت م٘ الؿعي الى جدلُم مبضؤ اؾترصاص الخيالُف الياملت )ٖلى اإلاضي  ٖالُت الجىصة

اثُت  هما ًالخٔ الخباًً الىبحر في جيالُف ؤلاهخاج والخىػَ٘ مً مىُلت بلى ؤزغي ومً هٓام بلى ؤزغي وفلا للمحزاث الفحًز

ُت اإلاُاٍ الجىفُت( ووفلا لخالت قبىت اإلاُاٍ. وحٗىـ الخٗغفت اإلااثُت التي جىفظَا ول مً مغافم اإلاُ اٍ َظا )الاعجفإ وهٖى

 الخباًً والظي ًىٗىـ ٖلى الدؿٗحرة مً مؼوص آلزغ.

َظا وللض بلغ حجم ؤلاؾدثماع اإلاسُِ له في كُإ اإلاُاٍ في فلؿُحن زالٌ الؿىىاث الخمـ اإلاايُت بدضوص زماهماثت 

ا ٖلما بإن الخُت ؤلاؾتراجُجُت  021ملُىن صوالع ما ٌٗاصٌ  ٕ اإلاُاٍ كضعث بخخُاحاث كُا 2102-2102ملُىن صوالع ؾىٍى

 2511خىالي  2122في ألاعاض ي الفلؿُُيُت بدىالي ؾبٗت ملُاعاث صوالع، وؤن اإلاىاػهت اإلاسههت للهغف مجها ختى ٖام 

 ملُىن صوالع. 

 وصف مىجض ىالسخشاحيجياث اىقطاعيت وحأثيشها عيى اسخشاحيجت اىمياي:  2.6

م الٗمل ٖلى  مغاحٗت ٖضص هبحر مً الىزاثم التي جدخىي ب (2122-2102اإلايلف بةٖضاص ؤلاؾتراجُجُت اللُاُٖت ) كام فٍغ

ني ؤو ٖلى مؿخىي كُإ اإلاُاٍ واللُاٖ الهلت  اثط اثالخُِ والضعاؾاث الؿابلت طاث الهلت، ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الَى

(، ؤو ٖلى مؿخىي ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت. وهظلً جمذ مغاحٗت وزاثم والبِئت والهىاٖت والخىم اإلادلي  لُإ الؼعاٖت)ه

ؤزغي مثل كاهىن اإلاُاٍ اإلادضر مازغا. وفُما ًلي ٖغى ملخو ألبغػ َظٍ الخُِ والضعاؾاث والىزاثم، ًبحن الهضف مجها 

 وؤَم مسغحاتها.

 3143 -3123السياسة واالستراتيجية الوطنية لممياه والصرف الصحي لفمسطين  3.7.2
 هدف الىثيقت

ؼ جىحه صولت فلؿُحن في ؤلاصاعة اإلاؿخضامت إلاهاصع اإلا -ؤ  ُاٍ مً زالٌ يمان حٗاون وافت الجهاث الخيىمُت حٍٗؼ

 وألاَلُت في الؿعي لخدلُم ؤَضاف بصاعة مهاصع اإلاُاٍ اإلاكترهت.

 بلى يمان  -ب 
ً
وي٘ بَاع لخيؿُم الخُىٍغ والخىُٓم والاؾخضامت اإلاالُت إلمضاصاث زضماث اإلاُاٍ والهغف الهحي ؾُٗا

 بٖاصة ججضًضَا ونُاهتها.جٓافغ الجهىص لئلعجلاء بمؿخىي بصاعة ؤهٓمت اإلاُاٍ و 
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هما حٗض الىزُلت بمثابت كاٖضة لًمان الخيؿُم والخٗاون الىزُم بحن حمُ٘ الجهاث اإلاٗىُت طاث الهلت باإلاُاٍ وفي حمُ٘ 

ىُت والخيىمُت.  اث الَى  اإلاؿخٍى

 مخرجاث الىثيقت املرجبطت بالقضاًا ذاث ألاولىٍت والخطت الاستراجيجيت

ولى في بٖضاص ؤي زُت اؾتراجُجُت للُإ اإلاُاٍ والهغف الهحي خُث جدخىي الىزُلت ٖلى ألاَضاف حٗخبر الىزُلت اإلاغحُٗت ألا 

بيافت بلى وي٘ ؤَم الخضزالث  2102الاؾتراجُجُت الٗامت واإلااقغاث اإلاٗخمضة وكُمها اللُاؾُت للؿىىاث اللاصمت ختى ٖام 

٘ لخُىٍغ اإلاهاصع اإلااثُت مً اإلاهاصع اإلاسخ  لفت ؾىاء الخللُضًت وغحر الخللُضًت.والبرامج واإلاكاَع

هما جلخو الىزُلت الؿُاؾت اإلااثُت ومباصئها بيافت بلى ؤنها حؿخٗغى الترجِباث اإلااؾؿاجُت اإلالضمت إلصاعة كُإ اإلاُاٍ عكيل 

 مخيامل ومؿخضام.

ىُت للمُاٍ والهغف الهحي في ف لؿُحن جغجبِ عكيل وبىاًء ٖلُه، فةن حمُ٘ مسغحاث وزُلت الؿُاؾت الاؾتراجُجُت الَى

ت والتي ًمىً جلخُهها مً زالٌ اؾخٗغاى ؤحؼاء الىزُلت اإلاسخلفت في اإلاجاالث اإلاسخلفت مً  مباقغ باللًاًا طاث ألاولٍى

 مهاصع وجؼوٍض ومُاٍ نغف نحي بيافت بلى اللًاًا اإلااؾؿاجُت واإلاالُت.

إلاخياملت إلاهاصع اإلاُاٍ في ْل هلو اإلاُاٍ في فلؿُحن بيافت بلى ما طهغ، فلض كامذ الىزُلت بىي٘ ألاؾاؽ ليل مً ؤلاصاعة ا

 وجإزحر حغحر اإلاىار وزُغ الفًُاهاث.

ت لخىفُظ الخُت  ٘ اإلالترخت في الخهاص اإلااجي وبهخاج اإلاُاٍ بيافت بلى الاخخُاحاث الاؾدثماٍع  اإلاكاَع
ً
وكض جًمىذ الىزُلت ؤًًا

 وجُىٍغ ماؾس ي.   الاؾتراجُجُت بجمُ٘ ميىهاتها مً مهاصع وجؼوٍض ونغف نحي

 3127 -3125خطة التنمية الوطنية  3.7.3
 هدف الىثيقت

اث والخىحهاث  اع الؿُاؾاحي الاؾتراجُجي لخدضًض ألاولٍى تهضف الخُت التي ؤٖضتها الخيىمت الفلؿُُيُت بلى جىفحر ؤلَا

الخيىمُت  (، هما تهضف لدكيل بَاع هاْم ومىحه لٗمل اإلااؾؿاث2102-2102الفلؿُُيُت زالٌ الؿىىاث الثالر )

ت، وطلً في اللُاٖاث ألاعبٗت ألاؾاؾُت، والتي مً يمجها كُإ البيُت الخدخُت، والظي ٌكمل كُإ  وجضزالتها الخىمٍى

 ؤؾاؾهما وحٗخبر الىزُلت اإلاُاٍ.
ً
ت في اللُاٖاث اإلاسخلفت.  ا ٘ الخىمٍى  للبرامج واإلاكاَع

 ستراجيجيتمخرجاث الىثيقت املرجبطت بالقضاًا ذاث ألاولىٍت والخطت الا 

ؼ  بيُت جدخُت فلؿُُيُت مؿخضامت ومىهفت،  خضصث الىزُلت الاججاٍ الاؾتراجُجي للُإ البيُت الخدخُت با " حؿاَم في حٍٗؼ

 . "والخىانل بحن اإلاىاَم وم٘ الخاعجالخىمُت الاكخهاصًت والاؾخلالٌ والٗضالت الاحخماُٖت، 
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، بدُث قملذ َضفا زانا باإلاُاٍ "كُإ 2102-2102ُت الخدخُت للفترة ألاَضاف الاؾتراجُجُت للُإ البي وكض بُيذ الىزُلت 

م الخىػَ٘ الٗاصٌ ليافت لُثُت للمىاَىحن، وجدمُاٍ ونغف نحي فلؿُُني ؤهثر جىُٓما وملضعة ٖلى جإمحن الخلىق اإلاا

ُُغة ٖلى اإلاىاعص الاؾخسضاماث". وفي جفهُل َظا الهضف، ؤهضث الىزُلت صٖم الخيىمت لهظا اللُإ، للٗمل حاَضة للؿ

اإلااثُت اإلاىحىصة يمً خضوص الضولت الفلؿُُيُت، وفي بوكاء وجإَُل قبياث اإلاُاٍ واإلاُاٍ الٗاصمت، ويمان ونىلها ليافت 

اإلاىاَىحن وبالترهحز ٖلى اإلادافٓاث الجىىبُت واإلاىاَم الىاثُت واإلاهمكت وفي اإلاىاَم اإلاهىفت "ج"، والٗمل ٖلى جىفحر ما ًىفي 

لى بٖاصة جإَل آلاباع وقبياث  ملبىلت ومىانفاثوافُت  والهىاُٖت بىمُاث  لالؾخسضاماث اإلاجزلُت والؼعاُٖت مً اإلاُاٍ ، ٖو

جؼوٍض اإلاُاٍ، بلى حاهب خفغ آلاباع الجضًضة ٖلى هدى مىٓم، وجىحُه الاؾدثماعاث الٗامت الؾخىماٌ حكُِض مدُت جدلُت مُاٍ 

ؼ البدغ في كُإ غؼة وجدلُت مُاٍ الُىابُ٘  كلُلت اإلالىخت في الًفت الغغبُت وبوكاء مدُاث اإلاٗالجت للمُاٍ الٗاصمت. وحٍٗؼ

هجاٖت ؤهٓمت الخهاص اإلااجي مً زالٌ بىاء الؿضوص وآباع حم٘ مُاٍ ألامُاع، وجدؿحن ؤهٓمت الغي وفٗالُتها. والاؾخمغاع في 

ً ؤحل بٖضاص ماؾؿاث كاصعة ٖلى بصاعة اللُإ اإلاغخلت اللاصمت في الٗمل ٖلى بٖاصة َُيلت كُإ اإلاُاٍ والهغف الهحي م

 والجهىى بمؿاولُاجه. 

ىام   اث الؿُاؾاجُت الخالُت: 2102-2102وكض ؤقاعث الىزُلت ؤن الخيىمت ؾخٗمل في ألٖا  ، ٖلى جىفُظ ألاولٍى

غ زضماث اإلاُاٍ بما ًًمً ألامً اإلااجي  - والغظاجي جدلُم الاؾخسضام ألامثل إلاهاصع اإلاُاٍ اإلاخاخت مً زالٌ جٍُى

 والخىمُت الاكخهاصًت اللاثمت ٖلى الٗضالت الاحخماُٖت. 

غ مهاصع مُاٍ جللُضًت وغحر جللُضًت بهضف جىفحر اخخُاحاث اللُاٖاث ألاهثر اخخُاحإ، وجدلُم ؤلاههاف  - جٍُى

 والٗضالت في جىػَ٘ اإلاُاٍ ٖلى وافت اإلاىاَم الفلؿُُيُت ولللُاٖاث اإلاسخلفت. 

الهحي ومدُاث اإلاٗالجت والٗمل ٖلى بٖاصة اؾخسضام اإلاُاٍ اإلاٗالجت لؤلغغاى عف٘ مؿخىي قبياث الهغف  -

 الؼعاُٖت والهىاُٖت والتي مً قإنها جللُل الخلىر، وخماًت اإلاهاصع اإلااثُت. 

الخىم الغقُض وجىفحر بِئت كاهىهُت وماؾؿاجُت جًمً الخىػَ٘ الٗاصٌ للخضمت، وجيىن كاصعة  ومباصيء ـؾجغؾُش ؤ -

 واإلاالُت. ، الدكغُلُت عة كُإ اإلاُاٍ واؾخضامخه الخلىُت ٖلى خؿً بصا

ـ ؾبكغاع هٓام حٗغفت اإلاُاٍ والهغف الهحي وجُبُله في وافت البلضًاث، وجبني ؤهٓمت حٗغفت قفافت ومبيُت ٖلى ؤ -

 اكخهاصًت واحخماُٖت ٖاصلت. 

ٍت ؤلاحمالُت للؿىىاث الثالر، م٘ بُٖاء مً هفلاتها الخُىٍغ  %   28وكض زههذ الخُت للُإ البيُت الخدخُت، ما وؿبخه 

ت في جىػَ٘ َظٍ الىفلاث لهالح كُاعي اإلاُاٍ والُاكت، خُث ؤقاعث الىزُلت ان الخيىمت ؾترنض للُإ اإلاُاٍ  % 22.2ألاولٍى

ت للُإ البيُت الخدخُت، بما ٌٗاصٌ   ٍغ للىفلاث ملُىن صوالع ؤزغي  22.2ملُىن صوالع، فُما زههذ  000.5مً اإلاىاػهت الخٍُى

 الدكغُلُت لللُإ. 

ت لخُىٍغ بصاعة اإلاُاٍ الٗاصمت، وؤهٓمت الهغف الهحي همدُت  وكض بُيذ الخُت ؤهه ؾِخم جىحُه حؼء مً الىفلاث الخُىٍٍغ

مٗالجت نغف نحي الخلُل ومدُت مٗالجت كغي قماٌ غغب اللضؽ، ومدُت مٗالجت هابلـ الكغكُت، ومدُت مٗالجت عام 
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في زان ًىوـ والكُش عجلحن، وهظلً اؾخىماٌ وهٓام الهغف الهحي  ىباؽ، ومدُت الخىلُت هللا، ومدُت مٗالجت َ

 مكغوٕ قماٌ غؼة وبٖاصة اؾخسضام اإلاُاٍ اإلاٗالجت للغي في غؼة والًفت بما ٌكمل غغب هابلـ وحىحن والبحرة. 

ُت، بما َضاف الاؾتراجُجُت اللُاٖماقغاث كُاؽ ألاصاء، وطلً في بَاع اإلاخاعٗت والخلُُم لؤل  وكض خضصث الخُت ٖضصا مً 

ت بالكبىت الٗامت للمُاٍ،  كملوبما ٌ فحها للُإ اإلاُاٍ، وؿبت الفاكض مً اإلاُاٍ،  خهت الفغص مً اإلاُاٍ،  وؿب ألاؾغ اإلاغبَى

ىٗىـ طلً ٖلى زضماث الهغف الهحي واإلاٗالجت  وؿبت الخدهُل اإلاالي لفىاجحر اإلاُاٍ. همُت اإلاُاٍ اإلادالة، و   ٍو

ت للُإ اإلاُاٍ، هي بغهامج الخسُُِ وؤ ٍغ ٘ الخٍُى ت جىضعج جدتها وافت اإلاكاَع زحرا، فلض خضصث الخُت ؤعبٗت بغامج جىمٍى

كُإ اإلاُاٍ والهغف الهحي، بغهامج بصاعة جىػَ٘ اإلاُاٍ،  واٖضاص الاؾتراجُجُاث الٗامت للُإ اإلاُاٍ، بغهامج جىُٓم الغكابت ٖلى 

 والبرهامج ؤلاصاعي.

 3127 -3125يجية القطاعية لقطاع المياه والصرف الصحي االسترات 3.7.4
 هدف الىثيقت

غ كُإ اإلاُاٍ والهغف الهحي زالٌ الؿىىاث الثالر  تهضف الخُت التي ؤٖضتها ؾلُت اإلاُاٍ بلى وي٘ اؾتراجُجُت لخٍُى

ت اؾتراجُجُت زانت باللُإ، فًال ًٖ جدضًض ألاَضاف والا 2102-2102) ت (، للىنٌى بلى عئٍت جىمٍى ؾتراجُجُت الخىمٍى

اللُاُٖت، ومً زم اؾخيباٍ الخضزالث اإلاغجبُت بالؿُاؾاث اإلادضصة في الىزُلت الخانت بالؿُاؾت اإلااثُت الفلؿُُيُت، مً 

ني والفغق الفىُت اإلاسخهت في  م الَى زالٌ جدلُل الىي٘ الخالي باجبإ اؾلىب الخدلُل الغباعي ٖبر احخماٖاث حكاوعٍت للفٍغ

 اإلاُاٍ ومهاصع اإلاُاٍ والهغف الهحي، والترجِباث اإلااؾؿُت واإلاالُت. مجاالث جؼوٍض 

 مخرجاث الىثيقت املرجبطت بالقضاًا ذاث ألاولىٍت والخطت الاستراجيجيت

خضصث الىزُلت ابخضاء ٖضصا مً الفغيُاث التي جلىم ٖلحها الاؾتراجُجُت اللُاُٖت للُإ اإلاُاٍ، بما في طلً جلً اإلاخهلت بما 

له، وبكغاع ًمىً جىف ُظٍ مً اؾدثماعاث ووكاَاث في الٓغف الؿُاس ي الخالي، وباؾخمغاع مؿاَماث اإلامىلحن فُما التزمىا بخمٍى

اث الفلؿُُيُت، والخىافم ٖلى  ني لخىحُه اإلاؿاٖضاث الضولُت وفم ألاولٍى ؾُاؾت واضخت ومٗلىت ٖلى اإلاؿخىي الَى

لخيىمت وجىحهاتها زالٌ الؿىىاث الثالر اللاصمت، واإلاهاصكت ٖلى الهالخُاث بحن ماؾؿاث الضولت، وزباث اؾتراجُجُاث ا

ضم وحىص حغُحر ٖلى اإلاٗاَضاث والاجفاكُاث التي جىٓم الخلىق والىاحباث  كاهىن اإلاُاٍ الجضًض والاهٓمت طاث الٗالكت، ٖو

 والالتزاماث م٘ الجاهب الاؾغاثُلي.

بٖضاص اؾتراجُجُت كُاُٖت حكاعهُت جمخاػ بالىاكُٗت واللابلُت مً احل  وقملذ الخُت ٖلى جدلُل للىاك٘ الخالي لللُإ 

للخُبُم وبما ٌكمل ول الٗىانغ ألاؾاؾُت اإلايىهت لللُإ واإلاازغة فُه. وكض خللذ اإلاىاعص اإلااثُت مً جللُضًت وغحر جللُضًت، 

اع اإلااؾس ي وخىهمت اللُإ. وقملذ ٖملُت الخدلُل  ومؿخىي زضماث اإلاُاٍ والهغف الهحي والخغُُت والجىصة، وؤلَا

له، وما 2100-2100مغاحٗت اؾتراجُجُت اللُإ اإلاىحىصة في الخُت  ، ومٗغفت ما اهبثم ًٖ َظٍ الاؾتراجُجُاث وما جم جمٍى
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، مً جدضًض لىلاٍ اللىة والًٗف، والفغم 2102-2102جدلم مجها. وكض جم اللُام بالخدلُل الغباعي الاؾتراجُجي للفترة 

 والخدضًاث. 

ًمً  وزلهذ ؼ الؿُاصة الفلؿُُيُت ٍو ت لللُإ: "كُإ اإلاُاٍ واإلاُاٍ الٗاصمت مىٓم ٌؿاَم في حٍٗؼ الىزُلت بلى عئٍت جىمٍى

اؾخضامت اإلاهاصع اإلااثُت وفم ؤؾـ صخُت وبُئُت واحخماُٖت واكخهاصًت مخِىت جدلم مخُلباث الكٗب الفلؿُُني الاؾاؾُت 

ت".   والخىمٍى

ا مً زالٌ الٗمل  ولخدلُم َظٍ الغئٍت، فلض ويٗذ ؾلُت اإلاُاٍ اؾتراجُجُت ٖامت حكمل يمان جىفحر اإلاُاٍ آلامىت هما وهٖى

ٖلى جىمُت اإلاهاصع اإلااثُت عكيل مؿخضام وجىفحر زضمت الهغف الهحي وفلا ألؾـ بِئت واكخهاصًت مخِىت مً زالٌ ؤلاصاعة 

خباع مٗاًحر ؤلاصاعة اإلاخياملت وفم عئٍت  قاملت. الىاحٗت م٘ ألازظ عٗحن الٖا

غ مؿخضام 2102-2102وكض ويٗذ الخُت زمؿت ؤَضاف اؾتراجُجُت كُاُٖت للؿىىاث  ، حكمل ؤلاصاعة مخياملت وجٍُى

ُت والىمُت، والٗضالت في جؼوٍض زضماث اإلاُاٍ اإلالضمت ومهضاكُت الخضمت، وجدؿحن بيُت  للمهاصع اإلااثُت مً الىاخُت الىٖى

ُاٍ مً الخلىر باإلاُاٍ الٗاصمت، ويمان الاؾخضامت اإلاالُت إلالضمي زضماث وزضمت الهغف الهحي وطلً لخماًت مهاصع اإلا

اإلاُاٍ، وجغؾُش ؤمـ الخىم الغقُض وجىفحر بِئت كاهىهُت وماؾؿاجُت جًمً الخىػَ٘ الٗاصٌ للخضمت، وجيىن كاصعة ٖلى خؿً 

 بصاعة كُإ اإلاُاٍ واؾخضامخه. 

ٖضص مً الؿُاؾاث اإلالابلت لؤلَضاف الاؾتراجُجُت الخمؿت. ومً واؾدىاصا لهظٍ ألاَضاف الاؾتراجُجُت، جم اؾخيباٍ 

ً الغثِؿُت  الؿُاؾاث اإلاظوىعة جم اؾخيباٍ الخضزالث اإلاالثمت التي جدلم َظٍ الؿُاؾاث. وقيلذ َظٍ الخضزالث الٗىاٍو

٘ التي مً قإنها  ت. وكض قملذ الخُت ان حغي جُبُلها في ؾىىاث الاؾتراجُجُت جدلُم َظٍ ألاَضاف الاؾتراجُجُو للمكاَع

٘  .والخضزالث ملخلا ًدخىي ٖلى َظٍ اإلاكاَع

 3129-3127الخطة االستراتيجية لسمطة المياه  3.7.5
 هدف الىثيقت

م ٖلى اإلاؿخىي اإلااؾس ي لؿلُت اإلاُاٍ لؤلٖىام  ت ٍَغ ٌؿاٖضَا ٖلى جفُٗل صوعَا اللُاصي في جُىٍغ  2102-2102وي٘ زاَع

 ُت لهظا اللُإ الخىمىي والخُىي.اللُاٖكُإ اإلاُاٍ الفلؿُُني وجدلُم ألاَضاف 

 مخرجاث الىثيقت املرجبطت بالقضاًا ذاث ألاولىٍت والخطت الاستراجيجيت

ت في ؾلُت اإلاُاٍ، ووان ؤَم مسغحاث الخُت ما ًلي: اث والىخضاث ؤلاصاٍع  جم بىاء الىزُلت بإؾلىب حكاعوي ٖلى وافت اإلاؿخٍى

لخُت الاؾتراجُجُت بىاًء ٖلى عئٍت ؾلُت اإلاُاٍ: مهاصع ماثُت مؿخضامت عئٍت ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت: جم نُاغت ا (0

ت لضولت فلؿُحن  ومخياملت كاصعة ٖلى جدلُم الاخخُاحاث ألاؾاؾُت والخىمٍى

ا ونُاغتها مً زالٌ بٖضاص الخُت الاؾتراجُجُت (2 َغ  عؾالت ؾلُت اإلاُاٍ: جم جٍُى
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 ُظ الخُت الاؾتراجُجُتاللُم: جم نُاغت حؿٗت كُم إلاغاٖاة جُبُلها ؤزىاء جىف (0

 الغاًاث وألاَضاف الاؾتراجُجُت: جم نُاغت ؤعبٗت غاًاث اؾتراجُجُت والخالي: (2

غ وخماًت مهاصع اإلاُاٍ الفلؿُُيُت وفم مباصت ؤلاصاعة اإلاخياملت -  جٍُى

 جدلُم الٗضالت في جىػَ٘ زضماث اإلاُاٍ والهغف الهحي -

 ُإ اإلاُاٍجدلُم بصاعة فاٖلت وجغؾُش مباصت الخىم الغقُض في ك -

 ٍ الاؾدثماع في البىاء اإلااؾس ي وجدلُم الخمحز الدكغُلي لؿلُت اإلاُا -

 

 3127 – 3125" وتنمية صمود" الزراعي القطاع إستراتيجية 3.7.6
 هدف الىثيقت

ضاص ووي٘ زُت الخىمُت الؼعاُٖت  خماص ٖلُه إٖل وهي ؤخض ميىهاث الخُت  2102 -2102الىزُلت هي ألاؾاؽ الظي ؾِخم الٖا

ىُت   لىفـ الفترة الَى

 مخرجاث الىثيقت املرجبطت بالقضاًا ذاث ألاولىٍت والخطت الاستراجيجيت

جخيىن الاؾتراجُجُت مً حؿٗت فهٌى هي: اإلالضمت واإلاىهجُت، هبظة خٌى اللُإ الؼعاعي، عئٍت اللُإ الؼعاعي، جدلُل 

 جىػَ٘ اإلاىاعص، واإلاخاعٗت والخلُُم.  الىاك٘، الغئٍت وألاَضاف الاؾتراجُجُت، الؿُاؾاث اللُاُٖت، بغامج اللُإ،

 وفُما ًلي جلخُو ألَم ما حاء في الىزُلت:

 املخرجاث عىىان الفصل الفصل

 ٌ جم بُٖاء ملضمت خٌى الىزُلت ومىهجُت الٗمل التي جم بجباٖها والتي عهؼث ٖلى الىهج  ملضمت ومىهجُت ألاو

 الدكاعوي

هبظة خٌى اللُإ  الثاوي

 الؼعاعي

بُٗت جم وي٘ ملخو  خٌى اللُإ الؼعاعي وؤَم الجهاث طاث الٗالكت باللُإ َو

 ٖملها

ػعاٖت مؿخضامت طاث حضوي وكاصعة ٖلى اإلاىافؿت مدلُا وزاعحُا واإلاؿاَمت عكيل  عئٍت اللُإ الؼعاعي الثالث

ؼ ألامً الغظاجي واعجباٍ ؤلاوؿان الفلؿُُني بإعيه وؾُاصجه ٖلى مىاعصٍ  فاٖل في حٍٗؼ

 ء الضولتونىال بلى بىا

 حاء َظا الفهل في ؤعبٗت ؤحؼاء: جدلُل الىاك٘ الغاع٘

: خالت اللُإ: خُث جم اؾخٗغاى زمؿت مجاالث هي اإلاىاعص الؼعاُٖت،  الجؼء ألاٌو

اع اللاهىوي، وجم جىيُذ  اع اإلااؾس ي وؤلَا ؤلاهخاج الؼعاعي، الخضماث الؼعاُٖت، ؤلَا

 ؤَم اإلاُٗلاث الخدضًاث التي جىاحه ول مجاٌ

 2100 – 2100ؼء الثاوي: بحن الخلضم اإلادغػ للؿىىاث الج

الجؼء الثالث: جم ٖمل جدلُل للبِئت الضازلُت والخاعحُت )هلاٍ كىة، هلاٍ يٗف، 
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 فغم، جدضًاث(

ت لللُإ وهي ؤعبٗت كًاًا  الجؼء الغاع٘: جم جدضًض اللًاًا اللُاُٖت طاث ألاولٍى

اث وألاَضاف  الخامـ ألاولٍى

 الاؾتراجُجُت

ي٘ ؤعبٗت ؤَضاف اؾتراجُجُت وليل َضف اؾتراجُجي جم نُاغت ماقغاث جم و 

 وبؾتهضافاث

 ؾُاؾت 05جم نُاغت ؾُاؾاث كُاُٖت ليل َضف اؾتراجُجي، خُث جم نُاغت  الؿُاؾاث اللُاُٖت الؿاصؽ

الفهل 

 الؿاع٘

حر كُاؽ جم نُاغت زالزت بغامج كُاُٖت وليل بغهامج جم نُاغت غاًاث وؤَضاف ومٗاً بغامج اللُإ

٘. خُث جم جدضًض البرامج اللُاُٖت الخالُت: ٘ م٘ مىاػهت للمكاَع  ومكاَع

 لخىفُظ َظا البرهامج، مجهم زالزت  20بغهامج الخىمُت الؼعاُٖت: جم جدضًض 
ً
مكغوٖا

٘ لها ٖالكت باإلاُاٍ وهي:بوكاء الؿضوص الهغحرة واإلاخىؾُت وآباع الجم٘،  مكاَع

الؼعاٖت، جدؿحن ؤهٓمت هفاءة الغي والىلل والخىػَ٘،  اؾخسضام اإلاُاٍ غحر الخللُضًت في

مكغوٖا، والبرهامج ؤلاصاعي بىاك٘  02بغهامج جدؿحن الخضماث الؼعاُٖت بىاك٘ 

 مكغوٖحن

جىػَ٘ اإلاىاعص بحن  الثامً

 البرامج

( )باأللف صوالع(، بغهامج جدؿحن الخضماث 376,100بغهامج الخىمُت الؼعاُٖت: )

 (10,500البرهامج ؤلاصاعي: )(، 156,000الؼعاُٖت: )

ت  اإلاخاعٗت والخلُُم الخاؾ٘ باإليافت بلى جىيُذ مهاصع الخدلم  2102-2102جم وي٘ بغهامج وماقغاث ؾىٍى

 ومؿاولُاث الخىفُظ

 

 قانون المياه الفمسطيني 3.7.7
 هدف الىثيقت

ُتها وخفٓها يهضف اللاهىن وخؿب اإلااصة الثاهُت مىه بلى بصاعة وجُىٍغ مهاصع اإلاُاٍ في فلؿُحن و  ػٍاصة َاكتها وجدؿحن هٖى

وخماًتها مً الخلىر والاؾخجزاف وجدؿحن وعف٘ مؿخىي جلضًم الخضماث اإلااثُت مً زالٌ جُبُم مباصت ؤلاصاعة اإلاخياملت 

 واإلاؿخضامت إلاهاصع اإلاُاٍ.

 مخرجاث الىثيقت املرجبطت بالقضاًا ذاث ألاولىٍت والخطت الاستراجيجيت

ماصة جخٗغى بلى اإلاهاصع اإلااثُت واؾخسضاماث اإلاُاٍ وؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت ومجلـ جىُٓم كُإ  22ًدخىي اللاهىن ٖلى 

ىُت ومغافم اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت بيافت ٖلى خماًت البِئت اإلااثُت وألاخيام والٗلىباث طاث الهلت.  اإلاُاٍ وقغهت اإلاُاٍ الَى

اإلااثُت فلض حاءث في اللاهىن يمً مهام ؾلُت اإلاُاٍ ؤما فُما ًخٗلم بةٖضاص الؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث والخُِ 

 الفلؿُُيُت والتي مً مهامها اإلاغجبُت بةٖضاص الخُِ الاؾتراجُجُت خؿب اللاهىن ألامىع الخالُت:

ا وجىفُظَا بالخيؿُم والخٗاون م٘  .0 بٖضاص الؿُاؾت والاؾتراجُجُاث والخُِ اإلااثُت الٗامت والٗمل ٖلى بكغاَع

ت ًٖ الىي٘ اإلااجي إلاجلـ الىػعاء.الجهاث طاث الٗالك غ الضوعٍع  ت وعف٘ الخلاٍع
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٘ اإلاُاٍ والهغف الهحي مً هاخُت الجضوي الاكخهاصًت والاحخماُٖت  .2 وي٘ الؿُاؾت الٗامت للخسُُِ وجلُُم مكاَع

 ووي٘ مٗاًحر للخهمُم ويبِ الجىصة واإلاىانفاث الفىُت والٗمل ٖلى مغاحٗت جُبُلها.

ا  وي٘ مفاَُم ومباصت بصاعة .0 َغ الُلب ٖلى اإلاُاٍ لخدؿحن هفاءة اؾخسضام وبمضاصاث اإلاُاٍ والخفاّ ٖلحها وجضٍو

 وبٖاصة اؾخسضامها.

 أهم املخرجاث ألاخري 

 صوع ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت  .0
ً
كام اللاهىن وبكيل واضح بخدضًض ؤصواع ألاحؿام اإلاسخلفت في كُإ اإلاُاٍ وجدضًضا

 الىَىُت ومهالح اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت. ومجلـ جىُٓم كُإ اإلاُاٍ وقغهت اإلاُاٍ

 جًمً اللاهىن مباصت ومخُلباث الترازُو إلاهاصع اإلاُاٍ. .2

كمل ٖضص مً اهٓمت الخٗغفت مجها هٓام حٗغفت اإلاُاٍ والهغف الهحي  .0 خضص وي٘ اللاهىن هٓام الخٗغفت اإلاىخض َو

ُاٍ ومجلـ جىُٓم كُإ اإلاُاٍ وهٓام عؾىم الخضماث وهٓام حٗغفت اإلاُاٍ الؼعاُٖت( وبحن صوع ول مً ؾلُت اإلا

 ووػاعة الؼعاٖت.

 لخماًت البِئت اإلااثُت واإلادافٓت ٖلى مهاصع اإلاُاٍ مً الخلىر ومباصت بٖالن مىاَم اإلاُاٍ  .2
ً
 وامال

ً
ؤفغص اللاهىن فهال

 اإلادمُت.

 اخخىي اللاهىن ٖلى مباصت الغكابت والخفخِل والٗلىباث الىاحب جُبُلها. .5

 (GETAP) 3122 2016 -ة الفنية برنامج غزة الطارئ لممساعد 3.7.8
 هدف الىثيقت

غ كُإ اإلاُاٍ في غؼة، فلؿُحن، م٘ الترهحز عكيل ؤؾاس ي ٖلى اللًاًا ٖلى اإلاؿخىي الاؾتراجُجي اإلاخٗللت  ًدىاٌو َظا الخلٍغ

 بةمضاصاث اإلاُاٍ. 

 مخرجاث الىثيقت املرجبطت بالقضاًا ذاث ألاولىٍت والخطت الاستراجيجيت

صعاؾت ملاعهت لخُاعاث ؤلامضاصاث ؤلايافُت مً اإلاُاٍ للُإ غؼة، هما جم جدضًض الخضزالث اإلاؿخلبلُت  بخخىث الىزُلت ٖلى

الالػمت في َظا اللُإ ومجها ؤوال: ألامىع اإلاخٗللت بالىي٘ اللاثم فُما ًخٗلم بمضاصاث اإلاُاٍ في غؼة، زاهُا وي٘ زُاعاث مدخملت 

جدلُت مُاٍ البدغ وبٖاصة بؾخسضام اإلاُاٍ اإلاٗالجت. زالثا: اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة في جلُُم  لخىعٍض اإلاُاٍ بلى غؼة في اإلاؿخلبل ومجها

 الخُاعاث جدخىي ٖلى مٗاًحرؾُاؾُت وجلىُت وبحخماُٖت وبكخهاصًت. 

ظا ٌكمل حؿٗت  ى الخالي في غؼة، َو ت مً الخضزالث التي ًمىً بصزالها في الؿِىاٍع جضزالث وجىاولذ الىزُلت هظلً مجمٖى

دؿٗت ٖلى الىدى الابُت ومجخمٗت حكيل بغهامج مخماؾً إلاٗالجت اللًاًا الخغحت في كُإ اإلاُاٍ. وجخلخو الخضزالث متر 

 :الخالي

 بوكاء وخضة جيؿُم بغهامج غؼة .0
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 بصزاٌ مكغوٕ مغاكبت اإلاُاٍ  .2

 اإلاُاٍ لؤلغغاى اإلاجزلُت وقبىت ؤلامضاصاثبٖاصة جىػَ٘ و/ ؤو  الاعجلاء  .0

اث اإلاُاٍ  .2  الىاعصة مً بؾغاثُل بلى غؼة جدؿحن مؿخٍى

 (SLTV)نغحرة الدجم وؤلاهخاج  جدلُت مُاٍ البدغ  .5

٘ جدلُت مُاٍ بدغ هبحرة الدجم .2  مكاَع

اصة اؾخسضام مُاٍ الهغف الهحي اإلاٗالجت  زُِ .2  همىطحُت إٖل

 ؤلاهتهاء مً مدُاث مٗالجت مُاٍ الهغف الغثِؿُت  .2

 ٍ في اللُإ الؼعاعي في غؼةالجىصة الؾخسضام اإلاُامىانفاث الاهتهاء مً مغاحٗت  .2

غ ول مً َظٍ الخضزالث الدؿٗت وهُفُت اعجباَها عًٗها البٌٗ. وهُف ؤن ول مجهاؾِؿهم في  هف َظا الخلٍغ اهجاػ  ٍو

ىُت للمُاٍ والهغف الهحي في فلؿُحن  عى الى جدلُمبغهامج قامل ٌؿ  ألاَضاف الغثِؿُت لئلؾتراجُجُت الَى

 ححييو قطاع اىمياي: 3

 

 7116-7114 انمطاػُح ػثش أو انمطاػُح نالستشاتُدُح االستشاتُدُح االهذاف:7خذول 

 الرقم  الاهداف الاستراجيجيت 

ُت والىمُت غ مؿخضام للمهاصع اإلااثُت مً الىاخُت الىٖى   .0 بصاعة مخياملت وجٍُى

  .7 الٗضالت في جؼوٍض زضماث اإلاُاٍ اإلالضمت ومهضاكُت الخضمت

  .3 ُت وزضمت الهغف الهحي وطلً لخماًت مهاصع اإلاُاٍ مً الخلىر باإلاُاٍ الٗاصمتجدؿحن بي

  .4 يمان الاؾخضامت اإلاالُت إلالضمي زضماث ا إلاُاٍ والهغف الهحي

بدُث جغؾُش اؾـ الخىم الغقُض وجىفحر بِئت كاهىهُت وماؾؿاجُت جًمً الخىػَ٘ الٗاصٌ للخضمت، و 

 واؾخضامخه جيىن كاصعة ٖلى خؿً اصاعة كُإ اإلاُاٍ

5.  
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 انمطاػُح أوػثش انمطاػُح االستشاتُدُح يٍ انسُاساخ أونىَح 2خذول 

ر فجىة جحقيق السياست  جقٍر

 

ت السياساث الىضع الحالي/ الاهجازاث  أولٍى

رقم 

 الهدف

 الاستراجيجي

o  لم ًخم اإلاباقغة بةوكاء

مدُت جدُت الفصخت 

 ليعؿبب اإلاى٘ ؤلاؾغاثُ

o  ٘لم ًخم اوكاء ؾضوص لجم

مُاٍ الامُاع بىمُاث هبحٍر 

ل  عؿبب هلو الخمٍى

o  اإلاُٗلاث الاؾغاثُلُه الوكاء

 الؿضوص في اإلاىاَم ج

 

o  ٗمه( في وججهحز  0خفغ اباع )الجفخلً وهفحرث وهَى

اباع في كُإ غؼة وهي الىُٗم، واصي  2الًفت الغغبُه و

، الفحروػ،ٖخ ا واصي غؼة الؿللا، الكفا، الجزلت،اإلاىتٍز

 وبِؿان.

o مً 21الاهتهاء مً  و  الكغوٕ في اوكاء مدُت جدلُت %

ت(غؼة.مضًىت  مدُت جدلُت   )غحر اإلاغهٍؼ

o  ،جم جإَُل وججهحز آلاباع الجىفُت الخالُت: َمىن

َىباؽ، الؿٗاصة، ٖغابه، ناهىع، كباَُت، مُثلىن، 

 بِذ صحً.

o   بالخيؿُم م٘ هب٘ في مىُلت صوعا 22الاهتهاء مً جإَُل 

 وػاعة الؼعاٖت 

o  ا: اهجاػ % مً 01مغاكبت اإلاهاصع اإلااثُت هما وهٖى

مكغوٕ مغاكبت اإلاُاٍ الؿُدُت )مُاٍ ومُاٍ ٖاصمه( في 

في احهؼة مغاكبت ًٖ عٗض  الاوصًت الغثِؿُت، جم جغهُب 

 واصي الؼومغ.

o  غ مهاصع اإلاُاٍ للًفت جم اٖضاص زُِ اصاعة وجٍُى

 وغؼة 

 

اصة اإلاها صع الؿُاؾت ألاولى: ٍػ

ا واٖاصة جإَُل بيُتها  َغ وجٍُى

 الخدخُت 

 

 

0 

اإلاكاعهت في اٖماٌ اللجىت ؤلاكلُمُت إلاكغوٕ البدغ  o حؿحر باالججاٍ الصخُذ

البدغ ألاخمغ وبهضص اٖضاص زُت جىفُظًت -اإلاُذ

 لخىفُظ مظهغة الخفاَم الخانت باإلاكغوٕ

o ٕمً زالٌ مكغو MEDRC    بت جم اعؾاٌ صوعاث جضٍع

 لغؾاثل ماحؿخحر. وبُٖاء مىذ صعاؾُت

o ٕالاهتهاء مً مكغو EXACT 

o ٕالاهتهاء مً مكغو SMART 

o ٕالاهتهاء مً مكغوSWIM 

الؿُاؾت الثاهُت: الخٗاون في 

٘ الاكلُمُت  اإلاكاَع

0 

o  اإلاكاعهت في

اإلافاوياث لم جخم عؿبب 

حُٗل اٖماٌ اللجىت 

اإلاكترهت للمُاٍ والابتزاػ 

 ؤلاؾغاثُلي.

o َى اث الخفاويُت: جم اٖضاص اؾخىماٌ اإلالفاث والؿِىاٍع

بغوجىوٌى حٗاون فُما ًسو الهغف الهحي الٗابغة 

 للخضوص، وجم عفًها بؾغاثُلُا.

o  ًغ عئٍت فلؿُُيُت خٌى اإلاُاٍ الٗابغة للخضوص م جٍُى

 زالٌ اٖضاص اؾتراجُجُت مُاٍ ٖابغة للخضوص

الؿُاؾت الثالثت: الاؾخمغاع 

 باإلاكاعهت في اإلافاوياث

 

0 

o ُو لم ًخم اٖاصة جسه

اإلاُاٍ لًمان الٗضالت في 

التزوٍض عؿبب ألاويإ 

الؿُاؾُت وؤًًا ٖضم جىفغ 

ل اليافي ٖلى الغغم  الخمٍى

مً جىفغ الضعاؾاث 

o  وٍض مُاٍ بمهاصع مامىت اوكاء وججهحز ؤهٓمت جؼ

للمىاَم غحر اإلاسضومت )قبياث، زؼاهاث مطخاث......( 

وعبِ الاهٓمت بما ًىفل جىفحر زضمت مؿخضامت 

مىاَلُا مً زالٌ صاثغة مُاٍ الًفت الغغبُت وبٌٗ 

 اإلااؾؿاث الاَلُت.

o  ٌٗجم جؼوٍض عٌٗ الخجمٗاث في بِذ لخم والاغىاع بب

الؿُاؾت ألاولى: جؼوٍض 

الخجمٗاث الؿياهُت باإلاُاٍ 

ا  اإلاالثمت هما وهٖى

2 
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 الضاٖمت للخسهُو

o  لم جىفظ هما في الخُت

وطلً ان َىان عٌٗ 

٘ الخانت بةٖاصة  اإلاكاَع

جإَُل ؤهٓمت اإلاُاٍ لٗضم 

ل الالػم  جىفغ الخمٍى

o  

ج، وجم خفغ عٌٗ اباع حم٘ مُ اٍ الامُاع مً الههاٍع

 زالٌ اإلااؾؿاث الاَلُت

o  اٖاصة جإَُل اهٓمت مُاٍ: جم الاهتهاء مً جإَُل

ه مً ؤهٓمت التزوص ٖلى مؿخىي الًفت  مجمٖى

 الغغبُت وغؼة 

o  جفُٗل هٓام مغاكبت لجىصة اإلاُاٍ مً زالٌ بٖاصة

ُت  غ اكٗضة بُاهاث الخانت بمغاكبت هٓام هٖى جٍُى

ني، وجم اإلاُاٍ وؾِخم صمجها بىٓام اإلاٗلىم اث الَى

ب عٌٗ اليىاصع. وجم عبِ  هلُت لآلباع الخاعٗت 22جضٍع

 لضاثغة اإلاُاٍ وهلاٍ التزوص بىٓام اإلاغاكبت ًٖ عٗض.

 

اإلاكاعهت اإلاخباصلت بحن ماؾؿاث كُإ اإلاُاٍ  o حؿحر باالججاٍ الصخُذ

اإلاجخم٘ اإلاضوي واللُإ الخام والفئاث وماؾؿاث 

ت واإلاهمكت في نىاٖت اللغاع.  اليؿٍى

o   ان ؾلُت اإلاُاٍ باقغث بةٖضاص عئٍت جىضح صوع ومهام

ومؿاولُاث والًىابِ واإلاٗاًحر إلاكاعهت اللُإ 

 الخام في بصاعة زضماث التزوٍض.

o  اصعاج مبضؤ اإلاكاعهت في الخسُُِ واجساط اللغاعاث

ٗاث اإلا اؾؿاث الٗاملت في كُإ اإلاُاٍ، يمً حكَغ

بدث جم اٖضاص عٌٗ ألاهٓمت وحٗمل وفم ملترخاث 

 زُت الانالح

o  ؼ مبضؤ اإلالىُت لضي اإلاجخم٘: مً زالٌ وعف ٖمل حٍٗؼ

ُت لخىيُذ اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت  وميكىعاث وجٖى

الؿُاؾت الثاهُت: اإلاكاعهت 

اإلاجخمُٗت في الخسُُِ 

 والدكغُل والاصاعة والغكابت 

 

2 

ل اليافي لخىفُظ   ٖم جىفغ الخمٍى

٘ اإلالترخت إلاٗالجت  عٌٗ اإلاكاَع

اإلاُاٍ ٖمل ٖلى ٖضم جىفُظ وافت 

٘ زُت   2102-2102مكاَع

ٖضم التزام اإلاىاَىحن بضف٘ عؾىم 

 عبِ الكبياث

تراياث مً كبل  َىان عٌٗ الٖا

عٌٗ اإلاجالـ )ؾالم، صًغ 

( ٖلى مىك٘  الخُب، ٖؼمٍى

 مدُت مٗالجت في هابلـ الكغكُت 

o  اإلاباقغة في الهغف الهحي لخىفُظ مكغوٕ باكت

 الكغكُت

o اٖضاص اإلاسُُاث الهىضؾُت 

o اإلاباقغة بدىفُظ مكغوٕ نغف نحي الخلُل 

o اإلاباقغة بدىفُظ مكغوٕ نغف نحي زاهُىوـ 

o اإلاباقغة في جىفُظ مكغوٕ مدُت جُاؾحر 

الؿُاؾت ألاولى: عبِ الخجمٗاث 

الؿياهُت عكبياث الهغف 

 الهحي

0 

اصة اؾخسضام  o جاٍ الصخُذحؿحر باالج جم اٖضاص ؤهٓمت مىاَلُت ومدلُت إٖل

 اإلاُاٍ اإلاٗالجت بالخيؿُم م٘ وػاعة الؼعاٖت

o  حن ٖلى حاعي الٗمل ٖلى بغامج حصجُ٘ وجدفحز اإلاؼاٖع

الاؾخسضام والاؾخفاصة مً اإلاُاٍ اإلاٗالجت بالخٗاون م٘ 

 وػاعة الؼعاٖت )مكغوٕ مدُت مٗالجت حىحن(

o غ هٓام خماًت اإلاهاصع اإلااثُت مً الخلىر  جم جٍُى

 وباهخٓاع اٖخماصٍ مً مجلـ الىػعاء

o  ٍجىكُ٘ اجفاكُت م٘ اللُإ الخام الؾخسضام اإلاُا

 اإلاٗالجت في الغي 

الؿُاؾت الثاهُت: اوكاء 

مدُاث ججمُ٘ ومٗالجت للمُاٍ 

 الٗاصمت

 

0 
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انضاع صلُل الاحغاءاث الالػم لخُبُم هٓام الخٗغفت  o حؿحر باالججاٍ الصخُذ

والظي  2100لظي اكٍغ مجلـ الىػعاء في بضاًت ٖام ا

ٌكمل اٖضاص بغامج خؿاب اليلفت والخٗغفت واحغاءاث 

ٌؿحر وفم الخُت  :جلضًم َلباث حٗضًل الخٗغفت

 بالخيؿُم م٘ مجلـ جىُٓم اإلاُاٍ

o  جدلُم مبضؤ اؾترصاص الخيالُف للمُاٍ واإلاُاٍ الٗاصمت

رة الخُت )اؾترصاص جيالُف الدكغُل والهُاهت زالٌ فت

 اللُاُٖت

o ٍاكغاع الاؾتراجُجُت اإلاالُت اإلاؿخضامت للُإ اإلاُا  

o  ُت وجثلُف مجالـ اصاعة مؼوصي الخضمت بمىيٕى جٖى

  اؾترصاص الخيالُف

الؿُاؾت ألاولى: جُبُم مبضؤ 

اإلاؿتهلً واإلالىر ًخدمالن 

اليلفت الياملت لخضماث 

اإلاُاٍ والهغف الهحي بما 

ًخىافم م٘ الاؾتراجُجُت 

 الُت اإلاؿخضامت لللُإ  اإلا

2 

ججمُ٘ وجىخُض مؼوصي زضمت نغاع حٗمل وفم مباصت  o حؿحر باالججاٍ الصخُذ

ت  الاؾخلاللُت اإلاالُت وؤلاصاٍع

 

الؿُاؾت الثاهُت: الخٗاون م٘ 

وػاعة الخىم اإلادلي 

لالؾخفاصة مً الدجم 

الاكخهاصي إلاؼوصي 

 زضماث اإلاُاٍ

2 

 مهالح اإلاُاٍ الاكلُمُت اإلاىخضاؾخدضار هٓام  o حؿحر باالججاٍ الصخُذ

o  ب ؼ كضعة اإلااؾؿاث طاث الٗالكت ٖلى جهٍى حٍٗؼ

 اوياٖها بما ًخفم م٘ الىٓام اإلايكىص

الؿُاؾت الثالثت: اوكاء مهالح 

مُاٍ اكلُمُت حٗمل وفم 

ت غحر  الاؾـ الخجاٍع

الغبدُت بما ًدلم مبضؤ 

 اؾترصاص الخيالُف

2 

اث اللُإ )اوكاء مجلـ جىُٓم اٖاصة َُيلت ماؾؿ o حؿحر باالججاٍ الصخُذ

ىُت وجدضًض واحباث  الخضمت، اوكاء مهلخت اإلاُاٍ الَى

واحغاءاث ؾلُت اإلاُاٍ هجؿم وػاعي ٌٗنى بالخسُُِ 

 واصاعة اإلاهاصع( 

o  بوكاء مجلـ جىُٓم كُإ اإلاُاٍ، وحُٗحن مجلـ

 ؤلاصاعة.

o  جم َغح الُٗاء الخام بةٖضاص قغوٍ مغحُٗت

م إلوكاء مغافم ا ت ٍَغ إلاُاٍ ؤلاكلُمُت )ؾِخم لخاَع

 (2102البضء بالضعاؾت في 

o  جم َغح الُٗاء الخام بةٖضاص اؾتراجُجُت الخُت

-2102الاؾتراجُجُت والخىفُظًت للُإ اإلاُاٍ لٗام )

2122) 

o  اهُالق اإلاغخلت الثاهُت مً بغهامج بىاء اللضعاث في ٖام

ل مً البىً الضولي. 2105  .وطلً بخمٍى

o  ت غ وجإَُل جم بخالت ُٖاء عؾم زاَع م لخٍُى ٍَغ

ىُت  صاثغة مُاٍ الًفت الغغبُت وبوكاء قغهت اإلاُاٍ الَى

 (.2105)جم البضء بالضعاؾت في 

o  ؾىىاث والخُت  0اٖضاص الخُت الاؾتراجُجُت إلاضة

 لؿلُت اإلاُاٍ 2105الخىفُظًت ٌ 

ؾخىماٌ الؿُاؾت ألاولى: ا

اع الٗام  ب ؤلَا جهٍى

للُإ اإلاُاٍ في يىء 

 الخيؿُم اللُاعي الكامل

 

5 
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 7116-7114 انمطاػُح ػثش أو انمطاػُح نالستشاتُدُح األداء يإششاخ 4خذول 

7106 

7105 7104 

7103 

 

 مؤشراث ألاداء
رقم الهدف 

 الاستراجيجي

اللُمت 

 اإلادللت

اللُمت 

 اإلاؿتهضفت

اللُمت 

 اإلادللت

اللُمت 

  اإلاؿتهضفت

 غؼة 20 22 20.0 22 22.0 22.2
همُت اإلاُاٍ اإلاخىفغة )لؤلغغاى 

اإلاجزلُت( ليل شخو باللتر 

(LCD) 
 الًفت 22.2 22.2 22.0 22.0 22.0 22.5 1

2%  2%  2%  0%  0.5%  0% ت للمُاٍ اإلاخىفغة  غؼة  اليؿبت اإلائٍى

 لؤلغغاى اإلاجزلُت 
0 2%  2%  5%  2%  2%  0%  الًفت 

05%  20%  02%  22%  21%  22% لفاكض مً ت لاليؿبت اإلائٍى غؼة 

 (UFWاإلاُاٍ
0 25%  22%  22%  22%  22%  22%  الًفت 

اإلاُاٍ الجىفُت اإلاخاخت )بمالًحن  غؼة 010 20 022.2 21 25 21

 ألامخاع اإلاىٗبت في الؿىت(
 الًفت 05.2 52 22.0 22.0 20.2 22.0 0

 غؼة 2 5 0 2 2.2 01
اإلاُاٍ اإلادالة اإلاخاخت )مالًحن 

ت(ألامخاع اإلاىٗبت في الؿى  
0 

0 0 0 0 0 
 الًفت 1

الىمُاث اإلاؿخىعصة )مالًحن  غؼة 2 01 0.5 01 2.2 01 0 

o ( :غ الخىُٓمي ( جم عف٘ الهُيلُت الجضًضة الى ODالخٍُى

 مجلـ الىػعاء

ؤنضع كغاع اإلاهاصكت ٖلى كاهىن اإلاُاٍ الجضًض وطلً  o حؿحر باالججاٍ الصخُذ

ش  غان  02بخاٍع  .2102خٍؼ

o  ٍاٖضاص مؿىصة ٖضص مً ألاهٓمت الخانت عؿلُت اإلاُا

 2102(02واإلاىبثلت ًٖ كغاع كاهىن اإلاُاٍ )

اؾت الثاهُت: اهفاط كاهىن الؿُ

اإلاُاٍ الجضًض واٖضاص 

الاهٓمت طاث الٗالكت 

ب الاويإ  وجهٍى

اللاهىهُت التي جدىم 

كُإ اإلاُاٍ بما في طلً 

 ملىُت مهاصع اإلاُاٍ

5 

ني. o حؿحر باالججاٍ الصخُذ  اوكاء هٓام اإلاٗلىماث اإلااجي الَى

o مخاعٗت جدهُل الضًىن مً الهُئاث اإلادلُت 

o الخىم اإلادلي ٖلى هٓام اؾخسضام  الٗمل م٘ وػاعة

 ٖضاص مؿبم الضف٘

o  م٘ حضولت ٘ الخيؿُم م٘ وػاعة اإلاالُت بغبِ اإلاكاَع

 الضًىن وحكىُل لجىت فىُه إلاخاعٗت جدهُل الضًىن.

غ كضعاث  الؿُاؾت الثالثت: جٍُى

اإلااؾؿاث الٗاملت في 

ؼ جباصٌ  اللُإ وحٍٗؼ

اإلاٗغفت مؿخفُضًً مً 

الخُىع الخانل في 

 اإلاٗلىماث  جىىىلىحُا

 

5 
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رقم الهدف  مؤشراث ألاداء  7103 7104 7105 7106

 الاستراجيجي

 الًفت 20.0 52.0 20.5 52.0 25.1 25.1

ألامخاع اإلاىٗبت في الؿىت( + 

 الىمُت اإلاكتراة 

22.5%  20%  22%  22%  22%  22%  

 غؼة

 الًفت

ت للؿيان  اليؿبت اإلائٍى

اإلاؿخفُضًً مً زضمت اإلاُاٍ 

ؾاٖت 22ٖلى مضي  اإلاخىانلت  
0 

ٖضص الخجمٗاث التي ال جهلها  غؼة 1 1 1 1 1 1

 زضمت اإلاُاٍ
 الًفت 02 22 22 22 22 21 2

25%  22%  22%  22%  22%  22%  غؼة 
ت للمىاٌػ اإلاىنىلت  اليؿبت اإلائٍى

عكبىت نغف نحي او اإلاىنىلت 

بىؾُلت جهٍغف ملبىلت في 

اإلاىك٘ )زؼان مُاٍ ٖاصمت َبلت 

%21 0 جغقُذ(  05%  02%  02%  00%  02%  الًفت 

55%  25%  21%  22%  22%  05%  غؼة 
ت إلاُاٍ اإلاجاعي التي  اليؿبت اإلائٍى

ًخم مٗالجتها في مدُت مٗالجت 

%21 0 مُاٍ ٖاصمت  00%  2%  01%  5%  01%  الًفت 

0.2%  0.1%  0.5%  0%  5%  0%  

  غؼة

 والًفت

 

ت إلاُاٍ الهغف  اليؿبت اإلائٍى

اصة الهحي اإلاٗالجت والتي ًخم ؤٖ

 اؾخسضامها في الغي 
0 

1,122,776,473 

1,119,621,968 

بمٗضٌ 

اصة %050ٍػ  

740180971.2 

 

1,021,560,438 

اصة  بمٗضٌ ٍػ

002 %  

740180971.2 

 الًفت 925,226,214 

اهسفاى مضًىهُت ماؾؿاث 

جؼوٍض الخضمت لضي صاثغة مُاٍ 

%21الًفت الغغبُت   
2 

05-25  01-25  01-25  01-51  01-22  25-51  غؼة  
 فاٖلُت الخدهُل

2 21-21  22-22  25-25  22-20  22-22  25-25  الًفت 

25%  21%  21%  21%  21%  21%  

غؼة 

 والًفت

اع الٗام  ب ؤلَا اؾخىماٌ جهٍى

 للُإ اإلاُاٍ

 
5 

25%  20%  25%  22%  22%  21%  

غؼة 

 والًفت

ب الاويإ  اؾخىماٌ جهٍى

اللاهىهُت التي جدىم كُإ اإلاُاٍ 

إلاُاٍبما في طلً ملىُت مهاصع ا  
5 
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رقم الهدف  مؤشراث ألاداء  7103 7104 7105 7106

 الاستراجيجي

21%  22%  25%  25%  22%  21%  

غؼة 

 والًفت

غ كضعاث اإلااؾؿاث الٗاملت  جٍُى

ؼ جباصٌ اإلاٗغفت  في اللُإ وحٍٗؼ

مؿخفُضًً مً الخُىع الخانل 

 في جىىىلىحُا اإلاٗلىماث
5 

 

 
 االيذ يتىسطح انثشايح يىاصَح يٍ انثشَايح سُاسح أهذاف 5خذول 

ر فجىة جحقيق  جقٍر

أهداف سياست 

 البرهامج أهداف سياست البرهامج   7104 7105 7106 البرهامج 

م الصخُذ  مٗضٌ اؾخسضام الفغص  حؿحر بالٍُغ

 لتر للفغص بالُىم

 22.2الًفت 

 22.5غؼة 

مٗضٌ اؾخسضام 

 الفغص لتر للفغص بالُىم

 22.0الًفت 

 22غؼة 

مٗضٌ اؾخسضام 

الفغص لتر للفغص 

 بالُىم

 22.0الًفت 

 20.0غؼة 

اصة همُاث اإلاُاٍ اإلاىخجت مً  ٍػ

مهاصعها اإلااثُت مً زالٌ 

خفغ وجإَُل اباع حضًضة 

وجإَُل اإلاهاصع اإلاخاخت او مً 

زالٌ قغاء اإلاُاٍ مً الجاهب 

م خفغ اباع  الاؾغاثُلي ًٖ ٍَغ

ىابُ٘ لغف٘ همُت التزوص  ٍو

 22واؾخسضام مُاٍ الكغب 

لتر للفغص في الُىم في الًفت 

الُىم  لتر في011الغغبُت و

 للفغص في غؼة

الخسُُِ واٖضاص 

الاؾتراجُجُاث الٗامت 

 للُإ اإلاُاٍ

م الصخُذ  ت للفاكض حؿحر بالٍُغ  اليؿب اإلائٍى

 %25الًفت 

   %05غؼة 

ت للفاكض  اليؿب اإلائٍى

 %22الًفت 

  %20غؼة 

ت  اليؿب اإلائٍى

 للفاكض 

 %22الًفت 

 %22غؼة 

جللُل الفاكض مً اإلاُاٍ في 

بياث الخُىٍ الغثِؿُت وق

الخىػَ٘ مً زاللها جإَُلها 

ووكف الخٗضًاث ٖلحها مً 

زالٌ جإَُل الكبياث 

والخٍى اإلااثُت لخللُل الفاكض 

% في 02% للًفت و01بيؿبت 

  غؼة

الخسُُِ واٖضاص 

الاؾتراجُجُاث الٗامت 

 للُإ اإلاُاٍ

م الصخُذ  اإلاُاٍ اإلاخاخت )مالًحن  حؿحر بالٍُغ

ا(  ألامخاع اإلاىٗبت ؾىٍى

 1الًفت 

 01غؼة 

اإلاُاٍ اإلاخاخت )مالًحن 

ا(  ألامخاع اإلاىٗبت ؾىٍى

 1الًفت 

 2.2غؼة 

اإلاُاٍ اإلاخاخت )مالًحن 

ألامخاع اإلاىٗبت 

ا(  ؾىٍى

 1الًفت 

 0.5غؼة 

اصة همُاث اإلاُاٍ مً اإلاهاصع  ٍػ

م اوكاء  غحر الخللُضًت ًٖ ٍَغ

مدُاث جدلُت اإلاُاٍ ومٗالجت 

اإلاُاٍ اإلاالُت خُث جهل عغؼة 

بِىما بالًفت  0ملُىن م 55

الغغبُت حٗخبر مدُاث الخدلُت 

قبه مٗضومت وهي جلخهغ ٖلى 

و عٌٗ مُاٍ  ًىابُ٘ الفصخت

 ألاباع قبت اإلاالخت في ألاغىاع 

الخسُُِ واٖضاص 

الاؾتراجُجُاث الٗامت 

 للُإ اإلاُاٍ

م الصخُذ  ت إلاُاٍ  حؿحر بالٍُغ اليؿبت اإلائٍى

 اإلاجاعي 

 %21الًفت 

ت  إلاُاٍ اليؿبت اإلائٍى

يمً قبياث اإلاجاعي 

 نغف نحي 

ت إلاُاٍ  اليؿبت اإلائٍى

يمً اإلاجاعي 

 قبياث نغف نحي 

جدؿحن زضمت ججمُ٘ اإلاُاٍ 

والهغف الهحي لخماًت 

البِئت واٖاصة اؾخسضام اإلاُاٍ 

الخسُُِ واٖضاص 

الاؾتراجُجُاث الٗامت 
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 %00الًفت  %55غؼة 

 %25غؼة 

 %01الًفت 

 %22غؼة 

م اوكاء  اإلاٗالجت ًٖ ٍَغ

مدُاث مٗالجت بيؿبت للمُاٍ 

مٗالجتها في اإلاجاعي التي جخم 

% 51% وغؼة 51الًفت 

اصة مٗضٌ فٗالُت مدُاث  لٍؼ

مٗالجت اإلاُاٍ وجُبُم هٓام 

الضف٘ اإلاؿبم ومٗضاث جىفحر 

 اإلاُاٍ

 للُإ اإلاُاٍ

م الصخُذ  جم الغاء البرهامج في  حؿحر بالٍُغ

له إلاجلـ  2102 وجدٍى

 جىُٓم كُإ اإلاُاٍ

ىصاث %مؿ 21اٖضاص 

ألاهٓمت اإلاىبثلت ًٖ 

 اللاهىن الجضًض

اٖخماص مجلـ 

الىػعاء للاهىن اإلاُاٍ 

 الجضًض

 21اٖضاص 

%مؿىصاث ألاهٓمت 

اإلاىبثلت ًٖ اللاهىن 

 الجضًض

اٖضاص وجُبُم اللىاهحن 

والاهٓمت الالػمت لخىُٓم 

 كُإ اإلاُاٍ والهغف الهحي

  

   

   

جىُٓم الغكابت ٖلى 

كُإ اإلاُاٍ والهغف 

 الهحي

م الصخُذ  جم الغاء البرهامج في  حؿحر بالٍُغ

له إلاجلـ  2102 وجدٍى

 جىُٓم كُإ اإلاُاٍ

حاعي الٗمل ٖلى 

غ ماقغاث  انضاع جلٍغ

 ؤصاء إلاؼوصي الخضمت

غ  نضوع جلٍغ

ماقغاث ؤصاء إلاؼوصي 

 الخضمت  

اٖضاص ماقغاث اصاء إلاؼوصي 

زضمت اإلاُاٍ والهغف الهحي 

وجلُُم اصاء مؼوصي الخضمت 

ىححهاث وانضاع الخ

والخىنُاث الالػمت لخدؿحن 

   الاصاء

جىُٓم الغكابت ٖلى 

كُإ اإلاُاٍ والهغف 

 الهحي

م الصخُذ  جم الغاء البرهامج في  حؿحر بالٍُغ

له إلاجلـ  2102 وجدٍى

 جىُٓم كُإ اإلاُاٍ

جم َغح الُٗاء 

الخام بةٖضاص 

قغوٍ مغحُٗت 

م إلوكاء  ت ٍَغ لخاَع

مغافم اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت 

بالضعاؾت  )ؾِخم البضء

 (2102في 

جىفُظ ٖضص 

الضوعاث مً 

بُت  الخضٍع

بالخٗاون م٘ 

اجداص مغافم 

 اإلاُاٍ الٗغبُت 

اٖضاص زُِ الٗمل الالػمت 

لخدؿحن اصاء ملضمي زضمت 

اإلاُاٍ والهغف الهحي 

 ومغاكبت الالتزام بخُبُلها

جىُٓم الغكابت ٖلى 

كُإ اإلاُاٍ والهغف 

 الهحي

م الصخُذ  البرهامج في  جم الغاء حؿحر بالٍُغ

له إلاجلـ  2102 وجدٍى

 جىُٓم كُإ اإلاُاٍ

ٖضاص الخجمٗاث التي 

 في ال جهلها زضمت

 22الًفت 

ت  اليؿبت اإلائٍى

للؿيان اإلاؿخفُضًً 

مً زضمت اإلاُاٍ 

اإلاخىانلت ٖلى مضي 

 ؾاٖت 22

 يفت وغؼ ة 

20% 

ٖضاص الخجمٗاث التي 

 في ال جهلها زضمت

 22الًفت 

ت  اليؿبت اإلائٍى

فُضًً للؿيان اإلاؿخ

مً زضمت اإلاُاٍ 

اإلاخىانلت ٖلى مضي 

)م٘ وحىص  ؾاٖت 22

ً مُاٍ  زؼاهاث جسٍؼ

)  ٖلى اؾُذ اإلاىاٌػ

 يفت وغؼ ة 

22% 

ُت وحىصة  يمان هٖى

ت الخضمت اإلالضمت  واؾخمغاٍع

للمىاَىحن ويمان جىػَ٘ 

اإلاُاٍ عٗضالت بحن الخجمٗاث 

 الفلؿُُيُت  

جىُٓم الغكابت ٖلى 

كُإ اإلاُاٍ والهغف 

 الهحي

م الصخُذ  جم الغاء البرهامج في  حؿحر بالٍُغ

له إلاجلـ  2102 وجدٍى

 جىُٓم كُإ اإلاُاٍ

بوكاء مجلـ جىُٓم 

كُإ اإلاُاٍ، وحُٗحن 

 مجلـ ؤلاصاعة.

اوكاء مجلـ زضماث 

 ٖلغبا

اوكاء مجلـ 

-زضماث مُثلىن 

 َىباؽ

اوكاء مهالح ومجالـ 

زضماث وجىؾُ٘ مىُلت 

زضمت اإلاهالح ؤلاكلُمُت 

اإلاُاٍ  ومجالـ زضماث

والهغف الهحي وجىؾُ٘ 

مىُلت زضمت اإلاهالح 

جىُٓم الغكابت ٖلى 

كُإ اإلاُاٍ والهغف 

 الهحي
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اللاثمت ٖلى مؿخىي 

اإلادافٓاث لخدؿحن اصاعة 

زضمت جلضًم اإلاُاٍ ٖلى 

 اإلاؿخىي اإلادافٓت

م الصخُذ  مٗضٌ اؾخسضام الفغص  حؿحر بالٍُغ

 لتر للفغص بالُىم

 22.2الًفت 

 22.5غؼة 

سضام مٗضٌ اؾخ

 الفغص لتر للفغص بالُىم

 22.0الًفت 

 22غؼة 

مٗضٌ اؾخسضام 

الفغص لتر للفغص 

 بالُىم

 22.0الًفت 

 20.0غؼة 

جسفٌُ وؿبت الخباًً في 

مٗضالث التزوص الُىمي بحن 

ألافغاص في مىاَم الًفت 

%، 21الغغبُت بلى ؤكل مً 

وػٍاصة خهت الفغص لخهل بلى 

22 .
ً
 لتر ًىمُا

 بصاعة جىػَ٘ اإلاُاٍ

م الصخُذ  ت لخدضًض   حؿحر بالٍُغ اٖضاص زاَع

اإلاىاَم ألاهثر َكاقت 

ٖلى الاؾخجزاف 

 والخلىر 

 

كاٖضة اإلاٗلىماث 

والبرامج الخانت بها 

 2105حاَؼة 

البرهامج الخام 

بُت  بالضوعاث الخضٍع

إلصاعة اإلاهاصع 

وخماًتها للُىاكم 

اإلاخسههت عؿلُت 

اإلاُاٍ مٗض وكابل 

  2105للخُبُم زالٌ 

ىُت  اٖضاص زُت َو

إلاغاكبت مهاصع اإلاُاٍ 

 وهىٖا وبدُث 
ٌ
هما

حكمل الاباع 

اإلاؿتهضفت باإليافت 

الى الُىابُ٘ ألاهثر 

اَمُت وألاوصًت التي 

جيؿاب الحها مُاٍ 

 الهغف الهحي 

ب  اٖضاص زُت لخضٍع

وجإَُل الياصع 

اإلاسخو عٗملُت 

 مغاكبت اإلاهاصع 

جىؾُ٘ هُاق زُت اإلاغاكبت 

بم م٘ ٖلى حىصة اإلاُاٍ لخخُا

مىانفاث مىٓمت الصخت 

 الٗاإلاُت

 بصاعة جىػَ٘ اإلاُاٍ

م الصخُذ  جفُٗل هٓام الىمظحت  حؿحر بالٍُغ

اؾدىاصا الى اإلاٗلىماث 

اإلايلف بمغاكبت 

 اإلاهاصع 

جدضًض الاباع ألاهثر 

كضعة وكابلُت 

للخُىٍغ لغف٘ 

هفاءتها وػٍاصة 

 اهخاحُتها

احهؼة كُاؽ مؿخىي 

اإلاُاٍ في الاباع اإلالترخت 

اَؼة للترهُب نهاًت ح

2105 

 

غ  وي٘ زُت لخٍُى

هٓام مٗلىماث 

اإلاغاكبت واصزاٌ 

ٖلُت  GISهٓام اٌ 

وحٗلت ؾهل 

الىنٌى مً كبل 

 اإلاؿخسضمحن

جدضًث ؤهٓمت الخدىم 

 واإلاغاكبت

 بصاعة جىػَ٘ اإلاُاٍ

م الصخُذ  وؿبت الخدهُل ٖلى  حؿحر بالٍُغ

 فىاجحر اإلاُاٍ

 % 22غؼة 

 %25الًفت 

ى وؿبت الخدهُل ٖل

 فىاجحر اإلاُاٍ

 % 21غؼة 

 %20الًفت 

وؿبت الخدهُل ٖلى 

 فىاجحر اإلاُاٍ

 % 02غؼة 

 %22الًفت 

اصة هفاءة وفٗالُت البىاء  ٍػ

 اإلااؾؿاحي

 بصاعة جىػَ٘ اإلاُاٍ

م الصخُذ  حكىُل فغق بغامج  حؿحر بالٍُغ

 اإلاىاػهت

حكىُل فغق بغامج 

 اإلاىاػهت

حكىُل فغق بغامج 

 اإلاىاػهت

ؼ الكفافُت وال جزاَت في حٍٗؼ

جىػَ٘ الخيالُف ٖلى وافت 

الاصاعاث ويمان الخىػَ٘ 

 اإلاىاؾب للمىاعص اإلاالُت

 البرهامج ؤلاصاعي 
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م الصخُذ  -2102اٖضاص اإلاىاػهت  حؿحر بالٍُغ

وججهحز  2102

كىاثم الدكىُالث 

ُفُت  الْى

 )اإلاىاػهت(

فحن حضص   0مْى

 

قغاء ملغ لؿلُت 

 اإلاُاٍ

فحن حضص   01مْى

اٖضاص اإلاىاػهت 

وججهحز  2102-2102

كىاثم الدكىُالث 

ُفُت )اإلاىاػهت(  الْى

فحن حضص   0مْى

جامحن الخىػَ٘ اإلاىاؾب للمىاعص 

ت والخإهض مً جدلُلها  البكٍغ

 بىفاءة وفاٖلُت

 البرهامج ؤلاصاعي 

م الصخُذ  ٖضص الضوعاث  حؿحر بالٍُغ

 02الضازلُت 

ٖضص الضوعاث 

 2الخاعحُت 

ٖضص الضوعاث 

 21الضازلُت 

ٖضص الضوعاث 

 2الخاعحُت 

ٖضص الضوعاث 

 02الضازلُت 

ٖضص الضوعاث 

 2الخاعحُت 

 البرهامج ؤلاصاعي  بىاء اللضعاث اإلااؾؿاجُت

م الصخُذ  ٖضص الُٗاءاث التي جم  حؿحر بالٍُغ

َغخها باٖخماص مٗاًحر 

لجىت الُٗاءاث 

ت  2 اإلاغهٍؼ

 

ٖضص الُٗاءاث التي 

جم َغخها باٖخماص 

مٗاًحر لجىت 

 21 الُٗاءاث اإلاغهؼي 

ٖضص الُٗاءاث التي 

جم َغخها باٖخماص 

مٗاًحر لجىت 

ت  الُٗاءاث اإلاغهٍؼ

02 

 

الالتزام بمٗاًحر َغح 

 الُٗاءاث وكىاهحن الكغاء

 البرهامج ؤلاصاعي 
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 اىقضايا راث االوىىيت ححييو اىىضع اىقائم وححذيذ 3.1

الاؾتراجُجي في كُإ اإلاُاٍ. وبكيل  الخدلُللُام عٗغى هخاثج الهضف الغثِـ لهظا الجؼء َى حصخُو الىي٘ الغاًَ وال

 جفهُلي ًدىاٌو الخدلُل زمؿت مجاالث حٗخبر الٗمىص الفلغي للُإ اإلاُاٍ، وهي:

 مهاصع اإلاُاٍ -

 التزوٍض باإلاُاٍ -

 الهغف الهحي -

 الترجِباث اإلااؾؿاجُت -

 الترجِباث اإلاالُت -

 الخىصياث الخحدًاث

  ًٖضم جىفغ الضٖم الفني والخمىٍل الالػم إلهجاػ  الٗضًض م

٘ اإلااثُت، والتي جدخاج إلا حزاهُاث الضعاؾاث الفىُت واإلاكاَع

ا.  هبحرة إلهجاَػ

  .ٖضم جىفغ عٌٗ اإلاٗضاث الالػمت إلهجاػ الضعاؾاث الفىُت 

  ٘اإلاُٗلاث مً كبل الاخخالٌ الاؾغاثُلي والتي جخمثل في مى

الُىاكم مً الىنٌى للٗضًض مً اإلاىاَم وفي ؤغلب ألاخُان 

جلىم بةٖاكت ٖملهم، ألامغ الظي ًاصي بلى جإزحر نضوع 

ض   اإلادضص و بالكيل اإلاُلىب. الضعاؾاث في اإلاٖى

  غ مهاصع اإلاُاٍ  الخللُضًت ل الالػم لخٍُى ٖضم جىفغ الخمٍى

 وغحر الخللُضًت. 

  ٖضم الخهٌى ٖلى مىافلت اللجىت اإلاكترهت،  لخىفُظ الٗضًض

 في مىاَم "ج. 
ً
٘ البيُت الخدخُت اإلااثُت وجدضًضا  مً مكاَع

 ٖضم الخهٌى ٖلى الترازُو الالػمت الؾخمالن ألاعاض ي  

مً ؤلاصاعة اإلاضهُت عغُت بكامت مدُاث مٗالجت اإلاُاٍ 

بِخىهُا، ألامغ  -الٗاصمت، هما َى خانل في مدُت عام هللا

 ٖلى مؿخىي زضماث الهغف 
ً
الظي مً قإهه ؤن ًازغ ؾلبا

 الهحي في فلؿُحن. 

  ٍٖضم الخىافم ٖلى مؿىصة هٓام جغازُو مغافم اإلاُا

تراى ٖلحها مً والهغف الهحي واإلاكغلحن،  خُث جم الٖا

  فُما ًخٗلم بجؼثُت الغؾىم 
ً
كبل ملضمي الخضماث وجدضًضا

 اإلادهلت مً كبل اإلاجلـ . 

  جىفحر الخمىٍل الالػم واليافي مً زالٌ اإلااهدحن

ووػاعة اإلاالُت  إلهجاػ الضعاؾاث الفىُت وجىفحر اإلاٗضاث 

الالػمت لللُام بها، وطلً ألَمُتها اإلاخمثلت بخىفحر 

ت التي حؿاَم  في جدلُم الاؾخسضام البُاهاث الًغو  ٍع

 ألامثل إلاهاصع اإلاُاٍ اإلاخاخت. 

  الخيؿُم م٘ اإلااهدحن واإلااؾؿاث الضولُت الٗاملت

في كُإ اإلاُاٍ وماؾؿاث خلىق ؤلاوؿان مً ؤحل 

خكض الجهىص عغُت الًغِ ٖلى الجاهب الاؾغاثُلي مً 

 ٘ ؤحل الخهٌى ٖلى الترازُو الالػمت إلكامت اإلاكاَع

 في اإلاىاَم اإلااثُ
ً
٘ الهغف الهحي، زهىنا ت ومكاَع

 اإلاهىفت "ج" واإلاىاَم اإلاهمكت. 

  يغوعة ؤلاؾغإ في خل ؤلاقيالُت بحن مؼوصي

الخضماث ومجلـ جىُٓم كُإ اإلاُاٍ بسهىم 

الغؾىم اإلادهلت مً مؼوصي الخضماث لهالح اإلاجلـ، 

والخىافم ٖلى كُمت الغؾىم باجفاق الُغفحن مً ؤحل 

 خ
ً
هٓام جغازُو مغافم اإلاُاٍ تى ًخم بكغاع اإلاض ي كضما

والهغف الهحي واإلاكغلحن، وطلً ألَمُخه في جىفحر 

البِئت اللاهىهُت واإلااؾؿاجُت التي جًمً خؿً بصاعة 

 كُإ اإلاُاٍ واؾخضامخه. 
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جدضًض اإلاازغاث الضازلُت، ؾىاء واهذ بًجابُت ؤي هلاٍ كىة، ؤو ؾلبُت ؤي وؾِخم وفم همىطج الخدلُل الاؾتراجُجي الغباعي 

هلاٍ يٗف، هما ؾِخم جدضًض اإلاازغاث الخاعحُت، ؾىاء واهذ بًجابُت ؤي فغم، ؤو ؾلبُت ؤي تهضًضاث. واؾدىاصا لىخاثج 

ت، هما ؾخمهض هخاثج الخدلُل للىٓغ في الغئٍت  الخدلُل الاؾتراجُجي لللُإ، ؾِخم بلىعة الٗىامل اإلاازغة واللًاًا طاث الاولٍى

التي جم بلىعتها لللُإ، ومٗغفت مضي مالءمتها، وفي الىكذ هفؿه جدضًض ألاَضاف الاؾتراجُجُت التي ؾِخم الؿعي لخدلُلها 

 ٖلى مضي ؾىىاث الخُت.

 الخمؿت:ٌ( هخاثج الخدلُل الاؾتراجُجي في كُإ اإلاُاٍ وميىهاث اإلاُاٍ 2ؤ الى 2مً  وجبحن الجضاٌو )
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 (: انتحهُم االستشاتُدٍ انشتاػٍ نًكىَاخ لطاع انًُاِ )يكىٌ يظادس انًُاِ(أ 6اندذول )

 التهدًداث الفرص هقاط الضعف هقاط القىة

 ملىُت والخدىم في بصاعة عٌٗ اإلاهاصع 

  حكيل اإلاُاٍ اإلاٗالجت واإلادالة مهضعا

 اؾتراجُجُا بيافُا للمُاٍ

  وحىص صعاؾاث حُىلىحُت

ُضعوحُى  لىحُت حكمل همظحت َو

 ألاخىاى اإلااثُت الجىفُت 

  وحىص صعاؾاث حضوي وجهامُم خٌى

٘ جدلُت مُاٍ البدغ في اإلادافٓاث  مكاَع

 الجىىبُت

 ٖخماص الخهاص اإلااجي همهضع ا 

ووحىص صعاؾاث وبغامج  ؾتراجُجيا

٘ خهاص ماجي )ميكأث حجؼ  ومكاَع

ً لغاًاث حغظًت اإلاُاٍ الجىفُت  وجسٍؼ

 اُٖت(والاؾخٗماالث الؼع 

  اؾخمغاع مماعؾاث الخهاص اإلااجي اإلاجزلي

 والؼعاعي 

  ٍوحىص بغامج مغاكبت حىصة وهمُاث اإلاُا

وجىفغ مسخبراث مٗخمضة لضي اإلااؾؿاث 

 طاث الٗالكت

  حىصة اإلاُاٍ في اإلادافٓاث الكمالُت

 )خؿب اإلاىانفاث اإلاٗخمضة(

  ًٖضم الؿُُغة ٖلى مهاصع اإلاُاٍ م

 كبل الفلؿُُيُحن

 ٗ اث الخىفُظًت اإلاالثمت غُاب الدكَغ

 لخىُٓم ملىُت وبصاعة اإلاهاصع اإلااثُت 

  جفاوث همُاث اإلاُاٍ اإلاخاخت في

 اإلاىاَم اإلاسخلفت

  اإلالىُاث الخانت لبٌٗ اإلاهاصع

 اإلااثُت

 الخٗضًاث ٖلى عٌٗ اإلاهاصع 

  خؿاؾُت عٌٗ اإلاهاصع لخُغ

 ؾخجزافوالا  الخلىر 

  عجفإ جيلفت اإلاٗالجت والخدلُتا. 

 

 

 الضولي للخلىق اإلااثُت صٖم اإلاجخم ٘

 الفلؿُُيُت 

  جىفغ الضٖم الضولي اإلاالي لخُىٍغ

 اإلاهاصع اإلااثُت

  غ مهاصع مُاٍ بوحىص مياهُت جٍُى

حضًضة و/ؤو بضًلت، بما طلً جدلُت 

 مُاٍ البدغ واؾخسضام اإلاُاٍ اإلاٗالجت 

  الخم الفلؿُُني في مُاٍ خىى نهغ

 الاعصن ومهاصع اإلاُاٍ اإلاكترهت ألازغي 

  مهاصع اإلاُاٍ في عٌٗ اإلادافٓاث وفغة

 وبمياهُت بٖاصة الخىػَ٘

  الخىحه لضي عٌٗ اإلااهدحن للٗمل في

مىاَم ج عغٌ الىٓغ ًٖ اإلاىافلت 

 ؤلاؾغاثُلُت

  ؾُُغة الاخخالٌ ٖلى اإلاهاصع اإلااثُت

مً  21واؾخمغاع الٗمل يمً البىض 

اجفاكُت ؤوؾلى ووافت ملخلاتها بما في 

بٖاكاث ما طلً لجىت اإلاُاٍ اإلاكترهت و 

 ٌؿمى باإلصاعة اإلاضهُت

  الخغحر اإلاىاخي وؤزٍغ ٖلى اإلاهاصع اإلااثُت

 اإلاسخلفت

  وكٕى فلؿُحن يمً اإلاىاَم قبه

 الجافت

  ٌالخىؾ٘ الاؾدُُاوي مً كبل الاخخال

 الاؾغاثُلي

 كلت اإلاهاصع اإلااثُت الُبُُٗت اإلاخاخت 

  وحىص ملىزاث حكيل زُغا ٖلى

ما خىاى الجىفُت ومهاصع اإلاُاٍ بألا 

ىاث الا   ؾغاثُلُت فحها اإلاؿخَى

  ٘ ل مكاَع عبِ عٌٗ اإلامىلحن جمٍى

 بمىافلت لجىت اإلاُاٍ اإلاكترهت

 



 (7177-7102الستراتٌجٌة وخطة العمل لقطاع المٌاه الوطنً الفلسطٌنً )الخطة ا 

35 
 

 ب(: انتحهُم االستشاتُدٍ انشتاػٍ نًكىَاخ لطاع انًُاِ )يكىٌ انتضوَذ تانًُاِ(6اندذول )

 التهدًداث الفرص هقاط الضعف هقاط القىة

  ًوحىص قبياث مُاٍ جؼوٍض في ؤهثر م

 الؿيان % م25ً

  جىفغ زُىٍ هاكلت بحن هلاٍ التزوٍض

 ومىاَم الُلب في مٗٓم اإلاىاَم

  ٌٗوحىص زؼاهاث مُاٍ بكلُمُت في ع

 اإلادافٓاث الفلؿُُيُت

  حىصة مُاٍ الكغب في ؤهٓمت التزوٍض في

 مٗٓم اإلادافٓاث الكمالُت 

  جم اإلاباقغة في بٖضاص زُِ قاملت

للٗضًض مً مؼوصي الخضمت وبًٗها جم 

 مىه ؤلاهتهاء

  ٌٗوحىص بغامج زفٌ الفاكض لب

 مؼوصي الخضمت

  فُت الٗضًض مً الخجمٗاث الؿياهُت الٍغ

 لضيها قبياث مُاٍ قغب خضًثت

  وحىص عٌٗ اإلاسخبراث اإلاخسههت

 وبغامج مغاكبت حىصة اإلاُاٍ

 

  جضَىع حىصة مُاٍ الكغب عكضة في

 اإلادافٓاث الجىىبُت

  ًٖ ٖضم هفاًت اإلاٗلىماث اإلاخىفغة

 في عٌٗ اإلاىاَم مؼوصي الخضمت

  الخفاوث في مٗضالث التزوٍض بحن

 اإلاىاَم اإلاسخلفت

 فإ وؿبت الفاكض الىلي =عثا 

 َتراء وكضم الٗضًض مً قبياث اإلاُاٍا 

  الٗضًض مً الكبياث اإلاىحىصة في

الخجمٗاث الؿياهُت ال جسضم حمُ٘ 

 الؿيان

  يٗف البيُت الخدخُت لىٓام التزوٍض

في عٌٗ اإلادافٓاث ومدضوصًت 

املُت بحن اإلاهاصع وؤهٓمت الخي

 التزوٍض

  يُت ؤلاكلُمُت يٗف الُاكت الخسٍؼ

 ومدضوصًت ٖضص الخؼاهاث ؤلاكلُمُت

  يٗف قمىلُت الخُىٍ الىاكلت بحن

 اإلاغاهؼ ؤلاكلُمُت

  خماص ٖلى جؼوٍض عٌٗ الخجمٗاث ؤلٖا

ت  الؿياهُت مً الكبىت اللٍُغ

 ؤلاؾغاثُلُت 

  ًغ ؤهٓمت التزوٍض باإلاُاٍ م جٍُى

اث ا  لٗضًض مً الضٌو اإلااهدتؤولٍى

  ٕت ٖمل كُا وكاٍ وفاٖلُت مجمٖى

 اإلاُاٍ، وزانت في مجاٌ التزوٍض باإلاُاٍ

  الخىحه لضي عٌٗ اإلااهدحن للٗمل في

مىاَم ج عغٌ الىٓغ ًٖ اإلاىافلت 

 ؤلاؾغاثُلُت

  ٌالخىؾ٘ الاؾدُُاوي مً كبل الاخخال

 الاؾغاثُلي

 ٍاصة الُلب ٖلى اإلاُا  ٍػ

 كضيٗف آلُت الخدىم في الفا 

  ٍاللُىص ؤلاؾغاثلُت مً كبل لجىت اإلاُا

اإلاكترهت وؤلاصاعة اإلاضهُت ؤلاؾغاثلُت التي 

٘ مُاٍ حكيل اؾاؾا  حُٗم جىفُظ مكاَع

 لخُىٍغ كُإ اإلاُاٍ

  ٘ ل مكاَع عبِ عٌٗ اإلامىلحن جمٍى

 بمىافلت لجىت اإلاُاٍ اإلاكترهت
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 )يكىٌ انظشف انظحٍ( ج(: انتحهُم االستشاتُدٍ انشتاػٍ نًكىَاخ لطاع انًُا6ِاندذول )

 التهدًداث الفرص هقاط الضعف هقاط القىة

  وحىص قبياث نغف نحي في اإلاضن

 الغثِؿُت واإلاسُماث

  ًوحىص مدُاث مٗالجت في ٖضص م

ضص مً اللغي حٗمل  اإلاضن الغثِؿُت ٖو

 بىفاءة

  اع اللاهىوي للُإ الهغف حهىػٍت ؤلَا

 الهحي

  ٍإلؾخسضام اإلاُا ٘ بهُالق مكاَع

 ٗالجت في الغي الٗاصمت اإلا

  اإلاباقغة في بٖضاص زُِ قاملت

ألهٓمت الهغف الهحي في ٖضص مً 

 اإلاىاَم

  كلت وؿبت الخغُُت بسضماث الهغف الهحي

 )الجم٘ واإلاٗالجت(

  ٖضم وحىص وعي بُئي وافي بما ًخٗلم بالهغف

 الهحي وبٖاصة الاؾخسضام

  الهغف ٘ مدضوصًت ؤلاهجاػ في مكاَع

اإلافغويت الهحي وطلً عؿبب الخٗلُضاث 

مً كبل ألاخخالٌ ألاؾغاثُلي )اإلاىانفاث 

 الٗالُت للمٗالجت(

 الخيلفت الٗالُت إلوكاء ؤهٓمت الهغف الهحي 

  مدضوصًت وؿبت اإلاُاٍ الٗاصمت اإلاٗالجت واإلاٗاص

 اؾخسضامها

 )جضوي هفاءة عٌٗ مدُاث اإلاٗالجت )اللضًمت 

  كلت الياصع الفني اإلااَل في مجاٌ بصاعة

ياث ومدُاث حكغُل ونُاهت الكب

 اإلاٗالجت 

  ٌنٗىبت جُبُم ألاهٓمت واللىاهحن في مجا

 الغبِ

  ت إلاخاعٗت بصاعة الهغف ٖضم وحىص بصاعة مغهٍؼ

الهحي هما َى الخاٌ في مجاٌ جؼوٍض اإلاُاٍ 

ىُت(  )قغهت اإلاُاٍ الَى

  جفهم اإلاجخم٘ الضولي لالخخُاحاث

اإلاخهلت بإهٓمت الهغف الهحي 

 واإلاٗالجت وجىفحر الضٖم اإلاالي

  ٕت ٖمل كُا وكاٍ وفاٖلُت مجمٖى

اإلاُاٍ، وزانت في مجاٌ الهغف 

 الهحي

  قغاهت ٘ كُإ خُىي لخىفُظ مكاَع

 م٘ اللُإ الخام

  بخخُاحاث جُىٍغ ميىن الهغف

الهحي يغوعة ملخت ٖلى اإلاؿخىي 

 ؤلاكلُمي

  وحىص بؾتراجُجُت خيىمُت إلؾخسضام

الُاكت اإلاخجضصة والتي ًمىً 

 بؾخسضامها في اللُإ

 ىؾ٘ الاؾدُُاوي مً كبل الاخخالٌ الخ

الاؾغاثُلي مما ٌكيل ٖاثلا ٌٗغكل 

 بوكاء ؤهٓمت مٗالجت الهغف الهحي

  ان اإلاُاٍ الٗاصمت باججاٍ مىاَم حٍغ

مؿُُغ ٖلحها بؾغاثُلُا صون بمياهُت 

 مٗالجتها وبٖاصة اؾخسضامها

  اللُىص الؿُاؾُت التي حُٗم جىفُظ

٘ نغف نحي هبحرة حكيل  مكاَع

 لخُ
ً
 ىع اللُإاؾاؾا

  الخيلفت الٗالُت لدكغُل ؤهٓمت

 الهغف الهحي 

  الهغف الهحي بخىفغ ٘ بعجباٍ مكاَع

 مهاصع َاكت زانت في كُإ غؼة
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 د(: انتحهُم االستشاتُدٍ انشتاػٍ نًكىَاخ لطاع انًُاِ )يكىٌ انتشتُثاخ انًإسساتُح(6اندذول )

 التهدًداث الفرص هقاط الضعف هقاط القىة

 دضر للمُاٍ ًىضح وحىص كاهىن م

فهل اإلاهام واإلاؿئىلُاث والهالخُاث  ٍو

ت والخضماجُت والخإهُض  الخىُٓمُت والىػاٍع

 ٖلى ٖضالت الخىػَ٘ والبضء بخُبُله

  وحىص كىاهحن وؤهٓمت مخٗضصة جىٓم ٖمل

كُإ اإلاُاٍ والهغف الهحي مثل هٓام 

ومىانفت بٖاصة اؾخسضام اإلاُاٍ الٗاصمت 

ث بمىٓىمت اإلاٗالجت وهٓام عبِ اإلايكأ

الهغف الهحي، وهٓام حٗغفت اإلاُاٍ 

ا  وغحَر

  وحىص آلُت جيؿُم صازل اللُإ بحن

 اإلااؾؿاث الخيىمُت طاث الهلت

  ٍوحىص واصع ماَل في كُإ اإلاُا

 وماؾؿاث مهخمت باللُإ

  وحىص كاٖضة بُاهاث للمُاٍ والهغف

 الهحي

  ىُت وحىص الؿُاؾت والاؾتراجُجُت الَى

لت للمُاٍ والهغف الهحي لف لؿُُني ٍَى

 2102 – 2102اإلاضي 

  ٍوحىص زُت بؾتراجُجُت لؿلُت اإلاُا

 2102-2102الفلؿُُيُت 

  وحىص بَاع هاْم وماؾؿاحي مخفم ٖلُه

 لبٌٗ مؼوصي الخضمت

 وحىص ٖضص هبحر مً مؼوصي الخضماث 

  ٖضم اؾتهضاف الاخخُاحاث اإلادضصة

إ في مجاٌ بىاء اللضعاث ٖلى الىحه لللُ

 ألامثل

  ٖضم وحىص آلُاث واضخت لخىفُظ اللىاهحن

ؼ جُبُم الاهٓمت بالخٗاون م٘  وحٍٗؼ

 اإلااؾؿاث اإلاسخلفت

  ٘ ٖضم البىاء عكيل مىاؾب ٖلى اإلاكاَع

 اإلامىلت صولُا

  هلو في عٌٗ الخبراث والىفاءاث في

 عٌٗ اإلاجاالث زانت الخدلُت

 وكاء قغهت اإلاُاٍ ٖضم حهىػٍت مخُلباث ب

ىُت ومغافم اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت  الَى

  ت ٖضم بُٖاء اإلاؿخىي الؿُاس ي ألاولٍى

 اليافُت إلاىيٕى الهغف الهحي 

  ٍحكدذ كُإ جؼوٍض الخضماث )اإلاُا

والهغف الهحي( بحن وػاعاث مسخلفت 

وصواثغ بلضًت ومجالـ الخضماث اإلاكترهت 

 ولجان اإلاسُماث 

 مت وحىص ٖضص هبحر مً مؼوصي الخض

+(251) 

  ٖضم بؾخىماٌ الؿُاؾاث الخفهُلُت

ني  الخانت بلُإ اإلاُاٍ الَى

  ٍوحىص عغبت في جُىٍغ واصع كُإ اإلاُا

 لضي مٗٓم طوي الٗالكت.

  امياهُت الاؾخفاصة مً مباصت ؤلاصاعة

 اإلاخياملت للمهاصع اإلااثُت

  وحىص جىحهاث لضي اإلااهدحن للضٖم

اإلااؾس ي للُإ اإلاُاٍ وجىكُ٘ مظهغة 

 م بالخهىمجفاَ

  مً  21اؾخمغاع الٗمل يمً البىض

اجفاكُت ؤوؾلى ووافت ملخلاتها بما في 

طلً لجىت اإلاُاٍ اإلاكترهت وبٖاكاث ما 

 ٌؿمى باإلصاعة اإلاضهُت

  حؿغب الىفاءاث مً كُإ اإلاُاٍ الى

 كُاٖاث ؤزغي 

  جىفُظ كاهىن اإلاُاٍ الفلؿُُني الجضًض

ال   عكيل وامل كض ًخُلب وكخا ٍَى
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  وحىص صاثغة مُاٍ الًفت الغغبُت التي

ىُت   حكيل ألاؾاؽ لكغهت اإلاُاٍ الَى

  وحىص مهلخت مُاٍ اللضؽ ومهلخت

لخم بِذ حاال بِذ اإلاُاٍ واإلاجاعي )بِذ 

ؾاخىع( ومهلخت مُاٍ الؿاخل في غؼة 

والتي حكيل هىاة إلوكاء مغافم اإلاُاٍ 

 ؤلاكلُمُت(

 الخُِ الؿابلت ٘  بهجاػ ٖضص مً مكاَع

  م ملغة خٌى جغجِباث ت ٍَغ وحىص زاَع

الخىهمت وؤلاصاعة ٖلى مؿخىي اإلاهاصع 

 وبهخاج اإلاُاٍ والخىػَ٘

 غ صاث م لخٍُى ت ٍَغ غة البضء بةٖضاص زاَع

مُاٍ الًفت الغغبُت وبوكاء قغهت اإلاُاٍ 

ىُت  الَى

  م إلوكاء مغافم ت ٍَغ البضء بةٖضاص زاَع

 مُاٍ بكلُمُت

  البضء بضمج عٌٗ مغافم اإلاُاٍ/ َُئاث

الخىم اإلادلي يمً مجالـ زضماث 

 مكترهت للمُاٍ والهغف الهحي
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 ِ(: انتحهُم االستشاتُدٍ انشتاػٍ نًكىَاخ لطاع انًُاِ )يكىٌ انتشتُثاخ انًانُح(6)اندذول 

 التهدًداث الفرص هقاط الضعف هقاط القىة

  ٕوحىص مؿىصة الاؾتراجُجُت اإلاالُت للُا

 اإلاُاٍ

 ٍوحىص هٓام حٗغفت لخضماث اإلاُا 

 وحىص مؿىصة هٓام حٗغفت ػعاُٖت 

 ضمتالاؾخلاللُت اإلاالُت لبٌٗ مؼوصي الخ 

  عف٘ مؿخىي الاؾخضامت اإلاالُت وعف٘ وؿبت

الخدهُل باؾخسضام الٗضاصاث اإلاؿبلت 

 الضف٘ ووي٘ آلُاث للخدهُل

  لخفٌ الخيالُف ٘ وحىص البرامج واإلاكاَع

 الدكغُلُت مجها زفٌ الفاكض

  البضء بترهُب ٖضاصاث مؿبلت الضف٘ في

 ٖضص مً الخجمٗاث الؿياهُت

 

 ل غُاب آلُاث مخفم ٖلحها لخىحُه ال خمٍى

 في كُإ اإلاُاٍ

 مكغوَُت الخمىٍل في عٌٗ الخاالث 

  نٗىبت جدلُم اهٓمت الهغف الهحي

 لالؾترصاص اإلاباقغ للخيالُف

  ٖضم وفاء مؼوصي الخضمت بالتزاماتهم

 اإلاالُت

 يٗف الخدهُل 

 خماص ٖلى اإلاؿاٖضاث الخاعحُت اصة الٖا  ٍػ

  ٖضم هفاًت اإلاىاػهاث اإلاالُت اإلاسههت

 لللُإ

 هت والدكغُل الٗالُتجيالُف الهُا 

 بعجفإ جيالُف اإلاٗالجت والخدلُت 

  وحىص عغبت لضي اإلامىلحن في صٖم

 كُإ اإلاُاٍ

  ٕامياهُت جىفحر صزل طاحي مً اللُا

 هدُجت الخضماث اإلالضمت

  ٍاعجفإ مضًىهُت ؾلُت اإلاُا

ىت الضولت هدُجت ٖضم صف٘  لخٍؼ

البلضًاث إلاؿخدلاتها مً ؤزمان 

 اإلاُاٍ

 لغاء جمىٍل قغوٍ اإلامىلي هبة

٘ مُاٍ ونغف نحي عؿبب  مكاَع

 يٗف مؿخىي الخدهُل والىفاءة

  الغؾىم اإلافغويت مً كبل

الاخخالٌ ؤلاؾغاثُلي ٖلى مٗالجت 

 اإلاُاٍ الٗاصمت الفلؿُُيُت 
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 (2122-2117اىعىامو اىمإثشة واىقضايا راث االوىىيت ) 3.2

م الفني بخدضًض وبلىعة الٗىامل اإلاازغة واللًاًا طاث هخاثج الخدلُل الاؾتراجُجي الغباعي، فلض كام ااؾدىاصا بلى  لفٍغ

اع ؤلاؾتراجُجي الخىمىي للُإ اإلاُاٍ.  ت. وؾدكيل َظٍ اللًاًا اإلادىع الظي ؾِخم مً زالله الاهُالق جدضًض ؤلَا الاولٍى

بحن الجضٌو ) ت في كُإ اإلاُا2ٍٍو  .( ؤَم الٗىامل اإلاازغة واللًاًا طاث الاولٍى
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 انًُاِ لطاع فٍ األونىَح راخ انمضاَا 6 خذول

 

 الترجيباث املاليت الترجيباث املؤسساجيت الصرف الصحي التزوٍد باملياه مصادر املياه

 يٗف ؤلاصاعة اإلاخياملت للمهاصع اإلااثُت 

 كلت اإلاهاصع اإلااثُت اإلاخاخت 

  خؿاؾُت عٌٗ مهاصع اإلاُاٍ الجىفُت

 للخلىر وؤلاؾخجزاف

  اع ؾُُغة الجاهب ؤلاؾغاثُلي ٖلى اؾخمغ

 اإلاهاصع اإلااثُت

  جفهم اللمجخم٘ الضولي للخلىق اإلااثُت

 الفلؿُُيُت

  ث مهاصع اؾخمغاع اإلاؿخىَىاث في جلٍى

 اإلاُاٍ الفلؿُُيُت 

  يٗف حىصة ومىزىكُت

اإلاُاٍ وزضمت التزوٍض 

 باإلاُاٍ 

 َ٘هلو في ٖضالت الخىػ 

  ٖضم جىفغ قبياث مُاٍ في

 اهُتعٌٗ الخجمٗاث الؿي

  يٗف الغبِ ؤلاكلُمي بحن

ت  اإلاغاهؼ الخًٍغ

  يُت يٗف الُاكت الخسٍؼ

 ؤلاكلُمُت

 

  ٖضم جىفغ قبياث

نغف نحي في هثحر 

مً الخجمٗاث 

 الؿياهُت

  يٗف البنى الخدخُت

في مجاٌ مٗالجت 

اإلاُاٍ الٗاصمت 

 )اإلاجزلُت والهىاُٖت(

  يٗف اؾخسضام

 اإلاُاٍ اإلاٗالجت

 

  ٖضم اؾخىماٌ ؤلاحغاءاث

ت والخىُٓمُت والٗملُت اللاهىهُ

اصة َُيلت كُإ اإلاُاٍ بما  إٖل

 ًخالءم وكاهىن اإلاُاٍ الجضًض

  يٗف ألاهٓمت اإلاىحىصة

لخدفحز وبىاء اللضعاث صازل 

 ماؾؿاث كُإ اإلاُاٍ. 

  ُبت جضوي مؿخىي الغكابت َو

 اإلااؾؿاث الغكابُت عكيل ٖام 

  البدث الٗلمي واؾخجابخه

اث كُإ اإلاُاٍ الاؾاؾُت  ألولٍى

 مً  21مغاع جُبُم البىض اؾخ

اجفاكُت اوؾلى وملخلاجه طاث 

 الٗالكت بلجىت اإلاُاٍ اإلاكترهت 

 

 ٍكُإ اإلاُا ٘  جىفغ صٖم صولي إلاكاَع

  يٗف اللضعاث اإلاالُت في جىفُظ

ت والدكغُلُت   البرامج الاؾدثماٍع

  ؼ الاؾخلاللُت اإلاالُت إلالضمي حٍٗؼ

 الخضمت. 

  مدضوصًت هفاءة هٓم الجباًت

 ضًىهُتواعجفإ اإلا

  ٖضم وحىص مهاصع طاجُت مالُت

٘ الىبحرة  وافُت لخمىٍل اإلاكاَع

  ٖضم جىاغم وجلبُت بغامج الخمىٍل

اث الفلؿُُيُت في كُإ  لؤلولٍى

 اإلاُاٍ
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 اىشؤيت واألهذاف االسخشاحيجيت 4

 اىشؤيت 4.1

لُإ يمً بَاع عئٍت اؾتراجُجُت لل 2102-2102للض ويٗذ الاؾتراجُجُت اللُاُٖت للُإ اإلاُاٍ والهغف الهحي 

غ كُإ اإلاُاٍ والهغف الهحي زالٌ الؿىىاث الثالر ) (. واؾدىاصا بلى جدلُل واك٘ اللُإ 2102-2102اؾتراجُجي لخٍُى

الظي جم اللُام به لغغى بٖضاص اؾتراجُجُت كُاُٖت حكاعهُت واكُٗت وكابلت للخُبُم، بما ٌكمل الٗىانغ ألاؾاؾُت  

ت لللُإ جىو ٖلى:اإلايىهت لللُإ واإلاازغة فُه، فل  ض زلهذ وزُلت الاؾتراجُجُت بلى عئٍت جىمٍى

ضمً اسخدامت املصادر املائيت وفق ” س السيادة الفلسطيييت ٍو قطاع املياه واملياه العادمت مىظم ٌساهم في حعٍس

 “أسس صحيت وبيئيت واجخماعيت واقخصادًت مخيىت جحقق مخطلباث الشعب الفلسطيني الاساسيت والخىمىٍت

 

خباع هخاثج الخدلُل الاؾتراجُجي وفم ما جم ٖغيه في الفهل الؿابم، فلض جم جدلُل َظٍ الغئٍت التي جم وم٘  ألازظ بااٖل

، وطلً إلاٗغفت مضي مالءمتها 2102-2102بلىعتها لللُإ خؿب الاؾتراجُجُت اللُاُٖت للُإ اإلاُاٍ والهغف الهحي 

. ومً الجضًغ بالظهغ ؤن الغئٍت ٖاصة 2122-2102ٖلى بٖضاصَا للفترة  للفترة التي حغُحها الاؾتراجُجُت التي ًجغي الٗمل

 ما جيىن َىٍلت اإلاضي، وال حٗبر ًٖ بَاع ػمني كهحر او مخىؾِ اإلاضي.

 وجبحن هخاثج جدلُل الغئٍت واعجباَها باألَضاف الاؾتراجُجُت بإنها مترابُت ومدؿلت هما ًىضح الجضٌو الخالي:
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ضمً اسخدامت املصادر املائيت وفق أسس "قطاع املياه واملياه الع س السيادة الفلسطيييت ٍو ادمت مىظم ٌساهم في حعٍس

 صحيت وبيئيت واجخماعيت واقخصادًت مخيىت جحقق مخطلباث الشعب الفلسطيني الاساسيت والخىمىٍت.

اسخدامت 

 املصادر املائيت

أسس صحيت 

 وبيئيت مخيىت

أسس 

واجخماعيت 

 واقخصادًت مخيىت

شعب مخطلباث ال

الفلسطيني 

الاساسيت 

 والخىمىٍت

س السيادة  حعٍس

 الفلسطيييت

قطاع املياه واملياه 

 العادمت مىظم

  عف٘ كضعة

ؾلُت اإلاُاٍ 

ٖلى 

الخسُُِ 

 اإلااجي

  اصة همُت ٍػ

اإلاُاٍ اإلاخاخت 

)جللُضًت 

وغحر 

 جللُضًت(

  جدؿحن

هفاءة ؤهٓمت 

 جىػَ٘ اإلاُاٍ

  اإلادافٓت ٖلى

البِئت 

الفلؿُُيُت 

 مً الخلىر

 ٘هفاءة  عف

ؤهٓمت مُاٍ 

الهغف 

الهحي مً 

حم٘ وهلل 

 ومٗالجت

 

 

  ؼ حٍٗؼ

ؤلاؾخلاللُت 

اإلاالُت إلاغافم 

 اإلاُاٍ

  عف٘ هفاءة

الخدهُل 

وجللُل وؿبت 

 الضًً الٗام 

  غ وجُبُم جٍُى

ألاهٓمت 

والخٗلُماث 

والغؾىم 

وهٓم الخٗغفت 

لًمان 

ؤلاؾخضامت 

 اإلاالُت

  غ الىعي جٍُى

اإلاجخمعي 

ؼ  الٗام وحٍٗؼ

ق مبضؤ الخلى 

والىاحباث 

)الضف٘ ملابل 

 الخضمت(

  اصة همُت ٍػ

اإلاُاٍ اإلاؼوصة 

 للمؿخفُضًً

  جؼوٍض حُض

لجمُ٘ 

اإلاىاَىحن مً 

اإلاهاصع 

 اإلاىزىكت للمُاٍ

  اصة مؿاخت ٍػ

ألاعاض ي اللابلت 

للغي في اإلاُاٍ 

اإلاٗالجت مً 

مهاصع اإلاُاٍ 

 غحر الخللُضًت

 

  صٖم الجهىص

ىُت  الَى

للىنٌى بلى 

بخلاق 

الخلىق 

 اإلااثُت

 الفلؿُُيُت

  جإؾِـ وبٖاصة

َُيلت 

ماؾؿاث 

كُإ اإلاُاٍ 

اإلاسخلفت بما 

ًدىاغم وكاهىن 

اإلاُاٍ 

الفلؿُُني 

 الجضًض

  عف٘ كضعاث

ماؾؿاث 

كُإ اإلاُاٍ 

اثفها غ ْو  وجٍُى

  غ ؤهٓمت جٍُى

كُإ اإلاُاٍ 

 طاث الهلت
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 (2122-2117االسخشاحيجيت ) االهذاف 4.2

اع الاؾتراجُجي الخىمىي للُإ اإلاُاٍ.وبىاء ٖلى َظٍ الغاًاث الاؾتراجُجُت ؤخض ؤَم ؤؾـ جدضً الاَضافحكيل  ض ؤلَا

الاؾتراجُجُت، جم جدضًض ألاَضاف الاؾتراجُجُت التي ؾِخم الؿعي لخدلُلها ٖلى مضي ؾىىاث الخُت، والتي بضوعَا بن 

 جدللذ، فةن طلً ٌٗني ؤن الغاًاث الاؾتراجُجُت كض جدللذ.

خباع الٗىامل اإلااز ت، واؾدىاصا بلى هخاثج الخدلُل الاؾتراجُجي الغباعي، فلض وؤزظ عٗحن الٖا جم  غة واللًاًا طاث الاولٍى

( الغاًاث 5جدضًض الغاًاث الاؾتراجُجُت، ومً زم بلىعة ألاَضاف الاؾتراجُجُت طاث الهلت. ًبحن الجضٌو ) الٗمل ٖلى 

 الاؾتراجُجُت للُإ اإلاُاٍ:

الغاًاث الاؾتراجُجُت َظٍ، وبحن جلً التي واهذ كض جمذ بلىعتها في ول مً  بةحغاء ملاعهت بحن ذ ؾلُت اإلاُاٍ هما كام

، والتي جم حؿمُتها في خُىه ألاَضاف 2102-2102والخُت الاؾتراجُجُت  2102-2102الؿُاؾت والاؾتراجُجُت الىَىُت 

بحن الجضٌو )  ( هخاثج َظٍ اإلالاعهت.2الاؾتراجُجُت. ٍو
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 7177 - 7112 انًُاِ نمطاع االستشاتُدُح انغاَاخ 2 خذول

 

 املاليتالترجيباث  املؤسساجيتالترجيباث  الصرف الصحي التزوٍد باملياه مصادر املياه البىد

 الاهداف

 الاستراجيجيت 

  بصاعة مخياملت وجُىٍغ

مؿخضام للمهاصع اإلااثُت 

ُت والىمُت   مً هاخُت الىٖى

  جدؿحن حىصة ومىزىكُت

ٍض اإلاُاٍ ويمان زضمت جؼو 

 الٗضالت في جؼوٍضَا

  جدؿحن بيُت وزضماث

الهغف الهحي مً حم٘ 

 ومٗالجت وبٖاصة اؾخسضام

 

  ٕغ وبىاء ماؾؿاث كُا جٍُى

اإلاُاٍ لترؾُش ؤؾـ الخىم 

الغقُض ببِئت كاهىهُت 

 وماؾؿاجُت مخياملت

  يمان الاؾخضامت اإلاالُت

 إلاغافم وملضمي زضماث اإلاُاٍ

 

 

 7116-7114 االستشاتُدُح وانخطح 7127-7117 انىطُُح واالستشاتُدُح انسُاسح حسة االستشاتُدُح األهذاف يغ 7177-7112 انًمتشحح االستشاتُدُح انخطح غاَاخ تٍُ يىاءيح 8 خذول

السياست والاستراجيجيت الىطىيت للمياه والصرف الصحي 

7107-7137 

 7177-7107طت الاستراجيجيت الخ 7106-7104الخطت الاستراجيجيت 

اصة همُت اإلاُاٍ اإلاؼوصة للمؿخفُضًً .0  ٍػ

 مًاٖفت همُت اإلاُاٍ اإلاخاخت .2

جىفحر بمياهُت جؼوٍض حُض لجمُ٘ اإلاىاَىحن مً ؤخض  .0

 اإلاهاصع اإلاىزىكت للمُاٍ

بصاعة مخياملت وجُىٍغ مؿخضام للمهاصع اإلااثُت مً  .0

 الىاخُت الىىُٖت والىمُت

 

غ   .0 مؿخضام للمهاصع اإلااثُت مً الىاخُت بصاعة مخياملت وجٍُى

 الىىُٖت والىمُت

 

 الخض مً الخفاوث بحن اإلاىاَم وبحن الهُئاث اإلادلُت .2

 جدؿحن حىصة اإلاُاٍ اإلاؼوصة للمؿخفُضًً .5

 جدؿحن مؿخىي مىزىكُت الخضمت .2

الٗضالت في جؼوٍض زضماث اإلاُاٍ اإلالضمت ومهضاكُت  .2

 الخضمت

ٍ ويمان الٗضالت جدؿحن حىصة ومىزىكُت زضمت جؼوٍض اإلاُا  .2

 في جؼوٍضَا

جدؿحن حىصة مُاٍ الهغف الهحي لخماًت مهاصع اإلاُاٍ  .2

 الُبُُٗت مً الخلىر بمُاٍ الهغف الهحي

جدؿحن بيُت وزضمت الهغف الهحي وخماًت  .0

 مهاصعاإلاُاٍ مً الخلىر باإلاُاٍ الٗاصمت

جدؿحن بيُت وزضماث الهغف الهحي مً حم٘ ومٗالجت   .0

 وبٖاصة اؾخسضام

اع اللاهىوي صٖم اإلا .2 اؾؿاث طاث الخىهمت الجُضة وؤلَا

 واإلااؾس ي الجُض

جغؾُش ؤؾـ الخىم الغقُض وجىفحر بِئت كاهىهُت  .2

وماؾؿاجُت جًمً الخىػَ٘ الٗاصٌ للخضمت وجيىن كاصعة 

 ٖلى خؿً بصاعة كُإ اإلاُاٍ واؾخضامخه.

غ وبىاء ماؾؿاث كُإ اإلاُاٍ لترؾُش ؤؾـ الخىم   .2 جٍُى

 وماؾؿاجُت مخياملتالغقُض ببِئت كاهىهُت 
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 يمان الاؾخضامت اإلاالُت إلاغافم وملضمي زضماث اإلاُاٍ  .5 يمان الاؾخضامت اإلاالُت إلالضمي زضماث اإلاُاٍ .5 يمان الاؾخضامت اإلاالُت إلاغافم اإلاُاٍ .2



 (7177-7102) ع المٌاهلقطاالخطة االستراتٌجٌة  
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 (2121-2117االهذاف واالوىىياث االسخشاحيجيت ) 4.3

ت، الغ01الجضٌو عكم )  اًاث، وألاَضاف الاؾتراجُجُت في كُإ اإلاُاٍ( الخالي ًىضح مهفىفت اللًاًا طاث ألاولٍى

 انًُاِ لطاع فٍ االستشاتُدُح واألهذاف انغاَاخ، األونىَح، راخ انمضاَا يظفىفح 1خذول 

 الاولىٍاث السياسديت الاستراجيجيت  الاهداف القضاًا ذاث ألاولىٍت مكىهاث قطاع املياه

 اإلاخياملت للمهاصع اإلااثُت غُاب ؤلاصاعة  مهاصع اإلاُاٍ

 كلت اإلاهاصع اإلااثُت اإلاخاخت 

 خؿاؾُت عٌٗ مهاصع اإلاُاٍ الجىفُت للخلىر وؤلاؾخجزاف 

 اؾخمغاع ؾُُغة الجاهب ؤلاؾغاثُلي ٖلى اإلاهاصع اإلااثُت 

 جفهم اللمجخم٘ الضولي للخلىق اإلااثُت الفلؿُُيُت 

 ث مهاصع اإلاُاٍ الفلؿُُيُت  اؾخمغاع اإلاؿخىَىاث في جلٍى

بصاعة مخياملت وجُىٍغ مؿخضام 

للمهاصع اإلااثُت مً الىاخُت 

 الىىُٖت والىمُت

 

  ىُت للىنٌى بلى بخلاق الخلىق صٖم الجهىص الَى

 اإلااثُت الفلؿُُيُت

  اصة همُت اإلاُاٍ اإلاخاخت هما وهىٖا )جللُضًت وغحر ٍػ

 جللُضًت(

 خماًت مهاصع اإلاُاٍ مً الخلىر وؤلاؾخجزاف 

 صة ومىزىكُت اإلاُاٍ وزضمت التزوٍض باإلاُاٍ يٗف حى   التزوٍض باإلاُاٍ

 َ٘هلو في ٖضالت الخىػ 

 ٖضم جىفغ قبياث مُاٍ في عٌٗ الخجمٗاث الؿياهُت 

 ت  يٗف الغبِ ؤلاكلُمي بحن اإلاغاهؼ الخًٍغ

 يُت ؤلاكلُمُت  يٗف الُاكت الخسٍؼ

جدؿحن حىصة ومىزىكُت زضمت 

جؼوٍض اإلاُاٍ ويمان الٗضالت في 

 جؼوٍضَا

 ُاصة همُت اإلا  اٍ اإلاؼوصة للمؿخفُضًًٍػ

  جؼوٍض حُض ومؿخضام لجمُ٘ اإلاىاَىحن مً اإلاهاصع

 اإلاىزىكت للمُاٍ

 ٍغ هفاءة ؤهٓمت جىػَ٘ اإلاُا  جدؿحن وجٍُى

يٗف البنى الخدخُت في مجاٌ حم٘ ومٗالجت وبٖاصة اؾخسضام   الهغف الهحي

 اإلاُاٍ الٗاصمت

 ٖضم جىفغ قبياث نغف نحي في مسخلف الخجمٗاث الؿياهُت 

ن بيُت وزضماث الهغف جدؿح

الهحي مً حم٘ ومٗالجت 

 وبٖاصة اؾخسضام

  ًاإلادافٓت ٖلى الصخت الٗامت والبِئت الفلؿُُيُت م

 الخلىر

  عف٘ هفاءة ؤهٓمت مُاٍ الهغف الهحي مً حم٘ وهلل

 ومٗالجت وبٖاصة ؤلاؾخسضام

  اصة همُاث مُاٍ الهغف الهحي اإلاٗالجت ٍػ

اصة مؿاخت ألاعاض ي الؼعاٖ  ُت اإلاغوٍت اإلاؿخسضمت لٍؼ

  ت إلاكاعهت اللُإ الخام في زلم بِئت بؾدثماٍع
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 الاولىٍاث السياسديت الاستراجيجيت  الاهداف القضاًا ذاث ألاولىٍت مكىهاث قطاع املياه

 اإلايىن 

  حصجُ٘ بؾخسضام مهاصع الُاكت الىُٓفت في اإلايىن 

الترجِباث 

 اإلااؾؿاجُت

  اصة ٖضم اؾخىماٌ ؤلاحغاءاث اللاهىهُت والخىُٓمُت والٗملُت إٖل

 َُيلت كُإ اإلاُاٍ بما ًخالءم وكاهىن اإلاُاٍ الجضًض

 فحز وبىاء اللضعاث صازل ماؾؿاث كُإ غُاب هٓام فاٖل لخد

 اإلاُاٍ

  ُبت اإلااؾؿاث الغكابُت عكيل ٖام  جضوي مؿخىي الغكابت َو

 اث كُإ اإلاُاٍ الاؾاؾُت  البدث الٗلمي واؾخجابخه ألولٍى

  مً اجفاكُت اوؾلى وملخلاجه طاث  21اؾخمغاع جُبُم البىض

 الٗالكت بلجىت اإلاُاٍ اإلاكترهت 

غ وبىاء ماؾؿاث كُإ  جٍُى

اإلاُاٍ لترؾُش ؤؾـ الخىم 

الغقُض ببِئت كاهىهُت 

 وماؾؿاجُت مخياملت

  جإؾِـ وبٖاصة َُيلت ماؾؿاث كُإ اإلاُاٍ اإلاسخلفت

 بما ًدىاغم وكاهىن اإلاُاٍ الفلؿُُني الجضًض

  اثفها في غ ْو عف٘ كضعاث ماؾؿاث كُإ اإلاُاٍ وجٍُى

 وافت اإلاجاالث

 غ ؤهٓمت كُإ اإلاُاٍ طاث الهلت  جٍُى

٘ اللُإ  ث اإلاالُتالترجِبا  جىفغ صٖم صولي إلاكاَع

  ت والدكغُلُت يٗف اللضعاث اإلاالُت في جىفُظ البرامجاالؾدثماٍع

ؼ الاؾخلاللُت اإلاالُت إلالضمي الخضمت   وحٍٗؼ

 مدضوصًت هفاءة هٓم الجباًت واعجفإ اإلاضًىهُت 

 الىبحرة ٘  ٖضم وحىص مهاصع طاجُت مالُت وافُت لخمىٍل اإلاكاَع

 ُاث الفلؿُُيُت في كُإ ٖضم جىاغم وجلب ت بغامج الخمىٍل لؤلولٍى

 اإلاُاٍ 

يمان الاؾخضامت اإلاالُت إلاغافم 

 وملضمي زضماث اإلاُاٍ

  ؼ ؤلاؾخلاللُت اإلاالُت إلاغافم اإلاُاٍ ومؼوصي زضماث حٍٗؼ

 اإلاُاٍ والهغف الهحي

  عف٘ هفاءة الخدهُل وجللُل وؿبت الضًً الٗام 

 غ وجُبُم ألاهٓمت والخٗلُماث الخان ت بالخٗغفت جٍُى

 لًمان ؤلاؾخضامت اإلاالُت

  ؼ مبضؤ الخلىق غ الىعي اإلاجخمعي الٗام وحٍٗؼ جٍُى

 والىاحباث )الضف٘ ملابل الخضمت(
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 اىمياي قطاع في واىىخائج االهذاف 4.4
ت الاؾتراجُجُت. لظا ًخىحب ازخُاع ماقغاث مىاؾبت حؿاٖض  حؿاٖض اإلااقغاث ٖلى كُاؽ مضي جدلم ألاَضاف الخىمٍى

بت الهضف وحؿهل ٖملُت كُاؽ الخلضم هدى جدلُم الهضف.واؾدىاصا للغاًاث وألاَضاف الاؾتراجُجُت التي جم ٖلى مغاك

خباع ما ذ ؾلُت اإلاُاَبلىعتها وفم ما َى مبحن وخؿب ما ؾبم بُاهه، فلض كام بخدضًض اإلااقغاث اإلاىاؾبت، ؤزظ عٗحن الٖا

ىُت جم اٖخماصٍ مً ماقغاث في خؿب الؿُاؾت والاؾتراجُجُت ا  .2102-2102والخُت الاؾتراجُجُت  2102-2102لَى

 .2122-2102( اإلااقغاث والىخاثج اإلالترح اٖخماصَا في الخُت الاؾتراجُجُت اإلالترخت للُإ اإلاُاٍ للفترة 00ًبحن الجضٌو )

( 2102) ( الغبِ ما بحن الىخاثج اإلاخىكٗت، واإلااقغاث، وكُم اإلااقغاث ما بحن ؾىت ألاؾاؽ00هما ًبحن الجضٌو )

 (.2122وؤلاؾتهضاف الٗام )
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 انًُاِ لطاع فٍ وانُتائح االهذاف 11خذول 

مكىهاث قطاع 

 املياه

 الىخائج املخىقعه مً الخدخل الاولىٍاث السياساجيت الاستراجيجيت  الاهداف

بصاعة مخياملت وجُىٍغ  مهاصع اإلاُاٍ

مؿخضام للمهاصع 

اإلااثُت مً الىاخُت 

 الىىُٖت والىمُت

 

  اصة همُت اإلاُاٍ اإلاخاخت هما وهىٖا ٍػ

 )جللُضًت وغحر جللُضًت(

  ُُِعف٘ كضعة ؾلُت اإلاُاٍ ٖلى بصاعة وجس

 مهاصع اإلاُاٍ

  ىُت للىنٌى بلى بخلاق صٖم الجهىص الَى

 الخلىق اإلااثُت الفلؿُُيُت

 خماًت مهاصع اإلاُاٍ مً الخلىر وؤلاؾخجزاف 

 ػاصث اصع الخللُضًتهمُت اإلاُاٍ اإلاىخجت مً اإلاه 

  ػاصث همُت اإلاُاٍ اإلاىخجت مً اإلاهاصع غحر الخللُضًت 

 ٍػاصث همُت اإلاُاٍ اإلاكترا 

 ػاصث همُاث اإلاُاٍ اإلاخاخت لئلؾخسضاماث اإلاسخلفت 

  ا والخٗضًاث ٖلحها وحىص مىٓىمت عنض مُبلت إلاسخلف مهاصع اإلاُاٍ هما وهٖى

 )ٖضص اإلاهاصع اإلاغاكبت(

  اهسفًذ اإلاُاٍ ٖضص الخٗضًاث ٖلى مهاصع 

 ت لخغُُت الفدىناث للمهاصع اإلااثُت  ػاصث اليؿبت اإلائٍى

  ػاصث ٖضص خاالث الخلىر التي جم مىٗها في اإلاهاصع 

التزوٍض 

 باإلاُاٍ

جدؿحن حىصة 

ومىزىكُت زضمت جؼوٍض 

اإلاُاٍ ويمان الٗضالت 

 في جؼوٍضَا

 ًًاصة همُت اإلاُاٍ اإلاؼوصة للمؿخفُض  ٍػ

 إلاىاَىحن مً جؼوٍض حُض ومؿخضام لجمُ٘ ا

 اإلاهاصع اإلاىزىكت للمُاٍ

 ٍغ هفاءة ؤهٓمت جىػَ٘ اإلاُا  جدؿحن وجٍُى

  ت  ػاصثلىمُت اإلاُاٍ غحر اإلاداؾب ٖلحها اليؿبت اإلاٍا

 )ٗبر ٖجها باللتراث الُىمُت للفغص  ػاصث همُاث اإلاُاٍ اإلاجزلُت اإلاخاخت في الهىابحر)َو

 اهسفًذ ٖضص الخجمٗاث التي ال جهلها الخضمت 

 ت بالكبىت الٗامتوؿبت ألاؾ  ػاصث غ اإلاغبَى

 اهسفًذ فترة ؤلاهلُإ في ٖملُت التزوٍض 

 ت للُٗىاث التي جدلم اإلاىانفت الفلؿُُيُت  ػاصث اليؿبت اإلائٍى

الهغف 

 الهحي

جدؿحن بيُت وزضماث 

الهغف الهحي مً 

حم٘ ومٗالجت وبٖاصة 

 اؾخسضام

  اإلادافٓت ٖلى الصخت الٗامت والبِئت

 الفلؿُُيُت مً الخلىر

  ف٘ هفاءة ؤهٓمت مُاٍ الهغف الهحي مً ع

 حم٘ وهلل ومٗالجت

  ٍاصة مؿاخت ألاعاض ي اللابلت للغي في اإلاُا ٍػ

 اإلاٗالجت مً مهاصع اإلاُاٍ غحر الخللُضًت

  ت لؤلؾغ اإلاسضو  اليؿبت اإلائٍى
ً
 صخُا

ً
مت بىٓام نغف نحي، ؤو التي جمخلً هٓاما

 في اإلاىك٘ )زؼان جغقُذ + َبلت جغقُذ(
ً
 ػاصث مىاؾبا

  ٍت مً مُاٍ الهغف التي جخم مٗالجتها في مدُاث مٗالجت مُا اليؿبت اإلائٍى

 ػاصث الهغف الهحي

 ت إلاُاٍ الهغف الهحي اإلاٗالجت التي جُابم اإلاىانفت الفلؿُُيُت  اليؿبت اإلائٍى

 ػاصث
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مكىهاث قطاع 

 املياه

 الىخائج املخىقعه مً الخدخل الاولىٍاث السياساجيت الاستراجيجيت  الاهداف

  ٕت إلاكاعهت اللُا زلم بِئت بؾدثماٍع

 الخام في اإلايىن 

  حصجُ٘ بؾخسضام مهاصع الُاكت الىُٓفت

 في اإلايىن 

 ػاصث ٖضص مدُاث اإلاٗالجت التي جخىافم مسغحاتها م٘ اإلاىانفت الفلؿُُيُت 

  ت إلاُاٍ الهغف اإلاٗالجت التي ًخم اؾخسضامها في الغي  ػاصث اليؿبت اإلائٍى

 ػاصث مؿاخت ألاعاض ي الؼعاُٖت اإلاغوٍت مً اإلاُاٍ الٗاصمت اإلاٗالجت 

  التي ٌكاعن اللُإ الخام فحها يمً اإلايىن ٘  ثػاص ٖضص اإلاكاَع

الترجِباث 

 اإلااؾؿاجُت

غ وبىاء ماؾؿاث  جٍُى

كُإ اإلاُاٍ لترؾُش 

ؤؾـ الخىم الغقُض 

ببِئت كاهىهُت 

 وماؾؿاجُت مخياملت

  ٕجإؾِـ وبٖاصة َُيلت ماؾؿاث كُا

اإلاُاٍ اإلاسخلفت بما ًدىاغم وكاهىن اإلاُاٍ 

 الفلؿُُني الجضًض

  غ عف٘ كضعاث ماؾؿاث كُإ اإلاُاٍ وجٍُى

اثفها  ْو

  غ ؤهٓمت  كُإ اإلاُاٍ طاث الهلتجٍُى

 ؾلُت مُاٍ ممإؾؿت 

 ٌمجلـ جىُٓم كُإ مُاٍ فٗا 

 ىُت  جىفحر الٓغوف اإلاىاؾبت لخإؾِـ قغهت مُاٍ َو

 مجالـ زضماث مُاٍ ومغافم بكلُمُت فٗالت 

 ؤهٓمت مُاٍ )كاهىهُت( مخياملت 

 

 

الترجِباث 

 اإلاالُت

يمان الاؾخضامت 

اإلاالُت إلاغافم وملضمي 

 زضماث اإلاُاٍ

  ؼ ؤلا ؾخلاللُت اإلاالُت إلاغافم اإلاُاٍ حٍٗؼ

 ومؼوصي اإلاُاٍ

  ًًعف٘ هفاءة الخدهُل وجللُل وؿبت الض

 الٗام 

  غ وجُبُم ألاهٓمت والخٗلُماث جٍُى

والغؾىم وهٓم الخٗغفت لًمان ؤلاؾخضامت 

 اإلاالُت

  ؼ مبضؤ غ الىعي اإلاجخمعي الٗام وحٍٗؼ جٍُى

 الخلىق والىاحباث )الضف٘ ملابل الخضمت(

 ػاصث ت إلاغافم ومؼوصي اإلاُاٍ التي حٗمل بهىعة مؿخللتاليؿبت اإلائٍى 

 ت عٗضاصاث ت للىنالث اإلاغبَى  ػاصث اليؿبت اإلائٍى

  /)ت )باؾخثىاء ؤلاَالن وؿبتالٗمل = جيالُف الدكغُل والهُاهت والخيالُف ؤلاصاٍع

 ػاصث بًغاصاث الدكغُل

 ػاصث هفاءة الخدهُل 

 ٍكلذ خاالث الخفاوث في حٗغفت اإلاُا 
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 داسة:خطت اال 5

 ئداسة حىفيز اىخطت واىمخابعت 5.1

 المسؤولية العامة 6.2.2
وفي َظا الؿُاق ًىص ى ؤن  ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت وبهفتها اللاهىهُت همىٓم للُإ اإلاُاٍ في صولت فلؿُحن هي اإلاؿاولت عكيل ٖام ًٖ بصاعة ومخاعٗت جىفُظ الخُت.

ني لخيؿُم بصاع  م َو ة الخُت ومغاكبت  ومخاعٗت جىفُظَا.جلىم ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت بدكىُل فٍغ  

 

 مصادر التمويل المقترحة 6.2.3
ني فةن مهاصع جمىٍل الخُت ًمىً ؤن جيىن والخالي: ٘ في مجاٌ كُإ اإلاُاٍ الَى  بىاءا ٖلى اإلاماعؾاث الؿابلت في جىفُظ مكاَع

 محزاهُت الؿلُت الىَىُت الفلؿُُيُت -

٘ الىبحرة( جمىٍل مباقغ  -  مً زالٌ ؾلُت اإلاُاٍاإلااهدحن الضولُحن )اإلاكاَع

غ وبكغاى البلضًاث ؤو غحٍر مً اإلااؾؿاث -اإلااهدحن الضولُحن   - ل غحر مباقغ مً زالٌ ماؾؿاث ؤزغي ههىضوق جٍُى  جمٍى

 آلُاث،،،، بلخ. –ؤًضي ٖاملت  –الهُئاث اإلادلُت: مً محزاهُاتها مباقغة ؤو مً زالٌ جىفحر ؤعاض ي  -

 اإلاؿاَماث مً اإلاىاَىحن -

 

 خطة ومراجعتيا وتحديثيامراقبة تنفيذ ال 6.2.4
إلايىن اإلاؿاوٌ ٖىه، مضعاء الضواثغ الغثِؿُت في ؾلُت اإلاُاٍ )خؿب اإلايىهاث الغثِؿُت للخُت( مؿاولحن ًٖ جىفُظ مغاكبت وجلُُم ؾىىي لخىفُظ الخُت ول خؿب ا

غ بلى لجىت الخسُُِ الٗلُا التي ٌكيلها مٗالي وػٍغ اإلاُاٍ ؤو  ؤًت حؿم آزغ خؿب ما ًلغعٍ مٗالي الىػٍغ.والٗمل ٖلى جدضًثها وحؿلُم جلٍغ  
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 انؼاللح أطحاب نًختهف انًمتشحح األدواس 11خذول 

 ألادوار املقترحت الجهت الرقم

الؿلُت الىَىُت الفلؿُُيُت / مجلـ  1

 الىػعاء

 اإلاهاصكت ٖلى الخُت ؤلاؾتراجُجُت والخىفُظًت للُإ اإلاُاٍ -

 جىفُظ الخُت مخاعٗت ومغاكبت -

ت - ٘ في اإلاىاػهت الؿىٍى ل لبٌٗ اإلاكاَع  جسهُو جمٍى

٘ الخُت  -  مماعؾت حهىص صٖم وخكض ومىانغة لضي اإلاجخم٘ الضولي لخىفُظ مكاَع

 بصاعة وخماًت مهاصع اإلاُاٍ - ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت 2

 بٖضاص الؿُاؾاث وؤلاؾتراجُجُاث الضاٖمت لخىفُظ الخُت -

 ت الجهاثمخاعٗت جىفُظ الخُت م٘ واف -

- ٘ ٘ مً زالٌ وخضة اإلاكاَع  جىفُظ عٌٗ اإلاكاَع

ل الالػم مً زالٌ ؤلاجهاٌ م٘ اإلااهدحن -    ججىُض الخمٍى

 جغزُو مؼوصي اإلاُاٍ - مجلـ جىُٓم كُإ اإلاُاٍ 3

٘ بالخيؿُم م٘ ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -  جيؿُم جىفُضط عٌٗ اإلاكاَع

٘ الخانت باإلاجلـ -  جىفُظ اإلاكاَع

 اث الدكغُل الخانت باإلهخاج، الىلل، الخىػَ٘ الخانت باإلاُاٍمغاكبت ومخاعٗت ٖملُ -

 مغاكبت ومخاعٗت ٖملُاث الدكغُل الخانت بالهغف الهحي -

ل مً زالٌ الخيؿُم م٘ اإلااؾؿاث اإلااهدت -  ججىُض الخمٍى

 مغاكبت ومخاعٗت بجفاكُاث جؼوٍض اإلاُاٍ -

٘ ا - الهُئاث اإلادلُت 4 ل  )حؼجي ؤو هلي( وجىفُظ عٌٗ اإلاكاَع  لخانت بهمجمٍى

 الٗمل ٖلى ججىُض ألامىاٌ -

 جدًحر اإلاسُُاث والضعاؾاث طاث الٗالكت -

٘ واإلاكاعهت بةؾخالمها -  ؤلاقغاف ٖلى جىفُظ عٌٗ اإلاكاَع

غ الضوعٍت -  الخيؿُم م٘ ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت ومجلـ جىُٓم كُإ اإلاُاٍ وجؼوٍضَم بالخلاٍع
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 ألادوار املقترحت الجهت الرقم

٘ طاث ؤلاَخمام اإلاكترنالخيؿُم م٘ ؾلُت اإلاُاٍ الفل - وػاعة الخىم اإلادلي 5  ؿُُيُت في جىفُظ عٌٗ اإلاكاَع

 اإلاكاعهت في بغامج /  زُِ بىاء اللضعاث  وجىفُظَا  -

ىُت -  اإلاكاعهت في جإؾِـ مهالح اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت وقغهت اإلاُاٍ الَى

-  

مجالـ الخضماث اإلاكترهت لخضماث  6

 اإلاُاٍ والهغف الهحي

-  ٘ ل  )حؼجي ؤو هلي( وجىفُظ عٌٗ اإلاكاَع  الخانت بهمجمٍى

 الٗمل ٖلى ججىُض ألامىاٌ -

 جدًحر اإلاسُُاث والضعاؾاث طاث الٗالكت -

٘ واإلاكاعهت بةؾخالمها -  ؤلاقغاف ٖلى جىفُظ عٌٗ اإلاكاَع

غ الضوعٍت -  الخيؿُم م٘ ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت ومجلـ جىُٓم كُإ اإلاُاٍ وجؼوٍضَم بالخلاٍع

 ل ؤلاقيالُاث التي ًمىً ؤن جٓهغصوع صاٖم وميؿم لجهىص جىفُظ الخُت وخ - اإلادافٓاث 7

 اإلاؿاَمت في حهىص خكض الضٖم وججىُض ألامىاٌ  -

٘ ما ؤمىً  -  جمىٍل جىفُظ عٌٗ اإلاكاَع

٘ طاث ؤلاَخمام اإلاكترن - وػاعة الؼعاٖت 8  الخيؿُم م٘ ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت في جىفُظ عٌٗ اإلاكاَع

 اإلاكاعهت في خمالث الخىُٖت اإلاجخمُٗت -

٘ الؼعاُٖتبصاعة اإلاهاصع اإلا  -  اثُت وخماًتها طاث الٗالكت باإلاكاَع

٘ الؼعاُٖت  -  جُىٍغ الؿُاؾاث وؤلاؾتراجُجُاث طاث الٗالكت باإلاكاَع

٘ بالخيؿُم م٘ ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت والجهاث ألازغي طاث الٗالكت - اإلامىلحن 9 ل عٌٗ اإلاكاَع    جمٍى

٘ بنضاع اإلاىافلاث البُئُت ٖلى عٌٗ ا - ؾلُت حىصة البِئت 10  إلاكاَع

٘ التي جخُلب كضعاث ٖالُت  -  ؾلُت الُاكت 11  اإلاؿاَمت في خل مكاول الُاكت والىهغباء للمكاَع
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 جاهُا: اإلااقغاث

 (7177) انؼاو واإلستهذاف( 7114) األساط سُح تٍُ يا انًإششاخ لُى انًإششاخ، انًتىلؼح، انُتائح تٍُ يا انشتظ 17خذول 

 كىن ألاول: مصادر املياهامل 2.1

 

 املؤشراث ألاهداف

 مصدر املعلىمت واملسؤولياث قيم املؤشراث

7104/7106 7107 7108 7109 7171 7170 7177 
 املسؤولياث مصدر املعلىمت

 ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة

  ٍاصة همُت اإلاُا ٍػ

ا  اإلاخاخت هما وهٖى

وغحر )جللُضًت 

 جللُضًت(

  عف٘ كضعة ؾلُت

اإلاُاٍ ٖلى بصاعة 

وجسُُِ مهاصع 

 اإلاُاٍ

  صٖم الجهىص

ىُت للىنٌى  الَى

بلى بخلاق الخلىق 

 اإلااثُت الفلؿُُيُت

  ٍخماًت مهاصع اإلاُا

مً الخلىر 

 والاؾخجزاف

  ًهمُت اإلاُاٍ اإلاىخجت م

اإلاهاصع الخللُضًت 

 200 005 185 145 157 155 022 025 120 167 112 169 010.2 021.2 )ملُىن متر مىٗب(

ملفاث ؾلُت اإلاُاٍ  -

 الفلؿُُيُت

غ / ملفاث ألاباع  -  جلاٍع

ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت /  -

 ؤلاصاعة الٗامت للمهاصع

 صاثغة مُاٍ الًفت الغغبُت -

 َُئاث الخىم اإلادلي -

  همُت اإلاُاٍ اإلادالة

اإلاخاخت )ملُىن متر 

 22 21 15 50 8 30 1 01 0 8 0 6.5 1 2.2 مىٗب(

ملفاث ؾلُت اإلاُاٍ  -

 الفلؿُُيُت

 ملفاث مهالح اإلاُاٍ -

ملفاث مدُاث  -

 الخدلُت

ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت /  -

 ؤلاصاعة الٗامت للمهاصع

 مجلـ جىُٓم كُإ اإلاُاٍ -

 مهلخت مُاٍ الؿاخل -

  ت لىمُت اليؿبت اإلائٍى

 اإلاُاٍ اإلاٗالجت

25% 2% 28% 5% 00.5% 2.5% 05% 2% 21% 2.5% 25% 00% 51% 02% 

لفاث ؾلُت اإلاُاٍ م -

 الفلؿُُيُت

ملفاث مدُاث  -

 الخىلُت

 

ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت /  -

 صاثغة الهغف الهحي

 مجلـ جىُٓم كُإ اإلاُاٍ -

 مهالح اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت -

  ٍهمُت اإلاُاٍ اإلاكترا

 )ملُىن متر مىٗب(
0.5 21 5 25 2 21 2 22 01.5 22 02 22.5 02 22 

ملفاث ؾلُت اإلاُاٍ  -

 الفلؿُُيُت

مُاٍ الًفت  صاثغة -

 الغغبُت

ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت /  -

 ؤلاصاعة الٗامت للمهاصع

 مجلـ جىُٓم كُإ اإلاُاٍ -

 مهالح اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت -



 (7177-7102الخطة االستراتٌجٌة وخطة العمل لقطاع المٌاه الوطنً الفلسطٌنً ) 

56 
 

 املؤشراث ألاهداف

 مصدر املعلىمت واملسؤولياث قيم املؤشراث

7104/7106 7107 7108 7109 7171 7170 7177 
 املسؤولياث مصدر املعلىمت

 ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة

  وحىص مىٓىمت عنض

مُبلت إلاسخلف 

مهاصع اإلاُاٍ هما 

ا والخٗضًاث ٖلحها  وهٖى

)وؿبت اإلاهاصع 

 اإلاغاكبت(

51% 52% 22% 25% 21% 25% 21% 

ملفاث ؾلُت اإلاُاٍ  -

 فلؿُُيُتال

ملفاث مؼوصي اإلاُاٍ  -

 طوي الٗالكت

ملفاث اإلاسخبر  -

 اإلاغهؼي 

ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت /  -

 ؤلاصاعة الٗامت للمهاصع

ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت /  -

وخضة الغكابت ٖلى حىصة 

 اإلاُاٍ
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 املكىن الثاوي:  جسوٍد املياه 7.1

 املؤشراث ألاهداف

 اثمصدر املعلىمت واملسؤولي قيم املؤشراث

7106 7107 7108 7109 7171 7170 7177 

 املسؤولياث مصدر املعلىمت
 غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة

ض

 فت
 ضفت غسة

  اصة همُت ٍػ

اإلاُاٍ اإلاؼوصة 

 للمؿخفُضًً

  جؼوٍض حُض

ومؿخضام 

لجمُ٘ 

اإلاىاَىحن مً 

اإلاهاصع 

اإلاىزىكت 

 للمُاٍ

  جدؿحن

غ هفاءة  وجٍُى

 ؤهٓمت جىػَ٘

 اإلاُاٍ

  ت اليؿبت اإلائٍى

لىمُت اإلاُاٍ غحر 

اإلاداؾب 

ٖلحها)ال حكمل 

الفاكض في 

الخٍُى 

 الىاكلت(

02.2% 22.2% 05.2% 22% 02.2% 22.5% 02% %22 00% 22.2% 02% 22.0% 00% 22% 

ملفاث مؼوصي  -

 الخضمت

غ ألاصاء  - جلاٍع

ت  الؿىٍى

إلاؼوصي 

 الخضمت

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 اٍمجلـ جىُٓم كُإ اإلاُ -

صاثغة مُاٍ الًفت الغغبُت  -

ىُت(  )قغهت اإلاُاٍ الَى

 مهالح اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت -

مؼوصي الخضمت وحمُٗاث  -

 مؿخسضمي اإلاُاٍ

  ٍهمُاث اإلاُا

اإلاجزلُت اإلاخاخت 

في الهىابحر 

ٗبر ٖجها  )َو

باللتراث الُىمُت 

 للفغص(

22.2 22.0 20 21.5 22.5 22 21 20.5 25 25 22.5 22.5 012 22 

ي ملفاث مؼوص -

 الخضمت

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 مجلـ جىُٓم كُإ اإلاُاٍ -

صاثغة مُاٍ الًفت الغغبُت  -

ىُت(  )قغهت اإلاُاٍ الَى

 مهالح اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت -

مؼوصي الخضمت وحمُٗاث  -

 مؿخسضمي اإلاُاٍ

  وؿبت الخجمٗاث

التي ال جهلها 

 %0 %1 %2 %1 %5 %1 %2 %1 %2.5 %1 %00 %1 %02 %1 الخضمت

غ ألاصا - ء جلاٍع

ت  الؿىٍى

إلاؼوصي 

 الخضمت

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 مجلـ جىُٓم كُإ اإلاُاٍ -

صاثغة مُاٍ الًفت الغغبُت  -

ىُت(  )قغهت اإلاُاٍ الَى

 مهالح اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت -
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 املؤشراث ألاهداف

 اثمصدر املعلىمت واملسؤولي قيم املؤشراث

7106 7107 7108 7109 7171 7170 7177 

 املسؤولياث مصدر املعلىمت
 غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة

ض

 فت
 ضفت غسة

مؼوصي الخضمت وحمُٗاث  -

 مؿخسضمي اإلاُاٍ

  وؿبت ألاؾغ

ت  اإلاغبَى

 بالكبىت الٗامت

20.1% 20.2% 20.5% 22.1% 22.1% 22.2% 22.5% 22.2% 25.1% 25.2% 25.5% 25.2% 22% 22% 

ملفاث مؼوصي  -

 الخضمت

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 مجلـ جىُٓم كُإ اإلاُاٍ -

صاثغة مُاٍ الًفت الغغبُت  -

ىُت(  )قغهت اإلاُاٍ الَى

 مهالح اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت -

مؼوصي الخضمت وحمُٗاث  -

 مؿخسضمي اإلاُاٍ

  ت اليؿبت اإلائٍى

للُٗىاث التي 

جدلم اإلاىانفت 

 ؿُُيُتالفل
22% 25% 25% 22% 20% 22% 20% 22% 22% 22% 22% 22% 011% 011% 

غ ألاصاء  - جلاٍع

ت  الؿىٍى

إلاؼوصي 

 الخضمت

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 مجلـ جىُٓم كُإ اإلاُاٍ -

صاثغة مُاٍ الًفت الغغبُت  -

ىُت(  )قغهت اإلاُاٍ الَى

 مهالح اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت -

مؼوصي الخضمت وحمُٗاث  -

 مؿخسضمي اإلاُاٍ
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 املكىن الثالث:  الصرف الصحي 3.1

 

 

 املؤشراث ألاهداف

 مصدر املعلىمت واملسؤولياث قيم املؤشراث

7104  /7106 7107 7108 7109 7171 7170 7177 
 املسؤولياث مصدر املعلىمت

 ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة

  اإلادافٓت ٖلى

الصخت الٗامت 

الفلؿُُيُت والبِئت 

 مً الخلىر

  عف٘ هفاءة ؤهٓمت

مُاٍ الهغف 

الهحي مً حم٘ 

 وهلل ومٗالجت

  اصة مؿاخت ٍػ

اللابلت للغي في 

اإلاُاٍ اإلاٗالجت مً 

مهاصع اإلاُاٍ غحر 

 الخللُضًت

  ت زلم بِئت بؾدثماٍع

إلاكاعهت اللُإ 

 الخام في اإلايىن 

  حصجُ٘ بؾخسضام

مهاصع الُاكت 

ت لؤلؾغ اليؿبت اإلائٍى

اإلاسضومت بىٓام نغف 

نحي، ؤو التي جمخلً 

 في 
ً
 مىاؾبا

ً
 صخُا

ً
هٓاما

اإلاىك٘ )زؼان جغقُذ + 

 َبلت جغقُذ(

22% 00% 20% 00% 22% 05% 25% 02% 22.5% 21% 22.5% 22.5% 21% 25% 

ملفاث ؾلُت  -

 اإلاُاٍ الفلؿُُيُت

غ ألاصاء  - جلاٍع

ت إلاؼوصي  الؿىٍى

 الخضمت

 

 

ؾلُت اإلاُاٍ  -

صاثغة الفلؿُُيُت )

 الهغف الهحي( 

مجلـ جىُٓم كُإ  -

 اإلاُاٍ

 مهالح اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت -

 مؼوصي الخضمت و -

ت مً مُاٍ  اليؿبت اإلائٍى

الهغف التي جخم 

مٗالجتها في مدُاث 

مٗالجت مُاٍ الهغف 

 الهحي

25% 00% 22% 02.5% 00.5% 02.5% 05% 02% 21% 21% 25% 22% 51% 22% 

ملفاث ؾلُت  -

 اإلاُاٍ الفلؿُُيُت

غ مدُاث جل - اٍع

 اإلاٗالجت

غ ألاصاء   - جلاٍع

ت إلاؼوصي  الؿىٍى

 الخضمت

ؾلُت اإلاُاٍ  -

الفلؿُُيُت )صاثغة 

 الهغف الهحي( 

مجلـ جىُٓم كُإ  -

 اإلاُاٍ

 مهالح اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت -

 مؼوصي الخضمت  -

ت إلاُاٍ  اليؿبت اإلائٍى

الهغف الهحي 

اإلاٗالجت التي جُابم 

 اإلاىانفت الفلؿُُيُت

01% 01% 01% 01% 51% 51% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 011% 011% 

ملفاث ؾلُت  -

 اإلاُاٍ الفلؿُُيُت 

غ ألاصاء  - جلاٍع

ت إلاؼوصي  الؿىٍى

 الخضمت

ؾلُت اإلاُاٍ  -

الفلؿُُيُت )صاثغة 

 الهغف الهحي( 

مجلـ جىُٓم كُإ  -

 اإلاُاٍ
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 املؤشراث ألاهداف

 مصدر املعلىمت واملسؤولياث قيم املؤشراث

7104  /7106 7107 7108 7109 7171 7170 7177 
 املسؤولياث مصدر املعلىمت

 ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة

ملفاث ماؾؿت  - الىُٓفت في اإلايىن 

اإلاىانفاث 

واإلالاًِـ 

 الفلؿُُيُت

ملفاث اإلاسخبراث  -

ت  اإلاغهٍؼ

 لُمُتمهالح اإلاُاٍ ؤلاك -

 مؼوصي الخضمت  -

ماؾؿت اإلاىانفاث  -

 واإلالاًِـ

 اإلاسخبر اإلاغهؼي  -

٘ التي  ٖضص اإلاكاَع

ٌكاعن اللُإ الخام 

 فحها يمً اإلايىن 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

ملفاث ؾلُت  -

 اإلاُاٍ الفلؿُُيُت

ملفاث الهُئاث  -

اإلادلُت / مؼوصي 

 الخضمت

 

ؾلُت اإلاُاٍ  -

الفلؿُُيُت )صاثغة 

 الهغف الهحي( 

مجلـ جىُٓم كُإ  -

 اإلاُاٍ

-  

ٖضص مدُاث اإلاٗالجت 

التي جخىافم مسغحاتها 

م٘ اإلاىانفت 

 الفلؿُُيُت

0 2 0 2 2 2 2 2 5 2 5 2 2 00 

ملفاث ؾلُت  -

 اإلاُاٍ الفلؿُُيُت 

غ ألاصاء  - جلاٍع

ت إلاؼوصي  الؿىٍى

 الخضمت

ملفاث ماؾؿت  -

اإلاىانفاث 

واإلالاًِـ 

 الفلؿُُيُت

ملفاث اإلاسخبراث 

ت  اإلاغهٍؼ

اإلاُاٍ  ؾلُت -

الفلؿُُيُت )صاثغة 

 الهغف الهحي( 

مجلـ جىُٓم كُإ  -

 اإلاُاٍ

ماؾؿت اإلاىانفاث  -

 واإلالاًِـ

 وػاعة الؼعاٖت -

-  
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 املؤشراث ألاهداف

 مصدر املعلىمت واملسؤولياث قيم املؤشراث

7104  /7106 7107 7108 7109 7171 7170 7177 
 املسؤولياث مصدر املعلىمت

 ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة

مؿاخت ألاعاض ي 

الؼعاُٖت اإلاغوٍت مً 

اإلاُاٍ الٗاصمت اإلاٗالجت 

 )بالضوهم(
0211 1 5111 2111 2511 02111 02111 25111 02511 02011 20111 20211 22211 52011 

ؾلُت ملفاث  -

 اإلاُاٍ الفلؿُُيُت

ملفاث وػاعة  -

 الؼعاٖت

ملفاث مدُاث  -

 اإلاٗالجت

ؾلُت اإلاُاٍ  -

الفلؿُُيُت )صاثغة 

 الهغف الهحي( 

مجلـ جىُٓم كُإ  -

 اإلاُاٍ

 وػاعة الؼعاٖت -
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 املكىن الرابع:  البىاء املؤسس ي 4.1

 

 املؤشراث ألاهداف

 مصدر املعلىمت واملسؤولياث قيم املؤشراث

7106 7107 7108 7109 2020 7170 7177 
 املسؤولياث مصدر املعلىمت

 ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة

  جإؾِـ وبٖاصة َُيلت

ماؾؿاث كُإ اإلاُاٍ 

اإلاسخلفت بما ًدىاغم 

وكاهىن اإلاُاٍ الفلؿُُني 

 الجضًض

  عف٘ كضعاث ماؾؿاث

غ  كُإ اإلاُاٍ وجٍُى

اثفها  ْو

 غ ؤهٓمت ك ُإ اإلاُاٍ جٍُى

 طاث الهلت

 011 %25 %20 %21 %21 %70 %21 ؾلُت مُاٍ ممإؾؿت% 
ملفاث ؾلُت  -

اإلاُاٍ 

 الفلؿُُيُت

ؾلُت اإلاُاٍ  -

 الفلؿُُيُت

  ٕمجلـ جىُٓم كُا

 مُاٍ فٗاٌ وممإؾـ
01% 21% 25% 25% 21% 25% 011% 

ملفاث  -

مجلـ 

جىُٓم كُإ 

 اإلاُاٍ

مجلـ جىُٓم  -

 كُإ اإلاُاٍ

ؾلُت اإلاُاٍ  -

 تالفلؿُُيُ

  جىفحر الٓغوف اإلاىاؾبت

لخإؾِـ قغهت مُاٍ 

ىُت  َو

1% 21% 21$ 21% 21% 011% 011% 

ملفاث ؾلُت  -

اإلاُاٍ 

 الفلؿُُيُت

ؾلُت اإلاُاٍ 

 الفلؿُُيُت

  ٖضص مغافم ومؼوصي

 اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت
0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 

ملفاث ؾلُت  -

اإلاُاٍ 

 الفلؿُُيُت

ؾلُت اإلاُاٍ  -

 الفلؿُُيُت

 ٗلُماث مُاٍ ؤهٓمت وح

 مخياملت
01% 51% 21% 21% 21% 25% 011% 

ملفاث ؾلُت  -

اإلاُاٍ 

 الفلؿُُيُت

ملفاث  -

مجلـ 

جىُٓم كُإ 

 اإلاُاٍ

ؾلُت اإلاُاٍ  -

 الفلؿُُيُت

مجلـ جىُٓم  -

 كُإ اإلاُاٍ
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 املؤشراث ألاهداف

 مصدر املعلىمت واملسؤولياث قيم املؤشراث

7106 7107 7108 7109 2020 7170 7177 
 املسؤولياث مصدر املعلىمت

 ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة

  غ كضعاث اإلااؾؿاث جٍُى

ؼ  الٗاملت في اللُإ وحٍٗؼ

 جباصٌ اإلاٗغفت

21% 25% 22% 22% 22% 22% 22% 

ملفاث ؾلُت  -

ُاٍ اإلا

 الفلؿُُيُت

ملفاث  -

مجلـ 

جىُٓم كُإ 

 اإلاُاٍ

ؾلُت اإلاُاٍ  -

 الفلؿُُيُت

مجلـ جىُٓم  -

 كُإ اإلاُاٍ
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 املكىن الخامس: املكىن  املالي 5.1

 املؤشراث ألاهداف

 مصدر املعلىمت واملسؤولياث قيم املؤشراث

7106 7107 7108 7109 7171 7170 7177 
 املسؤولياث مصدر املعلىمت

 ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة تضف غسة

  ؼ ؤلاؾخلاللُت اإلاالُت إلاغافم حٍٗؼ

 اإلاُاٍ ومؼوصي اإلاُاٍ

  عف٘ هفاءة الخدهُل وجللُل

 وؿبت الضًً الٗام 

  غ وجُبُم ألاهٓمت جٍُى

والخٗلُماث والغؾىم وهٓم 

الخٗغفت لًمان ؤلاؾخضامت 

 اإلاالُت

  غ الىعي اإلاجخمعي الٗام جٍُى

ؼ مبضؤ الخلىق وح ٍٗؼ

والىاحباث )الضف٘ ملابل 

 الخضمت(

  ت إلاغافم اليؿبت اإلائٍى

اإلاُاٍ ومجالـ 

الخضماث )مؼوصي 

اإلاُاٍ(التي حٗمل 

 بهىعة مؿخللت مالُا
21% 21% 

22% 
22% 

22% 
02% 22% 21% 22% 22% 22% 55% 21% 21% 

ملفاث ؾلُت  -

اإلاُاٍ 

 الفلؿُُيُت 

غ ألاصاء  - جلاٍع

ت إلاؼوصي  الؿىٍى

 الخضمت

 

ؾلُت اإلاُاٍ 

 الفلؿُُيُت

مجلـ جىُٓم 

 كُإ اإلاُاٍ

صاثغة مُاٍ 

الًفت الغغبُت 

)قغهت اإلاُاٍ 

ىُت(  الَى

  = وؿبت الٗمل

جيالُف الدكغُل 

والهُاهت والخيالُف 

ت )باؾخثىاء  ؤلاصاٍع

ؤلاَالن(/بًغاصاث 

 الدكغُل

- 022% 
021% 

021% 
005% 

002% 001% 001% 012% 012% 012% 012% 011% 011% 

لفاث ؾلُت م -

اإلاُاٍ 

 الفلؿُُيُت 

غ ألاصاء  - جلاٍع

ت إلاؼوصي  الؿىٍى

 الخضمت

 

ؾلُت اإلاُاٍ 

 الفلؿُُيُت

مجلـ جىُٓم 

 كُإ اإلاُاٍ

صاثغة مُاٍ 

الًفت الغغبُت 

)قغهت اإلاُاٍ 

ىُت(  الَى
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 املؤشراث ألاهداف

 مصدر املعلىمت واملسؤولياث قيم املؤشراث

7106 7107 7108 7109 7171 7170 7177 
 املسؤولياث مصدر املعلىمت

 ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة ضفت غسة تضف غسة

 هفاءة الخدهُل 

25%-

51% 

25%-

25% 

01%-

21% 

22%-

22% 

21%-

21% 

22%-

22% 

51%- 

25% 

25 %- 

21% 

21%-

22% 

22%-

22% 

25%-

22% 

22%-

22% 

25%-

21% 

21%-

21% 

ملفاث ؾلُت  -

اإلاُاٍ 

 الفلؿُُيُت 

غ ألاصاء  - جلاٍع

ت إلاؼوصي  الؿىٍى

 الخضمت

 

ؾلُت اإلاُاٍ 

 الفلؿُُيُت

مجلـ جىُٓم 

 كُإ اإلاُاٍ

صاثغة مُاٍ 

الًفت الغغبُت 

)قغهت اإلاُاٍ 

ىُت(  الَى

 مؼوصي الخضمت

مهالح اإلاُاٍ 

 ؤلاكلُمُت
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 اث اىىطىيتجىذة اىسياسأاىشبظ مع    6

اث الؿُاؾاجُت للُإ اإلاُاٍ بالؿُُغة ٖلى اإلاىاعص اإلااثُت وبوكاء قبىت ٖامت لتزوٍض اإلاىاَىحن بمُاٍ  جمثلذ ألاولٍى

الكغب الىلُت وجىفحر ما ًىفي مً اإلاُاٍ لالؾخسضاماث الؼعاُٖت والهىاُٖت، ومًاٖفت وجحرة الٗمل ٖلى بٖاصة 

ى حاهب خفغ آلاباع الجضًضة ٖلى هدى مىٓم، وجىحُه الاؾدثماعاث الٗامت جإَُل آلاباع وقبياث جؼوٍض اإلاُاٍ، بل

ؼ هجاٖت ؤهٓمت الخهاص اإلااجي وؤهٓمت الغي وفٗالُتها.  لدكُِض مدُاث جدلُه اإلاُاٍ، وحٍٗؼ

ض مً قبياث ومدُاث مٗالجت مُاٍ الهغف  اث الؿُاؾاجُت للُإ اإلاُاٍ الٗاصمت بةكامت اإلاٍؼ في خحن جمثلذ ألاولٍى

ا الهح َؼ ي في حمُ٘ ؤهداء فلؿُحن وجىفحر الخضمت لجمُ٘ اإلاىاَىحن بهضف الاعجلاء بمٗاًغ الصخت الٗامت وحٍٗؼ

وخماًتها، وجىحُه الاؾدثماعاث الٗامت لدكُِض مدُاث مٗالجت مُاٍ الهغف الهحي،  وجىفحر اإلاُاٍ اإلاٗالجت التي 

 جىاؾب الاؾخسضاماث الؼعاُٖت والهىاُٖت.

ىام )جخمثل الؿُاؾاث طاث  ت التي حؿعى الخيىمت الفلؿُُيُت بلى جىفُظَا في كُإ اإلاُاٍ زالٌ ألٖا -2102ألاولٍى

اث الؿُاؾاجُه بما ًخٗلم بىجاٖت وفٗالُت اصاعة اإلااٌ الٗام،وبىاء ملىماث 2122 ( للىنٌى بلى جدلُم اولٍى

ؼ ؾُاصة اللاهىن  بًمان اؾخض امت البِئه ، وطلً مً زالٌ الاكخهاص الفلؿُُني  وجىفحر ألامً و ألامان وحٍٗؼ

ت مً الخضزالث الؿُاؾاجُت اإلاخمثله باوكاء ماؾؿاث مؼوصي الخضماث الٗامت الاؾاؾُت الؾُما اإلاُاٍ  مجمٖى

ت اإلاخٗللت عكبياث  ٘ الخٍُى ٘ البيُت الخدخُت الىَىُت الالػمت لالكخهاص )اإلاكاَع والىهغباء، وجهمُم وجىفُظ مكاَع

هُت عكبياث اإلاُاٍ الىُٓفه وقبياث الهغف الهحي، والٗمل ٖلى يبِ اإلالىزاث اإلاُاٍ(، عبِ الخجمٗاث الؿيا

والخىؾُ٘ في اصاعة اإلاُاٍ الٗاصمت و بٖاصة مٗالجتها، واصاعة وخماًت اإلاىاعص الُبُُٗت ال ؾُما الاعى واإلاُاٍ والُاكت 

ؼ الاؾخسضام اإلاؿخضام لها.  وحٍٗؼ

ت الىطىيت  لعالقت حسب الخدخالث السياساجيت ذاث ا ألاولٍى

اث والخدخالث السياساجيت   مصفىفت ألاولٍى

 7177-7107العالقت مع  استراجيجيت قطاع املياه 

ججؿُض الضولت 

اإلاؿخللت مً زالٌ 

 
ً
ىُا جهُٗض الجهىص َو

 النهاء الاخخالٌ
ً
 وصولُا

عؿِ الؿُاصة ٖلى وامل اعى صولت  .0

، بما في طلً 0222فلؿُحن ٖلى خضوص 

لى مىا عصَا الُبُُٗت اللضؽ الكغكُت، ٖو

ت، ووي٘  ت والبدٍغ ت والجٍى وخضوصَا البًر

 الغواثؼ اللاهىهُت لخجؿُض َظٍ الؿُاصة.

مً انل زمؿت اَضاف اؾتراجُجُت  تاؾتراجُجُزالزت اَضاف خضصث الاؾتراجُجُت 

في يمان الؿُُغة  طاث ٖالكت في خماًت اإلاىاعص الُبُٗت، الهضف ألاٌو اإلاخٗلم 

غ في ُيُت والهضف الثاوي ًخمثل ٖلى مهاصع اإلاُاٍ الفلؿُ بصاعة مخياملت وجٍُى

ُت والىمُت  الثالث والهضف الاؾتراجُجي مؿخضام للمهاصع اإلااثُت مً هاخُت الىٖى

،   جدؿحن حىصة ومىزىكُت زضمت جؼوٍض اإلاُاٍ ويمان الٗضالت في جؼوٍضَاالخام في 

ٖلى جىفحر   هما قملذ الاؾتراجُجُت ٖلى اهثر مً مغجىؼ وؾُاؾت وجضزل ؾُٗمل

٘ والبرامج  لخماًت اإلاهاصع اإلااثُت والترهحز ٖلى  اإلاىاَم اإلاؿماة  ت مً اإلاكاَع مجمٖى

 "حا " 

ىُت  الىخضة الَى

 

 

جدضًث وجىخُض اإلاىٓىمت اللاهىهُت  .2

ُٗت بما ًخىافم م٘ الالتزاماث  والدكَغ

غ اهخساباث  الضولُت لضولت فلؿُحن وجٍُى

 ٍاث صًمىكغاَُت وصوعٍت في وافت اإلاؿخى 

غ وبىاء ماؾؿاث كُإ اإلاُاٍ خضصث الاؾتراجُجُت في اَاع الهضف الغاع٘   جٍُى

ما  لترؾُش ؤؾـ الخىم الغقُض ببِئت كاهىهُت وماؾؿاجُت مخياملت َو

اع اللاهىوي لٗملُت  الانالح بيل خُثُاجه0  .اؾخىماٌ الَا

 .الاهًمام لالجفاكُاث واإلاىٓماث الضولُت طاث الٗالكت باإلاُاٍ 2
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ت الىطىيت  لعالقت حسب الخدخالث السياساجيت ذاث ا ألاولٍى

اث والخدخالث السياساجيت   مصفىفت ألاولٍى

 7177-7107العالقت مع  استراجيجيت قطاع املياه 

ٍؼ اإلاياهت الضولُت حٗؼ 

 لضولت فلؿُحن

غ الضولُت  .0 اإلاكاعهت الفاٖلت في ألَا

جي واإلاضعوؽ لٗضص  والاهًمام الخضٍع

بيافي مً الاجفاكُاث واإلاىٓماث الضولُت، 

غ الٗالكاث الثىاثُت لضولت فلؿُحن.  وجٍُى

اث الؿُاؾاجُت َىان َضف للىنٌى الى   الاهًمام لالجفاكُاث مً زالٌ الاولٍى

ىُت وجدلُم واإلاٗاَضا ث واإلاىٓماث الضولُت التي جسضم احىضة الؿُاؾاث الَى

ىُت" ومجها اإلاٗاَضة الضولُت لئلؾخسضماث غحر اإلاالخُت للمُاٍ الٗابغة ألاَضاف الَى

مما اُٖل ؤلاجفاكُت كىة الؼامُت الخىفُظ للخضوص التي كامذ الؿلُت باإلاىافلت ٖلُت 

ُاث حٗاون لخباصٌ الخبراث وعف٘ ليافت الضٌو َظا باإليافت الى جىكُ٘ اجفاك

ً، اإلاغغب( والضٌو ألاوعوبُت  اللضعاث م٘ الٗضًض مً الضٌو الٗغبُت ) الاعصن، البدٍغ

ا ، عوؾُا ؤلاجداصًت(   )كبرم ، َىغاٍع

الخيىمت اإلاؿخجُبت 

 للمىاًَ

غ وجىفُظ اؾتراجُجت جدؿحن   .2 جٍُى

الخضماث اإلالضمت للمىاًَ ٖلى 

اث اإلاسخلفت وجىفُظَ ا بالخٗاون م٘ اإلاؿخٍى

الكغواء، وبالترهحز ٖلى اإلاىاَم اإلاهمكت ال 

 ؾُما اإلاؿماة)ج( واللضؽ الكغكُت 

 

ؼ الكغاهت والخياملُت في جلضًم  .5 حٍٗؼ

الخضماث م٘ اإلاىٓماث غحر الخيىمُت 

 واللُإ الخام

  حؿعى الاؾتراجُجُت الى جغهحز زضماتها وجدؿُجها في اإلاىاَم اإلاؿماة "حا" خُث

ألاٌو والثاوي  وهظلً الهضف  ُجُت في اَاع الهضف الاؾتراجُجيجخضصث الاؾترا

ت مً الىخاثج والخضزالث التي حؿعى الى خؿً بصاعة  الاؾتراجُجي الثالث مجمٖى

اإلاىاعص اإلااثُت والخض مً الخلىر مً الهغف الهحي وزههذ جضزالث 

ا )جللُضً اصة همُت اإلاُاٍ اإلاخاخت هما وهٖى ٘ مدضصة لخٗمل ٖلى ٍػ ت وغحر ومكاَع

غ وجإَُل اهٓمت التزوص باإلاُاٍ وزضماث الهغف الهحي جللُضًت(  مً زالٌ جٍُى

م٘ الترهحز ٖلى اإلاىاَم اإلاهمكت وطلً بهضف صٖم نمىص الكٗب واؾخلغاعة 

 فىق اعيت 

  ًىُت لبرامج الُىاعيء وطل جىفُظ وبالكغاهت م٘ اإلاىٓماث ألاَلُت الضولُت والَى

ي اإلاىاَم اإلاهضصة  وغحر اإلاسضومت او التي لًمان جؼوٍض اإلاىاَىحن وزانت ف

جهلها اإلاُاٍ بىمُاث كلُلت حضا ، بىمُاث مُاٍ ايافُت ٖبر الخىياث وباؾٗاع 

 مضٖىمت 

  الٗمل ٖلى يبِ اإلالىزاث والخىؾُ٘ في اصاعة اإلاُاٍ الٗاصمت و بٖاصة

مٗالجتها، واصاعة وخماًت اإلاىاعص الُبُُٗت ال ؾُما الاعى واإلاُاٍ والُاكت 

ؼ الاؾخسضام اإلاؿخضام لها.و   حٍٗؼ

 

ت في كُإ الخضمت  .2 الخيىمت الفٗالت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 اإلاضهُت واصاعتها بفٗالُت.

 

اصماج الىٕى الاحخماعي في ؾُاؾاث  .2

 الخيىمت وبغامجها ومىاػهتها. 

بنالح اإلااؾؿاث الٗامت وبٖاصة َُيلتها  .2

ؼ هفاثتها في جلضًم الخضماث.   لخٍٗؼ

  ت مً الخضزالث في اَاع الهضف الاؾتراجُجي الى بىاء كضعاث حٗمل مجمٖى

فحن في كُإ اإلاُاٍ واإلااؾؿاث اإلاىبثلت ٖجها " اللضعاث اإلااصًت اإلاْى

توالبىاء اإلااؾس ي.  والبكٍغ

 اجُجت ازظ الىٕى الاحخماعي بيافت اَضافها الخمؿه . ر تلم حغفل الاؾ

 ويمً بغامج اإلاىاػهه الاعبٗت

 بالترجِباث الاؾتراجُجُت ٖملذ الاؾتراجُجُت  ٗلميمً الهضف الغاع٘ واإلاخ

ٖلى جإؾِـ وبٖاصة َُيلت ماؾؿاث كُإ اإلاُاٍ اإلاسخلفت بما ًدىاغم 

 وكاهىن اإلاُاٍ الفلؿُُني الجضًض

 اثفها في وافت  لٗموال غ ْو ٖلى عف٘ كضعاث ماؾؿاث كُإ اإلاُاٍ وجٍُى

 اإلاجاالث

  ومغاكبت ألاصاء ججهحز الٗضًض مً ألاصلت الخانت بةحغاءاث الٗمل 
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ت الىطىيت  لعالقت حسب الخدخالث السياساجيت ذاث ا ألاولٍى

اث والخدخالث السياساجيت   مصفىفت ألاولٍى

 7177-7107العالقت مع  استراجيجيت قطاع املياه 

  غ ؤهٓمت غ وازحرا الٗمل ٖلى جٍُى  كُإ اإلاُاٍ خماًت ومغاكبت وجٍُى

مجخمع قادر على 

 الصمىد والخىميت

بصاعة اإلاىاعص الُبُُٗت وخماًتها ال ؾُما  .2

ؼ الاؾخسضام  ألاعى واإلاُاٍ والُاكت وحٍٗؼ

 اإلاؿخضام لها.

ث اجىفحر الاخخُاحاث الاؾاؾُت للخجمٗ .01

 الؿياهُت

اجه الؿُاؾخضصث الا   جُت اَضاف الاؾتراجُجت الاٌو والثاوي والثالث بيافت اولٍى

ه مً الخضزالث بما ًًمً الخىػَ٘ الٗاصٌ والاؾخسضام الامثل ليافت  مجمٖى

غ البِىت الخدُخت للمُاٍ  غ مؿخىي الخضمت مً زالٌ جٍُى اإلاهاصع اإلااثُت وجٍُى

 الهحي.والهغف الهحي.وعف٘ ٖضص اإلاكتروي بضماث اإلاُاٍ والهغف 

 

  : اىشبظ مع اهذاف االىفيت

الغبِ بحن الاَضاف الاؾتراجُجُت وغاًاث الخىمُت اإلاؿخضامه والالتزاماث بدُث جًمً ٖملُت الاؾتراجُجُت اإلااثُت  اٖضث

فُمىً  2122-2102واَضاف الاؾتراجُجُت للُإ اإلاُاٍ  2122-2102م بإحىضة الخىمُت اإلاؿخضامت لفُما بخٗ، الضولُت

 بالجضٌو الخالي: جلخُهها

 يمان جىافغ اإلاُاٍ وزضماث الهغف الهحي للجمُ٘ – 2الهضف 

اَضاف الاؾتراجُجُت للُإ اإلاُاٍ  الغاًاث

2102-2122 

 بغامج اإلاىاػهه

جدلُم َضف خهٌى الجمُ٘ عكيل 

مىهف ٖلى مُاٍ الكغب اإلاإمىهت 

 2101واإلاِؿىعة الخيلفت بدلٌى ٖام 

ض جدؿحن حىصة ومىزىكُت زضمت جؼوٍ

ويمان الٗضالت  إلاٗٓم اإلاىاَىحن  اإلاُاٍ

 في جؼوٍضَا

غ وخماًت اإلاهاصع وفم مباصيء الاصاعة  البرهامج الثاوي:جٍُى

 اإلاخيامله

: الخسُُِ واٖضاص الؿُا ُاث الٗامت للُإ ؾالبرهامج الاٌو

 اإلاُاٍ والهغف الهحي

جدلُم َضف خهٌى الجمُ٘ ٖلى 

زضماث الهغف الهحي والىٓافت 

وي٘ نهاًت للخغٍى في الصخُت و 

الٗغاء، وبًالء اَخمام زام الخخُاحاث 

اليؿاء والفخُاث ومً ٌِٗكىن في ْل 

 2101ؤويإ َكت، بدلٌى ٖام 

جدؿحن بيُت وزضماث الهغف الهحي 

 مً حم٘ ومٗالجت وبٖاصة اؾخسضام

غوخماًتاإلاهاصعوفم:الثاوي البرهامج  مباصيء جٍُى

 الاصاعةاإلاخيامله

ٌ  البرهامج  الٗامتللُإ واٖضاصالؿُاًاث الخسُُِ: الاو

 الهحي والهغف اإلاُاٍ

م الخض  جدؿحن هىُٖت اإلاُاٍ ًٖ ٍَغ

مً الخلىر ووكف بللاء الىفاًاث 

واإلاىاص الىُمُاثُت الخُغة وجللُل 

حؿّغبها بلى ؤصول خض، وزفٌ وؿبت 

مُاٍ اإلاجاعي غحر اإلاٗالجت بلى الىهف، 

غ وبٖاصة الاؾخسضام  وػٍاصة بٖاصة الخضٍو

اإلاإمىهت بيؿبت هبحرة ٖلى الهُٗض 

جدؿحن بيُت وزضماث الهغف الهحي 

 مً حم٘ ومٗالجت وبٖاصة اؾخسضام

غوخماًتاإلاهاصعوفلمباصيءالاصاعةاإلاخيامل:البرهامجالثاوي جٍُى

ٌ 

البرهامج الثاوي:جُىٍغ وخماًت اإلاهاصع وفم مباصيء الاصاعة 

 اإلاخيامله

ٌ  لبرهامجا  الٗامتللُإ واٖضاصالؿُاًاث الخسُُِ: الاو

 الهحي والهغف اإلاُاٍ
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 2101الٗالمي، بدلٌى ٖام 

اصة هفاءة اؾخسضام اإلاُاٍ في حمُ٘  ٍػ

اصة هبحرة ويمان سخب  اللُاٖاث ٍػ

اإلاُاٍ الٗظبت وبمضاصاتها ٖلى هدى 

مؿخضام مً ؤحل مٗالجت شح اإلاُاٍ، 

والخض بضعحت هبحرة مً ٖضص 

ألاشخام الظًً ٌٗاهىن مً هضعة 

 2101بدلٌى ٖام  اإلاُاٍ،

بصاعة مخياملت وجُىٍغ مؿخضام للمهاصع 

ُت والىمُت  اإلااثُت مً هاخُت الىٖى

البرهامج الثاوي:جُىٍغ وخماًت اإلاهاصع وفم مباصيء الاصاعة 

 اإلاخيامله

جدؿحن حىصة ومىزىكُت زضمت جؼوٍض 

 اإلاُاٍ ويمان الٗضالت في جؼوٍضَا

 البرهامج الغاع٘: اصاعة جىػَ٘ اإلاُاٍ

ُظ ؤلاصاعة اإلاخياملت إلاىاعص اإلاُاٍ ٖلى جىف

اث، بما في طلً مً  حمُ٘ اإلاؿخٍى

زالٌ الخٗاون الٗابغ للخضوص خؿب 

 2101الاكخًاء، بدلٌى ٖام 

بصاعة مخياملت وجُىٍغ مؿخضام للمهاصع 

ُت والىمُت  اإلااثُت مً هاخُت الىٖى

غ وخماًت اإلاهاصع وفم مباصيء الاصاعة  البرهامج الثاوي:جٍُى

 ملهاإلاخيا

ؼ هُاق الخٗاون الضولي وصٖم 2 .ؤ: حٍٗؼ

بىاء اللضعاث في البلضان الىامُت في 

مجاٌ ألاوكُت والبرامج اإلاخٗللت باإلاُاٍ 

والهغف الهحي، بما في طلً حم٘ 

اإلاُاٍ، وبػالت ملىختها، وهفاءة 

اؾخسضامها، ومٗالجت اإلاُاٍ الٗاصمت، 

غ وبٖاصة  وجىىىلىحُاث بٖاصة الخضٍو

 2101لٌى ٖام الاؾخٗماٌ، بد

غ وبىاء ماؾؿاث كُإ اإلاُاٍ  جٍُى

لترؾُش ؤؾـ الخىم الغقُض ببِئت 

 كاهىهُت وماؾؿاجُت مخياملت

ت الخضزالث اإلالترخت مً زالٌ البرهامج الثالث:  مجمٖى

 البرهامج الاصاعي 

 بصاعةمخياملتوجُىٍغمؿخضام

 هاخُتالىىُٖتوالىمُت للمهاصعاإلااثُتمً

اًت اإلاهاصع وفم مباصيء الاصاعة البرهامج الثاوي:جُىٍغ وخم

 اإلاخيامله

ؼ مكاعهت اإلاجخمٗاث 2 .ب: صٖم وحٍٗؼ

اإلادلُت في جدؿحن بصاعة اإلاُاٍ والهغف 

 الهحي

 

غ وبىاء ماؾؿاث كُإ اإلاُاٍ  جٍُى

لترؾُش ؤؾـ الخىم الغقُض ببِئت 

 كاهىهُت وماؾؿاجُت مخياملت

ُإ اإلاُاٍ عف٘ هفاة الٗاملحن في ك  :الثالث )ؤلاصاعي( البرهامج

والهغف الهحي ويمان اهبر مكاعهت مجخُٗت في ٖملُت 

٘ اإلاُاٍ والهغف الهحي   الخسُُِ وؤلاقغاف والخىفُظ إلاكاَع

 

 خيفيت حىه االحفاقياث اىسابقت حىه اىمياي 6.1
 اتفاق ئػالٌ انًثادئ 6.1.1.1

ش  ٌكيل بٖالن اإلاباصت ؤٌو اجفاكُت زىاثُت بحن فلؿُحن وبؾغاثُل، وكض وكٗذ َظٍ الاجفاكُت .  0220ؤًلٌى  00بخاٍع

وبمىحب َظٍ الاجفاكُت، ؾىف ًجغي بدث كًاًا اإلاُاٍ في ؾُاق مضاوالث اللجىت الفلؿُُيُت ؤلاؾغاثُلُت الضاثمت 

للخٗاون الاكخهاصي، وكض جم الاجفاق ٖلى بٖضاص زُِ زانت بدلىق اإلاُاٍ، والاؾخسضام اإلادؿاوي للمهاصع 

 جدضص الخلىق اإلااثُت اإلاخىإػ ٖلحها.اإلاكترهت.  بال ؤن َظٍ الاجفاكُت لم 
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 أسَحا أوال –اتفالُح غضج  6.1.1.7

ش  دا وغؼة، وكض وكٗذ بخاٍع ، وجدىاٌو 0222ؤًاع  02وهي الاجفاكُت اإلااكخت خٌى الخىم الظاحي للؿلُت الفلؿُُيُت في ؤٍع

دا.  وب 00مً الفلغة عكم  2اإلااصة عكم  مىحب َظٍ الاجفاكُت، جم هلل في َظٍ الاجفاكُت كًاًا اإلاُاٍ في مىُلتي غؼة وؤٍع

نالخُاث مدضوصة في مجاٌ اؾخسضام اإلاُاٍ بلى الؿلُت الفلؿُُيُت.  وههذ َظٍ الاجفاكُت ؤًًا ٖلى ؤن جخمخ٘ 

الؿلُت الفلؿُُيُت بهالخُت الؿُُغة ٖلى مهاصع اإلاُاٍ والبيُت الخدخُت في اإلاىُلخحن، واهه بىؾٗها حكغُل وبصاعة 

ُت ؤن ال ًلخم طلً ؤهٓمت اإلاُاٍ في َاجحن اإلا ىُلخحن.  هما ًمىً للؿلُت الفلؿُُيُت، بمىحهها، خفغ آباع حضًضة، قٍغ

يغعا بمهاصع اإلاُاٍ.  بال ؤن َظٍ الاجفاكُت لم جخًمً ؤي بىىص خٌى كًاًا خلىق اإلاُاٍ، والاؾخسضام ؤو الخىػَ٘ 

 خماُٖت ولم جخُغق لالخخُاحاث الاحاإلادؿاوي  والٗاصٌ احخماُٖا للمهاصع اإلاكترهت

 حىل املياه واملجاري  7مً اجفاقيت اوسلى  41املادة رقم 

( هإؾاؽ لىي٘ 2مً اجفاكُت اوؾلى  21ًخم اؾخسضام الاجفاكُت اإلااكخت خٌى اإلاُاٍ ومُاٍ الهغف الهحي )اإلااصة 

 ٌ ٘ زالٌ "الفترة اإلاغخلُت" وختى ًخم الخىنل بلى اجفاق خى الىي٘ الجهاجي.   الخُِ الخانت بلُإ اإلاُاٍ وجىفُظ اإلاكاَع

وجفُض الفلغة ألاولى مً اجفاكُت اإلاُاٍ بإن "بؾغاثُل حٗترف بالخلىق اإلااثُت للفلؿُُيُحن.  وؾىف ًخم الخفاوى خٌى 

ملُىن متر  21مؿإلت الخلىق اإلااثُت للفلؿُُيُحن، هظلً جخًمً الاجفاكُت جىفحر همُاث مُاٍ بيافُت كضعث بمٗضٌ 

 للفلؿُُيُحن، زال
ً
ا ٌ اإلاغخلت الاهخلالُت ًخم الخهٌى ٖلى َظٍ الىمُاث مً وافت اإلاهاصع اإلاخاخت، مىٗب ؾىٍى

ت عكإنها في اجفاكُت الىي٘ الجهاجي التي جخٗلم بمسخلف مهاصع اإلاُاٍ".  والخىنل بلى حؿٍى

خمثل الخدضي ألاؾاس ي الظي ًىاحه الفلؿُُيُحن في الؿُاصة والؿُُغة الخامت ٖلى مهاصع اإلاُاٍ في فلؿُحن.  ىان  ٍو َو

م اإلااثُت  ت مؿإلت الخلىق اإلااثُت الفلؿُُيُت، والتي حكمل يمان الؿُُغة الخامت ٖلى مهاصَع خاحت ملخت لدؿٍى

وبصاعتها عكيل مؿخلل، بما في طلً اإلاُاٍ الجىفُت والؿُدُت التي جيب٘ مً، وجخىفغ عكيل جام في، الًفت الغغبُت 

هغ ألاعصن ووصًان كُإ غؼة، ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الؿُُغة ٖلى ومدافٓاث كُإ غؼة، ٖالوة ٖلى خلىكهم في خىى ن

ض مً  غ وبصاعة َظٍ اإلاهاصع بما ًمىً مً جلبُت الاخخُاحاث اإلااثُت الالػمت إلخضار اإلاٍؼ مهاصع اإلاُاٍ حٗض ؤؾاؾا لخٍُى

 الخىمُت الاكخهاصًت اللاثمت ٖلى الٗضالت الاحخماُٖت.
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 انُهائٍ انًىلف انفهسطٍُُ يٍ يفاوضاخ انىضغ 6.1.1.2

 إلافاوياث الىي٘ الجهاجي بلى:
ً
 ٌؿدىض الجاهب الفلؿُُني اؾخٗضاصا

الؿُاصة اللاهىهُت والؿُُغة الفٗلُت عكيل جام ٖلى اإلاهاصع اإلااثُت، بما في طلً اإلاُاٍ الجىفُت والؿُدُت التي جيكإ 

في خىى واصي ألاعصن ووصًان  وجخيىن صازل اإلاىاَم الخايٗت للؿُاصة الفلؿُُيُت، بما في طلً الخلىق الفلؿُُيُت

كُإ غؼة، والتزام الجاهب الفلؿُُني بالخٗاون ؤلاكلُمي إلصاعة ألاخىاى اإلاكترهت.بما ًًمً جلبُت اخخُاحاث اإلاجخم٘ 

لت ٖاصلت.  بيافت قغاثده وبٍُغ

 7117ئػالٌ انذونح فٍ األيى انًتحذج  6.1.1.4

الفغنت لخُٗٓم اؾخفاصة فلؿُحن في بَاع جُىٍغ كُإ ًترجب ٖلى بٖالن الضولت الفلؿُُيُت في ألامم اإلاخدضة جىفحر 

الن كضعة الضولت الفلؿُُيُت ٖلى ؤلاهًمام الى ؤلاجفاكُاث الضولُت اإلااثُت وفي ملضمتها بجفاكُت  اإلاُاٍ. فُترجب ٖلى َظا ؤلٖا

ؾغاثُل في بَاع اإلادىمت ألامم اإلاخدضة خٌى اإلاُاٍ الٗابغة للخضوص لئلؾخسضاماث غحر اإلاالخُت. هظلً اللضعة ٖلى مالخلت ا

 الضولُت لىكف حٗضًاتهم ٖلى اإلاهاصع اإلااثُت الفلؿُُيُت ومُالبتها بخٗىًٍاث ٖلى اؾخغاللها إلاهاصع اإلاُاٍ الفلؿُُيُت.

فان وافت الاَضاف الاؾتراجُجُت الخمؿه كاصعة ٖلى جدلُم الالتزاماث اإلاترجبه  2122-2102وفي اؾتراجُجُت كُإ اإلاُاٍ 

 .الاجفاكُاثٖلى َظٍ  ٖلى جىكُٗىا
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 مجابيان سياست اىبش 7

ىُت:  غاًاث ؾُاؾاث البرامج الخانت باإلاىاػهه للخٗامل م٘ الؿُاؾاث الَى

 اىخخطيظ واعذاد  اإلسخشاحيجياث اىعامت ىقطاع اىمياي واىصشف اىصحياىبشوامج االوه:  7.1

 فُما ًخٗلم عغاًاث ؾُاؾت البرهامج، فهي والخالي:

 وزضماث اإلاُاٍ وفم مباصت ؤلاصاعة اإلاخياملت  جُىٍغ وخماًت مهاصع  -0

 جدلُم ٖضالت الخدهُو والخىػَ٘ لخضماث كُإ اإلاُاٍ والهغف الهحي -2 

 فُما ًخٗلم باالَضاف واإلاٗاًحر، فهي والخالي:

اث اؾخسضامه0 ا . وي٘  الخُِ الكمىلُت وؤلاؾتراجُجُاث الالػمت لخلُُم وجغؾُم وجدهُو مهاصع اإلاُاٍ وجدضًض اولٍى

ت الالػمت لخُىٍغ البيُت الخدخُت للُإ اإلاُاٍ     وجدضًض ؤلاخخُاحاث ؤلاؾدثماٍع

  غ زضماث جؼوٍض اإلاُاٍ مغاحٗت ومٗخمضة بهُغتها الجهاثُت  الخُت الكاملت لخٍُى

   اصًت مخىؾُت اإلاضي )ول زالزت اٖىام(  لخُىٍغ زضماث جىػَ٘ اإلاُاٍ ٖلى مؿخىي اإلادافٓاث الخُِ الٍغ

 مىجؼة 

 ُِاصة جإَُل اهٓمت الخىػَ٘ ٖلى مؿخىي اإلادافٓاث مىجؼة  الخ اصًت إٖل  الٍغ

  اتها ٖلى مؿخىي البيُت الخدخُت لخضماث جىػَ٘ اإلاُاٍ ٖلى مؿخىي ت اإلاُلىبت  وؤولٍى الخضزالث الًغوٍع

 اإلادافٓاث حاَؼة 

 ( البرامج وألاهٓمت اإلادىؾبت بما فحها هٓام  اإلاٗلىماث الجغغافيGIS الالػمت لخُىٍغ ) اهٓمت وكىاٖض اإلاٗلىماث

ني حاَؼة وحٗمل وجضاع مً كبل ؾلُت اإلاُاٍ   اإلااثُت ٖلى اإلاؿخىي الَى

. وي٘ الخُِ و ؤلاؾتراجُجُاث الالػمت لئلؾخفاصة مً اإلاهاصع غحر الخللُضًت )مُاٍ مالخت + مُاٍ مٗالجت( لؿض الفجىة 2

 بحن الٗغى والُلب ٖلى اإلاهاصع 

 ت 2102 -2102زالٌ مضة جىفُظ بغهامج اإلاىاػهت ) زُِ الٗمل والخضزالث اإلاُلىبت (  اٖضاص الخُِ ؤلاؾدثماٍع

ت الضعاؾاث اإلاىجؼة زالٌ الفتراث الؿابلت خٌى وي٘ زضماث الهغف الهحي في  الالػمت  مغاحٗت مجمٖى

 فلؿُحن وزانت جلً اإلاخٗللت بىي٘ البيُت الخدخُت للهغف الهحي ومٗالجت اإلاُاٍ الٗاصمت 

 اصًت اإلاىبثلت ًٖ اإلالترخاث اإلالضمت مً هخاثج مغاحٗت الضعاؾاث الؿابلت مىجؼة ٖلى مؿخىي   الخُِ الٍغ

 الخجمٗاث الفلؿُُيُت طاث الىثافت الؿياهُت مىجؼة 

 فُت حاَؼة غ زضماث الهغف الهحي ٖلى مؿخىي الخجمٗاث الٍغ اصًت لخٍُى  الخُِ الٍغ
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 بحن اللُاٖاث والخجمٗاث اإلاسخلفت. اٖضاص ووي٘ الخُِ ؤلاؾتراجُجُت لخدلُم ٖضالت الخىػَ٘ 0

  ني حاَؼة  الخُِ والضعاؾاث الالػمت لىلل اإلاُاٍ بحن الخجمٗاث ٖلى اإلاؿخىي الَى

  )اصًت لخىػَ٘ واٖاصة جىػَ٘ اإلاُاٍ بحن الخجمٗاث ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي )مؿخىي اإلادافٓاث حاَؼة  الخُِ الٍغ

 ِؿُت  اإلالترخت حاَؼة الخهامُم ألاولُت لخٍُى الىلل وزؼاهاث الخىػَ٘ الغث 

  الضعاؾاث  ألاولُت لئلَاع اإلااؾس ي إلاغافم اإلاُاٍ وملضمي الخضماث حاَؼة 

  غ اهٓمت هلل اإلاُاٍ بحن الخجمٗاث واإلادافٓاث حاَؼة ت الالػمت لخٍُى  الضعاؾاث ألاولُت للخُِ ؤلاؾدثماٍع

  ٍوالهغف الهحي )حاَؼة( الضعاؾاث ألاولُت إلاكاعهت اللُإ الخام في اصاعة زضماث التزوص باإلاُا  

 اىبشوامج اىثاوي: حطىيش وحمايت مصادس اىمياي وفق مبادئ اإلداسة اىمخناميت 7.2

 فُما ًخٗلم عغاًاث ؾُاؾت البرهامج، فهي والخالي:

ملُىن متر مىٗب زالٌ  22جىفحر مهاصع مُاٍ ايافُت مً وافت اإلاهاصع اإلاخاخت )جللُضًت وغحر جللُضًت( جلضع بدىالي  - 0

2102-2102 . 

 جُىٍغ هٓام اإلاغاكبت للمهاصع اإلااثُت بدُث ٌكمل حمُ٘ مهاصع اإلاُاٍ  -2

عف٘ الىعي البُئي الغؾمي والكٗبي لخماًت اإلاهاصع مً ؤلاؾخجزاف والخلىر  بما ٌؿاٖض ٖلى جىفحر مُاٍ نالخت   -0

 الؾخسضاماث اإلاسخلفت

 فُما ًخٗلم باالَضاف واإلاٗاًحر، فهي والخالي:

 مهاصع اإلاُاٍ   . عنض وخماًت0

  2102جغهُب احهؼة  كُاؽ مؿخىي اإلاُاٍ  الجىفُت في ٖضة اباع ملترخت حاَؼة للترهُب في نهاًت. 

  2102اوكاء وجُىٍغ كاٖضة اإلاٗلىماث والبرامج الخانت بهظا الهضف بدُث جيىن حاَؼة ختى نهاًت 

 بُت للُىاكم اإلاخسههت عؿلُت اإلاُاٍ م  .2102ٗض وكابل للخُبُم زالٌ البرهامج الخام بالضوعاث الخضٍع

جُىٍغ وجدؿحن هفاءة اإلاهاصع. 2  

 

  ت ختى نهاًت ُضعولىحُت وزُِ جُىٍٍغ  .2102ٖمل صعاؾاث َُضعوحُىلىحُت َو

  ملُىن متر  2مما ٌؿاٖض في جىفحر ما ملضاٍع  2102جاَُل ٖضص مً الاباع والُىابُ٘ في وخفغ اباع حضًضة ختى نهاًت

 مىٗب في الًفت وغؼة

  1.5مما ٌؿاٖض في جىفحر ما ملضاٍع  2102جاَُل الخُىٍ وزؼاهاث اإلاُاٍ وقبياث مُاٍ زالٌ ٖام اوكاء و 

 ملُىن متر مىٗب في الًفت وغؼة
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. جُىٍغ اإلاهاصع البضًلت0  

 ٍملُىن متر مىٗب في  0مما ٌؿاٖض في جىفحر ما ملضاٍع  .2102ختى نهاًت   اإلاالخت قبه البدغواإلاُاٍ جدلُتمُا

 الًفت وغؼة

 ملُىن متر  1.5مما ٌؿاٖض في جىفحر ما ملضاٍع  .2102اإلاٗالجت ختى نهاًت  الهحي الهغف صة اؾخسضام مُاٍاٖا

 مىٗب في الًفت وغؼة

 ٌملُىن متر مىٗب  0مما ٌؿاٖض في جىفحر ما ملضاٍع  2102ختى نهاًت  الؿُدُت واإلاُاٍ الامُاع مُاٍ اؾخغال

 في الًفت وغؼة

 

 داس::اىبشوامج اىثاىث: اىبشوامج اال 7.3

 فُما ًخٗلم عغاًاث ؾُاؾت البرهامج، فهي والخالي:

ت واإلاالُت  جىفحر ؤلامياهُاث والخضماث الالػمت الهجاػ اإلاهام اإلادضصة ليل بغهامج بما ًًمً الاؾخغالٌ ألامثل للمىاعص البكٍغ

 واإلااصًت والفىُت اإلاخىفغة في ؾلُت اإلاُاٍ. 

 مٗاًحر ؾُاؾت البرهامج: 

 وباالحغاءاث اإلاالُت واإلاداؾبُت والخإهض مً مُابلتها للىٓام اإلاالي. ن والاهٓمهالالتزام باللىاهح 

 فحن الٗام.  الالتزام ت م٘ صًىان اإلاْى  بلاهىن الخضمت اإلاضهُت ومخاعٗت الاحغاءاث الاصاٍع

 .فحن واإلاغاحٗحن ت اإلالضمت وعض ى اإلاْى  حىصة الخضماث الاصاٍع

 الي:فُما ًخٗلم باالَضاف واإلاٗاًحر، فهي والخ

 . جىفحر الضٖم اإلاالي والاصاعي واللىحؿتي واإلاخسهو ليافت مىاك٘ اإلاؿاولُت والاصاعاث في ؾلُت اإلاُاٍ.0

 للاهىن الخضمت اإلاضهُت واللىاثذ الخىفُظًت اإلاىملت 
ً
 .اهجاػ اإلاٗامالث اإلاخٗللت عكاون ألافغاص وفلا

 ت والخضماجُت الالػمت الهجاػ مهماث وا فت الاصاعاث بما في طلً خغهت الؿُاعاث والهُاهت اهجاػ الٗملُاث ؤلاصاٍع

 الٗامت للمبنى والهُاهت لالحهؼة واإلاٗضاث والالُاث.

 .للىٓام اإلاالي 
ً
غ واإلاٗامالث اإلاالُت وفلا  اهجاػ الخلاٍع

 ا بدىفُظ كاهىن اإلاىاػهت ال ت لؿلُت اإلاُاٍ ومخاعٗت جىفُظَا عٗض بكغاَع ت الؿىٍى ٗامت مخاعٗت بٖضاص اإلاىاػهت الخلضًٍغ

 .2102للٗام 

  غح الُٗاءاثمخاعٗت ٖملُاث الكغاء لخىفحر مٗضاث واحهؼة والُاث حضًضة الهخٓام ٖمل الاصاعاث اإلاسخلفت  َو

ت.  ٘ الخُىٍٍغ  وجىفُظ اإلاكاَع

ت والخاهض مً جدلُلها بىفاءة وفاٖلُت.2  . جامحن الخىػَ٘ اإلاىاؾب للمىاعص البكٍغ
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 ُفت.اجمام ٖملُت جدضًث بُاكاث الىنف الىُْف  ي ومىانفاث قاغل الْى

 .اكغاع َُيلُت حضًضة مً مجلـ الىػعاء حٗىـ مهام ووْاثف ؾلُت اإلاُاٍ خؿب اللاهىن الجضًض 

 .اثف واإلاهام اإلاُلىبت بلاهىن اإلاُاٍ الجضًض  اجمام ٖملُت الدؿىحن بدُث  جخالثم م٘ الْى

  ب وجىمُت اإلاىاعص البكغ  ٍت.عض ى الاصاعاث الٗامت ًٖ الخُِ وبغامج الخضٍع

 الخفاّ ٖلى ٖالكاث صولُه م٘ الكغواء الضاٖمحن في كُإ اإلاُاٍ.. 0

 .اللاثمت ٘  مضي الالتزام باالجفاكاث اإلاالُت الضولُت مً خُث اإلاخُلباث والكغوٍ والىكذ في جىفُظ اإلاكاَع

 .ٍاإلالترخت مً كبل ؾلُت اإلاُا ٘ ل اإلاكاَع  مضي اؾخجابت اإلامىلحن لخمٍى

 ي ؾلُت اإلاُاٍ في اإلاىخضًاث واإلااجمغاث.مكاعهت الُىاكم الٗاملت ف 

ؼ الىعي بالىاك٘ اإلااجي في فلؿُحن وهُفُت الاؾخسضام الامثل وعف٘ الىعي بضوع ؾلُت اإلاُاٍ وباالهٓمت واللىاهحن.. 2  حٍٗؼ

  عف٘ وؿبت الىعي بالىاك٘ اإلااجي مً زالٌ اهخاج فُلم عؾىم مخدغهت، اهخاج مؿغخُت،  جفُٗل اهضًت َالبُت، ووعف

 ل.ٖم

  ٘مً زالٌ ميكىعاث ووعف ٖمل. الىعي بضوع ؾلُت اإلاُاٍ وباالهٓمت واللىاهحن وؿبت عف 

ىُت.. 5  جُىٍغ ؾُاؾت اٖالمُت ماثُت َو

 .غ الهفدت الخانت في ؾلُت اإلاُاٍ وعبُها م٘ اإلاىاك٘ الازغي طاث الٗالكت  جٍُى

 بُت زانت لالٖالم اإلاغجي واإلالغئ واإلاؿمٕى لُىاكم ؾلُت اإلا  ُاٍ في الًفت وغؼة.صوعاث جضٍع

 .غ الاهجاػاث الؿىىي زالٌ مضة البرهامج ت والفهلُت وجلٍغ  انضاع مجلت قهٍغ

  ني لبدث الخدضًاث التي ًىاججها كُإ اإلاُاٍ والُت المُت ٖلى اإلاؿخىي الَى ٖلض هضواث اٖالمُت م٘ اإلاغاهؼ الٖا

ا ٖلى اإلاؿخىي الضولي.  ابغاَػ

 ٍالٗالمي زالٌ مضة البرهامج. اكامت فٗالُاث الاخخفاٌ في ًىم اإلاُا 

 اىمياي حىصيع : ئداسةاىشابعاىبشوامج  7.4

 فُما ًخٗلم عغاًاث ؾُاؾت البرهامج، فهي والخالي:

اصة همُت اإلاُاٍ اإلاخاخت للكغب للمىاًَ مً اإلاهاصع اإلاخاخت في مىاَم الًفت الغغبُت زالٌ   ملُىن  0بمٗضٌ  2102ٍػ

ا.  وىب ؾىٍى

 مٗاًحر ؾُاؾت البرهامج: 
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 خماص ٖلحها في جىفحر مُاٍ نالخت للكغب.يما  ن اؾخضامتها وألٖا

 .جسفٌُ وؿبت الخباًً وػٍاصة خهت الفغص 

 .يمان حىصة اإلاُاٍ لخخُابتق م٘ مىٓمت الصخت الٗاإلاُت 

 ؤلاؾخفاصة مً اإلاهاصع غحر الخللُضًت لؿض الفجىة بحن الٗغى والُلب ٖلى اإلاهاصع. 

 لخىػَ٘ بحن اللُاٖاث والخجمٗاث اإلاسخلفتوي٘ الخُِ ؤلاؾتراجُجُت لخدلُم ٖضالت ا 

 فُما ًخٗلم باالَضاف واإلاٗاًحر، فهي والخالي:

( لتر لمفرد في اليوم وتخفيض نسبة التباين في 3زيادة كمية المياه الصالحة لمشرب في مناطق الخدمة بمعّدل ). 0
 %.33معّدالت التزّود اليومي بين األفراد الى أقل من 

 بئر قباطية(يل اآلبار الحالية وتأىيل محطات ضخ المياه في شمال الضفة الغربيةاستكمال تطوير وتأى(. 
 .)تطوير وتأىيل اآلبار الحالية وتأىيل محطات ضخ المياه في شمال الضفة الغربية)السعادة، الجنزور 
 لصافيتطوير وتأىيل اآلبار الحالية وتأىيل محطات ضخ المياه في جنوب الضفة الغربية )بئر الريحية وا ،

 .، محطتي ضخ صوريف وخاراس(3بني نعيم #
 (1)النويعمة، العوجا، اريحا # حفر وتجييز آبار مياه في شرق الضفة الغربية . 
 .تطوير ورشة الصيانة المركزية في مقر دائرة المياه 

 لغربية% في مناطق الضفة ا5تقميل الفاقد من المياه في الخطوط الرئيسية ووقف التعديات عمييا بنسبة . 2

 .الحفاظ عمى إمدادات المياه بين المناطق الفمسطينية 
 .اجراء الصيانة الدورية والوقائية الالزمة لخطوط المياه والخزانات الرئيسية ووقف التعديات والسرقات 
 .استبدال الخطوط القديمة 
 توفير مواسير وقطع غيار لمشبكات الالزمة لصيانة وتأىيل الشبكات لتقميل الفاقد. 
  الجغرافي.ير نظام المعمومات تطو 
 .استكمال تطوير نظام السكادا بدرجة كاممة حسب الخطة 

 زيادة كفاءة وفعالية البناء المؤسساتي.. 3
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  وتحويميا الى شركة المياه الوطنية وذلك استجابة  لدائرة المياه  لإلطار المؤسسياعداد الدراسات األولية 
 11/4311 قانون المياهل

 المياه دائرة ومحطات انيمب وتوسعة تطوير 

 خطت اىعمو 8

التخطيط لممبادرات التي ستقوم بيا سمطة المياه في إطار الخطة الوطنية لقطاع المياه وبحاجة إلى إقرار أو يتناول ىذا القسم 
اد أوراق مراجعة  من مجمس الوزراء مثل مشاريع القوانين والموائح أو االنضمام إلى االتفاقيات والمؤسسات الدولية أو اعتم

استراتيجية أو خطط استراتيجية فرعية، وذلك حتى يتسنى لمجمس الوزراء التخطيط المسبق لألعمال المطموبة منو لدعم 
 االستراتيجية. 

٘  هٕى الىزُلت   الؿىت \الكهغ ونف مسخهغ   الدكَغ

خسضمي اإلاُاٍ عكم )   ( مكغوٕ هٓام حمُٗاث مؿ مقترح نظام

 2102لؿىت 

 

ام إلصاعة زضمت جؼوٍض مُاٍ الغي يهضف َظا الىٓ

لت مؿخضامت وجدلُم  ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي بٍُغ

 ؤهبر بؾخفاصة مً اإلاىاعص اإلااثُت اإلاخاخت

جم جيؿِبه إلاجلـ الىػعاء 

مً كبل عثِـ ؾلُت 

غ الؼعاٖت  اإلاُاٍ ووٍػ

ش   22/5/2102بخاٍع

مكغوٕ هٓام جغزُو مغافم اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت  مقترح نظام

 2102)  ( لؿىت  واإلاكغلحن عكم

يهضف َظا الىٓام بلى جدضًض بحغاءاث جغزُو 

مغافم اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت واإلاكغلحن وعؾىم 

 الترازُو و بضٌ الخضماث.

ؾِخم عفٗه الى مجلـ 

 الىػعاء كبل نهاًت الٗام

ٌؿغي َظا الىٓام ٖلى ملضمي زضماث اإلاُاٍ  مكغوٕ هٓام حٗغفت اإلاُاٍ الؼعاُٖت  مقترح نظام

 الؼعاُٖت

ؾِخم عفٗه الى مجلـ 

 الىػعاء كبل نهاًت الٗام

مكغوٕ هٓام الخٗغفت اإلااثُت والهغف الهحي وعؾىم  مقترح نظام

 2102( لٗام   الغبِ عكم )

ٌؿعى َظا الىٓام الى وي٘ مىهجُت حٗخمض ٖلى 

مٗاًحر ٖلمُت وفىُت مضعوؾت مً ؤحل فغى 

 .حؿٗحرة اإلاُاٍ

2102 

يهضف بلى جدضًض بحغاءاث جغزُو اإلاُاٍ  سغاج اإلاُاٍ الؿُدُت مكغوٕ هٓام جغزُو اؾخ مقترح نظام

 الؿُدُت

2102 

مكغوٕ هٓام جغزُو خفغ آلاباع واؾخسغاج اإلاُاٍ  مقترح نظام

 2102لؿىت    ومؼاولت مهىت الخفغ عكم )   ( الجىفُت

يهضف بلى جىُٓم ول ما ًخٗلم بمىذ الترازُو 

 وبحغاءاث الترازُو

ؾِخم عفٗه إلاجلـ 

ء كبل نهاًه الٗام الىػعا

2102 

يهضف الىٓام الى ٖىـ الُه واضخه الوكاء  هٓام اوكاء مغافم اإلاُاٍ  مقترح نظام

 مغافم اإلاُاٍ خؿب كاهىن اإلاُاٍ الجضًض

2102 

مً اإلاخىك٘ حؿلُمها  َُيلُت ؾلُت اإلاُاٍ الجضًضة َُيلُت ؾلُت اإلاُاٍ الجضًضة َُيلُت

إلاجلـ الىػعاء في واهىن 

 2102ألاٌو 
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 -: 2122 – 2117 اىخطت اىخىفيزيت ىيخطت االسخشاحيجيت 9

وخطة العمل التنفيذية عمى الرؤية  القطاعية لقطاع المياه والصرف الصحي اعتمدت اإلستراتيجية
واقع ، واستنادا إلى تحميل قطاع المياه والصرف الصحيضمن إطار استراتيجي لتطوير  مقطاعاإلستراتيجية ل

، حيث تم عكس ذلك قطاعية تشاركية واقعية قابمة لمتطبيق إستراتيجيةإعداد م بو لغرض الذي تم القيا القطاع 
وترجمتو إلى مشاريع وأنشطة ضمن خطة تنفيذية وخطة تمويمية تيدف إلى تعزيز األىداف اإلستراتيجية 

 ورؤية قطاع المياه الفمسطيني.

لقطاع المياه خاص الخطة اإلستراتيجية  تمت مراجعة قوائم المشاريع المتوفرة لدى سمطة المياه، وبشكل
وتحديد األنشطة  في تحقيق أىداف المشروعوالتي شكمت مرجعيتيا األساس  4334-4314لمسنوات ما بين 

اإلستراتيجية )ست سنوات(. كذلك تم االعتماد عمى الخطة  4344إلى  4312وفي تحديد الفترة الزمنية من 
 . 4312-4311لقطاع المياه 

في تحديد األولويات  اً أساسيًا اءات واالجتماعات وورشات العمل مع مختمف األطراف جزءتعتبر المق
 ، بما عزز إعداد خطة تنفيذية واقعية تضمن احتياجات المناطق المختمفة. والمخرجات لممشروع

مميار دوالر تشكل ترجمة لمسياسات  1.34نشاطا ومشروعا بكمفة تقديرية حوالي  442تضمنت الخطة عمى 
التي تم اعتمادىا في اإلستراتيجية والتي تساىم بشكل مباشر في تحقيق األىداف اإلستراتيجية. وقد تم توزيع 
األنشطة والمشاريع عمى القطاعات الفرعية والمحافظات والمواقع داخل المحافظات كما ىو موضح في 

مشروعًا(  WASH( )12) الجدول التالي. إضافة إلى ذلك ىناك مشاريع برنامج صحة المياه واإلصحاح
 ألف دوالر. 58225بكمفة تقديرية 

 الموازنة بالمميون دوالر عدد المشاريع/األنشطة مكونات قطاع المياه الرقم

 3218233 14 مصادر المياه 1

 3318533 54 التزود بالمياه 4

 2138333 41 الصرف الصحي 3

 148232 21 البناء المؤسسي 1
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 58225 14 المكون المالي 5

 183118214  المجموع
 

( وذلك حسب جدول زمني 4344-4312تم تقسيم األنشطة والمشاريع عمى سنوات الخطة اإلستراتيجية )
أخذين باالعتبار أىمية المشاريع واالحتياجات وذلك طبقا لمؤشرات ومعايير محددة. كما تضمنت الخطة آلية 

في إطار من الشفافية والمساءلة. حيث تبين األشكال لمتابعة وتقييم الخطة لضمان حسن التنفيذ واالنجاز 
التالية توزيع الموازنة المالية لممشاريع عمى مدى الست سنوات لكل مكون من مكونات قطاع المياه ونسبة 

 كل مكون منيا.

 

 

 



 

80 
 

 

 

 

 



 

81 
 

 

 



 

82 
 

 المقدمة
لمؤسسي أقر مجمس وزراء دولة فمسطين خطة عمل من أجل تحديد وتنفيذ برنامج شامل لإلصالح ا

بناء القدرات، وتطوير  ،إعادة تنظيم قطاع المياه والمؤسساتذلك يشمل و  والتشريعي في قطاع المياه
تم إقرار وقد االستراتيجيات والسياسات بالتوافق والتزامن مع تغيير يحدث في الترتيب الداخمي ليذا القطاع.

 .لجديد لقطاع المياه( والذي يعكس الييكل التنظيمي ا2014/14قانون المياه الجديد )

من شأنيا المساىمة في إبراز وتحديد وتقييم الموارد واالحتياجات  اإلستراتيجية وخطة العملالتنمية خطة إن 
اإلستراتيجية التنمية .يتم إعداد خطط لمحافظاتعمى المستوى الوطني، مع األخذ بعين االعتبار االقطاعية 

ؤثر بشكل مباشر بما يمتخطيط السميم و لاف، مما يشكل األساس بين جميع األطر  ةفي بيئة تفاعمية وتشاركي
اإلقميمي وبالتالي المحمي. الوطني، ومن ثم المستدامة عمى الصعيد  اإلستراتيجيةعمى تحديد سياسات التنمية 

لتعزيز األولويات التنموية، مما يوفر فرص أفضل لنجاح الخطط  اإلستراتيجيةالتنمية بخطط د استرشيتم اال
 اىم في عممية تمويل وتنفيذ المشاريع المنبثقة عنيا دون ىدر لمموارد والمصادر.ويس

إلى  4312لمفترة من  فمسطينفي لقطاع المياه اإلستراتيجية وخطة العمل  الخطةفي ىذا السياق، تم إعداد 
فة الغربية في الض اإلستراتيجيةوالتي تم االستناد في إعدادىا إلى أدوات إعداد مخططات التنمية ، 4344

، 4334-4314التي اعتمدت لقطاع المياه لمسنوات ما بين  اإلستراتيجيةبما عكس ، وقطاع غزة
اإلقميمي والموارد واالحتياجات عمى المستوى ، 4312-4311الوطنية لقطاع المياه لمفترة  واإلستراتيجية
 والمحمي. 

في لقطاع المياه اإلستراتيجية  الخطةنتائج ادا إلى استناإلستراتيجية والقضايا ذات األولوية تم اعتماد الغايات 
. حيث اعتمدت الخطة عمييا في تحديد المشاريع وخطة العمل. 4344إلى  4312لمفترة من  فمسطين

وبناء عمى ىذه التنموي لقطاع المياه. االستراتيجيتحديد اإلطار الغايات اإلستراتيجية أحد أىم أسس تشكل و 
، التي سيتم السعي لتحقيقيا عمى مدى سنوات الخطة اإلستراتيجيةتحديد األىداف م الغايات اإلستراتيجية، ت

 والتي بدورىا إن تحققت، فإن ذلك يعني أن الغايات اإلستراتيجية قد تحققت.

ال بد من اإلشارة ىنا، إلى أن نجاح ىذه الخطة يتطمب تحقيق مجموعة من العوامل والمتطمبات والظروف 
يا االلتزام السياسي بإعطاء القطاع المائي أولوية متقدمة عمى سمم أولويات وأجندة المالئمة، وعمى رأس

التنمية الفمسطينية، وترجمة ذلك بشكل مباشر بتخصيص الموازنات التنموية الكفيمة بتحقيق وانجاز أىداف 
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لتكامل وتضافر ىذه الخطة، وضرورة التزام المانحين والمنظمات الدولية بتمك الخطة، ومراعاة التنسيق وا
 جيود كافة األطراف الفاعمة. ىذا باإلضافة إلى تقوية البنية المؤسسية لقيادة ىذا القطاع.

 منيجية إعداد خطة العمل لقطاع المياه الوطني الفمسطيني
أصحاب  مع اعتمدت آلية إعداد خطة العمل اعتمادا أساسيا عمى المنيجية التشاورية والتشاركية

التي  الوطنيةالسياسة واإلستراتيجية في سمطة المياه الفمسطينية، وبما يعكس أىداف االختصاص والعالقة 
 . 4334-4314اعتمدت لقطاع المياه لمسنوات ما بين 

إعتمدت منيجية إعداد الخطة عمى مشاركة كافة أصحاب العالقة في وزارات ومؤسسات السمطة الوطنية 
ضافة إلى مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي، وكان ذلك الفمسطينية والمنظمات الدولية والمانحين باإل

 من خالل المشاركة في ورشات العمل وأثناء جمع البيانات عمى المستوى الوطني والمحافظات والمناطق. 

 يمكن تمخيص المراحل والخطوات التي اتبعت خالل إعداد الخطة عمى النحو التالي:

ريق الفني وسمطة المياه لالتفاق عمى اآلليات والخطة عقد لقاءات دورية تشاورية مع أعضاء الف .1

 الزمنية وكذلك تحديد المشاريع. 

 مراجعة كافة الوثائق وقوائم المشاريع المتوفرة ذات العالقة. .4

 التالية:  رتحديد أولويات المشاريع من قبل الفرق الفنية وذلك بناء عمى المعايي .3

 يقةالجدوى الفنية لممشروع وأىميتو وقيمتو الحق 

 األىمية الزمنية ومالئمة توقيت المشروع والدعم المتوقع والفئات المستيدفة 

بوضع خطط التنفيذ والمتابعة وذلك باستخدام النموذج الخاص بذلك.  مت سمطة المياهاق .1

وتشتمل خطة التنفيذ عمى القضايا واألىداف والمشاريع المقترحة والموازنات التقديرية ليا، 

 واإلطار الزمني لتنفيذىا. ومجاالت المشاريع، 

عمى األىداف والمشاريع المقترحة ومؤشرات القياس، واإلطار الزمني  تممأما خطة المتابعة فش .5
 لتحقيق األىداف ومؤشرات قياسيا، وأدوات القياس.
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والتي ، ةاإلستراتيجيةم تحديدىا في الخطة التنمويتبرامج االستثمارات التي تم االعتماد عمى  .2
في غضون مقترح تنفيذىا مشاريع الوال البرامج شممتحيث  ،الخطة التنفيذية وضع وفقيا تم

 .أولويات قطاع المياه مع احترام الوقت والميزانية ضمنالمقبمة  2السنوات ال 

خطة عمى شممت الحيث  ،تحضير خطة العملاعتماد مخرجات الخطة اإلستراتيجية في  .2
 زنات التقديرية ليا، واإلطار الزمني لتنفيذىا. القضايا واألىداف والمشاريع المقترحة والموا

إعداد المسودة األولى لخطة العمل ومراجعتيا ومناقشتيا مع الفريق الفني حسب القطاعات  .2
 الفرعية.

بالتنسيق الكامل مع القرار  أصحابو تقديم مسودة الخطةفي ورشة عمل ألصحاب المصمحة  .5
 خذ المالحظات.وأ التوجيييةسمطة المياه الفمسطينية والمجنة 

 أخذ التغذية الراجعة واعتماد نتائج ورشة العمل في إعداد النسخة المنقحة من الخطة. .13

 أولويات قطاع المياه

المياه  تحميل االستراتيجي في قطاعالتم تحديد األولويات الخاصة بقطاع المياه الفمسطيني بناء عمى 
(. كذلك تم تحديد المشاريع 4344-4312تيجية )ومكونات المياه الخمسة التى اعتمدت في الخطة االسترا

 جموعة العوامل والمعطيات التالية:بناءًا عمى م

 حجم الموازنات والتمويل )السمطة الوطنية الفمسطينية، المانحين والمنظمات الدولية، الخ( .1

 الجدوى الفنية والمالية واالقتصادية لممشروع .4

 لالزمة لمتنفيذ، ضمن اإلطار الزمني المحددتوفر القدرات والكفاءات البشرية والمؤسسية ا .3

المشاريع التي تؤدي إلى استغالل الموارد الطبيعية بطريقة كفوءة ومستدامة، وبشكل خاص إيجاد مصادر  .1
 مياه جديدة وكذلك الموارد غير المستغمة، مثل مياه األمطار، والمياه المالحة والمعالجة.

 خالت واالستيدافات التالية:بناءًاعمى ذلك فقد خمصت الخطة عمى التدا

 وتشمل: مصادر المياه .1

 مشاريع حفر أبار جديدة -

 مشاريع تأىيل آبار وينابيع -
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 مشاريع تجييز آبار -

 مشاريع محطات تحمية -

 مشاريع الحصاد المائي -

 مشاريع إعادة االستخدام المياه المعالجة -

 زيادة كميات المياه المشتراه من شركة المياه القطرية )مكروت( -

 وتشمل: د بالمياهالتزو  .4

 مشاريع إنشاء شبكات مياه جديدة -

 مشاريع تأىيل شبكات مياه وتوسعة -
 مشاريع إنشاء وتأىيل محطات ضخ وخطوط التوزيع -

 مشاريع إنشاء خزانات مياه -

 مشاريع تأىيل خزانات مياه -

 مشاريع ربط المصادر -

 الصرف الصحي وتشمل: .3

 مشاريع بناء محطات معالجة -

 لجةمشاريع تأىيل محطات معا -
 مشاريع إنشاء شبكات صرف صحي -

 البناء المؤسسي وتشمل: .1

 إعادة ىيكمة وتأسيس مؤسسات القطاع وتفعيميا -

 البناء المالي وتشمل: .5

 إصدار أدلة اإلجراءات الالزمة لتطبيق أنظمة التعرفة واألنظمة المالية ذات العالقة -
 التكاليف لممياه والمياه العادمة استردادتحقيق مبدأ  -
 يف مجالس إدارة مزودي الخدمةتوعية وتثق -
 نظام مصالح المياه اإلقميمية  -
 تعزيز قدرة المؤسسات عمى تصويب أوضاعيا المالية -
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 لدى المواطن واالنتماءتعزيز مبدأ الشعور بالمسؤولية والرضى  -
 مكونات الخطة

. وبناء عمى ىذه هالتنموي لقطاع الميا االستراتيجيتحديد اإلطار الغايات اإلستراتيجية أحد أىم أسس تشكل 
 التي سيتم السعي لتحقيقيا عمى مدى سنوات الخطة اإلستراتيجيةتحديد األىداف الغايات اإلستراتيجية، تم 

( نشاطًا ومشروعًا، تساىم في تحقيق األىداف اإلستراتيجية.تم توزيع 441الستة. فقد تضمنت الخطة )
 لمحافظات والمواقع داخل المحافظات.األنشطة والمشاريع عمى مكونات قطاع المياه الخمسة، وا

مميار دوالر أمريكي. وقد تم تقسيم  1.34حوالي  4344-4312بمغت تكاليف الخطة خالل السنوات 
 المشاريع حسب األىمية وتوزيعيا عمى سنوات الخطة:

مكونات قطاع 
 المياه

الموازنة  2022 2021 2020 2019 2018 2017
 دوالر(1000الكمفة الكمية ) بالمميون دوالر

 492,811 65,250 66,570 67,880 63,000 60,000 59,000 مصادر المياه

 412,641 28,790 41,495 48,555 66,895 67,275 48,520 التزود بالمياه

 724,111 85,850 88,620 101,130 110,250 111,400 115,750 الصرف الصحي

 23,718 640 620 1570 1960 2560 5,257 البناء المؤسسي

 6,986 905 905 955 952 983 1175 المكون المالي

 2,425,823 181,435 198,210 220,090 243,057 242,218 229,702 المجموع

 

 

 أَشطح ويشاسَغ انخطح

 



 خطة العمل       (7177-7102إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة وخطة العمل لقطاع المٌاه الوطنً الفلسطٌنً )
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 (3133 -3128مصادر المياه ) مشاريع مكون

 األهداف اإلستراتيجية الهدف

 برنامج 

 الموازنه

 تطويري 

 وحدة النشاط المواقع المقترحة المحافظات يعاألنشطة/المشار او مالية
عدد 

 الوحدات

 فترة التنفيذ بالسنوات
الكلفة الكلية 

(x1000 

 دوالر(

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

إدارة متكاملة 

وتطوٌر مستدام 

للمصادر المائٌة 

من الناحٌة النوعٌة 

 والكمٌة.

زٌادة كمٌة المٌاه  -

غٌر المتاحة )تقلٌدٌة و

 تقلٌدٌة(.

 

رفع قدرة سلطة  -

المٌاه على التخطٌط 

 المائً.

 

دعم الجهود الوطنٌة  -

إحقاق  إلىللوصول 

الحقوق المائٌة 

 الفلسطٌنٌة.

 تطوٌري الرابع 

 آبارحفر 

 MCM 1..1       551 (0بئر عدد ) - رٌحاأ أرٌحا

 MCM 5.11       6111 (4بئر عدد ) - الخلٌل الخلٌل تطوٌري الثانً

 MCM 4.11       6611 (6بئر عدد ) - بٌت لحم بٌت لحم تطوٌري الثانً

 تطوٌري الثانً
 جنٌن

ابو قاد، ٌت الجنزور، ب

 عرب االنتاجً
MCM 0.51       .11 

 MCM 0.51       .11 بئر حزما البٌرة –رام هللا  تطوٌري الثانً

 MCM 7.11       0711 (7بئر عدد ) -طوباس  طوباس تطوٌري الثانً

 MCM 0.11       611 بئر الحسبة نابلس تطوٌري الثانً

 تطوٌري الثانً
 قطاع غزة

أبار 30 ) قطاعغزة

 بدٌلة(
MCM 15       3،000 

الدٌوك  الرابع

 تطوٌري

 وارٌحا مالٌة

 وٌنابٌع آبارتأهٌل 

 أرٌحا
+ بئر ارٌحا رقم  الدٌوك

0 
MCM 1.61       081 

 MCM 1.51       611 ابار الفوار الخلٌل تطوٌري انًالث

 MCM 1.41       741 ابوعرب جنٌن تطوٌري الثانً

 MCM 1.71       071 ابار عٌن سامٌة البٌرة –رام هللا  تطوٌري الثانً



 (7177-7102) لقطاع المٌاهالخطة االستراتٌجٌة  

 

 

88 
 

 األهداف اإلستراتيجية الهدف

 برنامج 

 الموازنه

 تطويري 

 وحدة النشاط المواقع المقترحة المحافظات يعاألنشطة/المشار او مالية
عدد 

 الوحدات

 فترة التنفيذ بالسنوات
الكلفة الكلية 

(x1000 

 دوالر(

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

 تطوٌري الثانً
 سلفٌت

تأهٌل ٌنابٌع المطوي 

 والسكة
MCM 1.51       611 

واألغوار  طوباس تطوٌري الثانً

 الشمالٌة
 MCM 1.00       051 تأهٌل ٌنابٌع

 MCM 1.61       081 تأهٌل ٌنابٌع نابلس تطوٌري الثانً

 MCM -       600 ابار(30 ) قطاعغزة غزة تطوٌري الثانً

 تطوٌري الرابع

 آبارتجهٌز 

 MCM -       7111 (7و  0النوٌعمة )بئر أرٌحا

 MCM 1.51       611 بنً نعٌم الخلٌل تطوٌري الرابع

 0111         عزون قلقٌلٌة تطوٌري الثانً

 0211         (5بلعا، عنبتا بئر رقم ) طولكرم تطوٌري الثانً

 MCM 0.1       611 كفٌرت جنٌن تطوٌري الثانً

 تطوٌري الثانً

 محطات تحلٌة

أرٌحا/ لتزوٌد 

 مناطق الجنوب فً

 + بٌت لحم الخلٌل

 MCM 71.11       07111 /أرٌحاالفشخة

 تطوٌري الثانً
 أرٌحا

النوٌعمة / األغوار 

 الشمالٌة
MCM 1.5       611 
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 األهداف اإلستراتيجية الهدف

 برنامج 

 الموازنه

 تطويري 

 وحدة النشاط المواقع المقترحة المحافظات يعاألنشطة/المشار او مالية
عدد 

 الوحدات

 فترة التنفيذ بالسنوات
الكلفة الكلية 

(x1000 

 دوالر(

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

 تطوٌري الثانً

 قطاع غزة

المرحلة (قطاع غزة

 االولى(
MCM 55.11       761111 

 MCM 06.11       51111 محطات صغٌرة -6 تطوٌري الثانً

 تطوٌري الثانً

الحصاد المائً 

 (، البرك)السدود

)مشارٌع 

 زراعٌة(

 

 

 أرٌحا

العوجا، وادي القلط، 

 الدٌوك، النوٌعمة
MCM 0.11       7111 

 تطوٌري الثانً
 الخلٌل

 سد بنً النعٌم، الروش

 )وزارة الزراعة(
MCM 1.81       0611 

 تطوٌري الثانً

 جنٌن

سهل عرابة، مرج 

 صانور

 عة()وزارة الزرا

MCM 1.21       0411 

 MCM 1.21       0411 سد المالح طوباس تطوٌري الثانً

 MCM 1.21       0411 الفارعةتأهٌل سد  نابلس تطوٌري الثانً

  تطوٌري الثانً

مشارٌع إعادة 

 أرٌحا
إعادة استخدام المٌاه 

 المعالجة
MCM 0.51       511 
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 األهداف اإلستراتيجية الهدف

 برنامج 

 الموازنه

 تطويري 

 وحدة النشاط المواقع المقترحة المحافظات يعاألنشطة/المشار او مالية
عدد 

 الوحدات

 فترة التنفيذ بالسنوات
الكلفة الكلية 

(x1000 

 دوالر(

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

 

 الرابع

 

 تطوٌري

 االستخدام

 

 

)مشارٌع 

 زراعٌة(

 

 الخلٌل

 

إعادة استخدام المٌاه 

 المعالجة

MCM 8.11       7251 

 تطوٌري الثانً

 بٌت لحم

 

 إعداد دراسات الجدوى

إعادة استخدام المٌاه 

 المعالجة

MCM 0.11       661 

 تطوٌري الثانً
 جنٌن

إعادة استخدام المٌاه 

 المعالجة
MCM 5.7       0811 

  الثانً
 البٌرة –رام هللا 

إعادة استخدام المٌاه 

 المعالجة
MCM 6.1       0151 

 تطوٌري الثانً
 سلفٌت

إعادة استخدام المٌاه 

 المعالجة
MCM 0       651 

  الثانً

 طوباس

إعداد دراسات 

إعادة استخدام الجدوى

 ، المٌاه المعالجة

MCM 7.5       851 

 تطوٌري الثانً
 طولكرم

ستخدام المٌاه إعادة ا

 المعالجة
MCM 0.1       651 
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 األهداف اإلستراتيجية الهدف

 برنامج 

 الموازنه

 تطويري 

 وحدة النشاط المواقع المقترحة المحافظات يعاألنشطة/المشار او مالية
عدد 

 الوحدات

 فترة التنفيذ بالسنوات
الكلفة الكلية 

(x1000 

 دوالر(

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

  الثانً

 قطاع غزة

إعادة استخدام المٌاه 

)شمال ووسط  المعالجة

 )وجنوب

MCM 71.11       46000 

 تطوٌري الثانً
 قلقٌلٌة

إعادة استخدام المٌاه 

 المعالجة
MCM 0.5       511 

 تطوٌري الثانً
)غرب  نابلس

 نابلس(

المٌاه إعادة استخدام 

، إعداد المعالجة

 دراسات الجدوى

MCM 0.5       7411 

 007133 المجموع  
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 (3133 -3128التزود بالمياه ) مكون مشاريع

 األهداف اإلستراتيجيةالغاية 

 برنامج 

 الموازنه

 تطويري 

 األنشطة/ المشاريع المواقع المقترحة المحافظات او مالية

 فترة التنفيذ بالسنوات
الكلية الكلفة 

(x1000 

 دوالر(

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

إدارة متكاملة وتطوٌر مستدام 

للمصادر المائٌة من الناحٌة 

 النوعٌة والكمٌة

زٌادة كمٌة المٌاه  -

 المزودة للمشتركٌن.

 

تزوٌد جٌد لجمٌع   -

المواطنٌن من 

المصادر الموثوقة 

 للمٌاه.

 

تحسٌن كفاءة  -

 المٌاه.أنظمة توزٌع 

 تطوٌري الثانً

 أرٌحا

مخٌم عٌن 

 السلطان

تطوٌر وتأهٌل محطة الضخ على 

مصدر مٌاه عٌن السلطان وبناء محطة 

 ضخ جدٌدة على مصدر عٌن الدٌوك

      051 

 تطوٌري الثانً
 المحافظة

تأهٌل شبكات داخلٌة وإنشاء خزانات 

 فً مناطق مختلفة
      6111 

  

 الخلٌل

الظاهرٌة / 

 شوٌكةال

 إستبدال الخط الرئٌسً الناقل

 توسعة الشبكة الداخلٌة
      611 

 مالٌة الرابع

 العدٌسة

 كوب 511إنشاء خزان 

 محطة ضخ

 خطوط نقل وتوزٌع

 تأهٌل جزئً للشبكة الداخلٌة

      811 

 مالٌة الثانً

 قلقس

 كوب 611إنشاء خزان 

 خطوط ناقلة

 تأهٌل الشبكة الداخلٌة

      811 
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 تطوٌري الثانً

 رأس الطوٌل

 خط ناقل

 كوب 6111خزان إقلٌمً 

 خطوط نقل وتوزٌع بأقطار مختلفة

      5111 

 تطوٌري الثانً
 بٌت أمر

 تأهٌل الشبكة الداخلٌة

 خزانات مٌاه
      7111 

 71111       تأهٌل الشبكة الداخلٌة والخزانات ٌطا تطوٌري الثانً

 تطوٌري الثانً

 كاحل بٌت

 كوب 0111إنشاء خزان 

 خطوط نقل وتوزٌع

 تأهٌل جزئً للشبكة الداخلٌة

      211 

 تطوٌري الثانً
 دورا

توسعة الشبكة الداخلٌة، إنشاء خزان 

 كوب، خطوط توزٌع 0111
      6111 

 تطوٌري الثانً
 رٌف دورا 

 إنشاء خط ناقل

 تأهٌل جزئً للشبكات الداخلٌة
      6111 

 تطوٌري نًالثا

 مدٌنة الخلٌل

كوب  7111إنشاء خزانٌن كل منهما 

 )جبل أبو رمانه، جبل جوهر(

 خطوط نقل وتوزٌع

 تأهٌل جزئً للشبكة الداخلٌة

 تأهٌل محطة بئر الصافً

      7511 
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برنامج  

الدعم 

 األمرٌكً 

 –جبع نوبا 

 المرحلة الثانٌة

إنشاء محطات ضخ فً صورٌف 

شبكات وخاراس )خطوط ناقلة، 

 توزٌع(

      5111 

 511       تأهٌل الشبكة الداخلٌة بٌت أوال تطوٌري الثانً

 تطوٌري الرابع

 الدوارة

 تأهٌل الشبكة الداخلٌة

 كوب 511إنشاء خزان 

 خطوط نقل وتوزٌع

 تأهٌل أجزاء من الشبكة الداخلٌة

      211 

 تطوٌري الثانً
 تفوح

 كوب 0111إنشاء خزان 

 جزئً للشبكة الداخلٌةتأهٌل 
      811 

 مالٌة الثانً
 السواحرة الشرقٌة القدس

 كوب 511إنشاء خزان 

 خطوط نقل وتوزٌع
      611 

 مالٌة الثانً
 أبو دٌس 

 كوب 511خزان 

 تأهٌل جزئً للشبكة الداخلٌة
      611 

 61       تأهٌل خزان قائم العٌزرٌة  مالٌة الثانً

 مالٌة الثانً
 المحافظة 

تأهٌل شبكات داخلٌة وإنشاء خزانات 

 فً مناطق مختلفة
      8511 
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 مالٌة الثانً

 بٌت لحم

 العبٌدٌة
 كوب 7111إنشاء خزان 

 خطوط نقل وتوزٌع
      0111 

 تطوٌري الثانً
 بٌت جاال

 7111إنشاء خزان رأس بٌت جاال 

 كوب
      211 

 تطوٌري الثانً
 غرب بٌت لحم

 كوب 0111خزان نحالٌن  إنشاء

 كوب 0111إنشاء خزان بتٌر 
      0111 

 0411       تأهٌل وتوسعة شبكة مٌاه داخلٌة بتٌر مالٌة الثانً

 تطوٌري الثانً

 –تجمع هندازة 

 شرق بٌت لحم

إنشاء خزان إقلٌمً منطقة هندازة 

كوب )خطوط نقل وتوزٌع،  6111

محطات ضخ، تأهٌل أجزاء من 

 الداخلٌة(الشبكات 

      01111 

 مالٌة الثانً

 جنوب بٌت لحم

إنشاء خزان إقلٌمً فً منطقة إم 

 سلمونة

 )خطوط نقل وتوزٌع، محطة ضخ(

      01111 

 تطوٌري الثانً
 الشواورة

 كم4إنشاء خط ناقل 

 تأهٌل جزئً للشبكة الداخلٌة
      211 

 651       لشبكة الداخلٌةتوسعة وتأهٌل جزئً ل بٌت فجار تطوٌري الثانً

 11.       تأهٌل الشبكة الداخلٌة زعترة تطوٌري الثانً
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 تطوٌري الثانً
 المحافظة

تأهٌل شبكات داخلٌة وإنشاء خزانات 

 فً مناطق مختلفة
      8511 

برنامج  

الدعم 

 األمرٌكً 

 جنٌن

 العطارة
(، 6م 511كم(، خزان )5خط ناقل ) 

 كم( 2لٌة )محطة ضخ، شبكة داخ
      0711 

وادي الضبع، بٌت   

قاد، دٌر أبو 

ضعٌف، جلبون، 

 فقوعة، عربونة

 كم(011شبكات داخلٌة )

 كوب( 511خزان جلبونعربونة )
      01111 

برنامج  

الدعم 

األمرٌكً 

 )مقترح(

 سٌلة الظهر
تأهٌل شبكة داخلٌة )جزئً(، خزان 

 كوب( 0111)
      0111 

برنامج  

دعم ال

األمرٌكً 

 )مقترح(

 صانور

 كوب( 0111خزان )

محطة ضخ، خطوط ناقلة جدٌد، تأهٌل 

 جزئً للشبكة

      0111 

برنامج  

الدعم 

األمرٌكً 

 )مقترح(

 صانور
 تأهٌل خزان إقلٌمً

 وإنشاء خطوط ناقلة
      511 
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برنامج  

الدعم 

األمرٌكً 

 )مقترح(

 فحمة
ل محطة ضخ، خطوط ناقلة جدٌد، تأهٌ

 جزئً للشبكة
      611 

برنامج  

الدعم 

األمرٌكً 

 )مقترح( 

 قباطٌة
 كوب( 0111خزان )

 تأهٌل جزئً للشبكة
      711 

  
 كفر راعً

 تأهٌل الشبكة الداخلٌة

 تأهٌل محطة ضخ
      511 

 611       تأهٌل الشبكة الداخلٌة الزاوٌة  

 0511       داخلٌةتأهٌل الشبكة ال عرابة مالٌة الثانً

 تطوٌري الثانً 
 المحافظة

إنشاء بنٌة تحتٌة لنقل كمٌات إضافٌة 

 للمٌاه المشتراة
      511 

 مالٌة الثانً
 المحافظة

تأهٌل شبكات داخلٌة وإنشاء خزانات 

 فً مناطق مختلفة
      5111 

 مالٌة الثانً

 -رام هللا

 البٌرة

صفا، جمعٌة 

إسكان الوحدة / 

قش، بنً زٌد، أبو 

 كفر عٌن

إنشاء شبكات مٌاه: صفا، جمعٌة إسكان 

 الوحدة / أبو قش، بنً زٌد، كفر عٌن
      0711 
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برنامج  الرابع

الدعم 

األمرٌكً 

 )مقترح(

بلدٌة اإلتحاد 

)جمالة، دٌر 

 عمار، بٌتللو(

 إنشاء شبكات داخلٌة

 خطوط ناقلة

 7خزان عدد 

 محطة ضخ

      01111 

 تطوٌري  
 بٌت لقٌا

 كوب 511خزان 

 تأهٌل أجزاء من الشبكة الداخلٌة
      811 

 تطوٌري  

 بٌت عور

 كوب 511تأهٌل خزان 

 محطة ضخ

 خطوط نقل وتوزٌع

      511 

 تطوٌري  

 دٌر السودان

 كوب 511خزان 

 تأهٌل جزئً للشبكة الداخلٌة

 خطوط نقل وتوزٌع

 

      611 

 651       الشبكة الداخلٌة توسعة الزٌتونة تطوٌري  



 (7177-7102) لقطاع المٌاهالخطة االستراتٌجٌة  

 

 

.. 
 

مالٌة +  

تطوٌري 

)دول 

 مانحة( 

بنً زٌد، عجول،  

عطارة، روابً، 

دٌر أبو مشعل، 

بنً زٌد الشرقٌة، 

بنً زٌد الغربٌة، 

دٌر السودان، 

عجول، بٌر زٌت، 

عطارة، دٌر نظام، 

 بروقٌن، كفر الدٌك

خط ناقل رئٌسً لتزوٌد تجمعات 

ً زٌد، منطقة قرى شمال رام هللا: بن

عجول، عطارة، روابً، دٌر أبو 

مشعل، بنً زٌد الشرقٌة، بنً زٌد 

الغربٌة، دٌر السودان، عجول، بٌر 

زٌت، عطارة، دٌر نظام، بروقٌن، كفر 

 الدٌك

      01111 

 تطوٌري  

 منطقة عارورة

 كوب 0111إنشاء خزان 

 خطوط نقل وتوزٌع

 إعادة تأهٌل جزئً للشبكة الداخلٌة

      611 

 تطوٌري  
 شقبا

 كوب 511إنشاء خزان 

 تأهٌل وتوسعة الشبكة الداخلٌة
      211 

بنً زٌد الغربٌة  مالٌة  

)دٌر غسالنة، بٌت 

رٌما، النبً 

صالح، قراوة بنً 

 زٌد، كفر عٌن(

 7111       تأهٌل شبكات داخلٌة

 تطوٌري  
 قبٌا

 كوب 511إنشاء خزان 

 ةتأهٌل وتوسعة الشبكة الداخلٌ
      511 
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 تطوٌري الرابع
 دٌر أبو مشعل

 كوب 511إنشاء خزان 

 تأهٌل وتوسعة الشبكة الداخلٌة
      0111 

 مالٌة الثانً
 المحافظة

تأهٌل شبكات داخلٌة وإنشاء خزانات 

 فً مناطق مختلفة
      02511 

 تطوٌري  

 سلفٌت

 611       تأهٌل شبكة داخلٌة دٌر بلوط

 تطوٌري  
 كفل حارس

 كوب 511خزان 

 تأهٌل وتوسعة الشبكة القائمة
      611 

 611       تأهٌل الشبكة الداخلٌة حارس تطوٌري  

 71       تأهٌل خزان مٌاه بدٌا تطوٌري الرابع

 تطوٌري  
 المحافظة

تأهٌل شبكات داخلٌة وإنشاء خزانات 

 فً مناطق مختلفة
      5111 

 0111       تأهٌل شبكات داخلٌة فً مناطق مختلفة المحافظة طوباس مالٌة الثانً

 مالٌة الثانً

)مقترح 

ضمن 

موازنة 

 طولكرم (7102

 دٌر الغصون

 محطة ضخ

 خطوط ناقلة

 كوب 511خزان 

 تأهٌل جزئً للشبكة الداخلٌة

      0011 

  
 سفارٌن

إنشاء وتأهٌل محطات ضخ وخطوط 

 التوزٌع
      651 
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 0111       تأهٌل الشبكة الداخلٌة قفٌن مالٌة نًالثا

  
 خربة جبارة

 شبكة داخلٌة

 كوب 511خزان 
      511 

 0511       تأهٌل الشبكات الداخلٌة منطقة الكفرٌات  

  

 منطقة الشعراوٌة

)ربط المصادر(: خط ناقل لمنطقة 

 جنٌن

 محطات ضخ

      4111 

  
 بلعا، دٌر الغصون

ربط المصادر(: ربط بلعا ودٌر )

 الغصون مع نظام جنٌن
      7111 

 مالٌة الثانً
 المحافظة

تأهٌل شبكات داخلٌة وإنشاء خزانات 

 فً مناطق مختلفة
      5111 

  

 قلقٌلٌة

 جورة عمرة

ربط آبار جٌوس وقلقٌلٌة مع منطقة 

 جورة عمرة

 إنشاء خزان إقلٌمً

      2111 

 511       تأهٌل الشبكة الداخلٌة دومكفر ق مالٌة  

 211       تأهٌل الشبكة الداخلٌة عزون تطوٌري 

 تطوٌري  
 جٌت 

 كوب 511خزان 

 خطوط نقل وتوزٌع
      511 
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 مالٌة الثانً
 المحافظة

تأهٌل شبكات داخلٌة وإنشاء خزانات 

 فً مناطق مختلفة
      5111 

تطوٌري  

)مقترح 

على 

ة الحكوم

 األلمانٌة( 

 نابلس

 برقة

خزان إقلٌمً )برقة، سبسطٌة، 

اناقورة، بٌت إمرٌن، إجنسنٌا، نصف 

حبٌل، بزارٌا(، محطة ضخ، خطوط 

 نقل وتوزٌع

      01111 

 تطوٌري  

 عصٌرة الشمالٌة

 كوب 0111خزان 

خطوط ناقلة، محطة ضخ، تأهٌل 

 جزئً للشبكة

      0111 

مقترح  

على 

المالٌة 

ضمن 

وازنة م

7102  

 بٌت وزن
 كوب 511خزان 

 تأهٌل جزئً للشبكة الداخلٌة
      811 

 711       خط ناقل بٌت فورٌك  

 مالٌة الثانً

 طلوزة

 كوب 511خزان 

 خطوط ناقلة

 تهٌل جزئً للشبكة

      611 
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 تطوٌري  

 بٌت حسن

 كوب 711خزان 

 محطة ضخ

 خطوط نقل وتوزٌع

 تأهٌل جزئً للشبكة

      511 

 511       تأهٌل جزئً للشبكة زٌتا جماعٌن تطوٌري  

جز مقترح  

على 

الموازنة 

وجز 

 تطوٌري 

 511       توسعة شبكة وتأهٌلها قوصٌن

 تطوٌري  
 بٌت إٌبا

 كوب 511خزان 

 تأهٌل جزئً للشبكة
      611 

 تطوٌري  

 حوارة وعٌنابوس

 محطة ضخ

 خطوط نقل وتوزٌع

 ل جزئً للشبكاتتأهٌ

      0111 

 511       تأهٌل داخلً للشبكات أودال تطوٌري  

 51       كوب  711انشاء خزان سعة  عراق بورٌن مالٌة الثانً

 مالٌة الثانً
 المحافظة

تأهٌل شبكات داخلٌة وإنشاء خزانات 

 فً مناطق مختلفة
      5111 
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 قطاع غزة

مدن وبلدات وقرى 

 غزة قطاع
 61111       كم( 511تأهٌل شبكات مٌاه )

مدن وبلدات وقرى     

 قطاع غزة

إنشاء وتأهٌل محطات ضخ وخطوط 

 التوزٌع
      0111 

 033303 المجموع  
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 مشاريع ربط المصادر

 المحافظات تطويري /مالية برنامجالموازنه األنشطة/المشاريع األهداف الغاية االستراتيجية
وحدة 

 اطالنش

عدد 

 الوحدات

 فترة التنفيذ بالسنوات
الكلفة الكلية 

(x1000 

 دوالر(

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

إدارة متكاملة وتطوٌر 

مستدام للمصادر 

المائٌة من الناحٌة 

 النوعٌة والكمٌة

زٌادة كمٌة المٌاه  -

 المزودة للمشتركٌن

تزوٌد جٌد لجمٌع   -

المواطنٌن من المصادر 

 لموثوقة للمٌاها

تحسٌن كفاءة أنظمة  -

 توزٌع المٌاه

مشارٌع ربط 

 المصادر

 km 20       6111 القدس -بٌت لحم   

 km 61       01111 جنٌن-طولكرم  

 km 65       06111 سلفٌت-قلقٌلٌة  

 km 71       6511 طولكرم-قلقٌلٌة  

)الخط  ربط غزة  

 الناقل وملحقاته(
km 51       06111 

 37333 المجموع  
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 (3133( واالستيداف العام )3125النتائج المتوقعة، المؤشرات، قيم المؤشرات ما بين سنة األساس )الصرف الصحي:

مكونات 
 قطاع المياه

 المؤشرات األىداف
 قيم المؤشرات

 (3133االستيداف العام ) (3125سنة األساس )
 مالحظات

 ضفة غزة ضفة غزة
الصرف 
 الصحي

  المحافظة عمى الصحة
العامة والبيئة 

 الفمسطينية من التموث
  رفع كفاءة أنظمة مياه

الصرف الصحي من 
 جمع ونقل ومعالجة

  زيادة مساحة القابمة
لمري في المياه 

المعالجة من مصادر 
 المياه غير التقميدية

  خمق بيئة إستثمارية

النسبة المئوية لألسر المخدومة بنظام صرف 
صحي، أو التي تمتمك نظامًا صحيًا مناسبًا في 

 (طبقة ترشيح+  خزان ترشيح)الموقع 

24% 31% 23% 15%  

النسبة المئوية من مياه الصرف التي تتم معالجتيا 
 في محطات معالجة مياه الصرف الصحي

45% 13% 53% 41%  

النسبة المئوية لمياه الصرف الصحي المعالجة 
 التي تطابق المواصفة الفمسطينية

 3% 133% 133%  

عدد المشاريع التي يشارك القطاع الخاص فييا 
 ضمن المكون

3 1 4 4  

عدد محطات المعالجة التي تتوافق مخرجاتيا مع 
 المواصفة الفمسطينية

3 4 2 11  
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مكونات 
 قطاع المياه

 المؤشرات األىداف
 قيم المؤشرات

 (3133االستيداف العام ) (3125سنة األساس )
 مالحظات

 ضفة غزة ضفة غزة
لمشاركة القطاع 

 الخاص في المكون
إستخدام تشجيع 

مصادر الطاقة 
 النظيفة في المكون

األراضي الزراعية المروية من المياه  مساحة
 العادمة المعالجة )بالدونم(

 1233 3 41233 54333   
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(3133 -3128مشاريع مكون الصرف الصحي )  

 المواقع المقترحة المحافظات األنشطة/المشاريع مالية/ تطويري الموازنه برنامج األهداف اإلستراتيجيةالغاية 
وحدة 

 النشاط

عدد 

الوحدا

 ت

 لتنفيذ بالسنواتفترة ا
الكلفة الكلية 

(x1000 

 دوالر(

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

تحسٌن بنٌة 

وخدمات الصرف 

الصحً من جمع 

ومعالجة وإعادة 

 استخدام

  المحافظة عمى
الصحة العامة 

والبيئة الفمسطينية 
 من التموث

  رفع كفاءة أنظمة
مياه الصرف 

الصحي من جمع 
 ونقل ومعالجة

 ادة مساحة زي
القابمة لمري في 
المياه المعالجة 

من مصادر المياه 
 غير التقميدية

  خمق بيئة
إستثمارية لمشاركة 

القطاع الخاص 
 في المكون

تشجيع إستخدام 

 تطوٌري االول

بناء محطات 

 معالجة

 الخلٌل
الخلٌل، ترقومٌا، 

 دورا

 محطة

3       80000 

 تطوٌري الثانً
 جنٌن

المسلٌة، الٌامون، 

 قباطٌة، ٌعبد
4       45000 

 –رام هللا  تطوٌري الثانً

 البٌرة

رام هللا، روابً، 

 ، بٌتونٌابٌرزٌت
4       60000 

 20000       1 سلفٌت سلفٌت تطوٌري الثانً

 تطوٌري الثانً
 طوباس

جنوب وشمال 

 طوباس
2       35000 

 وٌريتط الثانً

 قطاع غزة

شمال غزة، خان 

غزة  ٌونس، 

 والوسطى

6       061111 

 10000       1 عزون قلقٌلٌة تطوٌري الثانً

 تطوٌري الثانً
 نابلس

نابلس )المنطقة 

 الشرقٌة(
0       50000 

 5111       0 محطة وادي العروب الخلٌلتأهٌل محطات  تطوٌري االول
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 المواقع المقترحة المحافظات األنشطة/المشاريع مالية/ تطويري الموازنه برنامج األهداف اإلستراتيجيةالغاية 
وحدة 

 النشاط

عدد 

الوحدا

 ت

 لتنفيذ بالسنواتفترة ا
الكلفة الكلية 

(x1000 

 دوالر(
2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

مصادر الطاقة 
 النظيفة في المكون

 –رام هللا  المعالجة تطوٌري الثانً

 البٌرة
 05111       2 البٌرة –رام هللا 

 61111       1 طولكرم طولكرم تطوٌري الثانً

 0111       0 رفح قطاع غزة تطوٌري الثانً

 تطوٌري الثانً

إنشاء شبكات 

 صرف صحً

 أرٌحا
مخٌم عقبة الجبر، 

 الجفتلك، النوٌعمة

 كم

51       5111 

 تطوٌري الثانً
 الخلٌل

الخلٌل، دورا، 

 ترقومٌا
611       30000 

 تطوٌري الثانً
 جنٌن

مسلٌة، الٌامون، 

 قباطٌة، ٌعبد
711       71111 

 –رام هللا  تطوٌري الثانً

 البٌرة

جفنا، عٌن سٌنٌا، بنً 

 ، بٌتونٌازٌد
051       05111 

 7111       71 معسكر االمن الوطنً سلفٌت تطوٌري الثانً

 تطوٌري الثانً

 طوباس

شمال طوباس، 

تٌاسٌر، عقابا، جنوب 

طوباس، الفارعة، 

 وادي 

611       61111 
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 المواقع المقترحة المحافظات األنشطة/المشاريع مالية/ تطويري الموازنه برنامج األهداف اإلستراتيجيةالغاية 
وحدة 

 النشاط

عدد 

الوحدا

 ت

 لتنفيذ بالسنواتفترة ا
الكلفة الكلية 

(x1000 

 دوالر(
2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

 01111       011 عزون قلقٌلٌة تطوٌري الثانً

 تطوٌري الثانً

 قطاع غزة

جبالٌا، دٌر البلح، 

بٌت الهٌا ) شبكات 

ومحطات ضخ 

 صرف صحً(

       01111 

 تطوٌري الثانً

 نابلس

مناطق حوض 

الفارعة، عصٌرة 

 الشمالٌة

011       01111 

 606111 المجموع  



 خطة العمل       (7177-7102إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة وخطة العمل لقطاع المٌاه الوطنً الفلسطٌنً )

111 
 

 (3133 -3128اتية )المؤسسمشاريع مكون الترتيبات 

 برنامج المجال البرنامج القطاعي

 الجية المسؤولة المشروع / التدخل مالٌة/ تطوٌري الموازنه

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

31
28

 31
29

 31
2:

 31
31

 31
32

 31
33

 

إعادة ىيكمة وتأسيس 
 مؤسسات القطاع وتفعيميا

سمطة المياه 
 الفمسطينية

عتماد وثيقة خطة  تطويري الثالث تحديث وا 
 (4341 – 4315اإلصالح )

سمطة المياه 
 الفمسطينية

كادر سمطة  -
 المياه

      

عتماد  تطوٌري الثالث وثيقة خطة تحديث وا 
 (4341 – 4344اإلصالح )

سمطة المياه 
 الفمسطينية

كادر سمطة  -
 المياه

      

إصدار خطة تنفيذية لسمطة المياه  تطوٌري الثالث
4312-4315 

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  15
 خارجي

      

إصدار خطة تنفيذية لسمطة المياه  تطوٌري الثالث
4343-4341 

سمطة المياه 
 فمسطينيةال

إستشاري  15
 خارجي

      

إصدار خطة تنفيذية لسمطة المياه  تطوٌري الثالث
4344-4343 

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  15
 خارجي

      

 / حالة إصدار تقرير وضع تطوٌري الثالث
 المصادر المائية )سنوي(

سمطة المياه 
 الفمسطينية

كادر سمطة  -
 المياه

      

      يفترض  مجمس الوزارء /  إعتماد ىيكمية سمطة المياه النيائية تطوٌري الثالث
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 برنامج المجال البرنامج القطاعي

 الجية المسؤولة المشروع / التدخل مالٌة/ تطوٌري الموازنه

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

31
28

 31
29

 31
2:

 31
31

 31
32

 31
33

 

متابعة سمطة 
 المياه

اإلنتياء 
منيا في 
4312 

تنفيذ دراسة إعادة توزيع الموظفين  تطوٌري الثالث
في سمطة المياه بناء عمى الييكمية 

 المعتمدة

سمطة المياه 
 الفمسطينية

30        

دار إجراءات عمل قياسية إص تطوٌري الثالث
 لسمطة المياه والبدء بتطبيقيا

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  150
 خارجي

يفترض 
البدء بيا 

 4312في 

      

إعداد أدلة إجراءات التخطيط  تطوٌري الثالث
 والتصميم المياه والصرف الصحي

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  15
 خارجي
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 برنامج المجال البرنامج القطاعي

 الجية المسؤولة المشروع / التدخل مالٌة/ تطوٌري الموازنه

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

31
28

 31
29

 31
2:

 31
31

 31
32

 31
33

 

 

إعداد المواصفات النيائية ذات  ٌريتطو الثالث
العالقة بقطاع المياه وتصميم 

 األدلة واإلرشادات

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  300
 خارجي

 

      

تطوير وحدة إدارة المشاريع  تطوٌري الثالث
 ومأسستيا

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  30
 خارجي

 

      

سمطة المياه  معمومات الوطنيتطوير نظام ال تطوٌري الثالث
 الفمسطينية

إستشاري  300
 خارجي

 

      

تطوير إرشادات إلدارة ذوي  تطوٌري الثالث
العالقة )سمطة المياه، مجمس 

تنظيم قطاع المايو، مصالح المياه، 

سمطة المياه 
الفمسطينية 
بالتنسيق مع 

إستشاري  50
 خارجي
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 برنامج المجال البرنامج القطاعي

 الجية المسؤولة المشروع / التدخل مالٌة/ تطوٌري الموازنه

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

31
28

 31
29

 31
2:

 31
31

 31
32

 31
33

 

الجيات ذات  الوزارات األخرى(
 العالقة

 

تطبيق تدخالت ومشاريع الخطة  تطوٌري الثالث
التنفيذية لخطة اإلستجابة  لندرة 

 المياه

سمطة المياه 
 الفمسطينية

133        

إعداد السياسات الخاصة بقطاع  تطوٌري الثالث
 المياه

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  30
 خارجي

يفترض 
البدء بيا 

 4312في 

      

إعداد إستراتيجية المياه العابرة  ٌريتطو الثالث
 لمحدود والخطة التنفيذية

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  20
 خارجي
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 برنامج المجال البرنامج القطاعي

 الجية المسؤولة المشروع / التدخل مالٌة/ تطوٌري الموازنه

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

31
28

 31
29

 31
2:

 31
31

 31
32

 31
33

 

صدار إستراتيجية التوعية  تطوٌري الثالث إعداد وا 
 المائية وخطتيا التنفيذية

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  53
 خارجي

 

      

وتدخالت خطة تنفيذ  تنفيذ برامج تطوٌري الثالث
 إستراتيجية التوعية المائية

سمطة المياه 
 الفمسطينية

433        

جمعيات 
مستخدمي 

والمياه ،المياه
 الزراعية

إعداد نظام لجمعيات مستخدمي  تطوٌري الثالث
 المياه وتقديميا لمجمس الوزراء

سمطة المياه 
الفمسطينية ووزارة 

 الزراعة

إستشاري  15
 خارجي

      

إعداد تعرفة المياه الزراعية  تطوٌري الثالث
 وتقديميا لمجمس الوزراء

سمطة المياه 
الفمسطينية  
بالتنسيق مع 

 الشركاء

13        

      إستشاري  533سمطة المياه إعداد خارطة طريق إلنشاء  تطوٌري الثالثمصالح المياه 
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 برنامج المجال البرنامج القطاعي

 الجية المسؤولة المشروع / التدخل مالٌة/ تطوٌري الموازنه

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

31
28

 31
29

 31
2:

 31
31

 31
32

 31
33

 

 اإلقميمية

شركة المياه 
 الوطنية

ختيار  مصالح المياه اإلقميمية وا 
إلطار مناطق تجريبية و تعريف ا

العام لمشروط إلنشاء مصالح مياه 
إقميمية )الخيارات، األنظمة 
المؤسسية، نماذج اإلدارة 

والتشغيل، األطر القانونية وغيرىا( 
صياغة خطة تطويرية لممنطقة / 

 المناطق التجريبية

 خارجي الفمسطينية

مدينة  انشاء نواه لمرفق مياه في تطوٌري الثالث
 الخميل 

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  1333
 خارجي

      

تفعيل و تطوير مصمحة مياه  تطوٌري الثالث
 بمديات الساحل كنواه لمرفق مياه 

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  1333
 خارجي

      

انشاء نواه لمرفق مياه في مدينة  تطوٌري الثالث
 جنين

سمطة المياه 
 ينيةالفمسط

إستشاري  1333
 خارجي
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 برنامج المجال البرنامج القطاعي

 الجية المسؤولة المشروع / التدخل مالٌة/ تطوٌري الموازنه

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

31
28

 31
29

 31
2:

 31
31

 31
32

 31
33

 

إعداد خارطة طريق إلنشاء شركة  تطوٌري الثالث
المياه الوطنية )تأىيل دائرة مياه 

 الضفة الغربية(

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  133
خارجي )تم 

البدء 
 بالمشروع(

      

سمطة المياه  البدء بتأسيس شركة المياه الوطنية تطوٌري الثالث
 مسطينيةالف

إستشاري  1533
 خارجي

      

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إعداد  وتنفيذ خطة إستراتيجية  تطوٌري الثالث
 لممجمس وخطة عمل

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  400
 خارجي

      

إصدار  ونشر تقرير مؤشرات  تطوٌري الثالث
 األداء لمزودي المياه )سنوي(

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

كادر  -
 المجمس

      

إصدار ونشر تقرير مؤشرات  تطوٌري الثالث
 األداء لممياه العادمة )سنوي(

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

كادر  -
 المجمس

      

      إستشاري  350مجمس تنظيم تنفيذ خطة اإلتصال والتواصل  تطوٌري الثالث



 (7177-7102) لقطاع المٌاهالخطة االستراتٌجٌة  

 

 

008 
 

 برنامج المجال البرنامج القطاعي

 الجية المسؤولة المشروع / التدخل مالٌة/ تطوٌري الموازنه

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

31
28

 31
29

 31
2:

 31
31

 31
32

 31
33

 

 خارجي قطاع المياه والتوعية

إجراءات مراقبة المياه  إعداد تطوٌري الثالث
 والصرف الصحي

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  20
 خارجي

      

رشادات حسابات  تطوٌري الثالث إعداد أدلة وا 
تكاليف تزويد الخدمات، تدريب 

 مزودي الخدمات

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  50
 خارجي

      

ف إعداد إجراءات وأدوات تصني تطوٌري الثالث
 مزودي الخدمات ودرجاتيم 

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  35
 خارجي

      

إعداد دليل إجراءات والشروط   تطوٌري الثالث
 لعممية الترخيص

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  20
 خارجي

      

وضع معايير لضمان جودة وقياس  تطوٌري الثالث
 تقديم الخدمات الفنية واإلدارية من
مزودي الخدمات لممستيمكين )بما 

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  50
 خارجي
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 برنامج المجال البرنامج القطاعي

 الجية المسؤولة المشروع / التدخل مالٌة/ تطوٌري الموازنه

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

31
28

 31
29

 31
2:

 31
31

 31
32

 31
33

 

في ذلك األىداف الوطنية والخطط 
 لتحقيق األىداف الفردية(

قاعدة بيانات ومعمومات  إنشاء تطوٌري الثالث
حصائية  لمزودي  فنية ومالية وا 

خدمات المياه وربطيا بنظام 
 IBNETالمعمومات الوطني وال

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  120
 خارجي

      

دعم  مزودي الخدمات إلنشاء أو  تطوٌري الثالث
تحسين نظم الشكاوى 

 واإلعتراضات الخاصة بيم

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  50
 خارجي

      

إعداد آلية لمراقبة مشاريع القطاع  تطوٌري الثالث
 الخاص

مجمس تنظيم 
 ياهقطاع الم

إستشاري  30
 خارجي

      

مراجعة تعرفة المياه ومياه الصرف  تطوٌري الثالث
–الصحي )مسح وطني 
National Survey) )    إلعداد

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  100
 خارجي
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 برنامج المجال البرنامج القطاعي

 الجية المسؤولة المشروع / التدخل مالٌة/ تطوٌري الموازنه

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

31
28

 31
29

 31
2:

 31
31

 31
32

 31
33

 

استراتيجية التدخل في المناطق 
 المصنفة ج 

تطوير آلية لمراقبة اإلتفاقيات  تطوٌري الثالث
لمتعمقة بالمياه عمى مستوى ا

 مزودي الخدمات

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  10
 خارجي

      

تنفيذ دراسة مسحية حول حوكمة  تطوٌري الثالث
 مزودي خدمة المياه

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  100
 خارجي

      

  تطوير البيئة القانونية
 )إعداد أنظمة وتعميمات(

إصدار نظام ترخيص مصالح  تطوٌري لثالثا سمطة المياه
 المياه اإلقميمية ومشغمي المياه

سمطة المياه 
 الفمسطينية

جاري  -
 العمل عميو

      

عتماد نظام األرشفة  تطوٌري الثالث إصدار وا 
 لسمطة المياه

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  60
 خارجي
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 برنامج المجال البرنامج القطاعي

 الجية المسؤولة المشروع / التدخل مالٌة/ تطوٌري الموازنه

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

31
28

 31
29

 31
2:

 31
31

 31
32

 31
33

 

اصة تطوير لوائح تنظيمية خ تطوٌري الثالث
بالشراكة بين القطاع الخاص 

 والقطاع العام

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  20
 خارجي

 

      

تطوير نظام لترخيص حفر اآلبار  تطوٌري الثالث
ستخراج المياه  وا 

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  15
 خارجي

 

      

عتماد نظام ترخيص  تطوٌري الثالث مصالح المياه  إصدار وا 
 لمصالح اإلقميمية ومشغمي المياها

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  15
 خارجي

      

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إعتماد النظام المالي واإلداري  تطوٌري الثالث
لمجمس تنظيم قطاع المياه 

ومكافآت أعضاء مجمس إدارة 
 المجمس من قبل مجمس الوزراء

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  13
 خارجي

      

      إستشاري  15مجمس تنظيم تطوير نظام الشكاوى لمزودي  تطوٌري الثالث



 (7177-7102) لقطاع المٌاهالخطة االستراتٌجٌة  

 

 

077 
 

 برنامج المجال البرنامج القطاعي

 الجية المسؤولة المشروع / التدخل مالٌة/ تطوٌري الموازنه

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

31
28

 31
29

 31
2:

 31
31

 31
32

 31
33

 

 خارجي قطاع المياه الخدمات

تطوير نظام أرشفة خاص بمجمس  تطوٌري الثالث
 تنظيم قطاع المياه

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  30
 خارجي

      

شركة المياه 
 الوطنية

 اد نظام الفترة اإلنتقاليةإعد تطوٌري الثالث

 

إستشاري  33 سمطة المياه
 خارجي

      

سمطة المياه  برنامج بناء قدرات
 الفمسطينية

إعداد إستراتيجية التدريب والتطوير  تطوٌري الثالث
لسمطة المياه الفمسطينية ودليل 
اإلجراءات وتحديد االحتياجات 
 التدريبية لموظفي سمطة المياه

سمطة المياه 
 طينيةالفمس

إستشاري  14
خارجي )تم 
 البدء بيا(

      

تنفيذ برنامج بناء القدرات لموظفي  تطوٌري الثالث
 سمطة المياه

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  433
خارجي 
)بواقع 

538333 

      



 (7177-7102) لقطاع المٌاهالخطة االستراتٌجٌة  

 

 

076 
 

 برنامج المجال البرنامج القطاعي

 الجية المسؤولة المشروع / التدخل مالٌة/ تطوٌري الموازنه

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

31
28

 31
29

 31
2:

 31
31

 31
32

 31
33

 

 سنويا(

برنامج بناء قدارت موظفي سمطة  تطوٌري الثالث
المياه في مجال الشراكة بين 

 عام والقطاع الخاصالقطاع ال

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  43
خارجي )تم 
 البدء بيا(

      

تطبيق مشروع ريادي لمشراكة مع  تطوٌري الثالث
 القطاع الخاص

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  533
 خارجي 

      

إعداد الخطة اإلستراتيجية لتطوير  تطوٌري الثالث
 وبناء قدارت القطاع

طة المياه سم
 الفمسطينية

إستشاري  43
 خارجي 

      

سمطة المياه  تحديد إحتياجات القطاع التدريبية تطوٌري الثالث
 الفمسطينية

إستشاري  23
 خارجي 

      

تنفيذ البرامج التدريبية لمقطاع بناءا  تطوٌري الثالث
عمى الخطة االستراتيجية والتنفيذية 

 لقطاع المياه

سمطة المياه 
 فمسطينيةال

إستشاري  400
خارجي  

(
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 برنامج المجال البرنامج القطاعي

 الجية المسؤولة المشروع / التدخل مالٌة/ تطوٌري الموازنه

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

31
28

 31
29

 31
2:

 31
31

 31
32

 31
33

 

1338333 
 سنوي(

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

تحسين أداء مزودي الخدمات في  تطوٌري الثالث
، ات التعرفةمراقبة األداء، وحساب
جراءات الترخيص  والتوجييات وا 

 ذات العالقة

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  240
 خارجي

      

مج بناء قدرات ألعضاء برنا تطوٌري الثالث
مجمس إدارة مجمس تنظيم قطاع 

 المياه

مجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  40
 خارجي

      

صحة المياه واإلصحاح 
(Wash) 

قطاع المياه 
والصرف 
 الصحي

 

إعداد الخطة اإلستراتيجية لضمان  تطوٌري الثالث
االستعداد المناسب والفعال 
واالستجابة لحاالت الطوارئ 

عمقة بالمياه والصرف الصحي المت
من حيث نقل المسؤوليات لمحكومة 

سمطة المياه 
 الفمسطينية

جية التنفيذ  580
ىي سمطة 

المياه، 
ىيئات 
محمية، 
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 برنامج المجال البرنامج القطاعي

 الجية المسؤولة المشروع / التدخل مالٌة/ تطوٌري الموازنه

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

31
28

 31
29

 31
2:

 31
31

 31
32

 31
33

 

الوطنية والمجتمع المدني والفاعمين 
 في مجال التنمية

ومؤسسات 
غير 

 حكومية

صَادج تىافش انًُاِ وانىطىل ئنُها  تطوٌري الثالث

ا فٍ انًُاطك انًؼشضح وئداسته

 نُمض انًُاِ فٍ انضفح انغشتُح

سمطة المياه 
 الفمسطينية

جية التنفيذ  48553
 ىي

GRUPP

O 

VOLON

TARIAT

O 

CIVILE 

(GVC) 

      

 23,718 المجموع   
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 (3133 -3128مشاريع مكون الترتيبات المالية )

 البرنامج القطاعي الرقم

برنامج 
 الموازنو

 مالية/تطويري

 الجية المسؤولة ع / التدخلالمشرو 

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

312
8 

312
9 

312
: 

313
1 

313
2 

313
3 

إصدار أدلة اإلجراءات  1
الالزمة لتطبيق أنظمة 

التعرفة واألنظمة المالية 
 ذات العالقة

تطوير نظام التعرفة الموحد  تطويري الثالث
لممياه والصرف الصحي 

 الربط بالشبكةوسوم 

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  15
 خارجي

 

      

تحقيق مبدأ إسترداد  4
التكاليف لممياه والمياه 

 العادمة

بناء قدرات محاسبي مزودي  تطوٌري الثالث
المياه في مجال تحميل 

التكاليف / إعداد دراسات 
 التعرفة

سمطة المياه 
وذوي الفمسطينية 
 العالقة

إستشاري  60
 جيخار 

      

دعم فني لصيانة ومعايرة  تطوٌري الثالث  3
 العدادات 

سمطة المياه 
 الفمسطينية

300 
 سنوي

إستشاري 
 خارجي

      

دعم فني ومالي في مجال  تطوٌري الثالث  1
 عدادات الدفع المسيق

سمطة المياه 
 الفمسطينية

500 
 سنوي

إستشاري 
 خارجي
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 البرنامج القطاعي الرقم

برنامج 
 الموازنو

 مالية/تطويري

 الجية المسؤولة ع / التدخلالمشرو 

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

312
8 

312
9 

312
: 

313
1 

313
2 

313
3 

توجييية  تطوير أدلة عمل تطوٌري الثالث  5
 لخفض الفاقد

سمطة المياه 
الفمسطينية 

ومجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  50
 خارجي

      

2   توعية وتثقيف
مجالس إدارة 
 مزودي الخدمة

برنامج توعية بقانون المياه،  تطوٌري الثالث
إدارة مؤسسات المياه، 

السياسات المائية، فصل 
، الموازنات، الجباية الحسابات
 والتحصيل

مطة المياه س
الفمسطينية 

بالتنسيق مع 
الجيات ذات 

 العالقة

، كل موضوع 180
حممة 

كل  ،منفصمة
حممة 

338333 
دوالر بما 
مجموعو 

1238333 
دوالر عمى 
مدار ستة 

 سنوات
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 البرنامج القطاعي الرقم

برنامج 
 الموازنو

 مالية/تطويري

 الجية المسؤولة ع / التدخلالمشرو 

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

312
8 

312
9 

312
: 

313
1 

313
2 

313
3 

2   نظام مصالح المياه
 اإلقميمية 

 

تطوير نظام مصالح المياه   تطوٌري الثالث
 اإلقميمية

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  50
 خارجي

      

2   تعزيز قدرة
المؤسسات عمى 

تصويب أوضاعيا 
 المالية

مشروع بناء قدرات لمزودي  تطوٌري الثالث
المياه لتصويب أوضاعيم 

 المالية

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  سنوي30
 خارجي

      

5   تعزيز مبدأ الشعور
بالمسؤولية والرضى 

واإلنتماء لدى 
 المواطن

اإلشراف عمى حمالت  تطوٌري ثالثال
التوعية وتشجيع تركيب أجيزة 

ترشيد الطاقة )أخذ منطقة 
تجريبية ومن ثم تعميم 

 التجربة(

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  سنوي 13
 خارجي

      

مسح مدى رضى الجميور  تطوٌري الثالث  13
في المناطق التي تزودىا 

السمطة بالمياه/ في المناطق 
ذات الشكاوى  الميمشة/

سمطة المياه 
 الفمسطينية

90 

(15 /
 سنة(

إستشاري 
 خارجي
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 البرنامج القطاعي الرقم

برنامج 
 الموازنو

 مالية/تطويري

 الجية المسؤولة ع / التدخلالمشرو 

الكمفة 
المتوقعة 

($1000
) 

 مالحظات

 سنة التنفيذ

312
8 

312
9 

312
: 

313
1 

313
2 

313
3 

 العالية

تطوير أدلة إجراءات إلدماج  تطوٌري الثالث  11
النوع اإلجتماعي في 

 السياسات والخطط المائية

سمطة المياه 
 الفمسطينية

إستشاري  30
 خارجي

      

مسح رضى الجميور عن  تطوٌري الثالث  14
ة الخدمات المقدمة مدى جود

من قبل مزودي خدمة المياه 
 والصرف الصحي

سمطة المياه 
الفمسطينية 

ومجمس تنظيم 
 قطاع المياه

إستشاري  سنوي 30
 خارجي

      

 6986 المجموع   
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 (WASHمشاريع مكون التزود بالمياه ضمن برنامج صحة المياه واإلصحاح )

 الغاية االستراتيجية المشروع
األنشطة/ 

 شاريعالم
 المواقع المقترحة المحافظات

وحدة 

 النشاط

عدد 

 الوحدات

 فترة التنفيذ بالسنوات
 الكلفة الكلية

(7333x 

 دوالر(

0
3
7

1
 

0
3
7

0
 

0
3
7

2
 

0
3
0

3
 

0
3
0

7
 

0
3
0

0
 

صحة المياه 
واإلصحاح 

(WASH) 

ضًاٌ انًساواج فٍ 

انحظىل ػهً انًُاِ 

وانظشف انظحٍ 

وانخذياخ، فٍ أياٌ 

 وكشايح،ئنً أكثش

انسكاٌ انًؼشضٍُ 

 نهخطش

تأهٌل وإنشاء 

شبكات مٌاه 

جدٌدة ضمن 

برامج صحة 

المٌاه 

 واالصحاح 

       km 3.7 فصاٌل، راس عٌن العوجا أرٌحا

70811 

 الخلٌل

خربة دٌر ضعٌف،ٌطا، ام لسافا، 

خربة التبان، جورة الجمل، اسقٌة 

 الفوقا، اسفٌة التحتا

km 3.0       

       km 7.3 االحمر حزما، خان  القدس

 بٌت لحم
العبٌدٌة، زعترا، وادي رحال، 

 وادي فوكٌن
km 3.0       

 –رام هللا 

 البٌرة
       km 0.6 راس التٌن 

       km 0.4 عٌن البٌضا طوباس

تأهٌل وإنشاء 

خزانات مٌاه 

ضمن برامج 

صحة المٌاه 

 –رام هللا 

 البٌرة
       611 6م تمركز معرجا

6م عٌن البٌدا، طوباس  611       
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 الغاية االستراتيجية المشروع
األنشطة/ 

 شاريعالم
 المواقع المقترحة المحافظات

وحدة 

 النشاط

عدد 

 الوحدات

 فترة التنفيذ بالسنوات
 الكلفة الكلية

(7333x 

 دوالر(

0
3
7

1
 

0
3
7

0
 

0
3
7

2
 

0
3
0

3
 

0
3
0

7
 

0
3
0

0
 

6م مرج الدودا  واالصحاح   511       

تلبٌة االحتٌاجات 

اإلنسانٌة األساسٌة 

لألسر األكثر ضعفا 

وضمان الحصول على 

خدمات المٌاه آمنة 

وموثوق بها وبأسعار 

 معقولة

االستجابة 

لحاالت 

الطوارئ لحماٌة 

األسر الضعٌفة 

فً جنوب 

فة الغربٌة الض

وتحسٌن فرص 

الحصول على 

خدمات 

المٌاه،من خالل 

إعادة تأهٌل 

وبناء أنابٌب نقل 

وشبكات المٌاه 

والتوصٌالت 

 المنزلٌة 

بٌت لحم 

 والخلٌل

نوبا، بٌت أوال، أذنا، ٌطا، ام 

 السالمونة، عرب الرشاٌدة

km 

 

 

6.5 

 

020611 

      70775 
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 الغاية االستراتيجية المشروع
األنشطة/ 

 شاريعالم
 المواقع المقترحة المحافظات

وحدة 

 النشاط

عدد 

 الوحدات

 فترة التنفيذ بالسنوات
 الكلفة الكلية

(7333x 

 دوالر(

0
3
7

1
 

0
3
7

0
 

0
3
7

2
 

0
3
0

3
 

0
3
0

7
 

0
3
0

0
 

تؼضَض فشص انحظىل 

ػهً انًُاِ يٍ خالل 

ػادج تأهُم شثكاخ ئ

انًُاِ وتُاء طهاسَح 

 يُاِ األيطاس

تؼضَض فشص 

انحظىل ػهً 

انًُاِ نألسش فٍ 

انًُطمح )ج( 

وانمشي غُش 

انًشتثطح 

 تشثكاخ انًُاِ

جنٌن 

 والخلٌل

عربونا،فقوعة، المطلة، العطارة، 

 خشم الكرم، ام الخٌر، دقاٌقة
km 2.65       900 

نتحسٍُ وضغ يشافك 

انًُاِ وانظشف 

انظحٍ انًُضنُح، انًُاِ 

 انًُضنُح وانششب

 

تىفُش انًُاِ 

انظانحح نهششب 

وانظشف 

انظحٍ 

نهًدتًؼاخ 

األكثش ضؼفا تًا 

فٍ رنك  

انًُاطك 

انحذودَح فٍ 

لطاع غضج ورنك 

تتضوَذ خضاَاخ 

 يُاِ يُضنُح 

 No. 010111       70211 المناطق الحدودٌة فً قطاع غزة قطاع غزة

 تؼضَض تىافش انًُاِ

 وانحظىل ػهُها
تحسٍُ خذيح 

انًُاِ وانىطىل 

ئنُها وكزنك 

 km 3.5       721 بٌت فورٌك نابلس

 km 1.5       005 كفر الدٌك سلفٌت
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 الغاية االستراتيجية المشروع
األنشطة/ 

 شاريعالم
 المواقع المقترحة المحافظات

وحدة 

 النشاط

عدد 

 الوحدات

 فترة التنفيذ بالسنوات
 الكلفة الكلية

(7333x 

 دوالر(

0
3
7

1
 

0
3
7

0
 

0
3
7

2
 

0
3
0

3
 

0
3
0

7
 

0
3
0

0
 

تأهُم خطىط 

 يُاِ َالهح

 km 2.0       051 عزبة جبر قلقٌلٌة

 km 9.25       211 ٌطا الخلٌل

 28003 المجموع

 

 

 

 تمغيفاث اىمىاسد اىماىي .11

 

ًٖ مىاػهت ؾلُت اإلاُاٍ وهُفُت جىػَٗها ٖلى مؿخىي اهفاق البرامج ،والفجىاث   2102-2102القاعة للمىيٕى اٖالٍ واإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاُلىب صمجها باؾتراجُجُت كُإ اإلاُاٍ لالٖىام با

ليل بغهامج، هغفم لىم الجضاٌو الخالُت التي جبحن جىػَ٘ اإلاىاػهاث بدؿب بىىص الهغف لؿلُت اإلاالُت الٓاَغة عؿبب الفغق بحن الاؾلف اإلادضصة مً وػاعة اإلاالُت والاخخُاحاث الفٗلُت 

 اإلاُاٍ ومً زم ليل بغهامج ٖلى خضي بدؿب ألاحي:

ىُا، .....  نومً الجضًغ بالظهغ ان حؼءا ال بإؽ به مً العجؼ اإلاالي )ؤلاؾدثماعي( ًخم حغُُخه مً كبل الٗضًض مً الجهاث اإلااهدت والتي جخىػٕ ما بح حٗهضاث لضٌو عُٗجها ) فغوؿا، اإلااهبا، امٍغ

ا او ختى  مؿاَماث اإلاىٓماث ألاَل اث صولُت واإلجداص ألاوعوبي ، بىً الخىمُت ؤلاؾالمي، الهىاصًم الٗغبُت وغحَر ُت الضولُت  والتي حؿخفُض مً بغامج اإلاؿاٖضاث الخ او مً زالٌ مجمٖى
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غ مهاصع اإلاُاٍ او مً  جمٗاث زالٌ البرامج ؤلاغازُت اإلاسههت لخضمت اإلاىاَم اإلاهمكت وزانت جلً اإلاخٗللت بخدؿحن زضماث التزوص باإلاُاٍ وزضماث الهغف الهحي في  الخالضولُت لخٍُى

 الؿياهُت التي جل٘ يمً اإلاىاَم  اإلاٗغفت ب ج 

٘ لُت جدخىي الخُت كاثمت باإلاكاَع او ألازغي التي  حكغف ٖلحها   اإلاُاٍ بهفت مباقغة واإلامىلت مً كبل حهاث ماهدت مسخلفت التي جىفظَا او حكغف ٖلحها ؾلُت ( 00.2)ملخم عكم  ٖو

لت غحر مباقغة  ملُىن صوالع ؾىىي مً زالٌ بغامج ألامم اإلاخدضة او جلً البرامج اإلامىلت مً زالٌ بغامج  2والتي جلضع مؿاَمتها بدىالي  بما فحها جلً التي جىفظَا اإلاىٓماث ألاَلُت  بٍُغ

(  او و إلاؿاٖضاث  باإلجداص ألا ا ىُت والتي جىفظ مً زالٌ عٌٗ اإلاىٓماث ألاَلُت )اهحرا ، مىٓمت الؿالم البُئي وغحٍر ألازغي التي جىفظ مً زالٌ عوبي او جلً اإلامىلت مً كبل الخيىمت ألامٍغ

 ملُىن صوالع ؾىىي  5عٌٗ الجهاث ههىضوق صٖم البلضًاث والتي جلضع مؿاَمخه بدىالي 

% واخُاها ًلل ًٖ ما جلضمت اإلاىٓماث  5غ الى حجم اإلاؿاَمت الخيىمُت وملاعهتها م٘ ما ٌؿدثمغ في اللُإ )مُاٍ ونغف نحي( هجض ان حجم اإلاؿاَمت الخيىمُت ال ًخجاوػ اٌ وبالىٓ

 ألاَلُت 

  :312-3128موازنة سمطة المياه كاممة لألعوام  21.2.2
 

اإلاىاػهت اإلاٗخمضة  بىىص الىفلاث الغكم

لف وػاعة بدؿب اؾ

 2102اإلاالُت للٗام 

اإلاىاػهت اإلاُلىبت 

بىاء ٖلى 

اخخُاحاث ؾلُت 

 2102اإلاُاٍ للٗام 

الفجىة 

 اإلاالُت

 2102مىاػهت  2102مىاػهت 

 53766.407 57711.411 3011.111 53781.111 51681.111 الىفلاث 2

ًاث الٗاملحن 20  02105.011 02501.111 1 02111.111 02111.111 حٍٗى

 16550.040 16068.000 1 15600.000 05211.111 اجب واحىع عو  200

اإلاؿاَماث  202

 الاحخماُٖت

0211.111 

1400.000 

1 

1442.000 1485.260 
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اؾخسضام الؿل٘  22

 والخضماث

00201.111 

36180.000 

2251.111 

34432.900 35465.887 

 265.225 257.500 051.111 600.000 251.111 الانٌى الغاؾمالُت 00

ت  ٍغ ٘ الخٍُى  16974.400 16480.000 1 16000.000 02111.111 اإلاكاَع

 

ت م٘ الٗلم ان اإلابالغ جلغؤ بااللف، وان مبلغ الىفلاث بالؿُغ الاٌو ٌكمل حمُ٘ الىفلاث الدكغُلُت ٍغ ٘ الخٍُى  بضون مىاػهت اإلاكاَع

 

 موازنة سمطة المياه عمى مستوى البرامج 21.2.3
غ اإلاهاصع ا 2.0  2212إلااثُت الخللُضًت وغحر الخللُضًت مىاػهت بغهامج جٍُى

اإلاىاػهت اإلاٗخمضة  بىىص الىفلاث الغكم

بدؿب اؾلف وػاعة 

 2102اإلاالُت للٗام 

اإلاىاػهت اإلاُلىبت 

بىاء ٖلى 

اخخُاحاث ؾلُت 

 2102اإلاُاٍ للٗام 

الفجىة 

 اإلاالُت

 2102مىاػهت  2102مىاػهت 

 7973.807 7643.17 1 7776.963 7776.963 الىفلاث 2

ًاث الٗاملحن 20  0252.20 0201.02 1 0202.212 0202.212 حٍٗى

 0512.512 0220.02 1 0222.202 0222.202 عواجب واحىع  200

اإلاؿاَماث  202

 الاحخماُٖت

021.220 

021.220 

1 

022 050.222 

 0005.222 0102.2 1 212.152 212.152اؾخسضام الؿل٘  22
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 والخضماث

 25.225 21.5 1 1 1 الانٌى الغاؾمالُت 00

ت  ٍغ ٘ الخٍُى  02111 00111 1 01211 01211 اإلاكاَع

 

 7315موازنة برنامج التخطيط واعداد االستراتيجيات العامة  21.2.4

اإلاىاػهت اإلاٗخمضة  بىىص الىفلاث الغكم

بدؿب اؾلف وػاعة 

 2102اإلاالُت للٗام 

اإلاىاػهت اإلاُلىبت 

بىاء ٖلى 

اخخُاحاث ؾلُت 

 2102اإلاُاٍ للٗام 

الفجىة 

 الُتاإلا

 2102مىاػهت  2102مىاػهت 

 7437.370 7345.5 1 0576.35 0576.35 الىفلاث 2

ًاث الٗاملحن 20  0222.0202 0225.5 1 0022.00 0022.00 حٍٗى

 0020.510 0002.22 1 0120.205 0120.205 عواجب واحىع  200

اإلاؿاَماث  202

 الاحخماُٖت

011.225 011.225 1 

015.22 012.222 

لؿل٘ اؾخسضام ا 22

 والخضماث

022.12 022.12 1 

0011 0051 

 01 22 1 51 51 الانٌى الغاؾمالُت 00

ت  ٍغ ٘ الخٍُى  1 1 1 1 1 اإلاكاَع
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 7314برنامج ادارة توزيع المياه  21.2.5

اإلاىاػهت اإلاٗخمضة  بىىص الىفلاث الغكم

بدؿب اؾلف وػاعة 

 2102اإلاالُت للٗام 

اإلاىاػهت اإلاُلىبت 

بىاء ٖلى 

اخخُاحاث ؾلُت 

 2102ُاٍ للٗام اإلا

الفجىة 

 اإلاالُت

 2102مىاػهت  2102مىاػهت 

 41179.946 39798.88 7011 40869.900 39769.900 الىفلاث 2

ًاث الٗاملحن 20  2522.222 2222.22 1 2220.52 2220.52 حٍٗى

 2222.120 2212.22 1 2002.505 2002.505 عواجب واحىع  200

اإلاؿاَماث  202

 الاحخماُٖت

225.155 225.155 1 

222.02 202.225 

اؾخسضام الؿل٘  22

 والخضماث

01222.020 02222.020 2111 

01111 01511 

 51 51 011 051 51 الانٌى الغاؾمالُت 00

ت  ٍغ ٘ الخٍُى  2222.2 5221 1 5011 5011 اإلاكاَع
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 7318برنامج االداري  21.2.6

اإلاىاػهت اإلاٗخمضة  بىىص الىفلاث الغكم

بدؿب اؾلف وػاعة 

 2102للٗام اإلاالُت 

اإلاىاػهت اإلاُلىبت 

بىاء ٖلى 

اخخُاحاث ؾلُت 

 2102اإلاُاٍ للٗام 

الفجىة 

 اإلاالُت

 2102مىاػهت  2102مىاػهت 

 5601.854 5370.07 0111 5716.638 4716.638 الىفلاث 2

ًاث الٗاملحن 20  0001.252 0120.02 1 2222.155 2222.155 حٍٗى

 2220.512 2220.52 1 2202.522 2202.522 عواجب واحىع  200

اإلاؿاَماث  202

 الاحخماُٖت

252.252 

252.252 

1 

252.52 222.022 

اؾخسضام الؿل٘  22

 والخضماث

0552.520 

2012.520 

251 

2011 2511 

 021 011 051 211 051 الانٌى الغاؾمالُت 00

ت  ٍغ ٘ الخٍُى  1 1 1 1 1 اإلاكاَع

 

ت اإلاغفلت او ٖلى بغهامج اإلاىاػهت .م٘ الٗلم ان جىػَ٘ الاؾلف ٖلى مؿخىي اإلاسغحاث ومه غ اإلاُبٖى ٘ او الىفلاث الدكغُلُت ججضونها بالخلاٍع  ماث الٗمل ؾىاء واهذ مغجبُت باإلاكاَع
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 اىمالحق 11

ممىىت مه جهاث دوىيت وحششف عييها باىمشاسيع اىممىىت مه قبو جهاث ماوحت دوىيت واىخي حششف عيى حىفيزها  بشنو مباشش سيطت اىمياي او حيل اىمشاسيع اى، قائمت 1سقم  ميحق 11.1

 سيطت اىمياي بطشيقت غيش مباششة )حىسيق( 

  2119 -2117و بعضها قذ حىخهي باىفخشة ما بيه  واىخي ال صاىج ححج اىخىفيز  2116 -2114اىقائمت حعنس فقظ اىمشاسيع  اىخي حصيج عيى حمىيو ما بيه  -

 واىقيمت اىمخبقيت  ىغايت اوخهاء اىمششوع اىقائمت ححى: اىقيمت اىنييت ىيمششوع ووسبت اإلوجاص  -

 ممششوع محطت اىخحييت اىمشمضيت في قطاع غضة 2122بعذ اه مشاسيع سىف حىخهيهىاك  -

 هي اىمشاسيع اىممىىت مه خاله اىمىاصوت اىمخصصت ىسيطت اىمياي    PWA اىممىه اىمشاسيع اىمىضحت ب -

 مييىن دوال سىى:  75مييىن دوالس  امشيني  ا: بمعذه   232,151حقذس ب   2119 -2116وصشف صحي( خاله اىقيمت اإلجماىيت ىما سيخم اسخثماسة في اىقطاع )مياي  -

 

  

 المجموع 2019 2018 2017 العملة الميزانية الممول المحافظة القطاع المرحلة االسم
لثالث  USDالمجموع 

 سنوات

يشزٔع رأْٛم ٔرٕطؼخ شجكبد يٛبِ طٕثبص ػمبثب 
 رٛبطٛز

 AFD 2,800,000 EUR 2800000 0 0 2800000 طٕثبص   انزُفٛذ
                                         

2,800,000  

 AFD 11,000,000 EUR 4100000 6185280 0 10285280 خٍُٛ   انزُفٛذ ربْٛم ٔرٕطٛغ شجكبد يٛبِ لزٖ غزة خٍُٛ)انٛبيٌٕ(
                                        

11,754,606  

زًهخ انزٕػٛخ انؼبيخ انخبصخ ثًشزٔع رطٕٚز ٔرسظٍٛ 
ثٛذ  –يزافك ايذاداد انًٛبِ ٔانصزف انصسٙ نجٛذ نسى 

 ثٛذ طبزٕر –خبال 
 انزُفٛذ

انصزف 
 انصسٙ

 AFD 148890 EUR 148890 0 0 148890 ثٛذ نسى
                                            

170,160  

ثًشزٔع َظبو انصزف  زًهخ انزٕػٛخ انؼبيخ انخبصخ
 انصسٙ نمزٚخ يظهٛخ

 انزُفٛذ
انصزف 
 انصسٙ

 AFD 33625 EUR 20000 13625 0 33625 خٍُٛ
                                              

38,429  

رصًٛى ٔرُفٛذ زًهخ انزٕػٛخ انؼبيخ انخبصخ ثًشزٔع 
رسظٍٛ خذيبد االَزبج ٔانزٕسٚغ نهًٛبِ فٙ شًبل انضفخ 

 / انٛبيٌٕ.انغزثٛخ 
 انزُفٛذ

انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 AFD 33700 EUR 20000 13700 0 33700 خٍُٛ
                                              

38,514  
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 انزُفٛذ يشزٔع صزف صسٙ يظهٛخ ٔاندزثخ
انصزف 
 انصسٙ

 AFD 3379717 EUR 1478626 1478626 0 2957252 خٍُٛ
                                         

3,379,717  

 انزُفٛذ يشزٔع شجكبد يٛبِ ٔصزف صسٙ فٙ يُطمخ ثٛذ نسى
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 AFD 13791336.95 EUR 5000000 4525216 0 9525216 ثٛذ نسى
                                        

10,858,746  

رمذٚى خذيبد اطزشبرٚخ نًشزٔع رطٕٚز ٔربْٛم شجكخ 
 طخ يدبر٘ ثٛذ نسىيٛبِ ٔصزف صسٙ نظه

 انزُفٛذ
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 AFD 1932540 EUR 351873 250000 0 601873 ثٛذ نسى
                                            

686,135  

يشزٔع انًظبػذاد انفُٛخ نجزَبيح رشٔٚذ لطبع غشح 
 ثبنًٛبِ

 انزُفٛذ
انجُبء 

 انًؤطظٙ
 Austrian 1036535 EUR       0 غشح

                                         
1,181,650  

 انزُفٛذ أَشبء خشاٌ يٛبِ فٙ لزٚخ صٛز
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 PWA 1260017 ILS 880968 0 0 880968 لهمٛهٛخ
                                            

251,705  

 انزُفٛذ رأْٛم شجكخ يٛبِ ػشٌٔ ػزًخ
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 PWA 1051102.5 ILS 636675 0 0 636675 لهمٛهٛخ
                                            

181,907  

اَشبء يسطخ انزسهٛخ يسذٔدح انكًٛخ انخبصخ ثبنًُطمخ 
 يهٌٕٛ يزز يكؼت طُٕٚب(. 2اندُٕثٛخ )

 انزُفٛذ
يصبدر 
 انًٛبِ

 EUR   10000000   10000000 يهٌٕٛ EU 01 غشح
                                         

1,000,000  

 EU 82000 ILS       0 ارٚسب   انزُفٛذ يزز يكؼت 211خشاٌ يؼذَٙ فٙ انفبرطّٛ 
                                              

23,429  

انًظبػذح انفُٛخ نجُبء انمذراد انًؤطظٙ نظهطخ 
 انًٛبِ

 انزُفٛذ
انجُبء 

 انًؤطظٙ
انضفخ 
 انغزثٛخ

EU           0   

يشزٔع اَشبء خًغ ٔيؼبندخ ٔاػبدح اطزخذاو يٛبِ صزف 
 رٛبطٛز -ػمبثب  -صسٙ طٕثبص

 انزُفٛذ
انصزف 
 انصسٙ

 EU 17,975,026 EUR 10000000 1424111 0 11424111 طٕثبص
                                        

13,023,487  

يشزٔع خذيبد اطزشبرٚخ خًغ ٔيؼبندخ صزف صسٙ 
 رٛبطٛز

 نزُفٛذا
انصزف 
 انصسٙ

 EU 1,992,755 EUR 1000000 992755 0 1992755 طٕثبص
                                         

2,271,741  

&  salamاالدارح انًزكبيهخ نهًٛبِ فٙ يُطمخ َٓز االردٌ 
Move 

 انزُفٛذ
انجُبء 

 انًؤطظٙ
انضفخ 
 انغزثٛخ

GAU 49353 EUR 10000 39353   49353 
                                              

56,262  

 انزُفٛذ ثزَبيح انًٛبِ /اندشء انثبَٙ -رطٕٚز انًٕارد انجشزٚخ
انجُبء 

 انًؤطظٙ
انضفخ 
 انغزثٛخ

GIZ           0   

 JICA 3,000,000 USD   1500000 1500000 3000000 خٍُٛ   انزُفٛذ رطٕٚز دائزح انًٛبِ ٔانصزف انصسٙ فٙ ثهذٚخ خٍُٛ
                                         

3,000,000  

 انزُفٛذ ردٓٛش يشزٔع ثئز انؼٕخب ٔثُبء خشاٌ ٔيضخخ ٔٔزذح دفغ
يصبدر 
 انًٛبِ

 JICA 820,300 USD       0 ارٚسب
                                            

820,300  

ٙ غشح ٔ اَشبء يسطخ انًؼبندخ انًزكشٚخ انخبصخ ثًُطمز
 يزز يكؼت ٕٚيٛب. 01111انٕططٗ ثطبلخ يؼبندخ: 

 KFW     5000000 10000000 15000000 30000000 لطبع غشح   انزُفٛذ
                                        

30,000,000  

إَشبء شجكبد صزف صسٙ فٙ يُطمخ ػبيز )خجبنٛب، 
 ثٛذ الْٛب( ٔرثظ رهك انشجكبد ثًسطخ انضخ ػبيز

 ُفٛذانز
انصزف 
 انصسٙ

 KFW 1,231,055 EUR       0 لطبع غشح
                                         

1,403,403  

إَشبء شجكبد صزف صسٙ فٙ يُطمخ انجزكخ فٙ دٚز 
 انجهر ٔرثظ رهك انشجكبد ثًسطخ انضخ فٙ انجزكخ.

 انزُفٛذ
انصزف 
 انصسٙ

 KFW 1,257,000 EUR       0 لطبع غشح
                                         

1,432,980  

ثزَبيح رشٔٚذ انًٛبِ ٔانصزف انصسٙ فٙ االراضٙ 
انفهظطُٛٛخ )رٕرٚذ طٛبراد َضر الغزاض صٛبَخ شجكبد 

 انصزف انصسٙ(
 انزُفٛذ

انصزف 
 انصسٙ

 KFW 623,000 EUR 623000 0 0 623000 غشح
                                            

710,220  

ثزَبيح رشٔٚذ انًٛبِ ٔانصزف انصسٙ فٙ االراضٙ 
 انفهظطُٛٛخ )رٕرٚذ يؼذاد ػمزثب(

 انزُفٛذ
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 KFW 430,000 EUR 430000 0 0 430000 َبثهض
                                            

490,200  

   ثزَبيح انًٛبِ ٔانصزف انصسٙ فٙ اراضٙ انضفخ انغزثٛخ
 انزشٔد

 ثبنًٛبِ
انضفخ 
 انغزثٛخ

KFW 5000000 us$   2500000 3000000 5500000 
                                         

5,500,000  
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ربْٛم انُظبو انًبئٙ نكفز لهٛم ٔانًُطمخ انصُبػٛخ 
 ٔاطكبٌ االطجبء ضًٍ يُطمخ خذيخ ثهذٚخ َبثهض

رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

   KFW           0 َبثهض  

 ُظبو انًبئٙ نمزٚخ لجالٌربْٛم ان
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

   KFW           0 َبثهض  

 اَشبء خظ يٛبِ َبلم يٍ ثئز رٔخٛت انٗ ثئز ثٛذ دخٍ
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

   KFW           0 َبثهض  

 رأْٛم انُظبو انًبئٙ نمزٖ طبنى ٔ ػشيٕط ٔ دٚز انسطت
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

   KFW           0 َبثهض  

 نًبئٙ نمزٖ شًبل غزة َبثهضرأْٛم انُظبو ا
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

   KFW           0 َبثهض  

MEDRC انزُفٛذ يزكش أثسبس انزسهٛخ ثبنشزق األٔطظ 
انجُبء 

 انًؤطظٙ
انضفخ 
 انغزثٛخ

MEDRC 
يخصص  011111

 انجسش انؼهًٙ
USD 100000 100000 100000 300000 

                                            
300,000  

 صٛبَخ شجكخ يٛبِ انُجٙ صًٕئٛم
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

  PWA 20000 ILS 20000 0 0 20000 
                                                

5,714  

 اَشبء خشاٌ يٛبِ يزرفغ ٔخظ يٛبِ َبلم نمزٚخ ػزاق ثٕرٍٚ
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

 PWA 962390 ILS 962390 0 0 962390 َبثهض  
                                            

274,969  

 شجكخ يٛبِ كفز لذٔو
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 PWA 1100000 ils 800000 300000 0 1100000 لهمٛهٛخ
                                            

314,286  

 خشاٌ ٔخظ َبلم ػزاق ثٕرٍٚ
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

 PWA     962390     962390 َبثهض  
                                            

274,969  

 زفز ثئز يٛبِ أو انُصز
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

 PWA 400000 ILS 400000 0 0 400000 غشح  
                                            

114,286  

 رٕرٚذ يٕاطٛز دائزح يٛبِ انضفخ انغزثٛخ
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

  
فخ انض

 انغزثٛخ
PWA 2000000 ILS 2000000   0 2000000 

                                            
571,429  

 ٔصالد صزف صسٙ أرطبص
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

انصزف 
 انصسٙ

 PWA 1200000 ILS 600000 600000 0 1200000 ثٛذ نسى
                                            

342,857  

 شبء شجكخ رٕسٚغ يٛبِ داخهٛخ نجهذٚخ لفٍٛيشزٔع اَ
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 PWA 4,000,000 ils 500000 2500000 1000000 4000000 طٕنكزو
                                         

1,142,857  

 اَشبء انشجكّ انذاخهّٛ نمزٚخ ثزٛز
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 PWA 4000000 ILS 1000000 2000000 1000000 4000000 ثٛذ نسى
                                         

1,142,857  

يشزٔع اَشبء خشاٌ يٛبِ ٔربْٛم شجكخ انًٛبِ انذاخهٛخ 
 نجهذٚخ دٚز انغصٌٕ

رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 PWA 4000000 ils 500000 2500000 1000000 4000000 طٕنكزو
                                         

1,142,857  

 يشزٔع رٕرٚذ يضخبد ٔيسطبد ضخ ٔيضخبد غبطظخ
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

انضفخ 
 انغزثٛخ

PWA 3000000 ils 100000 2900000 0 3000000 
                                            

857,143  

 اَشبء طٕر زًبٚخ نجئز انؼٕخب +فزر طزٚك
ٛظ رخط

 ٔرصًٛى
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 PWA 500000 ils 500000 0 0 500000 ارٚسب
                                            

142,857  

 يشزٔع اَشبء شجكخ رٕسٚغ يٛبِ داخهٛخ نجهذٚخ ػزاثّ
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 PWA 4000000 ils 500000 2500000 1000000 4000000 خٍُٛ
                                         

1,142,857  

 انزُفٛذ يشزٔع اػبدح اطزخذاو يٍ يسطخ يؼبندخ خٍُٛ
انصزف 
 انصسٙ

 خٍُٛ
PADICO, 
 ْٕنُذا

4,000,000 EUR   2000000 2000000 4000000 
                                         

4,560,000  

 انزُفٛذ ّاَشبء خطٕط َبلهخ فٙ ثهذٚخ ثُٙ سٚذ انغزثٛ
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 PWA   ILS 1000000 1628167 0 2628167 راو هللا
                                            

750,905  
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اَشبء يسطخ ضخ ٔخظ َبلم نخشاٌ ثُٙ سٚذ انًززهّ 
 االٔنٗ

 انزُفٛذ
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 PWA 723,705 ILS 723705 0 0 723705 راو هللا
                                            

206,773  

 انزُفٛذ ثُبء خشاٌ ردًٛغ يٛبِ ٔخطٕط نمزٚخ ثزطؼّ
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 PWA 1135917 ILS 635917 500000 0 1135917 خٍُٛ
                                            

324,548  

 انزُفٛذ رٕرٚذ يضخبد نًخٛى خٍُٛ ٔكزبثب ٔثئز اثٕ ػزة
ٔد انزش

 ثبنًٛبِ
 PWA 280000 ILS 280000 0 0 280000 خٍُٛ

                                              
80,000  

 انزُفٛذ اطزجذال خظ يٛبِ ػمبثب
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 PWA 1059000 ILS 1059000 0 0 1059000 طٕثبص
                                            

302,571  

ت يٛبِ ثبلطبر يخزهفخ ٔلطغ ٔ يسبثض نذائزح رٕرٚذ اَبثٛ
 انًٛبِ

 انزُفٛذ
انجُبء 

 انًؤطظٙ
انضفخ 
 انغزثٛخ

PWA 76300 ILS 76300 0 0 76300 
                                              

21,800  

 انزُفٛذ يشزٔع ربْٛم االثبر انشراػٛخ فٙ يسبفظخ لهمٛهٛخ
يصبدر 
 انًٛبِ

 PWA 1,438,898 USD 526315 504738 0 1031053 لهمٛهٛخ
                                         

1,031,053  

 انزُفٛذ يشزٔع خظ َبلم ٔ اَشبء يسطخ ضخ نمزٚخ طفبرٍٚ
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 PWA 1287139 USD 457110 392889 0 849999 طٕنكزو
                                            

849,999  

 يٛبِ دار صالذيشزٔع 
رخطٛظ 
 ٔرصًٛى

انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 PWA 400000   400000     400000 ثٛذ نسى
                                            

114,286  

 Spain 24,000 EUR       0 طٕثبص   انزُفٛذ يذارص 4ربْٛم انٕزذاد انصسٛخ ٔانًشبرة ل 
                                              

27,360  

يشزٔع رطٕٚز انٕصٕل االيٍ نهًٛبِ انًؼبندخ الطزخذايٓب 
يٍ لجم انًشراػٍٛ يٍ خالل رطٕٚز انًٕارد انجشزٚخ فٙ 

 يسطبد يؼبندخ انًٛبِ انؼبديخ
 انزُفٛذ

انجُبء 
 انًؤطظٙ

انضفخ 
 انغزثٛخ

Spain 200000 EUR       0   

رسظٍٛ انٕصٕل االيٍ انٗ انًٛبِ انًؼبندخ يٍ 
ارػٍٛ انفهظطٍُٛٛ انصغٛزح ٔانًزٕططخ يٍ خالل انًش

رُظٛى ٔرسظٍٛ انًٕارد انجشزٚخ فٙ يسطبد يؼبندخ 
 انًٛبِ

 انزُفٛذ
انجُبء 

 انًؤطظٙ
انضفخ 
 انغزثٛخ

Spain 132740 EUR       0 151323.6 

ثُبء لذراد طهطخ انًٛبِ انفهظطُٛٛخ فٙ انظهطخ 
 انٕطُٛخ انفهظطُٛٛخ

 انزُفٛذ
انجُبء 

 انًؤطظٙ
فخ انض

 انغزثٛخ
Spain 200000 EUR       0 

                                            
228,000  

 انزُفٛذ يشزٔع شجكخ يٛبِ زهسٕل ثبنزؼبٌٔ يغ انٓٛذرٔنٕخٍٛٛ
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

   UNICEF   ILS       0 انخهٛم

 انزُفٛذ رطٕٚز ثُك انًؼهٕيبد -يشزٔع انَٕٛٛظٛف 
انجُبء 

 انًؤطظٙ
فخ انض

 انغزثٛخ
UNICEF 150000 USD       0 

                                            
150,000  

رٕطؼخ يسطخ انزسهٛخ يسذٔدح انكًٛخ انخبصخ ثًذُٚخ 
 يهٌٕٛ يزز يكؼت طُٕٚب(. 2دٚز انجهر )انطبلخ انُٓبئٛخ 

 10000000 5000000 5000000     يهUSAID 01ٌٕٛ لطبع غشح   انزُفٛذ
                                        

10,000,000  

 انزُفٛذ يشزٔع شجكخ يٛبِ انكزيم / فٙ ٚطب
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 USAID 1,800,000 USD       0 انخهٛم
                                         

1,800,000  

 انزُفٛذ َٕثب )انًززهخ انثبَٛخ( -خجغ
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 USAID 7794475.37 USD       0 انخهٛم
                                         
7,794,475  

 انزُفٛذ انًززهخ االٔنٗ يٍ يشزٔع شًبل شزق خٍُٛ
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 USAID 11,045,000 USD       0 11,045,000 خٍُٛ

 انزُفٛذ يشزٔع رأْٛم االثبر فٙ يسبفظخ خٍُٛ
يصبدر 
 انًٛبِ

 USAID 14,721,856 USD       0 14,721,856 خٍُٛ

 انزُفٛذ انخهٛم-ادارح انًٛبِ انؼبديخ فٙ انضفخ انغزثٛخ
انصزف 
 انصسٙ

 انخهٛم
WB, AFD, 
EU 

42,600,000 EUR 1000000 2500000 11000000 14500000 
                                        

16,530,000  
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 انزُفٛذ يشزٔع ثُبء انمذراد طهطخ انًٛبِ
ُبء انج

 انًؤطظٙ
انضفخ 
 انغزثٛخ

World 
Bank 

6000000 USD 1645000     1645000 
                                         

1,645,000  

 انزُفٛذ يشزٔع اَشبء آثبر اطززخبع انًٛبِ انًؼبندّ
يصبدر 
 انًٛبِ

 لطبع غشح
World 
Bank 

8217873 USD       0 8217873 

نًسطخ انزسهٛخ انًزكشٚخ فٙ رصًٛى االػًبل انًصبزجّ 
 لطبع غشح

 انزُفٛذ
انزشٔد 
 ثبنًٛبِ

 لطبع غشح
World 
Bank 

        
630,000,000.00  

USD       0 2,290,408.00 

إَشبء آثبر اطززخبع يٛبِ انصزف انصسٙ انًؼبندّ 
انًززهّ  -ٔاطزخذايٓب فٙ يدبالد ر٘ االراضٙ انشراػّٛ

 2ٔرسيخ  0االٔنٗ/ رسيخ 
 انزُفٛذ

صزف ان
 انصسٙ

 شًبل غشح
World 
Bank 

11000000 USD       0 11000000 

اَشبء يسطخ انًؼبندخ انًزكشٚخ انخبصخ ثخبََٕٛض ثطبلخ 
 يزز يكؼت ٕٚيٛب. 206011يؼبندخ: 

 لطبع غشح   انزُفٛذ

انسكٕيخ 
انٛبثبَٛخ، 

ثُك انزًُٛخ 
 االطاليٙ

53000000 USD 13000000 20000000 20000000 53000000 
                                        

53,000,000  

اَشبء يسطخ انزسهٛخ يسذٔدح انكًٛخ انخبصخ ثًذُٚخ غشح 
 يهٌٕٛ يزز يكؼت طُٕٚب(. 7.3)

 غشح   انزُفٛذ
ثُك انزًُٛخ 

 االطاليٙ
 15000000 5000000 5000000 5000000   يهٌٕٛ 01

                                        
15,000,000  

اَشبء يسطخ انًؼبندخ انًزكشٚخ انخبصخ ثًُطمخ انشًبل 
(NGEST ثطبلخ يؼبندخ )يزز يكؼت ٕٚيٛب 71011 

 شًبل غشح   انزُفٛذ

-ثُك دٔنٙ 
-ثهدٛكٙ

ثُك 
االطزثًبر 

-االٔرٔثٙ
mtdf 

111000000 usd 2643280 3945000 4643000 11231280 
                                        

11,231,280  

 انزُفٛذ يشزٔع صزف صسٙ ػبٍَٛ
انصزف 
 انصسٙ

 EU- SWIM 3,500,000 EUR 100000 2500000 900000 3500000  خٍُٛ
                                         

3,990,000  

   انزُفٛذ اَشبء يسطخ يؼبندخ طهفٛذ
انضفخ 
 انغزثٛخ

 KFW 10000000 USD   6000000 4000000 10000000 
                                        

10,000,000  

 PWA 4000000 ILS 500000 2500000 1000000 4000000      انزُفٛذ ربْٛم شجكخ يٛبِ ػزاثخ
                                         

1,142,857  

     يشبرٚغ انجهذٚبد ٔانسكى انًسهٙ
انضفخ 
انغزثٛخ 

 ٔلطبع غشح

 DIFERENT 
DONORS 

5000000 USD 5000000 5000000 5000000 15000000 
                                        

15,000,000  

WASH Sector Projects     
انضفخ 
انغزثٛخ 

 ٔلطبع غشح

 DIFERENT 
DONORS  

  USD 7000000 7000000 7000000 21000000 
                                        

21,000,000  

          

انًدًىع 

 انكهٍ $

                                 
323,050,895  
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 .وسشت مشاوساث اىششماء األوىى حىه اوىىياث اىقطاع، قائمت اىمشاسميه في  1سقم  ميحق 11.1

ُفي اإلااؾؿت الاؾم الغكم  E-mail حىاٌ مجاٌ الٗمل في كُإ اإلاُاٍ  اإلاؿمى الْى
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 Berqeen-munic@yahoo.com 0599387868 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ  مهىضؽ البلضًت  بغكحن بلضًت  ملخم ًىؾف حضان 0

   

 ٖبض الفخاح ٖخُم  2

 

 Berqeen-munic@yahoo.com 0598162255 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ ًٖى بلضًت بلضًت بغكحن 

   

خا  عحاء ٖبض الخفُٔ الجبالي 0  Zeita.mu2013@yahoo.com 0599107225 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ ؾت البلضًت مهىض بلضًت ٍػ

   

  ؾلُم ٖىصة  2

 

  0598910358 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ ٖالكاث ٖامت  

   

 ؤخمض مدمض  5

 

  0595990877 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ عثِـ البلضًت  بلضًت عجت 

   

 Mosabssbna@hotmail.com 0595103933 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ مهىضؽ البلضًت  بلضًت عجت  مهٗب نلغ ًىؾف نٗابىت  2

   

ان 2 ؼ ٍع  ٖبض الٍٗؼ

 

EQA  0599674808 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ مضًغ Rayyan.1986@yahoo.com 

   

  0569255594 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ عثِـ مجلـ كغوي ممجلـ كغوي ؾال ؤخمض جىفُم حبىع  2
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  0598920023 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ كؿم اإلاُاٍ بلضًت وٗلحن خؿان مدمض ؤبى ِٖس ى 2

   

ُفي اإلااؾؿت الاؾم الغكم  E-mail حىاٌ مجاٌ الٗمل في كُإ اإلاُاٍ  اإلاؿمى الْى

ؾلُت اإلاُاٍ  ؿالم خؿحن م. مدمض ٖبض ال 10

 الفلؿُُيُت 

 @Mohammadishtaheh 0595375360 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ  مهىضؽ مُاٍ وبِئت 

gmail.com 
   

 م.ًىؾف ٖىاًو 11

 

ؾلُت اإلاُاٍ 

 الفلؿُُيُت

ٖام ؤلاصاعة الٗامت  مضًغ 

 للخسُُِ ؤلاؾتراجُجي 

  yawayes@yahoo.com 0599815624 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ

   

ان 12  م. مجض كٖغ

 

٘ بلضًت الغام  Engmajdquraan@gmail.com 0598947647 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ عثِـ كؿم اإلاكاَع

    

ً خ 13  ماصم. وؿٍغ

 

MOLG 0599431924 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ مهىضؾت مُاٍ ونغف نحي Nisreen_1982@yahoo.com 

    

ج هخاهت  14  م. ؤٍع

 

 aakettaneh@nablus.org 0599268082 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ عثِـ قٗبت الضعاؾاث بلضًت هابلـ

    

ىمي 15  َالت بَغ

 

PWA 0597770125 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ مضًغ اإلاىانفاث Hala.barhumi@gmail.com 

    

mailto:yawayes@yahoo.com
mailto:yawayes@yahoo.com
mailto:Engmajdquraan@gmail.com
mailto:Engmajdquraan@gmail.com
mailto:Nisreen_1982@yahoo.com
mailto:Nisreen_1982@yahoo.com
mailto:aakettaneh@nablus.org
mailto:aakettaneh@nablus.org
mailto:Hala.barhumi@gmail.com
mailto:Hala.barhumi@gmail.com
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 ، خطت اىطىاسئ2ميحق سقم  11.2

 المٌاه مصادر:  األول المكون 0.1

 جحدًد املخاطر  0.0

 الرقم املخاطر %(011الاحخمال ) %(011الخأثير) الخقييم الترجيب 

ذ ) %60 %60 60% 0  0 لجىت مُاٍ مكترهت ؤو بصاعة مضهُت(ٖضم بُٖاء الخهاٍع

 2 كلت الضٖم اإلاالي اليافي 40% 100% 70% 1

 0 الًٗف في اؾخمالن ألاعاض ي الالػمت 20% 80% 50% 5

 2 هلو اللضعة الفىُت والدكغُلُت ) باالزو في الخدلُت( 60% 70% 65% 2

 ؤؾماء ؾالمت 16

 

PWA 0592500333 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ تالٗالكاث الٗام Asmaa.salamah@yahoo.com 

    

 غح نىافُت فص.  17

 

MOA ٍوػاعة  – مضًغ صاثغة اإلاُا

 الؼعاٖت 

 sawaftafa@yahoo.com 0598928147 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ

    

 م. َاقم هىع  18

 

 Hashem.n.2013@Hotmail.com 0599674864 مدُت مٗالجت نغف نحي مُاٍ عثِـ كؿم اإلاُاٍ بلضًت ٖىدبا

    

mailto:Asmaa.salamah@yahoo.com
mailto:Asmaa.salamah@yahoo.com
mailto:sawaftafa@yahoo.com
mailto:sawaftafa@yahoo.com
mailto:Hashem.n.2013@Hotmail.com
mailto:Hashem.n.2013@Hotmail.com
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 5 ٖضم الىيىح بالضعاؾاث الهُضعولىحُت 20% 50% 35% 2

 2 مساَغ حغحر اإلاىار 40% 40% 40% 2

 2 كلت مهاصع الُاكت 50% 60% 55% 2

 2 جإزغ صعاؾاث الجضوي  20% 40% 30% 2

 جخفيف املخاطر 0.7

 الرقم املخاطر فيفالخخ املسؤولياث

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 ماؾؿاث اإلاجخم٘ الضولي واإلااهدحن -

حهىص مىانغة وخكض لضي ماؾؿاث اإلاجخم٘ الضولي  -

 واإلااهدحن للًغِ ٖلى الجاهب ؤلاؾغاثُلي

ذ ) لجىت مُاٍ مكترهت ؤو بصاعة ٖضم بُٖاء الخهاٍع

 (مضهُت(

0 

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 وػاعة الخىم اإلادلي -

 هُئاث اإلادلُتال -

 وػاعة الخسُُِ واإلاالُت -

ججىُض ؤمىاٌ مً حهاث ماهدت بيافُت )نىاصًم ٖغبُت،  -

 ؤحىبُت، مغتربحن(

 جىؤمت م٘ بلضًاث ؤزغي في الٗالم -

اث( –ججىُض ؤمىاٌ مدلُت )مً اإلاجخم٘  -  جبٖر

ىُت الفلؿُُيُت - اصة اإلاسههاث مً محزاهُت الؿلُت الَى  ٍػ

 كلت الضٖم اإلاالي اليافي

2 

 الىػعاء مجلـ -

 ؾلُت ألاعاض ي -

ٌ ألصخاب ألاعاض ي  - اصة مسههاث الخٍٗى  ٍػ

٘ آلُاث ؤلاؾخمالن اإلاخبٗت لضي ؾلُت  - غ وحؿَغ مغاحٗت وجٍُى

 ألاعاض ي ومجلـ الىػعاء

 الًٗف في اؾخمالن ألاعاض ي الالػمت
0 

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 الهُئاث اإلادلُت -

 وػاعة الخىم اإلادلي -

 دلُتبغامج بىاء كضعاث لليىاصع اإلا -

 بغامج جباصٌ الخبراث م٘ ماؾؿاث صولُت -

هلو اللضعة الفىُت والدكغُلُت ) باالزو في 

 الخدلُت(

2 
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 الرقم املخاطر فيفالخخ املسؤولياث

لت في َظا اإلاجاٌ م٘  - ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت - الخٗاكض م٘ ماؾؿاث طاث زبراث ٍَى

وحىص قغوٍ ٖلى بؾخسضام ؤحهؼة صكُلت الىخاثج وجىيُذ 

لضعاؾاث جفهُلي لىزاثم البىىص اإلاغحُٗت الخانت ا

الهُضعولىحُت جخًمً جىفُظ وكاَاث جفهُلُت )ؤزظ ُٖىاث 

ت الالػمت في مغاهؼ  لُبلاث ألاعى، ٖمل الفدىناث اإلاسبًر

 مٗخمضة(

 ٖضم الىيىح بالضعاؾاث الهُضعولىحُت

5 

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 وػاعة الؼعاٖت -

 الهُئاث اإلادلُت -

 مؼوصي اإلاُاٍ -

 بصاعة فٗالت إلاهاصع اإلاُاٍ -

-  ٘  ؾضوص وبغن حم٘ –الخهاص اإلااجي مكاَع

 مٗالجت اإلاُاٍ الٗاصمت  -

 مساَغ حغحر اإلاىار

2 

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 ؾلُت الُاكت -

 وػاعة الؼعاٖت -

 قغواث الىهغباء اإلادلُت -

الخيؿُم م٘ قغواث الىهغباء اإلادلُت للخهٌى ٖلى اللضعاث  -

 اإلاُلىبت بالخيؿُم م٘ الكغهت ؤلاؾغاثُلُت

ُاكت البضًلت وبمياهُت بؾخغاللها البدث ًٖ مهاصع ال -

 لدكغُل آلاباع ومدُاث الطخ

عنض ؾُىلت مالُت بيافُت لكغاء الضًٌؼ الخام باإلاىلضاث  -

 في خاٌ بؾخسضامها

ل آلاباع التي حٗمل بالضًٌؼ  - عنض ؾُىلت مالُت بيافُت لخدٍى

 لخٗمل بالىهغباء

 كلت مهاصع الُاكت

2 

ل الال  - ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -  ػم لخىفُظ صعاؾاث الجضوي عنض الخمٍى

٘ طاث الهلت م٘ جىيُذ   - وي٘ زُت ٖمل مخياملت للمكاَع

 للمهام واإلاؿاولُاث والبىىص اإلاغحُٗت

-  

 جإزغ صعاؾاث الجضوي 

2 
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 التزود باملياه الثاوي:  املكىن  7.1

 جحدًد املخاطر  0.7

 الرقم املخاطر %(011الاحخمال ) %(011الخأثير) الخقييم الترجيب

ذ %90 %100 95% 0  0 ٖضم بُٖاء الخهاٍع

 2 كلت الضٖم اإلاالي اليافي 40% 100% 70% 2

 0 الًٗف في اؾخمالن ألاعاض ي الالػمت 20% 80% 50% 2

 2 ٖضم هفاًت اللضعة الفىُت والدكغُلُت  50% 60% 55% 0

ٖضم الىيىح بالضعاؾاث )ٖضم وحىص زُِ  30% 50% 40% 5

 (Master Plans –عثِؿُت للمىاَم 

5 

 2 كلت مهاصع الُاكت 50% 60% 55% 0

 

 جخفيف املخاطر 7.7

 الرقم املخاطر الخخفيف املسؤولياث

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 ماؾؿاث اإلاجخم٘ الضولي واإلااهدحن -

حهىص مىانغة وخكض لضي ماؾؿاث اإلاجخم٘ الضولي واإلااهدحن  -

 للًغِ ٖلى الجاهب ؤلاؾغاثُلي
ذ  0 ٖضم بُٖاء الخهاٍع
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 الرقم املخاطر الخخفيف املسؤولياث

 اٍ الفلؿُُيُتؾلُت اإلاُ -

 وػاعة الخىم اإلادلي -

 الهُئاث اإلادلُت -

 وػاعة الخسُُِ واإلاالُت -

ججىُض ؤمىاٌ مً حهاث ماهدت بيافُت )نىاصًم ٖغبُت، ؤحىبُت،  -

 مغتربحن(

 جىؤمت م٘ بلضًاث ؤزغي في الٗالم -

اث( –ججىُض ؤمىاٌ مدلُت )مً اإلاجخم٘  -  جبٖر

ىُت الفلؿُُ - اصة اإلاسههاث مً محزاهُت الؿلُت الَى  يُتٍػ

 كلت الضٖم اإلاالي اليافي

2 

 مجلـ الىػعاء -

 ؾلُت ألاعاض ي -

ٌ ألصخاب ألاعاض ي  - اصة مسههاث الخٍٗى  ٍػ

٘ آلُاث ؤلاؾخمالن اإلاخبٗت لضي ؾلُت  - غ وحؿَغ مغاحٗت وجٍُى

 ألاعاض ي ومجلـ الىػعاء

 الًٗف في اؾخمالن ألاعاض ي الالػمت
0 

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 الهُئاث اإلادلُت -

 اإلادلي وػاعة الخىم -

 وػاعة ألاقغاٌ -

 بغامج بىاء كضعاث لليىاصع اإلادلُت -

 ٖضم هفاًت اللضعة الفىُت والدكغُلُت  بغامج جباصٌ الخبراث م٘ ماؾؿاث صولُت -

2 

٘ زانت بىي٘ زُِ عثِؿُت ٖلى مؿخىي ألاكالُم  - ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت - جىفُظ مكاَع

لى مؿخىي اإلادافٓاث  ٖو

 لاثمتجدضًث مؿخمغ للخُِ الغثِؿُت ال -

ٖضم الىيىح بالضعاؾاث )ٖضم وحىص زُِ 

 (Master Plans –عثِؿُت للمىاَم 

5 

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 ؾلُت الُاكت -

 وػاعة الؼعاٖت -

 قغواث الىهغباء اإلادلُت -

الخيؿُم م٘ قغواث الىهغباء اإلادلُت للخهٌى ٖلى اللضعاث اإلاُلىبت  -

 بالخيؿُم م٘ الكغهت ؤلاؾغاثُلُت

لُاكت البضًلت وبمياهُت بؾخغاللها لدكغُل آلاباع البدث ًٖ مهاصع ا -

 ومدُاث الطخ

عنض ؾُىلت مالُت بيافُت لكغاء الضًٌؼ الخام باإلاىلضاث في خاٌ  -

 بؾخسضامها

ل آلاباع التي حٗمل بالضًٌؼ لخٗمل  - عنض ؾُىلت مالُت بيافُت لخدٍى

 بالىهغباء

 كلت مهاصع الُاكت

2 
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 الصرف الصحي الثالث:  املكىن  3.1

 جحدًد املخاطر  0.3

 الرقم املخاطر %(011الاحخمال ) %(011الخأثير) الخقييم الترجيب

ذ %90 %100 95% 0  0 ٖضم بُٖاء الخهاٍع

 2 كلت الضٖم اإلاالي اليافي 40% 100% 70% 2

 0 الًٗف في اؾخمالن ألاعاض ي الالػمت 20% 80% 50% 5

 2 هلو اللضعة الفىُت والدكغُلُت 60% 70% 65% 0

 5 جإزغ صعاؾاث ألازغ البُئي 20% 30% 25% 2

 2 كلت مهاصع الُاكت 50% 60% 55% 2

اصة الاؾخسضام 90% 100% 95% 0  2 ٖضم اللبٌى الاحخماعي اٖل

 

 

 

 جخفيف املخاطر 3.7



 (7177-7102) لقطاع المٌاهالخطة االستراتٌجٌة  

 

 

056 
 

 الرقم املخاطر الخخفيف املسؤولياث

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 ماؾؿاث اإلاجخم٘ الضولي واإلااهدحن -

ي ماؾؿاث اإلاجخم٘ الضولي واإلااهدحن للًغِ حهىص مىانغة وخكض لض -

 ٖلى الجاهب ؤلاؾغاثُلي
ذ  0 ٖضم بُٖاء الخهاٍع

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 وػاعة الخىم اإلادلي -

 الهُئاث اإلادلُت -

 وػاعة الخسُُِ واإلاالُت -

ججىُض ؤمىاٌ مً حهاث ماهدت بيافُت )نىاصًم ٖغبُت، ؤحىبُت،  -

 مغتربحن(

 ٗالمجىؤمت م٘ بلضًاث ؤزغي في ال -

اث( –ججىُض ؤمىاٌ مدلُت )مً اإلاجخم٘  -  جبٖر

ىُت الفلؿُُيُت - اصة اإلاسههاث مً محزاهُت الؿلُت الَى  ٍػ

 كلت الضٖم اإلاالي اليافي

2 

 مجلـ الىػعاء -

 ؾلُت ألاعاض ي -

ٌ ألصخاب ألاعاض ي  - اصة مسههاث الخٍٗى  ٍػ

٘ آلُاث ؤلاؾخمالن اإلاخبٗت لضي ؾلُت ألاعاض ي  - غ وحؿَغ مغاحٗت وجٍُى

 لىػعاءومجلـ ا

 الًٗف في اؾخمالن ألاعاض ي الالػمت
0 

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 الهُئاث اإلادلُت -

 وػاعة الخىم اإلادلي -

 بغامج بىاء كضعاث لليىاصع اإلادلُت -

 بغامج جباصٌ الخبراث م٘ ماؾؿاث صولُت -
 هلو اللضعة الفىُت والدكغُلُت

2 

ل الالػم لخىفُظ صعاؾا - ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -  ث ألازغ البُئيعنض الخمٍى

٘ طاث الهلت م٘ جىيُذ  للمهام  - وي٘ زُت ٖمل مخياملت للمكاَع

 واإلاؿاولُاث والبىىص اإلاغحُٗت

-  

 جإزغ صعاؾاث ألازغ البُئي

5 

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 ؾلُت الُاكت -

 وػاعة الؼعاٖت -

 قغواث الىهغباء اإلادلُت -

ُلىبت الخيؿُم م٘ قغواث الىهغباء اإلادلُت للخهٌى ٖلى اللضعاث اإلا -

 بالخيؿُم م٘ الكغهت ؤلاؾغاثُلُت

البدث ًٖ مهاصع الُاكت البضًلت وبمياهُت بؾخغاللها لدكغُل آلاباع  -

 ومدُاث الطخ

عنض ؾُىلت مالُت بيافُت لكغاء الضًٌؼ الخام باإلاىلضاث في خاٌ  -

 بؾخسضامها

 مهاصع الُاكت كلت

2 
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 الرقم املخاطر الخخفيف املسؤولياث

ل آلاباع التي حٗمل بالضًٌؼ لخٗمل  - عنض ؾُىلت مالُت بيافُت لخدٍى

 بالىهغباء

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 وػاعة الؼعاٖت  -

 وػاعة الخىم اإلادلي -

حن  - ُت للمؼاٖع  جىفُظ خمالث جٖى

ًاء اإلاجالـ اإلادلُت - ُت أٖل  جىفُظ خمالث جٖى

ُت للمىاَىحن -  جىفُظ خمالث جٖى

 جىيُذ للمدانُل التي جغوي باإلاُاٍ اإلاٗاص بؾخسضامها -

اصة الاؾخس  ضامٖضم اللبٌى الاحخماعي اٖل

2 

 الترجيباث املؤسسيت واملكىن املالي هين الرابع والخامس:املكى  4.1

 جحدًد املخاطر  4.0

 الرقم املخاطر %(011الاحخمال ) %(011الخأثير) الخقييم الترجيب

 0 كلت الضٖم اإلاالي اليافي 50% 80% 65% 0

 2 الافخلاع الى اَاع كاهىوي مىاؾب 50% 60% 55% 0

ٗاون غحر اليافي بحن ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُىت الخ 50% 70% 60% 2

 وؤصخاب الٗالكت

0 

 2 يٗف في الهُيلُت اإلااؾؿُت  واإلاالُت 40% 50% 45% 2

 

 جخفيف املخاطر  4.7
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 الرقم املخاطر الخخفيف املسؤولياث

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 وػاعة الخىم اإلادلي -

 الهُئاث اإلادلُت -

 وػاعة الخسُُِ واإلاالُت -

اٌ مً حهاث ماهدت بيافُت )نىاصًم ٖغبُت، ججىُض ؤمى  -

 ؤحىبُت، مغتربحن(

 جىؤمت م٘ بلضًاث ؤزغي في الٗالم -

اث( –ججىُض ؤمىاٌ مدلُت )مً اإلاجخم٘  -  جبٖر

ىُت الفلؿُُيُت - اصة اإلاسههاث مً محزاهُت الؿلُت الَى  ٍػ

 كلت الضٖم اإلاالي اليافي

0 

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 وػاعة الخىم اإلادلي -

 ػعاءمجلـ الى  -

ٗاث وؤهٓمت صازلُت( - غ مىٓىمت كاهىهُت مىاؾبت )حكَغ  جٍُى
 الافخلاع الى اَاع كاهىوي مىاؾب

2 

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 وػاعة الخىم اإلادلي -

 وػاعة الؼعاٖت -

 ؾلُت حىصة البِئت -

 وػاعة ألاقغاٌ الٗامت -

وي٘ مهفىفت جىضح ألاصواع والخًاعب في اإلاؿاولُاث  -

 الهالخُاث

 رهت بحن الىػاعاث والهُئاث طاث الٗالكتحكىُل لجان مكت -

الخٗاون غحر اليافي بحن ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت وؤصخاب 

 الٗالكت

0 

 ؾلُت اإلاُاٍ الفلؿُُيُت -

 مجلـ الىػعاء -

فحن -  صًىان اإلاْى

 وػاعة الخسُُِ واإلاالُت -

ا - َغ  بكغاع الهُيلُاث التي جم جٍُى

 وي٘ زُِ آللُاث جىفُظ الهُيلُاث اإلالغة -

غ الىن - ُفُتجٍُى ُفي ليافت اإلاؿمُاث الْى  ف الْى

 يٗف في الهُيلُت اإلااؾؿُت  واإلاالُت

2 

 

 

 


