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 مقدمة عن مدینة نابلس 
تقع مدینة ونسمة.  327.000تعتبر نابلس ثاني اكبر محافظة في الضفة الغربیة ویبلغ تعداد السكان في المحافظة 

ً بارتفاع  940نابلس بین جبل عیبال شماالً بارتفاع  م عن سطح 881عن سطح البحر وجبل جرزیم جنوبا
مخیمات لالجئین وھي  4 المدینةجد في .ویو %3.5وتقدر نسبة النمو السكاني فیھا  2كم34تبلغ مساحتھا والبحر

 . بالطھ وعسكر القدیم والجدید وكذلك عین بیت الماء

تحتضن مدینة نابلس  عدداً كبیراً من المنشآت الصناعیة والتجاریة في مختلف المجاالت بدءاً من الصناعات 
ناء، وانتھاء الشھیرة وحجر البالتقلیدیة كالصابون النابلسي الذي یحضر من زیت الزیتون، والكنافة النابلسیة 

بأكبر الشركات االستثماریة والتجاریة والخدماتیة التي حققت العدید من االنجازات على الصعیدین الوطني 
 واإلقلیمي، وأصبحت مصدر فخر لكل فلسطیني.

ن اكبر عد مكما ویوجد في المدینة العدید من المؤسسات الحكومیة وشبھ الحكومیھ منھا بلدیة نابلس حیث انھا ت
المؤسسات الفلسطینیة  وتعمل وفق أنظمة وقوانین محددة وضعت وطورت على مدى السنین لتقدیم أفضل 

 .الخدمات العامة لمواطنیھا المحلیین

 مقدمة عن بلدیة نابلس 
لتكون بذلك ضمن أولى البلدیات التي ترى النور على صعید الوطن العربي  1869تأسست بلدیة نابلس في العام 

المنطقة ككل، ومنذ ذلك الحین وحتى یومنا ھذا، تعاقب على إدارة ھذه المؤسسة اثنان وأربعون رئیس بلدیة ما و
بین منتخب ومعین.تعمل بلدیة نابلس بإدارة مبنیة على أنظمة وقوانین محددة، ھي نتاج الخبرات والتجارب التي 

ل لتخدم مصلحة نابلس وسكانھا الذین یستفیدون من مرت بھا إداراتھا السابقة، والتي تم وضعھا في المقام األو
مختلف الخدمات التي تقدمھا لھم بلدیة نابلس. تضم بلدیة نابلس سبع دوائر، ھي الدائرة اإلداریة، والدائرة المالیة، 
ودائرة الھندسة، ودائرة الكھرباء، ودائرة المیاه والصرف الصحي، ودائرة الخدمات الصحیة والبیئة، ودائرة 

 خدمات العامة. ال

ویمكن تعریف بلدیة نابلس بأنھا مؤسسة عامة شبھ حكومیة تعمل وفق أنظمة وقوانین محددة وضعت وطورت 
على مدى السنین لتقدیم أفضل الخدمات العامة لمواطنیھا المحلیین. وتخضع بلدیة نابلس إداریاً لقوانین وزارة 

لبلدیة لتطویر األنظمة والقوانین والخدمات الحكم المحلي التي تتابع أداءھا عن كثب وتعمل جنباً إلى جنب مع ا
المقدمة للمواطنین المتمثلة بتزوید المیاه وجمع النفایات  وبھذا یمكن اعتبار بلدیة نابلس على أنھا إحدى مؤسسات 

 المجتمع المدني نظراً لكونھا تعنى بحیاة المواطنین بشكل مباشر. 



 

 

لسطینیة من حیث حجم الخدمات التي توفرھا للمواطنین وعدد وتعتبر بلدیة نابلس حالیاً من أكبر المؤسسات الف
المشاریع التي تقوم بتنفیذھا، باإلضافة إلى حجم الطاقم اإلداري والفني الذي یعمل في ھذه المؤسسة والذي یصل 
إلى ألف وثمانمائة وتسع وستین موظف/ة، فھي من القوى المحركة لعجلة التنمیة في المنطقة، ومن أكبر 

 ات العامة في فلسطین، وأكثرھا تنوعاً في الخدمات التي تقدمھا لشریحة واسعة من السكانالمؤسس

تمكنت بلدیة نابلس من االعتماد على نفسھا ذاتیاً في ظل أصعب الظروف، خاصة أثناء فترة االنتفاضة األولى 
، وعملت عقبات التي واجھتھاواالجتیاح والحصار اإلسرائیلي للمدینة، حیث تمكنت البلدیة من الصمود في وجھ ال

على تنفیذ عدة مشاریع متعددة إلصالح األضرار التي كانت تتسبب بھا االجتیاحات اإلسرائیلیة للمدینة وخاصة 
الحیاء البلدة القدیمة نظرا الھمیتھا العمرانیة والتراثیة فقد تضافرت الجھود العداد مشاریع وخطط العاده احیاء 

 .البلدة القدیمة 

شددت الحكومة الفلسطینیة على  2020مارس  5الول مره في فلسطین بتاریخ  ور فایروس كوروناظھ وعند
في مظم محافظات الوطن وخاصة المدن والقرى التي  ضرورة اتخاذ كل االجراءات الصحیة والوقائیة الالزمة

لیة حافظة بتشكیل خ،حیث قامت كل موالحد من انتشار الفایروس  العدوى لتقلیل نقل ظھر فیھا الوباء وذلك
ان للبلدیة حسب الوضع القائم وكلالزمة تقوم برفع توصیاتھا للجنة العلیا التخاذ االجراءات والتدابیر االحترازیة 

  منھا:من انتشار فایروس كورونا  بالعدید من االجراءات الوقائیة للحددور اساسي في ذلك حیث انھا قامت 

  التعقیم في كافة انحاء المدینة •
  تجھیز مراكز للفحص والفرز لمصابي فایروس كورونا •
 في وضع الحواجر االسمنتیة  تعاون االجھزة االمنیة و البلدیة واالمن •
  النفایات الجمع والتخلص من تقدیم خدمة •
 اجراءات السالمة ضد فایروس كوروناضرورة اتخاذ توعیة المواطنین ب •

 

وعلى الرغم من ذلك فان مدینة نابلس بشكل عام والبلدیة بشكل خاص واجھت وما زالت تواجھھ العدید من 
 التحدیات في ظل ازمة تفشي الفایروس منھا : 

  تقدیم المھام والخدمات بكادر اقل •
 عدم القدرة على تنفیذ مشاریع استراتیجیة واالكتفاء بالحد االدنى من الخدمات التشغیلیة •
  الحاجة الى مصادر تمویلیة جدیدة وخارجیة العادة تشغیل القطاعات المختلفة •
  االعباء المالیة الناجمة عن عدم العمل وتوقف الدخل لفئة كبیرة من الناس والشكات المرتجعة •



 

 

 ..تاثر االعمال المنزلیة بشكل كبیر (االعمال الغیر رسمیة) مثل : الخیاطة ،الماكوالت •
 مةضعف ایرادات الحكو •
ممارسات االحتالل زادت من اثر انتشار الوباء وذلك لعدم السیطرة على الحدود وعدم تمكن السطلة  •

  اضافة الى االعاقة في دخول المساعدات عبر المعابر C الفلسطینیة من دخول مناطق
العنف الذي تعرضت لھ المراة وذلك لعدم وجود مواصالت والعمل من المنزل ورعایة االطفال  •

ھم الكترونیا  اضافة الى صعوبة الحصول على  المشورة القانونیة واالبالغ عن العنف بسبب وتدریس
 اغالق المحاكم

 .الضغوطات النفسیة للمواطین •

وتحكم االحتالل بالمنافذ البریة والبحریة والجویة إن فلسطین وبرغم كل القیود وكل التحدیات وشح الموارد 
اتخذتھا الجھات المعنیة في مختلف األراضي التي اال أنھا تتفوق في اجراءاتھا والصادرات والواردات 

 ومن الممارسات الفضلى التي تم اتخاذھا :  )19-الفلسطینیة لمواجھة فیروس كورونا (كوفید 

  خدمة التعلیم عن بعد في الجامعات والمدارس •
 انتشار الفایروس فرض الحجر الصحي على محافظات الوطن لحصر المخالطین والحد من •
 تشكیل خلیة االزمة تضم كافة مؤسسات المدینة ذات العالقة •
 التكافل االجتماعي (صندوق وقفة عز) •
  تقسیط رسوم التراخیص والخدمات •
  عقد دورات تدریبیة مھنیة ثقافیة باستخدام مواقع االلكترونیة او صفحات التواصل االجتماعي •
  التوعیة والتثقیف الصحي •
  االستثمارتشكیل لجنة  •
 .الرقابة الشدیدة على االسواق لمنع االحتكار وارتفاع االسعار •

 

 

  

 
 


