
دولة فلسـطـني
مجلس الوزراء

الرزمة األولى من املشاريع التنموية للعام 2020  
2020 في كل محافظات الوطن، في قطاعات: التعليم والصحة والبنية التحتية  يعلن مجلس الوزراء عن اعتماد الرزمة األولى من املشاريع التنموية للعام احلالي 
من  ممولة  دوالر  مليون   66 من  ألكثر  تكلفتها  تصل  التي  املشاريع  وهذه  الريفية.  والتنمية  األهلية  واملؤسسات  اجلمعيات  لدعم  مشاريع  وكذلك  املخيمات،  ودعم 
محفظة صندوق األقصى والصناديق العربية ومخصصات الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية، باإلضافة إلى حزمة 

مشاريع ممولة من البنك الدولي في قطاع غزة بتكلفة تزيد عن 100 مليون دوالر بعضها قيد التنفيذ وبعضها قيد اإلعداد، واملشاريع كالتالي:

املشروعاحملافظةاجلهة املستفيدة/املنفذة

أوال: اجلمعيات واملؤسسات األهلية
إنشاء مركز تعليمي وعالج طبيعي خربثا بني حارث/ رام اللهجمعية بيت السالم لألمومة والطفولة1
دعم وتطوير أنشطة اجلمعية في مجال التأهيل املهنيرام اللهجمعية التأهيل املبني على املجتمع احمللي 2
تأهيل وتطوير اجلمعيةبيتا/ نابلسجمعية نساء بيتا التنموية الريفية3
بناء وجتهيز مقر اجلمعيةصوريف/اخلليلجمعية صوريف التعاونية للثروة احليوانية 4
دعم املبادرات النسوية رام اللهاالئتالف الزراعي للتطوير والتنمية5
ترميم وتأهيل مساكن العائالت املهمشةغزةاإلغاثة اإلسالمية عبر العالم6
متكني النساء في املخيمات الفلسطينية في لبنانصيدا/لبنانالهيئة النسائية للرعاية والتنمية7
إعادة تأهيل وترميم كنيسة السيدة العذراء ورقاد العذراءرام اللهاللجنة الرئاسية العليا ملتابعة شؤون الكنائس 8
إعمار وتأهيل بيوت األسر املهمشةنابلساللجنة األهلية حملافظة نابلس9

دعم وتطوير أنشطة املركز الثقافيالقدسمركز يبوس الثقافي10
دعم العائالت املهمشةطولكرمصندوق التكافل اخليري11
ترميم كنيسة القديس نيقوالسبيت جاالبلدية بيت جاال12
دعم أنشطة املتحفبيرزيتاملتحف الفلسطيني13
دعم اخلدمات التأهيلية والصحية للمصابنيغزةجمعية دير البلح لتأهيل املعاقني14
إنشاء محطة توليد وتعبئة أكسجنيغزةجمعية الفالح اخليرية15
تدريب وتأهيل مهنيني  في مجال الترميمرام اللهمؤسسة التعاون16
صندوق وقف للعقارات املهددة بالقدسرام اللهمؤسسة التعاون17
تأهيل وترميم مبنى بيت مارزكاأريحابطريركية األقباط األرثوذوكس18
دعم األسر املهمشةرام اللهمؤسسة فلسطني اخلير19

املشروعاحملافظةاجلهة املستفيدة/املنفذة

ثانيا: اخلدمات الصحية
تعزيز املشاركة املجتمعية في قطاع الثالسيميارام اللهجمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا1
دعم وتطوير أنشطة اجلمعيةالقدس الهالل األحمر الفلسطيني2
دعم وتطوير أنشطة املستشفىالقدسمستشفى املقاصد اإلسالمية3
تطوير وترميم أقسام املستشفىبيت حلمجمعية بيت حلم العربية للتأهيل 4
توفير احتياجات املعاقنيغزةاجلمعية الفلسطينية لتأهيل املعاقني5
دعم مشروع العيادات الطبية رام اللهجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية 6
إنشاء وتشغيل مبنى الطوارئ والعملياتغزةاحتاد جلان العمل الصحي7
دعم وتطوير أنشطة اجلمعيةنابلسجمعية رعاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 8
دعم وتطوير أنشطة اجلمعيةنابلس جمعية األيدي الصغيرة9

تدريب األطباء الفلسطينينيرام اللهجمعية مؤسسة فلسطني للخدمات املهنية10

املشروعاحملافظةاجلهة املستفيدة/املنفذة
ثالثا: اخلدمات التعليمية

تعزيز مهارات البحث واالستكشاف والتفكير الناقد عبر ثقافة املناظرة رام اللهمؤسسة أفكار للتطوير التربوي والثقافي 1
تشطيب مرافق املدرسةرام اللهمدرسة الرجاء اإلجنيلية اللوثرية2
تدريب وتأهيل أطباءرام اللهجذور لإلمناء الصحي واالجتماعي3
تشطيب وجتهيز مدرسة بني سهيالغزةاإلغاثة اإلسالمية عبر العالم4
بناء غرف صفية في مدرسة الزبابدةجننيبلدية الزبابدة5
مساعدة الطلبة الفقراء في حتصيلهم اجلامعيالقدساملؤسسة العاملية ملساعدة الطلبة العرب6

قطاع التعليم - تنفيذ وزارة التربية والتعليم
املشروعاملنطقة احملافظة الرقم

1

اخلليل

الظاهرية
استكمال بناء وتشطيب وجتهيز  مدرسة علي بن أبي طالب املرحلة 
الى  باالضافة  ومرافقها  صفية  غرفة   )11( من  مكونة  األساسية 

األعمال اخلارجية التابعة لها

وادي 2
النصارى

أعمال بناء وتشطيب وجتهيز مدرسة إناث مكونة من )15( غرفة 
صفية ومرافقها باالضافة الى األعمال اخلارجية التابعة لها

تشطيب وجتهيز مدرسة بنات أم املؤمنني الثانوية مكونة من )13( يطا3
غرفة صفية ومرافقها باإلضافة الى األعمال اخلارجية التابعة لها

البلدة 4
صيانة وترميم 10 مدارس في داخل البلدة القدمية القدمية

الفندقومية األساسية )8( غرف صفية الفندقوميةجنني5 تشطيب وجتهيز مدرسة 
ومرافقها باإلضافة إلى األعمال اخلارجية التابعة لها

توسعة وتشطيب وجتهيز مدرسة تلفيت مكونة من )4( غرف صفية تلفيتنابلس6
ومرافقها باإلضافة إلى األعمال اخلارجية التابعة لها

7

خانيونسغـــزة
 

أعمال بناء وتشطيب وجتهيز مدرسة جديدة ثانوية للذكور في أرض 
البراق مكونة من )22( غرفة صفية ومرافقها باالضافة الى األعمال 

اخلارجية التابعة لها

8
األساسية  الــســالم  جــديــدة  مــدرســة  وجتهيز  وتشطيب  بــنــاء  أعــمــال 
للبنات مكونة من )24( غرفة صفية ومرافقها باالضافة الى االعمال 

اخلارجية التابعة لها

9
القاهرة االساسية  أعمال بناء و تشطيب وجتهيز مدرسة جديدة 
الى  بــاالضــافــة  ومــرافــقــهــا  صفية  غــرفــة   )22( مــن  مــكــونــة  للبنات 

األعمال اخلارجية التابعة لها

قطاع البنية التحتية - تنفيذ وزارة احلكم احمللي
املشروعاجلهة املستفيدةاحملافظة الرقم

1

اخلليل

تعبيد طريق رابط سوسيا - يطاسوسيا
استكمال بناء وتشطيب غرف صفيةالزويدين2
انشاء خط ناقل للمياهدير رازح3
تعبيد طرق في مناطق جالرماضني4
شق وتأهيل طرق بيسكورسريف دورا5

بيت اخلليل6 شــارع  وتعبيد  تأهيل  من  الثانية  املرحلة 
كاحل/اخلليل

تعبيد طريق أرنبة-بيت أوالحلحول7
تعبيد طرق في مناطق جالسموع8

مخيم العروب9

شارع   - طرق  وتعبيد  صحي  صرف  خط  انشاء 
خلف مبنى  الواقعة  املنطقة  ويبدأ من  الفنيق 
اللجنة الشعبية باجتاه احملطة و بطول تقريبي 
1.7 كم باالضافة الى تأهيل الشارع املؤدي الى 

محطة العروب بطول تقريبي 800 م
10

القدس
تعبيد طرق في مناطق جالرام

استكمال شبكة إنارة قطنةقطنة11
استكمال تأهيل الشارع الدائريالقبيبة12
إنشاء شبكة صرف صحيواد احلمص13
تعبيد طرق في مناطق جاجلفتلكأريحا14
تأهيل شبكة الكهرباء وانارة شوارعالنويعمة15

16

بيت حلم

إنشاء خط كهرباء وتأهيل طريق كرم حديدون بتير
- منطقة ج ومهددة باالستيطان

جناتا17
إنــشــاء خــطــوط مــيــاه فــي ابـــو جنــيــم و تعبيد 
والعقبان-  وابو جنيم  طرق في مناطق حرملة 

منطقة ج

18
هندازة 

وبريضعة 
وخاليل اللوز

إنارة الشوارع الرئيسية

تأهيل شبكة املياهمخيم العزة19

قصر 20  / اخلـــــضـــــر 
املؤمترات - ارطاس 

تــأهــيــل شــــارع بـــرك ســلــيــمــان مـــع اعـــمـــال بنية 
حتتية باالضافة الى عمل حماية للموقع 

تعبيد طرق في مناطق جالوجلة21

22

جنني

تعبيد طرق في اجلهة الغربية احملاذية للجدار ام دار
واملستوطنة

الغربية طورة23 الشمالية  املنطقة  فــي  طــرق  تعبيد 
احملاذية للجدار

العرقة كفيرت / العرقة  24 بـــدل  -الــعــرقــة  كــفــيــرت  طــريــق  تعبيد 
الطرم حيث يعتبر مكمل كفيرت الطرم »يعبد«

تعبيد طريق  الطرم »يعبد« -كفيرت الطرم »يعبد«25
توريد وتركيب خاليا شمسيةالرعدية26

الله 27 قــريــة عــبــد 
إعادة تأهيل الشارع الرئيسياليونس

28

رام الله

تعبيد طريق الراسام صفا
تعبيد طرق في مناطق جقبيا29
تعبيد طرقالطيرة30
تأهيل طريق الشميسيسنجل31
انشاء عبارات مياه االمطار وانارة طرق داخليةمخيم دير عمار32
تعبيد طرق املزرعة الشرقية33

34

سلفيت
 

خط كفل حارس وانشاء  التلة  الى  الواصل  الطريق  تأهيل 
كهرباء

تعبيد طريق مردة - قيرةقيرة35
غرف صفية ملدرسة اسكاكا األساسيةاسكاكا36
تعبيد طريق في مناطق جقراوة بني حسان37

تأهيل البنية التحتية في خربة السمرة )طرق بديا38
وانارة ومياه(

بناء مدرسة جديدة في محافظة سلفيت سلفيت 39

االحتياجات سلفيت 40 لـــذوي  مــــدارس  تــأهــيــل  و  تــرمــيــم 
اخلاصة في محافظة سلفيت  

41

طوباس

تأهيل طريق قشدة - طوباسطوباس
إنشاء عبارة تصريف مياه أمطارطوباس42
تعبيد طريق املدرسةكردلة43

تعبيد طرق في مناطق جتياسير44

45

طولكرم

تعبيد طرق في عزبة شوفة - منطقة جشوفة

إنشاء خط ناقل للمياهبلعا46
تعبيد طرق- منطقة جكفر اللبد47
تصريف مياه األمطاردير الغصون48
تعبيد طرقمخيم نور شمس49
50

قلقيلية

تعبيد الطريق املؤدي الى كفر قاسم العثمانيعزون عتمة
تعبيد طريق النتشةاماتني51
إنشاء خط ناقل وتوسعة شبكة املياهجيت52
توسعة وتأهيل شبكة الكهرباءباقة احلطب53

تأهيل  شارع املعبر وامللعب اخلماسي - مناطق »ج«قلقيلية54
55

نابلس

إنشاء خزان مياهالنصارية

تشطيب الطابق الثاني  في مدرسة البنات في عصيرة القبلية56
قرية عصيرة القبلية 

عورتا57
الشمالية  املــنــطــقــة  الــبــيــاضــة/  شــــارع  تــعــبــيــد 
مدرسة  مقصف  وبــنــاء  للمستوطنة  احملــاذيــة 

بنات عورتا الثانوية
تعبيد طرق في مناطق جسالم58

احملاذية عزموط59 الشرقية  املنطقة  فــي  الــطــرق  تأهيل 
للمستوطنة

تعبيد طريق املدرسةدير احلطب60

تعبيد شارع خلة الزينةاللنب الشرقي61

استكمال الشارع الرئيسي عقربا62

قطاع البنية التحتية – تنفيذ وزارة األشغال العامة واإلسكان

- دورا دورا/بيت عوااخلليل63 إعـــادة تأهيل طــريــق بيت عــوا - ســامــت 
بطول 10 كلم

دير ابزيع/كفر رام الله64
نعمة

تأهيل شارع رابط عني عريك - دير ابزيع - كفر 
نعمة بطول 9 كلم

تأهيل طريق احلرية الرابط بني شارع الرشيد غزةغزة65
و مفرق الشهداء

قطاع البنية التحتية - تنفيذ وزارة احلكم احمللي
املشروعاجلهة املستفيدةاحملافظة الرقم

قطاع الصحة - تنفيذ املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار »بكدار« 

اجلهة احملافظة الرقم
املشــــــــروعاملستفيدة

شراء جهاز تصوير اشعةقباطية جنني1
جتهيزات ملستشفى هوغو شافيزترمسعيا رام الله2
تشطيب وجتهيز وتوسعة مبنى املستشفى احلكوميقلقيليةقلقيلية3

بيت جاالبيت حلم4

بناء قسم التنظير ملستشفى بيت جاال احلكومي مبساحة 130 م2 
وجتهيزه، ترميم قسم الوالدة وجتهيزه باألجهزة الطبية،  وترميم 
 GMV املطبخ وجتهيزه باملعدات وصيانة املصعد الهيدروليكي نوع 
محطة  وتوسعة  االوكــســجــني  حملطة  كهرباء  مــولــد  الــى  بــاالضــافــة 

التعبئة وأعمال استشارية ضمن املشروع 

والــوالدة الظاهريةاخلليل5 الــطــوارئ  ملركز  الثاني  الطابق  وتأثيث  وجتهيز  تشطيب 
اآلمنة

مجموعة 6
محافظات

وزارة 
الصحة

تــطــويــر وحتــديــث أجــهــزة وحـــدة مــعــاجلــة املــيــاه فــي املستشفيات 
R.O.System  احلكومية

شراء 50 حاضنة أطفال للمستشفيات احلكومية7

وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني/األونروا

بيت حلم1
مخيم 

الدهيشة
بناء وجتهيز مدارس الدهيشة االبتدائية واالعدادية

رام الله2
مخيم 
قلنديا

مركز صحي قلنديا

الدراسات العليا للطلبة املتفوقنيرام اللهاملجلس الثقافي البريطاني7
السيرة واملسيرةالقدسدار الطفل العربي8
صندوق إقراض الطلبةبيروتمؤسسة التعاون9

دعم وتطوير أنشطة املدرسةنابلسمدرسة األمهات10
متكني التعليم في مرحلة الطفولة املبكرةرام اللهمؤسسة التعاون 11
دعم وتطوير أنشطة املعهد البحثية والتدريبيةرام الله معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني12

املشروعاحملافظةاجلهة املستفيدة/املنفذة

رابعا: التنمية الريفية
بناء طرق وجدران استناديةجننيبلدية كفر دان1
صيانة شبكة الكهرباء بالقريةسلفيتمجلس قروي قيره2
طرق داخلية وجدران استناديةنابلسمجلس قروي بيت امرين3
اإلعمار الطارئ في البلدة القدمية في القدسرام اللهمؤسسة التعاون4
استصالح األراضي الزراعية املهددة في الكفرياترام اللهجمعية التنمية الزراعية  )اإلغاثة الزراعية(5
إعمار املباني في البلدة القدمية في اخلليلاخلليلجلنة إعمار اخلليل6
ترميم منازل أسرة مهمشةغزةالهيئة اخليرية الفلسطينية للتنمية واإلغاثة 7
تأهيل واستدامة املوارد الطبيعية في املناطق املهددة باملصادرةرام اللهالعربية حلماية الطبيعة8
تأهيل طرق داخلية وشراء سيارات نفاياتالزبابدةبلدية الزبابدة9

تأهيل وترميم الساحات العامة في البلدة القدمية في نابلسرام اللهمؤسسة التعاون10
تشطيب  وجتهيز قاعة متعددة األغراضأريحابلدية العوجا11
بناء مركز صحيجننيمجلس قروي اجللمة12
تشطيب وجتهيز القاعةطوباس الغرفة التجارية الصناعية والزراعية13
استكمال شارع يعبد الدائريجننيبلدية يعبد14
دعم وتطوير األنشطة النسويةالقدسجمعية املرتقى للسيدات15
سلة رافعة ألعمال الكهرباء وتأهيل طرقطولكرممجلس قروي فرعون16
طرق داخلية وتطوير شبكة الكهرباءرام اللهبلدية بني زيد الغربية 17
الطاقة الشمسية في املناطق املهمشةرام اللهمؤسسة التعاون18
دعم وتطوير أنشطة اجلمعيةطولكرمجمعية التسويق الزراعي 19
طرق ريفية وشبكة كهرباءجنني مجلس قروي الكفير20
إنشاء شبكة مياهجننيمجلس قروي العطارة21

مشاريع البنك الدولي في قطاع غزة والضفة الغربية
حالة املشروع القطاع املنطقة املشروع

قيد التنفيذ حضري قطاع غزة برنامج حتسني احلكم احمللي واخلدمات 1
قيد التنفيذ حضري الضفة وغزة - املشروع الثالث لتطوير البلديات- متويل إضافي 2
قيد التنفيذ نفايات قطاع غزة مشروع إدارة النفايات الصلبة في غزة- متويل إضافي 3
قيد التنفيذ طاقة قطاع غزة مشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في غزة 4
قيد اإلعداد مياه قطاع غزة برنامج حتلية املياه املركزية في غزة- املرحلة األولى من مشروع األعمال املرتبطة 5
قيد اإلعداد مياه ومياه صرف صحي قطاع غزة مشروع استدامة إدارة مياه الصرف الصحي في غزة 6
قيد التنفيذ وظائف إنسانية  قطاع غزة مشروع غزة الطارىء املال مقابل العمل ودعم العمل احلر 7
قيد اإلعداد خلق وظائف ومتكني املرأة الضفة وغزة الضفة الغربية وقطاع غزة- مشروع املال مقابل العمل- متويل إضافي

8
قيد اإلعداد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الضفة وغزة التكنولوجيا للوظائف

املشروعاحملافظةاجلهة املستفيدة/املنفذة

ثالثا: اخلدمات التعليمية


